
Το τέταρτο μας «Newsletter»...
Την φετινή, έκτη χρονιά της δράσης μας,  στην μνήμη του Πάνου και της Χρυσηίδας και πάντα, χάρη 
στη βοήθεια και συμπαράσταση των συνδρομητών και υποστηρικτών μας,  δραστηριοποιηθήκαμε και σε 
άλλους τομείς.  Έτσι, με εφαλτήριο, κυρίως την οικονομική κρίση, σκεφθήκαμε να κινηθούμε και έξω 
από τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες, στηρίζοντας  σχολεία  με «εσωτερική» κοινωνική δράση σε 
μειονεκτικές περιοχές καθώς και στην συμπαράσταση πολυμελών οικογενειών με άρρωστα παιδιά.

Όπως θα δείτε και στις επόμενες σελίδες, στηρίξαμε σχολεία στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, δώσαμε 
υποτροφίες σε άπορους ταλαντούχους νέους, βοηθήσαμε άπορες οικογένειες, συνεργαστήκαμε με άλλες 
οργανώσεις - ιδίως με την «Μαζί για το παιδί»-, και εγκαινιάσαμε το Μουσικό Εργαστήρι «Πάνος και 
Χρυσηίδα» στα Κύργια Δράμας και τα Γήπεδα Αθλοπαιδιών στο ίδρυμα «Θεοτόκος» στο Ίλιο Αττικής για 
παιδιά με νοητική στέρηση.  Φυσικά και δεν σταματήσαμε εκεί όπως θα δείτε παρακάτω. Ελπίζουμε ότι θα 
χαρείτε τα νέα μας στις σελίδες της εφημεριδούλας μας.

…Διόνη Βαρδάκα

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ… 
Tα χρήματα που διέθεσε η «Panos&Cressida4Life» από την ίδρυση της (2006) ως σήμερα (Σεπτ. 2012)

✓ Νηπιαγωγείο 150 παιδιών στο Maboromokoni, στην Κένυα (Κατασκευή και λειτουργία). 35.800 €

✓ Κατασκευή κτιρίου διαμονής δασκάλων στο απομακρυσμένο σχολείο Simbu στο Νεπάλ. 8.000 €

✓ Βοήθεια σε άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους. 36.650 €

✓ Υποτροφίες και άλλη υποστήριξη για σπουδές σε νέους. 15.000 €
✓ 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 για παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες. 16.100 €

✓ Βοήθεια για αναψυχή και κοινωνική ένταξη παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες και νέων από μειονεκτούσες περιοχές. 5.700 €

ΣΥΝΟΛΟ 201.900 €

«Πάνος & Χρυσηίδα-Βοήθεια 
στα παιδιά», γνωστή και 

ως «Panos&Cressida4Life», 
ιδρύθηκε αρχικά (Panos4Life) 
το 2006 στη μνήμη του Πάνου 
Βαρδάκα, ενός νέου που αγω-
νίστηκε 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.

Κείμενα: Βαγγέλης Βαρδάκας Σχεδιασμός: Βεατρίκη Τζένου Παραγωγή: Icon-neT
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Βραβεύσεις 

> Από την μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μαζί για το παιδί»

Στις 27 Μαρτίου 2012, σε τελετή που έλαβε χώρα στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής παρου-
σία του τ. Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου, η οργάνωση «Μαζί για το παιδί» 
απένειμε τιμητική διάκριση στην «Panos&Cressida4Life»   σε αναγνώριση της «γενναιόδωρης 
υποστήριξης» που της παρέχει. Τη διάκριση παρέλαβε η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της 
«Panos&Cressida4Life» κα Διόνη Βαρδάκα.

>   Από τους Ροταριανούς ομίλους: «Άνοιξη - Σεμέλη» και «Αθήνα - Λυκαβηττός»

Δύο όμιλοι Rotary, που μας συμπαραστέκονται πάντα, ο «Άνοιξη - Σεμέλη» και ο «Αθήνα-
Λυκαβηττός» οργάνωσαν ειδικές τελετές και οι Πρόεδροί τους Ασπασία Μαρτίνη και Νίκος 
Λοΐζος, σε αναγνώριση της δράσης μας παρέδωσαν σχετικά βραβεία και δωρεές. Η Διόνη Βαρ-
δάκα χρησιμοποιώντας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, παρουσίασε τις μέχρι σήμερα δράσεις της 
«Πάνος & Χρυσηίδα - Βοήθεια στα παιδιά».



Συνέχεια του έργου μας

Στις 6 Ιουλίου 2012 έγιναν τα εγκαίνια του «Εκπαι-
δευτικού Μουσικού Εργαστηρίου Πάνος & Χρυση-
ίδα» που δημιουργήθηκε από την οργάνωσή μας για 
τα παιδιά των Κυργίων (ένα κεφαλοχώρι κοντά στην 
Δράμα) και των γύρω χωριών. 

Το εργαστήρι, περιλαμβάνει μία αίθουσα μουσικής και 
δύο αίθουσες διδασκαλίας οργάνων, που μετασκευ-
άστηκαν με εθελοντική εργασία, από τους μάστορες 
της περιοχής, που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. 

Βασικός στόχος είναι η εκμάθηση διαφόρων λαϊκών οργάνων που θα χρησιμεύσει όχι μόνο 
για τη δημιουργική απασχόληση των νέων και τη συνέχιση της πλούσιας παράδοσης, αλλά 
και την επαγγελματική αποκατάσταση κάποιων παιδιών.

Ο φιλόξενος πολιτιστικός Σύλλογος είχε οργανώσει μια σεμνή αλλά αξέχαστη εκδήλωση. 
Μας υποδέχτηκαν τα παιδιά της Φιλαρμονικής του χωριού και η παιδική χορευτική ομάδα 
του Συλλόγου. Μαθητές έπαιξαν επίσης με μερικά από τα λαϊκά όργανα που δώρισε η 
«Panos&Cressida4Life». Το Λύκειο των Ελληνίδων Δράμας, συμμετείχε και αυτό με χο-
ρευτική του ομάδα τιμώντας τη μνήμη του Πάνου και της Χρυσηίδας, που ήταν χορευτές 
του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελλών από την ίδρυσή του. Η συγκινητική βραδιά, που ήταν 
το αποκορύφωμα της εκδρομής, μας έδωσε τη δυνατότητα, όχι μόνο να γνωρίσουμε από 
κοντά τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τα παιδιά των Κυργίων, αλλά και να θαυμάσουμε την 
προσωπική εργασία των γονιών των παιδιών για την διαμόρφωση των χώρων του κτιρίου 
και την εφευρετικότητά τους στη διακόσμηση της πρόσοψης του. 

Εγκαίνια στο Ίδρυμα «Θεοτόκος»
Την Τετάρτη, 20 Ιουνίου, έγιναν τα εγκαίνια των ανακατα-
σκευασμένων γηπέδων αθλοπαιδιών στο Ίδρυμα «Θεοτό-
κος» στο Ιλιον σε ένα πολύ συγκινητικό κλίμα, μαζί με την 
εντυπωσιακή γιορτή του της λήξης της σχολικής χρονιάς. 
Το Ίδρυμα «H Θεοτόκος» (ίδρυμα για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες) φιλοξενεί σήμερα 500 περίπου παιδιά με ελαφρά 
νοητική στέρηση.

Για τα παιδιά αυτά, ο συνδυασμός σωματικής αγωγής και 
παιχνιδιού συμβάλλει στην καλλίτερη ανάπτυξη τους, μέσα σε ένα πνεύμα χαράς, φιλίας και 
ομαδικότητας μειώνοντας έτσι το «μειονέκτημά» τους και βοηθώντας τα να ενταχθούν στο 
κοινωνικό σύνολο. Η προσφορά αυτή της «Panos&Cressida4Life» (η ανακατασκευή των 
γηπέδων που ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν λόγω εκτεταμένης τους φθοράς) έδωσε 
μεγάλη χαρά στα παιδιά, στους γονείς τους και τους υπεύθυνους του Ιδρύματος.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις ονομάστηκαν «Πάνος και Χρυσηίδα». Η Πρόεδρος της 
«Panos&Cressida4Life» κα Διόνη Βαρδάκα, συνοδευόμενη από μέλη και φίλους της ορ-
γάνωσης έκοψε την ταινία των εγκαινίων και, αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος 
αγώνας μεταξύ των μαθητών του ιδρύματος.

Στήριξη σε Σχολεία σε περιοχές 
που μειονεκτούν
Στη χρονιά που πέρασε στηρίξαμε τρία 
σχολεία στην περιοχή Αττικής: το Α’ Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο και το Β’ Γυμνάσιο στο 
Κερατσίνι καθώς και το Δημοτικό Σχολείο 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στον Άλι-
μο, χρηματοδοτώντας τα συσσίτια και, σε 
μερικές περιπτώσεις, οικογένειες που μας 
υπέδειξαν οι δάσκαλοί τους ότι βρίσκονταν 
σε ανάγκη. 

Διευθυντές και καθηγητές των σχολείων 
αυτών είναι εξαιρετικά παραδείγματα ικα-
νών, ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών.

Επί πλέον, στο Α’ Ειδικό Δημοτικό Σχο-
λείο Κερατσινίου δωρίθηκε από την 
«Panos&Cressida4Life» και καινούργιος 
καταψύκτης για τη συντήρηση των φθαρ-
τών τροφίμων που τους προσφέρονται. 
Εκεί, εκτός από τα συσσίτια που προσφέ-
ρουν στους μαθητές τους, βοηθούν όσες 
οικογένειες βρίσκονται σε πραγματικά 
πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω 
ανεργίας. 

Έχουν οργανώσει   ένα «κοινωνικό πα-
ντοπωλείο» εντός του σχολείου, με σκοπό 
την διανομή τροφίμων για την ενίσχυση 
των πολύ φτωχών οικογενειών. Συγχα-
ρητήρια στον Διευθυντή του για την τόσο 
καλή οργάνωση! Η βοήθεια στα σχολεία και 
στα ιδρύματα είναι, με τις σημερινές συν-
θήκες, για την «Panos&Cressida4Life» ο 
πιο ασφαλής και τρόπος βοήθειας ομάδων 
παιδιών και νέων σε ανάγκη.

Το Νηπιαγωγείο μας στο Μaboromokoni της Κένυας
Τέσσερα χρόνια τώρα το «Νηπιαγωγείο μας», που κατασκευάσαμε εξ ολοκλήρου, λειτουργεί άψογα. 
Συνεχίζουμε να επιχορηγούμε ολόκληρο τον μισθό ενός από τους τρεις δασκάλους και συνεισφέρουμε 
στο καθημερινό συσσίτιο των 150 παιδιών. Φίλοι που ταξιδεύουν στην Κένυα παίρνουν μαζί τους κάθε 
φορά γραφική ύλη που τους προμηθεύουμε. Στόχος μας να είναι το σχολείο πάντα ελκυστικό για παι-
διά και γονείς! Η επιτυχία είναι τόση, ώστε μας ζητούν να βοηθήσουμε και στην ίδρυση και λειτουργία 
και δημοτικού σχολείου! Αυτό μας αποδεικνύει πόσο η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το Νηπιαγωγείο 
και το θεωρεί και δική της υπόθεση!

Εφέτος με την συγχρηματοδότηση που πετύχαμε από την οργάνωση «Le Croix du Sud d’Afrique» 
(5.000 € και 2.000 € που διαθέσαμε εμείς), κατασκευάζεται μία νέα αίθουσα βιβλιοθήκης και άλλων δράσεων περίπου 6x5 m., που μέχρι 
το τέλος του έτους θα έχει κατασκευαστεί και εξοπλιστεί πλήρως. Η «Panos&Cressida4Life» θα εξοπλίσει την βιβλιοθήκη με βιβλία γραφική 
ύλη και δημιουργικό υλικό. Ευχαριστούμε θερμά την οργάνωση “Le Croix du Sud d’Afrique” για την μεγάλη τους προσφορά.

Εκπαιδευτικό  
Μουσικό Εργαστήρι  
στα Κύργια Δράμας

Ζωγραφισμένη πρόσοψη μουσικού  
εργαστηρίου

Στο 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Κερατσινίου



Συνέχεια του έργου μας

Φανταστείτε πως νοιώσαμε με την τεράστια 
συμμετοχή που είχαμε από 500 περίπου 
Ελληνες, Βέλγους, Γάλλους, Γερμανούς, 
Ισπανούς και άλλους φίλους που μας τί-
μησαν με την παρουσία τους, γεμίζοντας, 
την βραδιά της 27ης Ιανουαρίου 2012 
το Auditorium του Centre Culturel του 
Woluwe St Pierre των Βρυξελλών.

Ηταν η βραδυά που διοργανώσαμε, στη 
μνήμη των αγαπημένων μας παιδιών, του 
Πάνου και της Χρυσηίδιας, ένα κονσέρτο 
κλασσικής μουσικής, υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Πρεσβείας. 

Εξαιρετικοί νέοι καλλιτέχνες που έπαιξαν με 
την ψυχή τους, για δύο παιδικούς φίλους 
που έφυγαν νωρίς, ο πιανίστας Στέφανος 
Θωμόπουλος, και το «Τrio van Neste» 
(Noë Inoui - Παστιάδης (βιολί), Alexandre 
Derbus (τσέλο) και Karin Lechner (πιά-
νο) μάγεψαν το ακροατήριο παίζοντας, 

ο πρώτος, μεταγραφές του Liszt σε μου-
σική Verdi και Χατζιδάκη ενώ η ομάδα 
των τριών τελευταίων σε μία απολαυστι-
κή παρουσίαση έργων των Schubert και 
Mendelssohn. Μουσικές που μας ταξίδε-
ψαν όλους και που μας έφεραν πιό κοντά, 
τον έναν στον άλλον, και στις αναμνήσεις 
από τις Βρυξέλλες που δεν χάνονται, στις 
εικόνες αυτών των δύο παιδιών που δεν θα 
πάψουν ποτέ να ταξιδεύουν, με μουσικές 
στη μνήμη και την καρδιά μας. 

Πριν ξεκινήσει το κονσέρτο η κα  
Διόνη Βαρδάκα Πρόεδρος της «Panos& 
Cressida4Life», περιέγραψε τις δράσεις της 
οργάνωσης και ανακοίνωσε ότι τα έσοδα 
από την συναυλία θα διατεθούν - όπως και 
έγινε - σε τέσσερις άπορες οικογένειες με 
άρρωστα παιδιά δύο από αυτές στις Βρυξέλ-
λες και δύο ακόμα οικογένειες στην Αθήνα.

Αγαπημένοι μας φίλοι, 

Δεν έχουμε καμμία απολύτως αμφιβολία 
ότι, όπως κάθε χρόνο και για έκτη 
συνεχόμενη χρονιά, όχι μόνο περιμένετε 
με λαχτάρα το bazaar μας αλλά ήδη 
έχετε ετοιμάσει λίστα αγορών ή/και 
προετοιμασίας. Γνωρίζουμε, και σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων, ότι μερικοί 
από εσάς, φίλοι και φίλες της Panos & 
Cressida 4 Life, έχετε προετοιμάσει τα 
καλούδια που προσφέρονται σε αυτή τη 
συνάντηση ανάμνησης και χαράς που 
διοργανώνουμε κάθε χρόνο και αρκετοί 
από εσάς -- που μας θυμάστε και έχετε 
μιλήσει για εμάς σε καινούργιους φίλους 
-- έχετε βάλει στην άκρη εκείνο το «κάτι 
τις» για να αγοράζετε τα καλούδια μας. 

Το «κάτι τις» που θα μας δώσει την 
δυνατότητα να ανακουφίσουμε κάποια, 
λιγότερο τυχερά ή στερημένα παιδάκια και 
τις οικογένειές τους προσφέροντας ένα 
ακόμη μικρό, ζεστό και γεμάτο ελπίδα, 
Χριστουγεννιάτικο χαμόγελο στην μνήμη 
του Πάνου και της Χρησηίδας. 

Γι αυτό σημειώστε την ημερομηνία. 
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 στο Ιωνικό 
Κέντρο, Λυσίου 11 στην Πλάκα και ώρα 
10.30 - 17.30.

Και σε αυτό το bazaar θα είμαστε όλοι, 
ΜΑΖΙ, εκεί.... 

Χριστίνα Παπαδάκη

Στοχευμένη ατομική βοήθεια και συμπαράσταση σε 
νέους και παιδιά σε ανάγκη
Η κρίση στη χώρα μας μας έκανε να αναπροσανατολίσουμε τις 
δράσεις μας. Επικεντρωνόμαστε πια περισσότερο στη δύσκολη 
δουλειά της υποστήριξης συνανθρώπων μας.

Στα πλαίσια αυτής της μικρής «αλλαγής» πορείας προσφέραμε:

•  οικονομική και ηθική στήριξη, μέσω υποτροφίας για συνέχιση των 
σπουδών τους, σε δύο ακόμα ταλαντούχους άπορους νέους με 
σημαντικά προβλήματα υγείας και ανέχειας. 

•  οικονομική βοήθεια και συμπαράσταση σε άλλες τρεις πολυμελείς 
οικογένειες με μικρά παιδιά σε μεγάλη ανάγκη. 

Συγκεντρώσαμε από προσφορές μελών μας και δώσαμε παιχνίδια, 
βιβλία και γραφική ύλη στην «Κιβωτό του Κόσμου» και στα παιδιά 
των νεαρών γυναικών που είναι έγκλειστες στις γυναικείες φυλα-
κές της Θήβας.  

Επίσης στηρίξαμε τη Στέγη Ανηλίκων «Ο καλός ποιμήν» στο Πέ-
ραμα (για εγκαταλελειμμένα παιδιά) προσφέροντάς ρούχα και είδη 
πρώτης ανάγκης.

Με τη συνεργασία της οργάνωσης «Μαζί για το Παιδί» συμπα-
ρασταθήκαμε επίσης σε 6, επιλεγμένες από αυτό, άπορες οικογέ-
νειες που αδυνατούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, 
προσφέροντάς τους από ένα πακέτο με ολοκαίνουργα παπούτσια, 
ρούχα, σχολική τσάντα και γραφική ύλη.

Δέκα παιδιά, που αλλιώς δε 
θα μπορούσαν, πηγαίνουν στο  
Δημοτικό χάρη στην «Panos & 
Cressida 4 Life» και τους υπο-
στηρικτές της. Στην μικρή γιορ-
τή που οργανώθηκε, χαρούμενα 
ζωγράφισαν για μας!

Ξεναγήσεις
Το μέλος μας Ντόρα Σπαχή, προσέφερε και εφέ-
τος αφιλοκερδώς στους φίλους της οργάνωσης 
δύο ακόμα ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις,

•  μία κατά την διάρκεια της αξέχαστης εκδρομής 
είκοσι οκτώ μελών και φίλων στα Κύργια, όπου 
η Δώρα Σπαχή, με την γνωστή της γλαφυρότη-
τα, μας ξενάγησε στον αρχαιολογικό χώρο στο 
Δίον, στο νέο Μουσείο της Πέλλας, στους Βασι-
λικούς Τάφους της Βεργίνας, στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Θεσσαλονίκης καθώς και στον αρ-
χαιολογικό χώρο των Φιλίππων! 

•  Και μία στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.
Η Ντορα μας ξεναγεί στον αρχαιολογικό 
χώρο Φιλίππων

Την Κυριακή  

2 Δεκεμβρίου 2012

Ιωνικό Κέντρο,  

Λυσίου 11
 στην Πλάκα

10.30 - 17.30

BAZAAR VI
Κονσέρτο Κλασσικής Μουσικής 
στις Βρυξέλλες

 Στέφανος Θωμόπουλος

«Trio van Neste»



ΕυχΑΡΙΣτΙΕΣ ΣτουΣ χοΡηΓουΣ κΑΙ  
υποΣτηΡΙκτΕΣ ΜΑΣ

Η «Νέα γενιά»  
της Panos&Cressida 4 

Life πληθαίνει!

Η ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ  ΜΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡ ΙΑΣΜΟΙ

www.PanosΑndCressida4Life.org

…και οι νέοι που ήρθαν:  
Μαίρη Αρβανίτη και  
Διονύσης Τουμπέκης 

 

Ευχαριστούμε τους γονείς τους 
που είναι πάντα κοντά μας και μας 

συμπαραστέκονται με «δωρεές χαράς» 
και με προσωπική προσφορά.

Οι παλιοί που 
μεγαλωωώνουν: 

Βανέσσα και ο μικρός Μάξιμος 
Ζαρόγιαννη, Ιφιγένεια Κούκουτσα,  

Αίαντας Περατζάκης, Ηρακλής 
Μαυροειδής, Παύλος Μαρτίνης, Κοραλία 
και Φίλιππος Κωστάρας, Ιωάννα Τσούλη,  

Βίκτωρ Κόρακας, Eλβίρα Ιωάννου,  
Δημήτρης Μάρας, Κυριάκος Στεφανάκος.

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 2012 χρηματοδότες και υποστηρικτές μας ήσαν από τις επιχειρήσεις ή Οργανώσεις: Οι 
φίλοι της DG RTD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσεως 
- CYS, η «Φίλιππος Νάκας ΑΕ», οι Ροταριανοί Όμιλοι «Άνοιξη-Σεμέλη», «Αθήνα - 
Λυκαβηττός» και «Νέα Μάκρη» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίων Κλεωνών.

Τα πρόσωπα είναι πάρα πολλά και μοναδικά. Ωστόσο, ο χώρος δεν μας επιτρέπει να 
αναφερθούμε ξεχωριστά στον καθέναν ή καθεμία από εσάς, έτσι πήραμε το θάρρος να 
αναφέρουμε κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις που μας έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα. 

•  Οι φίλοι μας Τερέζα Βλαχοπούλου και ο Απόστολος Ιωακειμίδης, που συνεχίζουν να 
καταθέτουν μία ετήσια συνδρομή κάθε μήνα!

•  Ο φίλος του Πάνου και της Χρυσηίδας,  Γιώργος Γαβανάς, που στις φωτογραφίσεις 
του στη Ελλάδα και στο εξωτερικό ζητά από τους εντολείς του, αντί αμοιβής να 
συνεισφέρουν ότι θέλουν στην Panos&Cressida4Life! 

Θα ευχαριστήσουμε, ιδιαίτερα και φέτος, τον δημοσιογράφο από το ραδιόφωνο και T.V 
του SΚΑΙ Νίκο Ανδρίτσο - που είναι και ιδρυτικό μέλος της οργάνωσής μας-, τον Γιάννη 
Δημητριάδη από το Ράδιο Κόσμος 93,6 και τον Ίωνα Παπαδάκη, του site www.onair24.
gr και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που μας συμπαραστέκονται πάντα. Επίσης, τον 
Τάσο Κουρεντή και Βεατρίκη Τζένου της εταιρείας ΙCON-NET για τις εκτυπώσεις, καθώς 
και τον Πρόεδρο του «Ιωνικού Κέντρου» κ. Ισίδωρο Κιολέογλου, που μας διαθέτει τον 
χώρο του Κέντρου στην Πλάκα για το Bazaar που οργανώνουμε κάθε Δεκέμβριο. 

Ευχαριστούμε, τέλος, όλους τους φίλους μας που συνεισέφεραν: 

• με τις δωρεές χαράς εφέτος στα βαφτίσια:

  του Διονύση Τουμπέκη, γιού του Γιώργου και της Νάνσυς Τουμπέκη - Καλοειδά και

  της Μαίρης Αρβανίτη, κόρης του Κώστα και της Χάρης Αρβανίτη - Ταφρόγλου, 
φίλων και πιστών υποστηρικτών μας.

• με τις δωρεές λύπης που έγιναν στη μνήμη των αγαπημένων τους που χάθηκαν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ...
Η κα Μαρία Κυριακοπούλου, που δεν γνωρίζαμε, μας έγραψε:

«Έτυχε να παίξω μαζί με το παιδί μου, σε παιδική χαρά που φτιάξατε στη μνήμη του 
Πάνου σας το 2009, στον Πλάτανο, Ηλείας. Εύχομαι να έχετε υγεία ψυχική και σωματική,  
η μνήμη του Πάνου σας να είναι πολύχρωμα χαραγμένη στις ψυχές μας και η θέση του 
να είναι κοντά σ’ ό,τι πιο ευλογημένο στον Παράδεισο. Σας ευχαριστώ για ό,τι φτιάξατε.»


