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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 6 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 10:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East 
Terrace, Bankstown, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Σωτήριος, τα τέκνα 
Παναγιώτης, ∆ιονυσία και Εµµανουήλ, τα εγ-
γόνια Σωτήρης, Κατερίνα, Γιώργος, Σωτήρης, 
τα ανίψια, τα κουνιάδια, τα εξαδέλφια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ
ετών 72

από Σαγέικα Πατρών
που απεβίωσε στις 3 Νοεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστης συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, θείας, 
κουνιάδας και εξαδέλφης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 6 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 
ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 
The Kingsway, Gymea, η δε σορός 
της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Woronora-Sutherland.

Oι τεθλιµµένοι: η µητέρα Νικολίτσα, ο 
αδελφός Κωνσταντίνος, η αδελφή Μα-
ρία και ο σύζυγός της Βασίλης, τα ανίψια 
Harisson, Νικολίτσα, Ophelia και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Thinking of you Sister

Although I’m sad without you
and wish that you were here

Within my heart your lovely smile
still shines bright and clear.

I treasure all those memories
of growing up with you.

The secrets we would always share
the childish things we’d do.

As the years 
passed quickly by
we grew closer still.

I miss you
dearest Sister,
and you know
I always will.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (PATRICIA)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 48
από Σύδνεϋ

που απεβίωσε στις 3 Νοεµβρίου 2015

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

αξέχαστης κόρης, αδελφής και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 6 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 
Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Field of Mars, 
Quarry Road Ryde.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Βούλα και Χριστό-
φορος, Ηλίας, τα εγγόνια John και Christina, 
Steven και Mel, Jana και David, τα δισέγγονα 
Zoe, Brandi, Leah, Christopher, Sienna, τα 
αδέλφια στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

H οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο 
κοιµητήριο.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΟΦΙΑΣ ΚΟΚΙΝΕΛΗ
ετών 83

από Άρτα
που απεβίωσε στις 30 Οκτωβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας




