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Εξυπηρετούμε όλο το Σίδνεϊ
Τηλ. 9759 9759
ΚΕνΤριΚό γραφΕιό & ΠαρΕΚΚλήΣι: 
890 Canterbury Rd,  
Roselands NSW 2196
ΠαραρΤήμα: 
10 Hassal St,  
Parramatta NSW 2150

Ε λ λ ή ν ι Κ ό  γ ρ α φ Ε ι ό  Τ Ε λ Ε Τ ω ν Θα θέλαμε όπως και διά μέσω του Τύπου να εκφράσουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
εκλιπόντος και αγαπητού

Με σεβασμό και εκτίμηση,
Οικογένεια Σταυρουλάκη

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Ευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο 
να ξεπεράσετε τούτη την δύσκολη στιγμή και να σας 
έχει γερούς να τον θυμόσαστε όπως θα τον θυμόμαστε 
και εμείς.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΥΒΑΚΤΑ 

Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουα-
ρίου 2013 και ώρα 7 μ.μ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
μπτη 31 Ιανουαρίου 2013 2013 και ώρα 11:00  
π.μ. στο Rookwood Crematorioum, West 
Chapel.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Σταυρούλα, τα τέ-
κνα, τα εγγόνια, οι αδελφές σε Αυστραλία και 
Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Ο χόρος που θα δοθεί ο συλλυπητήριος καφές 
θα ανακοινωθεί σε ερχόμενη έκδοση.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια δωρεές να γίνουν Heart Foundation.

ΚΗΔΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ετών 85

από Λεμονιά Σκάλας Λακωνίας
που απεβίωσε στις 25 Ιανουαρίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέμπτη  31 Ιανουαρίου και αύριο 7 μ.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 11 Hassal Street, Parramatta. H νεκρώσιμος ακολουθία 
θα ψαλεί την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00  μ.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 11 Hassal Street, Parramatta, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο  νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Δέσποινα, οι κόρες Έλενα και Βασιλική, η μητέρα Ελένη, 
τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

ΚΗΔΕΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΥΒΑΚΤΑ
 ετών 57

από Νεάπολη Λακωνίας
που απεβίωσε στις 27 Ιανουαρίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES 9759 9759

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


