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9553 6955

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου 2017 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bank-
stown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευτυχία, τα τέκνα Μαρία και 
Φοίβος, Κλεάνθης και Νίκη, Άννα και Γιώργος, Αιµιλία, 
τα εγγόνια Ανδριάννα και Arthur, Michael και Ellen, Αι-
µιλία, Χριστίνα, Ευτυχία, Ευτυχία, Ιάκωβος, Νικόλαος 
και Καλλιόπη, Έλενα, Παναγιώτης, Ανδριάννα, τα δι-
σέγγονα Κωνσταντίνος, Μαρία, Γιώργος, Ιάκωβος, Πα-
ναγιώτα, Γιώργος,  ο αδελφός Χαράλαµπος στην Κύπρο, 
η αδελφή Κατερίνα στην Κύπρο, ο αδελφός Πολύδωρος 
στην Αυστραλία, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι στην Κύπρο και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το 146 Νortham Avenue Bankstown. 

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 πέν-
θος. Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια 
επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητή-
ριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του 
υπέρ του Juvenile Arthritis and Uveitis και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΑΝ∆ΡΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Γαλήνη, Κύπρου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 
αξέχαστης συζύγου και αδελφής

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου 2017 στον 
Ι.Ν. Αγίου Χαραλάµπου, No. 4, Fleet Close Tuggerah, 
Central Coast [Tuggerah Business Park, off Reliance 
Drive) και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ευάγγελος (Λάκης), οι αδελ-
φές Janette, Margaret µετά των οικογενειών των και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το σκεπαστό χώρο δίπλα στο ναό. 

O σύζυγος και η οικογένια της Ειρήνης

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 υπέρ του Ι.Ν του Αγίου Χαραλάµπου και 
αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη 
τους.

ΕΙΡΗΝΗΣ (INGRAM) 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από τη Σκωτία

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 28 Νοεµβρίου 2017 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 
29 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα Νικόλα-
ος, Ιωάννης και Αντωνία, τα εγγόνια Tristan, Deon, Ζα-
χαρούλα, η κουνιάδα Αικατερίνη στην Ελλάδα, τα ανί-
ψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία. 

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
ετών 79

από Ζάκυνθο
που απεβίωσε στις 24 Νοεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα και παππού




