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Εξυπηρετούμε όλο το Σίδνεϊ
Τηλ. 9759 9759

• Διακανονισμός και δυνατότητες προπληρωμής για έξοδα κηδείας, αγορά τάφου & κατασκευή μνημείου 
• Μεταφορά σορού σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη
• Δυνατότητα δόσεων και για συνταξιούχους*

* Ισχύουν όροι. Τηλεφωνήστε για λεπτομέρειες

Το Euro Funeral Services είναι ανεξάρτητο γραφείο τελετών 
και δεν έχει ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με άλλα ελληνικό γραφείο τελετών. 

Προτεραιότητα μας 
η προσωπική επαφή 

Spiro Haralambous Georgia Haralambous Justin Haralambous

24 ΩΡΕΣ - 
7 ΜΕΡΕΣ

www.eurofunerals.com.au

To παλαιότερο και πιο αξιόπιστο ελληνικό γραφείο τελετών στο Σίδνεϊ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου, 

γαμπρού, ανιψιού, εξαδέλφου και θείου

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προ-
σέλθουν τo Σάββατο 21 Ιουλίου εις τον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore από τις 
8.30-10.30 και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.

Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα Νικόλαος 
και Χαρούλα, Αθανάσιος, Κατερίνα, τα εγγόνια Παρα-
σκευή, Γεωργία, Ανδριάνα, τα αδέλφια Δημήτριος και My, 
Χριστίνα τα πεθερικά Αθανάσιος και Ευσταθία Ανακέφα-
λος, ο κουνιάδος Φίλιππας Ανακέφαλος, η θεία Μαρία 
Έγκαρχος στην Αυστραλία, η θεία Ανδριάνα Καλοφώνου 
στην Ελλάδα, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.

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. Eυχα-
ριστούμε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις μνήμη του στο Cancer 
Research για το οποίο συγκεντρώθηκε το ποσό των $3,000  
και αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο μας εξέφρασαν την 
λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς και αειμνήστου 
ημών Ανδρέα Πυλαρινού.

H οικογένειά του

ΑΝΔΡΕΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ετών 62

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ


