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

παππού, κουνιάδου και γαµπρού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 24 Ιανουαρίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 
Gardeners Rd, Kingsford και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Άννα, τα τέκνα 
∆ηµήτριος και Καίτη, Γεώργιος και Άντζελα, 
τα εγγόνια Anna, Bobby, Harry, Theodore, 
Theonie, John, Peter,  η κουνιάδα Βούλα, οι 
νύφες Ποτούλα και Μάρθα, τα ανίψια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυ-
στραλία.
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

XΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Βελανίδια Βοιών Λακωνίας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέ-
ρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. στον 
Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-
808 The Kingsway, Gymea, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Woronora.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χρυσή, τα τέκνα 
Μαίρη και Ζήσης, Μιχάλης και Κυριακή, τα 
εγγόνια Ειρήνη, Σπύρο, Χρυσή, Θανάσης, 
Κώστας, τα αδέλφια, τα κουνιάδια, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Heart Foundation.
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από Μανταµάδο, Λέσβου
που απεβίωσε στις 20 Ιανουαρίου 2016
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
θείου και κουνιάδου

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

παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 24 Ιανου-
αρίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βασιλική, τα τέκνα 
Ιωάννης και Χριστίνα, Τίνα, Εύα και Sini, τα 
εγγόνια Arthur, Paul, Felicity, Dimitri, Victoria, 
Stefani, Victoria, William, Alesandra, τα αδέλ-
φια Γεώργιος, Τριανταφύλλι, Νέστωρας, Όλγα 
και ∆ηµήτρης από Αυστραλία, ∆ηµήτρης και 
Ελένη, Αλεξάνδρα και Χρήστος στην Ελλάδα, 
τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας 94 Neville 
Street Marrickville.

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, αυ-
τούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και 
αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΣΚΛΗΜΠΟΣΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ελαιοχώρι Αρκαδίας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
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