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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Pine Grove, Kington St, Minchinbury.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αρχοντούλα, τα 
τέκνα ∆ηµήτρης και ∆ήµητρα, Άντζελα και 
Οδυσσέας, τα εγγόνια Μαϊστρος, Γιάννης, Πα-
ναγιώτης, τα αδέλφια στην Ελλάδα Παναγιώ-
της και Παρασκευή, τα κουνιάδια, τα ανήψια, 
τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Αυστραλία και Ελλάδα.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του στο 
Children’s Hospital Westmead.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ
ετών 77

από Παλαιοχώρι Λέσβου
που απεβίωσε στις 5 Φεβρουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού  και αδελφού,

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 
163-165 George Street (cnr of Purchase St), 
Parramatta, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Κingswood.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γαρύφαλλος, τα 
τέκνα Νικόλαος και Ευριδίκη, ∆ηµήτριος, τα 
εγγόνια Βασιλική, ∆ήµητρα, Γαρύφαλλος, 
Βασιλική και Γαρύφαλλος, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα Μόσκος, Αντώνης, Γιάννης, ο κουνιά-
δος ∆ηµήτρης στην Αυστραλία, τα εξαδέλφια, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ
ετών 86

από Κασσανδρινό Χαλκιδικής
που απεβίωσε στις 6 Φεβρουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

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

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 9 Φε-
βρουαρίου 2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία 
του Euro Funerals, 890 Canterbury Rd, 
Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψα-
λεί αύριο Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και 
ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview Ave, Earlwood, 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτριος και Ευ-
στράτιος, τα εγγόνια Nicole, Nicolette and 
Johnny, η αδελφή Άννα στην Ελλάδα, Ελένη 
και Μιχάλης στην Αυστραλία, τα εξαδέλφια, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελ-
λάδα, Αυστραλία, Αµερική και Γερµανία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΖΟΡΖΩΠΗ
ετών 81

από Λουτρά Λέσβου
που απεβίωσε στις 3 Φεβρουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, εξαδέλφης και θείας
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