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Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 26 ∆εκεµβρίου 2019 
και ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 27 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 
11.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 
378 King Street, Newtown, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κατερίνα και Παναγιώτης, 
Νικολέτα και Φίλιππος, ο εγγονός Γιώργος, η µητέρα 
Αικατερίνη στην Ελλάδα, ο αδελφός Χάρης και Άννα, 
Αντωνία και Λευτέρης, η αδελφή Νίκη και Γιώργος 
στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από τo χωλ της ΠανΠοντιακής Ένωσης «Παναγίας Σου-
µελά», 604 New Canterbury Road, Hurlstone Park.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ των πτωχών και απόρων της εκκλησί-
ας στο Νιούταουν.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ
ετών 68

από Ελίκα Λακωνίας
που απεβίωσε στις 21 ∆εκεµβρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

παππού, υιού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Γραφείο Τελετών, Euro Funeral Services 
9759 9759. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε προσεχή έκδοση της εφηµερίδας µας.
Oι τεθλιµµένοι: οι γονείς Παναγιώτης και Αικατερίνη, ο αδελφός Ευθύµιος, θείες, θείοι, εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡ∆ΑΣΗ
ετών 50

από Σίδνεϊ , που απεβίωσε στις 19 ∆εκεµβρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES @ 9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης κόρης, αδελφής, ανιψιάς και εξαδέλφης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 29 ∆εκεµβρίου 2019 εις τον Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου, Cnr Wentworth Ave. & Telopea Park
Kingston, ACT 2604 και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γεωργία, Κατερίνα και Ντάρ-
κος, Παναγιώτης και Αγγελική, τα εγγόνια του Μιχάλης, 
Πέτρος, Φώτης, Μηλίτσα, Νικόλα A., Χριστόφορος, τα 
αδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από την οικία µας Lawson Canberra.

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 συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του στο 
Kidney Health Australia  και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών πατέρα και παππού

ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΓΙΟΥ
H οικογένειά του

ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΓΙΟΥ
Ετών 85

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ποτιδάνεια Φωκίδας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 21ετές µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 
και πάντα αξέχαστης

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και νύφης

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 29 ∆εκεµβρίου 2019 
εις τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Cnr Wentworth Ave. 
& Telopea Park Kingston, ACT 2604 και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γεωργία, Κατερίνα και 
Ντάρκος, Παναγιώτης και Αγγελική, τα εγγόνια 
της Μιχάλης, Πέτρος, Φώτης, Μηλίτσα, Νικόλα A., 
Χριστόφορος, τα αδέλφια, τα κουνιάδια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν 
για καφέ από την οικία µας Lawson Canberra.

MAΡΙΑΣ ΛΑΓΙΟΥ
Ετών 61

από Κέρτεζη, Καλαβρύτων




