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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί στο 
Cessnock, η δε σορός του θα ενταφιασθεί 
στο Σίδνεϊ, στο κοιµητήριο του Macquarie 
Park, Cnr Delhi & Plassey Rds, North Ryde 
αύριο Σάββατο 5 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 
11.00 πµ.

Oι τεθλιµµένοι: η σύντροφος Elaine, τα τέκνα 
Diona και Graham, Tony και Katrina, Anna 
και Brock, Adam και Monica, Melissa Jane, 
τα 10 εγγόνια, τα αδέλφια στην Αυστραλία 
Peter, Fay και Denise µετά των συζύγων των, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία 
και Ελλάδα.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ

ετών 75
από Άγ. Νικόλαο Βοιών, Λακωνίας

που απεβίωσε στις 28 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συντρόφου, πατέρα, παππού και αδελφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 4 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr 
Railway Pde & Burleigh St, Burwood, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευγενία, τα τέκνα 
Ελένη, Κλυταιµνήστρα και Brad, τα εγγόνια 
Issac και Jeremy, τα αδέλφια Αθανάσιος και 
Ευαγγελία, Παναγιώτης και Αγγελική στην 
Αυστραλία, τα κουνιάδια Άγγελος και Έφη, 
Σταµατία και Σταύρος στην Αυστραλία, ∆ιονύ-
σης και Ελένη, Χαράλαµπος και Σούλα στην 
Ελλάδα, 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 λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Sydney Children’s Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΛΛΗ
ετών 76

από Λέσβο Μυτιλήνης
που απεβίωσε στις 30 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου και θείου

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα 

και παππού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 6 Σεπτεµβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα 
Ασηµίνα και Σταµάτης, Μερσίνα και Patrick, 
τα εγγόνια Παναγιώτης, Βασιλεία, Μαρία και 
Ερατό, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Venus Reception Centre 
(20 Belgrave St, Kogarah).

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Συκαµινέα Λέσβου
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