
WEDNESDAY 13 JUNE 2018 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 
14 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Aγγελική, τα τέκνα Γιώργος, 
Βασίλειος, Μάρκελλος, τα εγγόνι Ολίβια, τα αδέλφια 
στην Αυστραλία: Παρασκευή, Ερασµία, Ευδοξία και 
Στέλιος, Μιλτιάδης και Μαρία, Μάρω, τα κουνιάδια 
στην Αυστραλία: Αναστασία και Νικόλαος, Ασηµίνα και 
Νικόλαος, τα κουνιάδια στην Ελλάδα: Παναγιώτης και 
Βασιλική, ο κουνιάδος Αναστάσιος στην Αµερική, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Emporium Function (258 South Terrace, 
Bankstown).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Μοναστήρι της 
Παντάνασσας (567 Mangrove Creek Rd, Mangrove Creek).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΨΑΡΟΥ∆Η
ετών 82

από Αλεξάνδρεια
που απεβίωσε στις 10 Ιουνίου 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 σήµερα Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 
και ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 
King Street, Newtown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Βotany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Θεόδωρος 
και Ευδοκία, το εγγόνι Ιωάννης, ο αδελφός ∆ηµήτριος 
στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το C-Side Function Centre (110 General Holmes Dr, 
Kyeemagh).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Emphysema 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΑΜΨΑΣ 
ετών 90

από Ζάκυνθο
που απεβίωσε στις 9 Ιουνίου 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

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 15 
Ιουνίου 2018 και ώρα 11.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville. Λεπτοµέρειες για 
το Κοιµητήριο θα ανακοινωθούν σε προσεχή έκδοση 
της εφηµερίδας µας.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα Χρήστος και 
Peggy, Κώστας και Amanda, τα εγγόνια Tex και Rae, τα 
αδέλφια, τα κουνιάδια Ζωή και ∆ηµήτρης, Μάνος και 
Λίτσα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 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 Estia Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΙΝΟΥ
ετών 87

από Κασσάνδρα
που απεβίωσε στις 9 Iουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, κουνιάδου, αδελφού, θείου και εξαδέλφου




