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ότι έχεις στη µία τσέπη 20 δολάρια και στην άλλη 
αλλά 20 και δεν έχεις συνολικά 40; Έχεις δίκιο 
του απάντησα, 20 στη µια τσέπη και 20 στην άλλη 
κάνουν 40, αλλά αυτή δεν είναι µια σωστή αναλο-
γία. Τα οικονοµικά µιας ενορίας είναι όπως αυτά 
µίας οικογένειας. Μία οικογένεια µπορεί να έχει 
διαφορετικούς λογαριασµούς για να εξυπηρετεί 
διαφορετικές ανάγκες. Έναν τις ανάγκες των παι-
διών που πηγαίνουν σχολείο, ένα για τις διακο-
πές, κλπ. ∆εν πήραµε χρήµατα για την αγορά των 
οικοπέδων, αλλά ζητούµε χρήµατα για να χτίσου-
µε το γυµνάσιο στα οικόπεδα αυτά. Ο πρόεδρος 
της επιτροπής δέχτηκε το επιχείρηµα µου και έτσι 
χρηµατοδοτηθήκαµε. Σε όλες µας τις προσπάθειες 
πετύχαµε το  καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, τα κτί-
ρια συνολικά στοίχισαν 10 εκατοµµύρια δολάρια 
και καταφέραµε να πάρουµε από την κυβέρνηση τα 
6 εκατοµµύρια. Έτσι µπορέσαµε µέσα σε τέσσερα 
χρόνια να ξεχρεώσουµε όλα τα χρήµατα που εί-
χαµε διαθέσει. Σήµερα η περιουσία του κολλεγίου 
πρέπει να προσεγγίζει τα 40 εκατοµµύρια δολάρια. 
Αυτό είναι που µας δίνει τη δυνατότητα τώρα να 
βοηθούµε τις οικογένειες που έχουν ανάγκη”, λέει 
ο κ. Θεοφίλου για το φιλανθρωπικό έργο τής Ενο-
ρίας Κοινότητας Μπανκστάουν.

“ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ”
“Η αγορά τού γειτονικού κλαµπ είναι το µεγάλο 
θαύµα και η µεγάλη πληρωµή. Αυτό µου δίνει την 
µεγαλύτερη χαρά και όχι οι τιµητικές διακρίσεις 
που έχω λάβει κατά διαστήµατα (σ.σ. Ο κ. Πανα-
γιώτης Θεοφίλου έχει τιµηθεί πάρα πολλές φορές 
για το έργο του. Μεταξύ των διακρίσεων που έχει 
λάβει είναι ο τίτλος OΑΜ, ο Χρυσός Στυρός του 
Αγίου Ανδρέα (Gold Cross of St. Andrews), του 
Πολίτη της Χρονιάς (Citizen of the Year) και πολ-
λές άλλες). Στόχος µου είναι να πετυχαίνω στα δύ-
σκολα. Μου δίνει µεγάλη χαρά να µπορώ να υπερ-
νικήσω τις δυσκολίες του συστήµατος και επίσης 
µού δίνει µεγάλη χαρά να συναντώ τόσα πολλά 

παιδιά που υπήρξαν µαθητές του Κολλεγίου και 
έχουν επιτύχει υψηλούς στόχους στην ζωή τους. 
Χαίροµαι πολύ που έχουµε πια τόσους επιστήµονες 
που έχουν τελειώσει το κολέγιο της Αγίας Ευφη-
µίας. Από την αρχή θέλαµε να αποκτήσουµε αυτό 
το κλαµπ, αλλά κόστιζε πολλά χρήµατα και το χέρι 
µας δεν έφτανε ως εκεί. Εν τέλει το πούλησαν σε 
επενδυτές. Αρχικά τους κάναµε µια προσφορά για 
ενάµιση εκατοµµύριο δολάρια την οποία δεν την 
έκαναν δεκτή. Ξαναπροσπάθησα ο ίδιος ανεβάζο-
ντας την προσφορά στα 2,000,000 αλλά και αυτή 
η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε. Στη συνέχεια χτί-
στηκαν και άλλα κτίρια στην περιοχή και η αγορά 
άλλαξε. Αυτοί που το είχαν αγοράσει αποφάσισαν 
να το πουλήσουν µε τιµή εκκίνησης τα 5,000,000. 
Κρίναµε ότι δεν θα έπρεπε να χρεωθούµε και να 
φτάσουµε στα 6 εκατοµµύρια δολάρια που υπολο-
γιζόταν ότι θα φτάσει η τελική τιµή. Ακολουθεί στο 
2009 η οικονοµική κρίση και η κυβέρνηση δίνει 
οικονοµική ενίσχυση 22 δισεκατοµµύρια δολάρια 
σε όλα τα σχολεία. Το µήνυµα ήταν πάρτε για να 
χτίσετε εγκαταστάσεις έτσι ώστε να δηµιουργηθούν 
θέσεις εργασίας. Εµείς χρειαζόµαστε τα χρήµατα 
για να αγοράσουµε το διπλανό κλαµπ. Οι αιτήσεις 
γίνονται στο Association of Independent Schools. 
∆ύο φορές κάναµε αίτηση και τις δύο φορές δεν 
έγινε δεκτή. Τότε αποφάσισα να χειριστώ το ζή-
τηµα διαφορετικά και πήγα στο βουλευτή της πε-
ριοχής. Έκανα άλλες δύο αιτήσεις αλλά και αυτές 
δεν έγιναν δεκτές. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, είχα 
πειστεί ότι δεν µπορεί να γίνει κάτι και τότε µου 
ήρθε µια νέα ιδέα. Αποφάσισα να επικοινωνήσω 
µε την Υπουργό Παιδείας που τότε ήταν η Τζούλια 
Γκίλαρντ. Ζήτησα από τον βουλευτή να µεταφέρει 
στην Τζούλια Γκίλαρντ δύο ερωτήσεις. Στην πρώτη 
ρωτούσα αν η έµφαση ήταν στα κτίρια ή στη δη-
µιουργία θέσεων εργασίας και του είπα πως είµαι 
σίγουρος ότι θα του απαντήσει ότι είναι στη δηµι-
ουργία των θέσεων εργασίας. Η δεύτερη ερώτηση 
ήταν ότι ο επενδυτής στη συγκεκριµένη περίπτωση 

θα χρησιµοποιήσει όλα τα χρήµατα συµπεριλαµ-
βανοµένων αυτών της αγοράς του κτιρίου µε τέτοιο 
τρόπο που θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, 
γιατί λοιπόν να µην δικαιούται χρηµατοδότηση. 
Λίγες µέρες µετά πήραµε θετική απάντηση και έτσι 
αγοράσαµε το κτίριο για πεντέµισι εκατοµµύρια. 
Είχαµε καταφέρει να πάρουµε χρηµατοδότηση 
ύψους 2 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η συµφωνία 
επικυρώθηκε την ηµέρα της γιορτής της Αγίας Ευ-
φηµίας στις 16 Σεπτεµβρίου.

“∆ΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ…”
Έκτοτε έχουν περάσει πέντε χρόνια. Τον περασµέ-
νο Φεβρουάριο βάλαµε την τελευταία δόση... Αυτό 
το πετύχαµε γιατί όπου υπήρχε χρηµατοδότηση την 
κυνηγούσαµε. Υπήρχε µια χρηµατοδότηση από την 
πολιτειακή κυβέρνηση για όλες τις ενορίες - κοι-
νότητες από 50,000 µέχρι 100,000 δολάρια. Την 
πρώτη χρονιά πήραµε 100,000 δολάρια, όχι φυ-
σικά για να εξοφλήσουµε δόσεις δανείου αλλά για 
διάφορες επισκευές. Από αυτά τα χρήµατα φτιά-
χναµε ότι χρειαζόταν το σχολείο και η εκκλησία και 
ό,τι περίσσευε πήγαινε στην αποπληρωµή του χρέ-
ους. Κάθε φορά που είχαµε ένα πλεόνασµα πλη-
ρώναµε προκαταβολικά και έτσι γλιτώναµε και από 
τους τόκους. Ζήτησα επίσης από κάθε γονιό 200 
δολάρια αλλά τους προσέφερα τη δυνατότητα να 
δώσουν ένα εφάπαξ ποσό ύψους 2,000 δολαρίων 
και να απαλλαγούν από αυτή την πληρωµή. Καθώς 
αυτά τα χρήµατα αφαιρούνται από την εφορία, εκα-
τό γονείς δέχτηκαν το αίτηµα µου. Έτσι σιγά σιγά 
πληρώσαµε τις υποχρεώσεις µας. Είµαστε ίσως η 
µόνη ενορία κοινότητα η οποία δεν χρωστάει απο-
λύτως τίποτα...”, συµπληρώνει ο κ. Θεοφίλου για 
ένα µεγάλο παροικιακό επίτευγµα και καταλήγει µε 
πολλή τρυφερότητα για την µητέρα του: 
“Η µάνα µου µου έλεγε: Γιε µου κάνε τη δου-
λειά σου και αν την κάνεις σωστά µην ακούς 
τι λένε οι άλλοι άνθρωποι... Όταν έφυγε η µη-
τέρα µου αισθάνθηκα µόνος...”.


