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

συζύγου, πατέρα και παππού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 11.00  
π.µ. στον Ιερό Ναό του Αγίου  Νικολάου 203-
207 Livingstone Rd, Marrickville, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αθανασία, τα τέκνα 
Ελευθέριος και Sharyn, Κώστας, Γιάννης, Φώ-
τιος, Κωνσταντίνα, τα εγγόνια, Anthea, Nicholas, 
Paulina, Thano και Natasha, ο αδελφός στην 
Αµερική και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και 
λουλούδια, δωρεές να γίνουν στο Ronald 
McDonald Children’s House.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ
ετών 82

γεννήθηκε στη ∆άφνη Λήµνου
καταγωγή από Κάσπακα Λήµνου

που απεβίωσε στις 2 ∆εκεµβρίου 2011
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Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

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

συζύγου, πατέρα και παππού

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 8 ∆εκεµβρίου 
2011 και ώρα 7.30 µ.µ. στον Ιερό Ναό Αναστά-
σεως του Χριστού, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης 
και Αγίας Ελέσης, 16-18 Belgrave St, Kogarah.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 9 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 09.30  π.µ. 
στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, Πα-
ναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Αγίας Ελέσης, η 
δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο 
του Botany.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρίας, τα τέκνα 
Γεώργιος και Μαρία, Κούλα και Βρεττός, τα 
εγγόνια Yana και Michael, Sacha και Georgia, 
Eleni και Nick, Anna και Josh, τα ανίψια σε 
Ελλάδα και Αυστραλία και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
O χώρος στον οποίο θα λάβει χώρα ο συλλυ-
πητήριος καφές θα ανακοινωθεί σε προσεχή 
έκδοση.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια δωρεές να γίνουν στο Parkinsons.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΡ∆Α
ετών 93

από Κύθηρα
που απεβίωσε στις 5 ∆εκεµβρίου 2011
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ  συμμερίζεται το πένθος για τον εκλιπόντα

ΠΑΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑΚΟ
και εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Ο Πάνος Γεροντάκος υπήρξε μια εκλεκτή προσωπικότητα της 
παροικίας μας σαν δημοσιογράφος ενώ είχε διατελέσει και 
πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ όπου υπήρξε 
ένας αυθεντικός αγωνιστής των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Ο Πάνος Γεροντάκος είχε την τύχη να βιώσει ιστορικές στιγμές  που 
καθόριζαν το μέλλον της πατρίδας μας, πολεμώντας εναντίων των 
Γερμανών, για ιδανικά και αξίες με κίνδυνο τη ζωή του. 
Καλό σου ταξίδι αξέχαστε Πάνο, θα σε θυμόμαστε πάντα…

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ




