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Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 
7 Ιουλίου 2013 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 
6-12 East Terrace, Bankstown και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα Θε-
οφάνης και Αθανάσιος, τα εγγόνια Theoni και 
Tristan και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Emporium Function 
Centre, Level 1, 258 South Terrace, Bankstown.

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, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ της 
Ενορία της Αγίας Ευφηµίας, Bankstown  και 
αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρα-
σαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΡΙΓΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πάτρα

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πεθερού, παππού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 
7 Ιουλίου 2013 στον . Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, New-
town και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βικτώρια, η νύφη 
Ελένη, τα εγγόνια Νικόλαος και Χαράλαµπος, 
τα αδέλφια, τα ανίψια, οι κουµπάροι, τα βαπτι-
στήρια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ Παναρκαδικό Κλαµπ, 51A King 
St, Ashbury.

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 ιδιαιτέρως την Ληµνιακή αδελ-
φότητα για το στεφάνι που κατέθεσαν επί της 
σορού αλλά και για την όλη συµπαράστασή 
τους στις δύσκολες αυτές µας ώρες, αυτούς 
που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη του και αυ-
τούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΦΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Bάρο Λήµνου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο Pine 
Grove Cemetery, Great Western Highway, 
Minchinbury.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σούλα, τα τέκνα 
∆ιονυσία, Νικολέττα και Jason, Σπύρος και 
Yvonne, τα εγγόνια Βασιλική, Γιώργος, Ισαάκ, 
Αναστασία, Αλεξάνδρα, Χαράλαµπος, Ολίβια 
και Ναθαναήλ, τα αδέλφια στην Αυστραλία 
και την Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την οικία µας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Cerebral Palsy Alliance.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
«ΛΑΜΠΗΣ» ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 

ετών 75

από Μαχαιράδο Ζακύνθου
που απεβίωσε στις 28 Ιουνίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού


