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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 
20 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 11.00πµ  εις τον Ιερό Ναό 
της Αγίας Ευφηµίας, 6-12 East Terrace, Bankstown, 
η δε σορός του θα ενταφιασθεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα: Γιώργος και 
Ουρανία, Γιάννης, τα εγγόνια: Χρυσοβαλάντου, Μαρία, 
Βασιλική, Αθανάσιος, τα αδέλφια Σταύρος και Ευσταθία 
στην Αυστραλία και στην Ελλάδα Αντώνης και Αγγελι-
κή, ο γαµπρός στην Ελλάδα Κώστας, τα κουνιάδια, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι από Αυστραλία 
και Ελλάδα.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στην Ιερά Μονή «Πα-
ναγία της Παντάνασσας».

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ
ετών 74

από Σκανδάλη, Λήµνου
που απεβίωσε στις 15 Νοεµβρίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Συµπληρώθηκαν δώδεκα  µήνες 

από το θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

πατέρα, παππού, και αδελφού

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη τους όπως προσέλθουν την Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2020, µετά 
τη θεία λειτουργία (ώρα 10.15 πµ) εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leichhardt και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον  Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γεωργία, Κατερίνα και Ντάρκος, Παναγιώτης και Αγγελική, τα εγγόνια του Μι-
χάλης, Πέτρος, Φώτης, Μηλίτσα, Νικόλα A., Χριστόφορος, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΓΙΟΥ
Ετών 85

από Ποτιδάνεια, Φωκίδας

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

Λόγω των µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την Kατερίνα (0466 421 669) για να δηλώσετε την επιθυµία σας 

να παραστείτε στο µνηµόσυνο. Ευχαριστούµε για την κατανόηση.

Αιωνία τους η µνήµη

Τελούντες 22ετές µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

και πάντα αξέχαστης
µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και νύφης

MAΡΙΑΣ ΛΑΓΙΟΥ
Ετών 61

από Κέρτεζη, Καλαβρύτων




