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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 Δεκεμβρίου 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, Δημήτριος, 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

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσωτου Τύπου να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και 
φίλους για την θερμή συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος.
Ευχαριστούμε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λου-
λούδια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δω-
ρεές στη μνήμη του υπερ του Cancer Research και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια του

Η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα Γεώργιος και Susan, Βασίλειος και Κωνσταντίνα, Νικόλαος και Ευ-
αγγελία, τα εγγόνια Dean, Gemma, Dani-Elle, Victoria, Sophie και Peter, τα αδέλφια και τα κουνιάδια 
σε Αυστραλία και Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι συμπεθέροι, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ
από Σωστή Αμαλιάδας

Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχήςτου πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου 

συζύγου, πατέρα, υιού, γαμπρού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυρια-
κή 17  Φεβρουαρίου 2013 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 
Balmoral St, Blacktown και ενώσουν μεθ’ 
ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Νικολέττα, τα τέκνα 
Καλλιόπη και Ελένη, η μητέρα Καλλιόπη, τα 
πεθερικά Παρασκευάς και Ελένη, τα αδέλφια 
Φωτεινή και Μανώλης, Παναγιώτα και Ιω-
άννης, τα κουνιάδια Σταματία και Γεώργιος, ο 
νονός και η νονά Δημήτριος και Παναγιώτα, τα 
ανίψια, οι θείοι και οι θείες, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από την οικία μας στο 34 
Vermont Court, Seven Hills.

Η οικογένειά του

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 του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  
που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 4 μ.μ. στα 
γραφεία του Euro Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσι-
μος ακολουθία θα ψαλεί την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00  
π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, New-
town, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Roowood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Σταματία, τα παιδιά Μαρία και Κώστας Σταθό-
πουλος, Παναγιώτα και Θανάσης Κουλούρη, Δημήτριος και Δήμητρα Οικο-
νομόπουλος, Βασίλειος και Παρισία Οικονομόπουλος, τα εγγόνια Φώτης, 
Κωνσταντίνα, Σταματία, Παναγιώτης, Παναγιώτης, Αγγελική, Σταματία, 
Αναστασία και Γεωργία, τα αδέλφια Νίκος Οικονομόπουλος, Γιάννης και 
Αθανασία Οικονομόπουλος, Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Ελένη και Γιώρ-
γος Τριπολιτσιώτης, Ελένη Βεργινάδη, Γιαννούλα Βεργινάδη, Ιωάννης 
Βεργινάδης, Τασία και Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, Θεοδώρα και Νί-
κος Φυτουράκης, Νικήτας και Γεωργία Βεργινάδη, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 
ο αδεξημιός, οι συμπεθέροι, οι κουμπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
σε Ελλάδα, Σίδνεϊ και Μελβούρνη.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το οικία της 
οικογενείας στο 11 Leicester, St Marrickville.

ΚΗΔΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ετών 72
από Νεδουσσα Καλαμάτας

που απεβίωσε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9568 
3766


