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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 15 Φεβρου-
αρίου 2017 και ώρα 7µ.µ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριά-
δας (Bourke St & Ridge St, Surry Hills).
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 16 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 10:30  
π.µ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας (Bourke St & 
Ridge St, Surry Hills), η δε σορός του θα εντα-
φιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παρασκευή, τα τέ-
κνα Μαρία και Θεόδωρος, Κόννη και Εµµα-
νουήλ, τα εγγόνια Γεώργιος, Παρασκευή, Ζα-
χαρίας, Νικόλαος, Αλέξανδρος, τα κουνιάδια, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Αυστραλία και Ελλάδα.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την αίθουσα του Κοιµητηρίου 
(Botany Condolence Rooms). Όλοι ευπρόσ-
δεκτοι.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Prince of Wales Hospital Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 
ΚΕΚΕΡΙΝΟΥ

ετών 80
από Kω

που απεβίωσε στις 10 Φεβρουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, κουνιάδου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.30 
πµ στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕ-
ΝΗΣ, 378 King Street, Newtown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αικατερίνη, τα τέ-
κνα Αθανασία και Βασιλεία, ο γαµπρός Χρή-
στος, τα εγγόνια Αικατερίνα, Χρυσή, Μανθία, 
∆αναήλ, τα αδέλφια στην Αυστραλία, Ελλάδα 
και Αµερική, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περά-
σουν για καφέ από το Village Functions at 
Rookwood (Hawthorne Avenue, Rookwood).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ

ετών 82
από Μανδράκι, Νισύρου

που απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, πεθερού, παππού, 
αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Τελούντες ετήσιο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής  του πολυαγαπηµένου µας 

και πάντα αξέχαστου συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου, 

θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 19 Φεβρου-
αρίου 2017 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: Η σύζυγος Κρυστάλλω, τα 
τέκνα Κώστας και ∆έσποινα, Γρηγόρης, Μι-
χάλης και Ειρήνη, τα εγγόνια Παντελής και 
∆ηµήτρης, η αδελφή Ευανθία και Πέτρος,  η 
αδελφή Φωτεινή και Κώστας, και η αδελ-
φη Βούλα στην Αυστραλία, ο αδελφός στην 
Ελλάδα Άγγελος και Ευαγγελία, η αδελφή 
στην Ελλάδα Ουρανία, ο κουνιάδος Γιάννης 
και Μαριάννα, τα ανίψια, ξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Village Functions at 
Rookwood (Hawthorne Avenue Rookwood). 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΦΤΩΧΟΓΙΑΝΝΗ

από Θάνος Λήµνου




