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$65.000 στη μάχη κατά του διαβήτη
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΝΟ

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε τα 
25 χρόνια ζωής του ο Διαβητικός 
Σύλλογος ΝΝΟ, με μία εξαιρετική 

χοροεσπερίδα που διοργανώθηκε την Πα-
ρασεκυή 4 Μαϊου στο εξαιρετικό «Fontana 
Amarosa Function Centre» στο Λίβερπουλ. 
Σκοπός της βραδιάς ήταν να συγκεντρω-
θούν χρήματα για την αγορά ειδικής κά-
μερας  (TRC-50DX) για τις επιπλοκές των 
ματιών από τον ζαχαροδιαβήτη στο νοσοκο-
μείο Παίδων του Westmead. Συγκεντρώθη-
κε συνολικά το ποσόν των $65.000.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο 
που διασκέδασε από τα χορευτικά συγκρο-
τήματα της Παρούλας Θέρμπαν, το μπουζού-
κι του Τάσου και την φωνή του Γιάννη Σι-
δέρη που παραβρέθηκε στην εκδήλωση και 
τραγούδησε τρία λαϊκά τραγούδια. Κεφάτος, 
παρότι τραυματίας στο πόδι, οικοδεσπότης 
της βραδιάς ήταν ο Δημήτρης Καμετόπου-
λος. Τα φαγητά ευλόγησε ο πάτερ Στέφανος 
από τον Άγιο Στέφανο στο Hurlstone Park.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο δρ Michael Brydon, η καθηγήτρια 
Kim Donague, ο οι δρ Roger Traill, Myra 
Poon, Tadhg deBarra, Betty Messazos, 
Stephen Hing και Annette Katelaris, κα-
θώς κι αρκετοί γιατροί και νοσοκόμες του 
νοσοκομείου Παίδων του Westmead. Στον 
σύντομιο χαιρετισμό τους ο δρ Michael 
Brydon κι η καθηγήτρια Kim Donague ευ-
χαρίστησαν τον Σύλλογο για την μεγάλη 
του συνεισφορά τα τελευταία 25 χρόνια και 
τόνισα τη σημασία της προσφοράς του. Πα-
ραβρέθηκαν και πολλοί επώνυμοι συμπά-
ροικοι, όπως το μέλος του πολιτειακού κοι-
νοβουλίου Σοφία Κώτση, ο πρόεδρος του 

Ελληνικού Σπιτιού Κίκης Ευθυμίου, ο Ματ-
θαίος Λεπούρης από το «Athanase Yenibis 
Foundation», οι κυρίες Ελένη Τόμας, Ελένη 
Κατσαρού και Μιράντα Αδάμου, ο Λάμπρος 
Παπαδόπουλος (ΑΕΣ) και πολλοί πρόεδροι 
και μέλη παροικιακών συλλόγων. Από τα 
ΜΜΕ το παρών έδωσαν η διευθύντρια του 
ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας 
SBS Βάσω Μώραλη κι ο δημοσιογράφος 
Θέμης Καλλός, ο Κώστας Γιωτάκης της ΕΡΤ, 
ο Γιάννης Σπανέλλης της ραδιοφωνικής εκ-
πομπής «Κέφι και Μπάλλα» κι ο αρχισυντά-
κτης του ΚΟΣΜΟΥ Παναγιώτης Νικολάου.

Η πρόεδρος του Διαβητικού Συλλόγου 
ΝΝΟ, Μαρία Μπουζάνη, τίμησε για την 
προσφορά τους την Μιράντα Αδάμου, τον 
Τζορτζ Τόμας (απουσίαζε και την αναμνηστι-
κή πλακέτα παρέλαβε η Ελένη Τόμας), τον 
Ματθαίο Λεπούρη, τον Κυριάκο Φυλακτού, 
το «Pelopidas Catering», τον Γιάννη Σιδέρη 
και τον Κώστα Γιωτάκη, ο οποίος υπήρξε ο 

οικοδεσπότης της πρώτης χοροεσπερίδας 
του Συλλόγου, πριν από 25 χρόνια.

Ακολούθησε πληστειριασμός δώρων 
όπως μία αυθεντική κιθάρα του Μάικλ 
Τζάκσον, αναρρίχηση στη γέφυρα του Σίδ-
νεϊ, διανυκτέρευση σε πολυτελές ξενοδο-
χείο, ένας καθρέφτης, ένα αυτοκίνητο για 
μπέμπηδες, μία φανέλλα των Bulldogs υπο-
γεγραμμένοι από τους παίκτες της φετινής 
ομάδας, δύο εισιτήρια για τη συναυλία των 
Καρρά-Μακρόπουλου κ.α. Επίσης κληρώ-
θηκαν τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς.

ΕυχαριστιΕσ
Η πρόεδρος του Διαβητικού Συλλόγου 

ΝΝΟ, Μαρία Μπουζάνη, μιλώντας απο-
κλειστικά στην εφημερίδα μας εκφράζει τις 
ευχαριστίες της για την ανταπόκριση της 
παροικίας. «Ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωσή μας, 
όλους τους εθελοντές που βοήθησαν με 

προσωπική εργασία και δωρεές κι όσους 
ενίσχυσαν οικονομικά την προσπάθεια 
που κάνουμε. Θέλω επίσης να ευχαριστή-
σω το Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο εργά-
ζεται σκληρά για την απόκτηση των απα-
ραίτητων μέσων για την καταπολέμηση του 
διαβήτη, το ‘Fontana Amarosa Function 
Centre’ και προπάντων ολόκληρη την ελ-
ληνική παροικία που 25 ολόκληρα χρόνια 
βρίσκεται στο πλευρό του Συλλόγου, μας 
εμψυχώνει και μας ενισχύει οικονομικά. 
Θέλω, επίσης, να μεταφέρω ένα μεγάλο 
‘ευχαριστώ’ από χιλιάδες παιδάκια».

Διαβητικόσ συλλόγόσ ΝΝό
Είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, 

ο οποίος τα τελευταία 25 χρόνια έχει συ-
γκεντρώσει περισσότερα από $1.200.000 
στην προσπάθεια καταπολέμησης του δια-
βήτη και για τις έρευνες του  Institute of 
Endocrinology and Diabetes στο νοσοκο-
μείο Παίδων του Westmead. Στην Αυστρα-
λία υπάρχουν 140.000 άτομα που υποφέ-
ρουν από τον τύπο 1 (Juvenile Diabetes) 
του διαβήτη και τα περισσότερα από αυτά 
είναι παιδιά, τα οποία ακολουθούν εξαντλη-
τικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της 
ασθένειας. Η εκδήλωση της περασμένης 
Παρασκευής έγινε για να αποκτηθεί η κάμε-
ρα TOPCON Retinal Camera (TRC-50DX) 
για τις επιπλοκές των ματιών από τον ζα-
χαροδιαβήτη στο νοσοκομείο Παίδων του 
Westmead. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η 
Μαρία Μπουζάνη και μέλη του ΔΣ οι κ.κ. 
Κατερίνα Μανσουέτο, Τζάκι Δημητράκα, 
Ελπίδα Μητρόκα, Αθανασία Φυλακτού και 
Κωνσταντίνα Φυλακτού.


