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Εξυπηρετούμε όλο το Σίδνεϊ
Τηλ. 9759 9759
ΚΕνΤριΚό γραφΕιό & ΠαρΕΚΚλήΣι: 
890 Canterbury Rd,  
Roselands NSW 2196
ΠαραρΤήμα: 
Shop 7/5 Belgrave St, Kogarah
Ph: 95546611

Ε λ λ ή ν ι Κ ό  γ ρ α φ Ε ι ό  Τ Ε λ Ε Τ ω ν

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης
μητέρας, γιαγιάς, θείας, εξαδέλφης, νονάς και συμπεθέρας

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018  εις τον Ι. Ν. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δε-
ήσεις των.

Οι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Αντώνιος και Ευαγγελία, Δή-
μητρα και Βασίλειος, τα εγγόνια Ουρανία, Ειρηναίος, 
Αλέξανδρος, Θεόδωρος, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, τα βα-
φτιστήρια, οι συμπεθέροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο  να περάσουν 
για καφέ από το Haldon House, 276 Haldon Street, 
Lakemba. 

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 
του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις μνήμη του και 
αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο μας εξέφρασαν την 
λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς και αειμνή-
στου ημών Ουρανίας Ψηλοπαναγιώτη.

H οικογένειά της

ΟΥΡΑΝΙΑΣ 
ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ετών 84

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πάτρα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου
υιού, αδελφού και ξαδέλφου

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners Rd, Kingsford
και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο  να περάσουν 
για καφέ από το Eastlakes Golf Club επί της Crn 
Gardeners Rd και Isaac Smith Street, Daceyville.

Θέλουμε να εκφράσουμε τας θερμάς μας ευχαριστίας 
και την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους συμμετέχο-
ντες εις το βαρύ πένθος μας.
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους ιερείς τελέσαντες την 
Εξόδιον Ακολουθία και το Τρισάγιον του μεταστάντος, 
τους καταθέσαντες χρηματικά ποσά, τους προσκομίσα-
ντες άνθη εν μνήμη του μεταστάντος και τους οποιουσ-
δήποτε τρόπου εκφράσαντες τα συλλυπητήρια.

Η Τεθλιμμένη Οικογένεια

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΚΑΡΓΑ
Ετών 59

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καλαμάτα, Μεσσηνία

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 4 Ιουλί-
ου 2018 και ώρα 10.30π.μ. στον Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown,  η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Rookwood.

Οι τεθλημμένοι: τα τέκνα Μαρία και Βασίλης, Κατερίνα 
και Nick, τα εγγόνια Παναγιώτα και Thom, Δημήτρης 
και Colette, Παύλος, Κορίνα, τα δισέγγονα Αντιγόνη, Γα-
λήνη, Αρχιμήδης, η αδελφή Ελένη στην Αυστραλία, η 
αδελφή Φανή στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι 
συμπεθέροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και 
Αυστραλία.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΟΡΙΝΑΣ ΞΟΥΡΑΦΗ
ετών 93

από Δάρα Αρκαδίας
που απεβίωσε στις 25 Ιουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς,
αδελφής και θείας


