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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 11 
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 2:00  µ.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός της θα µεταφερθεί για απο-
τέφρωση στο Rookwood Crematorium West Chapel.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Mandy, Costa και Trish, τα εγ-
γόνια Angelique, Patrick, Kingston, τα αδέλφια Eλένη, 
Βάσω, Μιχάλης, στην Αυστραλία, Θέµις στο Λονδίνο, 
Αντώνης στην Κύπρο, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια 
να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Heart 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (ΓΙΩΤΑΣ) 
YOUNG-SMEATH

ετών 70
από Κύπρο

που απεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, αδελφής και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 
12  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00  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 Ελένη, τα τέκνα Ιωάννης και 
Καλλιόπη, Καλλιρόη και Γεώργιος, τα εγγόνια Ελένη, 
Νικόλαος, Κωνσταντίνος, Νικόλαος και Ιζαµπέλλα, τα 
αδέλφια στην Αυστραλία και Ελλάδα και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Georges River Sailing Club (Sanoni Ave, 
Sandringham).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ετών 75

από ∆ορβιτσά Ναυπακτίας
που απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού και αδελφού 

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 
2017 και ώρα 7 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George St, Parramatta.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 12 
Iανουαρίου 2017 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George St, Par-
ramatta, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Πολυχρόνης, τα τέκνα ∆η-
µήτρης, Ζαχαρούλα και Gerard, τo εγγόνι Αντώνης, η 
µητέρα Ανθίππη, οι αδελφές Ηλέκτρα και ο σύζυγός 
της Γιάννης, Κυριακούλα και ο σύζυγός της Μιχάλης, η 
πεθερά Ζαχαρούλα, τα κουνιάδια Ειρήνη και Γεράσιµος, 
Ευάγγελος 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 υπέρ του Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George St, Parramatta και 
του Αγίου Θεράποντα, Thornleigh. Θα υπάρχουν 
φάκελα στην εκκλησία την ηµέρα της κηδείας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΘΟΥΛΑΣ (LISA) ΑΡΩΝΗ
(το γένος Γιαννά)

ετών 51
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2017

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, 
µητέρας, γιαγιάς, κόρης, αδελφής, νύφης και κουνιάδας




