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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Πέµπτη 17 Οκτω-
βρίου 2013 και ώρα 10:15  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 
21 Henry St, Leichhardt, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Πρεσβυτέρα Μαρία, τα τέκνα Αν-
δρέας και Lucy,  Γεώργιος και Χαρούλα, τα εγγόνια Diane - 
Domenic, Danny, Maria και Chris, Leone και Peter, Samantha 
και Norm, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι σε Αυστραλία, Κύπρο και Ελλάδα.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΤΕΡ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΜΑΝ∆ΡΙ∆Η

ετών 88

από Λεµεσό, Κύπρο
που απεβίωσε στις 9 Οκτωβρίου 2013

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια δωρεές να γί-
νουν υπέρ της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ανδρέα (St Andrews 
Theological College) και του Australian Diabetes Council.

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 20 Οκτωβρί-
ου 2013 και ώρα 4 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Βασίλειος, Στέλλα και 
Κυριάκος, Φωκάς και Πετρίτσα, Ελένη και Ζα-
χαρίας, Κυριάκος και Μαλβίνα, τα 14 εγγόνια, 
τα 5 δισέγγονα, τα αδέλφια Θεοδώρα και Νίκος, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Bankstown Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΑ ΦΩΚΑ
ετών 80

από Αθηένου, Λάρνακα, Κύπρο
που απεβίωσε στις 15 Οκτωβρίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου και αδελφού

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Πέµπτη 17 Οκτω-
βρίου 2013 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands. H 
νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Παρα-
σκευή 18 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Νίκη, οι υιοί Χαράλα-
µπος και Ιωάννης και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

από Γαστούνι Πελοπονήσσου
που απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου και πατέρα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 81

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο πάτερ Δυσίμαχος,  το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη της 
Φιλοπώχου και τα μέλη της Ενορίας του Αγίου Γερασίμου, 
Leichhardt, επιθυμούν τα εκφράσουν τα θερμά του 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του

ΠΑΤΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΑΝΔΡΙΔΗ

και τους εύχονται όπως εύρουν την εξ’ύψους παρηγορίαν.
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