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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 
παππού, προπάππου, αδελφού, κουνιάδου, 

εξαδέλφου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Nοεµβρίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart 
St, St. Mary’s και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Καλλιόπη, τα τέκνα 
Μαρία και ∆ιονύσιος, ∆ηµήτρης, τα εγγόνια 
Γεωργία και Belinda, Καλλιόπη και Μιχάλης, 
Κωνσταντίνος και Εριφύλη, Χαραλαµπία, Κυ-
ριάκος, τα δισέγγονα Christopher, Iziah and 
Riley, τα αδέλφια στην Ελλάδα Γιώργος και 
Μόρφω, Γιάννης και Μαρίτσα, τα κουνιάδια 
Ειρήνη και Νικόλας, Γεωργία, Μαρία και Ευ-
αγγελία, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

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. Ευχαριστούµε αυτούς που παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΝΤΑΖΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Aθήνα

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Νοεµβρίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry 
St, Leichhardt και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Παύλος (αποβ.), τα 
τέκνα Κυριακή, Βασίλης και Κωσταντίνος, τα 
7 εγγόνια, τα 7 δισέγγονα 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 παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΥΛΙ∆OY

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από το Hunters Hill

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 10:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah, η δε 
σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Botany.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Iωάννης, τα τέκνα 
Χρήστος και Ναπολέων, τα εγγόνια Jonathan, 
Gabriel, τα αδέλφια στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Twin Restaurant (560 Botany 
Road, Alexandria).
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Calvary Hospital, Kogarah.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΙΚΥΣ) 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ

ετών 68
από Αµαλιάδα

που απεβίωσε στις 10 Νοεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

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




