
WEDNESDAY 9 JANUARY 2019 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2019 
και ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολου-
θία θα ψαλεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και 
ώρα 10.30 π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, Rook-
wood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύντροφος Λίτσα, τα τέκνα Μαρία και 
Κώστας, Μιχάλης, Θεοδωρούλα, Μαρία και Γιώργος, τα 
αδέλφια στην Αυστραλία: Ευαγγελία, Σπύρος, Θεανώ, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα: Κατίνα (αποβ.), Άννα και Γιώρ-
γος, Βασίλης (αποβ) και Αγγελική, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην 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

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΣΑΚΟΥ
(Theo Theodos)

ετών 67
από Σκάλα Λακωνίας

που απεβίωσε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συντρόφου, πατέρα, αδελφού και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 10 Ια-
νουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Oλυµπία, τα τέκνα Γιώργος 
και Φιλίτσα, Χρήστος, Εµµανουήλ, τα εγγόνια: Μάρκος, 
Alanna, ∆ηµήτρης, Mia, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την οικία: 2 Bellbird Close Canada Bay.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΑΜΠΡΟΜΗ
ετών 91

από Σιάτιστα Κοζάνης
που απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 
και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 10 
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrickville, 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ιωάννης, τα τέκνα ∆ιονυσία 
και Παναγιώτης, τα εγγόνια Έλενα, Μάκης, τα αδέλφια 
Γιοβάννα και Σπύρος στην Αυστραλία, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα 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 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Alzheimer’s 
Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΣΟΥΡΜΠΗ
ετών 76

από Ζάκυνθο
που απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς και αδελφής 




