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

συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Tετάρτη 28 Νοεµ-
βρίου 2012 και ώρα 7:00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, St. Mary’s. H νε-
κρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 29 
Νοεµβρίου 2012 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Η ταφή θα γίνει στο κοιµη-
τήριο του Kingswood, Cox Ave, Penrith.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέ-
κνα Μιχαήλ, Αντωνία, Όλγα, Καλλιόπη, Φώ-
τιος, Γεώργιος, Ολυµπία, Βασίλειος, Αντωνία, 
Νικόλαος, Νίκη, Μαρία, Ιωάννα, Κυριάκος, 
Ισίδωρος, Michelle, Σπυριδούλα, τα εγγόνια 
Αλέξανδρος, Παρασκευή, Στυλιανός, ∆ηµή-
τριος, Γεώργιος, Ελεωνόρα, Ειρήνη, Μιχαήλ, 
Αλέξανδορς, Παναγιώτης, Ουρανία, Ιωάννης, 
Αλέξανδρος, ∆ηµήτριος, Παναγιώτα, ∆ήµη-
τρα, Μαρία, Μιχαήλ, Cade και Tane, τα δισέγ-
γονα Μιχαήλ, Γεωργία, Αλεξία και Νικόλαος, ο 
αδελφός στην Αυστραλία Νικήτας, τα αδέλφια 
στην Ελλάδα Ευαγγελία, Σαράντης, ∆έσποινα 
και Ιάκωβος και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε 
Ελλάδα και Αυστραλία.
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 
Motor Neurone Disease Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΙΑΜΑΙΟΥ
Γεννηθείς εν Πάτµο ∆ωδωκανήσων

30 Αυγούστου 1933
απεβίωσε εν Σίδνεϊ 25 Νοεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστης συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 2 
∆εκεµβρίου 2012 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 
6-12 East Terrace, Bankstown και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Εµµανουήλ, τα τέ-
κνα Ιωάννα και Κωνσταντίνος, Κωνσταντί-
να και Daniel, Γεωργία και David, Χριστίνα 
και Lee, τα εγγόνια Veronica, Evan, James, 
Christian, Alexia και Alexander και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ 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 συµπα-
ράστασή 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 υπερ του  
Οvarian Cancer Australia και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΦΗΣ ΚΟΤΣΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Χανιά, Κρήτη
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης

µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Ευφηµίας, 6-12 Εast 
Terrace, Bankstown, η δε σορός της θα εντα-
φιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαρία και Αλέξαν-
δρος, Ελένη και Γιάννης, τα εγγόνια Νικόλα-
ος, Ελίζα, Λιζέτα, ∆ηµήτρης και Ευάγγελος 
µετά των συζύγων των τα 10 δισέγγονα, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΙΖΑΣ ΛΟΪΖΙ∆ΟΥ
ετών 95

από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 22 Νοεµβρίου 2012
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο  του πολυαγαπηµένου µας 
και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 
28 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο 
Field of Mars, Quarry Road, Ryde.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Πηνελόπη, τα τέκνα Εµµανουήλ και Καίτη, Αθανάσιος και Diane, 
Αµάντα και Μελέτης, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΑΠΙ∆Η
ετών 86

από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 25 Νοεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES 9759 9759

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια δωρεές να γίνουν Alzheimers 
Association και Estia Foundation.

O ι εκδότες και το προσωπικό  
του ΚΟΣΜΟΥ συλλυπούνται  

την οικογένεια του Θωμά Παπανικολάου 
για την απώλειά του κι εύχονται  
την εξ ύψους παρηγορία στους συγγενείς 
και φίλους του.  
Ο Θωμάς Παπανικολάου υπήρξε ένας 
ωραίος Έλληνας και συμπάροικος  
και θα τον θυμόμαστε όλοι με αγάπη  
και σεβασμό. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα τον σκεπάσει.

ΣΥΛΛΥΠHΤΗΡΙΟ


