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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου και αδελφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00  
µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροτα-
φείο του Penrith.

Oι τεθλιµµένοι: η συζύγος Νικολέττα, τα τέ-
κνα Σοφία και Γεώργιος, Βασιλική, τα εγγόνια 
Αποστόλης, Κώστας, Γιάννης, Σταύρος, Nicole 
και Paul, δισέγγονα, τα αδέλφια, τα εξαδέλφια, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 86

από Μάτι Φενεού Κορινθίας
που απεβίωσε στις 17 Οκτωβρίου 2012
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Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 28 
Οκτωβρίου 2012 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
650 New Canterbury Rd, Hurlstone Park 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Νικόλαος, τα τέκνα 
Παναγιώτα και Πασχάλης, Ελένη και Michael, 
Ελευθέριος και Κατερίνα, τα εγγόνια Pietro, 
Carmela, Nicholas, Vincent, Grace, Ellie, Jye, τα 
αδέλφια στην Ελλάδα, τα κουνιάδια σε Αυστρα-
λία και Ελλάδα και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας.

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω-
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπαρά-
στασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  
που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΠΑΣΤΟΥΡΜΟΓΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Χανιά Κρήτης

14
98

5

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

συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 
Gardeners Rd, Kingsford, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα 
Con και Evon, και Pauline, τα εγγόνια Simone 
και Johnny, Jajou, Nicholas και Karina, 
Angelo και Nicole Goutzios, τα δύο δυσέγγο-
να Christian και Matthew, και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.

Ο χώρος που θα δοθεί ο συλλυπητήριος κα-
φές θα ανακοινωθεί σε ερχόµενη έκδοση.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια δωρεές να γίνουν στη µνήµη του υπέρ της 
ενορίας του ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, Kingsford.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΟΥΛΓΕΡΗ
ετών 90

από Θάνος, Λήµνος
που απεβίωσε στις 23 Οκτωβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766
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