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Αγαπητά μέλη,
Το Δ.Σ. του ιδρύματος “ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ” επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές
ευχαριστίες του για την υποστήριξή σας.
Η συνεισφορά σας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων μας. Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε εγγράψει 264 μέλη στο ίδρυμα.
Μέσω των συνδρομών, χορηγιών, προσφορών αλλά και των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν
όπως ο Ποδηλατικός γύρος & Αγώνας» ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ” , η φιλανθρωπική συναυλία
“Τ΄αγγέλου το νανούρισμα”, η θεατρική παράσταση «Η Μανιταρουπολιτέια» , η Πρόκληση του
Σνοούντον, και οι προσπάθειες των σπουδαστών της Αμερικανικής Ακαδημίας –συγκεντρώθηκε το
ποσό των €22,000.
Με ιδιαίτερη χαρά αλλά και ικανοποίηση προχωρούμε στην ανακοίνωση της προσφοράς των
πρώτων μας βοηθημάτων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 μετά από έναν χρόνο
λειτουργίας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην Χάρις Παπαγρηγορίου για τις ιδέες και την ανεκτίμητη
βοήθειά της με τον ποδηλατικό αγώνα, στην Σωτηρούλα Χατζηγιάννη για την οργάνωση της
φιλανθρωπικής συναυλίας, στον Σάββα Χατζηχαμπή και όλους τους σπουδαστές της Αμερικάνικης
Ακαδημίας για την πρωτοβουλία της δημιουργίας λέσχης εθελοντών για την υποστήριξη των
εκδηλώσεων μας και στον Κούλλη Παύλου για την προσφορά του χρηματικού ποσού του Επάθλου
Ήθους Τέχνης και Αρετής Carlsberg. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον Χριστόφορο και
την Κατερίνα Πετρουή για τη γενναιόδωρη προσφορά τους στο ίδρυμα, μια τόσο σημαντική
μάλιστα στιγμή της ζωής τους.
Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την νέα μας εκδήλωση. Σε
συνεργασία με τον Ανδρέα Γερολέμου, το ίδρυμα διοργανώνει τον διαγωνισμό τραγουδιού
«Τραγουδώντας με την Έλενα» στις 27 Οκτωβρίου 2016 στο Θέατρο Σκάλα. Θα θέλαμε επίσης να
δώσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες στον Κύριο Γερολέμου για την ανεκτίμητη βοήθεια του.
Απευθύνοντας για μια ακόμα φορά τις ευχαριστίες και την εκτίμησή μας για τη γενναιοδωρία σας,
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκδήλωσή μας.
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