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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας
και πάντα αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς, 

προγιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 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 Χρυσόστοµος και Ευθυµία, 
Μαργαρίτα και Θεόδουλος, Κώστας και Χριστάλλα, 
Πέτρος και Ανδριάνα, τα 9 εγγόνια, τα 10 δισέγγονα, η 
αδελφή στην Κύπρο Αντιγόνη, τα αδέλφια στην Αµε-
ρική Κυριακή, Άδωνις, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Κύπρο, Αµερική και Αυστραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 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. Ευχα-
ριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 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 Ι.Ν. του Αγίου Στυ-
λιανού και αυτούς που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΑΡΠΑΡΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αθηαίνου, Λάρνακα, Κύπρου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Tρίτη 24 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, New-
town, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Νικόλαος και Michelle, Ανέ-
στης και Kate, Καλλιόπη και Γιώργος, τα εγγόνια Πα-
ρασκευάς, Ασηµίνα, Παρασκευάς, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Kidney Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ετών 83

από Σκουτάρος, Λέσβου
που απεβίωσε στις 20 Οκτωβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης

µητέρας, γιαγιάς και θείας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 29  Οκτωβρίου 2017 στον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Θεόδωρος 
και Χριστίνα, Βασιλική, Κωνσταντίνος, τα εγγόνια ∆η-
µήτρης, Άννα-Μαρία, Ελίζαµπεθ, Σπύρος, οι κουµπάροι 
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. 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 του Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρα-
σαν την λύπη τους.

ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΝΟΥΝΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κρυόβρυση Ηλείας

Ï ðáððïýò ìáò ï ÷ñõóüò, 
ìå ôï ãÝëéï ôïõ êáëüò,

ìå ëá÷ôÜñá óôçí êáñäéÜ
Ý÷ïõí ôþñá ôá ðáéäéÜ.

ÁëëÜ îÝñïõí ðùò êïéôÜ 
áð’ ôá ïõñÜíéá ôá øçëÜ
ôá åããüíéá ôïõ ðáéäéÜ, 
ìå áãÜðç óôçí êáñäéÜ.

Áéùíßá ç ìíÞìç
Ôá ðáéäéÜ êáé åããüíéá




