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Τελούντες 3µηνο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 
και πάντα αξέχαστου, συζύγου,  πατέρα και αδελφού,

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του  όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 15 Ιανου-
αρίου 2012 στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον  Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι:  η σύζυγος Μαίρη, τα τέκνα Κλειώ, Θεόδωρος, Θωµαή, τα αδέρφια Χριστόδου-
λος και Λίνα, Κώστας και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και δια µέσω του Τύπου όσους µας συµπαραστάθηκαν στο 
βαρύ µας πένθος και ιδιαίτερα αυτούς που µας πήραν τηλέφωνο από Αυστραλία στην Σάµο και 
εξέφρασαν τα θερµά τους συλλυπητήρια.

Είναι αδύνατον το διάβα του χρόνου να επισκιάσει την µνήµη του αλησµόνητου και αξιαγά-
πητου φίλου Ηλία ∆ηµόπουλου. Έχουν περάσει τρεις µήνες από τον αιφνίδιο θάνατό του και 
µέσα στις ψυχές και στις καρδιές συγγενών, φίλων, χωριανών και όλων εκείνων που είχαν 
την τύχη να µοιρασθούν µαζί του χαρές και συγκίνηση, αναλλοίωτη είναι και θα µείνει η µνήµη 
του. Η ελληνική οµογένεια και ιδιαίτερα η σαµιακή πατριά του Σίδνεϊ, ορφάνεψαν από τον άν-
θρωπο που όλοι θαύµαζαν για την ανθρωπιά του, την εντιµότητα του, και το ευγενικό του ήθος. 

  
Η αγάπη του για την γενέτειρα Σάµο τον πρόσδεσε στο άρµα της σαµιακής αδελφότητας Σίδ-

νεϊ. Σαν ισόβιο µέλος και µέλος του ∆Σ προσέφερε απλόχερα κάθε υλική και ηθική βοήθεια για 
την εξύψωση του σαµιακού ονόµατος και της σαµιώτικης κουλτούρας στην ήπειρο των αντίπο-
δων, Αυστραλία. Στα θυρανοίξεια του κτιρίου της σαµιακής αδελφότητας Σίδνεϊ – το Σαµιώτικο 
σπίτι – έλαβε το αργυρό κλειδί.

Η υπερβολική του αγάπη και λατρεία για το νησί του Πυθαγόρα και την κατοικία της Θεάς 
Ήρας τον αξίωσαν µε θεϊκή θέληση και παράκληση και η επιθυµία του να θαφτεί στη γη του 
οίνου, στο γραφικό Καρλόβασι Σάµου, έγινε πραγµατικότητα.

Για όλους εµάς που τον γνωρίσαµε από κοντά:
Ήταν ένας υπέροχος αξιοπρεπέστατος άνθρωπος,
Ήταν αξιοζήλευτος σύζυγος και υποδειγµατικός πατέρας,
Ήταν ολιγοµίλητος, σοβαρός και σε όλα ακαταµάχητος,
Ήταν ένα ζωντανό άριστο παράδειγµα προς µίµηση στους περισσότερους τοµείς της κοινωνι-
κής και επιχειρηµατικής του δράσης.
Ήταν συµπαθής και σεµνός και έφυγε από κοντά µας µε την συνείδηση ήσυχη ότι εκπλήρωσε, 
παντού όπου τάχθηκε, το καθήκον του µε επιτυχία.

Είναι ευνόητο και φυσικό σαν µετανάστης, όπως όλοι εµείς που είχαµε την τύχη να τον γνω-
ρίσουµε, αντιµετώπισε χίλιες δύο δυσκολίες για να φτάσει ψηλά στην επιτυχία και στην κατα-
ξίωση. Αλλά χάρη στις έµφυτες ικανότητες του, στην απαράµιλλη υποµονή και επιµονή του, 
παρέκαµψε όλες τις δυσκολίες και όλα τα εµπόδια. Στην προσπάθεια του αυτή τον ενεθάρρυνε 
και η σύζυγός του Μαίρη που στεκόταν κολώνα δίπλα του. Το οικογενειακό δένδρο εµπλουτί-
σθηκε αργότερα µε τα δύο τους παιδιά την Κλειώ και τον Θεόδωρο.

Τα δάκρυα µας κι ο πόνος της ψυχής µας έγιναν δροσοσταλιές και ας ποτίσουν το δένδρο της 
θύµισής του.

Για πάντα στη σκέψη µας.
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