
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 7 OCTOBER 2016 37ΠΕΝΘΗ

E
u

ro
 F

u
n

er
al

 S
er

vi
ce

s 
97

59
 9

75
9 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί την Tρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 
και ώρα 6 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 
21 Henry St, Leichhardt.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, 
Leichhardt, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Macquarie Park.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Παύλος (αποβ.), τα 
τέκνα Κυριακή, Βασίλης και Κωσταντίνος, τα 
7 εγγόνια, τα 7 δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Μια αξιόλογη γυναίκα 
που άγγιξε τις ψυχές των ανθρώπων 

που τη γνώρισαν

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΥΛΙ∆OY
15.08.1928-29.09.2016

κάτοικος Hunters Hill

TJ ANDREWS
9807 2732

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

µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αναστασία, τα τέ-
κνα Βάϊος, Γεώργιος και Sharon, οι εγγονές 
Anastasia & Tahlia, τα αδέλφια, τα κουνιάδια,  
οι κουµπάροι, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Alzheimer’s Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

ετών 86
από Κοντοπούλι, Λήµνου

που απεβίωσε στις 3 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπηµένος µας 
και πάντα αξέχαστος σύζυγος, πατέρας, 

παππούς, αδελφός,  κουνιάδος, κουµπάρος
και θείος

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, µητέρας, 

γιαγιάς, προγιαγιάς, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 
Livingstone Rd, Marrickvilleκαι ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ιωάννης, τα τέκνα 
Θεµελίνα και John, Πολυξένη και ∆ηµήτριος, 
Μιχάλης, τα εγγόνια Daniel και Lisa, Peter 
και Kallie, Annette και Troy, Despina, Joanne, 
Koray, Rachel και Dan, τα δισέγγονα Adele, 
Georgia, Harry, Emily, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας 19 Ferguson 
Avenue, Wiley Park. 

Η οικογένειά της

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 παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Θάνος, Λήµνος




