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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

θείου και κουμπάρου

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore 
και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.
Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Λίτσα, τα τέκνα Αναστασία, 
Παναγιώτης και Λαμπρινή, τα εγγόνια Ευστράτιος, Έλε-
να, τα αδέλφια στην Αμερική: Βασίλης και Στρατούλα, 
Ανθή, Φωτεινή και Στράτος, η αδελφή Λένα στην Ελ-
λάδα, τα ανίψια, οι κουμπάροι και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα, Αυστραλία και Αμερική.

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

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Tύ-
που ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φί-
λους 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 στην έρευνα για το Αλτσχάιμερ  και αυτούς 
που με οποιονδήποτε τρόπο μας εξέφρασαν την λύπη 
τους για τον θάνατο του προσφιλούς και αειμνήστου 
ημών συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και 
κουμπάρου Ευστράτιου Ζώχου

H οικογένειά του

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΖΩΧΟΥ
(STRATOS ZOHOS)

ετών 87

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πάμφιλα, Μυτιλήνη

Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 
και ώρα 5:00 μ.μ. στα γραφεία του JOSEPH MEDCALF 
FUNERAL, 447 Burwood Rd, Belmore.

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 
13 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:30  π.μ. εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Botany.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Mαρία , τα τέκνα Ακριβή και 
ο σύζυγος Παντελής, Παναγιώτης και η σύζυγος Βασ-
σιλική, τα εγγόνια Κωνσταντίνος, Ανδρέας, Παναγιώτα 
και Μαρία, τα κουνιάδια Μιλτιάδης και Τασία, τα ανήψια 
σε Αυστραλία και Ελλάδα, οι συμπέθεροι και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ετών 85

από Καλό Χωριό, Σητεία
που απεβίωσε στις 5 Ιουλίου 2018

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, γαμπρού και θείου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και 
ώρα 6:30 μ.μ. εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street  (corner with 
Purchase Street), Parramatta.

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 17 Ιουλίου 
2018 και ώρα 11:00 π.μ. εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street  (corner 
with Purchase Street), Parramatta, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Bασιλική, τα τέκνα Ιωάννης 
και η σύζυγος Ανθή, τα εγγόνια Βασιλική και Ανδριάν-
να, τα ανίψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και την Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της Εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης του στο Cancer Research

ΚΗΔΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΑΡΔΟΥ
ετών 96

από Κύθηρα
που απεβίωσε στις 12 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού, θείου και εξαδέλφου

Η Οικογένεια
 Γεωργίου Σταυρουλάκη
 εκφράζει τα θερμά της

 συλλυπητήρια και την βαθιά 
της θλίψη στην οικογένεια και 
τους οικείους του εκλιπόντος 

Γεωργίου Πασχάλη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
θα τον σκεπάσει.


