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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 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Can-
terbury Rd, Hurlstone Park και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος ∆ιονύσιος, τα τέκνα 
Κωνσταντίνος και Cissie, Πέτρος, τα εγγόνια 
Dion, Alex, ο αδελφός και η αδελφή στην Ελ-
λάδα, τα ανίψια τα εξαδέλφια και λοιποί συγ-
γενείς 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 της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ 
ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αµπελόκηποι, Ζακύνθου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου 
2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τε-
τάρτη 21 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Ce-
cilia Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σπύρος και Κατερί-
να, Νίκος και Θεανώ, Αναστάσιος και Ιωάννα, 
Μαρία και Παναγιώτης, τα εγγόνια Εµµανου-
ήλ, Χρυσούλα, Γεωργία, Νικόλαος, Μανώλης, 
Αναστασία, Παναγιώτης και Χρυσούλα, η 
αδελφή στην Ελλάδα Τούλα, η κουνιάδα στην 
Ελλάδα Ναυσικά, η νύφη της Σοφία, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Cancer Council.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
ΠΑΡΜΑΚΕΛΛΗ

ετών 82
από Στενό Τριπόλεως

που απεβίωσε στις 15 ∆εκεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 
θείας  και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί την ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου 
2016 και ώρα 6 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
650 New Canterbury Rd, Hurlstone Park
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 
20 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, 
Hurlstone Park, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βασιλική, τα τέκνα 
Παναγιώτης, Γεωργία και Bruce, οι εγγονές 
Katie, Alexia, Leah, Olivia, τα αδέλφια ∆ηµή-
τριος και ∆ήµητρα, η κουνιάδα Ευγενία, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 90
από Λυκουδέσι, Πελοποννήσου

που απεβίωσε στις 13 ∆εκεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου και θείου




