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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 2020 
και ώρα 4.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 10.00 
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 Street, Sutherland.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Theo, Leah, Stella και Adrian, 
Bill και Amanda, τα εγγόνια: Sammy, Angus, Claudia, 
Anastasia, τα αδέλφια Άννα, Μαίρη, τα ανίψια: Γιώργος, 
Στυλιανή, Ελευθερία, 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 του στο Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΛΗ
(Demitrios Ballis)

ετών 71
από Xαλκιδική

που απεβίωσε στις 8 ∆εκεµβρίου 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

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 16 
∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral 
St, Blacktown, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Macquarie Park, Cnr Delhi Rd &, Plassey 
Rd, Macquarie Park.

Oι τεθλιµµένοι: o γιος Φίλιππας και Βίκυ, τα εγγόνια: 
Katheryn, Elizabeth και Keith, Victoria και Martin, τα 
ανίψια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Macquarie Park Venue.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η
ετών 87

από Κάιρο Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 8 ∆εκεµβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί ΣΗΜΕΡΑ Παρα-
σκευή 11 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 1.00µ.µ εις τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, 203-207 Livingstone 
Road, Marrickville η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σύλβια, Μπέτυ, Βαλασία και 
Χρήστος, Στυλιανός και Χριστίνα, Τζούλη, τα εγγόνια, 
τα δισέγγονα, η νύφη Γεωργία Πανταζή στην Ελλάδα, οι 
κουνιάδες, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι από 
Αυστραλία και Ελλάδα.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ)

ετών 86
από την Πετροπηγή, Καβάλας

που απεβίωσε στις 8 ∆εκεµβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

H MANA
Mε πόνο γράφοντας αυτά στη σκέψη αν σε χάσω
τα χάδια σου θα σκέφτοµαι ακόµη κι αν γεράσω.

Το µητρικό το χάδι σου και το νανούρισµά σου
βράδια πριν να κοιµηθώ το γλυκοφίληµά σου.

Aν για κάποιο στραβοπάτηµα η µάνα µάς µαλώνει
χίλιες φορές όµως αυτή πικρά θα µετανοιώνει.

Αγάπες, όρκοι και φιλιά φεύγουν, περνούν και σβήνουν
και κάποτε γεύση πικρή στα χείλη µάς αφήνουν.

Μα της µανούλας το φιλί πνοή ζωής µάς δίνει
και µεσ΄το είναι µας αυτό παντοτεινά θα µείνει.

ΜΑΝΑ όνοµα ωραίο σαν κι αυτό δεν συναντούµε άλλο
τόσο γλυκό, τόσο ζεστό και άλλο πιο µεγάλο.




