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Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και 
ώρα 5.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 1η Απριλίου 2019 και ώρα 10.30 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, 
Bankstown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµη-
τήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Bίκυ, τα τέκνα Ελένη και ∆η-
µήτριος, Ιωάννης και Αλεξία, τα εγγόνια Κορνηλία, Βα-
σίλης, Χριστίνα, Επαµεινώνδας, τα αδέλφια στην Ελλά-
δα: Νείλος και Κατερίνα, Κωνσταντίνος και Ιωάννα, τα 
κουνιάδια στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Alzheimer’s 
Disease and Parkinson’s Disease .

ΚΗ∆ΕΙΑ

EΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ετών 77

από Άγιο Πέτρο, Κυνουρία
που απεβίωσε στις 25 Μαρτίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 28 Μαρτίου 2019 
και ώρα 7.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 90 
Newcastle Street, Rose Bay. H νεκρώσιµος ακολου-
θία θα ψαλεί την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 
10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 90 Newcastle 
Street, Rose Bay, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Botany.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Νικόλαος, οι κόρες Ευαγγε-
λία, Γιάννα, η µητέρα Παναγιώτα, ο αδελφός Ευστράτι-
ος, η πεθερά Σταµάτα, ο κουνιάδος Σάββας, η κουνιάδα 
Αναστασία και Brian, οι θείοι, οι θείες, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και στην Ελ-
λάδα.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Beyond Blue.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑ
(KΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

ετών 48
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 13 Μαρτίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

κόρης, αδελφής, νύφης, κουνιάδας, ανιψιάς και εξαδέλφης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 31 Mαρτίου 2019 εις τον Ι. Ν. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι:  τα τέκνα Κωνσταντίνα και Παύλος,  Ευ-
γενία και Ιωάννης, τα εγγόνια Χριστίνα, Λούκας, Κυ-
ρανή, η αδελφή Αλίκη και Βασίλειος, τα ανίψια, θείοι, 
θείες, εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς στήν Αυστραλία  
και Ελλάδα.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

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 
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 Huntington’s Disease Association και αυτούς που 
µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους 
για τον θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών 
πατέρα και παππού

ΗΛΙΑ ΡΟΥΜΠΗ
H οικογένειά του

ΗΛΙΑ ΡΟΥΜΠΗ
ετών 69

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άγιους Πάντες, Θεσπρωτίας




