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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

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

παππού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2016 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου 163-
165 George Street (cnr Purchase Street), 
Parramatta και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα 
Μιχάλης, Γεώργιος και Καλοµοίρα, τα εγγόνια 
Γεωργία, Βασίλης και Σταµατούλα, η αδελφή 
στην Ελλάδα Ελένη, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΥΤΑ
από Πηγή Κόνιτσας (Νοµός Ιωαννίνων)

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας και πάντα αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς, 

αδελφής και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 2 
Οκτωβρίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street, 
(cnr Purchase Street), Parramatta και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αφροδίτη και Ανα-
στάσιος Σουρής, Σταµατίνα και Γεώργιος 
Πρενέας, Ελένη και Αριστείδης Κοκκίνης, τα 
εγγόνια Μαρία και Λάµπρος, Βιολέτα, Θεόδω-
ρος, Νικόλαος, Μηνάς, ∆ηµήτριος, Χριστίνα, 
τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία της οικογένειας.

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω 
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπαρά-
στασή τους στο βαρύ µας πένθος. Ευχαριστού-
µε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, 
αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν 
δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Victor Chang 
Cardiac Research Institute, και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΣΑΝΤΕΜΑΗ
(γένος Μαυροµάτη)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 1:00  µ.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: τα τέκνα Χρήστος και Γεωργία, 
Ανδρούλα και Σόλων, Σταυρούλα και Γεώργι-
ος, τα εγγόνια Θεόδωρος, Ανδρέας, Κωνστα-
ντίνος, Μιχάλης, Αλέξιος, Μάρκος, Ανδρέας 
και Ιωάννης, τα αδέλφια στην Κύπρο, τα κου-
νιάδια 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 του υπέρ 
του Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ετών 66

από Λιβάδια, Λάρνακα
που απεβίωσε στις 24 Σεπτεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αδελφού, κουνιάδου και θείου




