
Prayers
Evan J. Strong Funeral Services

Tuesday, June 14, 2022 at 6:00pm

Funeral Service
St. Demetrios Greek Orthodox Church
Wednesday, June 15, 2022 at 11:00am 

Presider
The Rev. Thomas Sandberg

Honorary Pallbearers
Alexander Braun Apollo Fotopoulos
Peter Manousos Gus Morfesis
Jeff Poulin George Protopappas
Peter Rallios Louie Tzigalanis
Louis Tzigalanis George Vlavianos

Pallbearers
Costa Fotopoulos Alex Fotopoulos
Kosta Fotopoulos John Fotopoulos
Dominique Poulin Nikos Hontzias

Graveside Service
Edenbrook Memorial Gardens

Reception
Immediately following the Graveside Service, 
relatives and friends are invited to meet with 
the family in the St. Demetrios Parish Hall.

she will be missed and may she rest in peace. Καλό 
ταξίδι! 

Irini leaves behind her loving husband of 50 years, 
Athanasios, her four children Costa (Katerina), 
Georgia (Alexander), Alex (Dimitra) and Chris, her 
six grandchildren Vera, Athanasios, Erini, Leonidas, 
Maria and Eirini, her sister Maria, her sister-in-law 
Alexandra and many nieces and nephews. 
 Ειρήνη Φωτοπούλου

19 Φεβρουαρίου 1945 – 10 Ιουνίου 2022

Αφοσιωμένη σύζυγος, στοργική κόρη και αδελφή 
και πολυαγαπημένη μητέρα και γιαγιά. Η Ειρήνη 
γεννήθηκε στην Iερή Πόλη του Μεσολογγίου και 
μεγάλωσε μόνο με την μητέρα της, καθώς ο πατέρας 
της απεβίωσε πολύ νωρίς. Με τη μητέρα της να 
εργάζεται για τα προς το ζην, η Ειρήνη, η μεγαλύτερη 
από τα τρία αδέρφια, ανέλαβε το νοικοκυριό. 
Αποφοίτησε από το λύκειο με ειδικό πιστοποιητικό 
στα γαλλικά και εργάστηκε στο δήμο Μεσολογγίου 
ως γενική γραμματέας. Η μέρα που συνάντησε τον 
μελλοντικό της σύζυγο έμελλε να είναι καθοριστική 
για την υπόλοιπη ζωή της. Έκανε το μεγάλο βήμα 
και ακολούθησε τον σύζυγο της στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού, στο Κάλγκαρυ του Καναδά. Εκεί 
άρχισαν την νέα τους ζωή, δημιούργησαν την 

Irini Fotopoulos
February 19, 1945 – June 10, 2022

Devoted daughter, caring sister, loving wife, 
dedicated mother and beloved γιαγιά. Born in 
historic Messolonghi, Greece, Irini was raised 
primarily by her hard working mother as her father 
sadly died far too early. With her mother working to 
care for the family, Irini, the oldest of three siblings, 
took over the household where she honed her 
outstanding cooking and baking skills that everyone 
greatly appreciated. She graduated from high school 
with a special certificate in French and worked for 
the municipality as the general secretary. One fateful 
day she met the only one for her and courageously 
took a leap of faith to cross the Atlantic to join him in 
Calgary where they built a new life, worked tirelessly 
and raised their family. 

Irini instilled Greek culture and the value of lifelong 
learning in her family and volunteered in the Greek 
Orthodox Community and Calgary Philoptochos 
Society. She taught her children, niece and nephews 
Greek at the kitchen table and made sure they were 
never late for anything. For many years, Irini touched 
the lives of dozens of others as a dayhome provider. 
She genuinely took care of everyone and selflessly 
dedicated her life to her family. Forever in our hearts 

οικογένεια τους και εργάστηκαν ακούραστα για να 
μεγαλώσουν τα παιδιά τους. 

Η Ειρήνη εμφύσησε στην οικογένειά της την αγάπη 
της για τα ελληνικά ήθη και έθιμα και την αγάπη για 
γνώση και μάθηση. Δίδαξε με πάθος την ελληνική 
γλώσσα στα παιδιά της και τα ανίψια της. Επέμενε 
πάντα να είναι στην ώρα τους. Ήταν εξαιρετική 
μαγείρισσα. Ήταν ενεργό μέλος της Ελληνικής 
Κοινότητας του Κάλγκαρυ και της Φιλοπτώχου. Για 
πολλά χρόνια, η Ειρήνη φρόντιζε και άλλα παιδιά (day 
home) με αγάπη, αφοσίωση και επαγγελματισμό και 
κέρδισε την αμέριστη εμπιστοσύνη και συμπάθεια 
δεκάδων οικογενειών. Πάντα φρόντιζε για τους 
άλλους και αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογένειά 
της. Η Ειρήνη, ενάρετος άνθρωπος, με ήθος, 
πρότυπο ακούραστης προσφοράς θα μας λείψει και 
θα έχει ξεχωριστή θέση πάντα στην καρδιά μας. 

Βαρύ το πένθος για τον αγαπημένο της σύζυγο 
εδώ και 50 χρόνια, Αθανάσιο, τα τέσσερα παιδιά 
της, Κώστα (Κατερίνα), Γεωργία (Αλέξανδρο), 
Αλέξανδρο (Δήμητρα) και Χρήστο, τα έξι εγγόνια 
της, Βέρα, Αθανάσιο, Ειρήνη, Λεωνίδα, Μαρία και 
Ειρήνη, την αδερφή της Μαρία, την κουνιάδα της 
Αλεξάνδρα και τα πολλά ανίψια της. 

Ας είναι η μνήμη της αιωνία και ελαφρύ το χώμα της 
γης του Καναδά που θα την αγκαλιάσει. Αναπαύσου 
εν ειρήνη αγαπημένη μας Ειρήνη. Καλό ταξίδι!

             Evan j. Strong 
               FUNERAL SERVICES

Calgary Family Owned       www.evanjstrong.com

Irini Fotopoulos
1945 - 2022

In Loving Memory
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