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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

θείας και ξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 15 Oκτωβρίου 2017 στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Σπύρος, τα τέκνα Χριστό-
φορος και Ευθυµία, Ιωάννα και Γιάννης, τα εγγόνια 
Georgia, Ellen, Christiane (Haitidis), James and Ross, 
τα αδέλφια Αναστασία και Θεόδωρος, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα Φανή και Αγλαΐα, τα κουνιάδια Μεταξία και Ευ-
άγγελος, Άννα και Ιωσήφ, τα κουνιάδια στην Ελλάδα 
∆ηµήτρης και Παρασκευούλα, Θεοδώρα, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΑΛΟΜΑΤΗ
από Μαγούλα Ελασσόνας (Λάρισα)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 15 Oκτωβρίου 2017 στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 
Forbes St, Liverpool και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννης και Βασιλική Σάρλα, 
Αλέξανδρος και Βάγια Σάρλα, Ευαγγελία Σάρλα, τα εγ-
γόνια Αφροδίτη και Χρυσοβέργης Ευαγγελίδης, Αθα-
νάσιος και Lara Σάρλα, Αθανάσιος, Γεώργιος, Ανδρέας, 
και Cathy, Γρηγόρης και Phoebe Σάρλα, Βασιλική και 
Νικόλαος Ζαφείρης, Μαργαρίτα και Νικόλαος Σκάγιας, 
τα δισέγγονα Βασίλης, Γιάννης, Αλέξανδρος, Λουκάς, 
Ρεβέκα, Ματθαίος, Σταυρούλα, Ιωάννης, Ιουλιανός, 
Πέτρος, Μαίρη, Αλέξανδρος και Πηνελόπη, τα ανίψια, 
τα ανιψοεγγόνια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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 και αυτούς  
που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΣΑΡΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Λαύκα Κορινθίας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως

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

θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ευάγγελος, τα τέκνα Ευαγγε-
λία και Sam, Ελένη, τα εγγόνια Αντώνης και Βαγγέλης, 
τα αδέλφια Σπύρος, Αννέτα και Ιωσήφ, Λόλα και ∆ηµή-
τρης στην Ελλάδα, τα ανίψια, 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.

ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΑΦΑΝΕΛΛΗ
από Τσαριτσάνη, Eλασσόνα, Λάρισα




