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Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 17 Σεπτεµβρίου 
2013 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Acropolis 
Funeral Services, 212 Homer St, Earlwood.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τε-
τάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Ce-
cilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέ-
κνα Harry και Denise, και Sophie, τα εγγό-
νια Joanathan, Angelica, Mariah και Peta, οι 
αδελφές στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι σε Αυστραλία και Ελλάδα.

Ο χώρος που θα δοθεί ο συλλυπητήριος κα-
φές θα ανακοινωθεί σε ερχόµενη έκδοση.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια δωρεές να γίνουν στο Dementia Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΞΥ∆ΙΑ
ετών 86

από Κεφαλονιά, Ελλάδα
που απεβίωσε στις 11 Σεπτεβρίου 2013

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liver-
pool, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαργαρίτα, τα τέκνα Αγγέλα και Κυριάκος, Νικόλας µετά της 
συντρόφου του Κωνσταντίνας, Παναγιώτης µετά της αρραβωνιστικιάς του Megan, ο 
εγγονός Άγγελος-Φίλιππος, τα πεθερικά Νίκος και Αγγελική, τα αδέλφια  στην Αυστρα-
λία Ειρήνη και Κωστάκης, ∆ηµήτρης και Μάρω, Χρηστάκης και Ανδρούλα, τα αδέλφια 
στην Κύπρο Κώστας και Αγγέλα, τα κουνιάδια στην Κύπρο Ανδρέας και ∆ήµητρα, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε Αυστραλία Κύπρο και Ελλάδα.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια δωρεές να γίνουν στη µνήµη του 
υπέρ του Cystic Fibrosis Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

από Αθηένου Κύπρου
που απεβίωσε στις  
5 Σεπτεµβρίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 
αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και κουνιάδου

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΠΙΚΗ
ετών 60
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O ι αδελφοί Περικλέους μετά των οικογενειών τους όπως και 
το προσωπικό των Pelopidas Catering και Fontana Amorosa, 

εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους όπως και την θερμή τους 
συμπαράσταση στην οικογένεια και τους οικείους του

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΚΗ
Ο Φίλιππος υπήρξε συνεργάτης και συνάδελφος για περιπου  
30 χρονιά πράγμα που το έκανε μέλος μιας μεγάλης οικογένειας,  
δεν ήταν απλά ένας φίλος. Η μνήμη του θα ζει για πάντα μαζί μας. 
Ευχόμαστε ο Θεός να δώσει δύναμη και υγεία στην οικογένειά του,  
να ζήσουν να τον θυμούντε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

ΣΥΛΛΥΠHΤΗΡΙΟ


