
WEDNESDAY 5 JUNE 2019 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 
και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury 
Rd, Hurlstone Park, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Βotany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ειρήνη και Κωνσταντίνος, Ιω-
άννης, τα εγγόνια Κωνσταντίνα, Παρασκευή και Κων-
σταντίνος (Daniel), τα δισέγγονα, οι αδελφές Βαρβάρα, 
Γεωργία, τα ανίψια, οι βαφτιστήρες και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και στην 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 της στο St Basil’s Nursing 
Home.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ

ετών 85
από Καλλίπολη, Πειραιάς

που απεβίωσε στις 2 Ιουνίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής, θείας και νονάς

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 6 Ιουνίου 2019 και 
ώρα 6.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 
Gardeners Rd, Kingsford. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.30 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κατερίνα, Έλλη και Γιώργος, 
Briannon, Xάρης, Αντζελίνα, Steven, η εγγονή Ευαγ-
γελία, η µητέρα Έλλη, η αδελφή Αγγελική, ο αδελφός 
Γεράσιµος, ο αδελφός Γρηγόρης, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Heart Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΘΟΥΡΑ
ετών 61

από Σίδνεϊ Αυστραλίας
που απεβίωσε στις 31 Μαϊου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, υιού, αδελφού και θείου 

Τρισάγιο θα ψαλεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και 
ώρα 6.30µµ στα γραφεία του Divinity Funerals 206 
William St, Clemton Park.
Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο 8 Ιουνί-
ου 2019 και ώρα 10πµ  εις τον ιερό ναό του Αγίου Νικο-
λάου 203-205 Livingstone Rd, Marrickville, η δε σορός 
του θα ενταφιασθεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευαγγελία, τα τέκνα Σωτή-
ρης, Φώτης, οι γονείς Σωτήρης και Αγαθή, η αδελφή 
Ουρανία, η πεθερά Κυρακούλα, τα κουνιάδια, τα ανήψια  
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστρα-
λία.
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 στο Bowel Cancer Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΣΤΑ ΑΜΒΡΑΖΗ
ετών 58

από Άγιο Βασίλειο,  Αγρινίου
που απεβίωσε στις 3 Ιουνίου 2019

DIVINITY FUNERALS
(02) 9718 8878

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

πατέρα, υιού, αδελφού, γαµπρού και θείου,




