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Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 
και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 
5 Απριλίου 2018 και ώρα 10 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: τα τέκνα Ιωάννης, Ελισάβετ, Περικλής, 
τα εγγόνια Κωνσταντίνος, Ελευθέριος, Ελευθέριος, 
Χρυσάνθη, Grace, τα δισέγγονα Βικτωρία, Ευστάθιος, 
Πηνελόπη, Myra, Simone, Martin τα αδέλφια Κωνστα-
ντίνος και Παρθένα στην Αυστραλία, Δημητρούλα και 
Ελένη στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Κλαμπ της Ελληνικής Κοινότητας (206-210 
Lakemba Street, Lakemba).
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης της στο Cancer Research.

ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗ
ετών 84

από Αετοράχη, Ελασσόνας 
που απεβίωσε στις 31 Μαρτίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 
4 Απριλίου 2018 και ώρα 10.30 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 Δήμητρα, τα τέκνα Ευστάθι-
ος και Tanya, Παναγιώτα, τα εγγόνια Άλμα και Γιώργος, 
τα κουνιάδια Βασιλική και Αναστασία, τα εξαδέλφια, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυ-
στραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre (276 Haldon St, 
Lakemba).

ΚΗΔΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟY ΗΛΙΟΠΟΥΛΟY
ετών 85

από Λυκουδέσι, Μεσσηνίας
που απεβίωσε στις 29 Μαρτίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, κουνιάδου, εξαδέλφου και θείου

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 5 
Απριλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νι-
κολάου, Gosse Street Kingston ACT, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο Woden Cemetery, Justinian Street, 
Phillip ACT.

Oι τεθλιμμένοι: γονείς, τα αδέλφια, οι παππούδες και 
γιαγιάδες, οι θείοι και θείες, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Η οικογένεια παρακαλεί θερμά να μη φορέσει κανείς 
μαύρα στην κηδεία για να τιμήσει την όμορφη και χα-
ρούμενη πριγκίπισσά τους που έφυγε τόσο νωρίς... 

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης της στο South Coast Surf 
Life Saving Club.

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη θα θέλαμε να ευ-
χαριστήσουμε θερμά όλους που μας συμπαραστέκονται 
στο βαρύ μας πένθος για τον πρόωρο χαμό της πολυαγα-
πημένης μας κόρης, αδελφής και εγγονής, επισφραγίζο-
ντας κατ’ αυτό τον τρόπο την εκτίμηση, το σεβασμό και την 
αγάπη που έτρεφαν για την πριγκίπισσά μας, Γεωργία.

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.

Με εκτίμηση

Οι οικογένειες Βυζοβίτη και Milovanovic

ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΥΖΟΒΙΤΗ
26 Αυγούστου 2004-24 Μαρτίου 2018

White Lady Funerals
02 6239 7023

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

αδελφής, εγγονής, ανιψιάς, εξαδέλφης και φίλης

θα ζεις πάντα στις καρδιές μας


