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Είμαστε πάντα δίπλα σας και ακόμη και τις δύσκολες  αυτές ώρες  
αναλαμβάνουμε τον καφέ παρηγοριάς (μαζί με φαγητό) 

μετά από κηδείες ή μνημόσυνα.

9553 
6955

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 24 
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore.

Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Δημήτριος, τα τέκνα Αθηνά 
και Bevan, Μιλτιάδης και Belinda, τα εγγόνια: Άρης, 
Ανδριανός, Alyssa, Alexander, τα αδέλφια Γιώργος και 
Μαρία στην Βρισβάνη, Θεόδωρος και Ντίνα στο Σίδνεϊ, 
Βάσω και Μάριος στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην 
Αυστραλία. 

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΣΟΥΛΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗ
ετών 79
από Ξάνθη

που απεβίωσε στις 17 Ιανουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh St, 
Burwood και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Δημήτρης και Σμαράγδα, Μα-
ρία και Χρήστος, Δημοσθένης και Kυριακή, Νικόλαος 
και Χριστίνα, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

EIΡΗΝΗΣ ΣΟΥΛΟΥ
ετών 98
από Σπάρτη

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο 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


