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Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 18 Φεβρουαρί-
ου 2016 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:30  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 Κωνσταντίνα, ο γιος 
Χρήστος, η εγγονή Κωνσταντίνα, η αδελφή 
στην Ελλάδα Μαγδαληνή και ο σύζυγός της 
Ιωάννης, η κουνιάδα Παρασκευή στην Ελλά-
δα, οι νύφες Κλειώ, Βασιλική και θεοφανία, 
τα εξαδέλφια, ανίψια, βαπτιστήρια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, Αυστραλία 
και Αµερική.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
των παιδιών στη Μαδαγασκάρη. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ
ετών 81

από Μύρινα Λήµνου
που απεβίωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου, 

γαµπρού, εξαδέλφου, θείου και νονού

Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 17 
Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00 πµ στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, St. Mary’s η δε σορός του 
θα ενταφιασθεί στο κοιµητήριο του Kingswood (Cox 
Avenue, Kingswood). 
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μελίνα, τα τέκνα Ιωάννης 
και Ελένη, Ελένη και Βασίλης, και Αθανασία. Εγγόνια: 
∆ηµήτρης, Παναγιώτης, Ιωάννης και ∆ηµήτρης και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.  
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Ι. Ν. Αγίου Ιω-
άννη (Jervis Bay). 

ΘΑΝΑΤΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ
Από Πλάτανο Αιγιαλείας

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Την Κυριακή 7η Φεβρουαρίου 2016, άφησε την 
τελευταία του πνοή από θανατηφόρο τραγικό 

αυτοκινητικό δυστύχηµα και σε ηλικία 75 ετών,
Ο αγαπηµένος µας σύζυγος, 

πατέρας και παππούς

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 21 Φεβρουα-
ρίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New 
Canterbury Rd, Hurlstone Park και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σταµατία, τα τέκνα 
Γεώργιος, ∆ηµήτριος και Karina, Ιωάννης και 
Dijla, τα εγγόνια Ασηµίνα, Κωνσταντίνος και 
∆ηµήτριος, τα αδέλφια Σταυρούλα και Γεώρ-
γιος, Μαρίτσα, η Αλεξάνδρα Κουτσουρά µετά 
της οικογενείας της από Πάτρα τα κουνιάδια 
Γιάννης και Ρούλα, Φωκίων και Άννα, τα ανί-
ψια 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 πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυ-
τούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυ-
τούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του 
Αlzheimer’s Αssociation, και αυτούς  που µε οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μυτιληνιοί, Σάµος
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