
TUESDAY 10 JANUARY 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ
Eu

ro
 F

un
er

al
 S

er
vi

ce
s 9

75
9 

97
59

 

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 11 Ιανουαρί-
ου 2017 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 12 Ιανουαρίου 2017 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: η σύζυγος Παρασκευή, τα 
αδέλφια,  τα κουνιάδια, τα ανίψια, το βαπι-
στήρι, οι κουµπάροι και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΑΒΒΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η
ετών 77

από Αγρίνιο
που απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, αδελφού, κουνιάδου, θείου, 
νονού και κουµπάρου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η πρεσβυτέρα Βασιλική, τα τέκνα Ελένη και Αντώνης, Παναγιώτης και 
Ξανθίππη, Πολυζώης και Όλγα, Κωνσταντίνος και Φανή, τα εγγόνια Μιχάλης, Μαίρη, Κα-
λοτίνα, Βασιλική, Λοϊζος, Αργυρώ, τα αδέλφια στην Αυστραλία: Γεώργιος και Μεταξία, 
Φωτεινή και Άγγελος, στην Ελλάδα: Αρµόδιος και Βασιλική, Αλέξιος και Κωνσταντίνα, 
τα κουνιάδια στην Ελλάδα, 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 λουλούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του 
υπέρ του Paradise kids 4 Africa.

ΚΗ∆ΕΙΑ

πατήρ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 80

από Χωτούσα, Tριπόλεως
που απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2017

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




