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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου 163-165 George Street (cnr 
Purchase Street), Parramatta και ενώσουν µεθ’ ηµών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα Μιχάλης, 
Γεώργιος και Καλοµοίρα, τα εγγόνια Γεωργία, Βασίλης 
και Σταµατούλα, η αδελφή στην Ελλάδα Ελένη, τα ανί-
ψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΥΤΑ
από Πηγή Κόνιτσας (Νοµός Ιωαννίνων)

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 
2016 και ώρα 6.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
& ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 29 
Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral 
St, Blacktown, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ειρήνη και Μιχάλης, Ορθοδο-
ξία και Brian, Ιωάννα και Garry, Μιχάλης και Σεβαστή, 
τα εγγόνια Lisa, Elena και Greg, Mathew και Lauren, 
Claire και John, John και Nikki, Melanie και Andrew, 
Carly, Max και Imogen, Mariah, Costalia, τα δισέγγονα 
Lilie και Irene, ο αδελφός Γιώργος και Chrissie, ο κου-
νιάδος Γιώργος και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα, 
Αυστραλία και Κύπρο. 
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την αίθουσα του Κοιµητηρίου (Botany Condolences 
Room).
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Castellorizian 
Nursing Home.
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ετών 86

από Aλεξάνδρεια Αιγύπτου
καταγωγή Καστελόριζο

που απεβίωσε στις 26 Σεπτεµβρίου 2016
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης µητέρας, 

γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και νύφης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 
George Street, (cnr Purchase Street), Parramatta και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Αφροδίτη και Αναστάσιος 
Σουρής, Σταµατίνα και Γεώργιος Πρενέας, Ελένη και 
Αριστείδης Κοκκίνης, τα εγγόνια Μαρία και Λάµπρος, 
Βιολέτα, Θεόδωρος, Νικόλαος, Μηνάς, ∆ηµήτριος, Χρι-
στίνα, τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από την οικία της οικογένειας.

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 κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ του 
Victor Chang Cardiac Research Institute, και αυτούς  
που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΣΑΝΤΕΜΑΗ
(γένος Μαυροµάτη)
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