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Η «Πάνος & Χρυσηίδα-Βοήθεια στα παιδιά», γνωστή και ως «Panos & Cressida 4 Life», ιδρύθηκε το 2006 στη μνήμη του Πάνου Βαρδάκα,
ενώ το 2010 η οργάνωση επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει και την μνήμη της Χρυσηίδας Σπαχή, δύο παιδικών φίλων που χάθηκαν άδικα. 
Στόχος από την αρχή ήταν και είναι να κάνουμε ευκολότερη και πιο ευχάριστη τη ζωή νέων παιδιών σε ανάγκη, που η τύχη ή η αρρώστια τα 
εμποδίζουν στην σταδιοδρομία τους ή στην ανάπτυξη των ταλέντων τους. Ακόμα και η μικρότερη προσφορά, όπως θα δείτε στις σελίδες που 
ακολουθούν, αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πετυχαίνουμε, κάθε φορά, τους στόχους μας!

Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar «Panos & Cressida 4 Life»
To ’20 και το ‘21 δεν μπορέσαμε, λόγω της πανδημίας, να διοργανώσουμε το αγαπημένο bazaar μας και μας έλειψε η δυνατότητα 
να ανταμώσουμε (πόσο μάλλον να αγκαλιαστούμε). Προσφορές και κόποι δεν πήγαν χαμένα αφού, με τους εθελοντές μας, 
καταφέραμε -μέσω του e-bazaar- να προωθήσουμε λιχουδιές και Χριστουγεννιάτικα καλάθια που ετοιμάσαμε και που όλοι 
στηρίξατε με μεγάλο ενθουσιασμό. Στόχος φέτος είναι να συναντηθούμε ζωντανά, εκτός απροόπτου, στις 27 Νοεμβρίου 2022, 
στο οικείο πια, Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου.  Ένα είναι σίγουρο, οι λιχουδιές ετοιμάζονται, η διάθεση υπάρχει και, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα τα καταφέρουμε. Θα λάβετε ενημέρωση με mail, στο site ή στο facebook, σύντομα. 
Σε αναμονή λοιπόν... και καλή μας αντάμωση.

Τα τελευταία 2 χρόνια:
4 Εξοπλίσαμε με σύγχρονους Βιντεοπροβολείς

και Λευκοπίνακες, την παλιά Αίθουσα
Πληροφορικής, στο 20ο Γυμνάσιο Αθηνών. 

4 Δημιουργήσαμε και εγκαινιάσαμε τον
ΠΟΛΥΧΩΡΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αίθουσα
«Αχιλλέας Μαρτίνης» του Δημοτικού
Σχολείου Εξωμβούργου Τήνου.

4 Εξοπλίσαμε το Εργαστήριο Πληροφορικής
του Γυμνασίου Αγίας Άννας στην Β. Εύβοια
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

4 Προσφέραμε 2 monitors συνεχούς
παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και
1 ανιχνευτή φλεβών στο Παιδο-ογκολογικό
Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

4 Συνεχίζουμε να παρέχουμε εκπαιδευτικό
υλικό, σχολική ύλη και είδη πρώτης ανάγκης
στα υποστηριζόμενα σχολεία και ιδρύματα,
περιοχών που μειονεκτούν και να δίνουμε
υποτροφίες σε ταλαντούχους, 
άπορους φοιτητές. 

4 Συνεχίζουμε την στήριξη σε παιδιά
άπορων οικογενειών
με προβλήματα υγείας.

Το 11ο τεύχος μας!
«...Πέρασ’ ο καιρός. Παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως,
τα μεσημέρια μίλα μου...»*
Περνάει ο καιρός, είναι αμείλικτος και οι εικόνες θολώνουν τα μάτια... 
ναι ακόμα θολώνουν γιατί η απώλεια δεν είναι διαχειρίσιμη, κυρίως 
όταν αφορά σε τόσο νέα, όμορφα και καλά παιδιά, τον Πάνο Βαρδάκα
και την Χρυσηίδα Σπαχή, που το νήμα της ζωής τους κόπηκε νωρίς 
και χάθηκαν στο φως. 
Οι μνήμες όμως δεν χάνονται, αφού τις κρατάμε ζωντανές από το 2006 
με έργα! Από τη Δράμα μέχρι το Νεπάλ, από την Κένυα μέχρι τη Νίσυρο, 
σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα, τα παιδιά μας άφησαν το στίγμα τους 
βοηθώντας, συνεχώς, παιδιά και νέους σε ανάγκη. Γήπεδα μπάσκετ, 
βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αστρονομικά εργαστήρια, 
υποστηρικτικά μηχανήματα για νεογνά, νηπιαγωγεία, αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, μουσικές γωνιές, παιδικές χαρές και τόσα άλλα 
έχουν γίνει στο όνομα του Πάνου και της Χρυσηίδας.
Τα ξέρετε, αφού, από την πρώτη στιγμή, μαζί μας χέρι-χέρι μας στηρίξατε, 
και βοηθήσατε, με το παραπάνω, ενώ, βλέπαμε στα μάτια σας, κάθε φορά, 
με χαρά την αναγνώριση για την τόσο σημαντική προσπάθεια που κάνουμε, 
ΟΛΟΙ μαζί, ΕΣΕΙΣ οι φίλοι μας και ΕΜΕΙΣ, οι δικοί τους άνθρωποι. 
Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε που δεν μας αφήσατε να νοιώσουμε 
μόνοι ούτε ένα λεπτό από τότε, το 2006.

H www.panosAndCressida4Life.org στηρίζεται στην αγάπη και στη στήριξή σας.
Μην σταματάτε τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε.
*Από το τραγούδι ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Σταμάτης Κραουνάκης / Λίνα Νικολακοπούλου 



Στον τομέα της υγείας, εκτός από επισκέψεις προληπτικής ιατρικής
σε σχολεία, προσφέραμε, για την ανακούφιση πρόωρων μωρών,
έναν Ρινικό Αναπνευστήρα Νεογνών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων και 2 θερμοκοιτίδες για την σωτηρία-επιβίωση νεογέννητων
του Τμήματος Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο ΠΑΓΝΗ Κρήτης. 

Επίσης, προσφέραμε ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο στον τετραπληγικό
Νίκο Μάνεση που έχουμε υπό την προστασία μας από το 2006, όταν
ήταν ακόμα μαθητούδι και, που σήμερα, σπουδάζει στην Νομική.
Το 2020 επιμεληθήκαμε την αναδιάρθρωση και τον εξοπλισμό των
εξειδικευμένων χώρων θεραπείας 40 παιδιών με ειδικές ανάγκες
που φιλοξενούνται στο Αναρρωτήριο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης. 

Η φροντίδα και η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε ανάγκη ή
σε απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ ψηλά στην agenda
της P&C4Life. Ξεκινήσαμε το 2009, -έξω από τα Ελληνικά σύνορα-
με την πλήρη χρηματοδότηση και κατασκευή Νηπιαγωγείου 150
παιδιών στο Mamboromokoni - Malindi της Κένυα. Έκτοτε, το νη-

πιαγωγείο λειτουργεί ενώ
αναλάβαμε μέρος της
σίτισης των παιδιών και
την ετήσια μισθοδοσία
ενός δασκάλου. Επίσης,
στην δύσβατη περιοχή
Simbu του Nepal κατα-
σκευάσαμε έναν πολυ-
χώρο-οίκημα διαμονής
των δασκάλων του σχο-

λείου. Δημιουργήσαμε και εξοπλίσαμε, με όργανα, δύο αίθουσες
μουσικής του «Εργαστηρίου Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής»
στα Κύργια Δράμας, ενώ, προσφέραμε εξοπλισμό για την δημιουργία
μεταξοτυπιών από νέους με νοητική στέρηση στο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης & Απασχόλησης «Μαργαρίτα».

Η δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο,
του Ακριτικού Μεγάλου Δερείου, του Νομού Έβρου, για εκπαιδευτικές
προβολές στους μαθητές, και η αντικατάσταση υπολογιστών στο
εργαστήριο Πληροφορικής του Λυκείου Αριστομένη της Μεσσηνίας
που καταστράφηκαν είναι δύο ακόμα έργα μας. 

Το 2016, συνεισφέραμε στην κατασκευή ενός στεγάστρου-κιόσκι
που λειτουργεί, και σαν
εξωτερική αίθουσα στο
Νηπιαγωγείο Κλεισο-
χωρίου στην Έδεσσα, ενώ
το 2019, χρηματοδοτήσα-
με την δημιουργία του
μοναδικού Ελληνικού
σχολείου με Αστρονομικό
Παρατηρητήριο στον
Νικηφόρο Δράμας.  Αυτό
το μοναδικό «μικρό Αστεροσκοπείο» λειτουργεί διαδραστικά για τη
μάθηση φυσικών επιστημών και την ανάπτυξη κοινών δράσεων,
διαδικτυακά και με άλλα σχολεία. Τέλος, ένα έργο με έντονη παρουσία
της P&C4Life στη Β. Ελλάδα ήταν (και είναι) η αγορά ενός πλήρως
εξοπλισμένου Van για τη λειτουργία και μεταφορά του MOBILE

SCHOOL (Κινητό Σχολείο) στην Αν. Μακεδονία με έδρα τη Δράμα,
που καθοδηγείται και υποστηρίζεται από την Βελγική MOBILE

SCHOOLS και την
Ένωση Κυριών Δρά-
μας. Η δράση, στοχεύει
στην κοινωνική ένταξη
παιδιών που ζουν και
εργάζονται στο δρόμο,
χωρίς εύκολη πρόσβα-
ση σε σχολικό περι-

βάλλον και με στόχο την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και
του αναλφαβητισμού.

Η άθληση είναι σημαντικός πυλώνας της P&C4Life καθώς απο-
σκοπεί στο να κρατάει τα παιδιά στον τόπο τους και μακριά από
κακές συναναστροφές. Έτσι, με αρχή την μαγευτική  Όλυμπο της
Καρπάθου, κατασκευάσαμε, στο σχολείο, ένα Γήπεδο Basket, τον μο-
ναδικό χώρο άθλησης για παιδιά και νέους της περιοχής. Η παρουσία
μας σε ακριτικές περιοχές,  συνεχίστηκε με την κατασκευή κερκίδων
για 80 θεατές και αποδυτηρίων στο γήπεδο 5Χ5 της Κάσου ενώ, το
2016 κατασκευάσαμε ένα γήπεδο Basket - Volley στη Νίσυρο και
μια μοντέρνα-ασφαλή Παιδική Χαρά στο Μεγάλο Χωριό της Τήλου.
Δύο υπέροχα νησιά που, μαζί με μέλη μας, επισκεφθήκαμε για να
εγκαινιάσουμε και να παίξουμε με τα παιδιά. Για να ενισχύσουμε την
ψυχολογία των κρατούμενων κοριτσιών του Συγκροτήματος
Κρατήσεως Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, χρηματοδοτήσαμε την κατα-
σκευή Γηπέδου Volley. Επίσης χρηματοδοτήσαμε την ανακατασκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ίδρυμα «Θεοτόκος» στο Ίλιον, που
φιλοξενεί 500 παιδιά με ελαφρά νοητική στέρηση. 

Στην P&C4Life είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε όλους τους τομείς
διαβίωσης των παιδιών και των νέων που στηρίζουμε έτσι
φροντίζουμε και την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την διασκέ-
δαση τους. Κατασκευάσαμε δύο μοντέρνες-ασφαλείς Παιδικές
Χαρές, στον καμένο Πλάτανο Ηλείας, της περιοχής Ολυμπίας, και

στο Αργύρι Αργιθέας, για να χαίρονται ξανά τα παιδάκια. Το 2011
μεσολαβήσαμε, για την «Γέφυρα επικοινωνίας» δύο διαφορετικών
Λυκείων από 2 άκρα {Γλαύκη Ξάνθης (Πομακοχώρια) - Χανιά} της
Ελλάδας, καλύπτοντας την επίσκεψη 15 μαθητών του ενός σχολείου
στον τόπο του άλλου. Σημειώνεται ότι τα παιδιά της Γλαύκης δεν
είχαν φύγει ποτέ από τον τόπο της γέννησής τους. Δημιουργήσαμε
για νέους φυλακισμένους χωρίς διέξοδο στο Ειδικό Κατάστημα
Κράτησης Νέων Αυλώνας, με τον Ροταριανό Όμιλο Γλυφάδας, τον
Όμιλο Νάκα και την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. μια πλήρως εξοπλισμένη Μουσική
Γωνιά και, κατασκευάσαμε ένα στεγασμένο χώρο πολλαπλών χρή-
σεων στο προαύλειο του Νηπιαγωγείου Πηνελόπειου Ιδρύματος.

Μαζί θυμόμαστε και καμαρώνουμε τα μεγάλα και σημαντικά μας 
έργα από το 2006 μέχρι το 2020.



Τρία μεγάλα έργα, ένα στον τομέα της υγείας 
και δύο στον τομέα της εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκαν 
στο διάστημα 2021 μέχρι και σήμερα. 

Οι σημαντικές (όλα αυτά τα χρόνια) προσφορές σας μας έδωσαν την δυνατότητα να προσφέρουμε τα παρακάτω χρηματικά ποσά:

Νηπιαγωγείο 150 παιδιών στο Maboromokoni, στην Κένυα (Κατασκευή και λειτουργία)                                                                47.590 €

Κατασκευή κτηρίου διαμονής δασκάλων στο απομακρυσμένο σχολείο Simbu στο Νεπάλ                                                                 9.000 €

Δωρεές ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, Βοήθεια σε άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους και Συσσίτια σε σχολεία                 153.000 €

Υποτροφίες και άλλη υποστήριξη για σπουδές σε νέους                                                                                                                     80.000 €

Αθλητικές και Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις σε περιοχές της Ελλάδας που μειονεκτούν 
(Κάσος, Κάρπαθος, Πλάτανος Ηλείας, Γυναικείες Φυλακές Θήβας, Κύργια Δράμας, Ίδρυμα Θεοτόκος, 
Αργύρι Καρδίτσας, Βώλακας Έδεσσας, Νίσυρος, Τήλος)                                                                                                                   116.000 €

Βοήθεια σε άλλες οργανώσεις προστασίας και σχολεία και αγορά εξοπλισμού και εκπαιδευτικού 
ή/και θεραπευτικού υλικού για παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες.                                                                                             121.650 €

Βοήθεια για αναψυχή και κοινωνική ένταξη παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες και νέων από μειονεκτούσες περιοχές          12.480 €

Σύνολο:     539.720 €

Ολοκληρώθηκε η
δωρεά και ήδη λει-
τουργούν τα δύο
monitors παρακο-
λούθησης ζωτικών
λειτουργιών, καθώς
επίσης και ο υπερ-
σύγχρονος Ανι-
χνευτής Φλεβών,
στο Παίδο-ογκολο-
γικό Τμήμα τού Πα-

νεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Μια διαδικασία
που ανακουφίζει καθημερινά γιατρούς, νοσηλευτές και κυρίως τα
παιδιά, στην τόσο δύσκολη διαδικασία ανεύρεσης φλέβας για αι-
μοληψία.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρειο Εύβοια προχωρή-
σαμε στην ανακαίνιση του Εργαστηρίου Πληροφορικής του
Γυμνασίου-Λυκείου της Αγίας Άννας και την εξοπλίσαμε με 10
νέους σύγχρονους υπολογιστές αντικαθιστώντας τους παλιούς κα-
τεστραμμένους, και με ένα διαδραστικό πίνακα που είναι, όλα, ήδη
σε κανονική λειτουργία. 

Επίσης ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση και ο πλήρης εξοπλισμός
(ηλεκτρονικός και επίπλωσης) του Πολυχώρου-Βιβλιοθήκης, Αί-
θουσα «Αχιλλέας Μαρτίνης» στο Δημοτικό Σχολείο Εξωμβούργου-
Λουτρά Τήνου. 

Και φυσικά, δεν σταματάμε να καμαρώνουμε για τα παιδιά μας που
τα στηρίξαμε από μικρά, οικονομικά και συναισθηματικά, και που
σήμερα μας κάνουν πολύ υπερήφανους για τις επιδόσεις τους.  Τέτοιο
παράδειγμα είναι ο Χρήστος που αφού έκανε σπουδές μαγειρικής
σήμερα είναι ιδιοκτήτης ενός υπέροχου Street Food μαγαζιού στο
κέντρο της Αθήνας ή του Νίκου, του παραπληγικού παιδιού που
φροντίσαμε από τα παιδικά του χρόνια και που σήμερα είναι ένας
πολλά υποσχόμενος νέος φοιτητής που σύντομα θα αποφοιτήσει από
την Νομική Σχολή Αθηνών. 

Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η P&C4Life ταξιδεύει σε όλη την Ελ-
λάδα και κρατά ζωντανή τη μνήμη των δύο μας παιδιών του Πάνου
και της Χρυσηίδας, είμαστε υπερήφανοι που στην μακρινή Κένυα,
στο ακόμα πιο μακρινό Nepal αλλά και στο κοντινό μας Βέλγιο η
οργάνωσή μας έχει αφήσει και αφήνει καθημερινά το στίγμα της.
Είμαστε ακόμα πιο υπερήφανοι που το Mobile School με την αμέ-
ριστη φροντίδα των Κυριών της Δράμας ταξιδεύει στην Αν. Μακε-
δονία και φέρνει την ευαισθητοποίηση για γνώση και την εκπαίδευση
πιο κοντά στα παιδιά που οι συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να πάνε
σε κανονικό σχολείο. 



Αποδίδουμε ευχαριστίες, 
ως οφείλουμε!
Ευχαριστίες χρωστούμε πάντα και σ’ όλους, όλους εσάς που 
-χρόνια τώρα- μας βοηθάτε, με προσφορές μικρές και με-
γάλες, με δωρεές χαράς ή λύπης, με εθελοντική εργασία και
συμπαράσταση. Και φυσικά φέτος ευχαριστούμε ιδιαίτερα
τους φίλους μας που προσέφεραν: 
Δωρεές λύπης στη μνήμη των αγαπημένων φίλων μας:
• Νίκου Παναγιωταράκη
• Γιάννη Νικολάου
• Βαγγέλη Καραμήτρου
• Βίκης Μαυροφόρου
• Νίκου Ανδρουλακάκη
• Γιάννη Λοϊζίδη
• Παναγιώτη Τσουτσουμπρή
Τόσο οι ίδιοι όσο και οι συγγενείς τους μας στήριζαν από την
πρώτη μέρα...

Ευχαριστίες που συγκινούν 
από δύο υποτρόφους μας
31/12/20 Τρίκαλα

...για χρόνια σκέφτομαι πώς μου συμπαρασταθήκατε και με βοηθήσατε 
όταν σπούδαζα και εγώ δεν έκανα ποτέ τίποτα για εσάς. Η βοήθειά σας 
τα δύσκολα εκείνα χρόνια ήταν τόσο σημαντική, όσο δεν φαντάζεστε...

Γι αυτό, έτσι ξαφνικά, σήμερα που ξύπνησα αποφάσισα να βάλω μερικά 
χρήματα μέσα στο λογαριασμό σας και καλώς εχόντων των πραγμάτων 
θα το ξανακάνω όταν ανοίξει το επάγγελμά μου πάλι.

Σας ευχαριστώ για όλα

Βαγγέλης Τσιγάρας
Γυμναστής - Δάσκαλος ΣΚΙ & Ράφτινγκ

2/5/21 Λονδίνο

Αγαπητή κυρία Διόνη,

Πέρασαν πλέον περίπου 2 μήνες από όταν ξεκίνησα να εργάζομαι και 
νομίζω πως έχω βάλει τις υποχρεώσεις μου σε μια σειρά. 
Ήταν δύσκολη η αρχή και η προσαρμογή, αλλά τώρα είμαι αρκετά 
χαρούμενος και ευχαριστημένος!

Θα ήθελα να σας υποστηρίξω και εγώ, με 50€ το μήνα αφού 
η οικονομική μου κατάσταση πλέον το επιτρέπει. 
Η συμπαράστασή σας ήταν πολύ σημαντική!

Ευελπιστώ στην πορεία να μπορέσω να προσφέρω περισσότερα, 
αλλά είπα να κάνω μια αρχή.

Με εκτίμηση

Αναστάσης Γαλάνης
Βιολόγος-ερευνητής

Γίνετε Μέλος των Φίλων της Panos & Cressida 4 Life!
Με μια ετήσια συνδρομή ή δωρεά της επιλογής σας. Ακόμα, στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να κάνετε μια δωρεά χαράς ή λύπης, 

μην ξεχνάτε ότι υποστηρίζοντας τις δράσεις μας, χαρίζετε αμέτρητα χαμόγελα σε παιδιά και νέους που έχουν μεγάλη ανάγκη.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας 
www.PanosΑndCressida4Life.org

Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Τηλέφωνο: 210 9841139
E-mail: contact@panos4life.org
Διεύθυνση: Παρθενώνος 1, 175 62 Π. Φάληρο
Υποστηρίξτε το έργο μας!
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ALPHA BANK
IBAN: GR 69 0140 1890 1890 0200 2002 484, BIC: CRBAGRAA
EUROBANK
IBAN: GR35 0260 2210 0003 6010 1219 202, BIC: EFGBGRAA

EUROBANK Α.Ε. | ALPHA BANK Α.Ε. | IQVIA HELLAS Α.Ε. | NAKAS CONCEPT | AIACE BELGIQUE
A.P.E.E. BXL | ETEM A.E. | ALMA THEATRE GROUP | UPSTREAM M.A.E. | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ALKYON RESORT HOTEL / ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | AMMOS HOTEL / ΧΑΝΙΑ | ARCHIPELAGOS / PAROS
ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ / ΕΛΑΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΥΘΕΙΟΝ HOTEL | ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΧΩΡΑ / ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

GRAND HAYATT ATHENS | FRANKIE | NICE N EASY | ST ‘ASTRA (RADISSON BLU PARK HOTEL) | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΡΙΣΤΟΝ
TGI FRIDAYS | “IT” RESTAURANT / ΚΟΛΩΝΑΚΙ | ΝΗΣΟΣ / ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ | ΑΜΜΟΣ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΨΑΡΑΔΕΣ / Π.ΦΑΛΗΡΟ | Ν.Ο.Π.Φ.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

NELSUMA ΚΑΤΑΜΑRΑΝ | MATICA FINTEC SPA | ΖΑΡΜΠΗ, Ε.Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. “JOHNZ” | PROCOS S.A. | ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ | LYDIA RODA IKE

ΛΟΙΠΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΜΒΥΞ Α.Ε. | ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ | ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ | ΚΤΗΜΑ STROFILIA | ΚΤΗΜΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ | ΚΤΗΜΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ | ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΑΥΚΙΩΤΗ | ΚΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΤΗΜΑ ΡΕΠΑΝΗ | COOPERATIVE WINERY OF NEMEA | LANTIDES WINERY

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ


