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Στην Βασιλόπιττα των Ναυπακτίων Στην Βασιλόπιττα των Ναυπακτίων 

κ

Μια αναπάντεχη πρόσκληση για
συνάντηση, µε παροικιακό παρά-
γοντα  µ’ έφερε προχθές το από-
γευµα στην Λέσχη των Ναυπα-
κτίων του Σύδνεϋ, που καταλαµ-
βάνει τον άνω όροφο ενός µεγά-
λου διώροφου και ιδιόκτητου κτηρίου της
Fitzroy Street του Μάρρικβιλ. Ήταν η
ώρα της κοπής της Βασιλόππιτας και, µη
µπορώντας να µπώ και να φύγω, έµεινα αρ-
κετή ώρα ανάµεσα στους συγκεντρωµένους
εκεί Ναυπακτίους συµπαρροίκους αρκετοί

εκ των οποίων µου ήσαν γνωστοί
από παλιούς καιρούς.
Λίγα απ’ όσα είδα κι ακουσα, αλλά
και όσα απαθανάτισα κατά την ηµί-
ωρη παραµονή µου στον Ναυπάκτιο
Οίκο νοµίζω ότι αξίζει να κοινοποι-

ηθούν και ίσως να χρησι-
µεύσουν ως παράδειγµα γι’
άλλους Συλλόγους µας.
Σ’ ένα κτήριο που προ ετών
κόστισε µαζί µε όσα χρει-
άστηκε να φτιαχτουν, γύρω
στις $400.000 ο Σύλλογος των
Ναυπακτίων (ιδρυθείς προ
40ετίας) έχει σήµερα µια
υπέροχη αίθουσα χωρητικό-
τητας άνω των 250 ατόµων
µε µοντέρνα κουζίνα ευρύ-
χωρή βεράντα ως προέκταση
της αίθουσας κι άλλους χώρους,
όπως το δωµάτιο της ψησταριάς η
οποία µπορεί να ταυτόχρονα ψήσει
2-3 αρνιά, ή πεντέξι σούβλες. 
Επιπλέον υπάρχει κι’ ένα ετήσιο

έσοδο $60.000 από την ενοικίαση του κάτω
ορόφου που δίνει την δυνατότητα στο εκά-
στοτε ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προσφέρει
πολλά και διάφορα στα µέλη του και στην
νεολαία. Γ. Τσερδάνης 

Όπου έλαβε χώρα  κι’ 
ένα σπάνιο γεγονός!

ΑΡΙΣΤΕΡΑ, στην άνω  φωτογραφία βλέπουµε τη νεξωτερική
άποψη του κτηρίου του Συλλόγου Ναυπακτίων του Σύδνεϋ,

επί της Fitzroy Street  του Μάρρικβιλ, και κάτω µέρος του δωµα-
τίου όπου παραµένει µονίµως η µεγάλη ψησταριά µε γύρω της

όλα τ’ απαιτούµενα για σούβλιστά όαρνιά ή κοκορέτσια

Το... σπάνιο γεγονός εικονίζεται ανωτέρω µε την κυρία
Μζαρία Στέλιου  η οποία κλήθηκε να βγάλει τον τυχερό

αριθµό από τα “λαχεία”  δόθηκαν (ένα σε κάθε προ-
σερχόµενο)  στην εκδήλωση καί, ώ του θαύµατος, ο

αριθµός που ανέσυρε από την κληρωτίδα ήταν το 77 το
οποίο κατήχε η ίδια! Το δώρο της προσεφέρθει σε φά-

κελλο   το περιεχόµενο του οποίου δεν γνωποιήθηκε
Κάτι για φλουριά ακούστηκε, αλλά δεν παίρνω όρκο.

Ο πρόεδρος των Ναυπακτίων ∆ηµήτρης Παπαναγιώτου, στο µέσον και παραδίπλα ο αντιπρόεδρος
Νίκος Ρετσίνας µε την σύζυγό του, πλαισιωµένοι από τα µέλη του ∆/Σ και παράγοντες του Συλλόγου -
όπως τον κ. Γ. Καλλιµανη δεξιά - ποζάρουν στο φακό του ΚΟΣΜΟΥ. Στο βάθος τα τραπέζια µε τις πα-

ρέες των συµπατριωτών τους και απόντα τον  Πατέρα Νικόλαο, που είχε αναχωρήσει προηγουµένως. 


