
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 6 JULY 2018 33ΠΕΝΘΗ

Εξυπηρετούμε όλο το Σίδνεϊ
Τηλ. 9759 9759
ΚΕνΤριΚό γραφΕιό & ΠαρΕΚΚλήΣι: 
890 Canterbury Rd,  
Roselands NSW 2196
ΠαραρΤήμα: 
Shop 7/5 Belgrave St, Kogarah
Ph: 95546611

Ε λ λ ή ν ι Κ ό  γ ρ α φ Ε ι ό  Τ Ε λ Ε Τ ω ν

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

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Δευτέρα 9 Ιουλί-
ου 2018 και ώρα 11.00  π.μ. στο Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 
ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, Gymea, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Woronora 
Memorial Park, Linden Street,  Sutherland.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Λεώνη, τα τέκνα Ελένη, Ευ-
ανθία και Νίκη, ο γαμπροί Κωνσταντίνος, Ελευθέριος 
και Παντελής, τα αδέλφια Ανδρέας και η σύζυγος του 
Ευδοκία, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το C-Side Function Centre. 110 General Holmes 
Drive, Kyeemagh

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης του στο The St George and 
Sutherland  Medical Research Foundation

ΚΗΔΕΙΑ

ΛΟΙΖΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ετών 84

από Αραδίππου, Κύπρος
που απεβίωσε στις 4 Ιουλίου 2018

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

 συζύγου, πατέρα, παππού, προππάπου,
 πεθερού και αδελφού

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Δευτέρα 9 Ιου-
λίου 2018 και ώρα 10.30  π.μ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Χριστίνα, τα τέκνα Μαρία, 
Joanna, Patty and Cathy, τα εγγόνια Christina, Matthew, 
Sophea , Nicole, Andrew, Nicholas και Luca και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Village Cafe, Rookwood. 

ΚΗΔΕΙΑ

NIKOΛΑΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ετών 94

που απεβίωσε στις 2 Ιουλίου 2018

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

 συζύγου, πατέρα και παππού


