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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766
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Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 30 Απριλίου 
2013 και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 2 Μαΐου 2013 και ώρα 10:30  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, 
Bankstown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αλεξάνδρα και Νίκος, 
Παύλος και Ευανθία, Σώζος (Mark) Μαρία 
(Lek), Κατίνα, τα 11 εγγόνια, τα 3 δισέγγονα, η 
αδλεφή Στάσα και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Diabetes Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΕΡΑΣ ΞΥΡΑ∆Η
ετών 77

από Ρόδο
που απεβίωσε στις 25 Απριλίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς και αδελφής

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 30 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, 
St. Mary’s, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο νεκροταφείο Kingsway Cemetery, Great 
Western Highway.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαρία και Νικόλαος, 
Γλυκερία, τα εγγόνια ∆ιονυσία και ∆ηµήτρης, 
Παναγιώτης, Άφφελος, τα δισέγγονα Χριστίνα 
και Ζαχαρίας, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι σε Αυστραλία και Ελλάδα.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές στο Cancer Council.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΑΝΑΓΟΣ)
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ

ετών 85

από Κάιρο Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 25 Απριλίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού και προπάππου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 2  Μαΐου 2013 και ώρα 10:30  π.µ. στον 
ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ Ι. Ν. ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 242 Cleveland Street, 
Redfern, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: ο υιός Ευστάθιος, η νύφη 
Σωτηρία, τα εγγόνια Μαρία και Παναγιώτα 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και 
Αµερική.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την οικία µας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές  στο Heart Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ετών 88

από Γαργαλιάνους Ελλάδα
που απεβίωσε στις 28 Απριλίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, πεθερού και παππού


