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O πρόεδρος και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Πανηπειρωτικής 

Ένωσης  ΝΝΟ εκφράζουν 
τη θλίψη τους για το θάνατο 

του XΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΑ. 

Απευθύνουµε θερµά συλλυπητήρια 
προς την οικογένεια και τους οικείους 

του και τους ευχόµαστε 
την εξ΄ Ύψους παρηγορίαν.

 Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάζει.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

O πρόεδρος και το ∆ιοικητικό 

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού, κουνιάδου, 
θείου, εξαδέλφου και κουµπάρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 17 Απριλίου 
2016 στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, Gymea
 και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ελισάβετ, τα τέκνα 
Μαρία και Ηλίας, Ιωάννης και Ερµιόνη, η µη-
τέρα Μαρία, οι αδελφές Βίβιαν και Christine, ο 
γαµπρός Παντελής, ο κουνιάδος Γιώργος και 
Λίζα,  τα κουνιάδια στην Κύπρο Ανδρέας και 
Λευκή, Άννα και Ανδρέας, Μαρούλα και Νίνος 
και Νίκη, τα ανίψια, εξαδέλφια, κουµπάροι και  
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία, στην 
Ελλάδα και Κύπρο.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας. 

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω 
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπα-
ράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Ευχα-
ριστούµε 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 του 
Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μάνη Καλαµάτας

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, 
αδελφής, κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 17 Απριλίου 
2016 στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, Gymea 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ευάγγελος, τα τέ-
κνα Κωνσταντίνα, Βασίλης και Ασηµίνα, τα 
εγγόνια Νίκη και Πέτρος, Βησσαρίων, Αργυ-
ρώ, Νικολέττα, Βασίλης, Ευάγγελος, Κων-
σταντίνος, το δισέγγονο ∆ηµήτρης, τα αδέλ-
φια στην Ζάκυνθο, τα κουνιάδια στην Ελλάδα, 
τα ανίψια, εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.
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 πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ του νο-
σοκοµείου Sutherland (ογκολογικό τµήµα) και 
στον Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού, το Σύλλογο Ζακυν-
θινών που έστειλε λουλούδια και αυτούς που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΝΙΚΗΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ
το γένος Μαρούδα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άγ. Νικόλαο, Ζακύνθου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf 
Rd, Gladesville, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Field of Mars (Quarry 
Road Ryde). 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευγενία, τα τέκνα 
James, Popi, Alex, τα εγγόνια Vhia, Eveni, 
Emmanuelle, Christopher, Matthew, Daniel, 
Richard, Rosie, τα αδέλφια στην Αυστραλία 
και Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για συλλυπητήριο γεύµα από το χωλ της εκ-
κλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Εstia Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

XΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΑ
ετών 86

από ∆ραµεσιοί, ∆ωδώνη Ιωαννίνων, 
που απεβίωσε στις 27 Μαρτίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
θείου και εξαδέλφου


