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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766
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Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 25 Ιουνίου 
2013 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κώστας, Γεωργία και 
Κώστας, Σωκράτης, τα εγγόνια Κατερίνα, Μα-
ρία, ∆ήµητρα, Γεωργία και Αµαλία,  ο αδελφός 
στην Αυστραλία Λεωνίδας µετά της συζύγου 
του Ειρήνης, τα αδέλφια στην Ελλάδα Ευγενία, 
Παναγιώτης και Σοφία, Γιώργος και Σοφία, τα 
ανίψι, τα εξαδέλφια 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 στο Cancer Councli.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΕΤΣΟΥ
ετών 72

από Μαλανδρένη Άργους
που απεβίωσε στις 19 Ιουνίου 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 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leich-
hardt, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νε-
κροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αναστασία, τα τέ-
κνα Παναγιώτης, Ιωάννα και Dino, τα εγγόνια 
Grace, Alex και Αnastasia, οι αδελφή στην 
Αυστραλία Αντωνία, οι αδελφές στην Ελλάδα 
Τασία και Μαρία, ο αδελφός στην Ελλάδα Γε-
ώργιος, τα κουνιάδια στην Ελλάδα ∆ήµητρα 
και Κωνσταντίνος, ∆ηµήτρης και Θεοδώρα , 
Σπύρος και Ελένη, Σωτήρης και Έφη, τα ανί-
ψια σε Αυστραλία και Ελλάδα και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ετών 80

από Ισχία Μολάους Λακωνίας
που απεβίωσε στις 19 Ιουνίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και κουνιάδου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την σή-
µερα Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Θεσποίνα, τα τέκνα 
Χρυσούλα και Μιχάλης, Μαίρη και Πήτερ, και 
Στέλλα, τα 10 εγγόνια, τα 7 δισέγγονα, ο αδελ-
φός και η αδελφή στην Ελλάδα Τριαντάφυ-
λος και Γιαννούλα, ο ανιψιός στην Αυστραλία 
Γιώργος, τα ανίψια στην Ελλάδα Καίτη, Θανά-
σης, Ζαφυρούλα και Θανάσης, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΑΛΛΗ
ετών 89

από Φυσίνη Λήµνου
που απεβίωσε στις 20 Ιουνίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου


