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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα και παππού.

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προσέλ-
θουν την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, εις στον ιερό ναό του 
Αγίου Σπυρίδωνα, 76 Gardeners Rd, Kingsford, και ενώ-
σουν μεθ’ ημών τας προς τον Υψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Μαρίνα, τα τέκνα Όλγα, 
Nick, Κατερίνα, Ελένη & Biagio. Τα εγγόνια Μαρίσσα, 
Χριστίνα, Σαλινα, Μαρίνα και Αντώνης. Ο αδελφός 
Δημήτρης, οι νύφες, οι γαμπροί, τα ανήψια, εξαδέλ-
φια και λοιποί συγγενείς στην Αυστραλία και Ελλάδα.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το Condolence Room του Eastern Suburbs 
Memorial Park, 49 Military Rd Matraville.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς 
και φίλους μας για τη θερμή συμπαράστασή τους στο 
βαρύ μας πένθος. Ευχαριστούμε όλους εκείνους που 

παραβρέθηκαν στην κηδεία του αγαπημένου μας 
Ανδρέα, κατάθεσαν στεφάνια και λουλούδια, έστειλαν 
κάρτες και μηνύματα και που έκαναν δωρεές στην Εκ-
κλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και εξέφρασαν τη λύπη 

τους για τον αγαπημένο μας Ανδρέα. 
Θα τον αγαπούμε και θα τον θυμόμαστε και θα είναι 

πάντα στις καρδιές μας.

H οικογένειά του

ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Andrew Efthimiou

Ετών 79

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Από Ρόδο, Ελλάδα

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 30 Μαρτί-
ου 2021 και ώρα 11:00  π.μ. στον Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας, 
626 Bourke Street, Surry Hills , η δε σορός της θα εντα-
φιαστεί στο κοιμητήριο του Botany.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Angela και Dimitria, τα αδέλφια 
Χρήστος, Ανδρέας και Βασίλης και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα, την Αγγλία και την Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από τη διεύθυνση 588 Bourke Street, Surry Hills

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της μνήμης της στο 

Dementia Australia 
(www.dementia.org.au/make-donation’).

ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΡΟΥΤΣΗ
ετών 80

από την Κόρινθο
που απεβίωσε στις 19 Μαρτίου 2021

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

μητέρας και αδελφής, 

 Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Αρετή, τα τέκνα Κυριάκος, 
Ματίνα & Παναγιώτης, Βασιλική & Scott, τα εγγόνια 
David, Sophia, η αδελφή στην Ελλάδα, τα κουνιάδια, 
ανίψια, ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι από Ελ-
λάδα και Αυστραλία.

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΟΥΡΤΟΥ
(APOSTOLOS ZOURTOS)

ετών 84
από από Μολάους Λακωνίας

που απεβίωσε στις 20 Μαρτίου  2021

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

 συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
θείου και εξάδελφου


