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Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview Ave, Earlwood.

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Δευτέρα 
1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30  π.μ. στον Ι. Ν. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview Ave, 
Earlwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητή-
ριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Δωροθέα, τα τέκνα Αναστασία 
και Παντελής, Ευθαλία και Ευάγγελος, Παντελής και Μα-
ριάννα, τα εγγόνια Δωροθέα και Γεώργιος, Ιφιγένεια και 
Νικόλαος, Λουκάς, Δημήτριος, Γεωργία και Δωροθέα, τα 
αδέλφια Θεόδωρος και Ειρήνη, Μαρίκα από την Ελλάδα, 
τα κουνιάδια Χαράλαμπος, Χριστίνα, Φωτεινούλα, Νικό-
λαος και η σύζυγος του Καίτη, τα ανίψια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι από Αυστραλία και Ελλάδα.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης του στην Ιερά Μονή της 
Παναγίας «Παντάνασσας» της Νέας Νότιας Ουαλίας

ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΝΑΝΗ
ετών 82

από Μεσιά Καβάλας
που απεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2021

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Lemnos  Club, 44 Albert St Belmore.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη της όπως προσέλ-
θουν την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021  εις τον Iερό Nαό 
Αναστάσεως του Χριστού, 16-20 Belgrave St, Kogarah, 
και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ευάγγελος, τα τέκνα Ελευ-
θερία, Ιωάννης και Άννα, τα εγγόνια Ιωάννα, Ευαγ-
γελία, Ευάγγελος, Αλεξάνδρα, Αντώνης, τα αδέλφια 
Ιωάννης και Μαρίνα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Λόγω περιορισμού του κορωνοϊού  COVID19  υπάρχει 
περιορισμός παρευρισκόμενων στην εκκλησία αλλά 
όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο μπορούν να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας από τις 11.15πμ.

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Τύπου 
ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερμή συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος.

Ευχαριστούμε αυτούς που παρακολούθησαν την κη-
δεία της, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού της, αυτούς που έκαναν δωρεές εις 
μνήμη της στο Multiple Sclerosis Research Australia 
και συγκέντρωσαν $ 3,000 δολ., αυτούς που απέστει-

λαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς που με οποιον-
δήποτε τρόπο μας εξέφρασαν την λύπη τους για τον 

θάνατο της προσφιλούς και αειμνήστου ημών συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ (ΚΟΛΛΙΑ)
(MARIA EPTAMINITAKIS - KOLLIAS)

Ετών 75

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άνω Δώριο Μεσσηνίας

Η οικογένεια της
ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ (ΚΟΛΛΙΑ)

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 3 Φε-
βρουαρίου 2021 και ώρα 12  μ.μ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα  Αλέξης, Παναγιώτα, Μάριος, Δη-
μήτριος, Ανδρέας, Χριστόφορος μετά των συζύγων των, 
τα εγγόνια, τα δισέγγονα, οι αδελφές Γιούλα και Άνδρη, τα 
ανίψια, τα ξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΕΩΡΚΑΤΣΟΣ) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ετών 72
από Γαστριά Αμμοχώστου

που απεβίωσε στις 24 Ιανουαρίου 2021

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

παππού, προππάπου, αδελφού και θείου


