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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 19 
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, St. Mary’s, η δε σορός 
του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Kingswood 
Cemetery.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Καλλιόπη, τα τέκνα Μαρία και 
∆ιονύσιος, ∆ηµήτρης, τα εγγόνια Γεωργία και Belinda, 
Καλλιόπη και Μιχάλης, Κωνσταντίνος και Εριφύλη, Χα-
ραλαµπία, Κυριάκος, τα δισέγγονα Christopher, Iziah 
and Riley, τα αδέλφια στην Ελλάδα Γιώργος και Μόρφω, 
Γιάννης και Μαρίτσα, τα κουνιάδια Ειρήνη και Νικόλας, 
Γεωργία, Μαρία και Ευαγγελία, τα εξαδέλφια, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ
ετών 82
από Aθήνα

που απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου 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, 
εξαδέλφου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέρα 24 
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrickville, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ουρανία, τα τέκνα Νικόλαος, 
Πολυξένη, Σπύρος, τα αδέλφια Γιώργος και Κωνσταντί-
να, Ιουλία και Κίµων, στην Ελλάδα Παναγιώτα, Βασίλης 
και Ντίνα, τα κουνιάδια Στράτος και Κούλα, Ζωή και 
Βαγγέλης, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΟΚΑΡΗ
ετών 82

από Γιοκαρέϊκα (Ελλάδα)
που απεβίωσε στις 12 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, αδελφού, θείου και κουνιάδου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης
µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 23 Oκτωβρίου 2016 στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh St, 
Burwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κοσµάς, Παναγιώτα και Γιάν-
νης, Γιάννης, ο εγγονός Γιώργος, η αδελφή στην Αυ-
στραλία Ευαγγελία, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

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. Ευχα-
ριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς 
που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ Victor Chang 
Research Institute. και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΙΝΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Kύθηρα




