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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα αποτε-
φρωθεί στο Rookwood Crematorium.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Κωνσταντίνος, οι 
γιοι Νικόλαος, Ιωάννης και Αλέξανδρος, τα 
αδέλφια, Νικόλαος και Σωτηρία, τα κουνιάδια 
Αννα και Στέφανος, Πόπη και Χρήστος, Ιππο-
κράτης και Αφροδίτη, Ζουµπουλιά και ∆ηµή-
τριος, Εµµανουήλ και Αλεξάνδρα, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια, κουµπάροι και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
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 Multiple Myeloma research foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΘΟΥΛΑΣ (ZAΦΕΙΡΙΟΥ)
ΛΟΪΖΟΥ
ετών 49
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 28 Μαΐου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης
συζύγου, µητέρας, αδελφής, κουνιάδας, θείας, 

εξαδέλφης και κουµπάρας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Rail-
way Pde & Burleigh St, Burwood, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κατίνα, τα τέκνα 
Μαίρη και Frank Berarducci, τα εγγόνια 
Harrison, Nathan, Bianca, Jasmine, τα αδέλ-
φια στην Αµερική Παναγιώτης και ∆έσποινα, 
η αδελφή στην Ελλάδα Φωτεινή, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Λεπτοµέρεις για καφέ θα ανακοινωθούν στο 
τέλος της ακολουθίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Cancer Council.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΛΤΗ
ετών 79

από Μιτάτα, Κυθήρων
που απεβίωσε στις 27 Μαΐου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και κουνιάδου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Liv-
ingstone Rd, Marrickville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ελισάβετ και ∆ηµή-
τριος, Ντίνα, η αδελφή στην Αυστραλία Ελισά-
βετ και ο σύζυγός της Αθανάσιος, ο αδελφός 
στην Ελλάδα Ιωάννης και η σύζυγός του Ευ-
αγγελία, η νύφη Ελισάβετ Ζωσιµά, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Λεπτοµέρεις για καφέ θα ανακοινωθούν µετά 
το τέλος της ακολουθίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΖΩΣΙΜΑ
(ΙΤΣΙΟΣ)
ετών 76

από Kαστράκι, Καλαµπάκας (Θεσσαλία)
που απεβίωσε στις 27 Μαΐου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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