
WEDNESDAY 10 APRIL 2019 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ24 ΠΕΝΘΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως  της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προσέλθουν την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 εις τον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος  Ευάγγελος, τα τέκνα Γιώργος, Βασίλειος και Sharon, ο εγγονός Ευάγγελος, η αδελφή στην Μελβούρνη 
Γεωργία, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, τα κουνιάδια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για καφέ από το C-Side Restaurant, 110 General Holmes Dr, Kyeemagh.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπαρά-
στασή 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 στο Cancer 
Research  και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς και αειµνήστου ηµών 
συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ
H οικογένειά της

ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ
από Mεσορράχη, Κυνουρίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 
και ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 11 
Απριλίου 2019 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: ο σύζυγος Μελέτιος, τα τέκνα Γιώργος 
και Μαρία, τα εγγόνια Σοφία, Παναγιώτης, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυ-
στραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΑΤΙΝΑΣ ΒΕΡ∆Η
ετών 88

από Σταυρό Λέσβου
που απεβίωσε στις 5 Απριλίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 
και ώρα 6.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Hen-
ry St, Leichhardt. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 11 
Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σταµατούλα, η οικογένειά του 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην 
Αυστραλία.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στη Θεολογική Σχολή 
του Αποστόλου Ανδρέα ή στη Μονή Παντάνασσας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΡΙΑΤΛΗ
ετών 79

από Μυτιλήνη
που απεβίωσε στις 5 Απριλίου 2019

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

πατέρα, παππού και αδελφού 

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 
10 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ιφιγένεια, τα τέκνα Χρυστάλ-
λα, Αγλαϊτσα και Πέτρος, τα εγγόνια Ανδρέας και Tolina, 
Ιφιγένεια και Γιάννης, Επαµεινώνδας και Ανδριάννα, 
Λουκάς, τα δισέγγονα Γιώργος, Χρήστος, Χρυστάλλα, 
Παναγιώτης, Αγλαϊα, Ευτυχία, η αδελφή Αγγελική στην 
Αυστραλία, ο αδελφός Χαράλαµπος και Κατερίνα στην 
Κύπρο, η νύφη Ελένη στην Αυστραλία, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Κύπρο και στην Αυ-
στραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΛΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ετών 91

από Πόλη Χρυσοχούς, Κύπρος
που απεβίωσε στις 6 Απριλίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου




