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

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Πέµπτη 24 Νοεµβρίου 2011 και 
ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funeral Services, 890 
Canterbury Rd., Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 25 Νοεµ-
βρίου 2011 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης, 378 King St, Newtown, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Νικόλαος και Debbie, Ελένη, τα εγγό-
νια Ευάγγελος, Βαγγέλης, Παναγιώτα, Χρήστος, τα ανήψια και 
λοιποι συγγενείς και φίλοι.

ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ετών 85

από Καµίνια Λήµνου
που απεβίωσε στις 22 Νοεµβρίου 2011

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το 
Reflections @ Rookwood

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδερφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 24 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 11.00 
π.µ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, Cnr 
Railway Pde & Burleigh St, Burwood, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζηγος Fay, τα τέκνα David, 
Pierre και Phaedra, Mary και Rod, τα εγγόνια 
Kaylee, Ysabelle, Kaysa, Aleeya, Ellani, Jade 
και Zoe, τα αδέρφια Ευστράτιος και Yvonne, 
Χρηστίνα και Vince, Μαρία και η νύφη Παγώ-
να, τα ανήψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΑΣΛΗ
ετών 70
από Κορινθία

που απεβίωσε στις 20 Νοεµβρίου 2011
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου

γιού, αδερφού, κουνιάδου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 24 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 11.00  
π.µ.στον Ιερό Ναό των Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης, 378 King St, Newtown, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: ο πατέρας Γεώργιος, ο αδερ-
φός ∆ηµήτρης, η νύφη Κυριακή, τα ανίψια 
Ιωάννα, Γεώργιος, Στεφανία, Χρυσόστοµος 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από τις αίθουσες του κοιµητηρίου.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια δωρεές να γίνουν στο Muscular Distrophy
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ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΕΤΤΑ
ετών 51

από Αλεξάνδρεια , Αίγυπτο
που απεβίωσε στις 18 Νοεµβρίου 2011
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