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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου πατέρα, παππού, 

κουνιάδου, θείου και συµπέθερου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρί-
ου 2016 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood  και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Θεοδόσης και Μα-
ρία, τα εγγόνια Παρασκευή και Νικόλαος, τα 
κουνιάδια, τα ανίψια, οι συµπεθέροι και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Strathfield Golf Club, 84 
Centenary Dr, Strathfield. 

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, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Cure 
Brain Cancer Foundation, και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΒΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αγία Βαρβάρα, Αχαΐας

Τελούντες 3µηνο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και κουνιάδου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & 
Cecilia Sts, Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χαρίκλεια, τα τέκνα 
Ελένη, Χρήστος, ο γαµπρός Γιώργος, η εγγο-
νή Χαρίκλεια, τα αδέλφια Χαρίσειος, Πέτρος, 
Φωτεινή και Παναγιώτα µετά των συζύγων 
τους, τα κουνιάδια στην Αυστραλία Μαρία και 
Βασιλική, και Ιωάννης στην Ελλάδα, τα ανίψια, 
τα ξαδέλφια  και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΙΟΥΣΤΗ
ετών 74

από Αιανή Κοζάνης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέ-
ρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ, 49 
Holterman St, Crows Nest, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Macquarie 
Park, (Cnr Delhi Rd & Plassey Rd, North 
Ryde).

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, οι θυγα-
τέρες Μαρία και Ελένη, ο γαµπρός Angus, 
τα εγγόνια Γιωργία και Αντώνης, τα αδέλφια 
Βασιλική, Νικόλαος, ο γαµπρός Βαγγέλης, τα 
κουνιάδια, τα ανήψια 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 κάνετε δωρεές στη µνήµη του στον 
Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ, 
Crows Nest. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ
ετών 75

γεννηθείς Μανσούρα - Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 3 Οκτωβρίου 2016

GREGORY & CARR
1800 266 588

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού




