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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway 
Pde & Burleigh St, Burwood, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χρυστάλλα, τα τέ-
κνα Ελένη και Κυριάκος, Θεοδώρα και Victor, 
Ανδρέας και Χαρούλα, τα εγγόνια Ιωάννης και 
Julie, Μιχαήλ, Παναγιώτης, Χλόη, Isabella, 
Σοφία και Λουκάς, τα αδέλφια στην Αυστρα-
λία Μαριάννα, Ελπίδα και Παντελής, η νύφη 
του Μαρία και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Κύπρο και Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την οικία µας.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ετών 83

από Πατρίκι Κύπρου
που απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και κουνιάδου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πα-
ρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00  
π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σάββας και ∆έσποινα, 
Μαίρη και Michael, τα εγγόνια, τα δισέγγονα 
και τρισέγγονο, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΖΕΡΒΟΥ
ετών 94

από Παραδείσι Ρόδου
που απεβίωσε στις 17 Οκτωβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, προ-προγιαγιάς,  

θείας και εξαδέλφης

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

παππού, αδελφού, θείου, εξαδέλφου, 
κουνιάδου και κουµπάρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελευθερία, τα τέ-
κνα Νικόλαος, ∆ηµήτριος και Μαρία, Αθα-
νάσιος και Ειρήνη, τα εγγόνια Tyrone, Ellie, 
Athan and Nectario, ο αδελφός στην Αυστρα-
λία Αθανάσιος και η σύζυγός του Γεωργία, η 
αδελφή στην Ελλάδα Κατίνα και ο σύζυγός 
της Γιάννης, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, τα κου-
νιάδια στην Ελλάδα, οι κουµπάροι στην Αυ-
στραλία και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙ∆Η

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Νέο Σκοπό Σερρών




