
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 17 JANUARY 2018 21ΠΕΝΘΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής

της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, 
Marrickville και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Εμμανουήλ και Διονυσία, Κα-
τερίνα και Μιχάλης, τα εγγόνια Μαρία, Θεόφιλος, Ζαχα-
ρούλα, τα αδέρφια Λευτέρης και Γεσθημανή μετά της 
οικογενείας τους, τα ανίψια Άννα και Μάρκος μετά της 
οικογενείας τους και λοιποί συγγενείς και φίλοι, στην 
Ελλάδα, Αμερική και Αυστραλία.

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

Η οικογένειά της

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσωτου Τύπου 
να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους 
για την θερμή συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πέν-
θος. Ευχαριστούμε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια 
επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητή-
ριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη μνήμη του 
και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΓΚΙΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κάλυμνο

Είμαστε πάντα δίπλα σας και ακόμη και τις δύσκολες  αυτές ώρες  
αναλαμβάνουμε τον καφέ παρηγοριάς (μαζί με φαγητό) 

μετά από κηδείες ή μνημόσυνα.

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 18 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Μαρίτσα, τα τέκνα Στήβ και 
Ραχήλ, Κώστας, τα εγγόνια Στέλλα, Χρήστος, Νικόλαος, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα Σπύρος, Βαγγέλης, Φρειδε-
ρίκη, τα κουνιάδια Χρήστος και Βούλα, Σταυρούλα, τα 
ανίψια στην Ελλάδα και Αυστραλία και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης του στο Chris O’Brien 
Lifehouse. 

ΚΗΔΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ετών 74

από Μπιζάνι Ιωαννίνων
που απεβίωσε στις 14 Ιανουαρίου 2018

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο  μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπημένου μας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου, εξαδέλφου και συμπεθέρου

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
2018 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Κωνσταντίνα, τα τέκνα 
Δημοσθένης και Μαρία, Αθανασία και Simon, τα 
εγγόνια Iωάννα, Ελισσαίος και Κωνσταντίνα, τα 
αδέλφια Ιωάννης και Ελένη, τα ανίψια στη Μελ-
βούρνη και το Βέλγιο, τα κουνιάδια Νικόλαος, Γε-
ώργιος, Αμαλία, Κωνσταντίνος  και Βασιλική μετά 
των οικογενειών των, τα εξαδέλφια, οι συμπεθέροι 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
από Άνω Δώριο Μεσσηνίας


