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Κείμενα: Βαγγέλης Βαρδάκας Σχεδιασμός: Βεατρίκη Τζένου Παραγωγή: Icon-net

Το πέμπτο μας «Newsletter»...

Η οργάνωσή μας συμπλήρωσε εφτά χρόνια ύπαρξης. Εφτά χρόνια δράσης για τους νέους και τα παιδιά στη μνήμη δύο άλλων νέων, του Πάνου Βαρδάκα και της Χρυσηίδας Σπαχή που χάθηκαν… Χρόνια δράσης που τους κρατούν συνέχεια κοντά μας… Με αφορμή την ανακαίνιση και τη ριζική αλλαγή
της ιστοσελίδας μας «ξαναπερπατήσαμε» σε παλιά κείμενα, παλιές δράσεις και δραστηριότητες, θυμηθήκαμε παλιές δύσκολες ή χαρούμενες στιγμές, παλιές φωτογραφίες... Η κρίση δεν λέει να φύγει από τον τόπο μας. Ο χρόνος αφήνει πίσω του ακόμα περισσότερους νέους και παιδιά σε ανάγκη. Το έργο μας γίνεται πιο δύσκολο, πιο περίπλοκο, πιο απαιτητικό... Είναι κυρίως επικεντρωμένο στην Ελλάδα, χωρίς να σταματήσουμε όμως, την υποστήριξη στα σχολεία «μας» στην Κένυα και
στο Νεπάλ. Έχουμε όμως ελπίδα γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν «άνθρωποι» με επιμονή στην προσφορά στο συνάνθρωπο!
Ακριβώς γι’ αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε φέτος όλους εκείνους τους δασκάλους που ευτυχήσαμε να γνωρίσουμε, που είναι αφιερωμένοι όχι μόνο στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων που
βρέθηκαν στα χέρια τους, αλλά και στην ολόψυχη βοήθεια προς τις οικογένειες των μαθητών τους.
Οι άνθρωποι αυτοί μας χάρισαν την τύχη να μπορέσουμε να τους δώσουμε και μεις ένα χέρι βοήθειας. Και φυσικά, ευχαριστούμε κι όλους εσάς, τα μέλη, τους συνδρομητές, τους φίλους και τους χορηγούς μας που μας δώσατε τα μέσα να τους βοηθήσουμε!
Χαρείτε τα νέα μας στις σελίδες του και επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα μας στο
www.PanosAndCressida4Life.org! Ελπίζουμε να την αγαπήσετε όπως κι’ εμείς και να την
επισκέπτεστε συχνά.
…Διόνη Βαρδάκα

Βραβεύσεις
> Και φέτος τιμητική διάκριση από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
Στις 8 Απριλίου, στο κτίριο 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 σε δέκα μικρές οργανώσεις που φιλοξενούν άπορα ή
εγκαταλελειμμένα παιδιά, για αγορά σχολικών ειδών.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ…

«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.

Tα χρήματα που διέθεσε η «Panos&Cressida4Life» από την ίδρυση της (2006) ως σήμερα (Σεπτ. 2013)
✓ Νηπιαγωγείο 150 παιδιών στο Maboromokoni, στην Κένυα (Κατασκευή και λειτουργία)

37.515 €

✓ Κατασκευή κτιρίου διαμονής δασκάλων στο απομακρυσμένο σχολείο Simbu στο Νεπάλ

8.000 €

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

43.070 €

✓ Υποτροφίες και άλλη υποστήριξη για σπουδές σε νέους

17.837 €

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

84.650 €

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

ΣΥΝΟΛΟ

17.875 €
6.820 €

215.767 €

Συνέχεια του έργου μας

Το Νηπιαγωγείο μας στο
Μaboromokoni της Κένυας
επεκτείνεται…

Πέμπτος χρόνος 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.

Maboromokoni kids. Σ’ όλο τον
κόσμο τα ίδια παιχνίδια...

Εφέτος, μετά από έλεγχο, επιχορηγήσαμε ετήσια σεμινάρια μετεκπαίδευσης ενός πολύ ικανού δασκάλου. Φίλοι
που ταξιδεύουν στην Κένυα παίρνουν μαζί τους κάθε φορά
γραφική ύλη που τους προμηθεύουμε.

Στόχος μας να είναι το σχολείο πάντα ελκυστικό για παιδιά και γονείς!
Εφέτος με τη συγχρηματοδότηση που είχαμε πετύχει πέρυσι από την οργάνωση «La Croix
du Sud d’Afrique» (5.000€ και 2.000€ που διαθέσαμε εμείς), κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε μία νέα αίθουσα διδασκαλίας και βιβλιοθήκης με την επίβλεψη του μηχανικού και
μέλους μας κ. Απόστολου Δόμβρου.
Η τοπική κοινωνία συνεχίζει να μας συμπαραστέκεται σ’ ό,τι δύναται να προσφέρει! Οι πιέσεις της για τη δημιουργία ενός Δημοτικού Σχολείου …συνεχίζονται!

Εγκαίνια με δώρα στο σχολείο του Νεπάλ

Από τα εγκαίνια στο σχολείο του Νεπάλ

Ο Αλέξανδρος και η Ελένη Σπαχή επισκέφτηκαν τον
Ιανουάριο με μία μικρή συνοδεία, το σχολείο στο απομακρυσμένο χωριό Simbu του Νεπάλ που βρίσκεται σ’
υψόμετρο 2000μ., σε μία εξαιρετικά δύσβατη περιοχή,
για να εγκαινιάσουν το κτίριο διαμονής δασκάλων και
πολλαπλών χρήσεων που χρηματοδοτήσαμε εκεί. Είχαν μαζί τους σακίδια για τα παιδιά του σχολείου, γεμάτα με γραφική ύλη, με ζεστά ρούχα και παπούτσια,
μπάλες ποδοσφαίρου και υδρόγειες σφαίρες που είχαν ζητήσει οι δάσκαλοι.

Το σχολείο και ο πέτρινος ξενώνας των δασκάλων εξυπηρετεί 50 οικογένειες με τα παιδιά
τους. Τα σπίτια τους, πέτρινα μικρά μονόχωρα, τα περισσότερα χωρίς παράθυρα, τα παιδιά
ξυπόλυτα ή με σαγιονάρες. Ένας κόσμος ξεχασμένος και αφημένος στη μοίρα του... Ο ξενώνας των δασκάλων είναι πανέμορφος, περιλαμβάνει 5 χώρους μεταξύ των οποίων και
κουζίνα. Τώρα πια οι δάσκαλοι διαμένουν στο χωριό και τα μαθήματα γίνονται κανονικά.
Στο χωριό που είχε μαθευτεί η επίσκεψή τους, παιδιά, γονείς, δάσκαλοι και πολλοί κάτοικοι
είχαν μαζευτεί για να τους καλωσορίσουν. Τα σακίδια που μοιράστηκαν έκαναν τα προσωπάκια των παιδιών να λάμπουν από χαρά! Πολύ απλά, αλλά συγκινητικά έγιναν τα εγκαίνια
και μπήκαν και οι αναμνηστικές πλάκες της «Panos&Cressida4Life».

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 στο εδώ:

Στήριξη σε Σχολεία σε περιοχές που μειονεκτούν
Από το 2012 στηρίζουμε πέντε σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια
στην περιοχή Αττικής: Δύο στο Κερατσίνι, ένα στη Δραπετσώνα και
στο Πέραμα, ένα στο Μενίδι και το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στον Άλιμο, χρηματοδοτώντας συσσίτια, σχολική
ύλη και, σε μερικές περιπτώσεις, οικογένειες που μας υπέδειξαν οι
δάσκαλοί τους ότι βρίσκονταν σε ανάγκη.
Επίσης προμηθεύσαμε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό στα Ειδικά σχολεία: του Μενιδίου και της Πάτρας και περιχώρων.

Οι τρεις νέοι φωτογράφοι στην είσοδο της έκθεσης

Έκθεση Φωτογραφιών
του «18 ΑΝΩ»
Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας των
τριών νέων του φωτογραφικού εργαστηρίου της μονάδας κοινωνικής επανένταξης του «18 ΑΝΩ», με τίτλο «ΜΝΗΜΗ» που
χρηματοδοτήσαμε, έγιναν ανήμερα με την
παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
Η έκθεση, που την επισκέφτηκε πολύς κόσμος, διήρκεσε όλο το Ιούνιο στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στα πλαίσια των εκδηλώσεων κατά των ναρκωτικών, ήταν πολύ καλή,
τόσο από πλευράς παρουσίασης όσο και
περιεχομένου.
Οι τρεις καλλιτέχνες περιπλανώνται στα
μνημεία της Αθήνας και τα φωτογραφίζουν, ανιχνεύοντας με το δικό τους τρόπο τη σχέση όλων αυτών των μνημείων με
τον άνθρωπο, τη συλλογική και την ατομική μνήμη, την κοινωνία, τη Φύση, την Ιστορία… και τη δική τους προσωπική μνήμη.
Ένα από τα τρία παιδιά μας είπε:
«Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να εκθέσουμε τα έργα της συλλογικής αυτής
δουλειάς σε μια τόσο μεγάλη εκδήλωση και να μας δοθεί η δυνατότητα να μας γνωρίσει τόσος κόσμος.
Είχαμε να οργανώσουμε έκθεση φωτογραφίας από το 2003!»

Κάθε φορά που βρισκόμαστε κοντά τους μας υποδέχονται όλοι με
ευγένεια και χαμόγελα.
Διευθυντές και καθηγητές των σχολείων αυτών είναι εξαιρετικά παραδείγματα ικανών, ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών.
Η βοήθεια και η συμπαράσταση στα σχολεία, σε μαθητές και μερικές οικογένειες τους είναι, με τις σημερινές συνθήκες, για την
«Panos&Cressida4Life» ο πιο ασφαλής και τρόπος βοήθειας ομάδων παιδιών και νέων σε ανάγκη.
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Χρόνια τώρα, εμείς, ΕΣΕΙΣ και όλοι
βάζουμε, ψυχή, αγάπη και μεράκι και διοργανώνουμε το bazaar της
«Panos&Cressida4Life». Ένας «αγαπημένος» πια θεσμός , όπου, υποστηρικτές παλιοί - καινούργιοι, μεγάλοι
- μικροί, γνωστοί - άγνωστοι θα ξανασυναντηθούμε για να φτιάξουμε, να
ετοιμάσουμε, να στολίσουμε, να προσφέρουμε και να αγοράσουμε πρωτότυπα αντικείμενα μαζί και χειροποίητες γευστικές λιχουδιές! Βάλτε από τώρα
λίγα ή πολλά ευρώ στην άκρη και ελάτε
την 1η Δεκεμβρίου στον ιδιαίτερο χώρο
του «MEZZANINE» (Ερμού 152 & Πειραιώς στο Γκάζι) όπου με κέφι και διάθεση θα ετοιμάσουμε όμορφα πράγματα
για μικρούς και μεγάλους.
Εκεί, θα ανταμώσουμε για μία ακόμα
μέρα χαράς, αγάπης, προσφοράς και,
κυρίως, στήριξης όλων αυτών των παιδιών που -- στις συνθήκες της ζωής
τους -- ακόμη και το ελάχιστο είναι
πραγματικά... πάρα πολύ! Ευχαριστούμε
εκ των προτέρων όλες και όλους εσάς,
φίλους και χορηγούς που θα μας βοηθήσετε και πάλι!
Σας περιμένουμε...
Χριστίνα Παπαδάκη

Αποκριάτικο ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ στις Βρυξέλλες

Στις 17 Μαρτίου, μέσα σε μια γιορταστική
και ζεστή ατμόσφαιρα, φίλοι και μέλη μας
στις Βρυξέλλες οργάνωσαν ένα αποκριάτικο «Γεύμα αγάπης».

Ξεναγήσεις
Η ξεναγός Ντόρα Σπαχή, μέλος μας, προσέφερε και φέτος αφιλοκερδώς στους φίλους της οργάνωσης τρεις ακόμα ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις:

Η Ντόρα μας ξεναγεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

• τον Ιανουάριο, σε τρεις επάλληλες επισκέψεις, την ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας που κάλυψε
τον Ελληνικό πολιτισμό και τέχνη 5000
χρόνων και το Ναυάγιο των Αντικυθήρων.
Μία καταπληκτική εμπειρία!
• τ ον Απρίλιο μία ημερήσια ξενάγησηεκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο και το
μουσείο της Βραυρώνας όπου βρίσκεται
το ιερό της λοχείας Αρτέμιδος, και
• τ ον Μάιο, μία στο Μουσείο της πόλης των
Αθηνών στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
Την ευχαριστούμε και πάλι! Περιμένουμε τις
νέες της πρωτοβουλίες!

Η ανταπόκριση των συμπατριωτών μας στο
φιλανθρωπικό αυτό κάλεσμα ήταν πραγματικά συγκινητική και αθρόα και όλοι γεύτηκαν τις νόστιμες λιχουδιές, που με τόση
αγάπη οι φίλοι μας είχαν ετοιμάσει.
Τους ευχαριστούμε όλους και ιδίως την
κα Μ. Καμινάρη για την οργάνωση. Χάρις
στην δωρεά τους αυτή καταφέραμε να διαθέσουμε ένα σημαντικό ποσό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου για τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους

Κονσέρτο στις Βρυξέλλες αφιερωμένο σε Έλληνες ποιητές

Τον Ιούνιο, ακόμα μια συναυλία στις Βρυξέλλες, στο Palais des Beaux Arts: η σοπράνο Αλεξάνδρα Γκράβας ερμήνευσε, με
αφορμή το έτος Καβάφη, έργα μεγάλων
Ελλήνων ποιητών και διέθεσε το σύνολο
των καθαρών εσόδων της βραδιάς στην
«Panos&Cressida4Life». Την ευχαριστούμε από καρδιάς!
Στο τέλος της συναυλίας τα νεαρά παιδιά
της χορωδίας του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελλών συνόδευσαν την Ελληνίδα ερμηνεύτρια στο «ένα το Χελιδόνι» και ξεσήκωσαν το κοινό. Πολύ συγκινητική στιγμή,
μιας και ο Πάνος και η Χρυσηίδα ήταν μέλη
της ίδιας ομάδας όταν ζούσαν στα νεανικά
τους χρόνια στις Βρυξέλλες. Σαν να τραγουδούσαν γι’ αυτούς.

«Γίνομαι όμορφη …και προσφέρω στα παιδιά!»
Γνωριστήκαμε με τις υπεύθυνες του συλλόγου ΠΑΙ.Δ.Υ (Παιδί-Δύναμη-Υπομονή) και αποφασίσαμε να
συνεργαστούμε μαζί τους σε μια πρωτότυπη εκδήλωση που σκέφτηκαν να ετοιμάσουν: Μια Κυριακή ευεξίας τον Μάιο με τίτλο «Γίνομαι όμορφη …και προσφέρω!». Σε συνεργασία με τις σχολές ΙΕΚ
Ξυνή μαζευτήκαμε και προσφέραμε σ’ όλες τις γυναίκες που στηρίζουν τις οργανώσεις μας, προσωπική φροντίδα και περιποίηση. Ο σύλλογος ΠΑΙ.Δ.Υ. είχε όλη την ευθύνη της διοργάνωσης. Από την
«Panos&Cressida4Life» η Χριστίνα Παπαδάκη και η Νέλλα Καλτεζιώτη, μας εκπροσώπησαν επάξια
εκείνη την ημέρα. Τις ευχαριστούμε πολύ! Και το αποτέλεσμα; Μία ειδική συσκευή παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενών δωρίθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού» για
την μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένα κυριακάτικο πρωινό χαλάρωσης αλλά και προσφοράς!

Ατομική βοήθεια και συμπαράσταση σε νέους
και παιδιά σε ανάγκη
Συνεχίζουμε να επικεντρώνουμε τις δράσεις μας στην υποστήριξης
συνανθρώπων μας και προσφέραμε:
• Υποτροφία για συνέχιση των σπουδών τους, σε δύο ακόμα ταλαντούχους άπορους νέους και οικονομική βοήθεια και συμπαράσταση σε άλλες τέσσερις πολυμελείς ή μονογονεϊκές οικογένειες
με μικρά παιδιά σε μεγάλη ανάγκη.

• Ένα φορητό υπολογιστή σ’ ένα κορίτσι από τα Πομακοχώρια, που
τελείωσε το Λύκειο Γλάυκης και πέρασε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
• 31 πακέτα με παιχνίδια, βιβλία και γραφική ύλη στο «Κέντρο Αγάπης» στην Ελευσίνα, όπου φιλοξενεί εγκαταλελειμμένα παιδιά, με
τη βοήθεια φίλων και του ιδρυτού του Ιωνικού Κέντρου κ. Ισίδ.
Κιολέογλου.
• Είδη πρώτης ανάγκης στα παιδιά των νεαρών γυναικών που είναι
έγκλειστες στις γυναικείες φυλακές της Θήβας.

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 2013 χρηματοδότες και υποστηρικτές
μας ήσαν από τις επιχειρήσεις ή Οργανώσεις: Οι φίλοι της DG RTD της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσεως - CYS, η εταιρεία Upstream,
η «Φίλιππος Νάκας ΑΕ», 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 φέτος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Στέφη Αδαμοπούλου, φίλη του
Πάνου και της Χρυσηίδας, που διέθεσε πολύτιμο χρόνο για τις μεταφράσεις στα αγγλικά, όλων των ενημερωτικών κειμένων
της «Panos&Cressida4Life» και της νέας
μας ιστοσελίδας μας site.

Θα ευχαριστήσουμε και πάλι, το δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού και TV
του SΚΑΙ Νίκο Ανδρίτσο - που είναι και
ιδρυτικό μέλος της οργάνωσής μας-, τον
Γιάννη Δημητριάδη από το Ράδιο Κόσμος
και τον ‘Ιωνα Παπαδάκη, του site www.
onair24.gr. Επίσης, τον Τάσο Κουρεντή της
εταιρείας ΙCON-NET για τις εκτυπώσεις και
ιδιαίτερα τον κ. Χρήστο Λάρα, ιδιοκτήτη του
«MEZZANINE», που μας διαθέτει τον όμορφο χώρο του στον Κεραμεικό για το Bazaar
που οργανώνουμε εφέτος για πρώτη φορά
εκεί.

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

Οι παλιοί που

ώ

μεγαλωω νουν:

Φίλιππος και Κοραλία Κωστάρα
Ηρακλής & Δανάη Μαυροειδή Βανέσσα και Μάξιμος Ζαρογιάννη
Άσπα & Στέλλα Μαρτίνη Αίαντας & Ιάσων Περατζάκης
Ιφιγένεια & Ελένη Κούκουτσα Κυριάκος & Λευτέρης Στεφανάκος
Μαίρη Αρβανίτη, Δημήτρης Μάρας,
Ελβίρα Ιωάννου, Ίων - Αχιλλέας Παύλος Μαρτίνης, Διονύσης Τουμπέκης

Ευχαριστούμε, τέλος, όλους τους φίλους
μας που συνεισέφεραν φέτος:
• με τις δωρεές χαράς: στα βαφτίσια των,
Αλκίνοου και Στράτου Μάρα, γιών του
Κώστα Μάρα και της Κέλλυς Βολάνη, φίλων και πιστών υποστηρικτών μας και στο
πάρτυ γενεθλίων της καλής μας φίλης στις
Βρυξέλλες, Έλενας Λυμπερίδη.
• με τις δωρεές λύπης: που οι συγγενείς
πρότειναν στη μνήμη των αγαπημένων
τους, Ζαφείρη Ζαφειράκου, Λένας Διαμαντοπούλου και Δημήτρη Σπανίδη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ...
Διευθυντής επαρχιακού Δημ. Σχολείου Ειδικής Αγωγής
«...Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών μας
το οποίο μας συγκινεί και μας δίνει κουράγιο να συνεχίζουμε. Μας έκανε να νιώσουμε ότι
υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι που μας στηρίζουν ενώ σε τοπικό επίπεδο βιώνουμε μια έλλειψη υποστήριξης.»

…και οι νέοι που ήρθαν:
Στράτος και Αλκίνοος Μάρας

Μελίνα Μάσχα, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Διαπολιτισμικού Σχολείου Φαλήρου
«... Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς σας βρίσκουμε συμπαραστάτες στον αγώνα μας και
θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως, τόσο εσάς, όσο και τους πολύτιμους φίλους σας που
κινητοποιούνται άμεσα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών μας. Η στήριξη που
μας παρέχετε μας δίνει ελπίδα και κουράγιο για να συνεχίσουμε...»

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

