
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 20 MARCH 2018 31ΠΕΝΘΗ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 22 Μαρτίου 2018 και 
ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 
10.30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Liv-
ingstone Rd, Marrickville, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα Γεωργία και 
Σπύρος, Χρήστος και ∆ιονυσία, τα εγγόνια Ιουστίνος, 
Αναστασία, Ολίβια, Σοφία, τα αδέλφια Νικόλαος και 
Θεοδώρα, Μιχάλης, Παναγιώτης και Ευτυχία, Μαρία, 
Ευγενία και Γεώργιος, οι συµπεθέροι Παναγιώτης και 
Ασηµίνα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι κουµπάροι και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, Αµερική και 
Αυστραλία.
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 στον Ι.Ν Αγ. Ιωάννη 
(Jervis Bay) και στο Εstia Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
ετών 74

από Φουρνές Χανίων Κρήτης
που απεβίωσε στις 19 Μαρτίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, συµπεθέρου, 
θείου, εξαδέλφου και κουµπάρου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και 
ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 22 Μαρ-
τίου 2018 και ώρα 10.30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
203-207 Livingstone Rd, Marrickville, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆ήµητρα, τα τέκνα ∆έσποινα 
και Σωτήρης, Ευαγγελία και Αλέξανδρος, τα εγγόνια 
Γιάννα και Steven, Κωνσταντίνος, η δισέγγονη Daniella, 
τα αδέλφια στην Αυστραλία και Ελλάδα, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Dementia 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ετών 89
από Χάβαρι, Νοµού Ηλείας

που απεβίωσε στις 17 Μαρτίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 
20 Μαρτίου 2018 και ώρα 10 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh St, 
Burwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βασιλική, τα τέκνα ∆η-
µήτρης και Επιφανία, Κωνσταντίνος, τα εγγόνια 
Γιώργος, Παναγιώτης, η αδελφή στην Αυστραλία 
Σοφία και ο σύζυγός της Αθανάσιος, η αδελφή στην 
Ελλάδα Χρυσούλα, ο αδελφός στην Ελλάδα Πα-
ναγιώτης και η σύζυγός του Ελένη, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυ-
στραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣEΝΑΒΕΛΛΗ
ετών 81

από Πολυνέρι Τρικάλων
που απεβίωσε στις 15 Μαρτίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΦΟΣ
Πωλείται τάφος στο ελληνικό τµήµα 

του νεκροταφείου στο Woronora. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε 
µε το Γραφείο Τελετών 

Euro Funerals 9759 9759




