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Όπως γνωρίζετε μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της 

Ελλάδος (Εγκύκλιος 1 Κ120.2.2012) ζητήσαμε από κάθε Σ. Στοά να προσφέρει στο 

Μεγ. Ελεον. το ποσόν των 500 ευρώ ώστε τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να 

δώσουν την δυνατότητα στο Τεκτονικό Ίδρυμα να εκτελέσει το φιλανθρωπικό του 

έργο. 

Το συνολικό ποσόν το οποίο συγκεντρώθηκε μετά από συμπλήρωση από τα 

διαθέσιμα του Μεγ. Ελεον. ανέρχεται στο ποσόν των 50.000 ευρώ. 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το ποσόν αυτό 

διατεθεί σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση με την 

μορφή τροφίμων, τα οποία θα παραλάβουν από γνωστή αλυσίδα Πολυκατα-

στημάτων τροφίμων (Super Market). 

Η παραλαβή των τροφίμων από τον συνάνθρωπό μας που βρίσκεται σε δύσκολη 

οικονομική κατάσταση, θα γίνει με μια « Επιταγή Αγάπης & Αλληλεγγύης » η οποία 

θα του παραδοθεί, ώστε προσκομίζοντας την στο κατάστημα να παραλαμβάνει τα 

τρόφιμα που αντιστοιχούν στο χρηματικό ποσό της Επιταγής. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε χωρίς δυσκολίες, την παράδοση των τροφίμων 

και την επαύξηση του ποσού της αγαθοεργίας δεδομένου ότι στο προσφερόμενο 

ποσό από το Τεκτονικό Ίδρυμα θα προστεθεί και το ποσόν της έκπτωσης ( συμ-

μετοχής ) του καταστήματος στην αγαθοεργία, έχοντας έτσι και παράλληλη προ-

βολή της αγαθοεργούς δράσης μας προς την κοινωνία. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε κατ αρχήν όπως η πραγματοποίηση της αγαθοεργούς 

αυτής δραστηριότητας διενεργηθεί μέσω των Στοών οι οποίες από το υστέρημα 

των Αδελφών συγκέντρωσαν τα χρήματα, αλλά και διότι μέσω των Αδελφών 

μπορεί να ευρεθούν τα πρόσωπα που έχουν πραγματική ανάγκη και προς τα 

οποία οι Σεβάσμιοι με ομάδα Αδελφών, θα επιδώσει την « Επιταγή Αγάπης & 

Αλληλεγγύης ». 

http://www.grand.lodge.gr/


Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή, παρακαλούμε όπως 

μέχρι την 15η Μαΐου 2012 μας αναφέρετε εγγράφως (με Εμπιστευτικό σας 

έγγραφο) τον προτεινόμενο αριθμό ατόμων που νομίζετε ότι θα πρέπει να 

παραδώσετε το βοήθημα και το ονοματεπώνυμο αυτών. 

Η έγκαιρη και θετική ανταπόκρισή σας θα συμβάλει στην επιτυχή κατάληξη της 

προσπάθειας αυτής. 

 

Μεγάλη Στοά της Ελλάδος – Τεκτονικό Ίδρυμα 

 

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος κατά τον εορτασμό των 200 ετών της χορήγησε 

10.000 ευρώ στον Οργανισμό Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, 20.000 ευρώ στο 

Χαμόγελο του Παιδιού, 5.000 ευρώ στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, 5.000 ευρώ στο 

σωματείο Ελπίς, 3.000 ευρώ στην Μητρόπολη Σουδάν και 10.000 ευρώ στο 

Ζωγράφειο Λύκειο Κων/πόλεως. 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καθυστερημένων ατόμων “Ή αγία Φιλοθέη” 

αποστέλλει στον Μεγ. Διδ. την ακόλουθη επιστολή (αρ. πρωτ. 195, 24.01.2012) του 

προέδρου κ. Χρ. Γεωργαντζοπούλου : « Κύριε Πρόεδρε, Με ξεχωριστή ευαισθησία, 

ενδιαφέρον και Αγάπη μας συνδράματε και αυτή την φορά με την δωρεά σας προς 

το Οικοτροφείων μας με το ποσόν των 1.500 ευρώ. Κύριε πρόεδρε, παρακαλούμε 

πολύ μεταβιβάσατε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες και εις τα Μέλη του Συμβουλίου 

σας και να είστε βέβαιοι, ότι το έργο της φιλανθρωπίας το οποίον επιτελεί ο 

Ελληνικός Τεκτονισμός όπου εσείς ηγείσθε έχει αναγνωρισθεί και είναι απολύτως 

αποδεκτό από την Ελληνική Κοινωνία. Για άλλη μία φορά, σας ευχαριστούμε και ο 

Θεός να έχει καλά εσάς και τις Οικογένειές σας». 

