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Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 2016 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 14 
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Aναστάσιος, τα τέκνα Ζαχαρί-
ας και Βασιλική, Μιχάλης, η εγγονή Αλίκη, τα αδέλφια 
στην Αυστραλία και Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Helmos Club (608 New Canterbury Road, 
Hurlstone Park).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΑΛΟΤΙΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
το γένος Μιχαϊλου

ετών 88
από Κάλυµνο

που απεβίωσε στις 8 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 
και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 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 ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μatina, τα τέκνα Connie και 
Laki, William και Vivian, τα εγγόνια Desi και Walid, 
Samantha και Dimitri, Christina, Arthur και John, τα 
δισέγγονα Alexia και Kristos, τα αδέλφια, ο κουνιάδος 
µετά της συζύγου του, ανίψια, κουµπάροι, βαπτιστήρια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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 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

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 12 
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street, 
Parramatta (cnr Purchase Street), η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευγενία, τα τέκνα Αθανάσιος 
και Ευαγγελία, Γεώργιος και Νεκταρία, τα εγγόνια Ευ-
γενία, Παναγιώτα, Σπύρος, Ηλίας και Άννα λοιποί συγ-
γενείς 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 Ι. Ν. Αγίου Ιω-
άννου (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 




