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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 3µηνο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 εις τον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γεωργία, Κατερίνα και Ντάρ-
κος, Παναγιώτης και Αγγελική, τα εγγόνια του Μιχάλης, 
Πέτρος, Φώτης, Μηλίτσα, Νικόλα A., Χριστόφορος, τα 
αδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΓΙΟΥ
Ετών 85

από Ποτιδάνεια Φωκίδας

Αιωνία του η µνήµη

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
πατέρα, υιού, αδελφού, θείου και ανιψιού

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 εις Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η κόρη Ελισάβετ, ο πατέρας Αναστάσι-
ος, ο αδελφός Κώστας και Σπυριδούλα, τα ανίψια, θείοι, 
θείες και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre, 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 πατέρα, υιού και αδελφού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά του

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 50

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ Αυστραλίας

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
 ∆ΕΗΣΗ

Προς ανάπαυση της ψυχής 
του µοναχού ∆ρ Νικολάου Ζέρβη 
θανόντος την 19η Ιανουαρίου 2020 

εις Αθήνας.

Η Ενορία/Κοινότητα Αγίου Νεκταρίου Burwood 
θα τελέσει επιµνηµόσυνη δέηση µετά την Θεία 
Λειτουργία την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Burwood, εις ένδει-
ξη τιµής και εκπλήρωση ηθικού χρέους προς 
τον εκλιπόντα µοναχό ∆ρ Νικολάο Ζέρβη.

Ο εκλιπών κατά την πολυετή παραµονή του 
στην οµογένεια του Σύδνεϋ ως διδάσκαλος 
Ελληνικής γλώσσας, είχε πνευµατική του εστία 
την Ενορία/Κοινότητα Burwood όπου συχνά 
έδιδε ενδελεχείς οµιλίες βαρυσήµαντων θε-
µάτων. 

Ο Ιερατικώς Προϊστάµενος και η ∆ιοίκηση της 
Ενορίας/Κοινότητας Burwood θα προσφέρουν 
καφέ στο προαύλιο του Ιερού Ναού εις µνήµη 
του εκλιπόντος, για να δοθεί η ευκαιρία στους 
παριστάµενους να αναπολήσουν την παρουσία 
και το έργο του αγαπητού διδασκάλου και µε-
τέπειτα µοναχού ∆ρ Νικολάου Ζέρβη.




