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

πατέρα και παππού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 10:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Liv-
ingstone Rd, Marrickville, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σταυρούλα και ∆ηµή-
τριος, Μιχάλη και Paula, τα εγγόνια Christian, 
Eva-Marie και Αeson  και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
ΠΑΡΜΑΚΕΛΛΗ 

ετών 70
από ∆άφια-Καλλονή, Μυτιλήνη

που απεβίωσε στις 2 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 7 ∆εκεµ-
βρίου 2012 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-
76 Gardeners Rd, Kingsford, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευτυχία, τα τέκνα ∆ούκισσα, Απόστολος, 
Γιώργος και Ελένη, τα εγγόνια Μαρία, Στυλιανός, Κωνσταντίνος, Ευ-
τυχία, Βασιλική και Νικόλαος, ο αδελφός Ελευθέριος, οι νύφες Ειρί-
νη και Κατίνα, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το 
C-SIDE Restaurant, 110 General Holmes Drive Brighton-Le-Sands.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΑ
ετών 84
από Σύµη

που απεβίωσε στις 03 ∆εκεµβρίου 2012

ANDREW KENNEDY FUNERAL DIRECTORS
9663 0408

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

συζύγου, πατέρα και παππού

Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου και ώρα 13:00 στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone 
Rd, Marrickville, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Πόπη, τα τέκνα Χα-
ρούλα και Ελευθέριος, τα εγγόνια Παντελής και 
Καλλιόπη, τα αδέλφια µετά των οικογενειών τους 
στην Ελλάδα  και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί για στεφάνια και 
λουλούδια, να γίνουν δωρεές στη µνήµη του 
στο Dementia Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

NIKOΛΑΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ 
ετών 79

από Καβαλούρη Κερκύρας
που απεβίωσε στις 3 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9568 3766

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

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γεώργιος και Lila, Λεωνίδας και Σταυρούλα, τα εγγόνια Μαρκέλλα και Βασίλειος, 
Βασίλειος και Μανουέλα, Θεόδωρος και Μιχαλίτσα, Sonja και Lillijana, τα δισέγγονα Γιάννης, Κατερίνα 
και Σταυρούλα, ο αδελφός Μιχάλης και τα τέκνα του Anita και Kella και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
ετών 85

από Κωνσταντινούπολη
που απεβίωσε στις 4 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES 9759 9759

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

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου και ώρα 16:30 
στα γραφεία του Euro Funeral Services, 890 Canterbury Road, 
Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέρα 10 
∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο παρεκκλήσι της Βασιλει-
άδας (γηροκοµείο), 130 Croydon St, Lakemba, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί για στεφάνια και λουλούδια, να γίνουν δωρεές στη µνήµη της στο γηροκο-
µείο της Βασιλειάδας.


