
TUESDAY 13 AUGUST 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ30 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 
και ώρα 5.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 14 
Αυγούστου 2019 και ώρα 11.15 π.µ. στο Rookwood 
Crematorium East Chapel, Memorial Avenue Rook-
wood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αθηνά, Καλλιρόη, τα εγγόνια 
Μενέλαος και Belinda, Μαρία και Ανδρέας, Ιωάννα και 
Γιάννης, Γιώργος και Ευαγγελία, τα δισέγγονα Βαγγέ-
λης, Αθηνά, Σοφία, Ανδριανός, Ηλιάνα, Καλλιρόη, τα 
αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Mount Lewis Bowling Club, 14 Waterloo Rd, 
Greenacre NSW.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ
ετών 88

από Γιαννιτσοχώρι, Πύργου Ηλείας
που απεβίωσε στις 8 Αυγούστου 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

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 
και ώρα 7.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New 
Canterbury Rd, Hurlstone Park. H νεκρώσιµος ακο-
λουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019 και 
ώρα 9.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Can-
terbury Rd, Hurlstone Park, η δε σορός του θα εντα-
φιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σωτηρία, τα τέκνα Αλέξαν-
δρος και Άννα, Ευστράτιος και Γρηγορία, Ανδρέας και 
Μαρία, τα εγγόνια Μιχάλης και Όλγα, ∆ηµήτρης και Πω-
λίνα, Σωτήρης, Μιχάλης, Γεωργία, Χρήστος, Μιχάλης, 
Σταύρος, η δισέγγονη Αννούλα, τα αδέλφια 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.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗ
ετών 88

από Καβάλα
που απεβίωσε στις 9 Αυγούστου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου και αδελφού

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
υιός, αδελφός και θείος

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt, και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: οι γονείς Σωτήριος και Ευαγγελία, η 
αδελφή Κωνσταντίνα και Κωνσταντίνος, ο αδελφός 
Παναγιώτης, τα ανίψια Ευαγγελία, Νίκη και λοιποί συγ-
γενείς 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 
του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήρι-
ες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του 
στο Liver Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών υιού και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΗΣΗ
H οικογένειά του

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
ετών 41

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ




