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Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 11 Αυγούστου 2016 
και ώρα 7µµ στα γραφεία του Divinity Funerals 206 
William St, Clemton Park. Η νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 και ώρα 
10.30πµ εις τον ιερό ναό των Αγίων Πάντων cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός του θα ενταφιασθεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ανδρούλα, τα τέκνα Βαγγέ-
λης και Μαρία, Ιωάννα και Francisco, Θεοδώρα, Ελένη, 
τα αδέλφια, τα κουνιάδια, τα ανήψια, τα βαφτιστήρια τα 
ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Κύπρο, 
Αµερική και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Reflections @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια κάνετε 
δωρεές εις µνήµη του στο Cancer Council.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΝΤΩΝΑΚΗ) 
ΧΟΥΤΡΗ
ετών 63

από Λευκόνοικο Αµµοχώστου Κύπρου
που απεβίωσε στις 7 Αυγούστου 2016

DIVINITY FUNERALS
02 9718 8878

Με µεγάλη µας θλίψη αγγέλουµε τον θάνατο του 
πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 

πατέρα  και αδελφού,

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 11 Αυ-
γούστου 2016 και ώρα 10:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Βotany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Πηνελόπη, τα τέκνα Κωνστα-
ντίνος και Χρυσούλα, Ευστράτιος και Nilmini, ∆ηµήτριος 
και Ελένη, τα εγγόνια Παναγιώτης, Ουρανία, Πηνελόπη, 
Πηνελόπη, Ιωάννα, Μαρία και Παναγιώτης, τα αδέλφια 
∆ηµήτριος και Φωτεινή, Σταυρούλα και Νικόλαος, Κω-
σταντίνος, τα ανήψια, τα ξαδέλφια, οι συµπέθεροι και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΗΤΕΡ) 
ΛΙΑΡΟΥ

Εκ Καραβά, Κηθύρων 
16/8/1934 - 6/8/2016

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου, θείου, εξαδέλφου και συµπεθέρου

Παναγιώτης Λιάρος  
Αιωνία η μνήμη

Η απώλεια του Παναγιώτη Λιάρου στις 6 Αυγούστου 
2016, αφήνει είναι µεγάλο ανθρωπιστικό κενό 
στην παροικία µας και ειδικότερα στην Ενορία- 
Κοινότητα Κόγκαρα, την οποία µε τόση αφοσίωση 
και ανιδιοτέλεια υπηρέτησε επί δεκαετίες. 
Ο Παναγιώτης γεννήθηκε το 1934 στο χωριό 
Καραβάς των Κυθήρων και αφού πέρασε τα πρώτα 
νεανικά χρόνια του στην Ελαφόνησο, ήλθε στην 
Αυστραλία το 1956. 
Η αγαθή φύση του και η σκληρή δουλειά και η 
τιµιότητά του, επιβραβεύθηκαν στη ζωή µε µια 
ωραία οικογένεια µε την σύζυγό του Πόπη. Η θεία 
πρόνοια τους χάρισε τρεις γιούς, µια αγαπηµένη 
χριστιανική οικογένεια.
Η σκληρή δουλειά δεν εµπόδισε ποτέ τον 
Παναγιώτη να δείχνει έµπρακτα την φιλανθρωπία 
και το κοινωνικό του πρόσωπο και την αγάπη του 
για τα ελληνικά ήθη και έθιµα.
Πρωτεργάτης της ελληνικής κοινότητας στην 
ευρύτερη περιοχή Κόγκαρα από δεκαετίες πριν, 
µε δική του πρωτοβουλία συγκεντρώθηκαν οι 
απαιτούµενες τότε 100 υπογραφές Ελλήνων της 
περιοχής για να δοθεί άδεια από την Αρχιεπισκοπή 
για ίδρυση του σηµερινού ναού της Αναστάσεως 
του Κυρίου. 
Η πρώτη συνάντηση των Ελλήνων της περιοχής για 
ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας Κόγκαρα έγινε 
στο σπίτι του Παναγιώτη στο Bexley τον Ιανουάριο 
1964.
Από τους πρωτεργάτες της περιοχής, πήραν την 
άδεια της Αρχιεπισκοπής και συγκέντρωσαν ένα 
αρχικό ποσόν µε το οποίο αγόρασαν µια οικία 
που µετέτρεψαν σε εκκλησία. Ο δεύτερος γιός του 
Παναγιώτη γεννήθηκε το 1964 και ήταν το πρώτο 
παιδί που βαπτίσθηκε στην νέα εκκλησία.
Αργότερα, µε την σκληρή δουλειά πολλών ενοριτών 
και την εµπνευσµένη εποπτεία του τότε ιερέως π. 
Ιωάννη Βαρβαρή, ο ταπεινός ναΐσκος της οδού Bel-
grave εξελίχθηκε στον σηµερινό µεγαλοπρεπή ναό 
που θα στεγάσει την εξόδιο ακολουθία του αγαθού 
ανδρός, ως ελάχιστη επιβράβευση των αγώνων 
του για τη στήριξη και διατήρηση της Ενορίας-
Κοινότητας Κόγκαρα.    
Η αγάπη του Παναγιώτη για τον συνάνθρωπό του ας 
είναι παράδειγµα για όλους και παρηγοριά για την 
οικογένεια και τους φίλους που άφησε.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 
ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ 

ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΚΕΠΑΣΕΙ.

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
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