
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 20 MARCH 2019 19ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 
και ώρα 6.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 
Wharf Rd, Gladesville.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 21 
Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτρης και Elizabeth, ∆ιο-
νύσιος, τα εγγόνια Κατερίνα και Μιχάλης, ο αδελφός 
Σπύρος στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 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 Estia Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ

ετών 83
από Γαστούνη Πάτρα

που απεβίωσε στις 17 Μαρτίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 
και ώρα 6µµ εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street (Cnr Purchase 
Street) Parramatta. Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί 
την ∆ευτέρα 25 Μαρτίου 2019 και ώρα 11πµ εις τον ιερό 
ναό του Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ,  163-
165 George Street (Cnr Purchase Street) Parramatta, 
η δε σορός του θα ενταφιασθεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Οι τεθλιµµένοι:  η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα Ιωάννης, 
Κωνσταντίνος και Ευανθία, οι εγγόνες Αρετή, ∆ήµητρα, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα Παναγιώτης και Μαρίνα, Κων-
σταντίνα και Παναγιώτης, Αναστασία και ∆ηµήτρης, Γε-
ώργιος και Βασιλική, τα κουνιάδια στην Ελλάδα Φανή, 
Μαρία, Σταυρούλα, Αιµίλιος και Μαρία, Παναγιώτα και 
Αλέκος, τα ξαδέλφια στην Αυστραλία Παναγιώτης, ∆ή-
µητρα και Χρήστος, Ιωάννης και Susan, Κωνσταντίνος 
και Angela, τα ανήψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χώλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια κάνετε 
δωρεές εις µνήµη του στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
Parramatta.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΙΩΤΟΥ
ετών 84

από Περιθώριο Τριπόλεως
που απεβίωσε στις 19 Μαρτίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και ξαδέλφου,

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 και 
ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 25 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 180 Coward St, 
Mascot, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Μάριος, ο γιος πατήρ Πα-
γκράτιος, οι αδελφές Αικατερίνη, Μαρία, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν µετά το τέλος 
της ακολουθίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Guide Dog 
Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ CALLEJA
ετών 83
από Ρόδο

που απεβίωσε στις 17 Μαρτίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, αδελφής, θείας και εξαδέλφης




