
TUESDAY 16 JANUARY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 18 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρίτσα, τα τέκνα Στήβ και 
Ραχήλ, Κώστας, τα εγγόνια Στέλλα, Χρήστος, Νικόλαος, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα Σπύρος, Βαγγέλης, Φρειδε-
ρίκη, τα κουνιάδια Χρήστος και Βούλα, Σταυρούλα, τα 
ανίψια στην Ελλάδα και Αυστραλία και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Chris O’Brien 
Lifehouse. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ετών 74

από Μπιζάνι Ιωαννίνων
που απεβίωσε στις 14 Ιανουαρίου 2018

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 18 Ια-
νουαρίου 2018 και ώρα 11  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 87

από Άνω ∆ιακοφτό
που απεβίωσε στις 13 Ιανουαρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αδελφού και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 16 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆ιονυσία, τα τέκνα Πηνελό-
πη και ∆ηµήτριος, Αντώνιος και Άντζελα, τα εγγόνια 
Ειρήνη, ∆ιονυσία, Νικόλαος, το δισέγγονο ∆ηµήτριος, 
η αδελφή στην Αυστραλία Κατίνα Χριστιά, ο κουνιάδος 
∆ηµήτριος Τσουκαλάς στην Αυστραλία, η κουνιάδα Τα-
σία και Ηλίας Ζαµάγιας στην Αυστραλία, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Village @ Rookwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΡΟΥΖΑΚΗ
ετών 87

από Κω
που απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
αδελφού, κουνιάδου και θείου




