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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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, κουνιάδας, νύφης, 
συµπεθέρας, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 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 Αθανασία, Χριστίνα και Ηλίας, 
Γεωργία και Γιώργος, τα εγγόνια Γιώργος, Μαρία,  
Γεωργία, Ιωάννα, Παναγιώτα, Στυλιανή, Χριστίνα, η 
νύφη Ευγενία στην Αυστραλία, οι κουνιάδες Αθανασία, 
Μαρία και Γιώργος στην Ελλάδα, οι συµπεθέροι, τα  
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και στην 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, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη της υπέρ 
των πτωχών και απόρων στο Νιούταουν και αυτούς που 
µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους 
για τον θάνατο της προσφιλούς και αειµνήστου ηµών 
µητέρας και γιαγιάς

ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά της

ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σκορτσινό Αρκαδίας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, κόρης, αδελφής, νύφης, 

κουνιάδας, ανιψιάς και εξαδέλφης

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 90 Newcastle Street, Rose Bay και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Νικόλαος, οι κόρες Ευαγγε-
λία, Γιάννα, η µητέρα Παναγιώτα, ο αδελφός Ευστάθιος, 
η πεθερά Σταµάτα, ο κουνιάδος Σάββας, η κουνιάδα 
Αναστασία και Brian, οι θείοι, οι θείες, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και στην Ελ-
λάδα.
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 της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυ-
πητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη 
της στο Beyond Blue και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύγου και µητέρας

∆ΗΜΗΤΡΑΣ (ΠΑΝΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά της

∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑ
(KΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αικατερίνη και Φώτης,  
Πιερρής και Ελπίδα, τα εγγόνια Ιωάννης και Κανέλλα, 
∆ηµήτρης, Αναστασία, η αδελφή Βασιλική στην Ελλά-
δα, τα κουνιάδια στην Ελλάδα και στην Αυστραλία, τα 
ανίψια  και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, Αυ-
στραλία, Καναδά, Αµερική, και των πολύ αγαπηµένων 
εξαδέλφων Βασιλάκη και Ελένη στην Βοστώνη, ΗΠΑ.
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, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη της στο 
Dementia Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών µητέρας και γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ
H οικογένειά της

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Φοινίκι Λακωνίας




