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9553 6955

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, µητέρας, 

γιαγιάς, εξαδέλφης και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 7 Μαϊου 2017 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway 
Pde & Burleigh St, Burwood και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Αντώνιος, τα τέκνα 
Αγγελική, Ιωάννης και Jette, o εγγονός Νικό-
λαος Αντώνιος, τα εξαδέλφια Βούλα και Νί-
κος, τα ανίψια 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 πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Royal 
Prince Alfred Hospital, Dialysis Unit (Bldg 12), 
και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς και 
αειµνήστου ηµών συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, ξα-
δέλφης και θείας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άρνισσα Εδέσσης
Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 7 Μαϊου 
2017 και ώρα 4 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευ-
τέρα 8 Μαϊου 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 Field of Mars (Quarry 
Road Ryde).
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γιώργος και Sheryle, 
Χρυσούλα και Frank, τα εγγόνια Bianca, 
Genevieve, Mia, Thomas, ο αδελφός στην Αυ-
στραλία Βασίλειος και η σύζυγός του Ευγενία, 
η αδελφή στην Ελλάδα Ευτυχία και ο σύζυγός 
της Σωκράτης, τα κουνιάδια στην Αυστραλία 
Σπυρίδων και Αθηνά, η κουνιάδα στην Ελλά-
δα Αγγελική, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.
Η οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο 
Κοιµητήριο. 

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΤΣΗ
ετών 71

από Κοκκινόχωµα, Ιωαννίνων
που απεβίωσε στις 2 Μαϊου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

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

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 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 Aντωνία και Νικόλα-
ος, τα εγγόνια Συµέλα και Kυριάκος, Γιώργος 
και Μαρίνα, Παναγιώτα, τα δισέγγονα Πέτρος, 
Ιορδανία, η αδελφή Σωτηρία και Σωτήρης Κο-
τσαµπάσης, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 91
από Πάτρα

που απεβίωσε τη 1η Μαϊου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας
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