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H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα 
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00  π.μ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Χαρίκλεια, τα τέκνα 
Ελένη, Χρήστος, ο γαμπρός Γιώργος, η εγγο-
νή Χαρίκλεια, τα αδέλφια Χαρίσειος, Πέτρος, 
Φωτεινή και Παναγιώτα μετά των συζύγων 
τους, τα κουνιάδια στην Αυστραλία Μαρία και 
Βασιλική, και Ιωάννης στην Ελλάδα, τα ανίψια, 
τα ξαδέλφια  και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΚΗΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΙΟΥΣΤΗ
ετών 74

από Αιανή Κοζάνης
που απεβίωσε στις 10 Ιουλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και κουνιάδου

Τρισάγιο θα ψαλεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 
και ώρα 7 μ.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, 
Cnr Railway Pde & Burleigh St, Burwood. 
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρί-
τη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00  μ.μ. στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & 
Burleigh St, Burwood, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι:  τα τέκνα Γεωργία Μπούρ-
μπου, Γεώργιος και Δήμητρα Σταυράκη, Γρη-
γόρης και Σοφία Σταυράκη, Σούλα και Φώ-
τιος Θεοδώρου, Ελευθερία Δέμος, Τίνα και 
Richard Gelmi, Ευγενία Δημητρακοπούλου, 
Αικατερίνη Αρβέλα,  τα εγγόνια, τα δισέγγο-
να, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε 
Αυστραλία, Ελλάδα 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 της υπέρ 
του Alzheimer’s Association.

ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ετών 91

από Λουκάς, Τρίπολη
που απεβίωσε στις 19 Ιουλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 
και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 
890 Canterbury Rd, Roselands.

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
μπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:30  π.μ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Ευάγγελος και 
Μάρω, Σταυρούλα και Ιωάννης, Μαρία και 
Παύλος, τα 11 εγγόνια και τα 11 δισέγγονα 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 Cancer Research

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚOY ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ετών 79

από Βατυλή, Κύπρος
που απεβίωσε στις 20 Ιουλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

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

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, και αδελφής, 
κουνιάδας
ξαδέλφης 

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

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00  π.μ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 20 Wharf Rd, 
Gladesville, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Σταυρούλα, τα τέκνα Γιάννης και Diana, τα εγγόνια Liam και Eva και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα 
και Αυστραλία.

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

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΒΑΡΥΠΑΤΗ
ετών 89
από Aθήνα

που απεβίωσε στις 19 Ιουλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES 9759 9759


