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Το γεύµα των Βαϊων για  
το Γηροκοµείο της Βασιλειάδας
Γράφει ο Γιώργος Χιώτης 
Φωτογραφίες: Γιάννης ∆ραµιτινός

Μ
ία παράδοση 40 ετών συ-
νεχίστηκε την Κυριακή. Το 
γεύµα των  Βαϊων για το 
Γηροκοµείο της Βασιλειά-

δας, στο πολυτελές εστιατόριο Cyren 
του Darling Harbor, του κ. Νίκου 
Μανέττα. 
Πάνω από 340 υποστηρικτές του 
θαυµαστού αυτού ιδρύµατος προ-
σήλθαν από διάφορες ενορίες µετά 
την λειτουργία των Βαϊων, σ’ ένα 
ηλιόλουστο µεσηµέρι. Τους υποδέ-
χτηκαν ο διευθυντής της Βασιλειά-
δας, πατήρ Νικόλαος Σταυρόπουλος 
και οι κυρίες Σάντρα Γαβριηλίδη και 

Μαριάννα Πενκλή, διοργανώτριες 
της εκδήλωσης αυτής.
Παρόντες ο πατήρ Νικόλαος Μποζί-
κης, του Αγίου Νικολάου, Μάρρικβιλ 
και ο πατήρ Ιωάννης Καπέτας, επί 
πολλά χρόνια άξιος διευθυντής της 
Βασιλειάδας.
Επίσηµος προσκεκληµένος ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, 
δρ Σταύρος Κυρίµης, ο οποίος στη 
σύντοµη οµιλία του είπε πως «αξί-
ζουν συγχαρητήρια σ’ αυτούς που 
έχτισαν αυτόν τον παράδεισο για 
τους παππούδες µας και τις γιαγιάδες 
µας, που λέγεται Βασιλειάδα».
Με µία ωραιότατη ανθοδέσµη ετίµη-
σαν τις κυρίες Μαίρη Οικονόµου και 
Εντζι Γεµενή, που επί πολλά χρόνια 

είχαν αναλάβει την διοργάνωση του 
γεύµατος των Βαϊων. Συγκεκριµένα, 
ο πατήρ Νικόλαος Σταυρόπουλος 
εδήλωσε στον «Κόσµο»:
«Ο Σεβασµιώτατος, κ. Στυλιανός, 
ήλθε στην Αυστραλία το Σάββατο 
του Λαζάρου το 1975.  Η κ. Μαίρη 
Οικονόµου, τον πήρε την εποµένη, 
την Κυριακή των Βαϊων και τον φι-
λοξένησε. Απεφασίσθη, λοιπόν, το 
γεύµα αυτό, να γίνεται κάθε χρόνο 
προς ενίσχυση της Βασιλειάδας. Από 
τότε, η Βασιλειάδα έχει αναπτυχθεί 
σε ένα λαµπρό ίδρυµα που φροντίζει 
περίπου 1,000 άτοµα τρίτης ηλικίας 
και παρέχει εργασία σε 450 ειδικευ-
µένους υπαλλήλους. 
Πρόσφατα αναλάβαµε και την λει-

τουργία του Γηροκοµείου του Αγίου 
Νικολάου, στην Καµπέρρα και χτί-
ζουµε ένα νέο στο Randwick, Σύδ-
νεϋ, 118 κλινών και 78 ιδιωτικών 
διαµερισµάτων, το οποίο ελπίζουµε 
πως θα λειτουργήσει στα µέσα του 
2016».
Την υποστήριξή τους την έδωσαν µε 
τις παρέες τους, µεταξύ των άλλων 
και οι γνωστοί επιχειρηµατίες κ.κ. 
Γιώργος ∆ρίβας, Γρηγόρης Γαβριηλί-
δης, Ματθαίος Λεπούρης, ο εκδότης 
του «Κόσµου» Σπύρος Χαραλάµπους 
και ο ιδιοκτητης του εστιατοριου, Νί-
κος Μανέττας.
Χρέη τελετάρχη είχε ο κ. Τζέηµς 
Τζόρνταν. 


