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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street (Cnr 
Purchase Street), Parramatta, η δε σορός 
της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: Τα τέκνα Σπύρος και Αλεξάν-
δρα, Αναστάσιος, ∆ηµήτριος και Χριστοδούλα, 
τα εγγόνια Kerry, Mark, Ελένη, Natalie, Κων-
σταντίνος, Φίλιππας, η νύφη Μαρία, ανίψια, 
εξαδέλφια, βαφτιστήρια, και λοιποί συγγενεις 
και φίλοι στην Ελλάδα, Αυστραλία και Αφρική. 
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την αίθουσα του Κοιµητηρίου 
(Botany Condolences Room).
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του νοσοκοµείου Westmead.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΟΥ
ετών 91

Απο Άγιο Νικόλαο Βάτικα Πελοποννήσου 
που απεβίωσε στις 15 Φεβρουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, νύφης, θείας, 
εξαδέλφης και νονάς

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 
East Terrace, Bankstown, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κωνσταντίνα, ο γιος 
Χρήστος, η εγγονή Κωνσταντίνα, η αδελφή 
στην Ελλάδα Μαγδαληνή και ο σύζυγός της 
Ιωάννης, η κουνιάδα Παρασκευή στην Ελλά-
δα, οι νύφες Κλειώ, Βασιλική και θεοφανία, 
τα εξαδέλφια, ανίψια, βαπτιστήρια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, Αυστραλία 
και Αµερική.
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 υπέρ 
των παιδιών στη Μαδαγασκάρη. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ
ετών 81

από Μύρινα Λήµνου
που απεβίωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γαµπρού, εξαδέλφου, θείου και νονού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 
22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-
165 George Street(cnr Purchase Street), 
Parramatta, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα 
Αντώνιος και Μonica, Εµµανουήλ και Άννα, 
τα εγγόνια Σοφούλα, Γιαννάκης, Γιαννάκης, η 
αδελφή στην Ελλάδα Χιονία και Αχιλλέας, η 
ανιψιά Πέρσα, τα κουνιάδια, τα µπατζανάκια, 
τα εξαδέλφια και τα ανίψια στην Αυστραλία 
και Ελλάδα, οι συµπεθέροι και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας του Αγίου 
Νεκταρίου Cnr Railway Pde & Burleigh St, 
Burwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΒΙΟΛΟΥ
ετών 71

από Σύρο, Κυκλάδες
που απεβίωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα και παππού

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955


