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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου πατέρα, παππού, 

προπάππου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 11 
Σεπτεµβρίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Koga-
rah και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννα, Κωνσταντίνα, 
Ελένη και Ιωάννης, Ιωάννης και Ευαγγελία, 
τα εγγόνια Χρήστος και Γαβριέλα, Γεώργιος 
και Linda, Χαράλαµπος, Μαρία, Χρήστος, Μι-
χάλης, Χρήστος, Μαρία και Σταύρος, τα δισέγ-
γονα Ελισάβετ, Ελένη, Αµέλια, Γεωργία, Αλε-
ξία, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία της οικογένειας, 74 
Moate Ave, Brighton Le-Sands (Cnr Bestic St).

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύ-
που να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και 
φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ 
µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθη-
καν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και 
λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές 
στη µνήµη του υπέρ του Cancer Council Australia, 
και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καµάρες Αιγίου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 12 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Pinegrove.

Oι τεθλιµµένοι: ο γιος Αλέξανδρος και η σύ-
ντροφός του Supaporn, οι εγγόνες Νικολέττα 
και Κωνσταντίνα, τα ανίψια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.

H οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο 
Κοιµητήριο.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Nowra Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η

ετών 89
από Κωνσταντινούπολη

που απεβίωσε στις 5 Σεπτεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

πατέρα, παππού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 11 Σεπτεµ-
βρίου 2016 και ώρα 5.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 
Forbes St, Liverpool.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 12 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 10:30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
& ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool, η δε 
σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο γιος πατήρ Πρόχορος, τα 
κουνιάδια στην Ελλάδα Εµµανουήλ και Αν-
θούλα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στη 
Θεολογική Σχολή Αποστόλου Ανδρέα.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΛΥΓΕΡΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ

ετών 75
από Έδεσσα

που απεβίωσε στις 5 Σεπτεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, θείας, νύφης και εξαδέλφης




