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Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 23 Οκτωβρί-
ου 2016 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:30 π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Ce-
cilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Woronora.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Στέλλα, τα τέκνα 
Σύλβια και ∆ηµήτρης, Γιάννης και Ειρήνη, τα 
εγγόνια Μαρία, Κatrina, Stacey and Peter, ο 
αδελφός Γιώργος και Ματίνα στην Ελλάδα, 
τα κουνιάδια Παναγιώτης και Ζαχαρούλα, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

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 στην 
Παναγία ∆έσποινα (Καραβά Κυθήρων).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΡΟΥ
ετών 82

από Κύθηρα
που απεβίωσε στις 19 Oκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

θείου και εξαδέλφου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και 
ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liv-
erpool, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μερσίνα, τα τέ-
κνα Μαρία και Αθανάσιος, Αναστασία και 
Ευστράτιος, Ελένη και Βλάσης, τα εγγόνια 
Εµµανουήλ, ∆ηµήτρης, Μαρία, Ιφιγένεια, Στέ-
φανος, Μερσίνα, Ιωάννα, Νικόλαος, ∆ήµητρα, 
τα αδέλφια στην Αυστραλία Ευστράτιος και 
Στέλλα, Ιωάννης και Αγγελική, Κυριάκος και 
Ελευθερία, τα αδέλφια στην Ελλάδα Ελένη, 
Ειρήνη, Χρήστος και Μαρία, Μαρία, τα αδέλ-
φια στην Αµερική Νικόλαος και Καλλιόπη, η 
βαπτιστήρα Βασιλική, τα ανίψια, τα εξαδέλφια  
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Thalassaemia Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑ
ετών 81

από Παπάδου, Γέρα Λέσβου
που απεβίωσε στις 18 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Living-
stone Rd, Marrickville, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ουρανία, τα τέκνα 
Νικόλαος, Πολυξένη, Σπύρος, τα αδέλφια 
Γιώργος και Κωνσταντίνα, Ιουλία και Κίµων, 
στην Ελλάδα Παναγιώτα, Βασίλης και Ντί-
να, τα κουνιάδια Στράτος και Κούλα, Ζωή και 
Βαγγέλης, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΟΚΑΡΗ
ετών 82

από Γιοκαρέϊκα (Τρίπολη)
που απεβίωσε στις 12 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, αδελφού θείου και κουνιάδου




