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H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα 
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 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 Αθανασία, Κωνσταντί-
νος και Ελένη, τα εγγόνια Ηλίας και Γαβριήλ, 
τα αδέλφια στην Αυστραλία Στράτος και Ελένη, 
και Αριστέα, τα αδέλφια στην Ελλάδα Κωνστα-
ντίνος και Αφροδίτη, Ευαγγελία και Γεώργιος 
τα κουνιάδια Ειρήνη και Βαγγέλης, τα ανίψια, 
τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΚΗ
ετών 78

από Αμπελικό, Λέσβος
που απεβίωσε στις 18 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και κουνιάδας

Προσδοκώντες ανάστασιν νεκρών και ζωήν του 
μέλλοντος αιώνος, τελούμε ΕΤΗΣΙΟ Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχήςτου λατρευτού μας 
και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, 

προπάππου, αδελφού, θείου, και αναδόχου

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμην του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 
Ιουνίου 2016 στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩ-
ΝΟΣ, 72-76 Gardeners Road, Kingsford, Σύδνεϋ, 
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Σωτήρα Θεόν 
προσευχές τους.  
Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Πα-
τήρ Στυλιανός και Πρεσβυτέρα Παναγιώτα, τα 
εγγόνια Βαλσάμω, Μαρία, Σάββας και Θεολογία, 
τα δισέγγονα Παναγιώτα, Στυλιανός και Κων-
σταντίνα, τα αδέλφια Μαρία και Κωνσταντίνος 
Σαββάκης, Βασιλεία Μίζη, 
Κωνσταντίνος και Ειρήνη Χατζηγεωργίου – κα-
θώς και τα ανήψια, βαπτισημιά, και λοιποί συγ-
γενείς. Όσοι επιθυμούν μετά το Μνημόσυνο να 
περάσουν για τον καφέ της Μακαρίας και γιά 
εδέσματα από το Χωλλ κάτω από την Εκκλησία.

Η οικογένεια του

Θεωρούμε καθήκον μας και πάλι να ευχαριστή-
σουμε όσους κατά τον τελευταίο χρόνο έχουν 
συμπαρασταθεί στο πένθος μας. Ιδιαιτέρως εκ-
φράζουμε ευγνωμοσύνη προς τον Ποιμενάρχη 
μας Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Αυστραλίας 
κ.κ. Στυλιανόν, τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον 
Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, τους σεβαστούς 
Ιερείς μας, αυτούς που παραβρέθηκαν στην κη-
δεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λου-
λούδια επί της σορού του, αυτούς που έκαναν 
αντί στεφάνου δωρεές στην Ενορία του Αγίου 
Σπυρίδωνος, και αυτούς που με οποιονδήποτε 
τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους και συνεχίζουν 
να μας συμπαραστέκονται.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

εξ Απολακκιάς Ρόδου
ΣΑΒΒΑ ΣΚΟΥΤΑ

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα 
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30  π.μ. 
στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 20 Wharf 
Rd, Gladesville, η δε σορός της θα ενταφια-
στεί στο κοιμητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιμμένοι: o σύζυγος Νικόλαος, τα τέ-
κνα Μαριλένα και Δημήτριος, Γεώργιος και 
Kathryn, τα εγγόνια Deanne, Simone, Taylor, 
Madeline και Jacinta, τα αδέλφια Αθανασία 
στην Ελλάδα, Πηνελόπη, Χριστίνα, Γεώργιος 
και Liz στην Αυστραλία, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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 της υπέρ 
του Estia Foundation.

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΣΜΙΛΑ
ετών 78

από Κάιρο Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής


