
FRIDAY 14 JULY 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ32 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 
και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Αcropolis Funerals, 
Kingsford.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Σάββατο 
15 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners Rd, Kingsford, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η µητέρα Σωτηρία, θείοι, θείες, εξαδέλ-
φια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυ-
στραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΙΑΚΡΗ
ετών 65

από Τριπόταµο, Μεγαλόπολη
που απεβίωσε στις 8 Ιουλίου 2017

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

υιού, ανιψιού, εξαδέλφου και φίλου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Σάββατο 
15 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh St, Bur-
wood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κατίνα,  τα τέκνα Αναστάσιος 
και ∆ηµήτριος, Μαρούλη και Αναστάσιος, τα εγγόνια Γε-
ώργιος, Ιωάννης, Αλεξία, τα αδέλφια στην Ελλάδα και 
Αυστραλία, τα κουνιάδια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Dementia 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΟΥ
ετών 81

από Μεγάλη Σπηλιά, 
Άγιος Γεώργιος, Νεάπολη

που απεβίωσε στις 12 Ιουλίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και εξαδέλφου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί Τρίτη 18 Ιουλί-
ου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιµµένοι: ο γιος Αιµίλιο και η σύζυγός του Ασηµί-
να, τα εγγόνια Παντελής, Ελευθέριος, ο αδελφός Ηλίας 
και η σύζυγός του Γεωργία στην Αυστραλία, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Autism Spectrum 
Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 85
από Αλεξάνδρεια, Αιγύπτου

που απεβίωσε στις 11 Ιουλίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας




