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Oι τεθλιµµένοι: οι γονείς Σάββας και Ελισάβετ, τα αδέλ-
φια Άγγελος, Μαρία, Νίκος και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι στην Κύπρο και στην Αυστραλία.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΥΡΤΗ
(Kevin Kourtis)

ετών 39
από το Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 24 Μαΐου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

υιού και αδελφού 

Λόγω των κρίσιµων στιγµών εκ της πανδηµίας 
του κορωνοϊού COVID-19 στον πλανήτη, η κηδεία τoυ 

θα γίνει σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 
6.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 
ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool. H νεκρώσιµος 
ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και 
ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
& ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Σπύρος, τα τέκνα Κωνστα-
ντίνος και Sally, Μάρθα και Jason, τα εγγόνια: Dion, 
Anastasia, τα αδέλφια Παναγιώτης και Αθανασία, Βασι-
λική και Γιώργος, Σωτήρης και Σοφία, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 

Η Αναστασία υπήρξε µια υπέροχη σύζυγος και µητέρα 
προς τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Ήταν το στήριγµα 

του σπιτιού και θα µείνει για πάντα αξέχαστη 
και όσο θα ζούµε θα την θυµόµαστε για πάντα. 

Αιωνία να είναι η µνήµη της
και το χώµα ελαφρύ που θα την σκεπάσει.

Η οικογένειά της

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ετών 71

από Παλαιά Βρύση, Μεσσηνίας
που απεβίωσε στις 28 Μαϊου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Λόγω των κρίσιµων στιγµών εκ της πανδηµίας 
του κορωνοϊού COVID-19 στον πλανήτη, η κηδεία της 

θα γίνει σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 και 
ώρα 4.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέρα 1η Ιου-
νίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
650 New Canterbury Rd, Hurlstone Park, η δε σορός 
του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆ήµητρα, τα τέκνα Ειρήνη, 
Γεωργία και Peter, Θεοδώρα, τα εγγόνια Olivia, Laura, 
Hannan, τα κουνιάδια Σταύρος και Βασιλική, Αλίκη, ∆έ-
σποινα και Βασίλης, Κυριακή και Αντώνης, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και στην Αυστραλία.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆Η
(Alex Paras)

ετών 91
από το Κιλκίς

που απεβίωσε στις 25 Mαΐου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, κουνιάδιου και θείου

Λόγω των κρίσιµων στιγµών εκ της πανδηµίας 
του κορωνοϊού COVID-19 στον πλανήτη, η κηδεία τoυ 

θα γίνει σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.
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