
WEDNESDAY 20 JUNE 2018 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 
20 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 Ευγενία, τα τέκνα Θέµης 
και Madeleine, Αφροδίτη και Rino, Τάνια και Alannah, 
τα εγγόνια Ευστάθιος, ∆ιονύσης, Ευγενία, Αντώνης, 
Ευστάθιος, Άννα, Ρουµπίνη, ο αδελφός Θεόδωρος και 
Ελένη στην Ελλάδα, τα κουνιάδια Γιάννης και Κωνστα-
ντίνα, Μαρίνα, Zαχαρίας, Αντώνης, τα πεθερικά Νικό-
λαος και Σουλτάνα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre (276 Haldon St, 
Lakemba).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο THE ONCOLOGY 
UNIT OF PRINCE OF WALES HOSPITAL.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η
ετών 79

από Κοζάνη
που απεβίωσε στις 12 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 αύριο Πέµπτη 
21 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30 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 Γεωργία, τα τέκνα Νικόλα-
ος και Χαρούλα, Αθανάσιος, Κατερίνα, τα εγγόνια Πα-
ρασκευή, Γεωργία, Ανδριάνα, τα αδέλφια ∆ηµήτριος 
και My, Χριστίνα τα πεθερικά Αθανάσιος και Ευσταθία 
Ανακέφαλος, ο κουνιάδος Φίλιππας Ανακέφαλος, η 
θεία Μαρία Έγκαρχος στην Αυστραλία, η θεία Ανδριάνα 
Καλοφώνου στην Ελλάδα, τα εξαδέλφια, 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 Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ετών 62
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 16 Ιουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γαµπρού, ανιψιού, εξαδέλφου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 
και ώρα 4.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30  
π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Cnr. Weekes & Carpenter Ave, Rookwood, η δε σο-
ρός της  θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γεώργιος, Αλέξανδρος, τα εγ-
γόνια Melissa, Aaron, Matthew, Andrew, Demi, η αδελ-
φή στην Αυστραλία Μέλπω, τα ανίψια, και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι στην Κύπρο και την 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 της στο Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΙΡΗΣ ΠΑΠΑ
ετών 93

από Λεµεσό Κύπρου
που απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, αδελφής και θείας




