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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, θείας και εξαδέλφης 

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κωνσταντίνος και 
Γαλατιανή, Θωµάς, Βασίλης και Ειρήνη, τα 
εγγόνια ∆ανιήλ, Ιωάννα, Παναγιώτης, Αλέ-
ξανδρος και Γιάννης, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία της οικογένειας στο 
Beverly Hills. 

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Βreast 
Cancer Research., και αυτούς  που µε οποιοδήπο-
τε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καλάβρυτα

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 14 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 180 Coward 
St, Mascot, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κωνσταντίνος και 
Αικατερίνα, Παναγιώτης και Κεράση, Ελένη 
και Lee, τα εγγόνια Σάρα, Παναγιώτης, ∆η-
µήτρης, Κέλλη, Νικόλ, Ναθαναήλ, Ανδρέας, 
Μπράντον, η αδελφή στην Ελλάδα Ευαγγελία 
και ο σύζυγός της Κώστας, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν στο 
τέλος της ακολουθίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΙΡΗΣ ΠΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 77

από Περιστέρι, Αθήνα
που απεβίωσε στις 6 Σεπτεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
αδελφού, θείου και κουµπάρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα αδέλφια στην Αυστραλία 
∆ηµήτριος και Ελευθερία, Μαγδαληνή και 
∆ηµήτριος, Αναστασία και Αντώνιος, Βικτω-
ρία, ο γαµπρός Λάµπρος, τα ανίψια, κουµπά-
ροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Lakemba Community 
Club.

Tα αδέλφια του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Οίκου 
Ευγηρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ», 2 WOOLCOTT 
ST, EARLWOOD, και αυτούς  που µε οποιοδήποτε 
τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

AΘΑΝΑΣΙΟΥ  
ΓΚΟΥΛΙΑ∆ΙΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Βαρλαάµ Ιωαννίνων

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955


