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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 
4 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & 
Burleigh St, Burwood, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: οι κόρες Ευγενία, Νεκταρία 
και Γαβριέλλα, ο γαµπρός Βασίλης, τα εγ-
γόνια, τα αδέλφια Βασιλική από Αυστραλία, 
Μαρίκα, Παντελής και Κασσιανή, Ηλίας και 
Βασιλική, τα κουνιάδια Άννα και Ιωάννης και 
Oscar, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΖΩΗΣ ΚΑΝΓΚΑ
ετών 81

από Άγιο Παντελεήµονα, Φλώρινας
που απεβίωσε στις 25 Ιουλίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και κουνιάδας

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 

παππού, αδελφού και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 στον 
Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 
Belgrave St, Kogarah, και ενώσουν µεθ’ ηµών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Aγγελική, τα τέκνα 
Εµµανουήλ και Αµαλία, Γρηγόρης και Αθηνά, 
τα εγγόνια Νικόλαος, Άγγελος, Αγγελική, Αι-
κατερίνη, Παναγιώτης, τα αδέλφια, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το  Venus Reception 
Lounge. 

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω 
του Τύπου να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως τον  
Σεβασµιώτατο κ.κ. Στυλιανό και όλους τους συγγε-
νείς και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους 
στο βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που 
παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθε-
σαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυ-
τούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του 
Calvary Palliative Care, και αυτούς που µε οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.   

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Χανιά Κρήτης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆ηµήτριος, τα τέ-
κνα Ιωάννης, Νίκη και Άλεξ, Αλέξανδρος, τα 
εγγόνια Εµµανουήλ, ∆ηµήτριος και Ευγενία, 
τα αδέλφια Νικόλαος και Γεωργία, Παναγιώ-
τα και ∆ηµήτριος στην Αυστραλία, Χρυσάν-
θη και Ευστράτιος, Ευγενία στην Ελλάδα, τα 
κουνιάδια ∆ιονύσιος και Καίτη στην Ελλάδα, 
Γεωργία, Καλλιόπη και Στέλιος, Χρυσούλα και 
Θοδωρής, Γρηγορία και Κωσταντίνος στην 
Αµερική, τα ανίψια, βαπτιστήρια, συµπεθέροι 
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 Kidney Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΕΛΑΝΗ
ετών 68

από ∆αφνί Σπάρτης Λακωνίας
που απεβίωσε στις 25 Ιoυλίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 
θείας, συµπεθάρας και νονάς

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 και ώρα 5 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:00  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 Μαρία, τα τέκνα Ασηµίνα και Σταµάτης, Μερσίνα και Patrick, τα εγγόνια Παναγιώτης, Βασιλεία, Μαρία και 
Ερατό, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το Venus Reception Centre (20 Belgrave St, Kogarah).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΗ
ετών 81

από Συκαµινέα Λέσβου
που απεβίωσε στις 29 Ιουλίου 2015

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

EURO FUNERAL SERVICES  9759 9759




