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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East 
Terrace, Bankstown, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σούλα (Αναστα-
σία), τα τέκνα Γιώργος, Βασίλης και Courtney, 
τα εγγόνια Constantine, Thomas, η αδελφή 
Ελένη στη Μελβούρνη, η αδελφή Κούλα στην 
Ελλάδα, η νύφη Φωτεινή, τα κουνιάδια Φώ-
της και Βασίλης, τα ανίψια και λοιποί συγγε-
νείς 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 του υπέρ 
του Children’s Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΑΛΟΥΡΗ

ετών 82
από Καστράκι, ∆ήµου ∆ωρίδος

που απεβίωσε στις 22 Μαΐου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

κουνιάδου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 26 Μαϊου 2017 και ώρα 10:30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ανδρέας και ∆έσποι-
να, Στέλλα και Σταύρος, Κατίνα και Νικόλαος, 
τα εγγόνια Μαρία και Ιωάννης, Ευδοκία και 
Αντώνης, Ευστράτιος και Ιωάννα, Αγάπη και 
Ιωάννης, Γιώργος και Γεωργία, Ευστράτι-
ος και Χριστίνα, Ευαγγελία, ∆ηµήτρης, τα 10 
δισέγγονα, τα αδέλφια στην Ελλάδα: Κων-
σταντίνος και Νικόλαος. Οι αδελφές Γεωρ-
γία, Θεοδώρα, Κρυσταλία, Αλεξάνδρα στην 
Αυστραλία, οι αδελφές Αριστέα και Αγγελικη 
στην Ελλάδα,  τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ετών 86
από Κρήτη

που απεβίωσε στις 22 Μαϊου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 29 Μαϊου 2017 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 
890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρί-
τη 30 Μαϊου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 360 
Abercrombie St, Redfern, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα 
Άγγελος και Σαµ, ο αδελφός στην Αυστραλία 
Ζύσσιµος και η σύζυγός του Εύα, η αδελφή 
στην Αυστραλία Σιµώνη και Αντώνης, η νύφη 
στην Ελλάδα Γεωργία, τα κουνιάδια στην Ελ-
λάδα Μεταξάς και Βασιλική, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Κλαµπ της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας (206-210 Lakemba Street, 
Lakemba).
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Concord Palliative Care Service.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

ετών 89
από ∆ιγαλέτο Κεφαλονιάς

που απεβίωσε στις 24 Μαϊου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου




