
TUESDAY 3 ΝΟVEMBER 2015 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”
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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 4 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 11:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 
378 King Street, Newtown, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Woronora.

Oι τεθλιµµένοι: οι γονείς Βασιλική και ∆ηµή-
τριος, η κόρη Βασιλική, τα αδέλφια Ελένη, 
Μαρία και Γιάννης, Κώστας, Aρτέµης, θείοι, 
θείες, ανίψια, 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 στη µνήµη του υπέρ 
των πτωχών και απόρων.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΚΗ
ετών 53

γεννηµένος Σίδνεϊ, καταγωγή Κρήτη
που απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

υιού, πατέρα, αδελφού, ανιψιού, θείου και 
εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 4 Νοεµβρί-
ου 2015 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 5 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone 
Rd, Marrickville, η δε σορός της θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Παναγιώτης, Αντώ-
νης και Carolyn, τα εγγόνια Christopher, 
Dimitri, Izabella, Alexander, οι αδελφές στην 
Αυστραλία Σοφία και Βάσω µετά των οικογε-
νειών τους, στην Ελλάδα, Ανθή µετά της οι-
κογενείας της, τα ανίψια, εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Zippo’s Cafe, 12 Merriman 
Street, Kyle Bay.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ετών 88

από ∆ιακοπτό
που απεβίωσε στις 31 Οκτωβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδεφλής, θείας και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 4 Νοεµβρί-
ου 2015 και ώρα 5 µ.µ. στo St Basil’s Nursing 
Home. H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί 
την Πέµπτη 5 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 10:30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry 
St, Leichhardt, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα 
Ιωάννης και Χριστίνα, Γιώργος και ∆ήµητρα, 
Κωνσταντίνος και Ευαγγελία, τα εγγόνια 
∆ηµήτριος, Παναγιώτης, Μαριάµ, Μήτσος, 
Σπύρος, τα αδέλφια Κώστας και Πετρούλα, 
Κανέλλα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, Αµερική, 
Καναδά και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την Παναρκαδική Λέσχη στο 
Asbury.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ

ετών 89
από Νεστάνη Αρκαδίας

που απεβίωσε τη 1η Νοεµβρίου 2015

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε 
τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας 

και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Ταξίδι του Παππού

Πέθανες σαν το φως τ’ αποσπερίτη,
φιλούσε τη χαµένη µας πατρίδα,
κι έβλεπαν µακριά τα δυο σου µάτια,
έβλεπαν µακριά κι ας ήτανε σβησµένα.
                      *
Πέταξες µες το χάος, µες τα σκότη,
να βρεις τη νεραϊδένια µας πατρίδα,
και µεις µείναµε µόνοι, µες τα ξένα,
χαµένοι αποδιωγµένοι να σε κλαίµε.
                             *
Σε κατευόδωσαν οι φίλοι µε λουλούδια,
το µακρινό ταξίδι στη πατρίδα
πολύ κρατάει, αλίµονο για πάντα.
                                 *
Το παγωµένο χέρι σου φιλώντας,
υπόσχεση πικρή σου δίνουµε όλοι,
κοντά σου κάποτε θα ρθούµε στην πατρίδα.


