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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως  της ψυχής 

της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, 
µητέρας, γιαγιάς, κόρης, αδελφής, ξαδέλφης και θείας

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 1η Νοεµβρίου 2020, και ώρα 
11.00 πµ εις τον Ιερό Ναό της Αγίας Ευφηµίας, 6-12 East 
Terrace, Bankstown, και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των.
Οι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Ανδρέας, τα τέκνα Παναγιώ-
της και Ιωάννα, Νικόλας και Στέλλα, Γιώργος και Έφη, 
οι γονείς Παναγιώτης και Χριστίνα, τα εγγόνια, τα αδέλ-
φια στην Αυστραλία, τα κουνιάδια στη Κύπρο, τα ανίψια, 
τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι από Κύπρο, 
Αµερική και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από την οικία µας.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Eυχαρι-
στούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία της, αυ-
τούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού 
της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές εις µνήµη της στο Cancer Research 
και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την 
λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς και αειµνήστου 
ηµών συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, κόρης, αδελφής

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑ
H οικογένειά της

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑ
(Chrystalla Louca)

Ετών 62
από Βατυλή, Κύπρου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα: Ιωάννης και 
Michelle, Θεόδωρος και Γεωργία, Αλέξανδρος και Μι-
χαλίτσα, τα εγγόνια: Ashleigh, Alistair, Brandon, Sarah, 
Σοφία, Maree, Anthony, Νικολέτα, τα αδέλφια, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστρα-
λία.

ΘΑΝΑΤΟΣ

RAYMOND CHARLES 
ΤΗΟΜΑS

ετών 78
από Σύδνεϋ, Νέα Νότια Ουαλία

που απεβίωσε στις 23 Οκτωβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αγγέλλουµε τον θάνατο του 
πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κωνσταντίνα, τα τέκνα Συ-
µεών και Κωνσταντίνα, Λάζαρος, Ευτυχία και Σπύρος, 
τα εγγόνια Αγγελική, Κωνσταντίνα, η πεθερά Βασιλική, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα, τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα ξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.

ΘΑΝΑΤΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΦΙ∆Η
(KOSTAS OFIDIS)

ετών 77
από Κατερίνη, Πιερίας 

που απεβίωσε στις 26 Οκτωβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

παππού, αδελφού, κουνιάδου, ξαδέλφου και θείου




