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Παναγιώτης Θεοφίλου: Εκανε πραγµατικότητα 
ένα όραµα για το Κολλέγιο της Αγίας Ευφηµίας 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΝΚΣΤΑΟΥΝ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟYΣ ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ & ΓΙΑΝΝΗ ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟ  

Η ∆ΥΣΚΟΛΗ ΑΡΧΗ
“Οι πρώτες επαφές έγιναν µε τον πατέρα Μιχάλη”, 
µάς λέει ο κ. Θεοφίλου αρχίζοντας την άκρως ενδι-
αφέρουσα ιστορία τού Κολλεγίου Αγίας Ευφηµίας. 
“Την περίοδο εκείνη δεν ήθελα να αναλάβω µια 
τέτοια ευθύνη. Τα χρήµατα που υπήρχαν εκείνη 
την περίοδο ήταν 150.000 δολάρια. Μία από τις 
πρώτες κινήσεις ήταν να µεταφερθούν σ’ ένα λο-
γαριασµό για να εισπράτουµε επιτόκιο. Μετά από 
πολλές συζητήσεις και σε διάστηµα έξι µηνών αρ-
χίσαµε τις προσπάθειες δηµιουργίας ενός ηµερήσι-
ου Κολλεγίου. Αρχικά βρήκαµε µεγάλη αντίσταση. 

Μας έλεγαν ότι δεν µπορούµε να έχουµε ένα σχο-
λείο στην περιοχή του Μπανκστάουν καθώς ήδη 
υπήρχαν αρκετά ιδιωτικά σχολεία. Θυµάµαι ότι ο 
δικηγόρος µας, ο Οδυσσέας Γκούσσας, που ήταν 
και µέλος του συµβουλίου έκανε µία αναφορά δέκα 
σελίδων για να ανατρέψει αυτή την απόφαση αλλά 
και πάλι απάντηση ήταν αρνητική. Τότε αποφάσι-
σα να πάω προσωπικά στον Πολ Κίτινγκ που την 
περίοδο εκείνη ήταν Θησαυροφύλακας. Η συνά-
ντηση µας ήταν σύντοµη. Του είπα µεταξύ άλλων 
ότι η Καθολική εκκλησία και η Αγγλικανική έχουν 
τα δικά του σχολεία, γιατί όχι και µεις. Τρεις µέρες 
µετά δέχτηκα ένα τηλεφώνηµα µε τα καλά νέα. Θα 

µπορούσαµε να φτιάξουµε το δικό µας σχολείο”, 
µάς λέει ο κ. Θεοφίλου και συνεχίζει:

Η ΣΗΜΑ∆ΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ  
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 1989
“Όταν πήραµε την άδεια για την ίδρυση του κολ-
λεγίου υπήρχε ένας όρος που έλεγε ότι θα έπρεπε 
να έχουµε τουλάχστον 25 παιδιά. Κοιτάζουµε γύρω 
µας και βλέπουµε ότι έχουµε µόνο εννέα. Τότε συ-
νάντησα την Αιµιλία και την Βίκυ Χοροζάκη και 
αρχίσαµε να χτυπάµε πόρτες και οι τρεις. Καταφέ-
ραµε να µαζέψουµε 25 παιδιά. Έτσι ξεκινήσαµε, 
σηµαδιακή µέρα, καθώς ήταν η γιορτή των Τριών 

Η ιστορία τού Κολλεγίου Αγίας Ευφηµίας έχει όλα τα συστατικά τής επιτυχίας για τους οµογενειακούς φορείς και σωµατεία µας. Πρώτο και κύριο συστατικό 
για την επιτυχία είναι ο οραµατιστής ηγέτης, γιατί χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτε, αλλά είναι τόσο σπάνιοι που τους καταγράφει η ιστορία µας σαν παροικία. 
Υστερα είναι η επιλογή ικανών συνεργατών, ο στόχος, το σχέδιο για τη δηµιουργία τού οράµατος και η άψογη λειτουργία τού έργου.
Από την πολύχρονη συνεργασία µας µε τον πρόεδρο τής Ενορίας Κοινότητας Μπανκστάουν “Αγία Ευφηµία”, γνωρίζουµε την µετριοφροσύνη τού κ. Πανα-
γιώτη Θεοφίλου και την αντίδρασή του όταν θα διαβάσει αυτές τις γραµµές. 
Οµως, δεν είναι δυνατόν να γράψουµε έστω µε λίγα λόγια την ιστορία τού Κολλεγίου Αγίας Ευφηµίας, χωρίς να αναφέρουµε ότι ήταν όραµά του που έγινε 
πραγµατικότητα µε τις ηγετικές και επαγγελµατικές ικανότητές του, αλλά και µε τη βοήθεια των ευσυνείδητων συνεργατών του. Ο κ. Θεοφίλου είναι ένας από 
τους λίγους ηγέτες τής παροικίας µας που και όραµα είχε και συνεργάτες και σχέδιο για τη δηµιουργία και άψογη λειτουργία τού Κολλεγίου Αγίας Ευφηµίας.
Αλλωστε, ο κ. Θεοφίλου δεν χρειάζεται τα εγκώµιά µας γιατί τα έργα του µιλούν µόνα τους, όπως θα διαβάσετε παρακάτω: Μια φιλοπρόοδη Ενορία Κοινότητα 
µε περιουσία $40 εκατοµµυρίων, µε δύο παιδικούς σταθµούς, µε Κολλέγιο όπου φοιτούν 730 µαθητές σε εντυπωσιακό κτιριακό συγκρότηµα µε υπερσύγχρο-
νο εξοπλισµό και µε σηµαντικό φιλανθρωπικό έργο.   

Γιώργος Χατζηβασίλης 


