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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 
1η Μαρτίου 2018 και ώρα 11 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆έσποινα, τα τέκνα Κατερίνα, 
Γιώργος και Anna, τα εγγόνια Victoria, Alyssa, Dean, 
Kristen, Antonia, ο αδελφός στην Αυστραλία Ιωάννης 
και η σύζυγός του Αντωνία, τα αδέλφια 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.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΤΑΛΑ
ετών 75

από Ρέθυµνο Κρήτης
που απεβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2018

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 αύριο Πέµπτη 1η Μαρτίου 2018 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 11  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Zωή, τα τέκνα Θωµάς και 
Clara, Αντωνία και Ανδρέας, τα εγγόνια Ιορδάνης, Ευ-
άγγελος, Σταύρος, οι αδελφές στην Αυστραλία: Νίκη, 
Κωνσταντίνα και ο σύζυγός της Γιώργος, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς 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 Chris O’ Brien 
Lifehouse.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ
ετών 84

από Γραµµούσα, Λακωνίας
που απεβίωσε στις 24 Φεβρουαρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 4 Mαρτίου 2018  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh St, 
Burwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτρης και Σµαράγδα, Μα-
ρία και Χρήστος, ∆ηµοσθένης και Kυριακή, Νικόλαος 
και Χριστίνα, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το Woodstock Community Centre, 22 
Church St, Burwood (είσοδος από Fitzroy Street).

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη της στο 
Sydney Children’s Hospital και αυτούς που µε οποιονδή-
ποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο 
της προσφιλούς και αειµνήστου ηµών

ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΟΥΛΟΥ
H οικογένειά της

EIΡΗΝΗΣ ΣΟΥΛΟΥ
ετών 98

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σπάρτη




