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@: admin@eurofunerals.com.au W: www.eurofunerals.com.au

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

ΠΕΝΘΗ

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30  π.μ. στον 
Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 20 Wharf Rd, 
Gladesville, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιμητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιμμένοι: o σύζυγος Νικόλαος, τα τέ-
κνα Μαριλένα και Δημήτριος, Γεώργιος και 
Kathryn, τα εγγόνια Deanne, Simone, Taylor, 
Madeline και Jacinta, τα αδέλφια Αθανασία 
στην Ελλάδα, Πηνελόπη, Χριστίνα, Γεώργιος 
και Liz στην Αυστραλία, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη μνήμη της υπέρ 
του Estia Foundation.

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΣΜΙΛΑ
ετών 78

από Κάιρο Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Τρί-
τη 21 Ιουνίου 2016 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 κοιμητήριο του Kingswood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ουρανία, τα τέκνα Πα-
ναγιώτα, Διονυσία και Διονύσης, Βασιλική και 
Δονάτος, τα εγγόνια Πλάτων, Παναγιώτης, Ηλίας, 
και Δονάτος, ο αδελφός Γεώργιος στην Ελλάδα, 
τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα ξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΑΦΛΑ
ετών 82

από Πλάτανο Αχαΐας
που απεβίωσε στις 14 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

* Τμήμα του Euro Funeral Services - Division of Euro Funeral Services

With many years 
of experience and dependability

Aναλαμβάνουμε την μεταφορά σορού 
σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη

Τηλ.9554 6611
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