
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 25 OCTOBER 2016 31ΠΕΝΘΗ

Re
fle

cti
on

s a
t R

oo
kw

oo
d 

 0
2 

97
64

 6
08

8

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου πατέρα, παππού, 
αδελφού, συµπεθέρου, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 30 Οκτωβρί-
ου 2016 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood  και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννης και Μαρία, 
τα εγγόνια Ανθούλα, Παναγιώτης, Χαράλ-
µπος και Βασίλης, ο αδελφός Σωτήρης στην 
Αυστραλία, τα αδέλφια στην Ελλάδα, οι συ-
µπέθεροι, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από τον προαύλιο χώρο της εκ-
κλησίας. 

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΑΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μάνη

Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένηςµας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη 
της όπως προσέλθουν την προσεχή Κυ-
ριακή 30 Oκτωβρίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners Rd, Kings-
ford, και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Αναστάσιος, τα τέκνα 
Στυλιανός και Ζωή, Ειρήνη και Παναγιώτης, τα 
εγγόνια ∆έσποινα και Αδάµ, ∆έσποινα, Γιώργος, 
η αδελφή στην Ελλάδα Ανδρονίκη, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και 
Ελλάδα.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Eastlakes Golf Club, 
(Cnr Gardeners Road and Isaac Smith St 
Daceyville).

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑ
ετών 85

από Γεννάδι Ρόδου
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00  
π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Tούλα και Χρήστος, 
Ανδρούλα και Λάκης, Μαρία και Πάµπος, 
Γιαννούλα και Πέτρος, Χρηστάκης, Κωστάκης 
στην Αυστραλία, Σούλα και Τάκης, Ελευθερία 
και Στέφος στην Κύπρο, τα εγγόνια, τα δισέγ-
γονα, ο τρισέγγονος και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Αυστραλία και Κύπρο. 
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από τον προαύλιο χώρο της εκκλη-
σίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΕΡΗ
ετών 88

από Λυθροδόντα, Κύπρος
που απεβίωσε στις 17 Οκτωβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου και προ-προπάππου




