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Χαιρετισμός

Προέδρου του Τεκτονικού Ιδρύματος

Γεωργίου Βασιλογεώργη

Το Τεκτονικό Ίδρυμα της Ελλάδος, ένα από τα παλαιότερα ιδρύ-
ματα της πατρίδος μας, έχει επιδείξει διαχρονικά πλούσια φιλεκπαι-
δευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Σημειώνω την πληθώρα 
νυκτερινών σχολών για την εργαζόμενη νεότητα, τη λειτουργία ορ-
φανοτροφείων, την πλούσια σε δράση Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία, το Άσυλο Ανιάτων, την Οργάνωση για την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών, τα χωριά SOS.

Οι σύγχρονοι τέκτονες, με μόνη πηγή εσόδων τις εισφορές των 
μελών μας, προσπαθούν να ακολουθήσουν το φωτεινό παράδειγμα 
των προκατόχων τους και να αποτελέσουν πρότυπο για τους άλλους, 
εκφράζοντας την αλληλεγγύη και την αγάπη για τον συνάνθρωπο, 
πέραν των λόγων, πρώτιστα με πράξεις, πάντοτε με σεμνότητα, δια-
κριτικότητα και με “χαμηλή τη φωνή”.

Το Συμβούλιο του Τεκτονικού Ιδρύματος προσδιόρισε τους στό-
χους της φιλανθρωπικής δραστηριότητάς του στη χορήγηση υποτρο-
φιών σε σπουδαστές με χαμηλό εισόδημα, ενισχύσεων σε ιδρύματα 
και σωματεία ατόμων με ειδικές ανάγκες του κέντρου και της περι-
φέρειας, ειδικών σχολείων που βοηθούν τον πάσχοντα νέο και ατό-
μων που αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας και της κοινωνικής 
περιθωριοποιήσεως.

Εκφράζει την ευχή, τη δραστηριότητά του να ακολουθήσουν και 
άλλες συλλογικότητες και μεμονωμένα άτομα ώστε να γίνει πράξη 
η επιταγή του Θεού της Αγάπης “αγαπάτε αλλήλους” επ’ αγαθώ της 
κοινωνίας και της ανθρωπότητας.
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΑ 2013-2015

Αιμοδοσία Τεκτονικού Ιδρύματος

Το Τεκτονικό Ίδρυμα και η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος χορηγεί από 
το 1989 μέχρι σήμερα σε ετήσια βάση 550-570 μονάδες αίματος στο 
νοσοκομείο παίδων “Αγία Σοφία” για τις ανάγκες των πασχόντων 
από μεσογειακή αναιμία. 

Ο διευθυντής της αιμοδοσίας κ. Θεόδωρος Σπανός είπε μεταξύ 
άλλων: Ο Γιώργος Σεφέρης είπε “προτιμώ μια σταγόνα αίμα από 
ένα δοχείο μελάνι”. Μία σταγόνα αίμα, όμως είναι ο ανθρωπισμός της 
πράξης, της ζωής, αυτό θα μπορούσε την στιγμή εκείνη να έχει πε-
ρισ-σότερο θεωρητικό χαρακτήρα παρά πρακτικό. Τί σημαίνει όμως 
όταν έχεις μπροστά σου μικρά παιδιά τις περισσότερες φορές νεο-
γνά, τα οποία μόλις γεννιούνται αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναιμίας, 
που αυτό προκύπτει από διάφορες αιτίες και για να στηριχθεί η ζωή 
του παιδιού αυτού χρειάζεται μετάγγιση αίματος και μάλιστα όχι μία 
μετάγγιση, αλλά συνεχείς μεταγγίσεις, γι’ αυτό και ισχύει κάτι που 
πολλοί δεν υποπτεύονται ότι τα παιδιά είναι μεγάλοι καταναλωτές ας 
πούμε αίματος, σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με τους ενήλικες. 
Έτσι, λοι-πόν, το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» είναι σήμερα το 
Ίδρυμα που έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες αίματος από όλα τα νοσο-
κομεία της Ευρώπης. 

Παλαιότερα χτυπήσαμε την πόρτα του Τεκτονικού Ιδρύματος, η 
πόρτα άνοιξε και αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και σήμερα 
μετά από τόσα πολλά χρόνια συνεργασίας καθημερινής, είναι ότι το 
Τεκτονικό Ίδρυμα θα μπορούσε κάποιος να περιμένει ότι θα εκπρο-
σωπούσε τον απλό ανθρωπισμό της θεωρίας, τα μεγάλα λόγια, θα 
μπορούσε να βοηθήσει στο να διαδοθεί το πνεύμα της αιμοδοσίας 
και δη της εθελοντικής, θα μπορούσε να μας δώσει χρήματα, να μας 
βοηθήσει για τις ανάγκες που τυχόν θα είχαμε. Ωστόσο όμως το Τε-
κτονικό Ίδρυμα σήκωσε τα «μανίκια» και κάθισε στην καρέκλα για 
να δώσει αίμα. Μέχρι σήμερα έχουν προσφερθεί χιλιάδες μονάδες 
αίμα, που προσφέρονται κάθε τόσο. Έτσι, γίναμε μάρτυρες ενός εντυ-
πωσιακού φαινομένου να μην έχουμε πλέον να προβληματιζόμαστε 
και να έχουμε το δίλημμα μεταξύ του ανθρωπισμού της θεωρίας και 
του ανθρωπισμού της πράξης. Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση 



~10~

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

συμβαίνουν και τα δύο και μάλιστα κάθε μέρα. Όχι περιστασιακά για 
να τιμήσουμε, να θυμηθούμε, να βοηθήσουμε κάποιον ή στην επέτειο 
κάποιου γεγονότος, υπάρχει μία βοήθεια καθημερινή συγκεκριμένη 
που με την ευκαιρία αυτή εγώ εκφράζω την ευγνωμοσύνη χιλιάδων 
παιδιών, τα οποία εκ του νόμου δεν έχουν το δικαίωμα και την δυνα-
τότητα να ευχαριστήσουν αυτούς τους ανθρώπους που βοηθάνε να 
έχουν μείνει στην ζωή μέχρι σήμερα. Βρίσκω την ευκαιρία και την 
τιμή να μεταφέρω εδώ και στον Πρόεδρο του Ιδρύματος αλλά και σε 
όλους τους συντελεστές αυτού του πολύ μεγάλου έργου όλη αυτή 
την ευγνωμοσύνη, από παλαιότερα μέχρι και σήμερα. Γι’ αυτούς,  
λοιπόν, που θεωρούν ότι ένα ευχαριστώ ποτέ δεν είναι περιττό, εγώ 
θα το κάνω για να τους ικανοποιήσω και θα πω ένα ευχαριστώ στον 
Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του Τεκτονικού Ιδρύματος για αυτό που 
έχει συμβεί μέχρι σήμερα με την ευχή και την προσδοκία, την ελπί-
δα, παράλληλα όμως και την βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβεί και στο 
μέλλον.
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Το ίδρυμα Ειδικών Παιδιών «Άσπρες Πεταλούδες» του Βόλου 
σε συνεδρία του Δ.Σ. της 14.01.2014 (πρακτ. Αρ. 16 υπογρ. Πρόε-
δρος Αθ. Μπακαλιάνος, Γραμ. Ιω. Βακιάνης) με ομόφωνη απόφαση 
απεφάσισε να ευχαριστήσει το Τεκτονικό Ίδρυμα για την δωρεά και 
την εν γένει ενίσχυση τα εξής: «Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής 
αποφασίζουν ομόφωνα την ανακήρυξη του ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σε ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ του Ιδρύματος ΑΣΠΡΕΣ ΠΕ-
ΤΑΛΟΥΔΕΣ, ως ελάχιστη ενέργεια αναγνώρισης της προσφοράς του. 
Αποφασίζεται η σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής. Επιπροσθέτως 
αποφασίζεται η αναγραφή του ονόματος του ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥ-
ΜΑΤΟΣ στο πίνακα ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, εφόσον το ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ συμφωνεί».

