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Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 
6 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 Canterbury 
Rd, Roselands. 
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 
27 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30  π.μ. στον Ι. N. 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 
& ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The King-
sway, Gymea, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοι-
μητήριο του Woronora.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Αρχοντούλα, τα τέκνα Θεοδώρα, 
και ο σύζυγος της Μark, τα εγγόνια Michael, Elizabeth και 
Sarah, τα αδέλφια σε Αυστραλία και Ελλάδα, τα ανίψια, τα 
ξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το  ‘The Cottage’ στο κοιμητήριο του Woronora.

ΚΗΔΕΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΠΟΥ
ετών 89

από Σκόπελο Μυτιλήνης
που απεβίωσε στις 23 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, πεθερού και ξάδελφου

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα 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

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί αήμερα Τετάρτη 25 
Ιουλίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. εις τον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοι-
μητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύντροφος Ruth, τα τέκνα Anthony 
και Alicia, Renee και Luke τα εγγόνια Alessio, Rose-
Eva, και Christos, ο πατέρας Gerald τα αδέλφια Tony, 
Andrew και Hazel, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το προαύλιο της Εκκλησίας.

ΚΗΔΕΙΑ

FRANK MALIS
ετών 58
από Σίδνεϊ 

που απεβίωσε στις 21 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

υιού, συντρόφου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου


