
WEDNESDAY 30 MAY 2018 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 30 Μαϊου 2018 
και ώρα 7.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 31 
Μαΐου 2018 και ώρα 11.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
650 New Canterbury Rd, Hurlstone Park, η δε σορός 
της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αντώνιος και Ευαγγελία, ∆ή-
µητρα και Βασίλειος, τα εγγόνια Ουρανία, Ειρηναίος, 
Αλέξανδρος, Θεόδωρος, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, τα βα-
φτιστήρια, οι συµπεθέροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΟΥΡΑΝΙΑΣ 
ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ετών 84
από Πάτρα

που απεβίωσε στις 27 Μαΐου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, θείας, εξαδέλφης, νονάς και συµπεθέρας

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 31 Μαϊου 2018 και 
ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 
1η Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30  µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αργυρώ, τα τέκνα Παναγιώ-
της και ∆ιονυσία, ο αδελφός στην Αυστραλία Σωτήρης, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα Αντώνης και Γωγώ, Νίκος, 
Ζωίτσα και η κουνιάδα Κατίνα και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι 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 Cancer Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ 
ετών 93

από Σαγέικα Πατρών 
που απεβίωσε στις 28 Μαϊου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, αδελφού, και κουνιάδου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 31 Μαΐου 2018  και 
ώρα 7.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 1η 
Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, New-
town, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Χαράλαµπος και Τάνια, Νικόλα-
ος και Ξανθούλα, τα εγγόνια Αθηνά, Γιώργος, Χριστίνα, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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 της στο Sydney Children’s 
Hospital (Randwick).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΘΗΝΑΣ ΒΛΩΤΗ
ετών 92
από Λήµνο

που απεβίωσε στις 29 Μαϊου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς και θείας




