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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
πατέρα και παππού

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 19 Αυγούστου 2018 εις Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Νικόλαος και Πασχαλιά, 
∆ήµητρα και Πέτρος, τα εγγόνια Μαρία, Αναστάσιος, 
Σπυρίδων, Σπυρίδων, Μιχάλης, Ιωάννης και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
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. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κη-
δεία του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού του, αυτούς που έκαναν δωρεές στη 
Φιλόπτωχο της Ενορίας των Αγίων Πάντων (Belmore)
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυ-
τούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την 
λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς και αειµνή-
στου ηµών πατέρα και παππού

ΣΠΥΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
H οικογένειά του

ΣΠΥΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
Ετών 86

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Zάκυνθο

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

κουνιάδου και εξαδέλφου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 19 Αυγούστου 2018  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δε-
ήσεις των.
Οι 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 το µνηµόσυνο  να περάσουν 
για καφέ από το Pontian Club, 15 Riverview Rd, 
Undercliffe, Earlwood.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε 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 στο 
Dementia και στο Cancer Research και αυτούς που µε 
οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για 
τον θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΪΡΙ∆Η
H οικογένειά του

ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΪΡΙ∆Η
Ετών 84

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πλατανιά Κοζάνης

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέµπτη 16 Αυγούστου 2018 και 
ώρα 6.30 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 
ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 17 
Αυγούστου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liv-
erpool, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γκλόρια και Γιώργος, η εγγονή 
∆έσποινα, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Fontana Amorosa, 29 Forbes St, Liverpool.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Dementia 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΡΙΘΑΡΗ
ετών 90

από Καραβά Κυθήρων
που απεβίωσε στις 12 Αυγούστου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, εξαδέλφης και θείας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Χώρος ταφής

στο νεκροταφείο  
του Botany
τιµή: $18,000

Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 0414 191 158
και ζητήστε τον Τζον




