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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 14 Νο-
εµβρίου 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 Αργυρώ, τα τέκνα ‘Αννα και 
Γιώργος, Κωνσταντίνος και Έφη, Γιάννης και η σύ-
ντροφος του Παναγιώτα, ∆ηµήτριος και Βερονίκη, τα 
εγγόνια Αργυρώ και Γιώργος, Σταύρος, Γιάννης, Αντώ-
νης, Ηλίας και Ιουλία, Νταϊάνα και Aaron, Αντώνης και 
Angela, ∆ήµητρα, Αλία, Νίκη, Χριστίνα, Αντωνία, Ειρή-
νη, τα οκτώ δισέγγονα, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΣΟΛΗ
ετών 83

από Λέρο ∆ωδεκανήσων
που απεβίωσε στις 5 Νοεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, θείου και εξαδέλφου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως  της ψυχής 

του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 
αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού 

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 19 Nοεµβρίου 2017 
στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 
Belgrave St, Kogarah  και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Καίτη, τα τέκνα ∆ηµή-
τρης και Φωτεινή, Ειρήνη και Εδουάρδος, τα εγ-
γόνια Νίκος, Κατερίνα, η αδελφή Μαρία Μεταξά, 
τα εξαδέλφια, οι κουµπάροι, οι θείοι, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυ-
στραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ιδιαίτερα θα θέλαµε να ευχαρι-
στήσουµε τον αρχιµανδρίτη Σωφρόνιο Κονιδάρη, 
τον πατέρα Νεκτάριο Ζορµπαλά, τον πατέρα Σωτή-
ριο Παπαφιλόπουλο για την συµπαράστασή τους.  
Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε τον Σύλλογο Αθηναίων 
Σίδνεϊ και ΝΝΟ, την Σαµιακή Αδελφότητα, το Λύ-
κειο Ελληνίδων, το Σύλλογο Κωνσταντινουπολι-
τών, την Παµµακεδονική Ένωση ΝΝΟ, την ΟΕΕΓΑ  
Αυστραλίας και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
ΝΝΟ, που απέστειλαν στεφάνια. Ευχαριστούµε, 
επίσης, αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, 
αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του εκλιπόντος, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές 
στη µνήµη του υπέρ του έργου του πατέρα Νεκτά-
ριου, την εφηµερίδα «Ο Κόσµος» και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

NIKOΛΑΟΥ ΒΑΛΗ 
(Nick Valis) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σάµο

Η ηµέρα και ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σε 
προσεχή έκδοση της εφηµερίδας µας. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χρυσούλα, τα τέκνα Γιάννης 
και Michelle, Αρχοντούλα και Γιάννης, τα εγγόνια ∆η-
µήτρης, Νικόλαος, Χρυσούλα, Γιώργος και Παρασκευή, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα Νίκος, Ελένη, Ελευθερία και 
Γιάννης, τα κουνιάδια Ποθητή και Λουκάς, Βάσω, τα 
ανίψια,  τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελ-
λάδα και Αυστραλία. 

ΘΑΝΑΤΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ
ετών 72

από Ελαφονήσι
που απεβίωσε στις 10 Νοεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου




