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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ETΗΣΙΟ µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 εις Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart Street, St. Marys και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σοφία και Νικόλαος, Ελένη και 
Μηνάς, η νύφη Πόπη, τα εγγόνια ∆ιαµάντα και Mick, 
Κώστας και Λευκή, Καλοµοίρα και Παναγιώτης, Πο-
λυζώης και Κυριακούλα, Κωνσταντίνος και ∆ήµητρα, 
Κώστας και Jessica, Λεονάρδος, τα δισέγγονα: Ιωσήφ, 
Νικόλαος, Σοφία, Νικόλαος, Αθανάσιος, Σοφία, Ελένη, 
Κατερίνα, Μηνάς, Χρήστος, Ελένη, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

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

∆ΙΑΜΑΝΤΑΣ ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ
ετών 100
από Κύθηρα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως της ψυχής 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 

πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 εις Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George 
Street, Parramatta και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Έφη, τα τέκνα Άννα και ∆η-
µήτρης, Χριστόδουλος, ο εγγονός Θανάσης, τα αδέλφια 
στην Ελλάδα: Αντώνης, Γιάννης και Ραλίτσα, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλά-
δα και στην 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 κη-
δεία του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυ-
πητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη 
του στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ και 
αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την 
λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς και αειµνή-
στου ηµών συζύγου, πατέρα, παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΟΥΡΟΥ∆Η
H οικογένειά του

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΟΥΡΟΥ∆Η
Ετών 81

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άντισσα Λέσβου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής  της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, 

αδελφής, κουνιάδας και θείας

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 19 Iανουαρίου 2020 εις 
τον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. 
Weekes & Carpenter Ave, Rookwood και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Θεόδωρος, τα τέκνα 
Πολυξένη, Πατρούλα και Παναγιώτης, ∆ηµήτρης 
και Μαρία, Γεωργία και Ανδρέας, τα εγγόνια: Ευ-
αγγελία και ∆ηµήτρης, Θεόδωρος και Γωγώ, Μα-
ρία, Θεόδωρος, Ουρανία, Παναγιώτα-Μαρία-Ελ-
πίδα, Μαρία-Μαργαρίτα, τα δισέγγονα: ∆ηµήτρης, 
Αναστασία, ο αδελφός Παναγιώτης και Νίκη στην 
Αυστραλία, τα αδέλφια στην Ελλάδα: Βλάσσης και 
∆ήµητρα, Πάτερ Γεννάδιος, Κανέλλα και Ανδρέας, 
Χρήστος και Ειρήνη, τα κουνιάδια στην Αυστραλία: 
Βασιλική και Παναγιώτης, ∆ήµητρα, στην Ελλάδα: 
Νικόλαος, στο Σικάγο: Γεωργία, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Village @ Rookwood.

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 
της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέ-
φρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών συζύγου, µητέρας, γιαγιάς και 
προγιαγιάς

ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά της

ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(το γένος Μητροπούλου)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Φιλέικα Καλαβρύτων




