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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 
9:30  π.µ. στον Ι. Ν. Αγίας Άννης, 31a Crom-
bie Avenue Bundall QLD, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Southport 
General Cemetery.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κατίνα, τα τέ-
κνα Μαρίκα και Dino, τα εγγόνια Κatherine, 
Marina, Peter, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ
(Peter Bouzianis)

ετών 87
κάτοικος Gold Coast, 

πρώην κάτοικος Casula NSW
που απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2016

Α GENTLE TOUCH FUNERALS
07 5522 0099

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

συζύγου, πατέρα, πεθερού και παππού

Ηµεροµηνία και ώρα κηδείας θα ανακοινωθεί σε 
προσεχή έκδοση.
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μελίνα, τα τέκνα Ιωάν-
νης και Ελένη, Ελένη και Βασίλης, και Αθανασία.
Εγγόνια: ∆ηµήτρης, Παναγιώτης, Ιωάννης και ∆η-
µήτρης.
Και λοιποί συγγενείς και φίλοι.  

ΘΑΝΑΤΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ
Από Πλάτανο Αιγιαλείας

Την Κυριακή 7η Φεβρουαρίου 2016, άφησε την 
τελευταία του πνοή από θανατηφόρο τραγικό 

αυτοκινητικό δυστύχηµα και σε ηλικία 75 ετών,
Ο αγαπηµένος µας σύζυγος, 

πατέρας και παππούς

Σύλλογος Πλαταναίων 
«Ο Πλάτανος»

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Σύσσωμα τα Διοικητικά Συμβούλια 

των Συλλόγων Πλαταναίων 
«Ο Πλάτανος» εν Αυστραλία και το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Πλαταναίων «Ο Πήγασος» 
εν Ελλάδι, εκφράζουν τα θερμά τους 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

εκλιπόντος αγαπητού και προσφιλούς 
Δημήτρη Λειβαδίτη.

Ο αείμνηστος προσφιλής και άξιος 
συμπατριώτης Δημήτρης Λειβαδίτης, 
διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου 

μας για πολλά χρόνια και ήταν 
ενεργό μέλος του Διοικητικού μας 

Συμβουλίου. Αλλά στις καρδιές μας 
«Μίμη» θα είσαι υπόδειγμα προς 
μίμηση και σημείο αναφοράς για 

την τόση αγάπη που μας πρόσφερες 
ανιδιοτελώς με τα έργα σου και την 

συμπεριφορά σου.    
Έζησε μια ζωή γεμάτη καλοσύνη 

και σύνεση. Σε δύσκολους καιρούς 
μεγάλωσε στο μικρό του χωριό 

Πλάτανο, με αγνά ιδεώδη-ιδανικά 
(ανάμεσά τους τιμιότητα, 
ανθρωπιά, εργατικότητα).

Στην μακρινή Αυστραλία συνέχισε 
την ζωή του υποδειγματικά, 

δημιουργώντας μια αξιοζήλευτη 
οικογένεια με την γλυκιά του σύζυγο 

Μελίνα.
Η σεμνότητα, η μετριοφροσύνη, 

η απλότητά του και η μεγάλη αγάπη 
του για την γενέτειρά του 

τον Πλάτανο 
θα μας συνοδεύει πάντα.

Δυστυχώς είναι μια μεγάλη απώλεια 
για όλους μας, για τους Πλατανιώτες 
της Αυστραλίας αλλά και στο μικρό 
μας χωριό τον Πλάτανο η απουσία 

του θα είναι σημαντική.
Θα μας λείψεις πολύ και θα λείψεις 

πρώτα απ’όλα 
από την οικογένειά σου,

τη σύντροφό σου, τα παιδιά σου, 
τα εγγόνια σου.

Θα λειψεις σε όλους εμάς τους 
φίλους και συγχωριανούς σου.

Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα σε σκεπάσει για πάντα,

Θα βρίσκεσαι στην καρδιά μας 
και θα σε θυμόμαστε πάντα. 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου Ιωάννου 

του Βαπτιστού του Jervis Bay,  
εκφράζει τη βαθειά της θλίψη, 

για τον χαµό του ∆ηµήτρη Λειβαδίτη.
Τα θερµά µας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού 

και προσφιλούς συµπάροικου που υπήρξε µέλος της 
εκκλησιαστικής επιτροπής τα τελευταία 15 χρόνια. 

Ο ξαφνικός χαµός του την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 
γέµισε µε λύπη, τους συγγενείς, τους φίλους 
και όλους όσους τον γνώρισαν από κοντά.  
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. 

Αιωνία του η μνήμη. 


