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κεντρικό γραφειό & Παρεκκλησι: 890 Canterbury Rd, Roselands NSW 2196
Παραρτημα: 10 Hassal St, Parramatta NSW 2150

εξυπηρετούμε όλο το σίδνεϊ

• αποκλειστικά για την ελληνική παροικία, 
πληρώστε την κηδεία με μηνιαίες δόσεις 
για δύο (2) χρόνια.
• Προκαταβολική αγορά τάφου 
σε τωρινές τιμές ξεπληρώνοντάς τον 
με δόσεις για δύο (2) χρόνια. 
• μνημείο τάφου, το ίδιο με δόσεις.
• μετακομιδή σορού στην ελλάδα, μπορεί επίσης 
να συμπεριληφθεί στο σχέδιο αποπληρωμής.
• το σχέδιο πληρωμών διατίθεται επίσης 
για συνταξιούχους γήρατος.  
• Δωρεάν λεωφορεία από τις εκκλησίες 
για τα κοιμητήρια. τηλ. 9759 9759

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Παρασκευή 1 Φε-
βρουάριου 2013 και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία 
του Acropolis Funeral Services, 212 Homer 
St, Earlwood.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί το Σαβ-
βάτο 2 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:00  π.μ. 
στον Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 
175 Bayview Ave, Earlwood, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα Ζωή, 
Θεόδωρος, η μητέρα, Ζωή, τα αδέλφια Φωτού-
λα και Damiano, τα ανίψια Παναγιώτης, Θεοδώ-
ρα, Αγγελική και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

O χώρος που θα δοθεί ο συλλυπητήριος κα-
φές θα ανακοινωθεί σε ερχόμενη έκδοση.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΣΑΜ)
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 52
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε στις 25 Ιανουαρίου 2013

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

συζύγου, πατέρα, υιού, αδερφού και θειού

Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπημένης μας και πάντα 
αξέχαστης συζύγου, μητέρας και κουνιάδας,

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 3 
Φεβρουαρίου 2013 στον Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ, 49-59 Holterman 
St, Crows Nest και ενώσουν μεθ’ ημών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Δήμος, τα τέκνα 
Γεωργία και Paul, Παναγιώτα και Robert,  τα 
κουνιάδια Σάββας και Καλισθένη, Ανδρέας 
και Παρασκευή, τα κουνιάδια στην Κύπρο 
Στάθης και Αγγελική, η νύφη της Μαρούλα,  τα 
ανίψια, τα βαπτηστήρια  και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Αυστραλία και Κύπρου.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από την οικία μας, 66 
Macquarie St, Chatswood.

Η οικογένειά της

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσωτου 
Τύπου να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγε-
νείς και φίλους για την θερμή συμπαράστασή 
τους στο βαρύ μας πένθος. Θα θέλαμε να ευ-
χαριστούμε ιδιαιτέρως τους Σάββα, Καλισθένη 
και Μαρίνα που ταξίδεψαν από Μελβούρνη, τα 
αδέλφια από Σίδνεϊ Ανδρέα και Παρασκευούλα 
και τα αδέλφια από Ελλάδα Αγγελική και Ευστά-
θιο για την θερμή τους συμπαράσταση, αυτούς 
που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που 
κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σο-
ρού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη μνήμη 
της και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέ-
φρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πάφο, Κύπρου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Κυριακή 3 Φε-
βρουαρίου 2013 και ώρα 4 μ.μ. στα γρα-
φεία του Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah. H νε-
κρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Δευτέρα 4 
Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00  π.μ. στον 
Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-
20 Belgrave St, Kogarah, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Φρόσω, ο υιός Theo, 
τα αδέλφια Λοΐζος και Dorothy, Γεώργιος και 
Μυρούλα, Στέλιος και Κωνσταντίνα, Μαίρη, 
Ανδρέας και Σούλα μετά των τέκνων τους, τα 
ανίψια Μιχάλης και Στέλλα, Γιάννης και Emnie, 
Αθηνά και Γιάννης μετά των τέκνων τους Λου-
κά και Ανδρέα, οι κουμπάροι και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι σε Κύπρο και Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Venus Reception.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια δωρεές να γίνουν στο Calvary Hospital.

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΝΟΥΝΝΗ
ετών 69

από Λεμεσσό, Κύπρο
που απεβίωσε στις 29 Ιανουαρίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

Re
fle

ct
io

ns
 a

t R
oo

kw
oo

d 
 0

2
 9

7
6

4
 6

0
8

8


