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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 εις τον 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 Περσεφόνη και Κωνσταντίνος, 
Αναστάσιος και Γεωργία, τα εγγόνια Κίµων και Αικατε-
ρίνη, Χριστόφορος και Μαρία, Γιώργος, Σοφία, Εµµα-
νουήλ, το δισέγγονο Κωνσταντίνος, η αδελφή Ανδρο-
µάχη και Γρηγόρης στην Αυστραλία, οι αδελφές στην 
Ελλάδα: Αθηνά, Κατερίνα και Θεοφάνης, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυ-
στραλία.

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

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Eυχα-
ριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του στον Ιερό 
Ναό Αγίου Στυλιανού και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών πατέρα, παππού και 
προπάππου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΠΑ
H οικογένειά του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΠΑ
από Αραχοβίτσα Ιωαννίνων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 εις τον Ι. N. ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, Gymea και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. (H ακο-
λουθία θα τελειώσει περίπου στις 10.00 π.µ.) 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κατίνα, τα τέκνα Αποστόλης 
και Μαργαρίτα, Παναγιώτης και Gracy, Μιχάλης και 
∆έσποινα, Ελισάβετ και Εµµανουήλ, τα εγγόνια: Νεκτά-
ριος και Ευθυµία, Εµµανουήλ και Αγγελική, Κατίνα και 
Raian, Αναστασία και ∆ηµήτριος, Γιασεµή και Μιχάλης, 
Αλέξανδρος και Παναγιώτα, Σπύρος και Melissa, Γιάν-
νης και Ειρήνη, Κατερίνα και Παύλος, Νεκτάριος, Γιώρ-
γος, Κατερίνα, Παρασκευή, τα δισέγγονα, η αδελφή Αρ-
τεµισία στην Ελλάδα, τα αδέλφια Νικήτας, Γιάννης, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
στην Αυστραλία.

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

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Eυχα-
ριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες 
και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την 
λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου 
ηµών συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΡΙΚΑΚΗ
H οικογένειά του

ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΡΙΚΑΚΗ
ετών 90

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σκλαβοπούλα Κρήτης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 εις Ι. Ν. ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Χρήστος, τα τέκνα Γιώργος, 
∆ιονύσιος και Πάνια, Αθανάσιος, τα εγγόνια Hariahna, 
Βασίλης, ∆ιονύσιος, ο αδελφός Θεόδωρος στην Ελλά-
δα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλά-
δα και στην Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη της στο 
Dementia Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της 
προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύγου, µητέρας 
και γιαγιάς

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά της

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ετών 67

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πάτρα




