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Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6.30 µ.µ. σταν Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέµπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητή-
ριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος  Χριστίνα, τα τέκνα Ξανθούλα και ∆ηµήτρης, η εγγονή Ελένη, η ανιψιά 
Πηνελόπη και ο σύζυγός της Claude, τα κουνιάδια Χρήστος και Marilyn, Θεοδώρα και Serj, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ του 
Κολλεγίου της Αγίας Ευφηµίας.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΟΑΜ
ετών 76

από Λεµεσό, Κύπρου
που απεβίωσε στις 12 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES 9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, θείου, κουνιάδου και εξαδέλφου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Οι Ιερείς αιδ. Παναγιώτης Πρωτοψάλτης και Πα-
ναγιώτης Μαυροµάτης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ενορίας - Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας Μπάν-
κσταουν, οι διευθυντές και το προσωπικό του 
Κολλεγίου της Αγίας Ευφηµίας, η Φιλόπτωχος 
και η Οµάδα Νεολαίας εκφράζουν την βαθιά θλί-
ψη τους για τον θάνατο του προέδρου της Ενορί-
ας-Κοινότητας και της Σχολικής Επιτροπής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΟΑΜ

Ο Παναγιώτης Θεοφίλου πρωτοστάτησε και µε 
µεγάλες προσωπικές προσπάθειες ίδρυσε το 
Κολλέγιο της Αγίας Ευφηµίας και πρωταγωνί-
στησε σε όλα τα µεγάλα έργα για τα οποία είναι 
υπερήφανος γενικότερα ο ελληνισµός του Σίδνεϊ. 

Η αφοσίωση του Παναγιώτη Θεοφίλου στο µεγάλο 
έργο της Ενορίας - Κοινότητας Μπανκστάουν και 
στην ελληνοπρεπή Παιδεία των εκατοντάδων µα-
θητών στο Κολλέγιο, είναι ανεκτίµητη κληρονοµιά 
που αφήνει πίσω του ο αείµνηστος ηγέτης µας. 

Σαν ελάχιστο φόρο τιµής οι Ιερείς αιδ. Παναγιώ-
της Πρωτοψάλτης και Παναγιώτης Μαυροµάτης, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ενορίας - Κοινό-
τητας Αγίας Ευφηµίας Μπάνκσταουν, οι διευθυ-
ντές και το προσωπικό του Κολλεγίου της Αγίας 
Ευφηµίας, η Φιλόπτωχος και η Οµάδα Νεολαί-
ας υποκλινόµαστε στο µεγαλείο ψυχής του Πα-
ναγιώτη Θεοφίλου και εκφράζουµε τα πιο θερµά 
µας συλλυπητήρια στη σύζυγό του Χριστίνα, την 
κόρη του Ξανθούλα και το σύζυγό της ∆ηµήτρη, 
την εγγονή Ελένη και τους λοιπούς συγγενείς µε 
την ευχή να βρουν την εξ Ύψους παρηγορίαν για 
το δυσβάσταχτο πένθος τους. 




