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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένηςµας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 6 ∆εκεµβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 
Gardeners Rd, Kingsford, και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Αναστάσιος, τα τέκνα Στυ-
λιανός και Ζωή, Ειρήνη και Παναγιώτης, τα εγγόνια 
∆έσποινα και Αδάµ, ∆έσποινα, Γιώργος, η αδελφή 
στην Ελλάδα Ανδρονίκη, τα ανίψια και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Eastlakes Golf Club, (Cnr 
Gardeners Road and Isaac Smith St Daceyville).

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, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ της Εκκλησί-
ας και του Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα, και 
αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ετών 85
από Γεννάδι Ρόδου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 
2015 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρ-
τη 9 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 10:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ευανθία, Σταύρος και 
Βασιλική, Χρυσή και Σταύρος, τα εγγόνια Ιω-
άννης και Σταύρος, τα αδέλφια Κωνσταντίνος 
και Μάχη, Νίκη, τα κουνιάδια Βαρβάρα και 
Θεόφιλος, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood

ΚΗ∆ΕΙΑ

EΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
ετών 79
από Ρωσία

που απεβίωσε στις 2 ∆εκεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας και θείας

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας και πάντα αξέχαστης  µητέρας, γιαγιάς, 
προγιαγιάς και αδελφής

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 6 ∆εκεµβρί-
ου 2015 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα πατήρ Ιωάννης, 
πρεσβυτέρα Παναγιώτα, Κοσµάς, Carmen 
και Αικατερίνη, τα εγγόνια πατήρ Σωτήριος, 
πρεσβυτέρα Κυριακή, Μιχαήλ, ∆ηµήτριος, 
Αναστασία, Μιχαήλ, Στυλιανή, ∆ανιήλ, Αικα-
τερίνη και Καλλιόπη, τα δισέγγονα Πολυξένη, 
Παναγιώτα, Ευδοκία, Ηλιάννα, Ηλίας, Λουκάς 
και Άννα, η αδελφή Παναγιώτα Γιαµαίου οι-
κογενειακώς και λοιποί συγγενείς εν Ελλάδι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το προαύλιο 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, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ της Θεολογι-
κής Σχολής του Αγίου Ανδρέου, και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

KΥΡΙΑΚΗ ΓΡΥΛΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

εκ Πάτµου - ∆ωδεκανήσων

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955




