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Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 
14 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 πµ εις τον ιερό Ναό 
του Αγίου Νεκταρίου, cnr Railway Pde & Burleigh Street, 
Burwood η δε σορός του θα ενταφιασθεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.
 Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα Χριστόδου-
λος και Στυλιανή, Νικόλας, Ηλίας και ∆έσποινα, τα εγ-
γόνια: Μιχάλης και Jemma, Μιχάλης, Ιάκωβος, ∆ηµή-
τρης, Christian, Ειρήνη, Θεοδώρα, Ειρήνη, η δισέγγονη 
Tamika, τα αδέλφια, τα ανίψια, τα ξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.
Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν µετά το τέλος 
της ακολουθίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Children’s Cancer 
foundation

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΙΧΑΛΗ ΠΟΝHΡΗ
ετών 88

από Λειψούς, ∆ωδεκανήσου
που απεβίωσε στις 6 Αυγούστου, 2020

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 
και ώρα 2.00 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 17 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 
µ.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Cnr. Weekes & Carpenter Ave, Rookwood, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αστερόπη, τα τέκνα Ιωάννης, 
Αργυρώ, η εγγόνα Γεωργία, τα αδέλφια Νίκη και Κώ-
στας, Χρήστος και Έλλη, τα κουνιάδια: Μιχάλης, Κώ-
στας, Ευδοκία, Καίτη και Γιώργος, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από την οικία µας 9 Belmont Road, Glenfield.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στους φτωχούς και 
άπορους της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στο Newtown.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ετών 89

από Μυτιληνιούς Σάµου
που απεβίωσε στις 9 Αυγούστου 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 θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 18 Αυ-
γούστου 2020 και ώρα 11.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Πανάγος, τα τέκνα Γιώργος 
και Μάρθα, η εγγόνα Αθανασία, τα αδέλφια και κουνιά-
δια στην Ελλάδα, η κουνιάδα στο Σίδνεϊ: Ευσταθία και 
ο σύζυγός της Γιάννης Χαµπέσης, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Λόγω της πανδηµίας του Κορονοϊού (Covid 19) και τα περι-
οριστικά µέτρα της Κυβέρνησης η οικογένεια θα δεχθεί τα 
συλλυπητήρια στην εκκλησία.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΚΙΩΝΗ
ετών 89

από Άνω ∆ώριο, Μεσσηνίας
που απεβίωσε στις 12 Αυγούστου 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
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