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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 προσέλ-
θουν την Κυριακή 5 Iουλίου 2020 εις ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Σπύρος, τα τέκνα Κωνστα-
ντίνος και Sally, Μάρθα και Jason, τα εγγόνια: Dion, 
Anastasia, τα αδέλφια Παναγιώτης και Αθανασία, Βασι-
λική και Γιώργος, Σωτήρης και Σοφία, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα, τα κουνιάδια, τα ανίψια 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. 
Ευχαριστούµε το Γραφείο Τελετών Euro Funerals για τη 
συµπαράστασή του στο πένθος µας και για την άψογη 
τελετή που επιµελήθηκε. Eυχαριστούµε αυτούς που 
παρακολούθησαν την κηδεία της, αυτούς που  κατέθε-
σαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές εις µνήµη της στο McGrath Foundation 
και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν 
την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς και αει-
µνήστου ηµών συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά της

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Παλαιά Βρύση, Μεσσηνίας

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 6.00 
µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 Canterbury 
Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί 
την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητή-
ριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο γιος Γιώργος και Αθανασία, τα εγγό-
νια: Βαγγέλης και Παρασκευή, Μαρία, Σοφία και Σω-
τήρης, Τούλα, τα δισέγγονα: Σοφία, Χριστίνα, Αθανασία, 
Γεωργία, Γιώργος, Βαγγέλης και Αθανασία, οι αδελφές 
Γεωργία, Σοφία και Γιώργος, ο αδελφός Σταύρος στην 
Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν µετά το τέλος 
της ακολουθίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ των πτωχών και απόρων.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΧΙΛΑ
ετών 91

από Πελασγία Λαµίας
που απεβίωσε τη 1η Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 και 
ώρα 4.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την ∆ευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.30 π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, 
Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα: Μιχάλης και ∆ωροθέα, Νικό-
λαος και Ελευθερία, Αναστασία και Ανδρέας, τα εγγό-
νια: Γεώργιος, Μαρία, Αγάπη, ∆έσποινα, Βασιλική, τα 
δισέγγονα: Βαλεντίνα, ∆ωροθέα, Μιχάλης, Κατερίνα, 
Νικόλαος, ∆άντης και λοιποί συγγενείς και φίλοι. 

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το The Greek Community Club (206-210 Lakemba 
Street, Lakemba).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΗ
ετών 90

από Αετό Φλώρινας
που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

ΠΕΝΘΗ36

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
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