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Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα: Καίτη και Ιωάννης, Κόνη και 
Αθανάσιος, Μανώλης, τα εγγόνια: Pauline, Kristina και 
Elias, George και Kat, Deanne και Nick, Alexandra, 
τα δισέγγονα: Jaxon, Alyssa και Remy, τα αδέλφια, τα 
κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία.

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΠΛΟΥΣΣΙΑΣ ΒΡΟΝΤΑ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΡΡΗ)

ετών 88
από Καρδάµαινα, Κω

που απεβίωσε στις 5 ∆εκεµβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας 

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου 2020 
και ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 
11.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 
378 King Street, Newtown, η δε σορός της θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα κουνιάδια, 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 Strathfield Gold Club, Level 1  52-70 Weeroona 
Road, Strathfield.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ των πτωχών και απόρων (στην εκκλη-
σία του Νιούταουν).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥ
ετών 79
από την Κω

που απεβίωσε στις 8 ∆εκεµβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

νύφης, θείας και εξαδέλφης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ΕΤΗΣΙΟ µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 2020 εις 
τον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. 
Weekes & Carpenter Ave, Rookwood και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γιάννης, τα τέκνα Βαγγέλης, 
Σπύρος και Νίκη, τα εγγόνια Γιάννης, Αλεξάνδρα, η 
αδελφή στην Ελλάδα Ειρήνη και ο σύζυγός της Πανα-
γιώτης, τα ανήψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Village @ Rookwood.

ΚΟΝΤΥΛΩΣ ΚΑΨΑΝΗ
Ετών 83

από Λευκάδα




