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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο Μνηµόσυνο υπέρ της ανάπαυσης 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 12ην Αυγούστου 2018  εις τον 
Ιερόν Ναόν των Αγίων Αποστόλων Newcastle 11 - 17 
Steel Street Hamilton και ενώσουν µαζί µας τις προς 
τον Θεόν δεήσεις των.   
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αντιγόνη, τα παιδιά του: 
Βίκη και Ανδρέας, Αλέκος και Tonia, Στέλιος και 
Christie, τα εγγόνια του: Αντιγόνη, Ελένη, Κώστας, 
Βασίλης, Ευθαλία και Αλεξάνδρα και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.
Οσοι επιθυµούν µετά την Ακολουθίαν, να περάσουν 
από το σπίτι της Οικογενείας Ταγαρούλια οπου θα προ-
σφερθεί και γεύµα.

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, και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέ-
φρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα και παππού
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Τελούντες 40ήµερο Μνηµόσυνο υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής 
του πολυαγαπηµένου µας

και πάντα αξέχαστου συζύγου Πατέρα και Παππού

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑ
παρακαλούµε τους τιµώντας την µνήµη του

όπως προσέλθουν την Κυριακή 12ην Αυγούστου 2018
εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Αποστόλων Newcastle

11 - 17 Steel Street Hamilton.
και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Θεόν δεήσεις των.   

Οσοι επιθυµούν µετά την Ακολουθίαν, να περάσουν από το σπίτι
της Οικογενείας Ταγαρούλια οπου θα προσφερθεί και γεύµα.

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αντιγόνη
τα παιδιά του: Βίκη και Ανδρέας, Αλέκος και Tonia

Στέλιος και Christie
Τα εγγόνια του: Αντιγόνη, Ελένη, Κώστας, Βασίλης, 

Ευθαλία και Αλεξάνδρα.

----------------------------------------------------------

Με την παρακληση να καταχωρηθεί την Τρίτη 7 και Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
και για τον λογαριασμό να επικοινωνήσετε με την κ. Αντιγόνη Ταγαρούλια
 (τηλ. 49692312) και στην διεύθυνση 38 Veda Street HAMILTON NSW 2303.

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 7 
Aυγούστου 2018 και ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα Μηνάς και 
Γεωργία, Ελένη και Ανδρέας, τα εγγόνια Σοφία και Χρυ-
σοβαλάντης, James, Χαράλαµπος, ∆ηµήτρης και Chloe, 
Krystal, Jordan, Thomas, Sophia, Michael, Steven, οι 
2 δισέγγονες Aaliyah και Ελένη, η αδελφή Αθηνά, τα 
κουνιάδια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre (276 Haldon St, 
Lakemba).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια 
να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Liver 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (JIMMY) ΜΗΝΑ
ετών 78

από Λάρνακα Κύπρου
που απεβίωσε στις 3 Αυγούστου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού, 
κουνιάδου, θείου και εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 
και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 8 
Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Bankstown.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Xρυστάλλα, τα τέκνα Πα-
ναγιώτης και Ηλιάνα, Θέτος και Rosemary, Ελένη και 
Julianos, τα εγγόνια Ανδρέας, Chantelle, Maryanne, 
Χρυστάλλα, Ηλίας, Χρυστάλλα, Γεωργία, Μιχάλης, τα 
αδέλφια, η κουνιάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Κύπρο και Αυστραλία.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΑΪΛΗ
ετών 84

από Αθηένου Κύπρου
που απεβίωσε στις 2 Αυγούστου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου, 

θείου και εξαδέλφου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Χώρος ταφής

στο νεκροταφείο  
του Botany
τιµή: $18,000

Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 0414 191 158
και ζητήστε τον Τζον




