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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019  εις τον  Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners Rd, Kingsford 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.
Οι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Θεόδωρος και Μαρία, Χρήστος 
και Τερέζα, Παναγιώτης και Αικατερίνη, τα εγγόνια Βα-
σιλική και Γιώργος, ∆ηµήτριος και Daniela, Ευδοξούλα 
και Chris, ∆ηµήτριος, Γεώργιος και Χριστίνα, Ελένη, Νι-
κόλαος, τα δισέγγονα Elina, Theodore, Phoenix, Maxim, 
Theodore, Dominic, George, τα αδέλφια Φίλιππας και 
Κατερίνα, Ιωάννης και Ιωάννα, ∆ήµητρα στην Ελλάδα, 
η νύφη Κική, τα ανήψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από την αίθουσα του Κοιµητηρίου (Botany 
Condolence Rooms). 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ∆ΡΙΒΑ
από Τριπόταµο Μεγαλόπολης, Αρκαδία

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh St, 
Burwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψι-
στον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ελένη και Παναγιώτης, Ανα-
στάσιος και Αλεξάνδρα, ∆ήµητρα και Κωνσταντίνος, o 
γαµπρός Κωνσταντίνος, τα εγγόνια: Χαράλαµπος και 
Σωτηρία, Παναγιώτης και Melissa, Κωνσταντίνος και 
Βίκυ, Νικόλαος, Αναστασία, Παναγιώτης, Γιώργος, Αγ-
γελική, τα δισέγγονα Παναγιώτης, Γιάννης, Αικατερίνη, 
Γεωργία, οι αδελφές στην Αυστραλία: Γιαννούλα, Γεωρ-
γία και Κωνσταντίνος, ο αδελφός ∆ηµήτρης στην Αµε-
ρική  και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν 
για καφέ από το χώλ του Συλλόγου Ζαρακιτών, 196A 
Liverpool Road, Enfield.

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 
της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέ-
φρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΖΑΒΒΟΥ
H οικογένειά της

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΖΑBΒΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κανδήλα Τριπόλεως

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Παρασκευή 
15 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Φωτεινή, τα τέκνα Αντώνης, 
Βασιλική και Νικόλαος, τα εγγόνια Φωτεινή, Γεωργία, 
οι νύφες Μάλαµα, Ελένη στην Αυστραλία, τα κουνιάδια 
στην Αυστραλία: Ελισάβετ, Γαρύφαλλος και Μia, Τρι-
ανταφυλλιώ, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

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 Dementia 
Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΝΤΟΥΡΗ
ετών 86

από Κοντιά Λήµνου
που απεβίωσε στις 9 Μαρτίου 2019

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα και παππού




