
WEDNESDAY 7 MARCH 2018 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 
8 Μαρτίου 2018 και ώρα 1.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrickville, η 
δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Xρυσάνθη, Γιάννης και Janelle, 
Νικόλαος και Narelle, τα εγγόνια Άννα, Παναγιώτα, Γε-
ωργία, Νικήτας, Νικόλαος, Χριστίνα και Αλεξάνδρα, τα 
δισέγγονα, ο αδελφός πάτερ Κωνσταντίνος και πρεσβυ-
τέρα Ελένη, ο αδελφός πάτερ Ιάκωβος και η πρεσβυτέ-
ρα Βαϊτσα στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Georgia’s Kitchen, 527 Illawarra Rd, Marrickville.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Children’s Cancer 
Institute.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΝΑΣ ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 88

από Αίγυπτο
που απεβίωσε στις 3 Μαρτίου 2018

White Lady Funerals
(02) 9713 8200

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

γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 

θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 11 Μαρτίου 2018  εις 
τον Ι. Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 18 Stewart St, Wollongong, 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Ιωάννα και 
Γιώργος, ‘Ελλη, τα εγγόνια Σταύρος και Χριστίνα, Χρή-
στος, ένα δισέγγονο την Σοφία, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήρι-
ες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του 
στο Heart Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα, 
παππού, προπάππου

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
H οικογένειά του

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
Ετών 95

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μπάλα, Αχαϊας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Νικολίτσα (Νίκη), τα τέκνα 
Πηνελόπη και ∆ηµήτριος, Ελένη, ∆ήµητρα και Κώστας, 
τα εγγόνια Χριστιάνος και Όλγα, Γεώργιος και Μαρίκα, 
Νικολέττα και Λουκάς, Μισέλ και Στέφανος, Χριστό-
φορος, Αλέξανδρος, τα δισέγγονα Jamison, Gabriella, 
Jonathon, Melina, Christina, Mia, Konstandina & 
Evangelos, ο αδελφός Χαράλαµπος, τα κουνιάδια ∆ιο-
νύσιος και Μαρούλα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ
από Συλίβαινα Ακράτας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως  της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

και πάντα αξέχαστης µητέρας και γιαγιάς

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προσέλθουν την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 
Henry St, Leichhardt και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αναστασία και Κωνσταντίνος Σάββα, Ευαγγελία και Κωνσταντίνος Μπουλουγούρης, τα εγγόνια Μή-
τσος, Σπύρος, ο µπατζανάκης Ηλίας, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για καφέ από το 41 Prospect Road, Summer Hill.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπα-
ράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία της, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη 
της στο Parkinson’s NSW και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς και 
αειµνήστου ηµών µητέρας και γιαγιάς ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΣΙΜΗ

H οικογένειά της

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΣΙΜΗ (Elizabeth Kasimis)
ετών 83

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Λαµία (Νοµός Φθιώτιδας)




