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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και λατρευτής µας 
συζύγου, αδελφής, θείας και νονάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 19 Νοεµβρίου 
2017 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Μιχάλης, οι αδελφές Γεωρ-
γία, Σταµατία, ο κουνιάδος Γιώργος και η σύζυγός Φαίη, 
τα ανίψια, τα βαπτιστήρια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ και φαγητό από το χωλ της εκκλησίας. 

Ο λατρευτός της σύζυγος 
Μιχάλης Παλαιολόγος

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. Ευχα-
ριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 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 των κωφών και 
τυφλών παιδιών (Deaf and Blind Children’s Institution) 
και αυτούς που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη 
τους για το θάνατο της πολυαγαπηµένης και λατρευτής µου 
συζύγου 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κατσουλιάνικα Κυθήρων

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 19 Νοεµβρίου 2017 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 20 
Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:30  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: o σύζυγος Bασίλειος, τα τέκνα Αγγελι-
κή και Leonel, Σοφία και Warren, Γιώργος και Michelle, 
τα εγγόνια Daniel, Amelia, Andrew, Stephen, Emily, 
Auriella, Kiana, η αδελφή Αναστασία στην Αυστραλία, 
τα αδέλφια Γιάννης και Κατερίνα, Παναγιώτης και Ζω-
γραφούλα, Κωνσταντίνος και Φωτεινή, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Village @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Chris O’Brien 
Lifehouse.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΜΑΛΙΑΣ ΒΟΡΙΛΛΑ
ετών 80

από Καλαµάτα
που απεβίωσε στις 14 Νοεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 19 Νοεµβρίου 2017 
και ώρα 6.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 
Wharf Rd, Gladesville.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 20 Νο-
εµβρίου 2017 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Juliet, ο γιος Ευάγγελος, η 
αδελφή στην Ελλάδα Ελένη και ο σύζυγός της Βασί-
λειος, η ανιψιά Αρτεµισία, θείοι και θείες, τα εξαδέλφια, 
τα ανίψια, οι κουµπάροι 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 λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο The Northcare 
Foundation Supportive Intensive Care.

ΚΗ∆ΕΙΑ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΜΙΧΟY
ετών 46
από Σίδνεϊ

(καταγωγή Παλιουρή Ιωαννίνων)
που απεβίωσε στις 14 Νοεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, αδελφού, ανιψιού, εξαδέλφου, θείου και κουµπάρου




