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

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 15 Μαΐ-
ου 2016 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Aντωνία, τα τέκνα 
Ευστάθιος και Μαρία, Μαρία και ∆ηµήτρης, τα 
εγγόνια Αντωνία και Νικόλαος, Ιωσήφ-Μά-
ριος, το δισέγγονο Ρωµιός, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Για πληροφορίες για καφέ µετά το µνηµόσυνο 
παρακαλούµε τηλεφωνήστε στον Ευστάθιο 0417 
400 709.

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 Chris 
O’Brien Life House, και αυτούς  που µε οποιοδή-
ποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΣΗΦ ΣΤΡΑΣΣΧΟΦΕΡ
(STRASSHOFER)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αυστρία

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας και πάντα αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς, 

προγιαγιάς, αδελφής, νύφης και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 15 Μαΐου 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: τα τέκνα Kωνσταντίνος και 
Κατερίνα, Θωµάς και Νίτσα, η νύφη Σταυρού-
λα στην Ελλάδα, τα 7 εγγόνια και 9 δισέγγο-
να, η νύφη Άννα στην Αυστραλία, τα αδέλφια 
στην Ελλάδα ∆ηµήτρης και Ιωάννα, τα ανίψια, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και Αυστραλία.
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 παραβρέθη-
καν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που απέ-
στειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν 
δωρεές στη µνήµη της υπέρ του St Basili’s Home 
(συγκεντρώθηκαν $715.00), και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Τσούγκουρο, Καλαµπάκας (Τρικάλων)

Τελούντες ετήσιο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 
αδελφού, κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 15 Μαΐου 
2016 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: η σύζυγος Έφη, τα τέκνα 
Βρεττός, Άννα και Rod, Θεοδωρής, τα αδέλφια 
στην Αυστραλία Νικόλαος και Μαρία µετά 
της οικογενείας των, oι αδελφές στην Ελ-
λάδα Ελένη και Γεωργία, τα κουνιάδια στην 
Αυστραλία, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά τo µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Venus Reception 
Lounge, Belgrave Street Kogarah (δίπλα στην 
εκκλησία).

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΜΙΝΟΥ
από Καραβά Κυθήρων

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”
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