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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 
10:30  π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελένη, ο υιός Αν-
δρέας, τα εγγόνια Belinda και Rebecca, τα 
αδέλφια Γεώργιος, Αυγή και Απόστολος, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ

ετών 89

από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης

αδελφής, θείας και γιαγιάς

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 4 Ια-
νουαρίου 2013 και ώρα 6:30 µ.µ. στα γραφεία 
του Euro Funeral Services, 890 Canterbury 
Rd., Roselands.
Κατόπιν επιθυµίας της ιδίας και της οικογενεί-
ας της, η σορός θα µεταφερθεί στην Ελλάδα 
όπου και θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα της 
στο κοιµητήριο της Καβάλας.

Εκ µέρους των εν Αυστραλία οικογενειών 
του αειµνήστου συντρόφου της Επαµεινών-
δα (Νώντα) Μπακοπούλου παρακαλείσθε 
συγγενείς και φίλοι, όπως παραβρεθείτε και 
ενώσετε µαζί µας τις προσευχές σας στο απο-
χαιρετηστήριο αντίο της Χαρούλας.
Η αγάπη θα σε συνοδεύσει. Ας είναι ελαφρύ 
το ευλογηµένο χώµα της Πατρίδας µας που 
θα σε δεχθεί. Καλό σου ταξίδι θεία, αδελφή 
και φίλη Χαρούλα.

ΚΗ∆ΕΙΑ

XAΡΙΤΟΜΕΝΗΣ 
(ΧΑΡΟΥΛΑΣ) ΝΑΥΠΙΓΟΥ 

ετών 84

από Καβάλα
που απεβίωσε στις 23 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 2012 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, 
Hurlstone Park, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αθηνά, η κόρη Αικα-
τερίνη, τα εγγόνια Κωνσταντίνος και Αθηνά, τα 
αδέλφια στην Αυστραλία Ιωάννης και Αντώνης 
µετά των οικογενειών τους, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα Αγγελική, Γεώργιος και ∆ηµήτριος 
µετά των οικογενειών τους, τα κουνιάδια, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ετών 80

από Πλάτανο Σάµου
που απεβίωσε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759 Re
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