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Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και 
ώρα 5.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, Blacktown. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 5 
Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral 
St, Blacktown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Πάµπη, τα τέκνα Ειρήνη και 
Peter, Νικόλας και Georgina, Νέστορας και Nadine, 
Πέτρος και Amanda, τα εγγόνια: Aria, Harry, Daemon, 
Lily, Hector, Maximus, Ari, η αδελφή Άνθη, η αδελφή 
Ανδρούλα και Χριστάκης στην Αγγλία, τα κουνιάδια, 
τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Κύπρο και στην Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΟΛΥΚΚΟΥ ΜΕΛΑΪΣΗ
(Polykkos Melaisis)

ετών 67

από Μόρφου Κύπρος
που απεβίωσε στις 27 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, 

θείου και εξαδέλφου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 3 Αυ-
γούστου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ, 49-59 Holterman St, Crows 
Nest, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
French’s Forest (1 Hakea Ave, Davidson).

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννης, Ιπποκράτης και Αγ-
γελική, ο εγγονός ∆ηµήτριος, η νύφη Ελπίδα, ο κουνιά-
δος ∆ηµήτρης στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυ-
στραλία. 

Όσοι επιθυµούν να παραβρεθούν στην κηδεία παρα-
καλούµε να επικοινωνήσετε µε την οικογένεια. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
(James Sider)

ετών 98
από Υδρούσα Σάµου

που απεβίωσε στις 28 Ιουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

παππού, γαµπρού, κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί  
ΣΗΜΕΡΑ Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020  

και ώρα 12.00µµ εις τον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου,  
90 Νewcastle St, Rose Βay η δε σορός της  

θα ενταφιασθεί στο κοιµητήριο Eastern Suburbs 
Memorial Park (Βotany).

Οι τεθλιµµένοι συγγενείς και φίλοι. 

Λόγω περιορισµού του κορωνοϊού COVID 19 και  
τα περιοριστικά µέτρα της κυβέρνησης παρακαλούµε 

όπως δηλώσετε συµµετοχή µέσω του διαδικτύου 
https://forms.gle/rXFjKks9UL7ksW8EA.

Η κηδεία θα γινει µε ζωντανή µετάδοση  
διαδικτυακά στο https://www.youtube.com/channel/

UCFhDRcY0Sx-7B097n8MNSBA

Eυχαριστούµε για την κατανόηση

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

ετών 56
Γεννηθείσα εις Shepparton, Victoria
που απεβίωσε στις 27 Iουλίου 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

ΠΕΝΘΗ 37




