
WEDNESDAY 1 MAY 2019 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 2 Μαΐου 2019 και 
ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone 
Rd, Marrickville, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, ο γιος Φώτιος και 
Παρασκευή, τα εγγόνια Θεόδωρος, Αναστασία, τα αδέλ-
φια στην Ελλάδα: Ελένη, Τάκης, τα κουνιάδια στην Ελ-
λάδα, οι συµπεθέροι Απόστολος και Αναστασία, τα ανί-
ψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την οικία µας 30A Shepherds Street, Marrickville.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Parkinson’s 
Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 76
από Πύργο Ηλείας

που απεβίωσε στις 26 Απριλίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 2η Μαΐου 2019 και 
ώρα 7.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 12.00 
µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 
King Street, Newtown, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Botany.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ασπασία και Ευτύχιος, Ελένη 
και Κώστας, Ηλίας και Φρόσω, Παναγιώτης και Ευαγ-
γελία, τα 12 εγγόνια, τα 17 δισέγγονα, ο αδελφός Θωµάς 
στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΟΛΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ετών 98

από Οξύνεια, Καλαµπάκας 
που απεβίωσε στις 24 Απριλίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και 
ώρα 5.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολου-
θία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 10.30 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, 
Bankstown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµη-
τήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα Βασι-
λική, Ανδρέας και Χριστίνα, ο εγγονός Σπυρίδωνας, τα 
αδέλφια, τα ανίψια στην Ελλάδα και στην Ελβετία, η πε-
θερά Γεωργία στην Ελλάδα, οι κουνιάδες στην Ελλάδα 
και Μελβούρνη, ο βαφτισιµιός Ζαχαρίας Μεµτσάς µετά 
της οικογενείας του  και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 68
από Θεοτόκος Καλαµπάκας

που απεβίωσε στις 29 Απριλίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

κουνιάδου, θείου και νονού




