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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
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ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”
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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ, 
49-59 Holterman St, Crows Nest, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Macquarie Park, Cnr Delhi Rd and Plassey 
Rd, North Ryde.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Aλεξάνδρα, τα τέ-
κνα Ειρήνη και Ιωάννης, Μαρία και Γιώργος, 
Αιµιλιανός και Ελευθερία, τα 7 εγγόνια µετά 
των συζύγων των, τα 11 δισέγγονα, τα αδέλ-
φια, 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 Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ
ετών 94

από Σύµη (∆ωδεκάνησα)
που απεβίωσε στις 14 Ιουνίου 2015

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
αδελφού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 16 Ιουνίου 
2015 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, 
Hurlstone Park, η δε σορός της θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η κόρη Ελισάβετ, τα εγγόνια 
Νικόλαος, Αριστέα και Μενελέα, τα αδέλφια 
Θεόφιλος και Πηνελόπη, τα ανίψια, και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Βotany Condolence rooms.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΪ∆ΟΥ
ετών 94

από Πλατύ, Λήµνος
που απεβίωσε στις 12 Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, η κόρη θε-
οδώρα και ο σύντροφός της Martin, τα αδέλ-
φια στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το C-Side (110 General Holmes 
Dr, Kyeemagh).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΕΝΙΕΡΗ
ετών 69

από Πειραιά
που απεβίωσε στις 11 Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, αδελφού, 
θείου και εξαδέλφου




