
WEDNESDAY 22 JANUARY 2020 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 24 
Ιανουαρίου 2020 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: τα τέκνα Παναγιώτα και Γιάννης, Αγ-
γελική, ∆ήµητρα και ∆ηµήτριος, Κωνσταντίνoς και 
Theresa, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια, και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Village @ Rookwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΜΑ
ετών 79

από Τρίκορφο
που απεβίωσε στις 17 Ιανουαρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Dementia Australia.

Τρισάγιο θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 4.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 
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 ∆ιονύσιος και Καλλιόπη, Ιω-
άννης, τα εγγόνια Χρήστος και η αρραβωνιαστικιά του 
Ολίβια, Αθανάσιος, Χρήστος, Σοφία, Charlotte-Rose, τα 
αδέλφια στην Ελλάδα: Στέλιος, Ευγενία, Νίκος, Αικατε-
ρίνη, τα κουνιάδια: Σπυριδούλα, Γεωργία και ∆ηµήτρι-
ος, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλά-
δα και στην Αυστραλία.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν µετά το τέλος 
της ακολουθίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 78
από Μυρσινοχώρι, Μεσσηνίας

που απεβίωσε στις 19 Ιανουαρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης
µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 23 
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η 
δε σορός του θα αποτεφρωθεί σε ιδιωτική τελετή. 
Μετά την ακολουθία είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στο 
χωλ της εκκλησίας για τον καφέ της παρηγοριάς. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σταµατίνα, τα τέκνα Άννα, 
Χριστίνα και Ανδρέας, τα εγγόνια Ariana, Darius, τα 
αδέλφια στην Ελλάδα και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΜΕ∆ΙΑΚΗ
ετών 74

από Ιεράπετρα, Κρήτης
που απεβίωσε στις 20 Ιανουαρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
Cnr James & Steel Sts, Hamilton, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Sandgate Cemetery, 116 Maitland Rd, 
Sandgate.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαρία και Darren, Annette και Graeme, Paul, τα εγγόνια: Courtney, Jake, Kate, Brianna, ο αδελφός 
Γιώργος, Βασίλης µετά των οικογενειών των, Ξανθίππη στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν µετά το τέλος της ακολουθίας. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΟΥΡΜΠΟΥ∆Η
ετών 79

από Κω
που απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES | 9759 9759

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




