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Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017 
και ώρα 5 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 
890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πα-
ρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:30  π.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 Πόπη, η κόρη Μερ-
σίνη, ο εγγονός Ευάγγελος, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας 61 Εrnest St., 
Lakemba.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΑΝΕΛΛΗ
ετών 92

από Μυτιλήνη, Λέσβου
που απεβίωσε στις 19 Ιουνίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως  της ψυχής 

του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 
πατέρα, αδελφού, γαµπρού, κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 στον Ι. Ν. 
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 360 Abercrombie 
St, Redfern και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα Άγγελος 
και Σαµ, ο αδελφός στην Αυστραλία Ζύσσιµος και η σύ-
ζυγός του Εύα, η αδελφή στην Αυστραλία Σιµώνη και 
Αντώνης, η νύφη στην Ελλάδα Γεωργία, τα κουνιάδια 
στην Ελλάδα Μεταξάς και Βασιλική, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το το Κλαµπ της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας (206-210 Lakemba Street, Lakemba).

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου να ευ-
χαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερµή 
συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Ιδιαίτερα θα θέλαµε 
να ευχαριστήσουµε τον πατέρα Παντελεήµων και τον πατέρα 
Αλέξη για την παρουσία τους σε αυτή τη δύσκολη στιγµή. Ευχα-
ριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που 
κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν 
δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Concord Palliative Care 
Service και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από ∆ιγαλέτο Κεφαλονιάς

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σάββας και Ειρήνη, 
Γεωργία και Εµµανουήλ, τα εγγόνια Αναστά-
σιος, Ελισάβετ, Ευαγγελία, η αδελφή Κατίνα 
στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Yarra Bay Sailing Club, 67-69 
Yarra Rd, Phillip Bay.

ΚΗ∆ΕΙΑ

EΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΑ
ετών 80
από Ρόδο

που απεβίωσε στις 16 Ιουνίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας




