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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κωνσταντίνος και Αργυρώ, 
Χαράλαµπος και ∆έσποινα, Παναγιώτης και Άννα, τα 
εγγόνια Αντώνιος, Ευάγγελος, Ελευθερία, Ιωάννης, 
Αντώνιος, Αντώνιος, Ελευθερία, η αδελφή Ευανθία 
στην Αυστραλία, η αδελφή Πολυξένη και ο σύζυγός της 
Μάρκος στον Καναδά, η αδελφή ∆ήµητρα και ο σύζυγός 
της Ιωάννης στην Ελλάδα, ο αδελφός Παντελής και η 
σύζυγός του Κωστούλα στην Ελλάδα, τα κουνιάδια, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, Αυ-
στραλία και Καναδά.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Cyprus Community Club, 58-76 Stanmore 
Road Stanmore.

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, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη της υπέρ 
των πτωχών και απόρων στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο 
µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προ-
σφιλούς και αειµνήστου ηµών µητέρας και γιαγιάς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
H οικογένειά της

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
ετών 73

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Θάνος, Λήµνου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες τρίµηνο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

συµπεθέρου, εξαδέλφου και θείου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Mar-
rickville και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χριστίνα, τα τέκνα Βασίλει-
ος και Σοφία, Φώτιος, η εγγονούλα Χριστίνα, η αδελφή 
Αριστέα και Σαράντης, η αδελφή στην Ελλάδα Ελένη, η 
κουνιάδα Ελευθερία, οι συµπεθέροι Ιωάννης και ∆ιο-
νυσία, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από την οικία µας.

ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟY
από Λήµνο

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

εξαδέλφης και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 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 Αγγελι-
κή, Ιωάννης και Jette, o εγγονός Νικόλαος Αντώνιος, τα 
εξαδέλφια Βούλα και Νίκος, τα ανίψια και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της εκκλησίας, St Peter & Paul Russian 
Orthodox Church - 3 Vernon Street, Strathfield. 

ΠΑΡΘΕΝΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆OY

ετών 81
από Άρνισσα Εδέσσης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΦΟΣ
Πωλείται τάφος στο ελληνικό τµήµα 

του νεκροταφείου στο Woronora. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε 
µε το Γραφείο Τελετών 
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