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Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής λυαγαπημένης μας και 
πάντα αξέχαστης μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, 

αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως 
προσέλθουν το προσεχές Σάββατο 18 Ιουνίου 2016 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Living-
stone Rd, Marrickville και ενώσουν μεθ’ ημών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Αναστάσιος και Νικο-
λέττα, τα εγγόνια Νικολέττα, Μάρκος και Νικο-
λίνα, Σπυράγγελος και Αννα, Στέφανος και Κε-
ρασιά, τα δισέγγονα Neil and Elizabeth, Alysha, 
Marina, George, Tashan, Christopher, Angel 
Jade και Alexa, τα αδέλφια στην Αυστραλία Αρι-
στείδης, Λυκούργος και Δήμητρα, αδέλφια στην 
Ελλάδα και Αμερική, τα ανίψια, εξαδέλφια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα, Αμερι-
κή και Αυστραλία.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά της

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερμή συμπαράστασή τους στο 
βαρύ μας πένθος. Ευχαριστούμε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη μνήμη της υπέρ του «Friends 
in Need» για την αγορά λεωφορείου για παιδιά με 
ειδικές ανάγκες, και αυτούς  που με οποιοδήποτε 
τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.
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Aναλαμβάνουμε την μεταφορά σορού 
σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη

With many years of experience and dependability
* Τμήμα του Euro Funeral Services - Division of Euro Funeral Services
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ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΓΡΑΦΕΙΌ & ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ: 
890 Canterbury Rd, Roselands NSW 2196
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
Shop 7/5 Belgrave St, Kogarah
(Απέναντ ι  από τον Ι .Ν.  Αναστάσεως του Χριστού στο Kogarah)
Ph: 95546611
@: admin@eurofunerals.com.au W: www.eurofunerals.com.au

ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΓΡΑΦΕΙΌ & ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ: 
890 Canterbury Rd, Roselands NSW 2196
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
Shop 7/5 Belgrave St, Kogarah
(Απέναντ ι  από τον Ι .Ν.  Αναστάσεως του Χριστού στο Kogarah)
Ph: 95546611
@: admin@eurofunerals.com.au W: www.eurofunerals.com.au

Εξυπηρετούμε όλο το Σίδνεϊ
Τηλ. 9759 9759

• 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.  

Προτεραιότητα μας 
η προσωπική επαφή 
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Con Kostakidis
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• Δωρεάν 
λεωφορεία από 
τις εκκλησίες  

για τα 
κοιμητήρια.

24 ΩΡΕΣ - 
7 ΜΕΡΕΣ

www.eurofunerals.com.au

*Οι παρόντες όροι μπορούν να αναθεωρηθούν


