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Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 8 Μαρτίου 
2016 και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 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, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Woronora 
(Sutherland). 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αφροδίτη, τα τέκνα 
Νικολέττα και Ελευθέριος, Νικόλαος, ο εγγο-
νός Νικόλαος, οι κουνιάδες Αλίκη, Κωνστα-
ντίνα, ∆ιονυσία, η νύφη Σταµατία, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια, το βαφτιστήρι Παναγιώτης, 
συµπεθέροι, κουµπάροι 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, πατέρα, παππού, κουνιάδου, θείου, 
εξαδέλφου, νονού, συµπέθερου και κουµπάρου 

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω 
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπα-
ράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Ευχα-
ριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και 
λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του  
Leukaemia Foundation., και αυτούς που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη 
τους.

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
(ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ) 

ΚΟΛΛΑΡΑ
από Ρίζες Τεγέα, ∆ήµου Τριπόλεως

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστού συζύγου, 
πατέρα και παππού 

Παρακαλούνται τους τιµώντας την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 
στον Ιερό Ναό του ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, 
St. Mary’s και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μελίνα, τα τέκνα Ιωάννης 
και Ελένη, Ελένη και Βασίλης,  και Αθανασία. Εγ-
γόνια: ∆ηµήτρης, Παναγιώτης,  Ιωάννης, και ∆ηµή-
τρης και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το Χωλ της εκκλησίας.

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε  όλους τους  συγγενείς 
, πατριώτες και φίλους, για την θερµή συµπαράστα-
σή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παρευρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς  που κατέθεσαν στεφάνια και λου-
λούδια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές 
στη µνήµη του και σε αυτούς που µε οποιοδήποτε 
τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Από Πλάτανο Αιγιαλείας




