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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 
1:30  µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-
76 Gardeners Rd, Kingsford, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γαβριήλ, ο γιος Σω-
τήρης και η σύζυγός του Γεωργία, τα 2 εγγόνια 
Νικολέττα και Βαρθολοµαίος, ∆ηµήτρης  και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την αίθουσα του Κοιµητηρίου 
(Botany Condolence Rooms).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΒΟΡΛΟΟΥ
ετών 88

από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 21 Σεπτεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου συζύγου,  
πατέρα, παππού, κουνιάδου, θείου, 

εξαδέλφου και κουµπάρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 27 Σεπτεµβρί-
ου 2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 
Livingstone Rd, Marrickville και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευτυχία, τα τέκνα 
∆ηµήτριος και Αναστασία Μαρκάκη, τα εγ-
γόνια Αντώνιος και Ματθαίος, η οικογένεια 
Γεωργίου και Παρασκευής Ξανθουδάκη, η 
οικογένεια Ματθαίου Λεπούρη, Γεωργία Λε-
πούρη, τα κουνιάδια στην Ελλάδα οικογένει-
ες: Κωνσταντίνου και Αγλαΐας Μαυρεδάκη, 
Εµµανουήλ και Ελένη Τσαγράκη, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την αίθουσα της εκκλησίας. 

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω 
του Τύπου να ευχαριστήσουµε τους ιερείς 
που παραβρέθηκαν στο τρισάγιο και στην κη-
δεία και συµπαραστάθηκαν στην οικογένεια 
σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ευχαριστούµε 
όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερ-
µή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί της σορού του αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη του στο Chris 
O’Brien Lifehouse, Cancer Centre, Royal 
Prince Alfred Hospital, και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους 
για το θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου 
ηµών συζύγου, πατέρα, παππού, κουνιάδου, 
θείου, εξαδέλφου και κουµπάρου

ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ
η οικογένειά του

Παππούλη µου σε αγαπώ κι ας είσαι µακριά µου
σ’ ένα σηµείο στο πιο κρυφό σ’ έχω µες στην καρδιά µου

Από τα εγγόνια σου

Υπάρχουν θάλασσες, στεριές, ήλιοι, φεγγάρια, αστέρια,
µα συ προτίµησες να ζεις, µες στου Θεού τα χέρια

Από το γιο και τη νύφη σου

Έχασα τις ελπίδες µου, έφυγε η χαρά µου,
και σ’ ένα τάφο σκοτεινό, µπήκαν τα όνειρά µου.

Από τη σύζυγό σου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ
ετών 84

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σέλινο Κρήτης

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συντρόφου, πατέρα, παππού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 27 Σεπτεµβρί-
ου 2015 στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 
Wharf Rd, Gladesville και ενώσουν µεθ’ ηµών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

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 το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άγ. Νικόλαο Βοιών, Λακωνίας




