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Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 
πατέρα και παππού 

Παρακαλούνται τους τιµώντας την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 12 Φεβρουαρί-
ου 2017 στον Ιερό Ναό του ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 47 
Hobart St, St. Mary’s και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των.
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μελίνα, τα τέκνα Ιωάννης 
και Ελένη, Ελένη και Βασίλης,  και Αθανασία. Εγ-
γόνια: ∆ηµήτρης, Παναγιώτης,  Ιωάννης, και ∆ηµή-
τρης και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ
Από Πλάτανο Αιγιαλείας

O Xάρος σε περίµενε
στο άλογο καβάλα,

σου πήρε την ψυχούλα σου
την πήγε στα ουράνια.

Μέσα στην καρδιά µας πάντα ζεις
γλυκύτατε πατέρα

στις πίκρες µας και στις χαρές µας
είσαι πάντα κοντά µας.

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 

παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη τoυ 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυρια-
κή 12 Φεβρουαρίου 2017 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η πρεσβυτέρα Βασιλική, τα τέ-
κνα Ελένη και Αντώνης, Παναγιώτης και Ξαν-
θίππη, Πολυζώης και Όλγα, Κωνσταντίνος και 
Φανή, τα εγγόνια Μιχάλης, Μαίρη, Καλοτίνα, 
Βασιλική, Λοϊζος, Αργυρώ, τα αδέλφια στην 
Αυστραλία: Γεώργιος και Μεταξία, Φωτεινή 
και Άγγελος, στην Ελλάδα: Αρµόδιος και Βα-
σιλική, Αλέξιος και Κωνσταντίνα, τα κουνιάδια 
στην Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω 
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπα-
ράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Ιδιαίτε-
ρα ευχαριστούµε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Απολλωνιάδος  κ.κ. Σεραφείµ, και τους κληρι-
κούς του Σίδνεϊ που παραβρέθηκαν στην κη-
δεία. Ευχαριστούµε, επίσης, αυτούς που κατέ-
θεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού 
του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη 
του υπέρ του Paradise kids 4 Africa, και αυ-
τούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

πατήρ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Χωτούσα, Tριπόλεως

H ∆ήµαρχος και σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο του Penrith αποχαιρέτησαν τον επιχει-
ρηµατία ∆ηµήτρη Λειβαδίτη µε ένα συγκινητι-
κό σηµείωµα που αναφέρεται στη σηµαντική 
προσφορά του δηµιουργικού και επιτυχηµέ-
νου συµπαροίκου µας στην οικονοµική ζωή 
της δεύτερής του πατρίδας: 

Penrith developer and businessman Dimitrios 
(Jim) Levadetes passed away on 7 February after 
a tragic motor vehicle accident.
Born in Greece in 1940, Mr Levadetes came to 
Australia in 1960 and worked as a labourer laying 
pipes during the week and spent weekends behind 
the counter of his brother’s takeaway, Con’s Cafe 
in High Street Penrith. In 1967 he married Melina 
and bought into the takeaway shop and further 
established his connection with Penrith.
In 1969 he established Levadetes Property Group 
and built his first factory unit complex in Phillip 
Street Kingswood - one of the first in the area. 
He later developed more factory units around 
Jamisontown including Mulgoa Road and Abel 
Street. Mr Levadetes was known as a very humble 
man who never sought the limelight but his vision 
provided the opportunity for many locals to start 
their own small businesses in the Penrith area. Jim 
always liked to help people who were willing to 
work hard.
He and his family attended the Greek Orthodox 
Church of St Demtrios in St Marys and Jim did a 
lot of work for the community through his parish. 
He contributed to the establishment of the church 
as a loan guarantor and also in the construction of 
the church itself.
Jim saw opportunities in Penrith before many 
others and his shrewd investments changed the 
landscape of the City.
He is survived by his wife Melina (Litsa), children 
John, Helen and Cyia, daughter-in-law Helen and 
son-in-law Bill and grandchildren Dimitri, Peter, 
loanni and Dimitri and our condolences are with 
them at this sad time.

Councillor Karen McKeown
Mayor
Councillor Karen McKeown

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
H Επιτροπή της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Jervis Bay ευχαριστεί όλους 

όσους προσέφεραν χρήµατα στη µνήµη του ∆ηµήτρη Λειβαδίτη και ιδιαι-

τέρως την οικογένεια του εκλιπόντος. Το ποσό που συγκεντρώθηκε για τις 

ανάγκες του Ιερού Ναού από τις ευγενικές προσφορές είναι $4,760.00.

Εκ της Επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H Eπιτροπή της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Jervis Bay ανακοινώνει 
ότι: Το ετήσιο λαχείο της ενορίας που κληρώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 
2017 κέρδισαν οι αριθµοί:
1ος λαχνός: 05701 | 2ος λαχνός: 00522
3ος λαχνός: 04841 | 4ος λαχνός: 04856

Εκ της Επιτροπής




