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Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 5 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 4 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Aναστάσιος, τα αδέλφια Γιαν-
νούλα και Γιάννης, τα αδέλφια στην Ελλάδα, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Ηaldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Dementia Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ
ετών 80

από Κόρινθο
που απεβίωσε στις 30 ∆εκεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 4 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 
5 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 1 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh St, Bur-
wood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Καλλιόπη, τα τέκνα Ευτυχία 
και Γρηγόρης, Ιωάννα και Kharl, τα εγγόνια Sabrina, 
Φίλιππος, Κωνσταντίνος, Καλλιόπη, ο αδελφός ∆ηµή-
τρης Κάνδιας στην Ελλάδα, τα ανίψια, και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Village @ Rookwood.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΝ∆ΙΑ
ετών 82
από Ικαρία

που απεβίωσε στις 29 ∆εκεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 και 
ώρα 7 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Liv-
ingstone Rd, Marrickville.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 8 Ια-
νουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrickville, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: Η σύζυγος Χριστίνα, τα τέκνα Βασίλει-
ος και Σοφία, Φώτιος, η εγγονούλα Χριστίνα, η αδελφή 
Αριστέα και Σαράντης, η αδελφή στην Ελλάδα Ελένη, η 
κουνιάδα Ελευθερία, οι συµπεθέροι Ιωάννης και ∆ιο-
νυσία, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία. 

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟY
ετών 77
από Λήµνο

που απεβίωσε στις 28 ∆εκεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συµπεθέρου, εξαδέλφου και θείου




