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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, 
Hurlstone Park, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα Ιω-
άννης και Όλγα, Γεώργιος και Κάρεν, τα εγγό-
νια Χρήστος, Γεωργία, Αλεξάνδρα, Σταύρος, 
Ανδρέας, Σοφία και Γκρέις, τα κουνιάδια, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ
ετών 77

από Καλαµάτα 
που απεβίωσε στις 12 Μαΐου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τε-
τάρτη 20 Μαΐου 2015 και ώρα 11:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-
20 Belgrave St, Kogarah, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Έφη, τα τέκνα 
Βρεττός, Άννα και Rod, Θεοδωρής, τα αδέλ-
φια στην Αυστραλία Νικόλαος και Μαρία µετά 
της οικογενείας των, η αδελφή στην Ελλάδα 
Γεωργία, τα κουνιάδια στην Αυστραλία, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Venus Reception Lounge, 
Belgrave Street Kogarah (δίπλα στην εκκλησία).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Χριστού.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΜΙΝΟΥ
ετών 85

από Καραβά Κυθήρων
που απεβίωσε στις 15 Μαΐου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, αδελφού, κουνιάδου, 
θείου και εξαδέλφου
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Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 21 Μαΐου 2015 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 
890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 
King Street, Newtown, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Woronora.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χρυσάφη, τα τέκνα 
Κική και Χρήστος, Πόπη και Michael, ∆ή-
µητρα και Aldo, τα εγγόνια Νίκος, Θανάσης, 
Αναστασία και ο αρραβωνιαστικός Γιώργος, 
Leah, Hannah, Gemma, Βικέντιος, Αναστα-
σία, τα αδέλφια Μαρία, Γιώργος, Τάκης και 
Γιάννης µετά των οικογενειών των, τα κου-
νιάδια στην Αυστραλία Νίκος µετά της οικο-
γενειάς του, στην Ελλάδα Ελένη, Τούλα µετά 
των οικογενειών των, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 
συµπεθέροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
H oικογένεια θα δεχτεί τα συλληπητήρια στο 
κοιµητήριο.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 79

από Αγιωργίτικα Τριπόλεως
που απεβίωσε στις 15 Μαΐου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

θείου, εξαδέλφου και συµπεθέρου


