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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Τρίτη 1η Νοεµβρίου 2016 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, Gymea, 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Woronora.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ανν και Απόστολος, 
Ιουλία και Λευτέρης, Γιάννης και Lynne και 
Γιώργος, τα 8 εγγόνια, τα 12 δισέγγονα, η 
αδελφή Ειρήνη, τα ανήψια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
ετών 90
από Σάµο

που απεβίωσε στις 27 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 1η Νοεµβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Liv-
ingstone Rd, Marrickville, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα 
Τίνα και Γεώργιος, Ιωάννης και Αλεξάνδρα,  
τα εγγόνια Ελένη και Αδάµ, Ευάγγελος, Στε-
φανία, Χριστίνα, τα δισέγγονα Θεόδωρος και 
Αλεξάνδρα, η αδελφή Ελένη στην Ελλάδα και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟY ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑ
ετών 84

από Κασσάνδρα, Χαλκιδική
που απεβίωσε στις 27 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε 
τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας 

και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, 
προπάππου και αδελφού

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 
2016 και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 4 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ελένη, Γεώργιος και 
Μαρία, Μαργαρίτα και Ηλίας, Αντωνίτσα και 
Ανδρέας, Άρτεµις και Βασίλης, τα εγγόνια, 
δισέγγονα, τρισέγγονα, τα αδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΟΥ ΜΟΥΓΙΑΡΗ
ετών 92

από Αθηένου, Λάρνακα
που απεβίωσε στις 31 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστου πατέρα, παππού, προπάππου, 
προ-προπάππου και αδελφού




