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Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 30 Αυγού-
στου 2019 και ώρα 7.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands. H νε-
κρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Σάββατο 31 
Αυγούστου 2019 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Βotany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Mαρία, τα τέκνα Θε-
οδώρα και Γιώργος, Σταυρούλα και Παντελής, 
Λευτέρης και ∆ικαία, Μιχαλίτσα και Ευστάθιος, τα 
εγγόνια, τα δισέγγονα, τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελ-
λάδα 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 των πτωχών και απόρων. 

Στον αγαπηµένο µας πατέρα 
Πατέρα αξέχαστη ηµέρα  25 Αυγούστου 2019

Μας έφυγες ακριβώς την άλλη µέρα από τα γενέθλιά σου 
Ευχαριστούµε την καλή και πονεµένη µας µητέρα 

Που σε φρόντιζε πάντα
Ποτέ δεν σου χάλαγε χατίρι έως το τέλος της ζωής σου 

Πάντα ενδιαφερόταν να µη σου λείψει τίποτα 
Και σε πρόσεχε πιο πολύ και από τον εαυτό της 

Για την µεγάλη της αγάπη 
Σου τα έκανε χαλάλι 

Καλό ταξίδι πατέρα µας 
θα ζεις για πάντα στις καρδιές µας

Αιωνία σου η µνήµη 
Ας είναι το χώµα ελαφρύ που θα σε σκεπάσει 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΝΙ∆Η
ετών 79
από Σύµη

που απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 2019

EURO FUNERAL SERVICES 
9759 9759

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

παππού, προπάππου, κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 1η Σεπτεµβρίου 
2019 και ώρα 5.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah. H νεκρώσι-
µος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 
2019 και ώρα 11.00 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 κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Aνδρέας, τα τέκνα Αντώ-
νιος και Elpi, Vivian και Tony, τα εγγόνια Ελένη, Tia, 
Bernadine, Σία, τα αδέλφια στην Ελλάδα: Θεοδώρα, 
Γκόλφω και Ιωάννης, Χρήστος και Ειρήνη, Αντώνης 
και Ειρήνη, η νύφη Νάση στην Αυστραλία, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την αίθουσα του Κοιµητηρίου (Botany Condolence 
Rooms, 49 Military Road, Matraville).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΟΤΣΩΝΗ
ετών 81

από Βαλµαδούρα Πατρών
που απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 2019

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, νύφης και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2019 και 
ώρα 6.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 
16-20 Belgrave St, Kogarah. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Τρίτη 3 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 10.30 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Bel-
grave St, Kogarah, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: οι γονείς Θεµιστοκλής και Σεβαστή, η 
σύζυγος Ευθυµία, τα τέκνα Σεβίνα και Σοφοκλής, Αν-
δριάνα και Αναστάσιος, Αλέξανδρος και Ευαγγελία, τα 
αδέλφια Παύλος, Κωστάκης, τα εγγόνια Ευθαλία, Μι-
χαλία, Αναστάσιος, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Αυστραλία και στην Ελλάδα.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το C-Side Function Centre, 110 General Holmes Dr, 
Kyeemagh.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΤONY) 
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η

ετών 60
από Λιβαδοχώρι Σερρών

που απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 2019

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

United Pontian Benevolent Brotherhood 
“Pontoxeniteas” of NSW

Eκ µέρους της προέδρου, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και των µελών του Συλλόγου Ποντίων της ΝΝΟ 

«Ποντοξενιτέας» εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του εκλιπόντος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η 
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάζει. 

--------------------------
On behalf of Pontoxeniteas NSW Committee 

and its members we are sending our deepest condolences 

to the family of TONY IOAKIMIDIS
May he rest in Peace and his memory be eternal.




