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Κείμενα: Βαγγέλης Βαρδάκας, Χριστίνα Παπαδάκη Σχεδιασμός: Βεατρίκη Τζένου Παραγωγή: Icon-net

Το έκτο μας «Newsletter»...
Εδώ και οκτώ χρόνια δημιουργήθηκε η οργάνωσή μας...

Οκτώ χρόνια με στόχο την βοήθεια στο παιδί και τον νέο σε ανάγκη... Οκτώ χρόνια γεμάτα δημιουργία και χαρές, όχι μόνο από την προσφορά της οργάνωσης αλλά, κυρίως, χαρές από την
στήριξη που βρίσκουμε από όλους εσάς και τη δύναμη για να συνεχίσουμε…
Η κρίση δεν λέει να φύγει από τον τόπο μας. Οι νέοι και τα παιδιά, σε ανάγκη, πληθαίνουν. Οι μικρές οργανώσεις, όπως η δική μας, είναι υποχρεωμένες να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Η
δραστηριότητά μας συνεχίζει να είναι επικεντρωμένη στη χώρα μας, χωρίς όμως να εγκαταλείπει
αυτά πουν έχει «υποσχεθεί» στο «νηπιαγωγείο μας» που βρίσκεται στο Maboromokoni της Κένυας. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πια η Ελλάδα...
Φέτος υλοποιήσαμε δύο καινούργιες δράσεις: νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης σε απομακρυσμένα μειονοτικά σχολεία του Έβρου με δασκάλους γεμάτους ανθρωπιά και θέληση για δουλειά, και
μια καινούργια «Παιδική Χαρά» στο Αργύρι, ένα χωριό στη δύσβατη περιοχή Αργιθέας-Αχελώου.
Στο φετινό μας τεύχος θα δείτε όλα όσα καταφέραμε με τη βοήθειά σας, προσφέροντας στη μνήμη του Πάνου και της Χρυσηίδας.
Μην παραλείπετε την επίσκεψη στον νέο ιστοχώρο μας το www.PanosAndCressida4Life.org.
Ελπίζουμε να τον αγαπήσετε όπως κι’ εμείς και να τον επισκέπτεσθε συχνά.
Διόνη Βαρδάκα

Βραβεύσεις
> Η τιμητική διάκριση από την Ένωση “Μαζί για το Παιδί” επαναλαμβάνεται
Τον Απρίλιο, στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής, η μη κερδοσκοπική Ένωση “Μαζί για το Παιδί”
απένειμε τιμητική διάκριση στην “Πάνος & Χρυσηίδα – βοήθεια στα παιδιά” για τη συνεχή συνεργασία και τη γενναιόδωρη υποστήριξη που της παρέχει η οργάνωσή μας. Φέτος ειδικά η βράβευση έγινε για να τιμηθεί η συνεισφορά μας για αγορά σχολικής ύλης σε δέκα μικρές οργανώσεις
που φιλοξενούν άπορα ή εγκαταλελειμμένα παιδιά.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ…

Η «Πάνος & Χρυσηίδα
- βοήθεια στα παιδιά»,
γνωστή και ως
«Panos&Cressida4Life»,
ιδρύθηκε αρχικά (Panos4Life)
το 2006 στη μνήμη του
Πάνου Βαρδάκα, ενός νέου
που αγωνίστηκε σθεναρά
ενάντια στην αρρώστια, από
στενούς φίλους του και
συγγενείς. To 2010
η οργάνωση επεκτάθηκε
για να συμπεριλάβει και
τη μνήμη της Χρυσηίδας
Σπαχή, παιδικής φίλης και
συμμαθήτριας του Πάνου, που
χάθηκε ξαφνικά.
Στόχος της οργάνωσης είναι
να παράσχει βοήθεια σε παιδιά
και νέους που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα υγείας,
εκπαίδευσης και εγκατάλειψης
και σε παιδιά που ζουν σε
απομακρυσμένες περιοχές
που μειονεκτούν.

Τ α χρήματα που διέθεσε η «Πάνος & Χρυσηίδα – βοήθεια στα παιδιά» από την ίδρυση της (2006)
έως σήμερα (Σεπτέμβριος 2014)
✓ Νηπιαγωγείο 150 παιδιών στο Maboromokoni, στην Κένυα (Κατασκευή και λειτουργία)

38.915 €

✓ Κατασκευή κτηρίου διαμονής δασκάλων στο απομακρυσμένο σχολείο Simbu στο Νεπάλ

8.000 €

✓ Βοήθεια σε άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους. Συσσίτια σε σχολεία

47.781 €

✓ Υποτροφίες και άλλη υποστήριξη για σπουδές σε νέους

24.212 €

✓ Αθλητικές και Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις σε περιοχές της Ελλάδας που μειονεκτούν (Κάσος, Κάρπαθος,
Πλάτανος Ηλείας, Γυναικείες Φυλακές Θήβας, Κύργια Δράμας, Ίδρυμα Θεοτόκος, Αργύρι Αργιθέας)

90.918 €

✓ Βοήθεια σε άλλες οργανώσεις προστασίας και σχολεία και αγορά εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά και
νέους με ειδικές ανάγκες.
✓ Βοήθεια για αναψυχή και κοινωνική ένταξη παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες και νέων από
μειονεκτούσες περιοχές

ΣΥΝΟΛΟ

32.616 €
9.225 €

250.667 €

Συνέχεια του έργου μας
Τα παιδιά στο διάλειμμα

Το Νηπιαγωγείο μας στο Μaboromokoni της Κένυας
Έκτος χρόνος φέτος που το «Νηπιαγωγείο μας», που κατασκευάσαμε εξ ολοκλήρου το 2009,
λειτουργεί άψογα. Συνεχίζουμε να επιχορηγούμε ολόκληρο τον μισθό ενός από τους τρεις
δασκάλους και συνεισφέρουμε στο καθημερινό συσσίτιο των 150 παιδιών (παιδιών του χωριού
και των γύρω περιοχών).
Φέτος, μετά από έλεγχο, επιχορηγήσαμε για δεύτερο χρόνο ένα ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ένα πολύ ικανό δάσκαλο. Όποτε μπορούμε, στέλνουμε με φίλους που ταξιδεύουν
γραφική ύλη. Στόχος μας είναι το σχολείο να παραμείνει ελκυστικό για παιδιά, γονείς αλλά και
καλούς δασκάλους.!

F Γνωρίζετε ότι,

στη νέα μας
ιστοσελίδα μπορείτε πλέον να
στείλετε συνδρομές και δωρεές με
πιστωτικές κάρτες; Πηγαίνετε στο
«Γίνε μέλος εδώ» ή «υποστηρίξτε
μας» και κάντε κλικ εδώ:

Μια δράση που αρχίζει…
Από το 2013 η Panos&Cressida4Life υποστηρίζει και την ομάδα του «18 ΑΝΩ» θεωρώντας πολύ
σημαντικό να βοηθήσει στην προσπάθεια ομαλής επανένταξής των νέων αυτών στο κοινωνικό περιβάλλον...
Μετά την περσυνή μας υποστήριξη της έκθεσης φωτογραφίας στην Τεχνόπολη, τριών νέων του
φωτογραφικού εργαστηρίου του 18 ΑΝΩ, που είχε μεγάλη επιτυχία, φέτος προσφέραμε τα αναγκαία υλικά και, χάρη στη βοήθεια μελών μας που τα ανέλαβαν, ειδικά μαθήματα ζωγραφικής σε
νέους του εργαστηρίου ζωγραφικής της ομάδας 18 ΑΝΩ.

Διαδραστικές παραστάσεις σε σχολεία
Προσφορά εκπαιδευτικού
υλικού σε σχολεία

τα νέα όργανα στο σχολείο του Μ. Δερείου

Τον Ιούνιο επισκεφθήκαμε το 2ο Ειδικό Δημοτικό Πάτρας που υποστηρίζουμε. Δωρίσαμε 11 ταμπλέτες των 10”, ώστε οι μαθητές με προβλήματα λεπτής κινητικότητας να
μπορούν να χειριστούν μεγάλα πλήκτρα στην
οθόνη τους. Η προσπάθεια είναι πραγματικά
αξιόλογη, καθώς στα παιδιά που δεν έχουν
επάρκεια στο λόγο, προσφέρεται αυτός ο
εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας.

Οι ανάγκες των παιδιών δεν περιορίζονται
μόνο στη σίτιση. Πρέπει να τα προστατεύσουμε από την πλήξη και την ανία και να προσπαθήσουμε να τους εμφυσήσουμε όραμα,
και ελπίδα. Και είναι εύκολο να το πετύχουμε μαγεύοντάς τα μέσω της δράσης και της
τέχνης…
Έτσι, φέτος, επισκεφθήκαμε δύο σχολεία. Στο
6ο Δημοτικό του Περάματος προσφέραμε μία
πρωτότυπη, διαδραστική παράσταση της καλλιτεχνικής ομάδας «Κινητήρας - Χοροθέαμα» στα πλαίσια της δραστηριότητας της «ΕΚΠΛΗΞΗ στα σχολεία με στόχο την ανατροπή
της καθημερινότητας, την ενίσχυση της συνεργασίας και της έννοιας του «μαζί».
Μία θαυμάσια παράσταση που εντυπωσίασε,
συγκίνησε και ενεργοποίησε μικρούς και μεγάλους που την παρακολουθήσαν. Η συμμετοχή παιδιών και δασκάλων ήταν ενθουσιώδης. Μία μαθήτρια της 5ης Δημοτικού είπε:
«Ήρθε στο σχολείο ένας θίασος με μία καταπληκτική παράσταση όπου συμμετείχαμε και
εμείς. Χορός, τραγούδια, ακροβατικά !!!! Ήταν
η καλλίτερη μέρα της ζωής μου και ένιωσα
χαρά μέσα μου…»

Στο 2ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας παρουσιάστηκε μία μαγική παράσταση από το Θέατρο
Σκιών ParaMana Puppet Theatre «Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το φεγγάρι».
Το Θέατρο Σκιών, ανανεωμένο και διαφορετικό, «ταξίδεψε» τα παιδιά που την παρακολούθησαν. Όταν τελείωσε η παράσταση
όλα τα παιδιά ξέχωρα αλλά και μαζί ένοιωσαν την ανάγκη, την επιθυμία και το όνειρο «να αγγίξουν το φεγγάρι»... Και ποιος
θα τα εμποδίσει;

Μετά από πρόταση Σχολικού Συμβούλου της
Ανατολικής Θράκης, ανταποκρίθηκαμε στο
αίτημα των δασκάλων του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερείου, που
βρίσκεται στα σύνορα με τη Βουλγαρία στα
βουνά του Ν. Έβρου και τους εφοδιάσαμε με
οπτικοακουστικό ηλεκτρονικό υλικό. Στόχος
ήταν, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών,
να βοηθήσουμε τους αξιοθαύμαστους δασκάλους να μεταδώσουν πιο εύκολα στα ξεχασμένα αυτά Ελληνόπουλα ακούσματα Ελληνικής γλώσσας (ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμό, μουσική κλπ).

Από το 2012 στηρίζουμε πέντε σχολεία στην περιοχή Αττικής: το Α’ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και
το Β’ Γυμνάσιο στο Κερατσίνι, το ΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο Περάματος, το Α’ Γυμνάσιο Δραπετσώνας και το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στον Άλιμο, χρηματοδοτώντας συσσίτια, σχολική ύλη και, μερικές φορές, απευθείας οικογένειες σε ανάγκη που μας υποδεικνύουν οι δάσκαλοι.

Τέος, ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη για
αναπλήρωση και δωρίσαμε τρία μουσικά όργανα στο Μουσικό Σχολείο της Κομοτηνής.

Διευθυντές και καθηγητές των σχολείων αυτών είναι εξαιρετικά παραδείγματα ικανών, ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών, γεμάτων κέφι για δουλειά παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε μαζί τους.

Στήριξη σε Σχολεία σε περιοχές που μειονεκτούν
Η βοήθεια και η συμπαράσταση σε σχολεία, σε μαθητές και μερικές οικογένειες τους είναι, με τις
σημερινές συνθήκες, για την “Panos&Cressida4Life” ο πιο ασφαλής και αποδοτικός τρόπος βοήθειας ομάδων παιδιών και νέων σε ανάγκη.
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Προληπτικές
ιατρικές εξετάσεις
στο 1ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο
Κερατσινίου

κή
Την Κυρια ου 2014
βρί
30 Νοεμ Κέντρο!
ό
στο Ιωνικ Πλάκα,
1,
1
Λυσίου
.30
10.30-17
Πέρασε ένας ακόμη χρόνος, χωρίς τον
Πάνο και την Χρυσηίδα, αλλά γεμάτος
μνήμες από τα παιδιά μας που χάθηκαν.
Η προσπάθειες της περασμένης χρονιάς
θα κορυφωθούν, όπως κάθε χρόνο, με το
bazaar μας, που άλλοι προετοιμάζουν και
άλλοι περιμένουν. Ξεκινήσαμε λοιπόν…
μαρμελάδα φράουλα, βερύκοκο, ροδάκινο
και σύκο ήδη έτοιμα στις γιάλες μαζί με
τα γλυκά του κουταλιού, τα τσιπουράκια
και τα λικέρ. Όπως είναι φυσικό, η
έμπνευση, οι παραγγελίες, οι συμμετοχές
και, η ενημέρωση για όλα τα καλούδια
και τα χριστουγεννιάτικα δώρα που μας
ετοιμάζετε, μας έχουν ήδη ενεργοποιήσει.
Φέτος, το bazaar θα γίνει στις 30
Νοεμβρίου, ξανά στο γνωστό μας και
υπέροχο χώρο του Ιωνικού Κέντρου.
Αρχίστε, λοιπόν, από τώρα να βάζετε κάτι
στην άκρη γιατί χωρίς εσάς και τις αγορές
σας δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το
έργο που τόσο αγαπάμε και στηρίζουμε,
πάντα μαζί σας!!!
Χριστίνα Παπαδάκη

9 γιατροί όλων των ειδικοτήτων,
φίλοι της Panos&Cressida4Life,
προσφέρθηκαν να εξετάσουν τα
35 παιδιά που παρευβρέθηκαν και
έδωσαν τις απαραίτητες συμβουλές
στους γονείς τους. Η εκδήλωση έγινε
στις 7 Δεκεμβρίου στους χώρους του
1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Κερατσινίου και όλα τα παιδιά φεύγοντας
πήραν δώρο από ένα σετ οδοντόβουρτσα
και οδοντόκρεμα!
Τόσο η Panos&Cressida4Life, όσο και
η Διεύθυνση του Σχολείου, ευχαριστούν
θερμά όλους τους γιατρούς για την
οργάνωση της δράσης αυτής!

Ξεναγήσεις
Το μέλος μας, κα Ντόρα Σπαχή, ξεναγός,
προσέφερε για μία ακόμη φορά αφιλοκερδώς, στους φίλους της οργάνωσής
μας, τρεις ακόμα ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις:
• Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά. Ένα υπέροχο, ξεχασμένο μουσείο με τη μοναδική συλλογή χάλκινων
αγαλμάτων……
• Στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου
και στο μικρό Μουσείο στα Ίσθμια –
χώρος πανελληνίων αγώνων- που παρότι τόσο κοντινά, είναι άγνωστα σε
πολλούς.

Χριστουγεννιάτικες γιορτές
στα σχολεία...

Το Δεκέμβριο του 2013
η Panos&Cressida4Life
οργάνωσε δύο Χριστουγεννιάτικες γιορτές με
μουσική και τραγούδια
προσφέροντας τρόφιμα και δώρα στο 1ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο
στο Κερατσίνι και το 1ο
Δημοτικό Σχολείο στο
Ικόνιο. Ο φίλος και μέλος της οργάνωσης Νίκος Ανδρουλακάκης, καθηγητής μαθηματικών και μουσικής, με το ακορντεόν του και το μπρίο
του γέμισε τις αίθουσες με υπέροχη μουσική και τραγούδια.
Η αυθόρμητη αντίδραση των παιδιών και των δασκάλων, που με τραγούδια και χειροκροτήματα δε μας άφηναν να φύγουμε, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.

• Σ το καινούργιο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας. Τόσο το κτήριο, από
πλευράς αρχιτεκτονικής, όσο και τα
εκθέματα μας εντυπωσίασαν.
Οι ξεναγήσεις συνδυάστηκαν με εκδρομές και με επισκέψεις σε σχολεία που
βοηθούμε.

Συμπαράσταση στο ειδικό
καφενείο «Μύρτιλλο»
Η καθηγήτρια κ. Γεωργία Βαμβουνάκη, πήρε το ρίσκο και έκανε
πράξη μια ιδέα από το... μέλλον. Βρήκε ένα χώρο, εγκαταλειμμένο
για χρόνια, απέναντι από το σταθμό του τρένου στο Νέο Ηράκλειο,
τον ανακαίνισε και τον μεταμόρφωσε σε πρωτοπόρο και δυναμικό
καφέ.
Νέοι άνθρωποι που η κοινωνία έβαλε στο περιθώριο, επειδή
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έστησαν μαζί της το «Μύρτιλλο» και
το βλέπουν να... ανθίζει, δίνοντας μαθήματα επιχειρηματικότητας,
αλλά, κυρίως, ανθρωπιάς... Ο ζεστός αυτός χώρος, είναι για τα
παιδιά που δουλεύουν εκεί κάτι περισσότερο από χώρος εργασίας
και εκπαίδευσης. «Είναι έξοδος προς τη ζωή»
Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση δέχτηκαν την προσφορά της
Panos&Cressida4Life, μιας επαγγελματικής τοστιέρας και ενός
αποχυμωτή που είδαμε οτι τους έλειπαν.
Αν βρεθείτε προς τα κει, μην παραλείψετε να κάνετε μια επίσκεψη
σ’ αυτό το καφενείο. Σίγουρα θα το απολαύσετε και μάλιστα διπλά!

Ευχαριστίες στους χορηγούς και
υποστηρικτές μας
Ευχαριστίες χρωστούμε σε πολλούς. Όλους
εσάς που μας βοηθάτε, ο καθένας με τον
τρόπο του, όλα αυτά τα χρόνια, με προσφορές μικρές και μεγάλες, με εθελοντική εργασία και συμπαράσταση. Είναι όμως ευγενικό
να θυμίσουμε μερικούς…
To 2014 χρηματοδότες και υποστηρικτές
μας ήσαν από τις επιχειρήσεις ή Οργανώσεις: Οι φίλοι της DG RTD της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι εταιρείες Upstream, «Φίλιππος Νάκας ΑΕ», και «Δωδώνη» και οι Ροταριανοί Όμιλοι «Άνοιξη-Σεμέλη» και «Αθήνα – Λυκαβηττός».
Τα πρόσωπα είναι πάρα πολλά και μοναδικά.
Ωστόσο, ο χώρος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε ξεχωριστά στον καθέναν ή καθεμία από εσάς.
Ιδιαίτερα όμως φέτος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: και πάλι τη Στέφη Αδαμοπούλου,
φίλη του Πάνου και της Χρυσηίδας, που διέθεσε πολύτιμο χρόνο για τη συνέχεια των μεταφράσεων στα αγγλικά, των φυλλαδίων της
Panos&Cressida4Life και του νέου μας site,
και τους φίλους της οργάνωσης Γιώργο &
Μαρία Σαββαΐδη για την συγχρηματοδότηση
και παρακολούθηση των εργασιών της παιδικής χαράς στο Αργύρι Αργιθέας.

Θα ευχαριστήσουμε και πάλι, το δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού και TV
του SΚΑΙ Νίκο Ανδρίτσο –που είναι και
ιδρυτικό μέλος της οργάνωσής μας-, τον
Τάσο Κουρεντή της εταιρείας ΙCONNET για
τις εκτυπώσεις, καθώς και την κα Κύνθια
Κιολέογλου που μας διαθέτει και πάλι τον
όμορφο χώρο του Ιωνικού Κέντρου στην
Πλάκα για το Bazaar που οργανώνουμε
εφέτος εκεί.
Ευχαριστούμε, τέλος, όλους τους φίλους
μας που συνεισέφεραν εφέτος:
•μ
 ε τις δωρεές χαράς: στα βαφτίσια της
μικρής Ελένης, κόρης του Δημήτρη &
Αντας Αγγελογιαννοπούλου φίλων και
υποστηρικτών μας, και - στο πάρτυ που
οργάνωσαν οι καλοί μας φίλοι στις Βρυξέλλες, Μίλτος και Τίνη Οικονομίδη.

Η «Νέα γενιά»
της Panos&Cressida 4
Life πληθαίνει!

Οι παλιοί που

ώ

μεγαλωω νουν:

Ηρακλής & Δανάη Μαυροειδή,
Αλκίνοος, Στράτος και Δημήτρης Μάρας,
Διονύσης Τουμπέκης,
Φίλιππος και Κοραλία Κωστάρα
Ελβίρα Ιωάννου, Μάξιμος & Βανέσσα
Ζαρόγιαννη, Ιφιγένεια & Ελένη
Κούκουτσα, Μαίρη Αρβανίτη
Κυριάκος & Λευτέρης Στεφανάκος,
Ασπα & Στέλλα Μαρτίνη,
Αίαντας & Ιάσων Περατζάκη,
Αχιλλέας, Ιών & Παύλος Μαρτίνης

•μ
 ε τις δωρεές λύπης: όπου οι συγγενείς
πρότειναν στη μνήμη των αγαπημένων
τους Αλίκης Γιόκαρη και Κώστα Τρικαλάτου και Αντώνη Γιωργαλή, καθώς και
του Βαγγέλη Στεφανή και Νίκου Γκουλιούρη, φίλων μας από τις Βρυξέλλες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ...
“…θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ολόψυχα για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά
μας για την αποστολή laptop και projector και μιας οθόνης προβολής στο σχολείο μας που
θα αξιοποιηθούν για την καλύτερη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα ελληνόπουλα της
μειονότητας.. Τα οπτικοακουστικά αυτά μέσα θα βοηθήσουν να δυναμώσουμε το ελληνικό
στοιχείο στα παιδιά της περιοχής. Η παραλαβή τους έδωσε μεγάλη χαρά σε όλα τα μέλη του
Συλλόγου Διδασκόντων και κυρίως στους μικρούς μας μαθητές…”
Μαθητές και Δάσκαλοι του Μειονοτικού Σχολείου Μεγάλου Δέρειου Έβρου
“…Εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών που δεν χορταίνουν να χρησιμοποιούν
–όπως όλα τα παιδιά – τις ταμπλέτες , δεχθείτε την ευγνωμοσύνη μας για τη δωρεά σας προς
το Σχολείο μας.”
Δεύτερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

…και η νέα που ήρθε:
Ελένη Αγγελογιαννοπούλου

Ευχαριστούμε τους γονείς τους
που είναι πάντα κοντά μας και μας
συμπαραστέκονται με «δωρεές χαράς»
και με προσωπική προσφορά.

Η ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

www.PanosΑndCressida4Life.org

