
WEDNESDAY 4 JULY 2018 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ20 ΠΕΝΘΗ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955
Είμαστε πάντα δίπλα σας και ακόμη και τις δύσκολες  αυτές ώρες  

αναλαμβάνουμε τον καφέ παρηγοριάς (μαζί με φαγητό) 
μετά από κηδείες ή μνημόσυνα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού, νονού, κουμπάρου,

θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018  εις Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 11 Hassal Street, Par-
ramatta και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα, τα εγ-
γόνια, τα βαφτιστήρια, οι κουμπάροι, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
Αυστραλία.

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

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 Γεωργίου Παρμάγκου

H οικογένειά του

ΓΕΩΡΓΙΟY ΠΑΡΜΑΓΚΟY
ετών 82

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίγρι Λέσβου

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας

και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, πεθερού και παππού

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, μετά βαθυτάτης θλίψεως, κάνει γνωστόν εις πάντας τους ευσεβείς 
Χριστιανούς και ολόκληρον την Ομογένειαν, ότι την Πέμπτη, 28ην Ιουνίου 2018, εκοιμήθη εν Κυρίω ο 
εκ των Κληρικών αυτής π. Παναγιώτης Μπασκούτας.

Την Πέμπτην, 5ην Ιουλίου και ώραν 6ην μ.μ., η σορός του εκλιπόντος θα μεταφερθεί εις τον Καθεδρικόν 
Ι. Ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 242 Cleveland Street, Redfern, όπου θα τελεσθεί Τρισάγιον και 
θα παραμείνει καθ όλην την διάρκεια της νυκτός.

Την Παρασκευή, 6ην Ιουλίου και ώραν 8:10:30 π.μ., θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία ώρα 
11:00 θα ψαλεί η Εξόδιος Ακολουθία, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. 
Σεραφείμ, με συμμετοχήν όλων των  Κληρικών του Σύδνεϋ.

Oι τεθλιμμένοι: η πρεσβυτέρα Μαρία, η θυγατέρα Θεώνη, ο γαμπρός Αναστάσιος, τα εγγόνια Ελήνα και 
Παναγιώτης και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το PANARCADIAN CLUB, 51-55 KING ST 
ASHBURY

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια δωρεές να γίνουν δωρεές υπέρ της μνήμης του, στην 
Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Ανδρέου

ΚΗΔΕΙΑ

π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ


