
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 21 JUNE 2016 31ΠΕΝΘΗ

Re
fle

cti
on

s a
t R

oo
kw

oo
d  0

2 9
76

4 6
08

8

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 
2016 και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00  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 Αθανασία, Κωνσταντί-
νος και Ελένη, τα εγγόνια Ηλίας και Γαβριήλ, 
τα αδέλφια στην Αυστραλία Στράτος και Ελένη, 
και Αριστέα, τα αδέλφια στην Ελλάδα Κωνστα-
ντίνος και Αφροδίτη, Ευαγγελία και Γεώργιος 
τα κουνιάδια Ειρήνη και Βαγγέλης, τα ανίψια, 
τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΚΗ
ετών 78

από Αμπελικό, Λέσβος
που απεβίωσε στις 18 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και κουνιάδας

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Πέμπτη 
23 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00  π.μ. στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, St. Mary’s, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο 
του St Marys (Sydney Street, St Marys).

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Μαριάνθη, τα τέκνα 
Στέλλα και Κυριάκος, τα εγγόνια Σοφία, και 
Αθανάσιος, τα αδέλφια Νίκος και Κυριακή 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 
του Diabetes Australia.

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
(PANCHO OMEGA)

ετών 81

από Πεδινό, Κιλκίς
που απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, και αδελφού.

Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 
Ιουνίου 2016 στον Ι. Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 18 
Stewart St, Wollongong και ενώσουν μεθ’ 
ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα 
Κώστας, Γιώργος και Σταυρούλα, τα εγγόνια 
Ελένη, Στέλιος, Χρήστος, Νίκος, Alex , Evan, 
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 συμπαράστασή τους στο 
βαρύ μας πένθος. Ευχαριστούμε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυ-
τούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, και 
αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ελαιοχώρι Τριπόλεως


