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Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης 
μητέρας, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canter-
bury Rd, Hurlstone Park και ενώσουν μεθ’ 
ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Ελισάβετ και Δημή-
τριος, Ντίνα, η αδελφή στην Αυστραλία Ελισά-
βετ και ο σύζυγός της Αθανάσιος, ο αδελφός 
στην Ελλάδα Ιωάννης και η σύζυγός του Ευ-
αγγελία, η νύφη Ελισάβετ Ζωσιμά, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν 
για καφέ από την Παναγία Σουμελά (604 New 
Canterbury Road, Hurlstone Park NSW 2193) 

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 
παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθε-
σαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, 
αυτούς που έκαναν δωρεές στη μνήμη της υπέρ 
του Αlzheimer’s Αssociation, και αυτούς  που με 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΖΩΣΙΜΑ
(ΙΤΣΙΟΣ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Kαστράκι, Καλαμπάκας 
(Θεσσαλία)

Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

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

θείας, εξαδέλφης και κουμπάρας

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown και ενώσουν μεθ’ ημών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Κωνσταντίνος, οι γιοι 
Νικόλαος, Ιωάννης και Αλέξανδρος, τα αδέλ-
φια, Νικόλαος και Σωτηρία, τα κουνιάδια Αννα 
και Στέφανος, Πόπη και Χρήστος, Ιπποκράτης 
και Αφροδίτη, Ζουμπουλιά και Δημήτριος, Εμ-
μανουήλ και Αλεξάνδρα, τα ανίψια, τα εξαδέλ-
φια, κουμπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
σε Ελλάδα, Αυστραλία και Αμερική.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περά-
σουν 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. 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 του Multiple 
Myeloma research foundation, και αυτούς  που 
με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝΘΟΥΛΑΣ 
(ZAΦΕΙΡΙΟΥ) ΛΟΪΖΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ

Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

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

αδελφής και θείας

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή Κυριακή 3 Ιουλίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 180 Cow-
ard St, Mascot, και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Μανώλης, τα τέκνα Κασ-
σάνδρα και Joseph Pejkovic, Γιώργος και Καρμέλα 
Βεργή, ο εγγονός Tristan Pejkovic, η μητέρα Χρυ-
σάνθη Σαμαράς, οι αδελφές Εφη και Πόλα Σαμαράς, 
ο κουνιάδος Νίκος και Γεωργία Βεργή, ο νονός και η 
νονά Λεωνίδας και Γιώτα Πρίφτη, τα ανήψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, 
Κωνσταντινούπολη και Αυστραλία.
Οσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο στις 10.30 
π.μ. να περάσουν για καφέ από το South Sydney 
Graphic Arts Club (δίπλα στην εκκλησία, 182 
Coward St, Mascot).

Η οικογένειά της

Θεωρούμε χρέος μας να απευθύνουμε θερμές ευ-
χαριστίες στον Επίσκοπο Σεραφείμ, που ετέλεσε την 
εξόδιο ακολουθία. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμ-
μετείχαν στο πένθος μας, είτε με την παρουσία τους 
στην νεκρώσιμο ακολουθία, είτε δια της αποστολής 
συλλυπητηρίων επιστολών, ηλεκτρονικών και ταχυ-
δρομικών μηνυμάτων, όσους διαθέτουν εις μνήμην 
της Βιολέττας ποσά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και 
σε όλους όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους 
διαφοροτρόπως.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΒΕΡΓΗ
(το γένος Σαμαρά)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Κωνσταντινούπολη 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
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