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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017 
και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Acropolis Funerals, 
Earlwood.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 21 
∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 1:00  µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrickville, 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Εµµανουήλ και ∆ιονυσία, Κα-
τερίνα και Μιχάλης, τα εγγόνια Μαρία, Θεόφιλος, Ζαχα-
ρούλα, τα αδέλφια Λευτέρης και Γεσθηµανή µετά της 
οικογενείας τους, τα ανίψια Άννα και Μάρκος µετά της 
οικογενείας τους και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα, Αµερική και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥ∆ΟΚΙΑΣ ΓΚΙΝΗ
ετών 82

από Κάλυµνο
που απεβίωσε στις 17 ∆εκεµβρίου 2017

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 22 
∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Liverpool.

Oι τεθλιµµένοι: η µητέρα Ελένη, η σύντροφος Κατρίνα, 
τα αδέλφια Φώτιος και Μαίρη, Ανδρέας, τα ανίψια Αν-
δρέας, Νικόλαος και Αλέξανδρος και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές εις µνήµην του υπέρ της οικογενείας του. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΥΝΑ∆ΙΝΟΥ
ετών 41
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 15 ∆εκεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συντρόφου, υιού, αδελφού και θείου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 24 ∆εκεµβρίου 2017 στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrick-
ville και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα Νικόλα-
ος, Ιωάννης και Αντωνία, τα εγγόνια Tristan, Deon, Ζα-
χαρούλα, η κουνιάδα Αικατερίνη στην Ελλάδα, τα ανί-
ψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από την οικία µας, 21 Acton Street HURLSTONE 
PARK. 

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

ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ζάκυνθο




