
FRIDAY 25 JANUARY 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ32 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Παρα-
σκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 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 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

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Παρα-
σκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 2.30 μ.μ. στον 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. 
Weekes & Carpenter Ave, Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, στην 
Αμερική και στην Αυστραλία.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης του για τη στήριξη της οι-
κογένειάς του.

ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ετών 59

από Νέα Ιωνία, Αθήνα
που απεβίωσε στις 21 Ιανουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, αδελφού, εξαδέλφου και φίλου

In the years George was in Australia, 
he embraced life and the community, 

gave with his heart, and was loved by all. 
He leaves behind an enduring legacy.

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


