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H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 20 
Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. εις τον Ι.Ν. Αγίου Χα-
ραλάμπου, 4 Fleet Close, Tuggerah, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Noraville.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ελισάβετ, τα τέκνα Μιχάλης, 
Σοφία και Λεωνίδας, η εγγονή Ελισάβετ, τα αδέλφια 
στην Αυστραλία Βασίλης και Καλλιρόη, ο αδελφός στην 
Ελλάδα Παναγιώτης, τα κουνιάδια Πλάτων και Χριστί-
να, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι στην Ελλάδα και την Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Mingara Recreation Club (The Show Room), 
12/14 Mingara Drive, Tumbi Umbi

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης του στο Dementia και στο 
Cancer Research.

ΚΗΔΕΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΪΡΙΔΗ
ετών 84

από Πλατανιά Κοζάνης
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, αδελφού,
κουνιάδου και εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και 
ώρα 7.00 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 24 Ιουλί-
ου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στον Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙ-
ΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh St Burwood,  η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Rookwood.

Οι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Λίτσα και Μιχάλης, Θάλια και 
Σταύρος, τα εγγόνια  Βασιλική, Ευστράτιος, Ηλίας και 
Δήμητρα, τα αδέλφια Γιάννης, Χαράλαμπος και Thelma, 
η νύφη Ρηνούλα στην Αυστραλία, τα ανίψια, τα εξαδέλ-
φια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε Αυστραλία, Ελλά-
δα και Αμερική.

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 88

από Αγία Παρασκευή Λέσβος
που απεβίωσε στις 15 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον Θάνατο
της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης

μητέρας, γιαγιάς, θείας και εξαδέλφης

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Greek Community Club, 206 - 210 Lakemba 
St, Lakemba.

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 25 
Ιουλίου 2018 και ώρα 10:30  π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Παναγιώτης, η κόρη Πάολα, 
ο γαμπρός Δημήτρης, τα εγγόνια Γιαννάκης και Αννού-
λα, οι αδελφές στην Αυστραλία Ελπίδα και Ειρήνη μετά 
των συζύγων, η αδελφή στην Ελλάδα Κωστούλα μετά 
του συζύγου αυτής, τα αδέλφια στην Ελλάδα Παύλος 
και Νίκος μετά των συζύγων, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και την Αυ-
στραλία.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της μνήμης της  στο Westmead 
Children Hospital.

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΝΑΣ ΣΟΥΛΕΛΕ
από Χανιά, Κρήτη

που απεβίωσε στις 18 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής,
θείας και εξαδέλφης

Η Πρόεδρος και το ΔΣ της
 Ποντιακής Αδελφότητας 

«Ο Ποντοξενιτέας» 
εκφράζουν τα θερμά τους

 συλλυπητήρια και την βαθιά 
τους θλίψη στην οικογένεια και 

τους οικείους του εκλιπόντος 
Λάζαρου Παϊρίδη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
θα τον σκεπάσει.


