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Τελούντες ετήσιο  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 18 Ιουνίου 
2017 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 το χωλ της εκκλησίας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ
από Σίδνεϊ H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέρα 19 Ιου-

νίου 2017 και ώρα 11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ, 90 Newcastle Street, Rose Bay, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μακεδονία και Ιωάννης, Ιωάν-
νης, τα εγγόνια John, Jason, James, Chanel, Connor, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και  
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Village @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο Kidney Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΟΛΓΑΣ ΤΑΡΑΤΟΡΗ
ετών 84

από Γουµένισσα, Κιλκίς
που απεβίωσε στις 10 Ιουνίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης µητέρας, 

γιαγιάς, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, θείου και ξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Mar-
rickville και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βούλα, τα τέκνα Παναγιώ-
της, Θεόδωρος, ∆ηµήτρης και Yasuko, η νύφη Βούλα 
Αλεξάκη, τα κουνιάδια Ιωάννης και Άννα Αλεξάκη, 
Βασίλης και Βούλα Αλεξάκη, οι µπατζανάκισσες Μαρία 
Αλεξάκη, Φρόσω Αλεξάκη, και στην Ελλάδα Βασιλική 
Αλεξάκη, τα ανήψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι στην Ελλάδα, Kύπρο και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το Ashbury Panarcadian Federation Club, 
51-55 King St, Ashbury. 

Η οικογένειά του

Ευχαριστούµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος για το 
θάνατο του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου και πατέρα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Συκέα, Λακωνίας




