
O Κόσμος TUESDAY 16 APRIL 2013ΠΕΝΘΗ 27

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766
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Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 21 
Απριλίου 2013 στον  Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 
72-76 Gardeners Rd, Kingsford και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βασιλεία, τα τέκνα 
Γεώργιος και Νίκη, Mary, Στέλιος και Πανα-
γιώτα, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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

Η οικογένειά του

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.
Θα θέλαµε ακόµη να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέ-
ρως το Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Στυ-
λιανό που παραβρέθηκε στην κηδεία όπως 
επίσης ευχαριστούµε και τους όσους ακόµη 
παραβρέθηκαν, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυ-
τούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτε 
και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέ-
φρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Kρήτη, Ελλάδα

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 17 Απριλίου 
2013 και ώρα 6 µ.µ. στον Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview Ave, Earlwood.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 10:30  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: τα τέκνα Mιχάλης και Μαρία, 
Ιωάννης και Ελευθερία, Κατίνα και Σπύλι-
ος, τα εγγόνια Jason και Wendy, Paul και 
Sharni,  Christina και Αndoni, Angeliki και 
George, Zoe, Angelique και Dean, Petros και 
Maryinne, Stephanie, George και Christine, 
Alexandra και George, Petro, τα 9 δισέγγονα 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από τις αίθουσες του κοιµητηρίου.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές στις Ιερές Μονές της Πα-
ναγίας της Παντανάσσης και του Τιµίου Σταυρού.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ 
ετών 99

από Κάλυµνο ∆ωδεκανήσων
που απεβίωσε στις 12 Απριλίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας και γιαγιάς

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα 
Κωνσταντίνος και Σταυράκη, οι γονείς Κων-
σταντίνος και Μαρία, τα πεθερικά Σταύρος και 
Αγγελική, η γιαγιά Ουρανία, τα αδέλφια Βα-
σίλης και Colleen, Χαρούλα και Παναγιώτης 
µετά της ανιψιάς και βαπτιστήρας Μαρίας, Νία 
και Ελευθερία, οι θείοι και θείες, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ
ετών 42

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πα-
ρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 
Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο Fields of Mars 
Cemetery, Quarry Rd, North Ryde.

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 Tumor Foundation Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

που απεβίωσε στις 9 Απριλίου 2013


