
Στο ξεκίνηµα του σύντοµου χαιρετι-
σµού του ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής Στήριξης του Ελληνικού Σπι-

τιού, Κίκης Ευθυµίου, τόνισε: «Έχουµε 
απόψε (σ.σ. το περασµένο Σάββατο) 
την χαρά και την τιµή να έχουµε µαζί 
µας τον πρόεδρο της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρη ∆ανάλη, 
και τον γραµµατέα Μιχάλη Τσιλίµο. 

Επίσης, τον φίλο, Παναγιώτη Νι-
κολάου, διευθυντή της εφηµερίδας Ο 
ΚΟΣΜΟΣ, η οποία είναι ασταµάτητα 
στο πλευρό µας από την πρώτη ηµέρα 
ιδρύσεως του ιδρύµατός µας και δια-
φηµίζει τις εκδηλώσεις µας δωρεάν. 
Ευχαριστούµε πολύ Παναγιώτη.  Τον 
είχα παρακαλέσει να µην γράψει τίπο-
τα για τη σηµερινή (σ.σ. το περασµένο 
Σάββατο) Βραδιά Ταβέρνας γιατί πριν 
ακόµη βγάλουµε τα εισιτήρια είχαν κιό-
λας διατεθεί αφού η αγάπη σας γι’ αυτό 
το ίδρυµα είναι ατελείωτη. Έχω επίσης 
µεγάλη χαρά που βλέπω παλιούς φί-
λους, όπως ο παλιός αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Στήριξης του Γηροκοµείου 
και ο κ. Πάσσας που υπήρξε κάποτε τα-
µίας της Επιτροπής αυτής». 

«ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ 
ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΜΕ»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Στήριξης 
του Ελληνικού Σπιτιού συνέχισε µε 
έκκληση προς την παροικία: «Βλέπω 
πάρα πολλούς φίλους που στηρίζουν 
διαρκώς τις εκδηλώσεις µας. Σας κάνω 
έκκληση να συνεχίσετε να στηρίζετε 
όλες τις εκδηλώσεις της Κοινότητας 
και του Ελληνικού Σπιτιού. Να έρχεστε 

οποιαδήποτε Επιτροπή κι αν είναι στο 
τιµόνι, γιατί οι άνθρωποι ερχόµαστε 
και φεύγουµε. Το Ελληνικό Σπίτι όµως 
θα µείνει, γιατί έχει χτιστεί για τον Ελ-
ληνισµό του Σίδνεϊ, και προ πάντων 
των δυτικών προαστείων. Θα µείνει λα-
ϊκό Σπίτι και δεν µπορεί να µας το πά-
ρει κανείς. Τα παιδιά µας και τα εγγόνια 
µας θα είναι µία ηµέρα υπερήφανα που 
θα υπάρχει ακόµη αυτό το Ελληνικό 
Σπίτι. Έτσι, κάνω έκκληση να µην στα-
µατήσετε ποτέ να το υποστηρίζετε».

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Στη συνέχεια ο Κίκης Ευθυµίου ανα-

κοίνωσε την ηµέρα διεξαγωγής του ετή-
σιου Πανηγυριού. «Θέλω επίσης να πω 
ότι στις 22 Απριλίου - ευτυχώς που δεν 
ορίστηκε για την 21η Απριλίου - θα κά-
νουµε το καθιερωµένο µας ετήσιο Πα-
νηγύρι. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, δεν 
υπάρχει είσοδος, θα πληρώσετε µόνο 
τα φαγητά σας. Όπως ξέρετε κι όπως 
βλέπουµε κι απόψε (σ.σ. το Σάββατο) 
τα φαγητά µας είναι µοναδικά, δεν τα 
βρίσκετε εύκολα».

Έκλεισε τον χαρετισµό του µε ευχα-
ριστίες προς τα µέλη της Επιτροπής: 
«Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή 
Στήριξης του Γηροκοµείου, η οποία εί-
ναι µαζί µου τα τελευταία 12-13 χρόνια. 
Ετοίµασαν µόνοι τους αυτήν την εκδή-
λωση, εγώ δεν έκανα τίποτα, παρά µο-
νάχα µερικά τηλεφωνήµατα, 

Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ 
και τους αξίζει ένα χειροκρότηµα. Τέ-
λος, ευχαριστώ όλους εσάς, µε συγκινεί 
ιδαίτερα η παρουσία σας».

«Για τον Ελληνισμό 
των δυτικών προαστείων»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 11.02 NEWS TITLES
11.00 – 12.00 «ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ» 
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «BENDIGO BANK»
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.06 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ»
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 «Ή ΣΤΡΑΒΟΣ ΕΙΝ’ Ο ΓΥΑΛΟΣ, Ή ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ»
  ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ» 
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ, 
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ
21.00 – 22.00 «Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ» ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΡOΖΑΚΗΣ
22.00 – 22.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.06 – 24.00 «Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ» ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΡOΖΑΚΗΣ




