
TUESDAY 30 JANUARY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύεσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 εις 
τον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. 
Weekes & Carpenter Ave, Rookwood και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆έσποινα, τα τέκνα Μαρία, 
Ιορδάνης, Ελένη και Νίκος, τα εγγόνια Chloe, Danise, 
Adam, Daphne, η νύφη Αγγέλα, η αδελφή Ελισάβετ 
στην Αυστραλία µετά της οικογενείας της, ο γαµπρός 
Βασίλης, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Village @ Rookwood.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου 
να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους 
για την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πέν-
θος. Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια 
επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητή-
ριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του 
υπέρ του Diabetes Australia και αυτούς  που µε οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

Η οικογένειά του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΡΕΚΙ∆Η
Ετών 80

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σήµαντρο Κοζάνης

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 7 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore. H νεκρώσιµος ακολουθία θα 
ψαλεί αύριο Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Woronora, 121 Linden St, Sutherland. 

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Παναγιώτης, τα τέκνα Ελι-
σάβετ και Σταµάτης, Μαρία και Κωνσταντίνος, Ανδρι-
άνα και Ανδρέας, τα εγγόνια Γιώργος, Παναγιώτης, ο 
αδελφός Γιώργος στην Αυστραλία, οι αδελφές Ιωάννα 
και Χαρίκλεια στην Ελλάδα, τα κουνιάδια, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΚΡΗ
ετών 70

από Βούντενη, Πάτρα
που απεβίωσε στις 25 Ιανουαρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone 
Rd, Marrickville, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η µητέρα Ρούλα, ο γιος Dean, τα αδέλ-
φια James και Rosemary, η ανιψιά Lucinda, οι θείοι, οι 
θείες, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το 8 Baringa Road, Earlwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΜΠΙΠΗ
ετών 58
από Αθήνα

που απεβίωσε στις 24 Ιανουαρίου 2018

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




