
WEDNESDAY 15 JANUARY 2020 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 
εις Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Bel-
grave St, Kogarah και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαργαρίτα, τα τέκνα Γιώργος, 
Χαρίκλεια, τα εγγόνια: Ιορδάνης, Yasmin, Bailie, η αδελ-
φή Όλγα στην Αυστραλία, η αδελφή Ελένη στην Ελλά-
δα, τα κουνιάδια στην Αυστραλία Βασίλης και Βασιλική, 
Αντώνης και Ευαγγελία, Χριστόφορος και Σταυρούλα,  
η νύφη Ευανθία στην Αυστραλία, 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 Tύ-
που ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φί-
λους 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 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις 
µνήµη του στο Alzheimer’s Foundation και αυτούς που 
µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους 
για τον θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών 
συζύγου, πατέρα, παππού

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ
H οικογένειά του

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 
(GOGOS)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σαγιάδα Ηπείρου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 6.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 
East Terrace, Bankstown. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
11.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σεβαστή, τα τέκνα Bασιλο-
πούλα και Χαράλαµπος, Φωτεινή και Νικόλαος, Θεο-
δώρα και Ιωάννης (αποβ.), τα 9 εγγόνια, τα 14 δισέγγο-
να, η αδελφή Παρασκευή, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι. 

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο «Buy A Bale»,  
Helping Australian Farmers.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΖΑΝΗ
ετών 98

από την Ίµβρο
που απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 
2020 και ώρα 7.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah. H νεκρώσι-
µος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 
2020 και ώρα 10.30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Φωτεινή και 
Ηρακλής, Ειρήνη και Απόστολος, τα εγγόνια Άννα-Μα-
ρία, Αικατερίνη, Νικόλαος, Οδυσσέας, η αδελφή Ευ-
φροσύνη στην Αυστραλία, ο αδελφός Παναγιώτης και 
Μαρία στην Ελλάδα, ο κουνιάδος Γιώργος και Αγγελική 
στην Ελλάδα, τα ανίψια οικ. Γεώργιου Κατσαρού, οικ. 
Βασιλείου Κατσαρού, οικ. Γεωργίου Αντύππα, οικ. Γε-
ωργία Νικολάου και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Dementia and 
Diabetes.

ΚΗ∆ΕΙΑ

Ο∆ΥΣΣΕΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ετών 84

από Αµπελακιώτισσα Ναυπακτίας
που απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου 




