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Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 13 Μαρτίου 
2016 και ώρα 5 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 14 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00  π.µ. Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, 
Belmore, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος  Έλλη Αδάµου, τα 
τέκνα Ανδρέας και Άννη, Νίκος και Μαρία, 
Μιράντα και ∆ηµήτρης, τα 8 εγγόνια, 3 δισέγ-
γονα, τα ανίψια στην Κύπρο και Αυστραλία, 
συµπεθέροι και  λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΥ Α∆ΑΜΟΥ
ετών 87

από Κυθρέα Κύπρου
που απεβίωσε στις 6 Μαρτίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάπππου, 
θείου και συµπεθέρου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 
10:30  π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αικατερίνη, τα τέ-
κνα Ευτυχία και Γρηγόρης, Ελισάβετ και Φί-
λιππας, τα εγγόνια Leon και Victoria, Michael 
και Kate, οι αδελφές Ουρανία και Βασιλεία, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΑΧΗ
ετών 89
από Σάµο

που απεβίωσε στις 7 Μαρτίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 
15 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. 
N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-
808 The Kingsway, Gymea, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Woronora.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ευάγγελος, τα τέ-
κνα Κωνσταντίνα, Βασίλης και Ασηµίνα, τα 
εγγόνια Νίκη και Πέτρος, Βησσαρίων, Αργυ-
ρώ, Νικολέττα, Βασίλης, Ευάγγελος, Κων-
σταντίνος, το δισέγγονο ∆ηµήτρης, τα αδέλ-
φια στην Ζάκυνθο, τα κουνιάδια στην Ελλάδα, 
τα ανίψια, εξαδέλφια 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 της υπέρ 
του νοσοκοµείου Sutherland (ογκολογικό 
τµήµα) και στον Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΗΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ
ετών 72

από Άγ. Νικόλαο, Ζακύνθου
που απεβίωσε στις 9 Μαρτίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

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

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955


