
WEDNESDAY 11 MARCH 2020 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 
και ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα  10.30 
π.µ. στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The 
Kingsway, Gymea, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Woronora, 121 Linden St, Sutherland.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Mαίρη, τα τέκνα Aγγελική και 
Παναγιώτης, Κυριακή και Μιχάλης, τα εγγόνια ∆έσποι-
να και Ανδρέας, Μαρία, Σπύρος, Θανάσης, Αναστασία, 
τα δισέγγονα Ασπασία, Ιζραήλ, τα κουνιάδια Ευαγγελία, 
Νίκη, τα ανίψια τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 
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 του στο Κidney Foundation. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΙ∆Η
ετών 86

από Κορινό Κατερίνης
που απεβίωσε στις 7 Μαρτίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, κουνιάδου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 
11 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα αδέλφια ∆ιονύσιος και Νίκη, Αγγελι-
κή, τα ανίψια: Πέτρος, Ευστάθιος, Ιωάννης, Βασίλης, 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 στη Φιλόπτωχο του 
Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΑΣ ΞΕΝΟΥ 
ΚΑΜΠΙΩΤΗ

ετών 87
από τη Ζάκυνθο

που απεβίωσε στις 5 Μαρτίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αδελφής, θείας και εξαδέλφης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 
12 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liv-
erpool, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μιχάλης, Βασιλική και Στέλιος, 
τα αδέλφια Βαρβάρα και Χρυσόστοµος, Ζαµπέτα, Νίκη, 
Θανάσης, η κουνιάδα Κωνσταντίνα, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
στην Αυστραλία. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗ
ετών 80

από την Αθήνα
που απεβίωσε στις 7 Μαρτίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αδελφής, κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης




