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

παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 30 
Απριλίου 2017 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street (cnr of 
Purchase Street), Parramatta και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα 
Κυριάκος και Ιωάννα, η νύφη Ξακουστή, τα εγ-
γόνια Γεωργία, Αικατερίνη, Ιωάννης, Νικόλαος, 
Βασιλική, Ιωάννης, ο αδελφός στην Ελλάδα 
∆ιονύσιος, τα ανίψια, τα κουνιάδια, και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστρα-
λία.

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΥΤΟΥ
από Ζάκυνθο

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 1η Μαϊου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον 
Ι. Ν. Αγίας Σοφίας (South Dowling Street, 
Paddington), η δε σορός τoυ θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Νικόλαος και Μπελ-
λίνα, Μαρία και Μάνος, τα εγγόνια Χαρίκλεια, 
Κούλα και Adam, Ευάγγελος και Tania, τα δι-
σέγγονα Angelique, Lochlan, Isabella, Nikola, 
Nicholas και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Yarra Bay Sailing Club (67-69 
Yarra Rd, Phillip Bay).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του 
«Eλληνικού Σπιτιού» στο Έρλγουντ, της Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ [GOC Home of 
the Aged, Earlwood].

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ετών 101
από Ικαρία

που απεβίωσε στις 24 Απριλίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού και προπάππου 

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 
11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview Ave, Earlwood, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Βotany.

Oι τεθλιµµένοι: ο γιος Γεράσιµος, τα εγγόνια 
Ελένη και Αριστοτέλης και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν 
µετά το τέλος της ακολουθίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
ΜΠΟΜΠΟΥ

ετών 85
από Κεφαλονιά

που απεβίωσε στις 23 Απριλίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστου πατέρα και παππού




