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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Συµπληρώθηκαν εννέα  µήνες από το θάνατο του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
πατέρα, παππού, και αδελφού

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.

Λόγω των µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας 
εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού, 

το µνηµόσυνο δεν θα γίνει στην εκκλησία 
αλλά θα τιµήσουµε τη µνήµη του 

σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.

ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΓΙΟΥ
Ετών 85

από Ποτιδάνεια Φωκίδας

Αιωνία του η µνήµη

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 
και ώρα 4.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 31 
Αυγούστου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε 
σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Eastern 
Suburbs Memorial Park (Botany).

Oι τεθλιµµένοι: τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ
ετών 90
από τη Χίο

που απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης θείας

ΠΕΝΘΗ 37

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 

πατέρα, παππού, κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 
Balmoral St, Blacktown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παρασκευή, τα τέκνα Γεωρ-
γία και Vlatko, Χρήστος και Ελένη, τα εγγόνια Κατερί-
να, Νικόλαος, Θωµάς, Μάρκος, Αποστόλης, ∆ηµήτρης, 
Γαβριήλ, Ραφαήλ, οι κουνιάδες Μαρία και Βασιλική, 
τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα, στην Αµερική και στην 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. Eυχα-
ριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες, 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 προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΡΛΟΥ
H οικογένειά του

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΡΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καλτεζιές, Τρίπολη




