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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την Κυριακή 25 Aυγούστου 2019 εις Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευτυχία, τα τέκνα Νεκταρία 
και Θεοφάνης, ∆ηµήτριος και Νεκταρία, Μαρία, τα εγ-
γόνια Εµµανουήλ, Νικόλαος, Αγγελική, ο αδελφός Ζα-
χαρής και Κυριακούλα στην Ελλάδα, η αδελφή Κατίνα 
στην Ελλάδα, τα κουνιάδια στην Ελλάδα: Ερµιόνη, Ευ-
αγγελία, Αργυρούλα, Νικόλαος και Στέλλα, Ιωσήφ και 
Κατερίνα, η νύφη Ελένη, τα ανίψια, οι συµπεθέροι και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυ-
στραλία. 
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. Eυχα-
ριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του στο Sydney 
Children’s Hospital και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο 
µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του προσφι-
λούς και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα και παππού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗ
H οικογένειά του

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Θυµιά, Κεραµιά Κρήτης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 20 
Αυγούστου 2019 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrickville, 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Λεωνίδας, ∆ιονύσιος και Fiona, 
Τάσος και Narineh, τα εγγόνια Dean, Orlando, Elijah, 
Milani τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την οικία µας, Unit 1/43 Duke St, Campsie NSW. 
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Heart Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΙΑΚΟΥ
ετών 75

από Καστροσυκιά, Πρεβέζης
που απεβίωσε στις 14 Αυγούστου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας και γιαγιάς 

Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 20 
Αυγούστου 2019 και ώρα 10.30 πµ εις τον Ιερό Ναό 
του Αγίου Νεκταρίου cnr Railway Pde & Burleigh St, 
Burwood, η δε σορός της θα ενταφιασθεί στο κοιµητή-
ριο του Rookwood.

Οι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος ∆ηµήτριος, τα τέκνα Κώστας 
και Susan, Κατερίνα και Alan, Κανέλλη και Nicolai, τα 
εγγόνια James, Lucas, Dylan, Alexander, Alexander, 
Julia, τα αδέλφια στην Αυστραλία Βασίλης και Πανα-
γιώτα, ∆ηµήτρης και Παναγιώτα, τα αδέλφια στην Ελ-
λάδα Ελένη, Κατερίνα και Παναγιώτης, οι νύφες Σοφία, 
Παναγιώτα, τα κουνιάδια, τα ανήψια, τα ξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το  Zarax Association 196A Liverpool Rd, Enfield.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια κά-
νετε δωρεές εις µνήµη της στο Dementia Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ
ετών 73

από Κρεµαστή Λακωνίας
που απεβίωσε στις 15 Αυγούστου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας,




