
FRIDAY 27 OCTOBER 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ32 ΠΕΝΘΗ

Η ηµέρα και ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σε 
προσεχή έκδοση της εφηµερίδας µας.

Οι τεθλιµµένοι: Η µητέρα Μαρία, τα τέκνα Michael και 
Allanah, Stephanie, Nicholas Alexander, τα αδέλφια 
Ελένη, Σταυρούλα, Χάρης και ∆ήµητρα, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια, Θείες, Θείοι και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
Ελλάδα και Αυστραλία. 

ΘΑΝΑΤΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ
ετών 48
από Αθήνα

που απεβίωσε στις 22 Οκτωβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, αδελφού, θείου, ανιψιού και εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 
και ώρα 6.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 
East Terrace, Bankstown. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, 
Bankstown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµη-
τήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευτυχία, τα τέκνα Μαρία και 
Φοίβος, Κλεάνθης και Νίκη, Άννα και Γιώργος, Αιµιλία, 
τα εγγόνια Ανδριάννα και Arthur, Michael και Ellen, Αι-
µιλία, Χριστίνα, Ευτυχία, Ευτυχία, Ιάκωβος, Νικόλαος 
και Καλλιόπη, Έλενα, Παναγιώτης, Ανδριάννα, τα δι-
σέγγονα Κωνσταντίνος, Μαρία, Γιώργος, Ιάκωβος, Πα-
ναγιώτα, Γιώργος,  ο αδελφός Χαράλαµπος στην Κύπρο, 
η αδελφή Κατερίνα στην Κύπρο, ο αδελφός Πολύδωρος 
στην Αυστραλία, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι στην Κύπρο και Αυστραλία.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Juvenile Arthritis 
& Uveitis.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ετών 83

από Γαλήνη, Κύπρος
που απεβίωσε στις 25 Οκτωβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου και αδελφού

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας  και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrick-
ville και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Χαράλαµπος, τα τέκνα Μα-
ρία, Κωνσταντίνος και Άννα, Γιαννούλα και Νίκος, τα 
εγγόνια Νικόλαος, ∆έσποινα και Ερµής, Χαράλαµπος, 
Θωµάς, Χριστίνα, Μιχάλης, ο δισέγγονος Ιάκωβος, τα 
αδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.

Η οικογένειά της

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. Ευχα-
ριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς 
που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, και αυτούς  
που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

το γένος Πολυχρόνη
από Ναύπακτο




