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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 12 Οκτωβρί-
ου 2016 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 
378 King Street, Newtown, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μatina, τα τέκνα 
Connie και Laki, William και Vivian, τα εγ-
γόνια Desi και Wallid, Samantha και Dimitri, 
Christina, Arthur και John, τα δισέγγονα 
Alexia και Kristos, τα αδέλφια, ο κουνιάδος 
µετά της συζύγου του, ανίψια, κουµπάροι, βα-
πτιστήρια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Haldon Function Centre.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
των πτωχών και απόρων.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ARTHUR STAMOS
ετών 89

από Τρίπολη Αρκαδίας
που απεβίωσε στις 9 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού, 
κουνιάδου, θείου, κουµπάρου και νονού

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 11 Οκτωβρί-
ου 2016 και ώρα 6.30 µ.µ. στoν Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ (163-165 
George Street, Parramatta). H νεκρώσι-
µος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 12 
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-
165 George Street, Parramatta (cnr Pur-
chase Street), η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευγενία, τα τέ-
κνα Αθανάσιος και Ευαγγελία, Γεώργιος και 
Νεκταρία, τα εγγόνια Ευγενία, Παναγιώτα, 
Σπύρος, Ηλίας και Άννα 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 του υπέρ 
του Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου (Παραµάτα).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ
ετών 84

από ∆ριµαία Λοκρίδος
που απεβίωσε στις 8 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού 

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Ce-
cilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαρία και Παναγιώ-
της, Γεώργιος, τα εγγόνια Αnastasia και Peter, 
Nicole και Matthew, τα δισέγγονα Perry, 
Marcus και Ava και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι.

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 του υπέρ 
του Alzheimer’s Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΣΙΝΤΡΗ
ετών 91

από Συκαµινιά Μυτιλήνης
που απεβίωσε στις 7 Oκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς




