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Κυρίες και κύριοι  
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας 
στην σημερινή μας εκδήλωση και είναι 
ιδιαίτερη τιμή να γιορτάσουμε και πάλι  
την λήξη της εφετινής χρονιάς μαζί .   

 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους κυρίους που 

μας τιμούν και που με την παρουσία τους 
επιβεβαιώνουν ότι μαζί άνδρες και 
γυναίκες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 

τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. 
Όπως κάθε χρόνο τον μήνα Ιούνιο έτσι και 
φέτος ,βρισκόμαστε εδώ να ανταλλάξουμε 
ευχές για καλό καλοκαίρι  και να σας 
ευχαριστήσουμε από καρδιάς γιατί και 

τον χρόνο που περάσαμε με την δική σας 
στήριξη ηθική και οικονομική η 
Οργάνωση μας είναι ζωντανή . 
 
 

 
 
 
 



2 
 

Κυρίες και κύριοι ο εθελοντισμός 
διακρίνεται από ένα μεγαλείο προσφοράς 
που δεν αντικαθίσταται με οικονομικά 

οφέλη .Είμαι σίγουρη ότι τα παραρτήματα 
μας σε συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς ανταποκρίνονται πλήρως στο έργο 
που έχουν  αναλάβει και ενδεικτικά σας 

αναφέρω: Παράρτημα μας ίδρυσε και 

συντηρεί πλήρως (ακόμη και τον μισθό 
του προσωπικού) καρδιοχειρουργική 
μονάδα πλήρως εξοπλισμένη για παιδιά 
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 
 Παράρτημα μας  στηρίζει το Ζωγράφειο 

Σχολείο της Κωνσταντινούπολης άλλο 
προσφέρει έστω και για λίγο χρονικό 
διάστημα στέγη ,ψυχολογική και στο 
μέτρο του δυνατού υποστήριξη σε 
κακοποιημένες γυναίκες . 
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Τα παραρτήματα του Λεκανοπεδίου 
στηρίξαμε δράσεις που στόχο είχαν να 
βοηθήσουμε το Σικιαρίδειο Ίδρυμα   και 

το ΠΙΚΠΑ Πεντέλης ,συνεργαζόμαστε με 
τις ενορίες και τους Δήμους για την 
στήριξη των οικογενειών που έχουν την 
ανάγκη μας ,συνεργαζόμαστε με το Ι.Σ 

Αθηνών στην περισυλλογή 

φαρμακευτικού υλικού και την 
γραμματειακή υποστήριξη του. 
 
Φυσικά το έργο της Οργάνωσης γίνεται 
αθόρυβα γιατί έτσι το κρίναμε ,όμως 

σήμερα τα αναφέρω σε εσάς για να 
γνωρίζετε ότι η συνδρομή σας αλλά και η 
με όποιο τρόπο εισφορά σας, διατίθενται 
για τον   σκοπό που εσείς μας έχετε 
εμπιστευθεί. 
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Ευχαριστούμε λοιπόν όλες και όλους σας 
,σας συγχαίρουμε για την προσπάθεια 
που όλοι μαζί κάνουμε και σας 

παρακαλούμε να συνεχίσετε να μας 
στηρίζετε. Το έχουμε ανάγκη αλλά πιο 
πολύ   το έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποι 
μας .Το έργο μας είναι καθαρά κοινωνικό 

και ελληνικό . 

 
Προσπάθησα ενδεικτικά να κάνω ένα 
άτυπο απολογισμό και σας παρακαλώ να 
μας κρίνετε με αγάπη και κατανόηση.  
Γνωρίζετε φυσικά όλες και όλοι ότι χωρίς 

το παρελθόν δεν υπάρχει παρόν και 
μέλλον  . 
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Μέσα από την καρδιά μου 
εκπροσωπώντας  , όλο το Δ.Σ θα ήθελα αν 
μπορούσα πρακτικά να βραβεύσουμε όλα 

τα παραρτήματα ,όλα τα μέλη και τους 
φίλους μας άνδρες για την πολύ μεγάλη 
προσφορά. Όμως αυτό θα γίνει 
μελλοντικά σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα. 

  
Τιμώντας λοιπόν την μέχρι σήμερα 
προσφορά τριών Προέδρων  Παρ/των 
αποφασίσαμε στο πρόσωπο  τους    να 
τιμήσουμε και την προσφορά των   μελών 

του Δ.Σ αλλά και των μελών τους . 
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Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν  αξίζουν 
τιμής    όλα τα μέλη μας. Ως Δ.Σ θέσαμε 
ορισμένα κριτήρια και προτεραιότητες 

ξεκινώντας  από τις σημερινές βραβεύσεις 
.Να γνωρίζετε ότι δεν κάνουμε διακρίσεις 
γιατί ο εθελοντισμός έχει μεγάλη αξία από 
όποιον και αν προσφέρεται .Η αναγνώριση 

της προσφοράς όλων είναι η αμοιβή τους               

      
Σήμερα λοιπόν λέμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ: 
Στην Μαίρη Δαμηλάκου Πρόεδρο 
Γλυφάδας-Βούλας –Βουλιαγμένης , 

 
Στην Στέλλα Πώποτα πρώην Πρόεδρο 
Ν.Σμύρνης  και 
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 Στην Όνλυ Χωναίου ,Πρόεδρο Κηφισιάς 
που η πορεία και η προσφορά τους 
υπήρξε αξιόλογη και σημαντική, γεγονός 

που θα μας δυσκολέψει να βρούμε άξιες 
αντικαταστάτριες.   
 
 

 

Τιμώντας διαχρονικά την πορεία της 
Παναθηναϊκής καλώ την πρώτη Πρόεδρο 
της Οργάνωσης κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά 
για να βραβεύσει την κα …. 
 

 
 
          