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Καβάλας – Πουλί-
δειο Γηροκομείο αποστέλλει την ακόλουθη επιστολή (αρ. πρ. 
64501/08.01.2014 Πρόεδρος Οδέττη Κολοκοτρώνη, Γραμ. Σμαρώ 
Νικολαΐδου). «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου μας σας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την κα-
τατεθείσα υπέρ του Γηροκομείου μας ευγενική σας προσφορά από 
ευρώ 4.000 σε διατακτικές για τρόφιμα.

Η χειρονομία σας αυτή μας συγκινεί ιδιαίτερα και αποδεικνύει 
έμπρακτα και περίτρανα την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για την 
τρίτη ηλικία καθώς και τον φιλάνθρωπο και κοινωνικό σκοπό του 
Σωματείου μας.

ΕΤΌΣ 2013

Το Τεκτονικό Ίδρυμα χορήγησε για τις φιλανθρωπικές δραστηρι-
ότητες 233.029,71 ευρώ. Αναλυτικά διέθεσε για υποτροφίες από-
ρων σπουδαστών 55.250,00 ευρώ, σε φιλανθρωπικά και εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα 109.779,71 ευρώ και για φάρμακα-τρόφιμα αναξιο-
παθούντων 68.000,00 ευρώ.
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Δεχθείτε παρακαλώ τους φιλικούς μας χαιρετισμούς μαζί με την 
ευγνωμοσύνη των διαβιούντων στο Ίδρυμα Υπερηλίκων. Εσωκλεί-
στως σας αποστέλλουμε το σχετικό διπλότυπο εισπράξεως».

Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο (πρώην Εθνικό Ορφανο-
τροφείο Πολέμου) Καλλιθέας αποστέλλει την ακόλουθη ευχαρι-
στήρια επιστολή (αρ. πρ. 322/04.03.2014) της κας Ελεονώρας Βα-
σιληά, προς το Τεκτονικό Ίδρυμα: «Αγαπητοί φίλοι των παιδιών, με 
την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαρι-
στίες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και των παιδιών 
του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου για την χορήγηση διατακτι-
κών αξίας 4.000 ευρώ προς το νηπιοτροφείο.

Η προσφορά σας δείχνει την μεγάλη ευαισθησία και αγάπη προς 
τα παιδιά και ιδίως όταν απευθύνεται σε παιδιά που έχουν ανάγκη 
της βοήθειας και συμπαράστασης από τους συνανθρώπους τους, 
τώρα ιδιαιτέρως που το Π.Ε.Ν αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα, αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζουμε ότι και στο μέλλον 
θα έχουμε την χαρά να δεχτούμε την όποια πολύτιμη προσφορά σας 
που θα μας βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων μας».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Καθυστερημένων 
Ατόμων «Η Αγία Φιλοθέη» με επιστολές του ευχαριστεί για την 
χορήγηση 500 ευρώ και την δωρεά πλυντηρίου ρούχων και στεγνω-
τηρίου (αρ. 30 της 21.05.2013 και 32 της 31.05.2013) και αναφέρει 
μεταξύ άλλων: «…Τις δύσκολες αυτές ημέρες, η παρουσία σας μας 
δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Για πολλοστή φορά το ενδιαφέρον σας για το Οικοτροφείο μας, η 
αδελφική αγάπη που δείχνετε και η συνεχής βοήθεια σας για την επί-
λυση των προβλημάτων μας, μας έχει όλους αφάνταστα συγκινήσει.

Όλοι μας, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα παιδιά μας σας ευχαρι-
στούμε και σας ευχόμεθα να είστε πάντα καλά εσείς και οι οικογέ-
νειες σας».
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Το Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων στο Χαϊδάρι με επι-
στολή του ευχαριστεί το Τεκτονικό Ίδρυμα για την ενίσχυσή του (αρ. 
πρ. 64504/06.01.2014 η Πρόεδρος Ακριβή Κακλαμάνη-Αλέπη) «Αγα-
πητοί μας, το  Δ.Σ.  του  Χριστοδουλείου   Ιδρύματος  Παιδικής   Προ-
στασίας,  σας ευχαριστεί θερμά για την αγάπη σας προς τα παιδιά μας.

Κινήσεις προσφοράς και αγάπης σαν την δική σας, όχι μόνο βοη-
θούν σημαντικά και παρέχουν ανακούφιση στα προστατευόμενα από 
το Ίδρυμα   κορίτσια,   αλλά   δίνουν   τέτοια   δύναμη   και   σ’   εμάς   
που πασχίζουμε γι’ αυτά τα παιδιά, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να 
δομήσουμε μια διαφορετική  κοινωνία των ανθρώπων, με βασικούς 
πυλώνες, την αλληλεγγύη και την αλληλοϋποστήριξη.

Σας   ευχόμαστε   μια   Καινούργια  Χρονιά   με   υγεία  προσωπική   
και οικογενειακή, καθώς και εκπλήρωση όλων των στόχων σας».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Ανοιχτή Αγκα-
λιά» με επιστολή του Αντιπροέδρου Χ. Νάστα και της Γεν. Γραμμ. Α. 
Κοντογιάννη (αρ. πρ. 521/06.02.2014) εκφράζει τις ευχαριστίες του 
με τα εξής: «Αξιότιμοι Κύριοι,  

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ «Η ΑΝΟΙ-
ΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» στην Περιφέρεια  Αττικής, είναι ένας μη κερδοσκο-
πικός Σύλλογος που δημιουργήθηκε το 2007 από μια   ομάδα  αν-
θρώπων με μεγάλη πείρα σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας αλλά 
και προσφοράς στον   αναπηρικό χώρο, έχοντας όραμα μια κοινωνία 
ισότιμων και ενεργών πολιτών. Σήμερα αριθμεί 730 μέλη.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την οικονομική βοήθεια 
που μας προσφέρατε, γιατί η συγκεκριμένη πράξη σας δεν αποδει-
κνύει μόνο την ευαισθητοποίηση σας σε θέματα κοινωνικής πολιτι-
κής ευπαθών και αδύναμων ομάδων πληθυσμού, αλλά και την ηθική 
συμπαράσταση και στήριξη των σκοπών και  στόχων του Συλλόγου 
μας ο οποίος μάχεται ενάντια στην περιθωριοποίηση και τον κοινω-
νικό αποκλεισμό των παιδιών μας με αναπηρία.

Σας ευχαριστούμε πάλι και σας θέλουμε αρωγούς και σύμμαχους 
των προσπαθειών μας. Μα είστε πάντα καλά !!».



~14~

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου με νοητική αναπηρία «Ελ-
πίδα» Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης με επιστολή της (αρ. πρ. 
703/18.12.2013) της Προέδρου Ανδρονίκης Κοντοδήμου, αφού πε-
ριγράφει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, στις εγκαταστάσεις 
της Παιδόπολης Ωραιοκάστρου και τους αναπτυξιακούς της στόχους 
εκφράζει: «…τις θερμές μας ευχαριστίες για την δωρεά διατακτικών 
ώστε να καλύψουμε τις «ανάγκες των παιδιών της Μονάδας «Ελ-
πίδα». Σας ευγνωμονούμε για την αμέριστη συμπαράσταση σας στο 
δύσκολο κοινωνικό έργο που επιτελούμε. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η 
αγαστή συνεργασία μας, γιατί σας θέλουμε πάντα στο πλευρό μας για 
να αντλούμε δύναμη και κουράγιο στον αγώνα μας για μία καλύτερη 
ποιότητα ζωής των αυτιστικών παιδιών και των οικογενειών τους».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με ειδικές ανά-
γκες Δυτικής Αττικής «Η Ελπίδα» αποστέλλει στον Πρόεδρο του 
Τεκτονικού Ιδρύματος Γ. Βασιλογεώργη την ακόλουθη επιστολή 
(αρ. πρ. 5759/13.12.2013) με ιδιαίτερη αναφορά στον ευεργέτη αδ. 
Σταμάτη Βαζακόπουλο:

«Αξιότιμε Κύριε πρόεδρε, με τα πιο βαθειά αισθήματα ευγνωμο-
σύνης, ευχαριστούμε εσάς προσωπικώς, τον προκάτοχο σας και τα 
μέλη του Τεκτονικού Ιδρύματος, για την ανεκτίμητη βοήθεια, υλική 
και ηβική-που,μαςπροσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια.

Πρωτίστως και ιδιαίτερα βεβαίως, ευγνωμονούμε τον μεγάλο μας 
Ευεργέτη και Τέκτονα, τον κύριο Σταμάτη Βαζακόπουλο. Αυτόν τον ευ-
λογημένο και θεόσταλτο σε εμάς «ΑΝΘΡΩΠΟ» και «ΤΕΚΤΌΝΑ», που 
με την πραγματικά συγκινητική, στα όρια της αυτοθυσίας, προσφορά 
ζωής, αγόρασε το οικόπεδο, έκτισε και εξόπλισε την Στέγη Υποστηρι-
ζόμενης- Διαβίωσης. «ΙΩΑΝΝΑ» του Συλλόγου μας στα Άνω Λιόσια. 
Ένα υπερσύγχρονο κτίριο, πραγματικό κόσμημα, που πρόκειται άμεσα 
να καλύψει τις ανάγκες διαβίωσης των παιδιών μας.

Επίσης ευγνωμονούμε τις διοικήσεις του Τεκτονικού Ιδρύματος, 
την προηγούμενη και προπαντός την παρούσα, για τις συνεχείς προ-
σφορές σε χρήματα και σε εξοπλισμό.
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Εν συνεχεία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις διοικήσεις και τα 
μέλη των παρακάτω συλλόγων «Αναγέννησις» Αθηνών, «Ισότης» 
Πειραιώς και «Ερμής» Σύρου που ξεκίνησαν προ δεκαετίας και συ-
νεχίζουν την προσφορά χρημάτων, τροφίμων και λειτουργικών ει-
δών προς τον φορέα μας, καθώς και τους Συλλόγους «Απόλλων» 
Αθηνών, «Βελλεροφόντης» Κορίνθου, «Όσιρις» Αθηνών και άλλων 
που ακολούθησαν.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε δι’ υμών να συγχαρούμε τις νέες δι-
οικήσεις των υπό την αιγίδα σας συλλόγων για την εκλογή τους και 
την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ελπίζουμε ότι θα ακολουθή-
σουν το ευγενές παράδειγμα των προαναφερθέντων συλλόγων και 
θα συνεχίσουν να στέκονται αρωγοί στο δύσκολο έργο μας. Ανα-
γνωρίζουμε ότι η οικονομική συγκυρία πλήττει και τα μέλη σας. Έτσι 
οι προσφορές σας αποκτούν μεγαλύτερες διαστάσεις και προκαλούν 
τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μας. Γνωρίζετε φυσικά ότι δυ-
στυχώς λόγω της κρίσης, οι ανάγκες για τα χρειώδη στο Ίδρυμα μας 
παραμένουν και ίσως να έχουν αυξηθεί. Οι δωρεές και οι επιχορη-
γήσεις έχουν μειωθεί κατά πολύ.

Είναι πραγματικά συγκινητική η συνολική προσφορά σας προς τα 
παιδιά μας και σας ευχαριστούμε που μέσα από αυτήν, διαπιστώσαμε 
εμπράκτως τον σκοπό, την αποστολή και την λειτουργία του Τεκτο-
νισμού: Ανιδιοτελής αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, αυτοθυ-
σία και προσφορά από το υστέρημα των μελών σας και παρουσία 
όπου χρειάζεται.

Να είστε βέβαιοι για την αγάπη και τον σεβασμό μας και σας 
ενημερώνουμε ότι  σε σύντομο χρονικό διάστημα το Σωματείο μας 
θα δημιουργήσει την ιστοσελίδα μας όπου το Τεκτονικό Ίδρυμα και 
οι Σύλλογοι που ανήκουν σε εσάς θα αναφέρονται στους μεγάλους 
χορηγούς μας.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα, ο θεός να δίνει δύναμη και υγεία σε 
εσάς και τα μέλη σας, ώστε να συνεχίσετε το υπέροχο έργο σας, της 
προσφορά στους συνανθρώπους σας».
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Η Πρόεδρος του Συλλόγου Αικ. Κατσανάκη απευθύνει ευχαριστή-
ρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος αδ. Γεώρ-
γιο Βασιλογεώργη για την χορήγηση 20.000 ευρώ για τον εξοπλισμό 
της Στέγης (αρ. πρ. 5259/05.04.2013): «Από την θέση της Προέδρου 
το Φιλανθρωπικού Σωματείου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής «H Ελπίδα» και εκ μέρους 
όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών καθώς και των Νέων 
με Ειδικές Ανάγκες που εκπροσωπούμε, θα ήθελα να εκφράσω την 
βαθύτατη ευγνωμοσύνη προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο του Τεκτονικού 
Ιδρύματος, κο Βασιλογεώργη Γεώργιο, για την χρηματική χορηγία 
20.000 ευρώ για τις ανάγκες του εξοπλισμού της Στέγης Υποστηρι-
ζόμενης Διαβίωσης, των Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του Φορέα 
μας.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλο το Τεκτονικό Ίδρυμα για την Υπο-
στήριξη, την Αστείρευτη Αγάπη και το ανεκτίμητο, ευγενές και θεά-
ρεστο έργο του».
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Το Τεκτονικό Ίδρυμα χορήγησε για τις φιλανθρωπικές δραστη-
ριότητες 247.371,80 ευρώ. Αναλυτικά διέθεσε για υποτροφίες 
απόρων σπουδαστών 39.000,00 ευρώ, σε φιλανθρωπικά και εκ-
παιδευτικά ιδρύματα 147.182,62 ευρώ και για φάρμακα-τρόφιμα 
αναξιοπαθούντων 61.189,18 ευρώ.

