
TUESDAY 22 JANUARY 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ 

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Τρίτη 
22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Μάριος και Nevine, Ανδρέας 
και Δέσποινα, τα εγγόνια Κωνσταντίνα, Νικόλαος, Γα-
βριέλλα, Κωνσταντίνα, τα αδέλφια στην Αυστραλία, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Λεπτομέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν μετά το τέλος 
της ακολουθίας. 
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης της στο Australia Dementia 
Research Foundation.

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 
ετών 83

από Κυθρέα Κύπρου
που απεβίωσε στις 18 Ιανουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 
και ώρα 7.00 μ.μ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 20 
Wharf Rd, Gladesville. H νεκρώσιμος ακολουθία θα 
ψαλεί αύριο Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.30 
π.μ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 20 Wharf Rd, 
Gladesville, η δε σορός τoυ θα ενταφιαστεί στο κοιμη-
τήριο του Field of Mars, Quarry Rd, Ryde.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Xαρίκλεια, τα τέκνα Φωτεινή 
και Γιώργος, Άκης και Dee, τα εγγόνια Βασίλης, Μαρία, 
Πέτρος, Χρήστος, ο αδελφός Γιώργος και Χριστίνα στην 
Αυστραλία, τα αδέλφια στην Ελλάδα: Κωνσταντίνος και 
Χρύσα, Άννα, τα ανίψια 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 Cancer Research.

ΚΗΔΕΙΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ετών 83

από Νέο Μυλότοπο, Γιαννιτσών
που απεβίωσε στις 18 Ιανουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 
και ώρα 6.00 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιμος ακολου-
θία θα ψαλεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και 
ώρα 10.00 π.μ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, Rook-
wood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα Λουκάς και 
Ελένη, Μαρία, τα εγγόνια Αντώνης, Αγγελική, Μαρία, 
Γεωργία, ο αδελφός Ανδρέας στην Αυστραλία, τα αδέλ-
φια στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ (ΚΑΡΑΣ)

ετών 82
από Μοναστήρι, Ακράτας

που απεβίωσε στις 18 Ιανουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου


