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Επίσηµη επίσκεψη στο Κολέγιο της Αγίας Ευφηµίας και τρισάγιο 
στη µνήµη του Παναγιώτη Θεοφίλου από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο

Τ ην πρώτη του επίσηµη επίσκεψη στο κολέγιο της Αγίας Ευφηµίας πραγµατοποίησε 
χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλία Μακάριος. Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχτηκαν ο Πρό-
εδρος της Ενορίας κ. Χρήστος Σπυρόπουλος µε µέλη του συµβουλίου, οι ιερείς Πήτερ 
Μαυροµάτης και Πήτερ Πρωτοψάλτης, πλήθος εκπαιδευτικών και µαθητών καθώς και 

κάτοικοι της περιοχής. Κατά τη στιγµή της άφιξης του Αρχιεπισκόπου, η µαθήτρια Ηλιάνα 
Τζέινς έπαιξε στη λύρα τον Ερωτόκριτο. Ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσεΤρισάγιο στη µνήµη του 
προέδρου της ∆ιακοινοτικής Επιτροπής και του 
κολλεγίου της Αγίας Ευφηµίας Παναγιώτη Θεο-
φίλου και στη συνέχεια ακολούθησαν οµιλίες αί-
θουσα του Κολεγγίου από τον πάτερ Παναγιώτης 
Μαυροµάτη που καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο, 
ευχαρίστησε τον πρόεδρο της  ενορίας κ. Χρήστο 
Σπυρόπουλο και τόνισε την προσφορά του πρώ-
του ιερέα του ναού, π. Μιχαήλ Αποστολόπουλου 
και του αείµνηστου Παναγιώτη Θεοφίλου. Ανά-
µεσα στους οµιλητές ήταν και η κόρη του Πανα-
γιώτη Θεοφίλου, Σύνθια η οποία είπε απευθυνό-
µενη στον Αρχιεπίσκοπο «είναι κρίµα που ο πατέρας µου δεν µπόρεσε να σας γνωρίσει» και 
στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στενή σχέση του πατέρα της µε τον Στυλιανό. «Ο πατέρας µου 
αγαπούσε την Κύπρο, την Ελλάδα, την γλώσσα, τον πολιτισµό, την ορθοδοξία, όλους τους 
µαθητές», είπε κλείνοντας την οµιλία της η Σύνθια Θεοφίλου.  «∆οξάζω το θεό που η ιερά 
Αρχιεπισκοπή έχει ένα σχολείο σαν το δικό σας. Αυτό που κάνει το σχολείο µας να ξεχω-
ρίζει από τα αλλά σχολία είναι η πίστη µας και οι παραδόσεις µας», είπε ο Αρχιεπίσκοπος 
στην οµιλία τους απευθυνόµενος στους εκατοντάδες µαθητές που είχαν συγκεντρωθεί για να 
τον γνωρίσουν από κοντά. Ακολούθησε φίλεµα που ετοίµασαν το σχολείο και η φιλόπτωχος 
και στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους σχολείου, µίλησε µε 
τους µικρότερους µαθητές τους άκουσε να τραγουδάνε και έλαβε τα δώρα τους µεταξύ των 
οποίων ήταν και ένα χαριτωµένο πάνινο αρκουδάκι. Τέλος, σε µια µάλλον απρογραµµάτι-
στη κίνηση, λίγο πριν την αποχώρηση του περιηγήθηκε στο προαύλιο, και έγινε κυριολεκτι-
κά ένα µε τα µεγαλύτερα παιδιά όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες.




