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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τρί-
τη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave 
St, Kogarah, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµη-
τήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γιάννης και Καίτη, ∆έσποινα, 
τα εγγόνια Pauline, Kristina και Elias, Elizabeth, τα 
αδέλφια Κοµνηνός, Νικόλαος και ∆έσποινα, η κουνιά-
δα Αγλαΐα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την αίθουσα του Κοιµητηρίου (Botany Condolence 
Rooms).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Cancer Unit @ St 
George Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
ετών 82

από Κοντιά Λήµνου
που απεβίωσε στις 18 Φεβρουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης µητέρας, 

γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 εις τον ΚΑΘΕ-
∆ΡΙΚΟ Ι. Ν. ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 242 
Cleveland Street, Redfern και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύντροφος Μόλλυ Χιώτη, τα τέκνα 
Αναστασία και ∆ηµήτριος Μαρκάκης, Ευαγγελία Λεπού-
ρη και Κλόντ Τσιπόλλα, τα εγγόνια Αντώνιος, Ματθαίος, 
Αγγελική και Γεωργία, τα αδέλφια Νικόλαος και Αθηνά 
Λεπούρη, Χρήστος και Αλεξάνδρα Λεπούρη, και Ευ-
δοκία Κωσταρέλου, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Alpha Restaurant, 238 Castlereagh Street 
Sydney. 

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου ευ-
χαριστήσουµε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απολλωνιάδος 
κ. Σεραφείµ που τέλεσε την νεκρώσιµο ακολουθία και τους 
ιερείς που παραβρέθηκαν στο τρισάγιο και στην κηδεία. Επί-
σης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και 
φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πέν-
θος. Eυχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία 
του, που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού 
του, που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, που έκαναν δω-
ρεές εις µνήµη του στο Leukemia Foundation και αυτούς που 
µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον 
θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συντρόφου, 
πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΕΠΟΥΡΗ
H οικογένειά του

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΕΠΟΥΡΗ 
ετών 82

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κερατέα, Αττικής

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 
και ώρα 7.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 
10.30 π.µ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάµπου (St Haralambos, 
Central Coast, 4 Fleet Close Tuggerah),  η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Νoraville, 35 Wilfred 
Barrett Dr, Noraville.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, η πεθερά Ελισάβετ 
Παϊρίδου, τα αδέλφια Ιορδάνης και Αναστασία, ∆ηµή-
τρης και Ελένη, Ευαγγελία, ο κουνιάδος Μιχάλης, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Mingara Recreation Club, 12-14 Mingara Dr, 
Tumbi Umbi.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Pancreatic Cancer.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η

ετών 70
από Αλιστράτη Σερρών

που απεβίωσε στις 20 Φεβρουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γαµπρού, κουνιάδου, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΗΣ

Στο κοιµητήριο του BOTANY

SECTION 14, ROW 11, LOT 500
TIMH: $16,500 (δεκτές λογικές προσφορές) 

Για πληροφορίες: 

τηλ στο Μιχάλη στο 0421 673 421




