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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο 13 Μαΐ-
ου 2017 και ώρα 10:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
203-207 Livingstone Rd, Marrickville, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Βotany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κώστας και Cissie, Πέτρος, τα 
εγγόνια Dionysios και Alexander, τα αδέλφια στην Αυ-
στραλία Νίκος και Σπύρος, οι κουνιάδες Ζαχαρούλα και 
Λούλα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, η βαπτιστήρα, οι κου-
µπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ
ετών 89

από Ζάκυνθο
που απεβίωσε στις 7 Μαΐου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

παππού, αδελφού, κουνιάδου, θείου, εξαδέλφου, 
νονού και κουµπάρου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 
και ώρα 7.00 µµ στα γραφεία του Euro Funerals 890 
Canterbury Rd crn Flora st. Roselands. 

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 11 
Μαΐου 2017 και ώρα 10.30 πµ εις τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Νεκταρίου, 26 Railway Pde (Cnr of Burleigh St) 
Burwood, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο Κοιµητή-
ριο του Rookwood.

Οι τεθλιµµένοι: Ο σύζυγος Κωνσταντίνος, η µητέρα Ανα-
στασία, τα τέκνα Χαράλαµπος και Σωτηρία, Παναγιώτης 
και Μelissa, οι εγγόνες Κατερίνα, Γεωργία, τα αδέλφια 
στην Αυστραλία Αναστάσιος και Αλεξάνδρα, Ελένη και 
Παναγιώτης, ∆ήµητρα και Κωνσταντίνος, τα ανήψια οι 
λοιποί συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια κά-
νετε δωρεές εις µνήµη της στο Ovarian Cancer.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ∆ΕΛΗ
ετών 68

από Σκοτεινή Αργολίδας
που απεβίωσε στις 8 Μαΐου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αγγέλουµε το θάνατο της 
πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, 

µητέρας, γιαγιάς, θυγατέρας, αδελφής και θείας

Η σορός του θα µεταφερθεί στην Ελλάδα για 
ενταφιασµό. 

Oι τεθλιµµένοι: η κόρη Αναστασία και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και Ελ-
λάδα.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (THOMAS)
ΑΝ∆ΡΕΣΣΑΚΗ

ετών 68
από Αθήνα

που απεβίωσε στις 4 Μαϊου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε 
τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας 

και πάντα αξέχαστου πατέρα