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του Τεκτονικού Ιδρύματος της 
Μεγ. Στοάς της Ελλάδος και των επιμέρους Στοών σε όλη την Ελλά-
δα, σύμφωνα με τους καθορισμένους καταστατικούς στόχους έτυχε 
μιας ευρύτερης αποδοχής. 

Το Ίδρυμα Ειδικών Παίδων Νομού Μαγνησίας «Άσπρες Πετα-
λούδες» με απόφαση του Δ.Σ. (Πρόεδρος Αθανάσιος Μπακαλιάνος) 
της 14.01.2014 ανεκήρυξε το Τεκτονικό Ίδρυμα ως «Μεγάλο Ευερ-
γέτη» για την συνεχή συνεισφορά του.

Η εκκλησιαστική επιτροπή Αγίας Τριάδας Μετσόβου με δημοσί-
ευση σε εφημερίδα ευχαριστεί και τονίζει «από τις παγκόσμιες ηθικές 
αξίες και παράλληλα με τα πνευματικά ιδανικά, υπηρετούν την αρετή 
της φιλανθρωπίας, εκπληρώνοντας την προσφορά υπηρεσιών προς 
τους συνανθρώπους τους.  Το Ίδρυμα φροντίδας γερόντων Ριαχόβου 
ευχαριστεί το Τεκτονικό Ίδρυμα της Ελλάδος που κάλυψε μέρος των 
διατροφικών αναγκών του Ιδρύματος για το 2015, δίνοντας το πα-
ράδειγμα προς άλλους να εκτελούν και αυτοί το φιλανθρωπικό τους 
έργο».

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» με επι-
στολή του Δ/ντη κ. Νικ. Τρίτζαλη ευχαριστεί θερμά για την δωρεά 
δύο πολυθρόνων αιμοκαθάρσεως (αρ.πρωτ. 63694/25.08.2014).

Το Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο ευχαριστεί θερμά για την 
χορήγηση διατακτικών τροφίμων ύψους 5.000 ευρώ και τονίζει ότι 

ΕΤΌΣ 2014
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«Σήμερα, που συντελούνται τόσο μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, όταν 
όλο και περισσότερα παιδιά ζητάνε καθημερινά την βοήθεια του, το 
Ίδρυμα προσπαθεί να επιτελέσει το έργο του, υπό αντίξοες συνθήκες, 
με αξιοπρέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Χρειαζόμαστε συνεχή βοήθεια για να ανταπεξέλθουμε στις δυ-
σκολίες και να μπορέσουμε να δώσουμε στα κορίτσια μας τα εφόδια 
για να σταθούν στην κοινωνία και να χτίσουν τα όνειρά τους.

Με την ευκαιρία, επιτρέψτε μας να σας συγχαρούμε θερμά για το 
έργο που επιτελείτε και για την μακροχρόνια προσφορά σας στο κοι-
νωνικό σύνολο. Ελπίζοντας ότι και στο μέλλον θα είστε κοντά μας, 
σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και κάθε επιτυχία στους 
στόχους σας».

Ο Σύλλογος Ειδικών Παίδων «Ανοιχτή Αγκαλιά» με επιστο-
λή του (αρ. πρωτ. 650/09.03.3025), ευχαριστεί θερμά και αναφέρει 
«Η  επαναλαμβανόμενη και τακτική υποστήριξη σας του έργου μας 
υποδηλώνει  βαθύτατη ευαισθησία, μεγαλείο ψυχής και εφαρμογή 
στη πράξη της εσωτερικής αναζητήσεως χαρακτηριστικά που σπάνια 
συναντώνται σήμερα στον καθημερινό άνθρωπο. Η προσφορά σας 
μας δίνει δύναμη  και κουράγιο να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο 
που  επιτελούμε.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι με την πράξη σας αυτή, συμμετέχετε 
με τον τρόπο σας στις δικές μας προσπάθειες,ώστε τα παιδιά μας 
να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να είστε βέβαιοι ότι συνδράματε 
μέγιστα στο δύσκολο έργο μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά 
και σας παρακαλούμε να είστε πάντα συμπαραστάτες στο έργο μας».

Ο δήμαρχος Ταύρου-Μοσχάτου κ. Ανδρέας Ευθυμίου (αρ. 
πρωτ. 5462/05.03.2015) γράφει: «Με την παρούσα επιστολή θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προσφορά σας σχετικά 
με τη διάθεση παιχνιδιών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του 
Δήμου μας, κατάλληλα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ιδιαίτερα 
αυτή την εποχή που η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγωνίζεται για να κα-
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λύψει όλες τις ανάγκες των πολιτών της με μειωμένους πόρους, η 
κίνησή σας είναι πολύτιμη.

Η προσφορά σας γίνεται αποδεκτή από την πλευρά μας, με ιδιαί-
τερες  ευχαριστίες για τη χειρονομία σας».

Ο δήμαρχος Δράμας κ. Χρήστος Μαμσάκος (επιστολή της 
05.03.2015) γράφει: «Αγαπητοί Κύριοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ 
για την πρωτοβουλία σας να χορηγήσετε δωρεάν στους βρεφονηπι-
ακούς σταθμούς που λειτουργούν στον Δήμο μας, παιδικά παιχνίδια 
κατάλληλα για την απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Με χαρά αποδεχόμαστε την ευγενική προσφορά σας και σας ευ-
χαριστώ για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία που επιδεικνύετε».

Τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας γράφουν: Αγαπητοί μας,

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση δεχθήκαμε το ποσό των 
4.980,00 ευρω σε διατακτικές (249 x 20,00 ευρώ) που προσφέρατε 
για τα παιδιά και τις οικογένειες που στηρίζονται από το Κέντρο Στή-
ριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών 
SOS Ελλάδος.

Η προσφορά σας, η ανθρωπιστική σας διάθεση και ευαισθησία είναι 
για μας πολύτιμος αρωγός, για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Με την υποστήριξη των φίλων και δωρητών λειτουργεί στην Κα-
λαμάτα το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, για παιδιά και 
οικογένειες που βιώνουν την κρίση και ζουν στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ομάδα Στήριξης Καλαμάτας σας εκφράζει από καρδιάς ένα με-
γάλο «ευχαριστώ» για την απλόχερη κατάθεση της αγάπης σας μέσα 
από την τόσο σημαντική για το Κέντρο προσφορά σας.  

Η Ελεήμων Εταιρία Αθηνών (πρόεδρος αρχιμ. Πρ. Μπούμπας 
αρ. πρωτ. 326/16.08.2015) ευχαριστεί για την επίσκεψη και τα δώρα 
αγάπης προς τους ηλικιωμένους του περιπτέρου Β. Όλγα.



~20~

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά» ευχαριστεί για την χορή-
γηση διατακτικών ύψους 5.000 ευρώ (πρόεδρος Α. Στέφας αρ. πρωτ. 
358/2014) και επισημαίνει: «Η οικονομική σταθερότητα του οικοτρο-
φείου είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ειδικά αυτή τη περίοδο που 
στη χώρα μας όλα είναι αβέβαια. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε 
στα νέα δεδομένα και ελπίζουμε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε 
όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο 
διάστημα, χωρίς να επηρεαστεί η ζωή των παιδιών που εδώ και 31 
χρόνια στηρίζουμε με μεγάλη αγάπη και αφοσίωση».

