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Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 1η Μαρτίου 
2017 και ώρα 5.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 2 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα 
Χρυσάνθη και Κωνσταντίνος, Ελένη και Ιω-
άννης, Ιωάννης και Gina, ∆ηµήτριος και Χρι-
στιάννα, τα εγγόνια Marie Nicholas, Antonia, 
Christopher, Mariella, Anastasia, Bella-Rose, 
τα κουνιάδια Κωνσταντίνα και Νικόλαος, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Yarra Bay Sailing Club (67-69 
Yarra Rd, Phillip Bay). 
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Kidney Health.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΟΝΤΣΗ
ετών 81

από Έδεσσα
που απεβίωσε στις 25 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

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 28 Φε-
βρουαρίου 2017 και ώρα 6.30 µ.µ. στα γρα-
φεία του Euro Funerals, 890 Canterbury 
Rd, Roselands.H νεκρώσιµος ακολουθία θα 
ψαλεί αύριο Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017 και 
ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
203-207 Livingstone Rd, Marrickville, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα 
Αγγελική και Μάριος, Χρήστος και Annette, 
Παναγιώτης και Michelle, τα εγγόνια Αναστα-
σία, Σταυρούλα, Valentina και Ethan, η αδελ-
φή στην Ελλάδα Φωτεινή, τα κουνιάδια, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ
ετών 79

από Σελιανίτικα (Αίγιο)
που απεβίωσε στις 23 Φεβρουαρίου 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 εξαδέλφου

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Από την ∆ευτέρα, 20η Φεβρουαρίου 2017, η Ενορία-Κοινότης των 
Νοτιοανατολικών Προαστείων του Σύδνεϋ «Ο ΄Αγιος Σπυρίδων» 
θρηνεί την εκδηµεία του εκ των χρηµατισάντων Στελεχών αυτής

ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΓΕΛΗ
(Markellos Margelis)

ετών 92
Η Νεκρώσιµος Ακολουθία του εκλιπόντος εψάλη την Παρασκευή, 
24η Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 10.00 το πρωϊ, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος, Κίγκσφορντ.
Ο εκλιπών ανήκε στον µικρό πυρίνα των πιστών, ανδρών και γυναι-
κών, που το 1958 δραστηριοποιήθηκε γιά την ίδρυση της Ενορίας του 
Αγίου Σπυρίδωνος, πριν την ανέγερση του ‘πρώτου’ Ιερού Ναού µας.
Ο µεταστάς υπηρέτησε σαν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το 
1960 ως το 1979 µε βαθειά πίστη, ακλόνητη αφοσίωση και ανιδιοτέ-
λεια συµβάλλοντας στην πρόοδο και ανάπτυξη της Ενορίας-Κοινότη-
τος µας. Στη συνέχεια υπηρέτησε για δύο δεκαετίες στην Εκκλησια-
στική Επιτροπή του Ιερού µας Ναού.
Κατά τα 40 χρόνια εθελοντικής και εντίµου προσφοράς του προς την 
Ενορία-Κοινότητά µας ο αείµνηστος αδελφικός φίλος και συνεργάτης 
εργάσθηκε µε ζήλο γιά την Εκκλησία του Χριστού.
Σε έκτακτη Συνεδρίαση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απεφάσισε τα ακό-
λουθα εις τιµήν και µνήµην του αλησµονήτου χρηµατίσαντος Στελέ-
χους της Ενορίας-Κοινότητός µας:
1.  ́Οπως εκφρασθούν και προσωπικά και δηµοσίως θερµότατα συλ-

λυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος,
2.  ́Οπως αναρτηθούν µεσίστιες οι σηµαίες του Ναού κατά την Νε-

κρώσιµον Ακολουθία, 
3. ‘Οπως κατατεθεί στεφάνι κατά την Εξόδιο Ακολουθία,
4.  ́Οπως παραστεί σύσσωµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Κηδεία.

ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΓΕΛΗ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΙΗ Η ΜΝΗΜΗ




