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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 

παππού, αδελφού, θείου, εξαδέλφου, 
κουνιάδου και κουµπάρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελευθερία, τα τέ-
κνα Νικόλαος, ∆ηµήτριος και Μαρία, Αθα-
νάσιος και Ειρήνη, τα εγγόνια Tyrone, Ellie, 
Athan and Nectario, ο αδελφός στην Αυστρα-
λία Αθανάσιος και η σύζυγός του Γεωργία, η 
αδελφή στην Ελλάδα Κατίνα και ο σύζυγός 
της Γιάννης, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, τα κου-
νιάδια στην Ελλάδα, οι κουµπάροι στην Αυ-
στραλία και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά 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 παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙ∆Η

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Νέο Σκοπό Σερρών

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου πατέρα, παππού, 
προπάππου, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 25  Οκτω-
βρίου 2015 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Τζένη (Ιωάννα) και 
Ιγνάτιος, Σταυρούλα, Ελένη και Πανάγος, 
Βασιλική και Αντώνης, Ιωάννης και Στέλλα, 
Θεόδωρος και Χρυσούλα, τα 11 εγγόνια Πόπη 
και Ανδρέας, Ιωάννης, Βασίλειος, Όλγα, Ιω-
άννα, Κωνσταντίνα, Θεόδωρος, Κωνσταντί-
νος, Χρήστος, Ιωάννης, Χρήστος, το δισέγγο-
νο Σεβαστιανός, τα αδέλφια στην Αυστραλία 
Γεώργιος, Σία, Ηλίας, ∆ηµοσθένης και Πανα-
γιώτης µετά των συζύγων των,  τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά 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 
παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθε-
σαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, 
αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
των πτωχών και απόρων και αυτούς που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΤΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άνθεια Μεσσηνίας, Καλαµάτα

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα,  
παππού και αδελφού,

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
2015 εις τον ιερό ναό των Αγίων Πάντων cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, και ενώσουν µεθ’  ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Νίκη, τα τέκνα Αθανασία 
και Ζαχαρίας, Αθανάσιος και Μαρία, τα εγγόνια Αν-
δρέας και Νίκη, η αδελφή στην Ελλάδα Ειρήνη, ο 
γαµπρός του Ηλίας, οι νύφες Βαγγελιώ και ∆ήµη-
τρα, τα κουνιάδια Ελένη και Ιωάννης, Παρασκευή 
και ∆ηµήτριος, Βασιλική, τα ανήψια, τα ξαδέλφια, οι 
κουµπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελ-
λάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας 9 Chelmsford 
Ave, Belmore.

Η οικογένειά του

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 παρακο-
λούθησαν την κηδεία του, αυτούς που κατέθεσαν 
λουλούδια και στεφάνια, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, και αυτούς που µε οποιον-
δήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον 
θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συ-
ζύγου, πατέρα,  παππού και αδελφού,

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΡΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΡΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από ∆άφνη Γορτυνίας, Αρκαδίας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
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