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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 

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

γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 
θείας και εξαδέλφης 

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 Φεβρουα-
ρίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 
East Terrace, Bankstown και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γεώργιος, τα τέ-
κνα Αθανάσιος και Αγγελική, Ιφιγένεια και 
Vincent, τα εγγόνια Γεώργιος και Αντωνία, 
Κωνσταντίνος και Θεοδώρα, Νικόλαος και 
Μαρίτσα, ∆ηµήτριος, Καλλιόπη και Τόνυ, Γε-
ωργία και Γρηγόρης, Στέφανος, τα δισέγγο-
να, ο αδελφός Βασίλειος και Αλεξάνδρα, οι 
κουνιάδες Σούλα, Παναγιώτα και Γεωργία, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία της οικογένειας. 

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

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΟΥΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σκάλα Ναύπακτου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και 
ώρα 11:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, 
Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Κώστας, τα τέκνα 
Αντώνης και Μαρία, Θήο και Kristy, Μάριος 
και Βούλα και Χρήστος, τα εγγόνια Victoria, 
Kosta, Peter, Nathaniel and Alexander, οι 
γονείς στηγ Κύπρο Θεοφύλακτος και Μαρία, 
οι αδελφές στην Κύπρο Αγγέλα και Ανδρέας, 
Γεωργούλα και Ανδρέας, Σταυρούλα και Χρή-
στος, τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Κύπρο και 
στην Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Haldon Function Centre.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Breast Cancer Foundation

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝ∆ΡΟΥΛΑ ΦΑΛΑ
ετών 66

από Πέγεια Πάφου Κύπρου
που απεβίωσε στις 20 Φεβρουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, κόρης, αδελφής, 
κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 
2017 και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.H 
νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 
1η Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, 
Marrickville. Λεπτοµέρειες για τον ενταφια-
σµό θα ανακοινωθούν στην επόµενη έκδοση.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα 
Αγγελική και Μάριος, Χρήστος και Annette, 
Παναγιώτης και Michelle, τα εγγόνια Αναστα-
σία, Σταυρούλα, Valentina και Ethan, η αδελ-
φή στην Ελλάδα Φωτεινή, τα κουνιάδια, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ

ετών 79
από Σελιανίτικα (Αίγιο)

που απεβίωσε στις 23 Φεβρουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου




