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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρα-
σκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 9.00 π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Marrick-
ville, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Νίκος και 
Lucy, Ιωάννα και Σπύρος, τα εγγόνια Daniel, Matthew, 
Απόστολος και ∆ήµητρα, τα αδέλφια Παρασκευή και 
Ανδρέας, Βασίλης, ο πεθερός ∆ηµήτριος, τα κουνιάδια 
Γιώργος, Ντίνα, Γεωργία και Σπύρος, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και 
στην Αυστραλία. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

XΡΗΣΤΟΥ ΥΦΑΝΤΗ
ετών 72

από Καστράκι Φωκίδας
που απεβίωσε στις 30 Μαΐου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, γαµπρού, 

κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

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

θα γίνει σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 
και ώρα 4.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Σάββατο 
6 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00 π.µ. στον ΚΑΘΕ∆ΡΙ-
ΚΟΣ Ι. Ν. ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 242 
Cleveland Street, Redfern, η δε σορός του θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Fay, τα τέκνα Jenny (αποβ.) 
και Μηνάς, Τίνα και Θεόδωρος, Rickie, Λίτσα και David, 
τα εγγόνια, τα δισέγγονα, η κουνιάδα Sandra και Αllen, 
τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΑΡΗ ΧΑΛΙΟΡΗ
ετών 85

από τα Κύθηρα
που απεβίωσε στις 3 Ιουνίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, κουνιάδου και θείου

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

θα γίνει σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα Ιωάννα, 
Βασίλης, η νύφη Μαρία, τα εγγόνια Παναγιώτα, Γεωργία 
και Ηλίας , η αδελφή Γεωργία στην Ελλάδα και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ των πτωχών και απόρων.

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ
ετών 84

από τη Λαµία
που απεβίωσε στις 30 Μαϊου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

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

θα γίνει σε στενό οικογενειακό περιβάλλον. 
Ευχαριστούµε για την κατανόηση.
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