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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλθουν 
την προσεχή Κυριακή 13 Νοεµβρίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street, 
Parramatta (cnr Purchase Street) και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευγενία, τα τέκνα Αθανάσιος 
και Ευαγγελία, Γεώργιος και Νεκταρία, τα εγγόνια Ευ-
γενία, Παναγιώτα, Σπύρος, Ηλίας και Άννα λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι.

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

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου να 
ευχαριστήσουµε τον πάτερ Νικόλαο Τσουλουκίδη, τον πάτερ 
∆ηµήτριο Κόκκινο, τον πάτερ Γεώργιο Λιάγκα, όλους τους συγ-
γενείς και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ 
µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυ-
τούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Ι. Ν. Αγίου 
Ιωάννου (Παραµάτα), και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από ∆ρυµαία Φθιώτιδας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 

πατέρα, πεθερού, παππού και προπάππου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 13  Nοεµβρίου 2016 στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αγάπη, τα τέκνα Μιχάλης 
και ∆ωροθέα, Νικόλαος και Ελευθερία, Αναστασία και 
Ανδρέας, τα εγγόνια Γεώργιος και Suzanne, Μαρία και 
David, Αγάπη και Χρήστος, ∆έσποινα, Βασιλική, τα δι-
σέγγονα Κατερίνα, Νικόλαος, Μιχάλης, Βαλεντίνα και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το Greek Community Club 206-210 
Lakemba St Lakemba.

Η οικογένειά του

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. Ευχα-
ριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς 
που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  
που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αετό Φλώρινας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 9 Νοεµβρίου 2016 
και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολου-
θία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016 και 
ώρα 10:00 π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, Rook-
wood, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γεώργιος, τα τέκνα Νικόλα-
ος και Παρασκευή, Βασιλική και Νικόλαος, Ιωάννης 
και Σταυρούλα, τα εγγόνια Anthea, Kate, Leo, George, 
Joanna, Emelia, Jason, τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από προαύλιο χώρο της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Alzheimer’s 
Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΑΝΘΙΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 76
από Τραγάνα, Κιάτου (Κορινθία)

που απεβίωσε στις 5 Νοεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας




