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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Liv-
ingstone Rd, Marrickville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Βαρβάρα και Angelo, 
Ελένη και θεόφιλος, Γιώργος και Barbara, 
Γιάννης και Rhonda, τα εγγόνια Sam, 
Nicholas, Spyridon, Christina, Nicholas, 
Alexander, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστρα-
λία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την αίθουσα του κοιµητηρίου.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 86
από Κάτω Αχαΐα

που απεβίωσε στις 26 Ιουλίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 

µητέρας, γιαγιάς, θείας και εξαδέλφης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο Μνηµόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
λατρευτού µας και πάντα αξέχαστου

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
αδελφού, θείου και αναδόχου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 2α Αυγούστου στον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners Road, Kingsford και ενώ-
σουν µαζί µας τις προσευχές τους προς τον Ύψιστο.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Πατήρ Στυλιανός 
και Πρεσβυτέρα Παναγιώτα Σκούτα, τα εγγόνια Βαλσάµω, 
Μαρία, Σάββας και Θεολογία Σκούτα, τα δισέγγονα Πανα-
γιώτα, Στυλιανός και Κωνσταντίνα, τα αδέλφια Μαρία και 
Κώστας Σαββάκης, Βασιλεία Μίζη, Κωσταντής και Ειρήνη 
Χατζηγεωργίου, τα ανίψια, και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Αυστραλία, Ελλάδα και Αµερική.

Καλείσθε επίσης µετά το Μνηµόσυνο στη Μακαρία (καφές 
και εδέσµατα) που θα δοθεί στην Αίθουσα κάτω από τον Ι.Ν. 
του Αγίου Σπυριδωνος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου ευ-
χαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερ-
µή συµπαράστασή τους στη χαρµολύπη µας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τον Ποιµενάρχη µας, Αρχιεπίσκο-
πον Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανόν, για την άµεση Πατρική του 
συµπαράσταση στην οικογένειά µας. Βαθειά ευγνωµοσύνη 
εκφράζουµε προς τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Απολλω-
νιάδος κ. Σεραφείµ για την τέλεση της Εξοδίου Ακολουθίας 
και για τον συγκινητικό του Λόγο. Επίσης θερµές ευχαριστί-
ες απευθύνουµε στους συµπρεσβυτέρους του Πατρός Στυ-
λιανού που συµµετείχαν τόσο στο Τρισάγιον όσο και στην 
Κηδεία. 

Ευχαριστούµε όλους όσοι παραβρέθηκαν στην Κηδεία, αυ-
τούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια στον Ναό, αυ-
τούς που πρόσφεραν δωρεές προς τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνος όπου έψαλλε ανελλειπώς επί 38 χρόνια ο µε-
ταστάς, και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

Η οικογένειά µας επίσης επιθυµεί να εκφράσει την ειλικρινή 
ευγνωµοσύνη της προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ενο-
ρίας Αγίου Σπυρίδωνος, προς τον ιδιοκτήτη του Acropolis 
Funerals κ. Μιχαήλ Κυριαζή και προς τον ιδιοκτήτη της 
εφηµερίδας ‘Ο Κόσµος’ κ. Σπύρο Χαραλάµπους για την συµ-
βολή τους στην Κηδεία.

Η οικογένειά του

ΣΑΒΒΑ ΣΚΟΥΤΑ
από Απολακκιά Ρόδου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 2 Αυγούστου 
2015 και ώρα 4 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone 
Rd, Marrickville, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Kωνσταντίνα, τα 
τέκνα Αλέξανδρος και Βασιλική, Βασίλει-
ος και Μαίρη, Μιχάλης και Lieve, τα εγγόνια 
Κωνσταντίνα και Φίλιππας, Γεωργία και Γα-
βριήλ, Στέλλα και Joseph, και Κωνσταντίνα, 
τα δισέγγονα Αλεξάνδρα, Λεωνίδας, Vincent 
και Παντελής, η αδελφή Κλεάνθη στην Ελ-
λάδα, τα κουνιάδια Χρήστος στην Αυστραλία, 
∆ιαµάντω στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΑΡΗ
ετών 86

από Μάννα Κορινθίας
που απεβίωσε στις 25 Ιουλίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού, 
κουνιάδου και θείου




