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Έντονη η απουσία του 
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Έ νας χρόνος συµπληρώνε-
ται αυτές τις ηµέρες από 
τότε που αποχαιρετίσαµε 
από την ζωή για το µεγάλο 

ταξίδι, σε ηλικία 76 ετών, τον Πανα-
γιώτη Θεοφίλου, γνωστός στα αγγλι-
κά και ως Peter Theophilou ή Peter 
Theo. Η απώλειά του είναι ηχηρή 
όπως είναι και του πατρός Μιχα-
ήλ Αποστολόπουλου ο οποίος και 
αυτός εκοιµήθη µε διαφορά λίγων 
ηµερών στα τέλη του 2016 µε αρχές 
του 2017. Και οι δύο υπηρέτησαν 
τον Ελληνισµό από τις θέσεις τους 
για δεκαετίες. 
Ο Παναγιώτης Θεοφίλου ήταν γνω-
στός στον Ελληνισµό του προαστίου 
του Μπάνκσταουν αλλά και στο ευ-
ρύτερο Σύδνεϋ, αφού εκτός του ότι 
διετέλεσε πρόεδρος της τοπικής Ελ-
ληνικής Ορθόδοξης Ενορίας-Κοι-
νότητας της «Αγίας Ευφηµίας», για 
πάρα πολλά χρόνια οδηγώντας την 
Ενορία να εξελίσσεται σε µια από τις 
πιο ευηµερούσες Ενορίες της Ιεράς 
Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας, ο ίδιος ήταν και πρό-
εδρος της ∆ιακοινοτικής Επιτροπής 
της ΝΝΟ (Νέας Νότιας Ουαλίας) 
της Αρχιεπισκοπής. Η ζωή του και 
το βιος του περιστρέφονταν γύρω 
από την πρόοδο του Ελληνισµού σε 
επίπεδο τοπικής Ενορίας, σε σχολι-
κό επίπεδο, σε παροικιακό και σε 
επίπεδο Οµογένειεας της Αυστραλί-
ας. Το όνοµά του συνδέεται µε την 
ίδρυση του δωδεκατάξιου Ελληνορ-
θόδοξου Κολλεγίου της «Αγίας Ευ-
φηµίας» (από Νηπιαγωγείο ως την 
6η Γυµνασίου) το 1989 όπου αρχι-
κά σε αυτό φοιτούσαν µόλις 30 µα-
θητές ενώ έφτασε να φοιτούν τώρα 
περίπου 800-900 µαθητές-ελληνι-
κής καταγωγής κυρίως! Το µεγάλο 
του όνειρο και όραµα, εκτός από το 
κτίσιµο σχολικών εγκαταστάσεων 
που να είναι σύγχρονες, πλήρως 
λειτουργικές και εν τέλει «δακτυλο-
δεικτούµενες» στην κοινωνία, ήταν 
κυρίως η προαγωγή της Χριστιανο-
σύνης και της Ελληνορθόδοξης πί-
στης µας και βεβαίως ο Ελληνικός 
πολιτισµός, µέσα από την γλώσσα 
και τις παραδόσεις. Τα στοιχεία αυτά 
αποτελούσαν την προµετωπίδα των 
ενεργειών του και την ασπίδα του 
για την προστασία του Ελληνικού 
στοιχείου στην ∆ιασπορά. ∆ηµι-
ούργησε και καλλιέργησε ωφέλιµες 
για τον Ελληνισµό επαφές µε πολι-
τικά πρόσωπα της τοπικής ∆ηµαρ-
χίας του Κάντερµπερυ-Μπάνκστα-
ουν, της εκλογικής περιφέρειας του 
Μπάνκσταουν σε πολιτειακό επίπε-
δο ΝΝΟ καθώς και σε οµοσπονδι-
ακό όπου η περιοχή είναι γνωστή 
ως εκλογική περιφέρεια του Μπλάξ-
λαντ. ∆ικτυωνόταν και σε διακοι-
νοτικό επίπεδο αφού είχε εκλεγεί 

ηγέτης της ∆ιακονοτικής Επιτροπής 
της ΝΝΟ και οι επαφές του πολλα-
πλασιάστηκαν περαιτέρω εντός της 
Ελληνικής οµογένειας αλλά και µε 
ηγέτες και µέλη άλλων εθνικοτήτων 
προωθώντας το κοινό συµφέρον. 
Ο Παναγιώτης Θεοφίλου είχε έρ-
θει στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας ως 
µετανάστης από την περιφέρεια της 
Λεµεσού και συγκεκριµένα από το 
χωριό Μοναγρούλλι της Κύπρου 
το 1956. Η Μεγαλόνησος παρέµει-
νε πάντα στο µυαλό του, στην ψυχή 
του, στην καρδιά του. Η «ελληνικό-
τατη Κύπρος του» ήταν τις περισ-
σότερες φορές στις συζητήσεις που 
έκανε µε φιλικά πρόσωπα αλλά και 
µε άλλα σε κοινοτικό επίπεδο. Η 
παράνοµη εισβολή στην Κύπρο από 
τις τουρκικές δυνάµεις το 1974 τον 
ώθησε περισσότερο να αγωνιστεί µε 
τις δυνάµεις του και από τις θέσεις 
που κατείχε για µία δικαίωση στην 
νήσο, για µια ελεύθερη, δηµοκρατι-
κή και ελληνική Κύπρο. ∆υστυχώς, 
η ζωή του ήταν µέχρι πέρυσι τον 
Ιανουάριο του 2017 µην µπορώ-
ντας να ζήσει παραπάνω για να δει 
τις εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτηµα, 
όπου ευχή όλων των Ελλαδιτών και 
Κυπρίων εντός και εκτός συνόρων 
είναι να λυθεί το θέµα δίκαια και µε 
σεβασµό στην ιστορία και στον πο-
λιτισµό, όπως θα ήθελε και ο ίδιος 
να συµβαίνει στην Γενέτειρά του. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος ήταν και τα 
πατριωτικά αισθήµατά του για το λε-
γόµενο Μακεδονικό (Σκοπιανό) ζή-
τηµα µε τον σφετερισµό, την οικει-
οποίηση και την µονοπώληση του 
ελληνικού ονόµατος της Μακεδο-
νίας από την ΠΓ∆Μ (Πρώην Γιου-
γκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακε-
δονίας). Ο Παναγιώτης Θεοφίλου 
από την θέση του προέδρου της ∆ι-

ακοινοτικής Επιτροπής αλλά και της 
Ελληνορθόδοξης Ενορίας-Κοινότη-
τας της «Αγίας Ευφηµίας» αλλά και 
ορµώµενος σε προσωπικό επίπεδο, 
έπαιρνε την πρωτοβουλία να γράφει 
τακτικά σε πολιτικούς (οµοσπονδια-
κούς και πολιτειακούς), σε τοπικούς 
άρχοντες και σε αγγλόφωνα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης για να αντι-
κρούσει µε σεβασµό πάντα, τα ανι-
στόρητα πράγµατα που ακούγονταν 
ή µεταδίδονταν µε την διαστρέβλω-
ση των γεγονότων, αποκαθιστώντας 
όσο µπορούσε την αλήθεια για την 
Μακεδονία. Σεβόταν την πολυπολι-
τιστική Αυστραλία µε τους µετανά-
στες που ήρθαν από όλα τα µήκη και 
πλάτη της γης αλλά αναζητούσε να 
επικρατούσαν οι ιστορικές αλήθειες 
για την σωστή ενηµέρωση όλων. 
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα ως 
γνωστό, το θέµα της ονοµασίας της 
ΠΓ∆Μ είναι και πάλι στο προσκήνιο 
συµπίπτοντας στον έναν χρόνο του 
µνηµοσύνου του Παναγιώτη Θεοφί-
λου. Θα ήταν σίγουρο ότι αν ζούσε 
σήµερα, ο Παναγιώτης Θεοφίλου θα 
παρακολουθούσε τις εξελίξεις µε αρ-
κετή αφοσίωση για µία ορθή εξεύ-
ρεση λύσης στο ζήτηµα µε γνώµονα 
την ιστορική αλήθεια. Η σηµαία µε 
το Μακεδονικό αστέρι της Βεργίνας 
«κυµάτιζε» µέσα στην ψυχή του. 
Στον Παναγιώτη Θεοφίλου απονε-
µήθηκε πριν από µερικά χρόνια το 
υπέρτατο µετάλλιο ΟΑΜ (Order of 
Australian Medal) από την Αυστρα-
λιανή πολιτεία για την συµβολή του 
στην πολυπολιτισµική Αυστραλία 
πολυπλεύρως. Ο ίδιος συνέδραµε 
στην πολυαναµενόµενη επίλυση του 
λεγόµενου «Εκκλησιαστικού» ζητή-
µατος που ταλάνιζε τον Ελληνισµό 
των Αντιπόδων γιατί αυτός ήταν και 
ο πόθος του: η ειρήνευση εντός της 

