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Τελούντες 6µηνο µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής

συζύγου, αδελφής, µητέρας και γιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 
23 ∆εκεµβρίου 2012 στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Νικόλαος Βαγιω-
τάς, οι αδελφές Στέλλα και Γεωργία, ο αδελ-
φός Κυριάκος, οι κόρες Μαρία Γεωργιάδη και 
ο σύζυγός της Γιώργος και η Μοσχολίτσα Τα-
χάτου, ο υιός Λάµπρος Βαγιωτάς και η σύζυ-
γός του Kylie, τα πέντε εγγόνια της και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΒΑΓΙΩΤΑΣ

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς και αδελφής

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 9:30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ιωάννης, τα τέκνα 
Πελαγία και Ανδρέας, Ιγνατία και Ιωάννης, τα 
εγγόνια Γιάννα, Στέλιος, Μαρίσσα, Μιχαέλλα 
και Βασίλης, ο αδελφός στην Αυστραλία Πα-
ναγιώτης, τα αδέλφια στην Ελλάδα Γιώργος 
και Ελευθερία, Αναστασία και Παναγιώτης, 
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 στη µνήµη της υπέρ 
της Φιλοπτώχου των Αγίων Πάντων, Belmore.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΨΑΡΑ∆ΕΛΛΗ
ετών 74

από Κάτω Τρίτος Μυτιλήνης
που απεβίωσε στις 19 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο 
Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 
Gardeners Rd, Kingsford, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αναστασία, τα τέ-
κνα Σοφία και Παναγιώτης, Γιάννης και Τού-
λα, Παρασκευή και Σωτήριος, ∆ωροθέρα και 
Μιχάλης, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Eastern Suberb Memorial 
Park Condolence Rooms.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές στο Prince of Wales 
Intensive Care Unit.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ετών 92

από Αίγινα, Ελλάδα
που απεβίωσε στις 15 ∆εκεµβρίου 2012

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770
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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766


