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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, θείου και ξαδέλφου

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 και ώρα 11 π.μ 
εις τον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, 
Hurlstone Park και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Χριστίνα, τα τέκνα Αυξέ-
ντης και Παναγιώτα, Μάρω και Χαράλαμπος, Ευρυ-
δίκη και Σέργιος, Ζαχαρούλα και Νίκος, ο γαμπρός 
Ανδρέας, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα 
κουνιάδια, τα ανίψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι στην Αυστραλία και την Κύπρο.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 
(PETER ZACHARIOU)

Ετών 83
από Άρσο Λάρνακας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 6μηνο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 και ώρα 11 π.μ 
εις τον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, 
Hurlstone Park και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Ανδρέας, τα τέκνα Γιώργος 
και Έφη, Παναγιώτης και Ιωάννα, Νικόλας και Στέλ-
λα, η μητέρα Χριστίνα, τα εγγόνια, τα αδέλφια στην 
Αυστραλία, τα κουνιάδια στην Κύπρο, τα ανίψια, τα 
ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Κύπρο, 
την Αμερική και την Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑ
(CHRYSTALLA LOUCA)

Ετών 62
από Βατύλη Κύπρου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας την µνήµη της όπως προσέλ-
θουν την Κυριακή 14 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίων Πά-
ντων, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Δηµήτριος, τα τέκνα Άννα και 
Κωνσταντίνος, Σταυρούλα και Λεωνίδας, Αναστασία και 
Μαρκ, Φώτιος, τα εγγόνια Ευφροσύνη, Χαράλαµπος, 
Αθανασία, Βασιλική, Matthew, Jessica, Δηµήτριος και Νι-
κόλαος, ο αδελφός Στάθης µετά της συζύγου του Κατίνας 
στην Ελλάδα, τα κουνιάδια, ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από την Ελληνική Κοινότητα, 206-210 Lakemba St, 
Lakemba.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 

θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος.

Ευχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 

της σορού της, τον Σύλλογο Ηλείων «Ο Ερµής»  που 
κατέθεσε στεφάνι, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητή-
ριες κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας 

εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών  συζύγου, µητέρας, 

γιαγιάς, αδελφής και θείας 
 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΥΛΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΥΛΩΝΑ
Ετών 80

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καλαµάτα

Η οικογένεια της


