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• 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. 

Εξυπηρετούμε όλο το Σίδνεϊ
Τηλ. 9759 9759

ΚΕνΤριΚό γρΑφΕιό & ΠΑρΕΚΚλήΣι: 
890 Canterbury Rd,  
Roselands NSW 2196
ΠΑρΑρΤήΜΑ: 
Shop 7/5 Belgrave St, 
Kogarah, ph: 95546611

Ε λ λ ή ν ι Κ ό  γ ρ Α φ Ε ι ό  Τ Ε λ Ε Τ ω ν

ΠΕΝΘΗ

HELLENIC FUNERALS 
AND REPATRIATION 

SERVICES

HELLENIC FUNERALS 
AND REPATRIATION 

SERVICES
Τηλ.9554 6611

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

Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπημένου  μας και πάντα αξέχαστου  
συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 24 Ιουλίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & 
Cecilia Sts, Belmore και ενώσουν μεθ’ ημών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ανδριάνα, τα τέκνα, 
Χρήστος και Ευαγγελία, η μητέρα Στέλλα, τα 
πεθερικά Κώστας και Ευαγγελία, τα αδέλ-
φια Παναγιώτης, και Ευστράτιος και λοιποί  
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία μας.

Η οικογένειά του

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 παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ

Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

της πολυαγαπημένης μας 
και πάντα αξέχαστης συζύγου, μητέρας, 

γιαγιάς, κουνιάδας και ξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 24 Ιουλίου 2016 
στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 
806-808 The Kingsway, Gymea και ενώσουν 
μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: Ο σύζυγος Αντώνιος, τα τέκνα 
Νικόλαος, Ιωάννης και Dominika, Χρήστος και 
Στυλιανή, τα εγγόνια Σοφία, Άρτεμη, Φαίδρα και 
Παναγιώτα, τα κουνιάδια στην Ελλάδα Βασιλική 
και Βασίλειος, Αικατερίνη και Νικόλαος, οι νύφες 
Ουρανία και Μαρία, τα ανίψια, τα ξαδέλφια και λοι-
ποι συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν 
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 πέν-
θος. Ευχαριστούμε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλ-
λυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη 
μνήμη της υπέρ της εκκλησίας για το σχολείο και το   
Φιλόπτωχο, και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΦΑΙΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μικρομάνη Μεσσηνίας


