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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 
11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτριος, Κατίνα 
και Γιάννης, Dorina, τα 4 εγγόνια, τα 2 δισέγ-
γονα, τα αδέλφια Λιλή και ∆ηµήτρης, Νικόλα-
ος και Ελένη, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΦΛΩΡΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ετών 88

από Σουέζ, Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 21 Νοεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του προσφιλούς και 

πάντα αξέχαστού συζύγου, πατέρα , αδερφού, 
παππού και προπάππου 

Παρακαλούµε τους τιµώντας την µνήµη του, όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 29 Νοεµβρίου 
2015, εις τον Ιερό Ναό της Αγίας Ευφηµίας 6-12 East 
Terrace Bankstown, και ενώσουν µεθ’ ηµών  τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ουρανία, τα τέκνα εν 
Αυστραλία,   Ζωή και Παύλος Θεοδωρακόπουλος, 
Γιώργος Αραποθανάσης, εν Ελλάδι η κόρη του Πε-
τρούλα Αραποθανάση, η αδερφή του Παναγούλα 
Αραποθανάση. Tα εγγόνια του Κανέλλος και Άννα, 
Αντώνης, ∆ανάη, Ουρανία, Κωνσταντίνα, Γιώργος 
και Ουρανία. Τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Με τα το πέρας της θείας Λειτουργίας θα προ-
σφερθεί καφές εις το Νέο Σχολικό Χωλ της εκ-
κλησίας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΡΑΠΟΘΑΝΑΣΗ

από Πλάτανο Αιγιαλείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 30 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα 
Χριστίνα και Ιωάννης, Βασιλική και Σπύρος, 
Βασίλειος και Παναγιώτα, τα εγγόνια Αννέ-
τα και Ιωάννης, Μαρία και Hess, Σεβαστός 
και Vicki, Αρίστος, Χρήστος, Χρήστος, ∆ηµή-
τρης και Βασιλική,  τα 2 δισέγγονα Γεώργιος 
και Ηρακλής, τα αδέλφια Κωνσταντίνα και 
∆ιαµάντω, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Alzheimer’s Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 85

από Μάννα Κορινθίας
που απεβίωσε στις 23 Νοεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου,  
αδελφού και κουνιάδου

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
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