
TUESDAY 10 OCTOBER 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 
2017 και ώρα 6 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George St, Parramatta.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 12 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.µ. στον 163-165 
George St, Parramatta, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χρύσα, η κουνιάδα Βαρβά-
ρα, τα ανίψια Patricia, Barbara, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την οικία µας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Cancer Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥΛΟΥ
ετών 74

από Menindee NSW
καταγωγή Κολλίνες Αρκαδίας

που απεβίωσε τη 1η Οκτωβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, γαµπρού, θείου και εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 
και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 12 Οκτω-
βρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Mαρία, τα τέκνα Ιάσονας και 
Αργυρώ, Βενετία και Αθανάσιος, τα εγγόνια Εµιλία, ∆η-
µήτρης, Αλεξία, τα βαφτιστήρια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Αυστραλία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Westmead 
Children’s Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΑΒΒΑ ΖΟΡΜΠΑ
ετών 77
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 7 Οκτωβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και νονού

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 
και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 11 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός τoυ θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελβίρα, τα τέκνα Γιώργος 
και Μαρία, Αικατερίνη και Χρήστος, τα εγγόνια ∆ηµο-
σθένης, Αλέξανδρος, Βενετία, η αδελφή Φώτω και ο 
σύζυγός της Ευστράτιος στην Ελλάδα, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα: Απόλλωνας και Ελένη, Παύλος, τα ανίψια, τα 
κουνιάδια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΥΛΙ∆Η
ετών 83

από Πέτρα, Λέσβου
που απεβίωσε στις 5 Οκτωβρίου 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 θείου




