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Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα: Κωνσταντίνα, Γιάννης και 
Άντελην, ο εγγονός Κυριάκος, τα αδέλφια Παναγιώτης 
και Γεωργία, Κωνσταντίνος και Γεωργία, ο κουνιάδος 
Ιωάννης και η σύζυγός του Ελένη, τα ανήψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.
 
Λόγω περιορισµού του κορωνοϊού COVID19 και τα νέα 
περιοριστικά µέτρα της κυβέρνησης, η κηδεία της θα 
γίνει µε περιορισµένο αριθµό παρεβρισκοµένων.

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΚΑ)

ετών 86
από Ψηλή Βρύση, Αρκαδίας

που απεβίωσε στις 5 Νοεµβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη  ανακοινώνουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί την ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου 2020 
και ώρα 6.30µµ εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, 20 
Wharf Road, Gladesville. 
Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 17 Νοεµ-
βρίου 2020 και ώρα 10.30πµ εις τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ανδρέα, 20 Wharf Road, Gladesville, η δε σορός του θα 
ενταφιασθεί στο κοιµητήριο του Field of Mars, Quarry 
Road, Ryde. 

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κωνσταντίνα, τα τέκνα: Αµα-
νάτης και Μαρία, Ηλίας και Παναγιώτα, τα εγγόνια: Γε-
ώργιος, Γεώργιος, Ανδρέας, τα αδέλφια: Ιορδάνης και 
Γεωργία, ∆ηµήτριος, ∆έσποινα και Σάββας, οι κουνιά-
δες Ευσταθία και Νίκος, Ευγενία στην Ελλάδα, τα ανί-
ψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία.
Ο καφές θα ανακοινωθεί µετά το τέλος της ακολουθίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Ανδρέα.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η
GEORGE ANASTASIADIS

(ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, UNCLE VALVS)
ετών 72

από Γουµένισσα, Κιλκίς
που απεβίωσε στις 6 Νοεµβρίου 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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούντες 40ηµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

ΑΝΝΑ ΡΩNΗ (ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ)
ετών 98

από Καλλιφώνιο, Καλαβρύτων

Παρακαλούµε τους τιµώντας την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 15 Νοεµβρίου 2020 

στις 10:30πµ εις τον Ιερό Ναό της Αγίας Ευφηµίας, 
6-8 East Terrace Bankstown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 

προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτρης και Βασιλική, 
Μαρία, τα εγγόνια: Παναγιώτης, Παναγιώτης και Μαρία, 

Γεώργιος και Άννα, Γιαννούλα και Αριστοτέλης, 
τα δισέγγονα: Bianca, Laura, Βασιλική, ∆ήµητρα, 

Αργύρης, Αθηνά τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
από Ελλάδα και Αυστραλία.

EYXAPIΣTHPIO
Θεωρούµε καθήκον µας όπως δια µέσω του Τύπου να 

ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερµή συµπαράσταση τους στο βαρύ µας πένθος. Ευχα-
ριστούµε τον Πρόεδρο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

κάτωθι κοινοτήτων  και Συλλόγων που κατέθεσαν στεφάνια, 
την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα of N.S.W., την Ελληνική 

Κοινότητα του Leichardt AΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Καλαβρύτων Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ, 

τo Bankstown Sports Club, Bankstown.
Ευχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 

και αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επι της 
σορού της , αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες , 
και αυτούς που µε οποιανδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την 
λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς και αείµνηστης 

ηµών µητέρας, γιαγιάς προγιαγιάς και θείας.

H οικογένειά της
ΑΝΝΑ ΡΩNΗ (ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ)

ANNA RONIS (ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ)