Ελληνικής παροικίας του Σύδνεϋ 
και της ΝΝΟ καθώς ο ίδιος πάντα 
το πίστευε βαθιά επαναλαµβάνοντας 
την γνωστή ρύση: «η ισχύ εν τη ενώ-
σει»! 
Η Ελληνορθόδοξη Ενορία-Κοι-
νότητα και το δωδεκατάξιο Ελλη-
νορθόδοξο Κολλέγιο της «Αγίας 
Ευφηµίας» ήταν η ζωή του. Εκεί 
έστρεφε συνέχεια το βλέµµα του, 
δαπανώντας προσωπικό χρόνο και 
επαγγελµατικό για την συνεχόµενη 
άνοδο και ανάδειξή τους ως µικρές 
«κοιτίδες» του Ελληνισµού των δυ-
τικών προαστίων της µεγαλούπολης 
του Σύδνεϋ. Για αυτόν τον λόγο, δεν 
αποτελεί έκπληξη η απόφαση της 
παρούσας θρησκευτικής ηγεσίας µε 
τους ιερείς της «Αγίας Ευφηµίας», 
του σεβαστού πατέρα Παναγιώτη 
Μαυροµάτη και σεβαστού πατέρα 
Παναγιώτη Πρωτοψάλτη αλλά και 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Ενορίας να µετονοµάσουν την νέα 
σχολική πολυαίθουσα ως «Αίθου-
σα Παναγιώτη Θεοφίλου». Μάλιστα 
σε εύθετο χρόνο προγραµµατίζεται 
επίσης να «βαφτιστεί» µε το όνοµά 
του ολόκληρη η νέα σχολική πτέρυ-
γα, την οποία υλοποίησε ο εκλιπών 
µε την αγορά του διπλανού στην εκ-
κλησία Λιθουανικού κτιρίου για να 
πραγµατοποιηθεί η επέκταση του 
Ελληνορθόδοξου Κολλεγίου. 
Εντός της πολυαίθουσας «Παναγιώ-
τη Θεοφίλου», µετά το µνηµόσυνο 
που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της 
«Αγίας Ευφηµίας» για τον 1ο χρό-
νο από την αναχώρησή του από την 
ζωή, θα κεραστεί ο καφές σε όσους 
έρθουν για να τιµήσουν την µνή-
µη του την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 
2018. Εκεί βεβαίως θα παραβρίσκο-
νται η συζυγός του κα Χρύσα, η κόρη 
του Ξανθούλα (Σύνθια), ο σύζυγος 
της Ξανθούλας και γαµπρός του 
εκλιπόντος, ∆ηµήτρης, η µονάκριβη 
και αγαπηµένη του εγγονή Έλενα, 
για να δεχτούν όλοι τους τις συλλυ-
πητήριες ευχές εκ νέου. Παρόντες 
θα είναι άλλα συγγενικά πρόσωπα, 
φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι 
του Παναγιώτη Θεοφίλου καθώς και 
απλοί Έλληνες συµπάροικοι για να 
τιµήσουν την ζωή και το έργο του. 

Αιωνία του η μνήμη!

∆ηµήτριος Καµετόπουλος

∆ιευθυντής στο Κέντρο Ταχύρρυθµης Εκ-
µάθησης των Αγγλικών-Κολλέγιο Ενηλίκων 
Μπάνκσταουν
Υποδιευθυντής στο Σαββατιανό Σχολείο Κοι-
νοτικών Γλωσσών στο Γυµνάσιο Αρρένων του 
Λίβερπουλ
Πρώην δάσκαλος στα Ελληνικά Απογευµατινά 
Σχολεία της Αγίας Ευφηµίας εντός της δεκαετί-
ας του ‘80 και ‘90
Εκφωνητής-παραγωγός εκποµπών στο Ελληνι-
κό πρόγραµµα, Ραδιοφωνία SBS




