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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 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 Κρυστάλλω, τα 
τέκνα Κώστας και ∆έσποινα, Γρηγόρης, Μι-
χάλης και Ειρήνη, τα εγγόνια Παντελής και 
∆ηµήτρης, η αδελφή Ευανθία και Πέτρος,  η 
αδελφή Φωτεινή και Κώστας, και η αδελ-
φη Βούλα στην Αυστραλία, ο αδελφός στην 
Ελλάδα Άγγελος και Ευαγγελία, η αδελφή 
στην Ελλάδα Ουρανία, ο κουνιάδος Γιάννης 
και Μαριάννα, τα ανίψια, ξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.
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 
του Prostate Cancer.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΦΤΩΧΟΓΙΑΝΝΗ

ετών 72
από Θάνος Λήµνου

που απεβίωσε στις 25 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, 

θείου και εξαδέλφου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σή-
µερα Παρασκευή 4 Mαρτίου 2016 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 Purchase Street, 
Parramatta, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία,  τα τέκνα 
Αθανάσιος και Ελισάβετ (Lisa), Χαρίκλεια, 
τα εγγόνια Ευάγγελος και Μάρκος, η νύφη 
Μαρία, ανίψια, ξαδέλφια, συµπεθέρα Tracey, 
οι κουµπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι  
στην Ελλάδα, Αυστραλία και Αµερική. 
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Leukaemia Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
(ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ) ΚΟΛΛΑΡΑ

ετών 74
από Ρίζες Τεγέα, ∆ήµου Τριπόλεως

που απεβίωσε στις 27 Φεβρουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, γαµπρού, θείου, 
εξαδέλφου, συµπεθέρου και κουµπάρου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 και 
ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 
890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρ-
τη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-
20 Belgrave St, Kogarah.  Το κοιµητήριο στο 
οποίο θα ενταφιαστεί η σορός του θα ανακοι-
νωθεί σε προσεχή έκδοση της εφηµερίδας.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αφροδίτη, τα τέ-
κνα Νικολέττα και Ελευθέριος, Νικόλαος, 
ο εγγονός Νικόλαος, οι κουνιάδες Αλίκη, 
Κωνσταντίνα, ∆ιονυσία, η νύφη Σταµατία, το 
βαφτιστήρι Παναγιώτης και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι Σύδνευ, Μελβούρνη, Ελλάδα και 
Αµερική.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το C-Side Function Centre (110 
General Holmes Dr, Kyeemagh).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
των φτωχών και απόρων.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΚΑΛΙΩΤΗ
ετών 75

από Καπανδρίτι Κεφαλονιάς
που απεβίωσε στις 2 Μαρτίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, παππού, κουνιάδου και νονού

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955




