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Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 19 Ιανουαρίου 2017 
και ώρα 6.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 
Wharf Rd, Gladesville.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 
20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Macquarie Park.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Παναγιώτης και Daisy, Βασί-
λειος, Ευστράτιος και Eυδοκία, τα εγγόνια ∆ηµήτριος, 
Νικόλαος, Mitch, ∆ηµήτριος, Σωτήριος, Mercy Grace, 
∆ηµήτριος, τα αδέλφια Νικόλαος και Dorothy, Μαρία 
και ∆ηµήτριος, Ευστράτιος και Ανδρονίκη, 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 λουλούδια να 
γίνουν  δωρεές στη µνήµη της για τις σπουδές των εγ-
γονιών της.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΑ
ετών 80

από Αγιάσο, Λέσβου
που απεβίωσε στις 6 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, αδελφής και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 18 
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Αντώνης, τα τέκνα Θεοδό-
σης και Κασσάνδρα, Φωτεινή και Κώστας, τα εγγόνια 
Αντωνία, ∆ηµήτρης, Αντώνης, Αλέξανδρος, τα αδέλφια, 
τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Αυστραλία και Ελλάδα.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Breast Cancer 
Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ 
ΚΑΛΙΝΤΕΡΙ∆Η

ετών 68
από Ίµβρο

που απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου 2017

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 

θείας  και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σπύρος και Κατερίνα, Νίκος και 
Θεανώ, Αναστάσιος και Ιωάννα, Μαρία και Παναγιώτης, 
τα εγγόνια Εµµανουήλ, Χρυσούλα, Γεωργία, Νικόλαος, 
Μανώλης, Αναστασία, Παναγιώτης και Χρυσούλα, η 
αδελφή στην Ελλάδα ∆ήµητρα, η νύφη της Σοφία, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελ-
λάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από την οικία: 80 Dennis Street, Lakemba. 

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 Cancer Council, και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΡΜΑΚΕΛΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Στενό Τριπόλεως




