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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, 
µητέρας, αδελφής, κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προσέλ-
θουν την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Ιωσήφ, ο γιος Στέφανος, τα 
αδέλφια ∆ηµήτριος και Παναγιώτα, Αγγελική και Βλά-
σης, τα κουνιάδια Μιχαήλ και Χρυσούλα, 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. Eυχα-
ριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία της, 
αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη της στο Κολλέ-
γιο των Αγίων Πάντων και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύγου και µητέρας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
H οικογένειά της

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ετών 83

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καµενίτσα Αρκαδίας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί ΣΗΜΕΡΑ Παρα-
σκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η 
δε σορός του θα αποτεφρωθεί. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆ήµητρα, τα τέκνα Ευγενία 
και Παρασκευάς, Αριστέα και Jim, Ουρανία και Eugene, 
Παναγιώτης και Tanja, τα εγγόνια: Φίλιππος και Laura, 
Μαργαρίτα και Cameron, Γρηγόριος, Mάξιµος, ∆ήµη-
τρα, Γιάννης, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(GEORGE ATHANS)

ετών 82
από Αποστόλου, Αχαΐας

που απεβίωσε στις 21 Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί ΣΗΜΕΡΑ Παρασκευή 24 Ιουλίου 
2020 και ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 
890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο 25 Ιου-
λίου 2020 και ώρα 10.30 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 Βασιλική, Βαγγέλης και Έφη, τα 
εγγόνια: Ελισάβετ, Κώστας, τα αδέλφια: Γιάννης, Σπύ-
ρος και Τούλα στην Ελλάδα Τάσος και Μαίρη, τα κου-
νιάδια Κωνσταντίνα και Γιώργος, Αντώνης και Όλγα, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 87
από Τρίπολη

που απεβίωσε στις 20 Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς , αδελφής, κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

ΠΕΝΘΗ 37




