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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ΕΤΗΣΙΟ µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 
και πάντα αξέχαστου συζύγου, γαµπρού, κουνιάδου, 

αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 εις Ι. Ν. 
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δε-
ήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, η πεθερά Ελισάβετ 
Παϊρίδου, τα αδέλφια Ιορδάνης και Αναστασία, ∆ηµή-
τρης και Ελένη, Ευαγγελία, ο κουνιάδος Μιχάλης, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

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

ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η

από Αλιστράτη Σερρών

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 εις τον  Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Trixie, ο γιος Ανδρέας, η µη-
τέρα Γιώτα, ο αδελφός Παναγιώτης, τα ανίψια: Johnny, 
Terri, Jimmy & Penny και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre Lakemba, 276 
Haldon St, Lakemba.

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 
του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του στο 
Heart Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο 
µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του προ-
σφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα και υιού

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ
H οικογένειά του

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ
(Jim Konomos)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ Αυστραλίας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 εις Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.

Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαρία και ∆ηµήτρης, Παντε-
λής, τα εγγόνια Νατάσα και ∆ηµήτρης, Ανδριάνα και Θε-
όδωρος, Στεφανία, Ζαχαρίας, ο δισέγγονος ∆ηµήτρης, 
τα ανίψια, τα ξαδέλφια  και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν 
για καφέ από την Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, 206-210 
Lakemba st., Lakemba..

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 Australia NSW και αυτούς που µε οποιονδή-
ποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο 
της προσφιλούς και αειµνήστου ηµών µητέρας, γιαγιάς 
και προγιαγιάς

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΖΗΤΗ
H οικογένειά της

ΦΩΤΕΙΝΗΣ (ΦΑΝΗ) ΖΗΤΗ
από Αθήνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ




