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H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Παρα-
σκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 1:00  μ.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 μαζί με 
τους αγαπημένους του γονείς στα Μητάτα Κυθήρων.

Oι τεθλιμμένοι: τα αδέλφια Κυράνη, Ματίνα και Νίκος, 
Σταυρούλα και Νίκος, Γιάννης και Ειρήνη, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και την Αυστραλία.

ΚΗΔΕΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΡΟΥ
ετών 88

από Μητάτα, Κύθηρα
που απεβίωσε στις 21 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και 
ώρα 6:00 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Corner Flora and Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 31 Ιου-
λίου 2018 και ώρα 10:30  π.μ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Μαρία, Σάββας, Ελένη, Θεο-
φάνης, Ξένια, Χρυστάλα, Κώστας, Αντώνης και Γεώρ-
γιος μετά των συζύγων τους, τα 20 εγγόνια, τα 10 δισέγ-
γονα,  ο αδελφός Λεόντιος, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΑΒΒΑ
ετών 89

από Κερύνεια, Κύπρος
που απεβίωσε στις 25 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προππάπου, αδελφού,
θείου και εξαδέλφου

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

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.


