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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 2 
Αυγούστου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral 
St, Blacktown, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κούλα, Όλγα, Ευαγγελία και 
Adam, τα εγγόνια Ανδρέας και Kate, Θέµης και Χριστί-
να, Γιώργος και Jodie, Θέµης και Amanda, Γιάννης και 
Σµαρώ, Θεοφανούλα, τα δισέγγονα Αµαλία, Αλέξαν-
δρος, Ζαχαρίας, Amari, Ζωή τα ανίψια, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

MAΛΑΜΑΣ ΛΙΑΠΗ
ετών 85

από Τσιµάνδρια Λήµνου
που απεβίωσε στις 27 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, θείας και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 2 Aυγούστου 2018 
και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 
10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Living-
stone Rd, Marrickville, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αικατερίνη, τα τέκνα Πανα-
γιώτης και Ευανθία, ∆ιονυσία και Αντώνης, τα εγγόνια 
Αικατερίνη και Paul, Katherine-Ann και Johnny, Bασι-
λική και Χαράλαµπος, Monica, τα δισέγγονα: Jayden, 
Dimitra, Alexia, Ethan και Andonia, τα αδέλφια: ∆ηµή-
τριος και Κική, Αµαλία και Σπύρος, η κουνιάδα Ειρήνη 
Κουρούµαλος, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία. 

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΛΑΡΙΝΟΥ
ετών 87

από Πηγαδάκια Ζακύνθου
που απεβίωσε στις 28 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
αδελφού, κουνιάδου και θείου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, κόρης, αδελφής, ανιψιάς και θείας 

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της, όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ 
ΑΥΤΗΣ, 411Α Bourke Street, Taylor Square, και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος π. Αγαθάγγελος, τα τέκνα 
Παναγιώτης και Ευαγγελία, οι γονείς Νικόλαος και Αγ-
γελική Ζερβού, τα αδέλφια Ευτυχία Williams, Ερµιόνη 
και Σωτήρης Τοµάζος, τα πεθερικά Παναγιώτης και Ευ-
αγγελία Μαστέα, οι κουνιάδοι π. Σωτήριος και πρεσβ. 
Σταµατία Μαστέα, τα ανίψια, θείοι και θείες, τα ξαδέλ-
φια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και την 
Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου 
να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους 
για την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πέν-
θος. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τον Θεοφιλέστατο Επίσκο-
πο Απολλωνιάδος κ. Σεραφείµ, και τους κληρικούς του 
Συδνεϋ που παραβρέθηκαν στην κηδεία. Ευχαριστούµε, 
επίσης, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια 
επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητή-
ριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη της 
υπέρ του Θεολογικής Σχολής του Αποστόλου Ανδρέου, 
και αυτούς που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη και συµπαράστασή τους.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΑΣΤΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Townsville, QLD




