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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
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Λεπτοµέρειες για την ηµέρα και ώρα της κη-
δείας θα ανακοινωθούν σε προσεχή έκδοση 
της εφηµερίδας µας.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χαρούλα, τα τέ-
κνα Ιωάννα και Στέλιος, Νέαρχος, Μαρία και 
Αλέξανδρος, τα εγγόνια Μαρία και Ιάσονας, 
Γεωργία και Πέτρος, Λεωνίδας και Χαρούλα, 
Ανδριάννα, Γεώργος και Χρήστος, τα δισέγ-
γονα Ελιάνα και Κωνσταντίνα, η αδελφή στην 
Κύπρο, τα εξαδέλφια, τα αδελφοτέκνα και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ετών 83

από Αγία Μαρίνα, Χρυσοχού Κύπρου
που απεβίωσε στις 31 Μαΐου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
αδελφού και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτριος και Αν-
δρούλα, Κατερίνα και Νικόλαος, Χρήστος και 
Ελένη, τα εγγόνια Ελένη, Χριστίνα, Κωνστα-
ντίνος, Θωµάς, Κωνσταντίνος και Κατερίνα, 
τα αδέλφια Νίκη και Θεοφάνης, Φωτεινή και 
Γεώργιος, τα κουνιάδια Παναγιώτα, Ευστάθι-
ος και Ευφροσύνη, Αλέξανδρος και Ευάγγε-
λος, Ευαγγελία, τα ανίψια, οι συµπεθέροι, οι 
κουµπάροι, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΝΤΑ
ετών 79

από Καστράκι Καλαµπάκα Θεσσαλίας
που απεβίωσε στις 29 Μαΐου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου, 
θείου και κουµπάρου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 3 Ιου-
νίου 2015 και ώρα 6 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leich-
hardt, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαίρη και Phillip, 
Αικατερίνη και Γεώργιος, τα εγγόνια Άγγε-
λος και Μιχάλης, τα αδέλφια Παναγιώτης και 
Σταυρούλα, Κατίνα και Γεώργιος, Αθηνά και 
Παναγιώτης, Ειρήνη και Γεώργιος, τα κου-
νιάδια Νίκος και Ρoδού, τα ανήψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Stroke Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ετών 89

από Μιτάτα Κυθήρων
που απεβίωσε στις 31 Μαΐου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και κουνιάδας


