
O ΚόσμοςFRIDAY 5 OCTOBER 2012 ΠΕΝΘΗ32

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

µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 
Gardeners Rd, Kingsford, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννης και Rowena, 
∆έσποινα και Κωνσταντίνος, Αικατερίνη και 
Ηλίας, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Ο χώρος που θα δοθεί ο συλλυπητήριος κα-
φές θα ανακοινωθεί στην εκκλησία.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΜΑΛΙΑΣ ΡΟΥΒΑ
ετών 90

από Πορτ Σάιντ
που απεβίωσε στις 29 Οκτωβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

Τρισάγιο θα ψαλεί την ∆ευτέρα 8 Οκτωβρί-
ου 2012 και ώρα 6:00 µ.µ. στα γραφεία του 
Euro Funeral Services, 890 Canterbury Rd., 
Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Tρίτη  
9 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο νεκροταφείο του Βοtany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ελένη και Χρήστος, 
Φανή και Ανδρέας, Χρήστος και Μαρία, Κυ-
ριάκος και Στυλιανή, Παναγιώτα και Γιώρ-
γος, τα 13 εγγόνια, τα 13 δισέγγονα, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε Αυστραλία 
και Κύπρο.

Ο χώρος που θα δοθεί ο συλλυπητήριος κα-
φές θα ανακοινωθεί στην εκκλησία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια δωρεές να γίνουν στη µνήµη της υπέρ 
του γηροκοµείου της Βασιλειάδας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ετών 91

από Άγιο Ηλία, Κύπρο
που απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας   
και πάντα αξέχαστου πατέρα, παπού και αδελφού

Τρισάγιο θα ψαλεί την ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 7:00 
µ.µ. στα γραφεία του Euro Funeral Services, 890 Canterbury 
Rd., Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 9 
Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ. στον Ι.Ν.  ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ, 
Bourke St, Surry Hills, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νε-
κροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννης και Ντίνα, Ταξιαρχούλα και Ιωάννης στην Ελλάδα, τα εγγόνια Μαρία 
και Κώστας, Σεβαστή και Νικόλαος, Αλέξανδρος, τα αδέλφια στην Αυστραλία Θεόδωρος και Γεωργία 
τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Από σήµερα και µέχρι την ηµέρα της κηδείας η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην οικεία του 
ιού του αποθανοντος, 11 Hazel St, Georges Hall. Τηλ 9726 1023.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΞΑΦΕΛΗ
ετών 88

από Αγιάσο Μυτιλήνης
που απεβίωσε στις 4 Οκτωβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES 9759 9759

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το C-SIDE Restaurant, Brighton Le Sands.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια δωρεές να γίνουν στο Bankstown Hospital.

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9568 3766

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης µητέρας και γιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 7 
Οκτωβρίου στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 
ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, 
Gymea και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαρία και Εµµανου-
ήλ, Ανθούλα και Jeff (∆ηµήτρης), τα εγγόνια 
Γιάννης και Ανδρέας, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ απο το χωλ της εκκλησίας.

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω-
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπαρά-
στασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ του 
Αγίου Στυλιανού και αυτούς  που µε οποιοδή-
ποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΛΕΜΟΝΙΤΣΑΣ ΚΡΑΣΣΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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