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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 19 Οκτωβρί-
ου 2016 και ώρα 7 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf 
Rd, Gladesville, η δε σορός της θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Σπύρος, τα τέκνα 
Χριστόφορος και Ευθυµία, Ιωάννα και Γιάν-
νης, τα εγγόνια Georgia, Ellen, Christiane 
(Haitidis), James and Ross, τα αδέλφια Ανα-
στασία και Θεόδωρος, τα αδέλφια στην Ελλά-
δα Φανή και Αγλαΐα, τα κουνιάδια Μεταξία και 
Ευάγγελος, Άννα και Ιωσηφίδης, τα κουνιάδια 
στην Ελλάδα ∆ηµήτρης και Παρασκευούλα, 
Θεοδώρα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΑΛΟΜΑΤΗ
ετών 86

από Μαγούλα Ελασσόνας (Λάρισα)
που απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, νύφης, 
θείας και εξαδέλφης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway 
Pde & Burleigh St, Burwood, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα Νε-
κτάριος και Vanessa, Εµµανουήλ, Μαρία και 
Fernando, τα εγγόνια Michael, Leon, Isaac, 
Carla, Isaac, τα κουνιάδια ∆ήµητρα και Λεω-
νίδας, Καλυψώ, τα εξαδέλφια Ευγενία και Ιω-
άννης στην Αυστραλία, τα κουνιάδια στην Ελ-
λάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

MIXAΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ
ετών 63
από Σάµο

που απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, κουνιάδου, 
εξαδέλφου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 18 Οκτωβρί-
ου 2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canter-
bury Rd, Hurlstone Park, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: oι γονείς Αντώνιος και Ελένη, 
τα αδέλφια Γρηγόρης, Ειρήνη και Νικόλας, η 
αρραβωνιαστικιά Kirsten, η γιαγιά, θείοι, θεί-
ες, εξαδέλφια 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 λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Cancer Council.

ΚΗ∆ΕΙΑ

NIKHTA ΓΑΒΑΛΑ
ετών 34
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 15 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

υιού, αδελφού, αρραβωνιαστικού, εγγονού, 
ανιψιού και εξαδέλφου




