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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρ-
τη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.00 π.µ. στον 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. 
Weekes & Carpenter Ave, Rookwood, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Παναγιώτης και Souriya, Ευ-
θύµιος και Belinda, τα εγγόνια Κωνσταντίνα, Λουκία, 
Βασιλική, Γιώργος, Γιάννης, τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και στην Αυστραλία.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ετών 84

από την Καλαµάτα
που απεβίωσε στις 7 Φεβρουαρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

παππού, κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 12 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κυριακή, τα τέκνα Παναγιώ-
της και ∆ώρα, Πάτρα, Αντώνης και Paula, τα εγγόνια: 
Σταύρος, ∆ηµήτρης, Kerrie, Luke, Christy, Jazmin, οι 
αδελφές στην Ελλάδα: Γεωργία, Χρύσα, η κουνιάδα 
Ραλλή στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Κλαµπ της Ελληνικής Κοινότητας (Greek 
Community Club, 206 Lakemba Street, Lakemba).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΦΟΥ
(Stavros Kofos)

ετών 86
από Πτερούντα Λέσβου

που απεβίωσε στις 7 Φεβρουαρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 
και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 

παππού, αδελφού και κουνιάδου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 
εις Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Bel-
grave St, Kogarah και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Φωτει-
νή και Ηρακλής, Ειρήνη και Απόστολος, τα εγγόνια 
Άννα-Μαρία, Αικατερίνη, Νικόλαος και Οδυσσέας, 
η αδελφή Ευφροσύνη Κατσαρού στην Αυστραλία, ο 
αδελφός Παναγιώτης και Μαρία Τριανταφύλλου στην 
Ελλάδα, ο κουνιάδος Γιώργος και Αγγελική Τσόκου 
στην Ελλάδα, οι συµπεθέροι Πόλα Κάλα, οικογένεια 
Νικόλαου Σαϊβανίδη, τα ανίψια οικ. Γεώργιου Κατσα-
ρού, οικ. Βασιλείου Κατσαρού, οικ. Γεωργίου Αντύπ-
πα, οικ. Γεωργίας Νικολάου και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

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.  Ιδιαίτερα ευχαριστούµε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Χριστού, 
Παναγία Μυρτιδιωτίσσης και Ελέσης, Kogarah. Eπί-
σης ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία του, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λου-
λούδια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές 
εις µνήµη του στο Diabetes Australia και Dementia 
Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο 
µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα 
και παππού

Ο∆ΥΣΣΕΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
H οικογένειά του

Ο∆ΥΣΣΕΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
από Αµπελακιώτισσα Ναυπακτίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ




