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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Γεώργιος Παπαγεωρ-
γίου, τα τέκνα Άννα Πιεράτος, Καλλιόπη (Κάσ-
σις) Kassis και Νικήτας Παπαγεωργίου, ο αδελ-
φός Γεώργιος Κωσταράς, η κουνιάδα Πιερίνα 
Κωσταρά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Yarra Bay Sailing Club,  
Yarra Rd, Phillip Bay.

ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

από Ισµαλία Αιγύπτου
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Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής

της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής

Παρακαλούντε οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυρια-
κή 9 ∆εκεµβρίου 2012 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 180 Coward St, Mascot και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέ-
σωτου 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 λουλού-
δια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν 
δωρεές στη µνήµη της και αυτούς που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

Οι οικογένειά της.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Tελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, αδελφού, 

θείου, παππού και προπάππου

Παρακαλούµε τους τιµώντας την µνήµη του, όπως προσέλθουν την Κυριακή 
9 ∆εκεµβρίου 2012, εις τον ιερό ναό του Αγίου Γερασίµου 20 Henry street, 
Leichhardt και ενώσουν µεθ’ ηµών, τας προς το Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ιωάννα, τα τέκνα Αθανάσιος και Janette Αθανα-
σίου, Καλλιόπη και Νικόλαος Καλαϊτζόπουλος, Γεωργία και Ian Gowanlock, 
τα αδέλφια Ασπασία Lopresti, Γρηγόρης και Μαρία Αθανασίου, οι κουνιάδες 
Ελένη Μακρογιάννη, Καίτη Ζωλότα, ο ανιψιός Αθανάσιος Ρήττας, τα εγγό-
νια: Αλεξάνδρα και Νικόλαος Τόγιας, Παναγιώτης Αθανασίου, Ιωάννα και 
Benjamin Ahern, ∆ηµήτριος, Παναγιώτης και Ανδρέας Καλαϊτζόπουλος, 
Angel and Jamie Gowanlock και το δισέγγονο Μιχαέλλα Τόγιας. Τα ανίψια 
και οι λοιποί συγγενείς.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να προσέλθουν εις το Χώλ της εκκλησί-
ας, όπου θα προσφερθεί καφές.

Ήµουνα 14 και ήσουνα 16
όταν πρωτογνωριστήκαµε
και από τότε αγάπη µου
ποτέ δεν χωριστήκαµε

Ένας χρόνος πέρασε
που έφυγες µακριά µου
άδειασε το σπιτάκι µας
και κλαίει η καρδιά µου

Παιδιά κι’ εγγόνια σε ζητούν
και ποτέ δεν σε ξεχνούνε
σ’ έχουνε πάντα στην καρδιά τους
γιατί πολύ σε αγαπούνε

Μου λείπεις Νώτη µου
και η ζωή µου είναι άδεια
όπου σταθώ κι’ όπου βρεθώ
τα βλέπω όλα σκοτάδια

Πώς να το πάρει απόφαση
η δόλια η καρδιά µου
πως µου έφυγες παντοτινά
µέσα απ’ την αγκαλιά µου

Ήθελα Παναγίτσα µου
να γύριζε ο χρόνος τα όνειρα µου
για να του πώ ψιθυριστά
το σ’ ΑΓΑΠΩ µέσα απ’ την καρδιά µου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από Αλεξάνδρεια – Αιγύπτου
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Η αγαπηµένη, πονεµένη και πληγωµένη
Γιάννα σου

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας 
µητέρας, γιαγιάς και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 7 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 11.30 π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canter-
bury Rd, Hurlstone Park, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι:  οι κόρες, τα εγγόνια, τα ανί-
ψια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Ο χώρος που θα δοθεί ο συλλυπητήριος καφές 
θα ανακοινωθεί στο τέλος της ακολουθίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΛΑΠΟΥ
ετών 86
από Λήµνο

που απεβίωσε στις 2 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES 
9759 9759


