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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 
20 Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Macquarie 
Park.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Παναγιώτης και 
Daisy, Βασίλειος, Ευστράτιος και Eυδοκία, τα 
εγγόνια ∆ηµήτριος, Νικόλαος, Mitch, ∆ηµή-
τριος, Σωτήριος, Mercy Grace, ∆ηµήτριος, τα 
αδέλφια Νικόλαος και Dorothy, Μαρία και ∆η-
µήτριος, Ευστράτιος και Ανδρονίκη, 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 της για 
τις σπουδές των εγγονιών της.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΑ
ετών 80

από Αγιάσο, Λέσβου
που απεβίωσε στις 6 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 σήµερα 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 1:00  
µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παρασκευή, τα 
τέκνα Φωτεινή, Ιωάννης και Heather, τα εγ-
γόνια Ματθαίος, ∆ηµήτρης, Αλεξάνδρα και 
Πέτρος, Ηλίας, Ηλίας, Αλίκη, Ευγενία, τα δι-
σέγγονα Κώστας και ∆ήµητρα, τα κουνιάδια 
Ολυµπία και Αδάµ, Βασίλειος και Κωνσταντί-
να, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν 
µετά το τέλος της ακολουθίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Kidney Health.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΗΛΙΑ ΓΑΪΤΑΝΗ
ετών 87

από Βασιλίτσι, Κορώνη Μεσσηνίας
που απεβίωσε στις 16 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα,  παππού, προπάππου, 
κουνιάδου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 22 Ιανουαρί-
ου 2017 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέ-
ρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Cnr. Weekes & Carpenter Ave, Rookwood, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κωνσταντίνος και 
Μαρία, Θεοδόσης, Ευαγγελία και Aaron, Σο-
φία και Steve, τα εγγόνια Jayne, Danielle, 
Christie, Johnny, Con, Rose, Mila, Angelina, 
Yianni, Antonio, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα 
κουνιάδια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, κουµπά-
ροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και 
Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Haldon Function Centre.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ
ετών 71

Από Νίκαια, Πειραιά
που απεβίωσε στις 16 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 
θείας, εξαδέλφης και κουµπάρας




