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Αλλη µία εξαιρετική Βρα-
διά Ταβέρνας πρόσφερε 
στους φίλους του το Ελλη-

νικό Σπίτι στο Earlwood. Όπως 
κάθε φορά, έτσι και το περα-
σµένο Σάββατο (18/2) η φιλο-
ξενία ήταν ζεστή, η ατµόσφαιρα 
κεφάτη, τα φαγητά εξαιρετικά 
κι η υποστήριξη συγκινητική. 
Την πρωτοβουλία διοργάνωσής 
της είχε η Επιτροπή Στήριξης 
του ελληνικού Γηροκοµείου, η 
οποία φηµίζεται πλέον για τις 
εκδηλώσεις της και κράτησε 
ψηλά τον πήχη για άλλη µία 
φορά. Οι κ.κ. Αντωνόπουλος, 
Χαρτοφύλλης, Σπανέλλης κλπ 
έκαναν εξαιρετική δουλειά, η 
οποία υπογραµµίσθηκε από 
την συνδροµή των κ.κ. Ριζάκη 
και ∆εληµανώλη σε ρόλο ψή-
στη. Τους παρευρισκόµενους 

καλωσόρισε µε το γνωστό του 
χιούµορ ο Γιάννης Σπανέλλης. 
Χαιρέτισε τον πρόεδρο ∆ανάλη 
και τον πρόεδρο Ευθυµίου, κα-
θώς και µία επιτροπή βετεράνων 
του Σίδνεϊ Ολύµπικ και δεν λη-
σµόνησε για µία ακόµη φορά να 
αναφερθεί στον αείµνηστο Πολ 
Μπερτούτσι. Τέλος, ανακοίνωσε 
την διοργάνωση BBQ µία φορά 
τον µήνα για τους ένοικους του 
ιδρύµατος, µε έξοδα ιδιωτών. 
Μάλιστα, όπως σηµείωσε ο κ. 
Σπανέλλης, οι χορηγίες για τον 
πρώτο χρόνο έχουν κλείσει! 
Στον σύντοµο χαιρετισµό του ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρης 
∆ανάλης, ευχαρίστησε την Επι-
τροπή Στηριξης του Γηροκοµεί-
ου για τις προσπάθειές της και 
τους παρευρισκόµενους στην 

εκδήλωση για την υποστήριξή 
τους. Σηµειώνεται πως πολλές 
ήταν και πάλι οι δωρεές προς το 
Ελληνικό Σπίτι. Οι µπύρες ήταν 
δωρεά του Ματθαίου Λεπούρη, 
η Άννα Μπερτούτσι δώρισε µία 
επιταγή $500, ξ Πόλι Μπερτού-
τσι µία ανθοδέσµη, η Πόπη Αλε-
ξιάδου τις νόστιµες µπουγάτσες 
και φαγητά κλπ. Υπήρξε επίσης 
λαχειοφόρος αγορά για την στή-
ριξη του Γηροκοµείου, µε δώρα 
ένα voucher $200 από την Τρά-
πεζα Κύπρου, ένα πάπλωµα για 
διπλό κρεβάτι, 2 εισιτήρια για τη 
συναυλία του Παντελή Θαλασσι-
νού, ένα καλάθι γεµάτο φρούτα 
και κρυστάλλινα ποτήρια. Το 
ραντεβού ανανεώνεται για τις 22 
Απριλίου, ηµέρα που θα διορ-
γανωθεί το ετήσιο Πανηγύρι, µε 
είσοδο ελεύθερη για όλους.
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