
TUESDAY 6 NOVEMBER 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 8 Νοεµβρίου 2018 και 
ώρα 5,00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 9 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 
11.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 
378 King Street, Newtown, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Νίκη, τα τέκνα Γεώργιος, η 
νύφη Sally, η εγγονή Nicole, η αδελφή Ειρήνη στην Αυ-
στραλία, η αδελφή Μαρία στην Ελλάδα, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυ-
στραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Kλαµπ της Ελληνικής Κοινότητας (206 Lakemba 
St, Lakemba).
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Heart Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

EMMAΝΟΥΗΛ ΣΑΡΟΥΚΟΥ
ετών 85

από Αντιµάχεια, Κω
που απεβίωσε στις 3 Noεµβρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, πεθερού, παππού, αδελφού και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 8 
Νοεµβρίου 2018 και ώρα 1.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners Rd, Kingsford, η 
δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Tim και Τούλα, Κατερίνα, 
Έφη, τα εγγόνια Renee, Vanessa, Crystal, ο αδελ-
φός Κίκης και Φρόσω Ευθυµίου µετά της οικογε-
νείας των, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Κύπρο, Αµερική και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από την αίθουσα του Κοιµητηρίου (Botany 
Condolence Rooms).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Ελληνικό 
Κέντρο Προνοίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ετών 88

από Σκαρίνου Λάρνακα, Κύπρου
που απεβίωσε στις 3 Νοεµβρίου 2018

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 9 
Νοεµβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΟ-
ΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΕΛ-
ΠΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ, 411A Bourke Street, Taylor 
Square, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Field of Mars.

Oι τεθλιµµένοι: η κόρη Αναστασία και Κωνσταντίνος, τα 
εγγόνια Τσαµπίκα, Αγαπητός, Σταµατία, η ανιψιά Ανα-
στασία στην Αυστραλία και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και στην 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 Sacred Heart  
Hospice.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
ετών 90

από τη Σύµη
που απεβίωσε στις 5 Νοεµβρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, πεθερού, παππού και θείου




