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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 1:00  
µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah, η δε 
σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Botany.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γεώργιος, τα τέκνα 
Νικόλαος και Ευσεβία, Ελευθέριος και Θεο-
δώρα, τα εγγόνια Μαρία, Χριστίνα, Ελευθερία, 
Γιώργος, τα αδέλφια στην Κρήτη Κώστας και 
Ιουλία, Γιώργος, Ελευθερία, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Venus Reception Lounge (δί-
πλα στην εκκλησία).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο 
Chris O’Brien Life House R.P.A.H.

ΚΗ∆ΕΙΑ

MAΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΑΚΗ
ετών 76

από Χανιά Κρήτης
που απεβίωσε στις 5 Οκτωβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, 
θείας και εξαδέλφης

Φεύγω

Τα όνειρα µου δώσανε κουράγιο για να φύγω
µα τα βουνά δακρύζουνε και χιόνι δεν κρατούνε

Το νυφικό τους πέπλο έλιωσε και µε αντικρίζουν

Μαύρες πλαγιές και ρεµαθιές που είναι λυπηµένες

Ο άνεµος µελαγχολεί και φύλλο δεν κουνιέται
και ο ουρανός σκοτείνιασε και τα πουλιά φευγάτα

Η ξενιτιά τα ήξερε και µου γλυκοµιλούσε
να αφήσω τα ψηλά βουνά για να την αγκαλιάσω

Γιατί  ‘ναι ολοµόναχη στην άκρη του πλανήτη
Θέλει παιδιά και συντροφι’α

Θέλει και αυτή να ζήσει.

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο  
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:00  π.µ. 
στον  Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βέρα, τα τέκνα 
Γεώργιος και Ανδρούλα, Ανδρούλα, Liza και 
Γιώργος, Στηβ και Connie, τα 16 εγγόνια, τα 
21 δισέγγονα, τα αδέλφια στην Αυστραλία, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.στην Αυστραλία και Κύπρο.

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 στην 
κατασκευή και ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου 
Γεωργίου (Βατυλή, Κύπρου).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΗ 
(ΚΛΑΥ∆ΙΟΥ)

ετών 88
από Βατυλή Κύπρου

που απεβίωσε στις 4 Οκτωβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Τελούντες ετήσιο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 11 Οκτωβρί-
ου 2015 στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας και Τριών 
Θυγατέρων, 411A Bourke Street, Darlin-
ghurst και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Aναστάσιος, Πανα-
γιώτα, και Αντώνιος, οι εγγονές Βασιλική, 
Σάρα, Γεωργία, και Βασιλική, τα αδέλφια Ελι-
σάβετ και Ευστράτιος, τα κουνιάδια Αριστέα, 
και Αντώνιος, τα ανίψια, και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(Steve Demos)

από Κοµοτηνή, Ελλάδα




