εμεις ... και εσεις
“Δεν καπνίζω, ἐπενδύω στὸ μέλλον τῆς καρδιᾶς μου”

Κοπὴ πίτας Ἐπιτροπῆς Φίλω ν τοῦ
ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
& Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Γ. Κασιμάτης
Π. Τσάκος
Ἰ. Τσούνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας
ΤΑΜΙΑΣ: Ἀ. Γιατράκου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Κ. Τούτουζας
ΜΕΛΗ:
Ε. Βορίδης, Ἄ. Δήμα, Β. Κόκκινος,
Δ. Ρίχτερ, Χρ. Στεφανάδης,
Δ. Τούσουλης, Στ. Ψυχάρης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Γ. Ἀνδρικόπουλος, Β. Βοττέας, Ἀ. Βούτσας,
Γ. Γκουμᾶς, Ν. Κατσιλάμπρος,
Ε. Παπαστεριάδης, Ν. Χούλης

Ἐπιτροπή Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀ. Παπακωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στανοῦ
ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνᾶ, Γ. Βαφάκη, Ἑ. Τούτουζα
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Κικὴ Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
Οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολοι ἀπὸ κάθε ἄποψη, οἰκονομική,
ψυχολογικὴ καὶ κοινωνική. Ζοῦμε ὅλοι μία κατάσταση πρωτόγνωρη, ποὺ δὲν
ἔχει καμία σχέση μὲ αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε ἢ φανταζόμαστε ὅτι μπορούσαμε
νὰ ζήσουμε. Παρ’ ὅλα αὐτά, πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε ὅσο καὶ ἀπὸ ὅπου
μπορεῖ ὁ καθένας, νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ δυσάρεστα μὲ ψυχολογικὴ
στήριξη, συντροφικότητα καὶ ἀγάπη. Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα οἱ φίλοι τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
τὰ διαθέτουν καὶ τὰ προσφέρουν σὲ κάθε συνάντηση.
Τὴν 14η Ἰανουαρίου ἐπιλέξαμε, γιὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης
πίτας μας, ἕνα χῶρο κάτω ἀπὸ τὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκρόπολης, μὲ τὴν θετικὴ
ἐνέργεια ποὺ αὐτὴ ἐκπέμπει. Εἶναι τὸ ΜΕΡΟΠΕΙΟ φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα,
ποὺ ἡ ἐξαίρετη πρόεδρός του κυρία Ἔλια Θανογιάνη μὲ προθυμία μᾶς
παρεχώρησε. Τὸ Μερόπειο βρίσκεται ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἴσοδο
τοῦ Ἠρωδείου θεάτρου καὶ πλάι στὸ μικρὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Σοφίας.
Εἶναι ἕνας ἄνετος, ἀρχοντικὸς χῶρος μὲ ζεστὴ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα.
Παρ’ ὅτι εἴμαστε στὴν καρδιὰ τοῦ χειμῶνα, ὁ καιρὸς ἦταν εὐχάριστος καὶ
ἡ πρόσβαση στὸ χῶρο τῆς ἐπιλογῆς μας εὔκολη.
Στὴν ἐπιστολὴ μας εἴχαμε προτείνει νὰ προηγηθεῖ, γιὰ ὅσους
ἐπιθυμοῦσαν, ἐπίσκεψη στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης, στὴν ὁποία μερικὲς
φίλες ἀνταποκρίθηκαν. Στὴ συνέχεια ἀνηφορίσαμε τὴν Διονυσίου
Ἀρεοπαγίτου καί, ἀφοῦ προσκυνήσαμε στὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Σοφίας,
προχωρήσαμε στὴν ὡραία αἴθουσα τοῦ Μεροπείου μὲ τὰ στολισμένα
τραπέζια μὲ τὰ λευκὰ τραπεζομάντηλα.
Τὸ πλούσιο καὶ ἐξαιρετικὸ catering, ἀλλὰ καὶ τὰ τραγούδια ποὺ μᾶς
συντρόφεψαν, μὲ τὴν ἐξαίρετη φωνὴ τῆς ὄμορφης Χριστίνας Ἀλεξάνδρου,
τῇ συνοδεία πιάνου καὶ ἀκορντεόν, ὁλοκλήρωσε τὴν εὐχαρίστηση ὅλων μας.
Ἡ πίτα, ποὺ προσέφερε στοὺς φίλους ἡ πάντα πρόθυμη καὶ ἀγαπητὴ φίλη
μας κυρία Κικὴ Χατζηδημητρίου συνόδεψε τὸν καφέ μας. Τὸ φλουρί, ποὺ

ἀντιπροσώπευε ἕνα πλούσιο καλάθι μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ φτιάχνουν στὸ ἐργαστῆρι τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπη καὶ Φροντίδα,
ποὺ ἦταν ἐπίσης προσφορά, τὸ κέρδισε ἡ φίλη μας Κικὴ Σακελλαρίου.
Ἕνα ὄμορφο μεσημέρι σὲ τέτοια ἀτμόσφαιρα καὶ μὲ τὴν συντροφιὰ τῶν Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. καὶ τὶς ἐγκάρδιες
εὐχὲς ποὺ ἀνταλλάξαμε γιὰ τὸν καινούργιο χρόνο, μᾶς ἔκανε ὅλους νὰ νιώσουμε ὄμορφα καὶ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὰ
δυσάρεστα ποὺ ὑπάρχουν γύρω μας. 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
 Μαρίας Τσάκου, τὸ Ἵδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνὲς Κέντρο Ναυτικῆς Ἔρευνας & Παράδοσης,

τὸ ποσὸ τῶν 12.000,00€.
 Δήμητρας Παπαζαχαρία, ἡ κυρία Γραμματικὴ Χατζηδημητρίου τὸ ποσὸ τῶν 300,00€.
 Δήμητρας Κοντογιάννη, ἡ κυρία Γραμματικὴ Χατζηδημητρίου τὸ ποσὸ τῶν 200,00€.
 Κίρκης Ἀρνέλου, ἡ οἰκογένεια Κωνσταντίνου Θάνου τὸ ποσὸ τῶν 100,00€.
 Ἰωάννη Κοσμίδη, οἱ κ.κ. Παῦλος καὶ Ἑλένη Τούτουζα τὸ ποσὸ τῶν 100,00€.
 Ἑλένης Τσάμη:

Οἱ κ.κ. Γεώργιος καὶ Ἑλένη Μένεγα τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
Οἱ κ.κ. Εὐάγγελος καὶ Ἀναστασία Τσίγκου τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
 Τὸ Ἵδρυμα Εὐποιίας “Ὁ Καλὸς Σαμαρείτης” τὸ ποσὸ τῶν 3.000,00€.
 Ἡ κυρία Εἰρήνη Σαρόγλου – Τσάκου, τὸ ποσὸ τῶν 200,00€.
 Ὁ κύριος Σπυρίδων Τσιγγλίφης, τὸ ποσὸ τῶν 150,00€.
 Ὁ κύριος Βασίλειος Ἡλιοπουλος, τὸ ποσὸ τῶν 100,00€.
 Ἡ κυρία Ἑλένη Ταλαμπέκου – Μένεγα, τὸ ποσὸ τῶν 100,00€.
 Ἡ κυρία Μαρία Μποσινάκου, τὸ ποσὸ τῶν 60,00€.
 Ὁ κύριος Εὐθύμιος Γεωργούλης, τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
 Ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Ζαφειράκης, τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
 Ὁ κύριος Ἐμμανουὴλ Ζερβονικολάκης, τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
 Ἡ κυρία Θεοδώρα Κέντη, τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
 Ὁ κύριος Ἰωάννης Κουρνέτας, τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
 Ὁ κύριος Γεώργιος Χατζόπουλος, τὸ ποσὸ τῶν 50,00€.
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