
FRIDAY 7 JULY 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ34 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Πα-
ρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30 π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Bel-
grave St, Kogarah, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Woronora Cemetery (121 Linden St, 
Sutherland).

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γεώργιος, τα τέκνα Κωνστα-
ντίνος και Κατερίνα, τα εγγόνια Νικόλαος και Σωτήρης, 
η µητέρα Χριστούλα Λυρώνη, τα αδέλφια Σάββας και 
Χριστίνα, Μαρίνα, Ιουλία και Μιχάλης, Βασίλης και Φω-
τεινή, τα ανίψια, οι κουµπάροι Ιωάννης και Γεωργία και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν µετά το τέλος 
της ακολουθίας. 

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Μοναστήρι του Αγί-
ου Γεωργίου (Katoomba).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΒΟΥΛΑΣ)
ΓΑΛΑΝΗ
ετών 71

από Καλτεζά Αρκαδίας
που απεβίωσε στις 26 Ιουνίου 2017

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

µητέρας, γιαγιάς, κόρης, αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. 
στοn Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Bel-
grave St, Kogarah, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Woronora.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κυριακή, τα τέκνα Παναγιώ-
της και Μαρία, Γεώργιος και Σταµατία, τα εγγόνια Κυρια-
κή, Μαρουλή, Αναστασία και Κωνσταντίνος, τα αδέλφια 
(στην Αδελαΐδα) Ανδρέας, Γεώργιος και η σύζυγός του 
Μαίρη, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν µετά το τέλος 
της ακολουθίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του Sydney Children’s 
Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΥΓΕΣΗ
ετών 85

από Σκάλα Ωρωπού, Αττικής
που απεβίωσε στις 3 Ιουλίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Σάββατο 
8 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, St. Mary’s, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του St Marys Cemetery, 
Sydney St. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Νικόλαος και Ευσταθία, Κων-
σταντίνος και Αικατερίνη, τα εγγόνια Αντωνία και 
Daniel, Χριστίνα, Αντώνης, Θεόδωρος, Παναγιώτης, τα 
αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Boronia House 
Nursing Home.

ΚΗ∆ΕΙΑ

EΥΠΡΑΞΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΟY
ετών 85

από Γαργαλιάνους, Ελλάδα
που απεβίωσε στις 4 Iουλίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Βαθειά θλίψη μάς προκάλεσε, όπως και σε πολλούς άλλους συμπαροίκους, το άγγελμα θανάτου 
του αξιαγάπητου συμπατριώτη και φίλου ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ, ο οποίος κηδεύεται 
σήμερα στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, του Λίβερπουλ.  
Η προσωπική μου εκτίμηση για το πρόσωπό του υπήρξε απεριόριστη και ουδέποτε ξέχασα, ή θα 
ξεχάσω την συμπαράστασή του στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής μου στο Σύδνεϋ. Ο σπάνιος 
χαρακτήρας του και η καλωσύνη του είχε κερδίσει την εκτίμηση όλων όσων τον γνώρισαν.
Στη σύζυγό του, τα παιδιά του, τ’ αδέλφια του και λοιπούς συγγενείς ευχόμαστε ο χρόνος ν’ απα-
λύνει τον πόνο τους.
Καλό σου ταξίδι αξέχαστε Ανδρέα κι’ας είναι ελαφρύ το χὠμα που θα σε σκεπάσει σήμερα. Θα σε 
θυμόμαστε πάντα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ




