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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της  πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, 
κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 22 Νοεµβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 
Livingstone Rd, Marrickville, και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Aριστείδης, τα τέ-
κνα Στέλιος και Νίνα, Γιώργος, Σταµατούλα 
και Γιώργος, τα εγγόνια Αριστείδης και Σουλ-
τάνα, Ευριπίδης, Αλέξανδρος, Κωνσταντίνα, 
Αναστασία, Κωνσταντίνος, ο αδελφός στην 
Ελλάδα Νικόλαος και η σύζυγός του Βάσω, 
τα κουνιάδια στην Αυστραλία Λυκούργος και 
η σύζυγός του ∆ήµητρα, Νικολέττα, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυ-
τούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυ-
τούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ του 
Αlzheimer’s Αssociation. Ένα µεγάλο ευχαριστώ 
στην Κεφαλληνιακή Αδελφότητα και τη Ν∆ Σύδνεϋ  
που στείλανε λουλούδια και αυτούς που µε οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από ∆ιγαλέτο Κεφαλονιάς

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview Ave, Earlwood, η δε 
σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Kωνσταντίνος και 
Νεκταρία, τα αδέλφια στην Κρήτη και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Chris O’Brien LifeHouse.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η
ετών 79

από Καστέλι Κρήτης
που απεβίωσε στις 15 Νοεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 

µητέρας και αδελφής

Τελούντες 3µηνο  µνηµόσυνο υπέρ  αναπαύσεως  
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, κουνιάδου, 
θείου,  εξαδέλφου και κουµπάρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 22 Νοεµβρί-
ου 2015 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown,  και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευτυχία, τα τέκνα 
∆ηµήτριος και Αναστασία Μαρκάκη, τα εγ-
γόνια Αντώνιος και Ματθαίος, η οικογένεια 
Γεωργίου και Παρασκευής Ξανθουδάκη, η 
οικογένεια Ματθαίου Λεπούρη, Γεωργία Λε-
πούρη, τα κουνιάδια στην Ελλάδα οικογένει-
ες: Κωνσταντίνου και Αγλαΐας Μαυρεδάκη, 
Εµµανουήλ και Ελένη Τσαγράκη, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την αίθουσα της εκκλησίας. 

Μου’ κοψε η µοίρα τα φτερά 
όπου ‘χα και πετούσα

γιατί µου πήρε ξαφνικά 
ότι ‘χα και αγαπούσα.

Από τη σύζυγό σου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ
ετών 84

από Σέλινο Κρήτης

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955


