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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021  εις τον  
Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bay-
view Ave, Earlwood και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Δωροθέα, τα τέκνα Αναστα-
σία και Παντελής, Ευθαλία και Ευάγγελος, Παντελής και 
Μαριάννα, τα εγγόνια Δωροθέα και Γεώργιος, Ιφιγένεια 
και Νικόλαος, Λουκάς, Δημήτριος, Γεωργία και Δωρο-
θέα, τα αδέλφια Θεόδωρος και Ειρήνη, Μαρίκα από την 
Ελλάδα, τα κουνιάδια Χαράλαμπος, Χριστίνα από Νότια 
Αφρική, Φωτεινούλα, Νικόλαος και η σύζυγος του Καίτη, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι από Αυστραλία, 
Ελλάδα και Νότια Αφρική.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο  να περάσουν 
για καφέ από το Cyprus Club, 58-76 Stanmore Road, 
Stanmore

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 στην 
Ιερά Μονή της Παναγίας «Παντάνασσας»   και αυτούς 
που με οποιονδήποτε τρόπο μας εξέφρασαν την λύπη 
τους για τον θάνατο του προσφιλούς και αειμνήστου 
ημών συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΝΑΝΗ
H οικογένειά του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΝΑΝΗ
ετών 82

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μεσιά Καβάλας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 εις τον Ι. N. 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, 
Gymea, ώρα 1:00 μμ και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Μαρουλιώ, τα τέκνα Ευγενία 
και Σάντος, Γεώργιος, Σταματία και Ανδρέας, Βασίλειος, 
τα εγγόνια Νικολέτα, Αμέλια, Αντώνιος και Διονύσιος, η 
αδελφή Βασιλική στην Ελλάδα, τα κουνιάδια: Ευαγγε-
λία, Πηνελόπη, Σταύρος και Ματούλα, Παναγιώτης και 
Λυγερή στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς  
και φίλοι.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ετών 90

από Ηλιόκαστρο (Πελοπόννησος)

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2018  εις τον Ι. 
Ν. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 180 Coward St, Mascot
 και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα Τζένη 
και Αθανάσιος, Παναγιώτα και Αγγελική, τα εγγόνια 
Ιωάννης, Παναγιώτα, τα αδέλφια στην Αυστραλία Ανα-
στάσης και Ευγενία, Νικόλαος και Βούλα, στην Ελλά-
δα, Λεωνίδας, Δημήτρης, Αντώνης, Μαρία, Τασία μετά 
των οικογενειών των, τα ανίψια, τα ξαδέλφια, και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Graphic Arts Club, 182 Coward Street, 
Mascot

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 και 
αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο μας εξέφρασαν την 
λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς και αειμνή-
στου ημών συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Ιωάννη Μαράντου
H οικογένειά του

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΑΝΤΟΥ
Ετών 85

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Βασιλίτσι Μεσσηνίας


