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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 27 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 Μάλαµα, τα τέκνα 
Στράτος και Σύλβια, Γεωργία και Χρήστος, τα 
εγγόνια Hannah and Anthony, η αδελφή Χρυ-
σαφία, ανίψια, εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.

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. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 
378 King Street, Newtown. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΗ 
ΜΑΚΡΑΓΓΕΛΙ∆Η

ετών 79
από Μυτιλήνη Λέσβου

που απεβίωσε στις 20 Oκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε 
τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας 

και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 27 Οκτωβρί-
ου 2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 28 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canter-
bury Rd, Hurlstone Park, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα 
Ευστράτιος και Ανδρονίκη, Γεώργιος και Σο-
φία,  τα εγγόνια ‘Ελενα, Ηλίας, Έλενα και Ζωή, 
η αδελφή Σωτηρία και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Παναρκάδιαν κλαµπ, 51-55 
King St, Canterbury.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ετών 83

από Αγία Παρασκευή, Μυτιλήνη
που απεβίωσε στις 22 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 Πέ-
µπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 1:00 µ.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: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα 
Ελένη και David, Πολυξένη και Ευάγγελος, τα 
εγγόνια Ματθαίος, Ιωάννης, Μαρία, Γεώργιος 
και Ανδρέας, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΠΟΝΗ
ετών 87

από Λεβίδι, Τρίπολη
που απεβίωσε στις 23 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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




