
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 22 FEBRUARY 2019 33ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 25 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.µ. στην Eλληνική 
Βαπτιστική Εκκλησία (Earlwood Greek Baptist Church, 
382 Homer Street, Earlwood), η δε σορός του θα εντα-
φιαστεί στο κοιµητήριο του Βotany. 
Oι τεθλιµµένοι: τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Ψαλμός 23:4 
Και εν κοιλαδι σκιας θανατου εαν περιπατησω, 

δεν θελω φοβηθη κακον· διοτι συ εισαι μετ’ εμου· 
η ραβδος σου και η βακτηρια σου, 

αυται με παρηγορουσιν.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ANTΩΝΙΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ετών 87

από Κάλυµνο
που απεβίωσε στις 11 Φεβρουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε την εν Κυρίω κοίµηση
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου 

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρα-
σκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.30  π.µ. στον Ι. 
Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Field 
of Mars, Quarry Rd, Ryde.
Oι τεθλιµµένοι:  τα τέκνα Κωνσταντίνα και Παύλος,  Ευ-
γενία και Ιωάννης, τα εγγόνια Χριστίνα, Λούκας, Κυ-
ρανή, η αδελφή Αλίκη και Βασίλειος, τα ανίψια, θείοι, 
θείες, εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς στήν Αυστραλία  
και Ελλάδα.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Huntington’s 
disease Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΗΛΙΑ ΡΟΥΜΠΗ
ετών 69

από Άγιους Πάντες, Θεσπρωτίας
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, αδελφύ και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρα-
σκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.30 π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King 
Street, Newtown, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Χρήστος, τα τέκνα Γιώργος, 
∆ιονύσιος και Πάνια, Αθανάσιος, τα εγγόνια Hariahna, 
Βασίλης, ∆ιονύσιος, ο αδελφός Θεόδωρος στην Ελλά-
δα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλά-
δα και στην 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 Dementia 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 67
από Πάτρα

που απεβίωσε στις 18 Φεβρουαρίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΗΣ

Στο κοιµητήριο του BOTANY

SECTION 14, ROW 11, LOT 500
TIMH: $16,500 (δεκτές λογικές προσφορές) 

Για πληροφορίες: 

τηλ στο Μιχάλη στο 0421 673 421




