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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 8 Φε-
βρουαρίου 2018 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: ο σύζυγος Rene, οι κόρες Evelyn και 
Helena, ο πατέρας ∆ηµήτριος Στάικος, τα αδέλφια Γιάν-
νης και Άννα Στάικος, Γιώργος και Ιωάννα Στάικος, τα 
πεθερικά Preben και Rebecca Hansen, ο κουνιάδος 
Brian και η σύντροφός του Natalie Hansen, τα ανίψια, 
θείοι και θείες, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜARIA HANSEN-STAIKOS
(Mαρίας ∆ηµ. Στάικου)

ετών 48
από Σίδνεϊ

που απεβίωσε τη 1 Φεβρουαρίου 2018

WHITE LADY FUNERALS
1300 656 550

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

µητέρας, κόρης, αδελφής, ανιψιάς και θείας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύεσεως 

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

κουνιάδας, εξαδέλφης και θείας

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018  εις Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ελένη, Πολυξένη και Ευ-
άγγελος, τα εγγόνια Matthew, Jonathon, George, 
Andrew, Maree και ο σύζυγος της Rob, η αδελφή 
θεοδώρα, τα κουνιάδια, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυ-
στραλία.
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. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κη-
δεία της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλού-
δια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυ-
πητήριες κάρτες, αυτούς  που έκαναν δωρεές εις µνήµη 
της στο Ovarian Cancer Foundation και αυτούς που µε 
οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για 
τον θάνατο της προσφιλούς και αειµνήστου ηµών µητέ-
ρας και γιαγιάς 

ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΗ
H οικογένειά της

ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Λεβίδι

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, αδελφής, κουνιάδας, εξαδέλφης και θείας

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως προ-
σέλθουν το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018  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: ο σύζυγος Όθωνας, τα τέκνα Κωνστα-
ντίνα, Ελένη και Σωκράτης, τα αδέλφια, τα κουνιάδια,  
τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
Ελλάδα και Αυστραλία.
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. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη της στο 
Ambulance Service για το νοσοκοµείο του Concord (συ-
γκεντρώθηκαν $370.00), αυτούς που µε οποιονδήποτε 
τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους και το γραφείο τελετών 
Euro Funerals για την εξαιρετική οργάνωση για την ανά-
παυση της ψυχής της προσφιλούς και αειµνήστου ηµών 
συζύγου και µητέρας

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΑΘΕΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά της

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΑΘΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από ∆άρα Αρκαδίας




