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Τέλος εποχής για το «Ρίο» 
Eπιµέλεια: Άννα Αρσένη

Α
ρχές Μαΐου 2015… Ηµέρα Τρίτη και ο 
92χρονος Γιώργος Πούλος, γνωστός στο 
Summer Hills για τα υπέροχα µίλκ σεικ 
του, ντυµένος µε µακρυµάνικο πουκάµισο 

και γραβάτα, άνοιξε το µαγαζί του, το γνωστό «Ρίο» 
επί της οδού Σµιθ για να υποδεχτεί την καθηµερι-
νή του πελατεία… 
Η δουλειά τώρα τελευταία λιγοστή… Παρόλα αυτά, 
υπήρχαν φορές που ο Γιώργος Πούλος κρατούσε 
το µαγαζί ανοιχτό µέχρι τις 10 το βράδυ. Η συγκε-
κριµένη Τρίτη λοιπόν παρόλο που ξηµέρωσε σαν 
όλες τις άλλες, εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά 
δίνοντας το δικό της επίλογο σε µια ιστορία 63 
χρόνων.. 
Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή… Γιώργος 
Πούλος, στρατιώτης και ήρωας. Ήρθε στο Σύδνεϋ 
το 1952 µε το «Κερύνεια» από το Παρόρι της Βο-
ρείου Ελλάδας. Πολέµησε στο ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, έζησε τον Εµφύλιο. Ο γιος του Νικ τον 
αποκαλεί «ήρωα».. «Έµοιαζε µε το Ράµπο, έσωσε ολό-
κληρο χωριό κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου όταν προ-
σπάθησαν να το καταλάβουν οι Κοµµουνιστές». 
Στο Σύδνεϋ ο Γιώργος µπήκε γρήγορα στις επιχει-
ρήσεις µε το θείο του, Χρήστο και τον πατέρα του 
Φίλιπ που βρίσκονταν ήδη στην Αυστραλία για 
πάνω από µια δεκαετία και εργάζονταν στις φυτεί-
ες. Ο Γιώργος έφερε πολύ σύντοµα κοντά του, από 
την Ελλάδα, την σύζυγό του Σταυρούλα, το γιο του 
Νικ και την κόρη του Αφροδίτη. Με τη σύζυγό του 
απέκτησαν ακόµα µια κόρη, την Μάργκαρετ, εννέα 
µήνες αφότου η οικογένεια ξανάσµιξε εδώ στην 
Αυστραλία.
Ήταν άνθρωπος παλαιών αρχών… Προστάτευε µε 
σθένος τις κόρες του. Όταν έχασε τη σύζυγό του, 
Σταυρούλα το 1998, δεν άνοιγε γράµµατα που 
έστελνε η συνυφάδα του τα Χριστούγεννα γιατί –
όπως έλεγε ο ίδιος- ήταν παντρεµένη γυναίκα…
Είχε αδυναµία στις ταινίες µε τον Τζον Γουέιν… Ρίο 
Μπράβο, I love Lucy… του άρεσε πολύ η τηλεοπτι-
κή σειρά M*A*S*H. Στο πίσω µέρος του µαγαζιού 
είχε ένα καναπεδάκι και εκεί περνούσε αρκετές 
ώρες τον τελευταίο καιρό, βλέποντας αγαπηµένες 
ταινίες… Εκεί υπήρχε και µια ελληνική σηµαία και 
µια φωτογραφία του όταν ήταν στρατιώτης. 
Ο Γιώργος Πούλος ήταν ανεξάρτητος και αποφα-
σιστικός. Το µαγαζί ήταν όλη του η ζωή.. Ήταν η 
δύναµή του, η αυτοπεποίθησή του και ο σκοπός 
της ζωής του. Είχε κάτι να κάνει, µε κάτι να ασχο-

Ο Γιώργος Πούλος άφησε την τελευταία του πνοή στο χώρο που του πρόσφερε 
στιγµές χαράς και δηµιουργικής απασχόλησης για 63 ολόκληρα χρόνια! 

Αναµνηστικό στιγµιότυπο του Γιώργου Πούλου µε το γιο του Νικ 
έξω από το µαγαζί την ηµέρα, των ενενηκοστών γενεθλίων του.


