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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και 
ώρα  6:00 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Πέμπτη 
26 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. εις τον  Ι. Ν. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Ιωάννης και Χρυσούλα, τα 
εγγόνια Σάββας, Χαράλαμπος, Εφραίμ, Νικόλαος και 
Λάζαρος, οι αδέλφές Μαρίνα και Αντιγόνη και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ του Συλλόγου της Παναγίας Σουμελά, 604 
New Canterbury Rd, Hurlstone Park.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης του στο Crookwell Hospital.

ΚΗΔΕΙΑ

ΣΑΒΒΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗ
ετών 83

από Πεντάβρυσο, Καστοριά
που απεβίωσε στις 21 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού και αδελφού

Τρισάγιο θα ψαλεί Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 6:30 
μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 Canterbury 
Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρακευή 27 
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: η κόρη Ευφροσύνη και ο σύζυγος της 
Πάτροκλος, η εγγονή Χριστιάνα, τα αδέλφια Χαράλα-
μπος και Γιαννούλα, Ανδρέας και Ελπίδα, Στέφανος και 
Ελένη μετά των οικογενειών τους και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Η τοποθεσία που θα προσφερθεί καφές θα ανακοινωθεί 
την ημέρα της κηδείας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης της στο Soup Kitchen του 
Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Newtown.

ΚΗΔΕΙΑ

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ετών 89

από Πέγεια Πάφου, Κύπρος
που απεβίωσε στις 23 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς, πεθεράς και αδελφής

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

θείου, εξαδέλφου και συμπεθέρου

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore
 και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.
Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Μανώλης 
και Μαρία, Κατερίνα, Θεοφάνης και Ευαγγελία, τα εγ-
γόνια, Γιώργος, Κώστας, Ευριπίδης, Κωνσταντίνος, 
Αμαλία και Ηλιάνα, η αδελφή Κατερίνα, τα κουνιάδια 
Διονυσία και Σταύρος, Γιώργος και Μαρία, Πόπη, Γιάν-
νης και Μαρία, Πηγή και Γιάνγκος, Γιώργος και Χρυσή, 
ο Σταύρος στην Ελλάδα,  τα ανίψια,  τα εξαδέλφια, οι 
συμπεθέροι  και λοιποί συγγενείς και φίλοι 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 τους ιερείς, πατέρα Χρήστο και πατέ-
ρα Απόστολο, όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερμή συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος. Eυ-
χαριστούμε 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 Κωνσταντίνου Παρβάκη.

H οικογένειά του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΒΑΚΗ
ετών 80

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καρδάμαινα, Κω

Είμαστε πάντα δίπλα σας και ακόμη και τις δύσκολες  αυτές ώρες  
αναλαμβάνουμε τον καφέ παρηγοριάς (μαζί με φαγητό) 

μετά από κηδείες ή μνημόσυνα.


