
FRIDAY 15 JUNE 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ32 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και 
ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 18 Ιου-
νίου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, 
Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ζαχαρούλα, τα τέκνα ∆ηµή-
τριος και Γεωργία, Κατερίνα και Παναγιώτης, τα εγγόνια 
Ζαχαρένια, Παυλίνα, Ελισάβετ, Ευαγγελία, Σαραντία, τα 
αδέλφια, τα ανίψια, τα κουνιάδια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα 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 στο Chris O’Brien 
Lifehouse and Concord Palliative Care.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ
ετών 71

από Θεσσαλονίκη
που απεβίωσε στις 11 Ιουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και 
ώρα 5.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 18 Ιου-
νίου 2018 και ώρα 11.00 π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύντροφος Margaret και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από τον προαύλιο χώρο του Κοιµητηρίου.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΦΟΥ
(GEORGE KEFOUS)

ετών 74
από Πειραιά

που απεβίωσε στις 12 Ιουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστου συντρόφου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρα-
σκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.30 π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, η 
δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Field of 
Mars (Quarry Rd, Ryde).

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα Χρήστος και 
Peggy, Κώστας και Amanda, τα εγγόνια Tex και Rae, τα 
αδέλφια, τα κουνιάδια Ζωή και ∆ηµήτρης, Μάνος και 
Λίτσα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι Ελλάδα 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 στο Estia Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΙΝΟΥ
ετών 87

από Κασσάνδρα
που απεβίωσε στις 9 Iουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, κουνιάδου, αδελφού, θείου και εξαδέλφου