Η πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ Ευαγγελία Βελέντζα-Ζαρούδη (αρ. πρωτ. 
239/22.01.2015) γράφει: «Με την επιστολή αυτή, επιτρέψτε μας να 
σας ευχαριστήσουμε, για την ευγενική και σημαντική πράξη δωρεάς, 
προς το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής - Η ΜΗΤΕΡΑ.

Τέτοιου είδους ενέργειες, αποκτούν μεγάλη σημασία όταν απευ-
θύνονται σε παιδιά που στερούνται ομαλό οικογενειακό περιβάλλον, 
όπως τα παιδιά που προστατεύει το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Αττικής - Η ΜΗΤΕΡΑ, καθώς επίσης ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν 
έμπρακτα το δύσκολο έργο μας. Εκ μέρους των παιδιών ειλικρινείς 
και θερμές ευχαριστίες».  

Ο διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας κ. 
Βασ. Κατσιβέλης (αρ. πρωτ. 646/10.02.2015) γράφει «Με την επι-
στολή αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστί-
ες, για την προσφορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου στο σχολείο μας 
από το σωματείο σας».

Το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερησίας Φροντίδας «Η 
Κυψέλη» (πρ. Δ.Σ. Ασπασία Γραμμού αρ. πρωτ. 1844/21.01.2015) 
γράφει: «Σας ευχαριστούμε θερμά, για την καινοτόμα ιδέα και 
πρωτοβουλία σας να προσφέρετε δωροεπιταγές για ψώνια από το 
supermarket Βερόπουλος, δίνοντας σημαντική ανακούφιση σε οι-
κογένειες μελών μας χαμηλού κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλο-
ντος, ιδιαίτερα στις μέρες μας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που 
βιώνουμε.
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Ο ιστός της κοινωνικής αλληλεγγύης που έχει αναπτύξει το 
Ίδρυμά σας και περιλαμβάνει την υποστήριξη και την ενίσχυση του 
κοινωνικού έργου μη κερδοσκοπικού φορέα, όπως είναι ο δικός 
μας, είναι «σωτήριος» όταν το κράτος είναι απόν.

Ο αγώνας μας γίνεται ολοένα και πιο δυναμικός όταν έχουμε τη 
συμπαράσταση από φορείς, όπως είναι το Ίδρυμά σας, όπου η φιλαν-
θρωπική του δράση είναι διάχυτη.

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα. 
Καλή συνέχεια στο έργο σας και κάθε επιτυχία στους στόχους σας».

Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας (επιστολή της 
προέδρου Ηρούς Ζερβάκη) γράφει: «Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτρο-
φείο λειτουργεί ανελλιπώς επί 102 ολόκληρα χρόνια, παράγοντας 
σημαντικό κοινωνικό και παιδαγωγικό έργο.

Ξεκίνησε ως «Ένωσις των Ελληνίδων» το 1912 που λειτουρ-
γούσε το «Εθνικόν Νηπιοτροφείον» (από τους πρώτους φορείς εκ-
παίδευσης νηπίων στην πατρίδα μας, που εισήγαγε πρωτοποριακές 
για την εποχή διδακτικές μεθόδους) και παράλληλα λειτουργούσε 
στην Αθήνα και στον Πειραιά χώρους συσσιτίων απόρων. Συνέχισε 
για πολλά χρόνια ως «Εθνικό Ορφανοτροφείο Πολέμου» προσφέ-
ροντας στέγη, τροφή, προσχολική αγωγή και - κυρίως - θαλπωρή 
και αγάπη στα πολυάριθμα ορφανά των πολέμων. Το 1978, μετο-
νομάστηκε σε «Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο» και επέκτεινε τη 
φροντίδα του στα νήπια που στη μικρή ζωή τους αντιμετώπισαν την 
αδυναμία των οικογενειών τους να τα φροντίσουν, την παραμέλη-
ση, την κακοποίηση, την περιθωριοποίηση και - συχνά - την απόρ-
ριψη.

Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, 
το έργο του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου γίνεται ακόμη πιο 
απαραίτητο. Και, παρότι η δραματική μείωση της κρατικής επιχορή-
γησης (μας δίνεται πλέον μόνο το 30% των ανελαστικών δαπανών) 
δυσχεραίνει το έργο μας, οι πολυάριθμοι χορηγοί που καθημερινά 
μας τηλεφωνούν και μας επισκέπτονται μας δίνουν το κουράγιο να 
συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασισμένοι.

Γι’αυτό και θέλουμε να σας πούμε από τα βάθη της καρδιάς μας: 
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ότι χάρη και σε σας, διευρύνεται και ισχυροποιείται η ζεστή προστα-
τευτική αγκαλιά του ΠΕΝ για τα νήπια κου έχουν ανάγκη.

Χάρη στην ευγενική δωρεά σας των 5.000 ευρώ, εξασφαλίζουμε 
τις ανάγκες των μικρών θησαυρών μας.

Σας ευχαριστούμε».

Το Σωματείο Άσυλο του Παιδιού Θεσσαλονίκης με επιστολή 
της προέδρου Μαίρης Ευθυμιάδου (αρ. πρωτ. 90/20.02.2015) γρά-
φει: «Αξιότιμε Μεγάλε Διδάσκαλε της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ημέρα Μνήμης του «Ασύ-
λου του Παιδιού» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 
7 Φεβρουαρίου 2015. Ήταν μια Ημέρα Μνήμης για όλους όσους συ-
νέβαλαν στο έργο των 96 χρόνων ιστορικής πορείας του «Ασύλου 
του Παιδιού» και δεν είναι πια κοντά μας αλλά και μια ημέρα τιμής 
για όλους όσους το στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Με χαρά λοιπόν σας ανακοινώνουμε ότι το όνομα του Τεκτονι-
κού Ιδρύματος Ελλάδος είναι αναρτημένο στον πίνακα Ευεργε-
τών και Δωρητών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Σταύρος 
Νιάρχος» ως ένδειξη τιμής της δωρεάς που έτυχε το «Ασυλο του 
Παιδιού» από εσάς, με την εισήγηση του κ. Ευστρατίου Μακιού. Επι-
πρόσθετα σας αποστέλλουμε το αναμνηστικό της ημέρας αυτής όπου 
αναγράφονται τα ονόματα όλων των μελών Δ.Σ. από το 1919 έως 
σήμερα καθώς και των Ευεργετών και των Δωρητών του. Για μια 
ακόμη φορά σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε 
αρωγοί και υποστηρικτές του κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου 
του «Ασύλου του Παιδιού» που πλησιάζει τα 100 χρόνια λειτουργίας 
του.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες «Η Ελπίδα» Χαϊδαρίου (αρ. πρωτ. 6576/08.01.2015) γράφει 
μεταξύ άλλων, αφού ευχαρίστησε την Μεγ. Στ.: «Η απόφαση σας 
αυτή κατά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, μας γεμίζει Δύναμη 
και Αισιοδοξία, για να συνεχίσουμε την αδιάλειπτη λειτουργία παρο-
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χής υπηρεσιών και το μεγάλο κοινωνικό έργο που επιτελείται επί-
πονα και καθημερινά για τα ευπαθή παιδιά μας. Όλοι οι νέοι και νέες 
που συμμετέχουν στον φορέα μας, θέλουν να σας εκφράσουν την 
άκρα ευαρέσκεια τους, την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη τους, και να 
σφίξουν γερά το χέρι σε Εσάς Προσωπικά, αλλά και σε όλα τα Σεβα-
στά Μέλη που απαρτίζουν την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, που πάντα 
στηρίζετε και συνδράμετε τις προσπάθειες τους με το μεγαλείο της 
ψυχής σας».

Η μονάδα αυτιστικού ατόμου «Ελπίδα» Ωραιοκάστρου Θεσ-
σαλονίκης με επιστολή της προέδρου κ. Μαρίας Καστανοπούλου 
ανεκήρυξε το Τεκτονικό Ίδρυμα ως Μεγάλο Ευργέτη, ευχαριστεί 
για τις συνεχείς συνδρομές και τονίζει: «Το Δ.Σ. αναγνωρίζοντας 
την κοινωνική ευαισθησία και την αξιέπαινη προσφορά των μελών 
του «Τεκτονικού Ιδρύματος Ελλάδας» απέναντι στα παιδιά της Μο-
νάδας «Ελπίδα», αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει τις βαθιές του 
ευχαριστίες στα μέλη του, να σας ανακηρύξει μεγάλους ευεργέτες 
του φορέα και να αναρτήσει τιμητική πλακέτα προς τιμή σας σε 
περίοπτη θέση στο χώρο της Μονάδας «Ελπίδα» στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο».

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα (πρόεδρος Γ. Αργυρόπουλος, αρ. πρωτ. 
17/19.01.2015) ευχαριστεί θερμότατα για την βοήθεια. 

Ο Σύλλογος Γονέων Ειδικών Παιδιών «Η Αγία Φιλοθέη» 
(πρόεδρος Γ. Τροβάς, αρ. πρωτ. 1/06.01.2015) τονίζει ότι: «Η χειρο-
νομία σας μας γέμισε χαρά και ελπίδα την στιγμή που γονατίζαμε, μια 
ελπίδα σιγουριάς ότι υπάρχετε εσείς και ο Τεκτονισμός. Με απόφαση 
του Σωματείου ανεκηρύχθη το Τεκτονικό Ίδρυμα «Μέγας Ευεργέ-
της» με την σχετική πλακέτα να αναρτάται στο οικοτροφείο». 

Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Αυτισμό Λάρισας (πρόεδρος 
Ε. Καλογεροπούλου αρ. πρωτ. 348/22.12.2014) γράφει ότι: «λίγες 
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φορές νιώσαμε ότι η προσφορά δίνεται ως πραγματική υποστήριξη 
και αναγνώριση και όχι από οίκτο».

Το Ίδρυμα «Σπίτι του Ηθοποιού» (πρόεδρος Άννα Φόνσου αρ. 
πρωτ. 660/23.12.2014) ευχαριστεί θερμότατα και εύχεται να συνεχι-
στεί το σπουδαίο έργο που κάνετε.

Το Ίδρυμα «Χαμόγελο του Παιδιού» με επιστολή του προέδρου 
Κ. Γιαννόπουλου (αρ. πρωτ. 371390/19.12.2014) ευχαριστεί θερμό-
τατα, χαρακτηρίζει το Τεκτονικό Ίδρυμα ως ευεργέτη.

Το Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρηκόων 
Ελλάδος, ευχαριστεί για την χορήγηση 500 ευρώ, από την Στ. Φοί-
νιξ αρ. 51 Αθηνών. Την ίδια Στ. ευχαριστεί και ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Δ. Αττικής «Η Ελπίδα» για την χορήγηση 
700 ευρώ, το Ειδικό Δημ. Σχολείο Περάματος για την χορήγηση 330 
ευρώ, το Ίδρυμα Κωφών για την ενίσχυση 685 ευρώ και το Ίδρυμα 
Ελπίς για την προσφορά 700 ευρώ.

Το Άσυλο Ανιάτων, που λειτουργεί 121 χρόνια με σπουδαία προ-
σφορά ευχαριστεί θερμά το Τεκτονικό Ίδρυμα για την προσφορά του 
(πρόεδρος Ιωάννα Ηλιάδη αρ. πρωτ. 1402/22.12.2014), η οποία βο-
ηθεί την πορεία αναδιοργανώσεώς του. 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λέσβου ευχαριστεί την Στ. Βενι-
αμίν ο Λέσβιος για την συμμετοχή της στο κομβόι Αγάπης.

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη ευχαριστεί το Τεκτονικό Ίδρυμα για 
την δωρεάν διάθεση  παιχνιδιών για όλα τα παιδιά των βρεφονηπι-
ακών σταθμών.
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ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

•	 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
 ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Τρίλοφος Θεσσαλονίκης) ΠΑΛΕΤΕΣ: 07

•	 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
        & ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ (Καλαμαριά Θεσσαλονίκης)   ΠΑΛΕΤΕΣ: 10

•	 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
 ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΠΑΛΕΤΕΣ: 04

•	 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΛΕΤΕΣ: 03

•	 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ), ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   ΠΑΛΕΤΕΣ: 12

•	 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   ΠΑΛΕΤΕΣ: 08

•	 ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΛΕΤΕΣ: 08

•	 Ν.Π.Δ.Σ. ΟΚΠΑΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΑΛΕΤΕΣ: 15

•	 Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Ζάκυνθος) ΠΑΛΕΤΕΣ: 06

•	 Ν.Π.Π.Δ. ΠΑΚΠ.ΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΛΕΤΕΣ: 05

•	 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΚΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΛΕΤΕΣ: 06

•	 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΑΛΕΤΕΣ: 10

•	 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  ΠΑΛΕΤΕΣ: 10

•	 ΔΟΠΠΑΧ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ  ΠΑΛΕΤΕΣ: 08

•	 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ (Κερατέα Αττικής)  ΠΑΛΕΤΕΣ: 04

•	 ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ (Καλύβια Αττικής)  ΠΑΛΕΤΕΣ: 03

•	 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΕΤΕΣ: 02

•	 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  ΠΑΛΕΤΕΣ: 08

ΕΤΌΣ 2015

Το Τεκτονικό Ίδρυμα χορήγησε για τις φιλανθρωπικές δραστη-
ριότητες 261.600,00 ευρώ. Αναλυτικά διέθεσε για υποτροφίες σε 
ιδρύματα  60.000,00 ευρώ, σε φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 141.600,00 ευρώ και για φάρμακα-τρόφιμα αναξιοπα-
θούντων 60.000,00 ευρώ και παιδικά παιχνίδια και σακίδια δε διά-
φορους Δήμους και Κοινωφελή Ιδρύματα. 
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ΣΑΚΙΔΙΑ

•	 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΙΩΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ 
 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΣΑΚΙΔΙΑ: 100

•	 ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & 
 ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ»  ΣΑΚΙΔΙΑ: 20

•	 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ «ΜΕΛΙΣΣΑ», 
 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΣΑΚΙΔΙΑ: 25

•	 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ, ΧΑΪΔΑΡΙ  ΣΑΚΙΔΙΑ: 40

•	 ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»  ΣΑΚΙΔΙΑ: 20

•	 ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ, ΜΑΡΟΥΣΙ  ΣΑΚΙΔΙΑ: 150



~27~

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΛΙΣΤΑ ΥΠΌΤΡΌΦΙΩΝ

•	  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 ΤΥΦΛΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 5

