
FRIDAY 12 JANUARY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ32 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρα-
σκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. στον 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. 
Weekes & Carpenter Ave, Rookwood, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαρία, Νίκος και Σύλβια, τα 
εγγόνια Ραµόν, Νικολέττα, Ντίνος, Κώστας, ο αδελφός 
στην Ελλάδα, Γιάννης και Μαρία, η νύφη στην Αυστρα-
λία Μαρία, τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΕΒΑΣΤΗΣ ∆ΑΝΑ
ετών 90
από Σάµο

που απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, αδελφής, νύφης, κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 
12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral 
St, Blacktown, η δε σορός της θα µεταφερθεί για απο-
τέφρωση στο Pinegrove Crematorium North Chapel.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Βernie, τα τέκνα Tony, James, 
Andrew, Christopher, τα εγγόνια, τα αδέλφια, η θεία, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΑ ΧΑΡΙΣΟΝ
(Christine Harrison)

ετών 63
από Σίδνεϊ Αυστραλίας

που απεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, ανιψιάς, αδελφής, 

θείας και εξαδέλφης

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, 
παπού, θείου, ξάδελφου και οµογενειακού παράγοντα 
του Σύδνεϋ και της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 
στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Ευφη-
µίας (στον οποίο Ιερό Ναό ο αείµνηστος διετέλεσε 
πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια), 12 East Terrace, 
Bankstown και ας ενώσουν µαζί µας τις δεήσεις 
τους προς τον Παντοδύναµο Θεό µας.
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χριστίνα, η κόρη Ξαν-
θούλα και ο γαµπρός ∆ηµήτρης, η εγγονή Έλενα, 
η ανηψιά Πηνελόπη και ο σύζυγός της Κλωντ, τα 
κουνιάδια Χρήστος και Μέρολιν, Θεοδώρα και 
Σερτζ, τα ανήψια, τα ξαδέλφια, άλλοι συγγενείς, φί-
λοι και ενορίτες της Αγίας Ευφηµίας. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο, µπορούν να 
περάσουν για καφέ από Peter Theophilou Wing of 
St Euphemia College.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
(Peter Theo) 

(τιµηθείς µε το Αυστραλιανό υπέρτατο µετάλλιο OAM)
από Λεµεσό Κύπρου




