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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 13 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 
11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 
20 Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιµµένοι: η µητέρα Παναγιώτα, η σύζυ-
γος Πανάγιω, τα τέκνα Νικόλαος και Brooke, 
Γεώργιος και Kathryn, Παναγιώτης, τα εγ-
γόνια Evan, Alexa, James, Zoe-Annissa, 
Zachary, Lachlan, τα αδέλφια Γεώργιος και 
Κατίνα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Cancer Research (Concord Hospital).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΟΡΜΠΑ
ετών 66

από Καστράκι Κορινθίας
που απεβίωσε στις 8 Νοεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

υιού, συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί την ∆ευτέρα 16 Νοεµ-
βρίου 2015 και ώρα 11 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Mar-
rickville.
H σορός θα µεταφερθεί στην Κω για τη νε-
κρώσιµο ακολουθία και τον ενταφιασµό. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ελένη, Πόπη και 
Χρήστος, Ανθούλα και Γιάννης, Γιώργος και 
Ξανθίππη, Στεργία και Σταµάτης, Βασίλης και 
Βάσω, τα 15 εγγόνια, τα 26 δισέγγονα, τα ανί-
ψια, τα εξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν σε 
προσεχή έκδοση της εφηµερίδας µας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ∆ΑΚΗ

ετών 90
από Ασφενδιού, Κως

που απεβίωσε στις 8 Νοεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, θείας και εξαδέλφης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 13 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 
11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown, η δε 
σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννης και Θέµις, 
Καλλιόπη και Βασίλης, τα εγγόνια Ξανθίππη, 
Νικόλας και Ελένη, Αναστασία, τα αδέλφια 
Ηρακλής, Γιώτα και παιδιά, ο αδελφός ∆ηµή-
τρης, η νύφη Ευγενία και τα παιδιά της, τα εξα-
δέλφια, ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν 
µετά την ακολουθία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Children’s Hospital (Randwick).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ετών 82

από ∆ιαβολίτσι Καλαµάτας
που απεβίωσε στις 8 Νοεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, εξαδέλφης και θείας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955


