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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρ-
τη 30 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆ιονυσία, τα τέκνα Ιουλία και 
Γιάννης, Έφη και Τάσος, τα εγγόνια Χρυστάλλα, Θεοδώ-
ρα, Νικόλαος και λοιποί συγγενείς 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 Alzheimer’s 
Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΗ
ετών 87

από Άνω Γερακάρι, Ζακύνθου
που απεβίωσε στις 26 Νοεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα και παππού

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016 
και ώρα 5 µ.µ. στo Joseph Medcalf Funeral Services 
(61 Military Rd, Matraville). H νεκρώσιµος ακολουθία θα 
ψαλεί αύριο Πέµπτη 1η ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 1:30  
µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Βotany.
Oι τεθλιµµένοι: η αδελφή Πόπη και ο σύζυγός της Αντώ-
νης, ο ανιψιός Γιώργος, η φίλη της Lissa, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, Aµερική 
και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από Yarra Bay Sailing Club (67-69 Yarra Rd, 
Phillip Bay)

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Leukaemia 
Foundation ή Μultiple Myeloma.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 
ετών 54

από Κάλυµνο
που απεβίωσε στις 26 Νοεµβρίου 2016

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

κουνιάδας, θείας, φίλης και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016 
και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 1η ∆ε-
κεµβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. στον  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γεώργιος και Λίντα, Χρήστος 
και Ευαγγελία, τα εγγόνια Ελένη, Γεωργία και Αλέξια, 
τα αδέλφια Ιωάννα, Ελένη και Ιωάννης, Ιωάννης και 
Ευαγγελία, τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.
Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν µετά το τέλος 
της ακολουθίας. 
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Heart Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ

ετών 56
από Κοµοτηνή

που απεβίωσε στις 28 Νοεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης




