
TUESDAY 19 FEBRUARY 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 εις Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, St. Mary’s και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σοφία και Νικόλαος, Ελένη και 
Μηνάς, η νύφη Πόπη, τα εγγόνια ∆ιαµάντα και Mick, 
Κώστας και Λευκή, Καλοµοίρα και Παναγιώτης, Πο-
λυζώης και Κυριακούλα, Κωνσταντίνος και ∆ήµητρα, 
Κώστας και Jessica, Λεονάρδος, τα δισέγγονα: Ιωσήφ, 
Νικόλαος, Σοφία, Νικόλαος, Αθανάσιος, Σοφία, Ελένη, 
Κατερίνα, Μηνάς, Χρήστος, Ελένη, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

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

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέ-
φρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών µητέρας και γιαγιάς

∆ΙΑΜΑΝΤΑΣ ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ
H οικογένειά της

∆ΙΑΜΑΝΤΑΣ ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ
ετών 100

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κύθηρα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς και αδελφής

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 εις Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore  
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Πόπη και Αθανάσιος, τα εγ-
γόνια Ελευθερία και Σταύρος, Στέφανος, Γεωργία και 
Richard,  Χριστίνα και Marco, τα δισέγγονα Πέτρος, Χρι-
στιάνα, Αριάννα, Σοφία και Alex, η αδελφή στην Ελλαδα 
Αργυρή, τα ανήψια, οι κουµπάροι και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέ-
φρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών µητέρας και γιαγιάς

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΑΚΗ
H οικογένειά της

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΑΚΗ
ετών 86

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σκεπαστό, Θεσσαλονίκη

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 6.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 
890 Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακο-
λουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και 
ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 
806-808 The Kingsway, Gymea, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Περσεφόνη και Κωνσταντίνος, 
Αναστάσιος και Γεωργία, τα εγγόνια Κίµων και Αικατε-
ρίνη, Χριστόφορος και Μαρία, Γιώργος, Σοφία, Εµµα-
νουήλ, το δισέγγονο Κωνσταντίνος, η αδελφή Ανδρο-
µάχη και Γρηγόρης στην Αυστραλία, οι αδελφές στην 
Ελλάδα: Αθηνά, Κατερίνα και Θεοφάνης, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυ-
στραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Ηaldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΠΑ
ετών 90

από Αραχοβίτσα Ιωαννίνων
που απεβίωσε στις 15 Φεβρουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

παππού, προπάππου, αδελφού και θείου




