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Ο σύζυγος Γιώργος, τα τέκνα Πέτρος και Ειρήνη, Γρηγό-
ρης και Kωνσταντίνα, τα εγγόνια Ελένη, Πελαγία, Σοφία, 
Μακρίνα, Γιώργος, Στέφανος, Άννα, Γιώργος και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στην Ιερά Μονή Πανα-
γίας της Παντανάσσης.

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΡΟ∆ΙΤΗ
ετών 82

από Μονεµβάσια
που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 και 
ώρα 2.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 6 
Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χριστίνα, τα τέκνα Νικόλαος 
και Κούλα, Αλεξάνδρα, Αντώνιος και Αθηνά, τα εγγόνια 
Αλεξάνδρα, Κώστας, Φώτης, Σοφία, Χριστίνα, Φώτης, 
οι αδελφές Σοφία, Σµαραγδή, η κουνιάδα Νιόβη, 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 το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 85

από Βατοπέδι, Ορµύλιας (Χαλκιδικής)
που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

Λόγω των κρίσιµων στιγµών εκ της πανδηµίας 
του κορωνοϊού COVID-19 στον πλανήτη και τους 

περιορισµούς της Κυβέρνησης, επιτρέπεται
σε 100 άτοµα να παραβρεθούν στην κηδεία.

Ευχαριστούµε για την κατανόηση.

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 
2020 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr 
Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός της θα εντα-
φιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Ιωσήφ, ο γιος Στέφανος, τα 
αδέλφια ∆ηµήτριος και Παναγιώτα, Αγγελική και Βλά-
σης, τα κουνιάδια Μιχαήλ και Χρυσούλα, 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 της στο Κολλέγιο των Αγί-
ων Πάντων (All Saints Grammar School).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ετών 83

από Καµενίτσα Αρκαδίας
που απεβίωσε στις 27 Ιουνίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, αδελφής, κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

Λόγω των κρίσιµων στιγµών εκ της πανδηµίας 
του κορωνοϊού COVID-19 στον πλανήτη και τους 

περιορισµούς της Κυβέρνησης, επιτρέπεται
σε 100 άτοµα να παραβρεθούν στην κηδεία.

Ευχαριστούµε για την κατανόηση.

ΠΕΝΘΗ 37




