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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στον Ι. Ν. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δε-
ήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ηλέκτρα, τα τέκνα Ελένη και 
Μιχάλης, Μαίρη και Χαρίλαος, Ζαχαρίας και Αθανασία, 
τα εγγόνια Μαριάνθη, Ανδρέας και Cherry, Ηλέκτρα, 
Παναγιώτης, Ηλέκτρα, Ανδρέας, τα δισέγγονα Ευάγ-
γελος, Chloe, Μιχάλης, Emily, τα αδέλφια στην Κύπρο 
και Αυστραλία, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Κύπρο και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Κλαµπ της Κυπριακής Κοινότητας, 58 - 76 
Stanmore Rd, Stanmore.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την Σαµιακή Αδελφό-
τητα, αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήρι-
ες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του 
στο Westmead Children’s Hospital και αυτούς που µε 
οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για 
τον θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών 

ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΝΤΟΥ
H οικογένειά του

ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κυθρέα, Κύπρου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, 76 
Gardeners Rd, Kingsford, την Κυριακή 22 Απριλίου 
2018 και να ενώσουν µαζί µας τις δεήσεις τους προς 
τον  Ύψιστο.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Aνδρονίκη, τα τέκνα Ελευ-
θερία και Γεώργιος, Αντώνιος, οι εγγονές Μαριάννα, 
Ανδρονίκη, τα αδέλφια Κατίνα, Βεατρίκη και Γιάννης, 
Ελευθερία, η νύφη Στέλλα, τα κουνιάδια Μαρία, Ευ-
τυχία και Νικόλαος, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και την Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το The Lakes Golf Club, Cnr King St & 
Vernon Ave, Eastlakes.

Θεωρούµε καθήκον µας να ευχαριστήσουµε µέσω του 
Tύπου όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερµή 
συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε όσους παρακολούθησαν την κηδεία 
του, κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού 
του, έστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, έκαναν δωρεές 
στη µνήµη του στο All Saints Grammar και όσους µε 
οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για 
το θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ
H οικογένειά του

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ
ετών 85

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Βουκολιές Χανίων, Κρήτης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
<<Κόρη του ∆ια αθάνατη, πλανεύτρα Αφροδίτη

στον πλουµιστό σου και λαµπρό τον θρόνο 
γονατιστή προσπέφτω>>

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης
 µητέρας, γιαγιάς, πεθεράς, αδελφής και θείας, 

την απαράµιλλη Ψωµίτσα

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 22 Απριλίου 2018  εις Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners Rd, Kingsford και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτρης Γιώργος και Σταύ-
ρος, τα εγγόνια Nicholas, Angelique Rosemary και 
Maximilian, η νύφη Lee, η αδελφή Ευφροσύνη και τα 
ανήψια Βίκυ, Μαρούλη, Φωτεινή, Φώτης, Νεκτάριος, 
Γιάννης, Γιώργος και Μαρία και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το The Sweet Spot Patisserie, 1/18 Perouse 
Rd, Randwick.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη της στο 
Dementia Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών µητέρας και γιαγιάς

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΠΡΙΝΕΑ
H οικογένειά της 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΡΙΝΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Από Ποταµό Κυθήρων




