
WEDNESDAY 10 JUNE 2015 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9553 6955

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 10 
Ιουνίου 2015 και ώρα 10:30  π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αφροδίτη και Γιώργος, Μαρι-
λένα και Χρήστος, τα εγγόνια Μελίντα και Παναγιώτα, 
τα ανίψια, τα εξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Reflections @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Alzheimers 
Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΑΡΚΟΥΛΗ
ετών 84

από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 6 Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, θείας και εξαδέλφης

Η ηµέρα και ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σε 
προσεχή έκδοση της εφηµερίδας.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αικατερίνη, τα τέκνα Σταυ-
ρούλα και Παναγιώτης, Σωτήρης και Άννα, τα εγγόνια 
Γεωργία, Νικόλαος, Νικόλαος και Θεόφιλος, τα αδέλφια 
∆ηµήτριος, Ελισάβετ, Γεωργία και Τάκης, Βασίλειος και 
Τούλα, Ασπασία και ∆ηµήτριος στην Αυστραλία και Ελ-
λάγα, τα κουνιάδια Γιάννης και Αθανασία στην Ελλάδα, 
τα ανίψια, κουµπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Prostate Cancer 
Foundation Australia .

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
ετών 75

από Μούδρο Λήµνου
που απεβίωσε στις 6 Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου, θείου και κουµπάρου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 15 Ιου-
νίου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah,, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ευστράτιος, τα τέκνα Παλαι-
ολόγος, Ανδρέας και Ελένη, τα εγγόνια Brooke, Adam 
και Charlie, τα αδέλφια, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ
ετών 71

από Μοσιά Κορίνθου
που απεβίωσε στις 8 Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας και θείας

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Reflections @ Rookwood.




