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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 
6 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα Γιασεµή και 
Παναγιώτης, ∆έσποινα, Γεώργιος και Claudine, τα εγ-
γόνια Athan, Sophia, Elani, Amelie, Samra, τα αδέλφια 
Μανώλης και ∆έσποινα, τα κουνιάδια Ευδοκία, Αλέκος 
και Ασπασία, Παρούλα, Παναγιώτα και Χρήστος, τα ανί-
ψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Greenwich 
Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΑΒΒΑ ΜΟΣΧΟΥ
ετών 81

από Κοκκάρι, Σάµου
που απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2016 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 7 
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αναστασία, τα τέκνα Βάϊος, 
Γεώργιος και Sharon, οι εγγονές Anastasia & Tahlia, 
τα αδέλφια, τα κουνιάδια,  οι κουµπάροι, τα ανίψια 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 λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Alzheimer’s 
Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

ετών 86
από Κοντοπούλι, Λήµνου

που απεβίωσε στις 3 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπηµένος µας και πάντα 
αξέχαστος σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός,  

κουνιάδος, κουµπάρος και θείος

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 5 
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γιώργος, τα τέκνα Αναστάσιος 
(απεβ.), Εµµανουήλ, Μαίρη και Νίκος, τα εγγόνια Χρή-
στος, ∆ανιήλ, Μιχάλης, Ναταλία, Αναστάσιος και Φώ-
της, η αδελφή Σταυρούλα, η κουνιάδα Ελένη, τα εξα-
δέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι Κύπρο 
και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Haldon Function Centre.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Alzheimer’s 
Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ
ετών 85

από Αίγυπτο
που απεβίωσε στις 29 Σεπτεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

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

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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