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Τ ο πάντα φιλόξενο Ελληνικό Σπίτι 
στο Έρλγουντ άνοιξε τις πόρτες του 
το βράδυ του Σαββάτου για να δε-

χθεί τους φίλους του στη δεύτερη Βραδυά 
Ταβέρνας της χρονιάς. Την εκδήλωση λά-
µπρυναν µε την παρουσία τους αρκετοί και 
σηµαντικοί συµπάροικοι που υπογράµµι-
σαν για άλλη µία φορά την στήριξή τους στο 
µοναδικό αµιγώς ελληνικό γηροκοµείο της 
Αυστραλίας. Η παροικία στέκεται διαχρονι-
κά στο πλευρό του Ελληνικού Σπιτιού κι η 
Βραδυά Ταβέρνας που διοργανώνεται δύο 
φορές τον χρόνο είναι µία µοναδική ευκαι-
ρία να αποτυπωθεί αυτός ο δεσµός, όπως 
έγινε και το περασµένο Σάββατο. 

Από τις δωρεές των συµπάροικων και τη 
λαχειοφόρο αγορά συγκεντρώθηκε το ποσό 
των 10.000 δολαρίων περίπου, ενώ χορη-
γία ήταν και τα φαγητά και ποτά που κατα-
ναλώθηκαν, καθώς και τα όµορφα τριαντά-
φυλλα που στόλισαν την αίθουσα. Μεγάλος 
χορηγός ο Ματθαίος Λεπούρης που δώρισε 
5.000 δολάρια. Ο Λάκης Κατσούλας έδωσε 

1.000, ο Σύλλογος Αθηναίων 500 κι η Πω-
λίν Μπερτούτσι 200.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, Κί-
κης Ευθυµίου, ευχαρίστησε στον σύντοµο 
χαιρετισµό του όσους παραβρέθηκαν, τους 
χορηγούς της βραδυάς, τους νέους και πα-
λιούς φίλους του Ελληνικού Σπιτιού. Κα-
λωσόρισε την ενορία του Αγίου Γεωργίου 
και το ζεύγος Μπαλαγιάννη που βρέθηκαν 
για πρώτη φορά σε Βραδυά Ταβέρνας του 
Ελληνικού Σπιτιού. Ωστόσο, τόνισε πως η 
προσφορά του κ. Μπαλαγιάννη δεν είναι 
καινούρια κι ανέφερε χαρακτηριστικά πως 
«έχει βάλει µερικά τούβλα κι αυτός» στο Ελ-
ληνικό Σπίτι. Για πρώτη φορά σε Βραδυά 
Ταβέρνας του Ελληνικού Σπιτιού βρέθηκε 
και το ζεύγος Γιαλούση. Παραβρέθηκαν 
ακόµη ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρης ∆ανάλης, 
ο γραµµατέας, Μιχάλης Τσιλίµος, η πρόε-
δρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, Ου-
ρανία Καρτέρη και µέλη του ∆.Σ. της Κοινό-
τητας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, 

Κώστας Καρποδίνης, ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Ηλείων, ∆ηµήτρης Μπεκρής (πά-
ντοτε παρών σε εκδηλώσεις του Ελληνικού 
Σπιτιού).  Στον χαιρετισµό του ο πρόεδρος 
του Ελληνικού Σπιτιού αναφέρθηκε επίσης 
στις δωρεές των φαγητών και ποτών για την 
Βραδυά Ταβέρνας και τόνισε πως «όλα αυτά 
µας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουµε να κά-
νουµε το καλύτερο για την τρίτη ηλικία. Το 
αξίζουν και το λιγότερο που µπορούµε να 
κάνουµε είναι να τους δώσουµε µία άνετη 
ζωή εδώ». Ο Κίκης Ευθυµίου ευχαρίστησε 
και την Επιτροπή Στήριξης του Ελληνικού 
Σπιτιού και σηµείωσε πως οι περισσότεροι 
βρίσκονται στο πλευρό του για δεακεφτά 
χρόνια. Οι Πίτερ Χρονόπουλος, Γιάννης 
Κουλούρης, Γιάννης Σπανέλης, Νίκη Στα-
µατίου, Θεόδωρος Ριζάκης, Γιάννης Ψωµάς, 
∆ήµητρα Ρουµελιώτη, Γιώργος Κωστόπου-
λος και Αργύρης Μηλιόπουλος βοηθούν 
όλα αυτά τα χρόνια το Ελληνικό Σπίτι και 
προετοίµασαν την άψογη Βραδυά Ταβέρνας 
του περασµένου Σαββάτου. Ο πρόεδρος του 

Ελληνικού Σπιτιού τους ευχαρίστησε και 
για την δράση να διανέµουν φαγητό σε άπο-
ρους ηλικιωµένους κάθε πρώτη ∆ευτέρα 
του εκάστοτε µήνα. «Έρχονται ηλικιωµένοι 
από όλο το Σίδνεϊ. Ξεκινήσαµε µε 15-20 
άτοµα και τώρα έχουν φτάσει τα 120 άτο-
µα. Η Επιτροπή κάνει BBQ εδώ έξω στην 
αυλή κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για όλη 
την παροικία. ∆εν ξεχωρίζουµε αν είναι Έλ-
ληνες ή όχι, εφόσον είναι ηλικιωµένοι και 
θέλουν µπορούν να έλθουν», τόνισε σχετι-
κά ο Κίκης Ευθυµίου. «Τους ευχαριστώ µε 
όλη µου την καρδιά γιατί αν δεν ήταν η Επι-
τροπή δεν θα µπορούσε να γίνει τίποτα από 
όλα όσα γίνονται», έκλεισε τον χαιρετισµό 
του ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού.

Προλογίζοντας τον πρόεδρο ο Γιάννης 
Σπανέλης ευχαρίστησε τους συµπάροικους 
που ανταποκρίνονται πάντα θετικά στο κά-
λεσµα του Ελληνικού Σπιτιού.Μετά το γευ-
στικότατο φαγητό κληρώθηκαν δώρα µέσω 
λαχειοφόρου αγοράς κι ακολούθησε τρα-
γούδι και χορός.

Η παροικία στηρίζει
το Ελληνικό Σπίτι

ΒΡΑ∆ΥΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Η Επιτροπή Στήριξης κι ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού (από τα αριστερά): Γιάννης Ψωµάς, Γιάννης Κουλούρης, Θεόδωρος Ριζάκης, Κίκης Ευθυµίου, Πίτερ Χρονόπουλος, ∆ήµητρα Ρουµελιώτη, 
Γιάννης Σπανέλης, Νίκη Σταµατίου, Γιώργος Κωστόπουλος, Αργύρης Μηλιόπουλος.


