
TUESDAY 12 SEPTEMBER 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου 2017 και 
ώρα 6 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & 
Cecilia Sts, Belmore.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 15 
Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 10:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Στέλιος, τα τέκνα Παναγιώ-
τα και ∆ηµήτρης, Γεωργία και Χριστόφορος, ∆ηµήτρης 
και Σµαράγδα, τα εγγόνια Νέστορας, Στέλιος, Λουκάς, 
Ηλιάνα, ο αδελφός Αλέκος και η σύζυγός του Μαρία 
στην Ελλάδα, η αδελφή ∆ήµητρα και ο σύζυγός της Θε-
όδωρος στην Ελλάδα, ο κουνιάδος Νίκος και η σύζυγός 
του Βάσω στην Ελλάδα, τα ανίψια, οι κουµπάροι, οι συ-
µπεθέροι 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

IOYΛΙΑΣ (ΛΙΤΣΑΣ)
ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΟΥ

ετών 69
από Κόρινθο

που απεβίωσε στις 4 Σεπτεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς , αδελφής, νύφης, θείας, 
κουµπάρας και συµπεθέρας

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου 2017 
και ώρα 4 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 
10:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ρούλα, τα τέκνα Ιωάννης, 
Μιχάλης, Νικόλαος, τα εγγόνια Chanelle και Matthew, 
Νatasha και Omar, Jamie, Nicola και Μyles, Κiara, τα 
δισέγγονα Trent, Blake, Zoe, Zakariya, Zayne, Daine, 
Beau, τα αδέλφια Σταµάτης και Στέλλα, Νικόλαος και 
Θεώνη στην Αυστραλία, η αδελφή Φρόσω και ο σύ-
ζυγός της Ιωάννης στην Ελλάδα, τα αδέλφια Μανώλης 
και Λίτσα, Μιχάλης και Τούλα στην Ελλάδα, ο κουνιά-
δος Αντώνης στην Αυστραλία, ο κουνιάδος Σπύρος και 
η σύζυγός του Άννα στην Ελλάδα, η κουνιάδα Ιωάννα 
στην Ελλάδα, η κουνιάδα Παρασκευή στην Αυστραλία, 
τα ανίψια, οι κουµπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Greek Community Club, 206-210 Lakemba 
Street, Lakemba.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Westmead 
Children’s Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ετών 88

από Ρέθυµνο
που απεβίωσε στις 8 Σεπτεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 
και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέ-
µπτη 14 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 11:00  π.µ. στον  
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. 
Weekes & Carpenter Ave, Rookwood, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Anastasia, τα τέκνα Georgia, 
Steven και Josephine, Andrew, τα εγγόνια Billy, 
Christian, Xander, τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Chris O’Brien 
Lifehouse.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΩΥΣΙ∆Η
ετών 69

από Πρέβεζα
που απεβίωσε στις 11 Σεπτεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου




