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Γράφει ο Γ. Χιώτης

O
µικρός Πιέρ τσουλούσε αµέριµνος το 
αναπηρικό καροτσάκι του στην αίθουσα 
της Μυτιληνιακής Αδελφότητας, το βρά-
δυ του περασµένου Σαββάτου. Χαµογελα-

στός, χαριτωµένος και τον καµάρωναν πάνω από 
400 άτοµα. Ολοι ήταν εκεί να τον βοηθήσουν, να 
του κάνουν τη ζωή του λίγο πιο άνετη.
Βλέπετε, ο µικρός Πιέρ γεννήθηκε µε εγκεφαλική 
παράλυση (cerebral palsy). Χρειάζεται ένα ραµπ 
στο σπίτι του για να γίνεται η µετακίνησή του πιο 
εύκολη και ταξίδι στις Ηνωµένες Πολιτείες για πε-
ραιτέρω θεραπεία. Απαιτούνται, λοιπόν, χρήµατα 
και κάµποσα, µάλιστα. 
Και εδώ αρχίζουν το έργο τους οι «Φίλοι στη ανά-
γκη», αυτή η θαυµαστή οργάνωση µιας οµάδος συ-
µπαροίκων µας που, στην ολιγόχρονη ύπαρξή της, 
έχει βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους µας.
Κατάµεστη η αίθουσα. λοιπόν.  Πολλή ζεστή ατµό-
σφαιρα και ωραία µουσική. Το δείπνο τον ευλόγη-
σαν οι πατέρες Νικόλαος και Χριστόδουλος (Αγίου 
Νικολάου, Μάρρικβιλ) και Σταύρος (Αγίου Στεφά-

νου, Χέρλστον Παρκ), οι οποίοι συνεχάρησαν τους 
«Φίλους στην ανάγκη» για την αγαθοεργία τους.
Η πρόεδρος, κ. Νίκη Σταµατάτου, φανερά συγκι-
νηµένη, στην οµιλία της είπε ότι θα είναι πάντοτε 
στο πλευρό του µικρού Πιέρ και η οργάνωση θα 
παρακολουθεί µε ενδιαφέρον την µελλοντική εξέ-
λιξη του µικρού.
Ο πατέρας κ. Μιχάλης Κόνσταν, ευχαρίστησε τους 
«Φίλους» και ο γιατρός του Πιέρ, Dr Abie Najjarine,  
είπε ότι υπό την επίβλεψή του, ο µικρός έχει κά-
νει µεγάλα άλµατα προόδου. Ταυτόχρονα, έδωσε 
και δωρεά $1,000 και αργότερα στη λαχειοφόρο 
αγορά ξόδεψε πάνω από $1,300. Ο µεγαλύτερος 
αδελφός του Πιέρ που τον πρόσεχε όλη την νύχτα, 
είπε πόσο αγαπά τον Πιέρ και θα τον επιβλέπει σ’ 
όλη τη ζωή του.
Ο παππούς είχε τα γενέθλιά του, η γιαγιά χαµο-
γελαστή και η µητέρα του Πιέρ µε τα προβλήµατα 
στην υγεία της. Μια συνηθισµένη οικογένεια, αλλά 
περήφανη.
Ο νεοεκλεγείς ΜLA στη Βουλή της ΝΝΟ, Steven 
Kamper, εδώρησε $1,000 και άλλοι πολλοί. Το 
παρόν έδωσε και ο «Κόσµος» µε τον εκδότη του, 

κ. Σπύρο Χαραλάµπους και της συζύγου του, Γεωρ-
γίας, που εδώρησαν $1,000 ως πρώτο λαχνό του 
λαχείου. 
Τελετάρχης της βραδιάς ο πάντα οµιλητικός και κε-
φάτος, Γιάννης Σπανέλλης. 
Τιµητική πλακέτα ως «Φίλος της χρονιάς» απενε-
µήθη για τις πολύτιµες υπηρεσίες του στον κ. Θεό-
δωρο Καπερώνη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των «Φίλων στην ανά-
γκη» αποτελούν: Νίκη Σταµατάτου, πρόεδρος, 
Γιάννης Σπανέλλης, αντιπρόεδρος, Στεφανία Κα-
ραγεωργίου, γραµµατεύς, Κώστας Πασσάς, ταµίας, 
Ελένη Κουρουλή, Τζένη Τσιγκούνη, Γιάννης Κου-
λουρίδης, Γιάννης Ψωµάς, Χριστίνα Καπερώνη, 
∆ήµητρα Ρουµελιώτη και Παναγιώτης Χρονόπου-
λος, µέλη.
Η εκδήλωση «καθάρισε» περίπου $25,000. Μέρος 
του ποσού αυτού θα διατεθεί  και για ένα τετράχρο-
νο κοριτσάκι , Carly Young, από το Wollongong, 
που χρειάζεται ένα υποστήριγµα για να βαδίζει.
Συγχαρητήρια στους «Φίλους στην ανάγκη» και πά-
ντα τέτοια να γίνονται.


