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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2016 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 Μερσίνα, τα τέκνα Μαρία και 
Αθανάσιος, Αναστασία και Ευστράτιος, Ελένη και Βλάσης, 
τα εγγόνια Εµµανουήλ, ∆ηµήτρης, Μαρία, Ιφιγένεια, Στέ-
φανος, Μερσίνα, Ιωάννα, Νικόλαος, ∆ήµητρα, τα αδέλφια 
στην Αυστραλία Ευστράτιος και Στέλλα, Ιωάννης και Αγ-
γελική, Κυριάκος και Ελευθερία, τα αδέλφια στην Ελλάδα 
Ελένη, Ειρήνη, Χρήστος και Μαρία, Μαρία, τα αδέλφια στην 
Αµερική Νικόλαος και Καλλιόπη, η βαπτιστήρα Βασιλική, 
τα ανίψια, τα εξαδέλφια  και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 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. Ευχαρι-
στούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, αυ-
τούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού 
του, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του 
Thalassaemia Association και αυτούς  που µε οποιοδήποτε 
τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του πολυα-
γαπηµένου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∆ηµητρίου ∆ηµητράκα

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Παπάδου, Γέρα Λέσβου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο  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 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Νοεµβρί-
ου 2016 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 Πανα-
γιώτης και Μαρία, Βλάσσιος και Ελένη, τα εγγόνια 
Μαρία, Αρτέµης, Μαρία, Ιωάννα, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα και Αυστραλία Βασίλης και Σταυρούλα, 
Μαρία και Ρηνούλα, Παναγιώτης, Αγγελική και Μι-
χάλης, η θεία Ειρήνη Χαλντέζου, τα ανίψια, συµπε-
θέροι, κουµπάροι, εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

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

ΙΩΑΝΝΗ ΨΩΜΑ
από Σκόπελο, ∆ήµου Γέρα Λέσβου

Ένας χρόνος πάει και πέρασε που βρίσκεσαι στο χώµα
και οι πονεµένες µας καρδιές Γιαννέλη µας 

σε περιµένουνε ακόµα.

Έστησε ο Χάροντας καρτέρι στις καρδιές 
που αγαπούν πίσω απ’ του καηµού τ’ αστέρι 

και τους κάνουν και πονούν. 

Χάρε σκληρέ και άπονε γιατί να µας το κάνεις
χωρίζεις πατέρα από παιδιά, παππού από εγγόνια 

και τις καρδιές µας σφάζεις.

Έλα Γιαννέλη µου γλυκό την πόρτα να σου ανοίξω 
και µε τον πόνο στην καρδιά να σε γλυκοφιλήσω. 

∆εν θα σε ξαναδούµε πια, µόνο στην φαντασία, 
ή στο όνειρο καµµιά φορά ή στη φωτογραφία. 

Θεούλη µου που είσαι ψηλά σε θερµοπαρακαλούµε
τον Γιαννέλη µας να έχεις από κοντά

που τόσο αγαπούµε.

Η πονεµένη σου σύζυγος Μαρίκα,
τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού, 

κουνιάδου, εξαδέλφου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Nοεµβρίου 2016 στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 Hobart St, St. Mary’s και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Καλλιόπη, τα τέκνα Μαρία και 
∆ιονύσιος, ∆ηµήτρης, τα εγγόνια Γεωργία και Belinda, 
Καλλιόπη και Μιχάλης, Κωνσταντίνος και Εριφύλη, Χα-
ραλαµπία, Κυριάκος, τα δισέγγονα Christopher, Iziah 
and Riley, τα αδέλφια στην Ελλάδα Γιώργος και Μόρφω, 
Γιάννης και Μαρίτσα, τα κουνιάδια Ειρήνη και Νικόλας, 
Γεωργία, Μαρία και Ευαγγελία, τα εξαδέλφια, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 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 πέν-
θος. Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια 
επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητή-
ριες κάρτες και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέ-
φρασαν την λύπη τους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Aθήνα

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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