•	 ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 2

•	 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΑΘΗΝΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 2

•	 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 2

•	 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 2

•	 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & 
 ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΘΗΝΑ   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 3

•	 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 2

•	 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 2

ΕΚΑΣΤΉ ΥΠΌΤΡΌΦΙΑ: 3.000€

ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΑΓΌΡΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌΥ ΚΑΙ ΕΠΌΠΤΙΚΌΥ

ΉΛΕΚΤΡΌΝΙΚΌΥ ΥΛΙΚΌΥ

•	 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  3.000€

•	 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 «Η ΑΓΚΑΛΙΑ», ΑΘΗΝΑ  3.000€

•	 ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  600€ 

•	 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  5.000€

•	 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  5.000€
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ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ

•	  ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, ΡΙΑΧΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

•	  ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ», ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•	  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝ. ΚΗΔ. & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “SOS”, 
ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

•	  ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ

•	  ΠΟΥΛΙΔΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ

•	  ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ

•	  ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ «ΕΛΠΙΔΑ», ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•	  «ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧ. ΒΟΛΟΥ, ΒΟΛΟΣ

•	  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΕΣΤΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩ-
ΓΗΣ Α.Μ.Ε.Α., ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

•	  ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΘΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

•	  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟ-
ΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

•	  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑ-
ΓΚΕΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΕΛΠΙΔΑ», ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

•	 ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

•	  ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΨΥΧΑΣΠΙΣ», ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

•	 ΙΔΡΥΜΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ

•	 ‘ΑΜΥΜΩΝΗ’, ΑΘΗΝΑ

•	 ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ

•	 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

•	 Ε.Γ.Ν.Υ.Α., ΛΑΓΟΝΗΣΙ

•	 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
«Η ΑΡΓΩ»,  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

•	 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ «ΜΕΛΙΣΣΑ», ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ

•	 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

•	 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ « ΤΟ ΣΠΙΤΙ»

ΕΚΑΣΤΉ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΉ: 5.000€
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Χαλκίδας με επιστολή του αντιπροέδρου του Δ.ΟΠΠΑΧ 
κ. Σωτ. Ανυφαντή της 28.5.2015

«ευχαριστεί για την δωρεά των παιχνιδιών, που θα προσφερθούν 
στα παιδιά των δημοτικών παιδικών σταθμών. 

Η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξη Νέων «Άρσις» αποδέχε-
ται την δωρεά ενός κιβωτίου με τσάντες (αρ. πρ. 517 8.6.2015).

Ο Δήμος Λαυρεωτικής-Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος» (αρ. πρ. 497 
27.5.2015) 

«ευχαριστεί θερμά για την ευγενική χορηγία παιχνιδιών για τα 
νήπια του Δήμου».

Ο Σύλλογος Γονέων και φίλων αυτιστικών παιδιών SOS 
Aχαρνών με επιστολή της 27.4.2015 (πρόεδρος κ. Βασ. Γκλεζάκος) 
εκφράζει 

«την ευγνωμοσύνη για την προσφορά τροφίμων του Τεκτονικού 
Ιδρύματος, αφού στην μονάδα περιθάλπονται παιδιά με αυτισμό που 
έχουν μεγάλες ανάγκες».

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Συλβάνα Καρασαββίδου (αρ. πρ. 
1213 14.4.2015) 

«ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος που 
για μια φορά ακόμη ενισχύει φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιφέ-
ρειας αυτής [ΚΑΑΠΑΘ, ΑΑΑμΕΑ Σερρών] με διατακτικές τροφίμων 
και εύχεται να υπάρξει και στο μέλλον αρωγό στην προσπάθεια για 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που περιθάλπουμε».

Η Ένωση Γονέων ειδικών παιδιών «Η Ζωοδόχος Πηγή» 
Ηρακλείου με την 254 απόφαση του Δ.Σ. της 13.5.2015 εκφράζει 
τις ευχαριστίες της για την χορήγηση διατακτικών supermarket της 
πόλεως.
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του «Ασύλου Ανιάτων» στην υπ’ αρ. 1103 της 6.10.2015 
συνεδρίασή του:

«ανεκήρυξε το Τεκτονικό Ίδρυμα Ελλάδος ως χορηγό του Ασύ-
λου Ανιάτων και απεφάισε να εμφανίζει την ιδιότητα αυτήστην ιστο-
σελίδα και τα έντυπά του».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αυτισμό νο-
μού Λαρίσης κατά την συνεδρίαση της 2.2.2015 ομόφωνα αποφάσι-
σε να ανακηρύξει το Τεκτονικό Ίδρυμα:

«ως μεγάλο ευεργέτη του Συλλόγου και να αναγράφει τον τίτλο 
στον πίνακα των μεγάλων ευεργετών».

Από το παράρτημα αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Κο-
μοτηνής του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας Θράκης» εκφράζονται (επιστολή της προέδρου κ. Μα-
ρίνας Φιλιππίδου αρ. πρ. 78 της 9.1.2014).

«Θερμές ευχαριστίες στο Τεκτονικό Ίδρυμα για την δωρεά 2.000 
ευρώ μέσω διατακτικών σίτισης.

Ο διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου 
κ. Κων. Γεωργουσόπουλος με επιστολή του (αρ. πρ. 64611 της 
23.1.2014 εκφράζει τις προσωπικές ευχαριστίες του για την «γεν-
ναιόδωρη προσφορά σας και την εμπειρία που μας χαρίσατε την βρα-
διά της απονομής» και εκφράζει την ευχή να ευοδωθούν οι σκοποί 
του Ιδρύματος.
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΌΛΕΣ
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος αποστέλλει την 
ακόλουθη επιστολή (αρ. πρ. 25642 18.6. 2015)
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Καλαμαριάς αποστέλλει την επιστολή ευχαριστί-
ας (αντιδήμαρχος κ. Κυριακή Μπαλτατσή-Φοροπούλου αρ. πρωτ. 
18970 8.6.2015



~37~

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Χανίων (Δημ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 
Παιδείας πρόεδρος Μιχ. Βλαχάκης αρ. πρωτ. 1697 15.6.2015) γρά-
φει προς το Τεκτονικό Ίδρυμα:
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλλη-
λεγγύης και Προσχολικής Αγωγής ΟΚΠΑΠΑ» του Δήμου Ιωαννι-
τών κ. Φίλιππος Τσουμάνης με ευχαριστήρια επιστολή του (αρ. πρ. 
1859 16.6.2015) αφού περιγράφει τον σκοπό του Οργανισμού που 
ιδρύθηκε το 2011 για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημά-
των και τις δρομές του (βρεφονηπιακοί σταθμοί, «βοήθεια στο σπίτι», 
ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, δημοτικά ιατρεία, φαρμακεία, υπνωτήριο αστέγων).
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Σαρωνικού με επιστολή του δημάρχου Γεωργίου Σω-
φρόνη της 12.10.2015 τονίζει:
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος «Μέριμνα του παιδιού Κατερίνης» με επιστολή 
του Προέδρου κ. Δημ. Σολδάτου (αρ. πρ. 59 16.6.2015) υπογραμμί-
ζει:
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η κ. Αργυρώ Χατζηαντωνίου του «Κέντρου Νέων Pedro Arrupe» 
με επιστολή της 18.6.2015 εκφράζει για μια ακόμη φορά:
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το ίδρυμα «Το σπίτι του Ηθοποιού» απευθύνει την ακόλουθη 
επιστολή της προέδρου κ. Άννας Φόνσου προς το Τεκτονικό Ίδρυμα 
(αρ. πρ. 673, 10.6.2015):
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης σε επιστολή της προέδρου κ. Μι-
ράντας Τζοβενή (8.6.2015) λέγει τα εξής:
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του 
Δήμου Νικαίας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη δια του προέδρου του κ. Κων. 
Μαραγκάκη (αρ. πρ. 2105, 5.6.2015 αναφέρει:
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Γεν. Διευθύντρια της οργανώσεως Make a Wish κ. Σάντρα Ζα-
φερακοπούλου με επιστολή της 11.5.2015 υπογραμμίζει: 
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Χαλκίδας με επιστολή του αντιπροέδρου του Δ.ΟΠΠΑΧ κ. Σωτ. 
Ανυφαντή της 28.5.2015

