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Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 
Ιουνίου 2016 στον Ι. Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 18 
Stewart St, Wollongong και ενώσουν μεθ’ 
ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα 
Κώστας, Γιώργος και Σταυρούλα, τα εγγόνια 
Ελένη, Στέλιος, Χρήστος, Νίκος, Alex , Evan, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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, αυ-
τούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, και 
αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ελαιοχώρι Τριπόλεως

Τελούντες Ετήσιο  μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου 

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

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 Ιουνί-
ου 2016  στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 
16-20 Belgrave St, Kogarah, και ενώσουν μεθ’ 
ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Aγγελική, τα τέκνα 
Εμμανουήλ και Αμαλία, Γρηγόρης και Αθηνά, 
τα εγγόνια Νικόλαος, Άγγελος, Αγγελική, Αικα-
τερίνη, Παναγιώτης, τα αδέλφια, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Η οικογένειά του

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗ
από Χανιά Κρήτης

Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

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

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 
στον Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ, 
49-59 Holterman St, Crows Nest και ενώσουν 
μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: o σύζυγος Νικήτας, τα τέκνα 
Maree και Peter, Leeanne και Delly, τα εγγό-
νια Emilia, Teressia, Marina, και Nicolas, τα 
αδέλφια Σεβαστή και Δημήτρης, Άγγελος και 
Sue και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περά-
σουν για γεύμα 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 της εκκλησίας, 
και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”
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