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Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Σάββατο 16 
Μαΐου 2020 και ώρα 10 πµ εις τον καθεδρικό ιερό Ναό 
του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, 242 Cleveland Street, 
Redfern η δε σορός της θα ενταφιασθεί εις το κοιµητή-
ριο του Eastern Suburbs Memorial Park (Botany).

Οι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Μηνάς, τα τέκνα Μιχάλης και 
Ευτυχία, Μαρία και Buddy, Θεοχάρης, τα εγγόνια Justin, 
Jade, Ava, & Sienna, οι γονείς Χάρης και Φαίη, οι αδελ-
φές Σταµατίνα, Χαρίκλεια και Παντελίτσα µετά των συ-
ζύγων των, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλούνται όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Breast Cancer 
Foundation. Oι δωρεές µπορούν να γίνουν µέσω 
της ιστοσελίδας του Euro Funeral Services (www. 
eurofunerals.com.au)

Λόγω των κρίσιµων στιγµών εκ της πανδηµίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στον πλανήτη, η κηδεία της θα γίνει 

σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΤΖΕΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΟΥΡΗ
ετών 63

γεννηθείσα εις Σύδνεϋ
καταγωγή γονέων Κύθηρα

που απεβίωσε στις 12 Μαΐου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, 

µητέρας, γιαγιάς, θυγατέρας, αδελφής και θείας,

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2020 και ώρα 1.30  µ.µ. στον 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. 
Weekes & Carpenter Ave, Rookwood, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Aικατερίνη, τα τέκνα Αναστά-
σιος, Κωνσταντίνος και Suzanna, Βικτώρια και ∆ηµή-
τρης, τα εγγόνια: Αλίσια, Ζωή, Θεολόγος, Κατερίνα, ο 
αδελφός Παναγιώτης και Στυλιανή, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια, οι κουµπάροι, οι συµπεθέροι και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 

Λόγω των κρίσιµων στιγµών εκ της πανδηµίας 
του κορωνοϊού COVID-19 στον πλανήτη, η κηδεία της 

θα γίνει σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΡΣΟΤΕΛΟΥ
(PERRY ERSOTELOS)

ετών 84
από την Άντισσα, Λέσβου

που απεβίωσε στις 11 Mαΐου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, θείου, 
κουµπάρου και συµπεθέρου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

θείας, εξαδέλφης και συµπεθέρας

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Παντελής, τα τέκνα Αγγε-
λική και Χαράλαµπος, Παναγιώτης και Αναστασία, 
τα εγγόνια ∆ιαµαντής, Ζωή, Μαρία και Παντελής, τα 
αδέλφια Μέµος και Παναγιώτα, Ευθυµία και Γιάννης, 
τα κουνιάδια Σταύρος και Αθανασία, Αµαλία και Πέ-
τρος, Ρούλα και Γιώργος, τα κουνιάδια στην Ελλάδα: 
Φωτεινή, Γιώργος και Χριστίνα, Κώστας και Βάσω, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια, οι κουµπάροι, οι συµπεθέροι 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην 
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. 
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 συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΑΓΚΛΑΣΗ
H οικογένειά της

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΑΓΚΛΑΣΗ
Ετών 78

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ελληνικό (Άργος Πελοποννήσου)

ΠΕΝΘΗ




