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Τελούντες 3µηνο 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 13 ∆εκεµ-
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.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΟΤΣΗ

από Άνθεια Μεσσηνίας, Καλαµάτα

Τελούντες ετήσιο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, 
µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 13 ∆εκεµ-
βρίου 2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Βασίλης, τα τέκνα 
Αµαλία και Μιχάλης, Lesley και Βλάσιος, τα 
εγγόνια Γεωργία και Σωτήριος, Errol, Bill, 
Steven και Gemma, Marie, τα δισέγγονα 
Κωνσταντίνα, Michael, Nicholas, Michael, 
Madison & Jake και τα ανίψια. 

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΡΓΚΛΗ
από Σκόπελο Μυτιλήνης

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του του πολυαγαπηµένου 

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

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry 
St, Leichhardt και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα 
Ιωάννης και Χριστίνα, Γιώργος και ∆ήµητρα, 
Κωνσταντίνος και Ευαγγελία, τα εγγόνια 
∆ηµήτριος, Παναγιώτης, Μαριάµ, Μήτσος, 
Σπύρος, τα αδέλφια Κώστας και Πετρούλα, 
Κανέλλα, η κουνιάδα Βασιλική, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα, Αµερική, Καναδά και Αυστραλία.

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 πα-
ραβρέθηκαν 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 του Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και αυτούς  που µε οποιοδή-
ποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Νεστάνη Αρκαδίας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”
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