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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύεσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018  
εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, 
Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον  Ύψιστον 
δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα Μυρούλλα 
και Σταύρος, Χρηστάκης και Άννα, Φρειδερίκη (απε-
βίωσε), Στέλιος (απεβίωσε) και η σύζυγος του Μαρία, 
Μάριος, τα εγγόνια Χρήστος και Λένα, Έλενα, Στυλιανή, 
Φίλιππος και Μόνα, Κυριάκος και Μαρλέν, Νεκτάριος, 
Ιωάννα, Νεόφυτος και Γεωργία, Νικόλαος και Πανα-
γιώτα, Έλενα και David, Νικόλαος, τα δισέγγονα Χρή-
στος, Άννα, Ευαγγελία, Βαλεντίνα, Στυλιανός, Χρήστος 
και Μαρία και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κη-
δεία του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυ-
πητήριες κάρτες, αυτούς  που έκαναν δωρεές εις µνήµη 
του στο Westmead Childrens Hospital και αυτούς που µε 
οποιονδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους για τον 
θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύγου, 
πατέρα, παππού και προπάππου

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
H οικογένειά του

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ετών 96

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μύρτου, Κερύνεια, Κύπρος

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύεσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018  
εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 
29 Forbes St, Liverpool και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ελένη και Γεώργιος, Ιωάννα 
και Παναγιώτης, Παρασκευάς, τα εγγόνια Θεόδωρος 
και Μόνικα, Ιωάννης, Λαµπρινή, Christopher, Daniel, τα 
αδέλφια στην Αυστραλία Ανδρέας και Λαµπρινή, στην 
Ελλάδα Χρήστος και Ελένη, Χριστίνα, Παρθένα, τα κου-
νιάδια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην  Έλλάδα και 
Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε  όλους τους συγγενείς  και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέ-
φρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών µητέρας και γιαγιάς

ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ∆HΛΙΑΠΗ
H οικογένειά της

ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ∆HΛΙΑΠΗ
ετών 73

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άρτα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύεσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
 συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018  
εις τον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The 
Kingsway, Gymea και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον  Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαίρη, τα τέκνα Ιωάννα και 
Πωλ, ∆έσποινα και Γιώργος, Θεόδωρος και Παναγιώτα, 
τα εγγόνια Γεώργιος, Αριστοτέλης, Ελεούσα, Ιωάννης, 
Γαβρηλία, Αναστασία, Ανδρέας, Αντιόπη, Σαβανία, Αρι-
στοτέλης, οι αδελφές στην Ελλάδα Ελένη, Ιωάννα και 
Ελευθέριος, οι αδελφοί στην Ελλάδα Άγγελος και Κασ-
σιανή, οι κουνιάδοι στην Αυστραλία Αγγελική και ∆η-
µήτριος, τα ανίψια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και την Αυστραλία.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς  και φίλους για την 
θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Eυχα-
ριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του στο Stroke 
Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας 
εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά του

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 89

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κερτέζι, Καλάβρυτα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΦΟΣ
Πωλείται τάφος στο ελληνικό τµήµα 

του νεκροταφείου στο Woronora. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε 
µε το Γραφείο Τελετών 

Euro Funerals 9759 9759




