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Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 και 
ώρα 4µµ, στα γραφεία του Euro Funeral Services, 890 
Canterbury Road, Roselands.

Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευτέρα 20 
Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30πµ εις τον ιερό Ναό της Αγί-
ας Ευφηµίας, 6-10 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιασθεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Πόλυ, τα τέκνα Ανδρέας και 
Φιλιώ, Μάκης και Carolyn,  τα εγγόνια Αναστάσιος, Πο-
λύµνια, Ραφαήλ, Γαβριέλα, τα αδέλφια Θάλεια στην Κύ-
προ, Χριστίνα και Παναγιώτης, Κωνσταντίνος και Πανα-
γιώτα στην Κύπρο, ∆έσποινα και Γρηγόρης, τα ανίψια τα 
ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Κύπρο και 
Αυστραλία. 

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

Παρακαλείσθε όπως αντί για στεφάνια και λουλού-
δια κάνετε δωρεές εις µνήµη του στο Chris O’Brien 
Lifehouse.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ετών 73

από Παχύαµµο, Λευκωσίας, Κύπρου
που απεβίωσε στις 13 Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί ΣΗΜΕΡΑ Παρα-
σκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στον  Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, 
Newtown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητή-
ριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος  Nίκη, τα τέκνα Μιχάλης, Κώ-
στας και Σοφία, οι εγγόνες Νίκη, Σωτηρία, τα αδέλφια, 
τα κουνιάδια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι στην Κύπρο και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το κλαµπ της Ελληνικής Κοινότητας στο Λακέµπα 
(206-210 Lakemba St, Lakemba).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ των πτωχών και απόρων.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΗΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
ετών 97

από Πάφο, Κύπρος
που απεβίωσε στις 11 Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και εξαδέλφου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί ΣΗΜΕΡΑ Παρα-
σκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 1.30 µ.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners Rd, Kings-
ford, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Βotany.

Oι τεθλιµµένοι: Ειρήνη, Νικόλαος, Μαρία, τα αδέλφια: 
Αριάδνη και Αντώνιος, τα ανίψια, θείοι, θείες, εξαδέλ-
φια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 57

από Σίδνεϊ Αυστραλίας
που απεβίωσε στις 12 Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, αδελφού, θείου, εξαδέλφου 

ΠΕΝΘΗ 37




