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Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 28 Αυγούστου  
2016 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:30  µ.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: τα εξαδέλφια, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Λεπτοµέρεις για καφέ θα ανακοινωθούν µετά 
το τέλος της ακολουθίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΡΕΜΑ 
(FREMIS)

ετών 72
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

εξαδέλφου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί την ∆ευτέρα 29 Αυγούστου 
2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 
30 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Εµµανουήλ, τα τέ-
κνα Αντώνης και Κατίνα, Ιωάννης και Karen,  
τα εγγόνια Αγγελική και Ιωάννης, Εµµανουήλ 
και Μαρία, Κατερίνα και Εµµανουήλ, ο δισέγ-
γονος Αντώνης, τα αδέλφια, τα κουνιάδια, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν 
µετά το τέλος της ακολουθίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗ
ετών 91

από Καρδάµενα, Κως
που απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 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 και θείας

Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 28 
Αυγούστου 2016 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood  και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κατερίνα, τα τέκνα 
Ιωάννης, Kωνσταντίνος και Γεωργία, Φωτει-
νή και Liam, τα εγγόνια Κατερίνα, Κατερίνα, 
Μαρία και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελ-
λάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Reflections @ 
Rookwood.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΟΥΣΙ∆Η
από Γρεβενά, Μακεδονία




