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

συζύγου, πατέρα και αδελφού

 H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Ce-
cilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελισάβετ, τα τέ-
κνα Κωνσταντίνος και ∆ιάνα, Ελευθέριος 
και Rosemaree, τα αδέλφια Αθανασία, Νίκη, 
Παναγιώτης και Γεωργία, Μιχάλης και Ελέ-
νη, Χαράλαµπος, τα πεθερικά Ελευθέριος 
και Βασιλική, τα κουνιάδια Γιάννης και Πε-
ρικλής, τα ανίψια, 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 λου-
λούδια δωρεές να γίνουν στη µνήµη του υπέρ 
του Australian Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΣΙ∆Η
ετών 60

από Αετοράχη Ελασσόνας, Λάρισα
που απεβίωσε στις 18 Οκτωβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς και αδελφής

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 23 Οκτω-
βρίου 2012 και ώρα 6:00 µ.µ. στα γραφεία 
του Euro Funeral Services, 890 Canterbury 
Rd., Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 
και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 11 Hassal Street, Par-
ramatta, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
Liverpool Cemetery.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γεώργιος, τα τέκνα 
∆ηµήτριος και Ελένη, Βίκυ και Άλεξ, Ευθύµιος, 
Κωνσταντίνος, Άννα, Κατερίνα και Παχώµιος, 
τα εγγόνια, Γεώργιος, Κυριάκος, Αθανάσιος, 
Γεώργιος, Ανδρέας και Κατερίνα, Γρηγόριος, 
Αλεξάνδρα, Αικατερίνη, Ευλαµπία, Αναστάσιος 
και Γεώργιος, η αδελφή στην Ελλάδα Ευαγγε-
λία, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια δωρεές να γίνουν στη µνήµη της υπέρ της 
Ιεράς Μονής της Παναγίας της Παντανάσσης.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ετών 85

από Βλαχάβα Καλαµπάκας
που απεβίωσε στις 19 Οκτωβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 23 Οκτωβρί-
ου και ώρα 6:00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, 
Kogarah. H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψα-
λεί αύριο Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και 
ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Koga-
rah, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νε-
κροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα 
τέκνα Ιωάννα και Τρύφωνας, ∆ήµητρα και 
Σπύρος, τα εγγόνια Τρινταφυλλιά, ∆ηµήτρης, 
Παναγιώτης, Ραφαέλα και Παναγιώτης, τα 
αδέλφια Σταυρούλα και Γιάννης, Φώτης και 
Γεωργία, Άννα και Αντώνης, η νύφη Γιώτα, 
τα κουνιάδια Γεώργιος και ΑΘηνά, Ευθύµιος 
και Σοφία, Ντίνα, Φώτης και Αντιγονη, ∆ιονυ-
σία και Θεόδωρος, τα εξαδέλφια, τα ανίψια οι 
κουµπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετα την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Venus Reception Hall.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 73
από Κάτω Βούταινα Μεσσηνίας

που απεβίωσε στις 21 Οκτωβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

O ι συνιδιοκτήτες της εφημερίδας μας 
“Ο ΚΟΣΜΟΣ” επιθυμούν όπως  

και δια μέσω του Τύπου να εκφράσουν  
τα θερμά τους συλλυπητήρια  προς  
την οικογένεια του αποθανόντος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΣΙΔΗ
για την απώλεια τους. Ευχόμαστε ο Θεός να 
σας δώσει δύναμη και παρηγοριά την δύσκολη 
αυτή στιγμή και να ζήσετε να τον θυμόσαστε.

ΣΥΛΛΥΠHΤΗΡΙΟ
O κ. Γιωργος Σταυρουλάκης, και η 

οικογένειά του επιθυμούν όπως 
και δια μέσω του Τύπου να εκφράσουν 
τα θερμά τους συλλυπητήρια  προς 
την οικογένεια του αποθανόντος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΣΙΔΗ
για την απώλεια τους. Ευχόμαστε ο Θεός 
να σας δώσει δύναμη και παρηγοριά την 
δύσκολη αυτή στιγμή και να ζήσετε να τον 
θυμόσαστε.

ΣΥΛΛΥΠHΤΗΡΙΟ
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