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Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρα-
σκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.30 πµ εις τον ιερό 
Ναό Αγίας Ευφηµίας, 6-12 East Terrace, Bankstown 
η δε σορός της θα ενταφιασθεί εις το κοιµητήριο του 
Rookwood.

Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αναστάσιος, Βασιλική και Tony, 
τα αδέλφια Βούλα, ∆ηµήτρης και ∆ήµητρα, τα κουνιάδια 
Γιώργος και Αθανασία, τα ανίψια, τα ξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλείστε όπως αντί για λουλούδια και στεφάνια 
κάνετε δωρεές εις µνήµη της στο Cancer Council.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ετών 85

από Πέτρινα,  Αρκαδίας
που απεβίωσε στις 12 Ιουνίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αδελφής και θείας

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ελένη και Martin, Dion, η µητέ-
ρα Ελένη, η αδελφή Ειρήνη και Αντώνης, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Cancer Research.

ΘΑΝΑΤΟΣ

NIΚΟΛΑΟΥ ΝΤΑΝΗ
ετών 58
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, υιού, αδελφού και θείου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 εις Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Παναγιώτης και Nadia, ∆ηµή-
τριος και Zaneta, τα εγγόνια: Liam, Elyssa, Alexander, 
Xavier, James, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγ-
γενείς 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. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέ-
φρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών πατέρα και παππού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ
H οικογένειά του

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ
Ετών 75

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Aλεξάνδρεια Αιγύπτου

ΠΕΝΘΗ 37




