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Τρισάγιο θα ανακοινωθεί σε προσεχή έκδοση 
της εφηµερίδας µας.
H σορός της θα µεταφερθεί στην Αχλαδέα 
Καλαµπάκας (Θεσσαλία) για ενταφιασµό. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κωνσταντίνος και 
Χρυσούλα, η µοναχή Ευκαρπία, η νύφη Ελένη 
στην Αυστραλία, η εγγονή Μαρίνα, τα αδέλφια 
στην Ελλάδα Νικόλαος και Τασούλα, τα ανίψια 
τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΩΤΑ
ετών 95

από Αχλαδέα Καλαµπάκας, Θεσσαλίας
που απεβίωσε στις 4 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 10 Αυγούστου 2015 και ώρα 2:00 µ.µ. 
(η ώρα της ακολουθίας έχει αλλάξει) στον 
Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, 
Gladesville, η δε σορός της θα αποτεφρωθεί 
στο Rookwood Catholic Crematorium (Mary 
Mother of Mercy Chapel). 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ολυµπία και Γιώργος, 
∆ηµήτρης, Ευαγγελία και Θωµάς, τα εγγόνια 
Zoe, Zac, Pamela, Kayley, τα αδέλφια στην 
Αυστραλία και Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΟΠΗΣ (ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ)
ΤΡΗΒΙΑΗΣ

ετών 75
από Βελβεντό Κοζάνης

που απεβίωσε στις 3 Aυγούστου 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 Τρίτη 
11 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, St. 
Mary’s, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Kingswood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Έφη, τα τέκνα Κων-
σταντίνος και Anna, Αναστασία και Adrian, 
Ιωάννης και Elizabeth, τα εγγόνια Harrison 
και Zoe, τα αδέλφια Σοφούλα και Γιάννης στην 
Ελλάδα, τα κουνιάδια Άννα και Ντοµένικο  
στην Αυστραλία, τα ανίψια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΡΗ
ετών 79

από Σαλαµίνα
που απεβίωσε στις 4 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού,  
κουνιάδου  και θείου

Η σορός του θα µεταφερθεί στο χωριό Κατσαρό, Νοµού Μεσσηνίας για ενταφιασµό.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σταυρούλα, ο γιος Αριστοµένης, τα αδέλφια στην Αυστραλία Χριστίνα και Νικήτας, 
Παναγιώτα και ∆ηµήτρης, στην Ελλάδα Νικόλαος και Γιαννούλα, Κωνσταντίνος και Ηλέκτρα, Μαρία, τα κου-
νιάδια στην Αυστραλία Πελαγία, Ηλίας και Ελένη, Σωτήριος και Θεοδότη, στην Ελλάδα Ευάγγελος, Βασιλική 
και Κωνσταντίνος, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, τα βαπτιστήρια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και 
Ελλάδα.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 93

από Κατσαρό Μεσσηνίας
που απεβίωσε στις 20 Ιουλίου 2015

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

EURO FUNERAL SERVICES  9759 9759


