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Τρισάγιο θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και 
ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολου-
θία θα ψαλεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, 
Bankstown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµη-
τήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα: Αγγελική 
και Μελέτης, Νικόλαος, τα εγγόνια: Αλέξανδρος, Θεό-
δωρος και Γεωργία, o δισέγγονος Ιάκωβος, τα αδέλφια: 
Χρήστος, ∆ηµήτριος και Ελένη, Βάσω, Καλή και Αγγε-
λής, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 90
από Μοναστήρι, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

που απεβίωσε στις 7 Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

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

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 13 
Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννα και Ανάργυρος, Νικό-
λαος και Άννα, τα εγγόνια: Νικολέττα, Μαρία και Χρή-
στος, Ανδρέας, Μαρία, Ελένη και Jimmy, τα δισέγγονα: 
Σταυρούλα, Ιωάννα, οι αδελφές: Ειρήνη, Ασηµίνα, τα 
ανίψια  και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΙΡΗΣ ΦΛΑΣΚΑ
ετών 90

από το Σίδνεϊ
που απεβίωσε στις 7 Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ETHΣΙΟ µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 
και πάντα αξέχαστου υιός, αδελφός και θείος

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 εις τον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt, 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δε-
ήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: οι γονείς Σωτήριος και Ευαγγελία, 
η αδελφή Κωνσταντίνα και Κωνσταντίνος, ο αδελ-
φός Παναγιώτης, τα ανίψια Ευαγγελία, Νίκη και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην 
Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
ετών 41
από Σίδνεϊ

ΠΕΝΘΗ 37




