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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως

 της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 
και πάντα αξέχαστης συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, 

αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2016 στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh 
St, Burwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για καφέ 
από το Zarax Cultural Centre, 196a Liverpool Road, 
Enfield. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου να ευ-
χαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερµή 
συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυ-
τούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που απέ-
στειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές 
στη µνήµη της υπέρ του Αlzheimer’s Αustralia, και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΑΦΑΝΕΛΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Τσαριτσάνη, Eλασσόνα, Λάρισα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, 
κουνιάδου και γαµπρού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 27 Νοεµβρίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gar-
deners Rd, Kingsford και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Άννα, τα τέκνα ∆ηµή-
τριος και Καίτη, Γεώργιος και Άντζελα, τα εγγόνια 
Anna, Bobby, Harry, Theodore, Theonie, John, 
Peter,  η κουνιάδα Βούλα, οι νύφες Ποτούλα και 
Μάρθα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

XΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

από Βελανίδια Βοιών Λακωνίας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 6µηνο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

αδελφού και κουνιάδου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 27  Noεµβρίου 2016 στον Ι. 
Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview 
Ave, Earlwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ξανθή, τα τέκνα Αλεξάνδρα, 
Αγγελική και Αναστάσιος, τα εγγόνια Ιωάννης, Ξανθή 
και Κωνσταντίνος, τα κουνιάδια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το Cyprus Club, 58 - 76 Stanmore Rd, 
Stanmore.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

από Αιγάλεω, Αθήνα

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, νύφης, θείας και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 Canterbury 
Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 24 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 11:30  π.µ. στον  Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, 
Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Βασίλης, Γιώργος και Fiona, και η Shaunya, τα εγγόνια Yianni, Elena, Mitchell, Tanith, τα αδέλφια 
και κουνιάδια στην Αυστραλία, Ελλάδα και Αµερική, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας..

ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΡΤΟΥ
ετών 79

από Βούρβουρα, Αρκαδίας
που απεβίωσε στις 21 Νοεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES 9759 9759




