
FRIDAY 21 JUNE 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ36 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 25 Ιου-
νίου 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 Northern Cemeteries, 
Macquarie Park.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα Αθηνά και 
Σώζος, ∆ηµήτριος και Karen, τα εγγόνια Βασίλης, Αν-
δρέας, Μιχάλης, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Wallumatta Function Centre, Amethyst Room, 
Plassey Rd, Macquarie Park Cemetery.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 90

από Σαρδές Λήµνου
που απεβίωσε στις 18 Ιουνίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και  θείου

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

συζύγου, µητέρας, αδελφής, θείας και νονάς

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 23 Iουνίου 2019 εις Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Θανάσης, ο γιος Φώτης, ο 
αδελφός Κώστας και Ντίνα Αναγνώστου, τα ανίψια, ο 
βαφτισιµιός Κώστας Σταθάκης και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από την οικία µας (89Α, Νeville Street, Smithfield).

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 συζύγου και µητέρας

ΚΑΤΙΝΑΣ ΓΚΙΟΥΤΜΕΝΗ
H οικογένειά της

ΚΑΤΙΝΑΣ ΓΚΙΟΥΤΜΕΝΗ
από Καλαµπάκι ∆ράµας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟH νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέρα 24 
Ιουνίου 2019 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η κόρη Μαρίκα (αποβ.), οι αδελφές Βού-
λα, Αθανασία στην Αυστραλία, ο αδελφός Κωνσταντί-
νος και η αδελφή Παναγιώτα στην Ελλάδα, τα εγγόνια 
Ανδρέας, Elissa, Mark, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡ∆ΑΚΗ
ετών 82

από Γαλαξίδι Φωκίδας 
που απεβίωσε στις 18 Ιουνίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού και θείου




