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

µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 18 ∆εκεµ-
βρίου 2012 και ώρα 6:00 µ.µ. στα γραφεία του 
Euro Funeral Services, 890 Canterbury Rd., 
Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
ράρτη 19 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Liv-
ingstone Rd, Marrickville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτριος και Ελισά-
βετ, Αντώνης και Έφη, Χαράλαµπος και Μαρία, 
Αθηνά, Αλκιβιάδης και Άννα, Ελευθέριος, Θεο-
φάνης, ∆έσποινα και Χαράλαµπος, Κωνσταντί-
να και Γιάννης, τα 22 εγγόνια, τα 23 δισέγγονα, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Λήµνος Κλαµπ, Albert St. Belmore

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια δωρεές να γίνουν προς το Cancer Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΟΜΟΥΣΙΝΙΟ ΛΟΥΣΚΟΥ
ετών 99

από Κουτιά, Λήµνου
που απεβίωσε στις 15 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759 Re

fle
ct

io
ns

 a
t R

oo
kw

oo
d 

 0
2

 9
7

6
4

 6
0

8
8

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και κουνιάδου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 12:30  µ.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροτα-
φείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Λήνα, η κόρη Ζωή, 
οι γονείς Σπύρος και Πόπη, ο αδελφός ∆ηµή-
τρης µετά της συζύγου του Μαργαρίτας, τα 
κουνιάδια Αθανάσιος, Χρήστος και Αγγελική, 
οι θείοι και οι θείες, 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 να γίνουν δωρεές στο Pallative Care 
Unit for Westmead Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΒΕΡΒΙΡΗ 
ετών 41

από Σίδνεϊ
που απεβίωσε στις 13 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 19 ∆ε-
κεµβρίου 2012 και ώρα 7:00 µ.µ. στον Ι. Ν. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 
Bayview Ave, Earlwood. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 20 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 10:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Living-
stone Rd, Marrickville, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κατερίνα, τα τέκνα 
Γεώργιος, Παύλος, Αρσένιος, Ελπίδα, Μαρία 
και Στέφανος, ο πατέρας Γεώργιος, τα πεθερικά 
George και Ελπίδα, τα αδέρφια Ελένη, Στέφα-
νος, Άννα, Πατήρ Νικόλαος, ∆ηµήτρης, Σοφία, 
Γιάννης και Φίλιππος, τα βαπτιστήρια, τα εξα-
δέλφια, 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 λου-
λούδια δωρεές να γίνουν στο Μοναστήρι της 
Παντάνασσας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 53

από Σίδνεϊ
που απεβίωσε στις 15 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Oι εκδότες κι οι εργαζόμενοι  
στον ΚΟΣΜΟ εκφράζουν  

τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια  
στους οικείους της εκλιπούσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ 

επίσης ζητάμε την κατανόησή σας για  
τα λάθος στοιχεία που δημοσιεύθηκαν 
σχετικά με τον χώρο τέλεσης της εξοδίου 
ακολουθίας στην έκδοση της Παρασκευής.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΙΣ Ν.Ν.Ο.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής 
Ένωσης ΝΝΟ, συμμεριζόμενοι το πένθος για τον πρόωρο χαμό του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΕΡΒΙΡΗ
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του παρακαλούντες τον 
Θεό να τους δώσει δύναμη στη δύσκολη τούτη στιγμή της ζωή τους.
Να ζήσετε να τον θυμόσατε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο


