
FRIDAY 1 JUNE 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ32 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρα-
σκευή 1η Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητή-
ριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Χαράλαµπος και Τάνια, Νικόλα-
ος και Ξανθούλα, τα εγγόνια Αθηνά, Γιώργος, Χριστίνα, 
τα ανίψια 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 της στο Sydney Children’s 
Hospital (Randwick).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΘΗΝΑΣ ΒΛΩΤΗ
ετών 92
από Λήµνο

που απεβίωσε στις 29 Μαϊου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 και 
ώρα 5.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 4 Ιου-
νίου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Νικήτας (αποβ.) και Τασία, 
Άννα, Κατίνα και ∆ηµήτριος, Εµµανουήλ και Χριστίνα, 
τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια 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 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Dementia 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΡΓΙΝΟΥΣΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ετών 94

από Σητεία, Κρήτη
που απεβίωσε στις 30 Μαΐου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 5 Ιουνίου 
2018 και ώρα 11 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 195 Church St, Parramatta, η δε σορός 
τoυ θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα, τα εγ-
γόνια, τα βαφτιστήρια, οι κουµπάροι, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την οικία µας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟY ΠΑΡΜΑΓΚΟY
ετών 82

από Σίγρι Λέσβου
που απεβίωσε στις 30 Μαΐου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 
πατέρα, παππού, νονού, κουµπάρου, θείου και εξαδέλφου




