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Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου 
2015 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Πελαγία και Ανδρέας, 
Ιγνατία, τα εγγόνια Γιάννα, Στέλιος, Μαρίσσα, 
Μιχαέλλα και Βασίλης, τα αδέλφια και κου-
νιάδια στην Ελλάδα και Αυστραλία, 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 Lung Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΨΑΡΑ∆ΕΛΛΗ
ετών 77

από Κάτω Τρίτος, Μυτιλήνη
που απεβίωσε στις 19 Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού και κουνιάδου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-
20 Belgrave St, Kogarah, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Παλαιολόγος και Γε-
ωργία, Κατίνα και Γρηγόρης, τα εγγόνια Ben, 
Vicki και Jim, George και Caroline, Antony, τα 
δύο δισέγγονα Zoe και Alexander, τα κουνιά-
δια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗ
ετών 91

από Παπάδο, Γέρα Λέσβου
που απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, κουνιάδας και θείας

Τελούντες 40ήµερο µηνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεις της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού, θείου και συµπεθέρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 28 Ιουνίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
& ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool, και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Πανωραία, τα τέκνα 
Ιωάννης και Εύα, Ευστράτιος και Χριστίνα, 
Αντώνης και Αναστασία, τα εγγόνια Βασίλης, 
Allanah, Maree, Πανωραία, Γαρυφαλιά, Αγ-
γελική, Βασίλης, Ειρήνη, Ραφαέλ, τα αδέλφια 
Ευγενία και Σπύρος, τα ανίψια, συµπεθέροι, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από Αmbrosia Reception.

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Λέσβο

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759




