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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα 
Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00  μ.μ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde 
& Burleigh St, Burwood, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι:  τα τέκνα Γεωργία Μπούρ-
μπου, Γεώργιος και Δήμητρα Σταυράκη, Γρη-
γόρης και Σοφία Σταυράκη, Σούλα και Φώ-
τιος Θεοδώρου, Ελευθερία Δέμος, Τίνα και 
Richard Gelmi, Ευγενία Δημητρακοπούλου, 
Αικατερίνη Αρβέλα,  τα εγγόνια, τα δισέγγο-
να, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε 
Αυστραλία, Ελλάδα και Αμερική.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη μνήμη της υπέρ 
του Alzheimer’s Association.

ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ετών 91

από Λουκάς, Τρίπολη
που απεβίωσε στις 19 Ιουλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 31 Ιουλίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah και 
ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Κώστας, τα τέκνα 
Δήμητρα και Γεώργιος, Ηλίας και Αντιγόνη, τα 
εγγόνια Ελένη, Κώστας, Νικόλαος, Γεώργιος 
και Βασιλική, τα κουνιάδια Ιωάννης και Μαρία 
στην Αυστραλία, Αθανασία και Βασίλειος, Ντίνα 
και Αχιλλέας, Τάκης και Σούλα στην Ελλάδα, 
οι συμπεθέροι Γεώργιος και Αλεξάνδρα  και 
Ισμήνη, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το Venus Reception 20 Belgrave 
Street, Kogarah.

Η οικογένειά της

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 της αείμνηστης συζύγου, μητέρας 
και γιαγιάς. Ευχαριστούμε αυτούς που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, και αυτούς  
που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΛΕΝΗΣ ΠΛΕΓΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κορυφάσιο Μεσσηνίας

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα 
Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα 
Πόπη και Αθανάσιος, τα εγγόνια Ελευθερία 
και Σταύρος, Στέφανος, Γεωργία και Richard, 
Χριστίνα, τα δισέγγονα Πέτρος, Χριστιάνα και 
Αριάννα, η αδελφή στην Ελλάδα Δήμητρα, η 
κουνιάδα στην Ελλάδα Αργυρή, τα ανίψια, οι 
κουμπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Haldon Function Centre, 276 
Haldon St, Lakemba.

ΚΗΔΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΑΦΑΚΗ
ετών 88

από Σκεπαστό, Θεσσαλονίκη
που απεβίωσε στις 21 Ιουλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

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


