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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο 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 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 
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 Πα-
ναγιώτης, τα εγγόνια Εµµανουήλ, Χρυσούλα, Γεωρ-
γία, Νικόλαος, Μανώλης, Αναστασία, Παναγιώτης 
και Χρυσούλα, η αδελφή στην Ελλάδα ∆ήµητρα, η 
νύφη της Σοφία, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από την οικία: 80 Dennis Street, Lakemba. 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
ΠΑΡΜΑΚΕΛΛΗ

από Στενό Τριπόλεως

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 2017 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, 
Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

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 το µνηµόσυνο να περάσουν 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 πέν-
θος. Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια 
επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητή-
ριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του 
υπέρ του Chris O’Brien Lifehouse και αυτούς που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΑΜΑΛΙΑΣ ΒΟΡΙΛΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καλαµάτα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο  µνηµόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 
και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 

παππού και προπάππου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη τoυ όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 2017 στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα ∆ηµή-
τριος και Janet, Μυρσίνη και Φίλιππας, Καίτη και Μα-
νώλης, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για καφέ 
από το Ηaldon Function Centre, 276 Haldon St, Lakemba. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΙΩΤΕΛΛΗ
από Τρύγονα, Πλωµάρι Λέσβος




