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Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 

µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 21 
Ιουλίου 2013 στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 
20 Wharf Rd, Gladesville και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Eµµανουήλ και 
Elaine, Παναγιώτης και Ευγενία, Φρόσω και 
Εµµανουήλ, ∆έσποινα και Γιώργος, τα 13 εγ-
γόνια, τα 22 δισέγγονα, τα ανίψια, τα εξαδέλ-
φια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Η οικογένειά της

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ
από Άγιο Νικόλαο Βoιών Λακωνίας

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

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 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 21 Ιουλίου 
2013 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Can-
terbury Rd, Hurlstone Park και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Oυρανία, τα τέκνα 
Αντώνιος  και Ευαγγελία, ∆ηµητρα και Βασίλειος, 
τα εγγόνια Αλέξανδρος, Θεόδωρος, Ουρανία και 
Ειρηναίος, ο αδέλφος Νικόλαος µετά της Οικογε-
νείας του από την Ελλάδα, οι συµπέθεροι  και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της Πανποντιακής Ένωσης «Παναγίας 
Σουµελά» 604 New Canterbury Rd, Hurlstone Park.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσωτου 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς, 
κουµπάρους, βαφτιστήρια και φίλους για την θερ-
µή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λου-
λούδια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που µε οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

Στον αγαπητό σύζυγο και λατρευτό πατέρα

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Από µικρός ορφάνεψες
σ’αυτή την κοινωνία
αλλά πάλεψες σκληρά

κι αφησες πίσω σου
θεµέλια γερά
εγγόνια και παιδιά.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μερτέζα Αχαΐας

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ (MARY) HAMER
ΑΙΩΝΙΑ ΕΙΗ Η ΜΝΗΜΗ

ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚOΛΛΕΓΙΟ ΜΑΣ ΠΕΝΘΕΙ

Από την Τρίτη, 16η Ιουλίου, 2013, η Ενορία και Κοινότητα των Νοτιοανατολικών 
Προαστίων του Σύδνεϋ «Ο Άγιος Σπυρίδων» θρηνεί την εκδηµεία της Ιδρυτικής 

∆ιευθύντριας του Ηµερήσιου Κολλεγίου της

Η Νεκρώσιµος Ακολουθία της εκλιπούσης θα τελεσθεί την Τρίτη 23η 
Ιουλίου και ώρα 9.30 το πρωί  στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, 
προεξάρχοντος τού Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. 
Σεραφείµ εκπροσωπώντας τον Ποιµενάρχη µας.
Η εκλιπούσα διορίστηκε Ιδρυτική ∆ιευθύντρια του Κολλεγίου τον 
Ιούλιο του 1982. Από τότε, µε την ευλογία του Πατέρα του Συστήµατος 
Ηµερησίων Σχολείων των Αντιπόδων, Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού, η εκλιπούσα συνεργάσθηκε µε τον Ιερατικώς 
Προϊστάµενο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Σχολική Εφορεία, 
προετοιµάζοντας τη λειτουργία του πρώτου Ηµερησίου Ελληνορθόδοξου 
Σχολείου της Νέας Νότιας Ουαλίας που άνοιξε τις πόρτες του σε 46 µόλις 
µαθητές και µαθήτριες την 7η Φεβρουαρίου 1983.
Κατά τα 30 και πλέον χρόνια υπηρεσίας στη ∆ιεύθυνση του Κολλεγίου «Ο 
Άγιος Σπυρίδων» η αείµνηστη, µε σθένος και µε πίστη αλλά και µε βαθειά 
αγάπη για το λειτούργηµα της διδασκαλίας, εργάσθηκε πυρετωδώς ώστε 
το Σχολείο όχι µόνο να σταθεί υπερήφανα ανάµεσα στα άλλα δηµόσια, 
ρωµαιοκαθολικά και ανεξάρτητα σχολεία, αλλά και να σηµειώσει ραγδαία 
ανάπτυξη αποσπώντας επάξια αναγνώριση σαν άριστο εκπαιδευτήριο της 
Πολιτείας. 
Σαν αναγνώριση των 30 χρόνων υπηρεσίας της στο τιµόνι του ∆ηµοτικού 
Σχολείου µας, σε ειδική τελετή παρουσία του Ποιµενάρχου µας και 
ολόκληρης της Ενοριακής και Σχολικής µας κοινότητος, η Ενορία Αγίου 
Σπυρίδωνος αφιέρωσε την κεντρική αυλή του Σχολείου µας στο Kings-
ford «The Mary (Rayias) Hamer Quadrangle» την 20η Σεπτεµβρίου 2012.
Σε ειδική ανακοίνωση καταχωρηθείσα σήµερα στην εφηµερίδα Syd-
ney Morning Herald, ο Κλήρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλούν τα 
µέλη και το πλήρωµα των πιστών, µαζί µε την Εκτελεστική ∆ιοίκηση της 
Ενορίας, τη Γενική ∆ιευθύντρια, το ∆ιδακτικό Προσωπικό, τους Μαθητές 
και τους Συλλόγους των Γονέων και Φίλων του Κολλεγίου, καθώς και τη 
Φιλόπτωχο Αδελφότητα, την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ναού και τις 
λοιπές 20 Επιτροπές της Ενορίας να παραστούν στην Κηδεία.

Σε έκτακτη Συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα 
εις τιµήν και µνήµην της πρωτεργάτιδας του Κολλεγίου µας:
1.΄Οπως εκφρασθούν και προσωπικά και δηµοσίως θερµότατα 
συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης
2.΄Οπως αναρτηθούν µεσίστιες οι σηµαίες του Ναού κατά την Νεκρώσιµον 
Ακολουθία
3.΄Οπως παραστεί σύσσωµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Κηδεία,
4.Όπως κατατεθούν στεφάνια κατά την ηµέρα της Κηδείας από τα διάφορα 
Σώµατα της Ενορίας και του Κολλεγίου και
5.΄Οπως το Κολλέγιο τηρήσει αργία ώστε να παραστούν στην Εξόδιο 
Ακολουθία οι Μαθητές, Μαθήτριες και το Προσωπικό του Σχολείου.

ΜΑΡΙΑΣ (MARY) HAMER 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΑΓΙΑ


