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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής  του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου πατέρα, παππού, 
προπάππου, προ-προπάππου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κατίνα, Νικόλαος και 
Μαρία, Μαρία και Γιώργος, Μιχάλης και Σε-
βαστή, Σεβαστή κα Σιδέρης, Ειρήνη και Πα-
ναγιώτης, Νοµική και Γρηγόρης, Γιώργος και 
Μαίρη, Σταύρος και Φιλιώ, τα 23 εγγόνια, 32 
δισέγγονα, 4 τρισέγγονα, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Venus Reception Lounge. 

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 πτωχών 
και απόρων, και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Βαθύ Καλύµνου

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αγαπητού και λατρευτού συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού, θείου, συµπεθέρου, 

κουµπάρου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2015 στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes 
St, Liverpool και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Παναγιώτης 
και Μαρία, Βλάσσιος και Ελένη, τα εγγόνια Μαρία, Αρ-
τέµης, Μαρία, Ιωάννα, τα αδέλφια στην Ελλάδα και Αυ-
στραλία Βασίλης και Σταυρούλα, Μαρία, Παναγιώτης και 
Ρηνούλα, Αγγελική και Μιχάλης, τα ανίψια, συµπεθέροι, 
κουµπάροι, εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το Μυτιληναϊκό Σπίτι (225 Canterbury Rd, 
Canterbury).

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου να ευ-
χαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερµή 
συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε τη 
Μυτιληναϊκή Αδελφότητα και το Γυναικείο Τµήµα, το Φιλαν-
θρωπικό Σύλλογο «Φίλοι της Ανάγκης», αυτούς που παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και 
λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυ-
πητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του 
υπέρ του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Φίλοι της Ανάγκης», σε 
όσους έστειλαν συλλυπητήρια διαµέσου της εφηµερίδας και 
αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΨΩΜΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σκόπελο, ∆ήµου Γέρα Λέσβου

Σαράντα µέρες πέρασαν που βρίσκεσαι µακριά µας
και η πονεµένη µας καρδιά σε περιµένει ακόµα.

Άπονε, Χάρε άπονε, γιατί να µας τον πάρεις 
χωρίς να µας δώσεις ένα χαµπάρι, 

και καθηµερινώς την καρδιά µας σφάζεις.
Άπονε Χάρε άπονε γιατί να µας τον πάρεις, 

χώρισες πατέρα από παιδιά, παππού από εγγόνια 
και καθηµερινώς την καρδιά µας σφάζεις.

Άπονε Χάρε άπονε, µου πήρες 
τον Γιαννέλη µου, το χρυσάφι µου, 

την καρδούλα µου και µου έκοψες την αναπνοή µου.
Γιατί τον ζήλεψες, γιατί;

Θεούλη µου που είσαι εκεί ψηλά, \σε θερµοπαρακαλούµε, 
τον Γιαννέλη µας να έχεις από κοντά που τόσο αγαπούµε.

Με το καράβι Γιαννέλη µ’ 
έφυγες να πας µακριά στα ξένα 

και µε καράβι πέταξες εις του Θεού τα χέρια.

Η πονεµένη σου Μαρίκα,
τα πονεµένα σου παιδιά και εγγόνια.
Θα είσαι στην καρδιά µας για πάντα.

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, αδελφής και κουνιάδας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Can-
terbury Rd, Hurlstone Park και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Παναγιώτης, τα 
τέκνα Γεώργιος, Αναστασία και Βασίλειος, τα 
αδέλφια στην Αυστραλία Αλέκος και Ελένη, 
Παναγιώτα, στην Ελλάδα Χρυσάνθη και ∆η-
µήτριος, τα κουνιάδια Βασιλική και Αλέκος, 
Μαρία και Χρήστος στον Καναδά, Αγγελική 
και Πέτρος, Βασιλική στην Ελλάδα και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά της

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 της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Νιάτα Λακωνίας




