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H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Παρασκευή 
15 Ιανουαρίου  2021 και ώρα 12:30  μ.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 163-165 George St, Par-
ramatta, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Κωνσταντίνος, Δέσποινα, Ηλί-
ας, η νύφη Mary Ann, τα 5 εγγόνια, τα 9 δισέγγονα, ο 
αδελφός Δημήτριος στην Ελλάδα, τα ανήψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και την Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την αίθουσα της εκκλησίας.

ΚΗΔΕΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΑΛΕΞΟΥΛΗ
ετών 89

από Κοκκινοπλό Λάρισας
που απεβίωσε στις 12 Ιανουαρίου 2021

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Παρασκευή 
15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11  π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Βασίλης , τα τέκνα Σοφία και 
Παναγιώτης, Ιωάννης και Cathy, τα εγγόνια Georgia 
και George, Penny και Nicholas, Jason και Sandy, 
Christine και Shaun, Zoe, James, Mark, τα 16 δισέγγο-
να, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΟΥΒΑNΤΖΗ
ετών 91
από Ξάνθη

που απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου 2021

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, μητέρας γιαγιάς και προγιαγιάς

4ετές ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τετραετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
θείου, ξάδελφου και ομογενειακού παράγοντα του Σύδνεϋ 

και της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 
στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Ευφημίας 
(στον οποίο Ιερό Ναό ο αείμνηστος διετέλεσε πρό-
εδρος για πάρα πολλά χρόνια), 10 - 12 East Terrace, 
Bankstown και ας ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις 
μας προς τον Παντοδύναμο Θεό.
Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Χριστίνα, η κόρη Ξαν-
θούλα και ο γαμπρός Δημήτρης, η εγγονή Έλενα, 
η ανηψιά Πηνελόπη, τα κουνιάδια Χρήστος και Μέ-
ρολιν, Θεοδώρα και Σερτζ, λοιπά ανήψια, ξαδέλφια, 
άλλοι συγγενείς, φίλοι και ενορίτες της Αγίας Ευ-
φημίας. 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων με αφορμή το 
Covid - 19 δεν θα ακολουθήσει καφές στην μνήμη 
του εκλιπόντος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
(Peter Theo) 

(τιμηθείς με το Αυστραλιανό υπέρτατο μετάλλιο OAM)
από Λεμεσό Κύπρου


