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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 7 Αυγούστου 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 Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα αδέλφια στην Αυστραλία 
∆ηµήτριος και Ελευθερία, Μαγδαληνή και 
∆ηµήτριος, Αναστασία και Αντώνιος, Βικτω-
ρία, ο γαµπρός Λάµπρος, τα ανίψια, κουµπά-
ροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Lakemba Community Club.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Οίκου Ευγηρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ», 2 
WOOLCOTT ST, EARLWOOD. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

AΘΑΝΑΣΙΟΥ  
ΓΚΟΥΛΙΑ∆ΙΤΗ

ετών 87
από Βαρλαάµ Ιωαννίνων

που απεβίωσε στις 3 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αδελφού, θείου και κουµπάρου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 9 Αυγούστου 
2015 και ώρα 3 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 10 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:30  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 Θεοδώρα, τα τέκνα 
Μαρία και Ιωάννης, τα αδέλφια Πέτρος, Αικα-
τερίνη και Φίλιππας, τα κουνιάδια Μαρία και 
Αλέξανδρος, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Alzheimer’s Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΙΚΟΥ
ετών 77

από Άγρα, Έδεσσας
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, κουνιάδου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 7 Αυγούστου 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 
Woronora.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ελευθέριος, τα 
τέκνα Ήρα και ∆ηµήτριος, Φωτεινή και Νι-
κόλαος, τα εγγόνια Αθανάσιος, Ελευθέριος, 
Ειρήνη και Βασιλική, τα αδέλφια Μιχάλης και 
Μαίρη, τα κουνιάδια Χρυσή και Ηλίας στην 
Αυστραλία, τα κουνιάδια στην Ελλάδα, τα ανί-
ψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περά-
σουν για καφέ  από το C-Side Restaurant, 110 
General Holmes Dr, Kyeemagh.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο 
Chris O’Brien Lifehouse.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 69
από Σελιανίτικα Αιγίου

που απεβίωσε στις 2 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, 
κουνιάδας και θείας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955