«ευχαριστεί για την δωρεά των παιχνιδιών, που θα προσφερθούν στα 
παιδιά των δημοτικών παιδικών σταθμών. Η Κοινωνική Οργάνωση Υπο-
στήριξη Νέων «Άρσις» αποδέχεται την δωρεά ενός κιβωτίου με τσάντες 
(αρ. πρ. 517 8.6.2015)

Η επιστημονικά υπεύθυνη του οικοτροφείου «Ψυχασπίς» 
της Ορεστιάδας Έβρου κ. Αθηνά Μόρφη μας γράφει (αρ. πρ. 539 
13.5.2015):
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής-Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος» (αρ. πρ. 497 27.5.2015) 
«ευχαριστεί θερμά για την ευγενική χορηγία παιχνιδιών για τα νήπια του 
Δήμου»

Το «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας» που ιδρύθηκε από τον π. Γεώρ-
γιο Πορουνάκη ευχαριστεί με επιστολή του προέδρου Χαρ. Πυρουνά-
κη (αρ. πρ. 275 30.4.2015) την ενίσχυση του σωματείου στο οποίο σι-
τίζονται και απασχολούνται καθημερινά 150 παιδιά και συντηρούνται 
70 οικογένειες υπογραμμίζοντας και τα εξής:



~48~

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και φίλων αυτιστικών παιδιών SOS Aχαρνών με 
επιστολή της 27.4.2015 (πρόεδρος κ. Βασ. Γκλεζάκος) εκφράζει «την ευ-
γνωμοσύνη για την προσφορά τροφίμων του Τεκτονικού Ιδρύματος, αφού 
στην μονάδα περιθάλπονται παιδιά με αυτισμό που έχουν μεγάλες ανά-
γκες».

Η «Ένωσις Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων» με επι-
στολή προς τον πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος κ. Γ. Βασιλογε-
ώργη (αρ. πρ. 137 8.4.2015 πρόεδρος κ. Μαρία Μπουΐδα) γράφει τα 
εξής:
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Συλβάνα Καρασαββίδου (αρ. πρ. 1213 14.4.2015) 
«ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος που για μια 
φορά ακόμη ενισχύει φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιφέρειας αυτής 
[ΚΑΑΠΑΘ, ΑΑΑμΕΑ Σερρών] με διατακτικές τροφίμων και εύχεται να 
υπάρξει και στο μέλλον αρωγό στην προσπάθεια για βελτίωση της ζωής 
των ανθρώπων που περιθάλπουμε».

Το σωματείο «Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Η Αργώ» με επιστολή της προέδρου κ. Δέσποινας Παπαστελιανού 
(αρ. πρ. 200 κ 1.4.2015), φροντίζει, εκπαιδεύει, στεγάζει και σιτίζει 
85 νέους και νέες, λέγει τα ακόλουθα:



~50~

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το Εθνικό Ωδείο Μανώλη Καλομοίρη με επιστολή της κ. Χαράς 
Καλομοίρη τονίζει τα εξής:
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Θέρμης αποστέλ-
λει στο Τεκτονικό Ίδρυμα την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή της 
προέδρου κ. Σουλτάνας Μίχου (5.6.2015)
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Ένωση Γονέων ειδικών παιδιών «Η Ζωοδόχος Πηγή» Ηρακλείου με 
την 254 απόφαση του Δ.Σ. της 13.5.2015 εκφράζει τις ευχαριστίες της για 
την χορήγηση διατακτικών supermarket της πόλεως.

Ο Σύλλογος Γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες «Η Ελπίδα» 
στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 4.6.2015 ανεκήρυξε το Τεκτονικό 
Ίδρυμα «ως Μέγα Χορηγό»
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του «Ασύλου Ανιάτων» στην υπ’ αρ. 1103 της 6.10.2015 συνε-
δρίασή του:

 «ανεκήρυξε το Τεκτονικό Ίδρυμα Ελλάδος ως χορηγό του Ασύλου 
Ανιάτων και απεφάισε να εμφανίζει την ιδιότητα αυτήστην ιστοσελίδα και 
τα έντυπά του.

Το Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο Περατάτων Κεφαλλονίας με 
επιστολή της της Δ/ντριας κ. Ουρανίας Φραγκισκάτου (αρ. πρ. 412 
1.9.2015) ευχαριστεί το Τεκτονικό Ίδρυμα
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αυτισμό νομού Λαρίσης 
κατά την συνεδρίαση της 2.2.2015 ομόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει το 
Τεκτονικό Ίδρυμα

 «ως μεγάλο ευεργέτη του Συλλόγου και να αναγράφει τον τίτλο 
στον πίνακα των μεγάλων ευεργετών».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (πρόεδρος κ. Συλβάνα Καρασαββίδου αρ. πρ. 64560 
15.1.2014
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Από το παράρτημα αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Κομοτηνής του 
«Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης εκ-
φράζονται (επιστολή της προέδρου κ. Μαρίνας Φιλιππίδου αρ. πρ. 78 της 
9.1.2014).

 «Θερμές ευχαριστίες στο Τεκτονικό Ίδρυμα για την δωρεά 2.000 
ευρώ μέσω διατακτικών σίτισης.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλο-
νίκης κ. Αργύριος Γκαμπέσης με επιστολή του (αρ. πρ. 1140 της 
16.1.2014) αναφέρει
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Ο διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου κ. Κων. Γε-
ωργουσόπουλος με επιστολή του (αρ. πρ. 64611 της 23.1.2014 εκφράζει 
τις προσωπικές ευχαριστίες του για την «γενναιόδωρη προσφορά σας και 
την εμπειρία που μας χαρίσατε την βραδιά της απονομής» και εκφράζει την 
ευχή να ευοδωθούν οι σκοποί του Ιδρύματος.

Το Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων στο Χαϊδάρι με 
επιστολή της προέδρου κ. Ακριβής Κακλαμάνη-Αλέπη προς το Τε-
κτονικό Ίδρυμα (αρ. πρ. 5455 23.12.2013) «ευχαριστεί θερμά για την 
αγάπη σας προς τα παιδιά μας.
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων ατόμων με προ-
βλήματα οράσεως «Αμυμώνη» αποστέλλει ευχαριστίες με επιστολή 
της προέδρου κ. Παρασκευής Μπέλλου (αρ. πρ. 21 21.1.2014) στην 
οποία αναφέρει:



Το παρόν βιβλίο
ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ετυπώθη φροντίδι του  

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
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