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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

• 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

Honour
your loved
one’s memory

Australian Cancer Research Foundation 
can provide envelopes and memorial 
ribbons for funeral services. 

For more information, please contact 
Liviana on 1300 884 988 or email 
inmemoriam@acrf.com.au

Making a donation to cancer 
research is a beautiful way to 
remember a loved one and give 
hope to future generations.

acrf.com.au
1300 884 988

ΤΙΜΉΣΤΕ
ΤΉ ΜΝΉΜΉ ΤΩΝ 
ΑΓΑΠΉΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Κάνοντας μια δωρεά για την ενίσχυση 
της έρευνας για τον καρκίνο είναι 
ο καλύτερος τρόπος να τιμήσετε 
τη μνήμη ενός αγαπημένου σας προσώπου 
και να δώσετε ελπίδα στις επόμενες γενιές

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Έρευνας για τον 
Kαρκίνο μπορεί να σας διαθέσει φακέλους και 
αναμνηστικές κορδέλες για την τελετή της κηδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την Liviana στο 1300 884 988 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση inmemoriam@acrf.com.au

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 
27 Ιουλίου 2018 και ώρα 1:00  μ.μ. στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The King-
sway, Gymea, η δε σορός του θα ενταφιαστεί μαζί με 
τους αγαπημένους του γονείς στα Μητάτα Κυθήρων.

Oι τεθλιμμένοι: τα αδέλφια Κυράνη, Ματίνα και Νίκος, 
Σταυρούλα και Νίκος, Γιάννης και Ειρήνη, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και την Αυστραλία.

ΚΗΔΕΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΡΟΥ
ετών 88

από Μητάτα, Κύθηρα
που απεβίωσε στις 21 Ιουλίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αδελφού, θείου και εξαδέλφου


