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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 
20 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αλεξάνδρα και Νικόλαος, Ιω-
άννης και Νικολέττα, Σοφία και Αντώνης, τα εγγόνια 
Ελισάβετ, Μαρία, Κωνσταντίνα, Βασίλειος, Κωνστα-
ντίνος, Ελένη, Μαρία, Κωνσταντίνα, ο αδελφός Ανα-
στάσιος και Ελένη στην Αυστραλία, ο κουνιάδος Πολυ-
χρόνης, 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 Συλλόγου «Παναγίας Σουµελά», 604 
New Canterbury Road, Hurlstone Park.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΥΖΟΥΝΙ∆Η
ετών 82

από Χαρίεσσα, Νάουσα
που απεβίωσε στις 13 Νοεµβρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2019 
και ώρα 7µµ στα γραφεία του Euro Funeral Services, 
890 Canterbury Rd, cnr Flora St, Roselands.
Η  νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 
22 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 10.30 πµ εις τον ιερό ναό 
του Αγίου Νεκταρίου cnr Railway Pde, & Burleigh St, 
Burwood, η δε σορός του θα ενταφιασθεί στο κοιµητή-
ριο του Rookwood.
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ιωάννα, τα τέκνα Μαρία, 
Κώστας και Μαίρη, Χριστίνα, τα εγγόνια Ελευθερία και 
Αντώνης, Θανάσης, Ιωάννα και Frank, Βασιλική και 
Παναγιώτης, Ιωάννα και Ανδρέας, Σταυρούλα, Κων-
σταντίνος (απεβ.) τα 11 δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Greek Community Club, 206–210 Lakemba 
Street, Lakemba. 
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια κά-
νετε δωρεές εις µνήµη του στην εκκλησία του Αγίου 
Νεκταρίου, Burwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
Ετών 90
Από Αίγινα

Καταγωγή Καστελλόριζο
που απεβίωσε στις 17 Νοεµβρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου,

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 προ-
σέλθουν την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2019 εις τον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βούλα, τα τέκνα Εµµανου-
ήλ και Εlizabeth, Μιχάλης και Παναγιώτα, τα εγγόνια 
Νεκτάριος, Γιώργος, Κατερίνα, Παρασκευή και Dillion, 
Παρασκευή, Γιώργος, τα αδέλφια: Νίκος και Στέλλα, 
Στέλιος και Ιωάννα, Σοφία και Νίκος, Ευτυχία Μαρκά-
κη, Κώστας και Ελένη, Κώστας και Αγλαϊα, Ελένη και 
Μανώλης, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και στην Αυστραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

Μετά την οδυνηρή απώλεια του προσφιλούς µας συ-
ζύγου, πατέρα και παππού, αισθανόµαστε την υποχρέ-
ωση να ευχαριστήσουµε θερµά τα αδέλφια µας, τους 
συγγενείς, τους φίλους και τους γνωστούς που συµπα-
ραστάθηκαν τόσο σε εκείνον όσο και σε εµάς κατά την 
πολύχρονη ασθένειά του. Ευχαριστούµε όλους όσους 
µε οποιοδήποτε τρόπο συµπαραστάθηκαν στο βαρύ µας 
πένθος. Αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία, αυ-
τούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες και όλους όσους παραβρέθηκαν και τον συνόδευσαν 
στην τελευταία του κατοικία. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τον 
αρχιµανδρίτη π. Νεκτάριο Ζορµπαλά που τέλεσε το τρι-
σάγιο και την νεκρώσιµη ακολουθία, την εκκλησιαστι-
κή επιτροπή των Αγίων Κων/νου και Ελένης, τον τέως 
επίτροπο Γεώργιο ∆ράκο που επί 14 έτη αφιλοκερδώς 
µάς µετέφερε στην εκκλησία. Eυχαριστούµε την Κρητι-
κή Αδελφότητα, τον αδελφό του Νίκο για την συµπαρά-
σταση και την αγάπη του όλα αυτά τα χρόνια, την οικογέ-
νεια Μαρκάκη για την αµέριστη συµπαράσταση. Επίσης 
τον αδελφό µου στην Κρήτη, Κώστα Μαυρεδάκη, για 
την ζεστή φιλοξενία του όλα αυτά τα χρόνια. 

H οικογένειά του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Τσισκιανά Χανίων Kρήτης

Παππού µου πόσο σε αναζητώ 
και δεν το πιστεύω ακόµα
το πόσο γρήγορα έφυγες

και µπήκες µέσα στο χώµα. 
Από τα εγγόνια σου

Έλα Χριστέ στον τάφο του
γιατί δεν θα το αντέξω

και πές ακόµη µια φορά
«Λάζαρε δεύρο έξω».

Από τη σύζυγό του




