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Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 24 Ιανουα-
ρίου 2017 και ώρα 5.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 1:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός της θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γεώργιος, τα τέ-
κνα Αθανάσιος και Αγγελική, Ιφιγένεια και 
Vincent, τα εγγόνια Γεώργιος και Αντωνία, 
Κωνσταντίνος και Θεοδώρα, Νικόλαος και 
Μαρίτσα, ∆ηµήτριος, Καλλιόπη και Τόνυ, Γε-
ωργία και Γρηγόρης, Στέφανος, τα δισέγγο-
να, ο αδελφός Βασίλειος και Αλεξάνδρα, οι 
κουνιάδες Σούλα, Παναγιώτα και Γεωργία, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΟΥΛΑ
ετών 88

από Σκάλα Ναύπακτου
που απεβίωσε στις 22 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

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

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 26 Ιανουαρί-
ου 2017 και ώρα 5 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πα-
ρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Φραγκούλα, τα τέ-
κνα Νικόλαος και Μαριάννα, Βενετία, οι εγγο-
νές Ειρήνη και Ανδρονίκη, τα αδέλφια Ειρήνη, 
Στέλλα και ∆ήµητρα στην Ελλάδα, Στέλλα και 
η νύφη Ελένη στην Αυστραλία, τα ανίψια, οι 
συµπέθεροι 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 
των πτωχών και απόρων.

ΚΗ∆ΕΙΑ

 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
ετών 82

από Αµπελικό Μυτιλήνης
που απεβίωσε στις 22 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, 

θείου και συµπεθέρου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 1:30  µ.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Ce-
cilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Xριστίνα, τα τέκνα 
Τίνα και ∆ηµήτρης, Παναγιώτης και Αντωνία, 
ο εγγονός Jorjen, τα κουνιάδια Ανδρέας και 
Γεωργία, ∆ηµήτριος και My, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ του 
The Ella Centre (Younger Onset Dementia).

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΒΕΤΟΥ
ετών 64

από Μαχαιράδο, Ζακύνθου
που απεβίωσε στις 22 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, κουνιάδου, 
θείου και εξαδέλφου




