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«Επίσηµη επίσκεψη της Βασιλειάδας στο Ηοn. John George Ajaka»

H συμμετοχή της Βασιλειάδας 
στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Parramatta

Επίσηµη επίσκεψη πραγµατοποίησε η Βασιλειάδα τη ∆ευτέρα 19 Σε-
πτεµβρίου στο γραφείο του Hon. John George Ajaka, Yπουργού για 
τις Υπηρεσίες για τους Ανθρωπούς της Τρίτης Ηλικίας, Ανθρώπων 
µε Ειδικές Ανάγκες και Πολυπολιτισµικότητας. Παρών σε αυτήν την 
επίσηµη συνάντηση ήταν ο κύριος Γεώργιος Κοροµβόκης, ο οποίος 
είναι ∆ιευθυντής Ανάπτυξης της Βασιλειάδας, η συνάδελφός του κυρία 
Mάρθα Αρακάς και η κυρία Anita Bonanno, η οποία είναι ∆ιευθύντρια 
των Κοινοτικών Προγραµµάτων της Βασιλειάδας. Σκοπός αυτής της 
συνάντησης ήταν η συζήτηση των επερχόµενων σχεδίων της Βασιλει-
άδας όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας των ανθρώπων της Τρί-
της Ηλικίας. Ο Hon. John George Ajaka έδειξε ιδιάιτερο ενδιαφέρον 
για τον Οργανισµό της Βασιλειάδας και για τις δραστηριότητές της και 
η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε την υπόσχεσή του να βοηθήσει στην 
ολοκλήρωση των µελλοντικών σχεδίων του Οργανισµού. 

Π λήθος κόσµου συγκεντρώθηκε την Κυρια-
κή 18 Σεπτεµβρίου στο εκθεσιακό περί-
πτερο της Βασιλειάδας στο Parramatta. 
Προσωπικό της Βασιλειάδας ενηµέρωνε 

από νωρίς το πρωί τους επισκέπτες για τα Πακέτα 
Φροντίδας στο σπίτι που παρέχει ο Οργανισµός, 
καθώς και για τις ευρύτερες υπηρεσίες του. Οι 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν 
και να λάβουν µέρος στην κλήρωση που ολοκλη-
ρώθηκε στο τέλος της ηµέρας µε πέντε τυχερούς 
που κέρδισαν ένα από τα 5 Tablet Lenovo που 
µοίραζε η Βασιλειάδα. Οι τυχεροί φωτογραφή-
θηκαν και δήλωσαν τις ευχαριστίες τους για τον 
Οργανισµό και επιβράβευσαν το δραστήριο έργο 
του για πάνω από 60 χρόνια. Πολλές εξέχουσες 
παρουσίες τίµησαν µε την παρουσία τους το εκ-
θεσιακό περίπτερο της Βασιλειάδας, ενηµερώ-
θηκαν για τις δραστηριότητές της και έδωσαν τα 
ευχαριστήριά τους στον κύριο Γεώργιο Κοροµ-
βόκη, ο οποίος είναι ∆ιευθυντής Ανάπτυξης της 
Βασιλειάδας. Τις ευλογίες του για το έργο της Βα-
σιλειάδας έδωσε και ο Επίσκοπος Μιλητουπόλε-
ως κ. Ιάκωβος. 




