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Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα Μιχάλης, 
Αντώνης, Ευστράτιος και Αναστασία, Νεκταρία και Βα-
σίλης, τα εγγόνια Παναγιώτης και Βασούλα, Ζανέττος 
και Stephanie, Αλέξανδρος, Ειρήνη, Stephanie, Mαρία, 
Ειρήνη, Στέλιος, Παναγιώτης, Νικόλαος, το δισέγγονο 
Jaxon, η αδελφή Ειρήνη και ο σύζυγός της Παναγιώτης 
στην Αυστραλία, τα αδέλφια στην Ελλάδα, τα κουνιάδια  
στην Αυστραλία Ρούλα, Γεωργία, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 4 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Kidney / Heart 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΙΝΙΤΗ
ετών 81

από Αγιάσο Λέσβου
που απεβίωσε στις 28 Σεπτεµβρίου 2017

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

9ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε εννιάµηνο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, 
παπού, θείου, ξάδελφου και οµογενειακού παράγοντα 
του Σύδνεϋ και της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 στον 
Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Ευφηµίας (στον 
οποίο Ιερό Ναό ο αείµνηστος διετέλεσε πρόεδρος για 
πάρα πολλά χρόνια), 12 East Terrace, Bankstown 
και ας ενώσουν µαζί µας τις δεήσεις τους προς τον 
Παντοδύναµο Θεό µας.
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χριστίνα, η κόρη Ξαν-
θούλα και ο γαµπρός ∆ηµήτρης, η εγγονή Έλενα, 
η ανηψιά Πηνελόπη και ο σύζυγός της Κλωντ, τα 
κουνιάδια Χρήστος και Μέρολιν, Θεοδώρα και 
Σερτζ, τα ανήψια, τα ξαδέλφια, άλλοι συγγενείς, φί-
λοι και ενορίτες της Αγίας Ευφηµίας. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο, µπορούν να 
περάσουν για καφέ από την οικία µας: 332 Waterloo 
Rd, Greenacre.

Η οικογένεια του Παναγιώτη Θεοφίλου

Θεωρούµε για µια ακόµη φορά να ευχαριστήσουµε 
κατά την διάρκεια του συνεχιζόµενου πόνου µας 
για τον απώλεια του προσφιλούς µας προσώπου 
Παναγιώτη Θεοφίλου τους κάτωθι για την συνε-
χιζόµενη συµπαράστασή τους: τον Σεβασµιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας της Αυστραλίας, κκ Στυλιανό, τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Απολλωνιάδος κκ Σεραφείµ, την ∆ιακοι-
νοτική Επιτροπή της Ιεράς Ελληνορθόδοξης Αρχι-
επισκοπής Αυστραλίας, τους Σεβαστούς πατέρες 
Παναγιώτη Πρωτοψάλτη και Παναγιώτη Μαυρο-
µάτη και τους ενορίτες γενικά της Ελληνορθόδο-
ξης Εκκλησίας της Αγίας Ευφηµίας, Μπάνκσταουν, 
συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και πελάτες µας και 
όλους τους συµπατριώτες Ελλαδίτες και Κύπριους 
που µας συµπαραστάθηκαν όλο αυτό το διάστηµα 
στην λύπη µας. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για 
τις συλλυπητήριες ευχές σας.

Αιωνία του η µνήµη!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
(Peter Theo) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

(τιµηθείς µε το Αυστραλιανό υπέρτατο µετάλλιο OAM)
από Λεµεσό Κύπρου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 
και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 4 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 1:00  µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Κωνσταντίνος, τα τέκνα Θε-
ώνη και Πέτρος, Νικόλαος και Cecylia, Αγγελική, Θε-
οδώρα, τα εγγόνια Χριστίνα, Νικολέττα, Νικόλαος, Χα-
ρίκλεια, Κωνσταντίνος, η αδελφή Ελένη και ο σύζυγός 
της Νικόλαος στην Ελλάδα, η αδελφή Γιαννούλα και ο 
σύζυγός της Αντώνης στην Αυστραλία, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre (276 Haldon St, 
Lakemba).
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Heart Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 80
από Βελιτσές Αχαϊας

που απεβίωσε στις 29 Σεπτεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας




