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* 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

HELLENIC FUNERALS 
AND REPATRIATION 

SERVICES

HELLENIC FUNERALS 
AND REPATRIATION 

SERVICES

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore 
και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.

Οι τεθλιμμένοι: Οι τεθλημμένοι: τα τέκνα Μαρία και 
Βασίλης, Κατερίνα και Nick, τα εγγόνια Παναγιώτα και 
Thom, Δημήτρης και Colette, Παύλος, Κορίνα, τα δισέγ-
γονα Αντιγόνη, Γαλήνη, Αρχιμήδης, η αδελφή Ελένη 
στην Αυστραλία, η αδελφή Φανή στην Ελλάδα, τα ανί-
ψια, τα εξαδέλφια, οι συμπεθέροι και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερμή συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος. 
Eυχαριστούμε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις μνήμη της στις 
έρευνες για το Αλτσχάιμερ και αυτούς που με οποιονδή-
ποτε τρόπο μας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο 
της προσφιλούς και αειμνήστου ημών μητέρας, γιαγιάς, 
προγιαγιάς, αδελφής και θείας Κορίνας Ξουράφη

H οικογένειά της

ΚΟΡΙΝΑΣ ΞΟΥΡΑΦΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Δάρα Αρκαδίας

• 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
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