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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 15 ∆εκεµβρί-
ου 2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πα-
ρασκευή 16 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 10:30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα 
µεταφερθεί στην Ελλάδα για ενταφιασµό.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέ-
κνα ∆ηµήτριος και Janet, Μυρσίνη και Φίλιπ-
πας, Καίτη και Μανώλης, τα εγγόνια, τα δισέγ-
γονα και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Haldon Function Centre, 276 
Haldon St, Lakemba.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Γηροκοµείου της Βασιλειάδας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΙΩΤΕΛΛΗ
ετών 91

από Τρύγονα, Πλωµάρι Λέσβος
που απεβίωσε στις 9 ∆εκεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο 
Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 10:30  
π.µ. στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, Gymea, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Woronora.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ζωή, τα τέκνα Θεό-
δωρος και Φωτεινή, Βασίλειος και Παναγιώ-
τα, Χρήστος και Ελλάς, τα εγγόνια Σταύρος, 
Ζωή, Αλέξανδρος, Ζωή, Καλλιρόη, τα αδέλ-
φια, Σπύρος και Ματούλα, Παναγιώτης και 
Κατερίνα στην Ελλάδα, η νύφη Ευτυχία στην 
Αυστραλία, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
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 της ανέγερσης του Νηπιαγωγείου του 
Αγ. Στυλιανού.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ
ετών 82

από Μονεµβασιά Λακωνίας
που απεβίωσε στις 9 ∆εκεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 15 ∆εκεµβρίου 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 Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα 
Νικόλαος και Άννα, ο εγγονός Σωτήριος, τα 
αδέλφια, τα κουνιάδια, τα ανίψια από Αυστρα-
λία, Ελλάδα και Αµερική και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
ετών 81

από Κούτρουφα, Κυνουρίας
που απεβίωσε στις 8 ∆εκεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου και θείου




