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EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω 
του Τύπου ευχαριστήσουµε όλους τους συγγε-
νείς και φίλους για την θερµή συµπαράστασή 

τους στο βαρύ µας πένθος.

Ευχαριστούµε τον π. Άγγελο Αλιφιεράκη, 
αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-

δια επί της σορού του, αυτούς που έκαναν δω-
ρεές εις µνήµη του στην εκκλησία του Απο-
στόλου Ανδρέου, Gladesville, και στο Heart 

Foundation, αυτούς που απέστειλαν συλλυπη-
τήριες κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε 

τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον 
θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

H οικογένειά του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η
GEORGE ANASTASIADIS

(ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, UNCLE VALVS)
ετών 72

από Γουµένισσα, Κιλκίς

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω 
του Tύπου ευχαριστήσουµε όλους τους συγγε-
νείς και φίλους για την θερµή συµπαράστασή 

τους στο βαρύ µας πένθος. Eυχαριστούµε 
αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία της, 
αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν 

συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς που µε 
οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη 
τους για τον θάνατο της προσφιλούς και αει-
µνήστου ηµών µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

H οικογένειά της

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ)
ετών 86

από την Πετροπηγή, Καβάλας
Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2020 
και ώρα 5 µ.µ. στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννη, Parramatta. 

Η νεκρώσιµος Aκολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέρα 21 
∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ναό Αγίου 
Ιωάννη, Parramatta (163-165 George St, Parramatta), 
η δε σορός του θα ενταφιασθεί στο Κοιµητήριο του 
Rookwood. 

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βασιλική, τα τέκνα Σπύρος 
και Claire, Νικόλαος και Χαριτωµένη, τα εγγόνια Ζωή, 
Αλέξανδρος, Λεωνίδας, Ελένη, Αντώνης, τα κουνιάδια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Επιθυµία της οικογένειας αντί στεφάνου να γίνουν δω-
ρεές εις µνήµην του, στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννη.

 Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της Εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΤΑΓΙΑ
(ANTONIOS DAGIAS)

ετών 79
από Θέµελο, Πρέβεζα

που απεβίωσε στις 10 ∆εκεµβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού και κουνιάδου