 

Το Τεκτονικό Ίδρυμα προσέφερε στο Ζωγράφειο Λύκειο Κων/λεως ποσό 10.000 

ευρώ. Ο εκπρόσωπος του Καθηγητικού Συλλόγου Αντώνιος Παριζιάνος και ο 

Δ/ντής Γυμνασίου-Λυκείου Γιάννης Δερμιτζόγλου απαντούν με την ακόλουθη 

επιστολή της 12.12.2011 : « Ενδοξότατε, Διά της παρούσης επιθυμούμε να 

εκφράσουμε τις άπειρες ευχαριστίες μας για την πρόσφατη πρόφρονη προσφορά 

των 10.000 ευρώ για την ενίσχυση του ταμείου της ιστορικής Σχολής μας. Το υπό 

προεδρία σας Τεκτονικό Ίδρυμα τακτικά ενισχύει υλικά τη Σχολή μας, συντελεί στην 

εύρυθμη λειτουργία της και συμπαραστέκεται στο δύσκολο έργο της συνέχισης της 

δραστηριότητάς της, η οποία αποβλέπει στη συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου 

που επιτελείται εδώ και 118 χρόνια. 



Η αναφερόμενη προσφορά όπως και οι προηγούμενες να είστε βέβαιος ότι θα 

διατεθεί κυρίως για τους μαθητές μας και για την καταβολή των διδάκτρων μαθητών 

μας στα φροντιστήρια για την προετοιμασία τους στις εισαγωγικές εξετάσεις των 

Α.Ε.Ι. καθώς και για άλλες ανάγκες της Σχολής μας. Επίσης σας ευχαριστούμε για 

τις υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυμά σας, σε απόφοιτους της Σχολής μας που 

φοίτησαν και φοιτούν στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδος. 

Σας ανακοινώνουμε ότι το όνομα του Ιδρύματός σας θα χαραχτεί στον πίνακα των 

δωρητών του Ζωγραφείου της Β” εκατονταετίας. Γνωρίζοντας τα θερμά αισθήματα 

που τρέφετε προς την ιστορική Πόλη μας και προς την Σχολή μας, η οποία και 

σήμερα παρά τις δύσκολες συνθήκες προσφέρει σύγχρονη και αναβαθμισμένη 

παιδεία στους μαθητές της, σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε επιτυχία και 

πρόοδο στο δύσκολο φιλανθρωπικό, πνευματικό και διοικητικό σας έργο. 

 

Ο Μητροπολίτης Χαρτούμ Εμμανουήλ απευθύνεται στο Τεκτονικό Ίδρυμα με τα 

εξής (19 Μαρτίου 2012) για την ενίσχυση ύψους 3000 ευρώ: Αγαπητοί μου, Με 

αισθήματα απόλυτης ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης καταγράφω και απευθύνω 

αυτή την επιστολή μου προς πάντες, όσοι με ιδιαίτερη ευαισθησία, ανθρωπιά και 

αγάπη, μπορούν και σκύβουν στα προβλήματα και τις ατέλειωτες ανάγκες στο 

χώρο της εν Χαρτούμ διακονίας μου. Σ” αυτούς τους δύσκολους καιρούς η βοήθειά 

σας είναι όχι απλώς βάλσαμο αλλά καταλύτης σ” ότι κάνουμε εκεί σε αληθινά 

αναγκεμένα παιδιά του Θεού. Καταθέτω ευγνωμονούσα την καρδιά μου προς όλα 

ανεξαιρέτως τα μέλη σας από τον πιο «Μέγιστο» ιεραρχικά έως τον τελευταίο. Σας 

ευχαριστώ από καρδίας για την τελευταία χειρονομία σας και την οικονομική σας 

στήριξη. Σας παρακαλώ δε και αυτές τις άγιες ημέρες του Πάσχα που έρχονται 

βοηθήστε μας για μία ακόμη φορά. Σας κατασπάζομαι εν Τιμή Βαθεία και άπειρη 

ευχαριστία εν ευγνωμοσύνη. 

 

Η επιτροπή του ταμείου έργων Φιλαδελφίας του ναού Αναλήψεως  Χριστού 

Μαγούλας ( 20.02.2012 ) : « Κύριε πρόεδρε, η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου 

Έργων Φιλαδελφίας του Ιερού Ναού Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας αποδεχόμενη 

την ευγενή και φιλάνθρωπη χρηματική Δωρεά, των πεντακοσίων ευρώ, για την 

απρόσκοπτη και συνεχή διακονία, του Ενοριακού Ταμείου Έργων Φιλαδελφίας, 

προς τον πάσχοντα και χειμαζόμενο οικονομικά, συνάνθρωπό μας, λόγω των 

εκτάκτων, δυσμενών οικονομικών αλλαγών, ευχαριστεί εγκαρδίως και χαιρετίζει 

τοιαύτας αγαθοεργίας, που σκοπό έχουν την ανάταση και την ελπίδα του 

ανθρώπου προς το μέλλον του, δικαιολογούσα τον πραγματικόν σκοπόν του 

Ιδρύματος σας.» 



 

Ο εκπρόσωπος του Ιερού ναού Μεταμορφώσεως Βριλησσίων (13.05.2012) γράφει 

τα ακόλουθα: «Κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα επιστολή θέλω να σας εκφράσω 

τις ευχαριστίες μου για την εκ μέρους του ιδρύματός σας αποστολή προς τον Ιερό 

Ναό μας των ειδών ρουχισμού και υποδημάτων τα οποία διανεμήθηκαν σε συν-

ανθρώπους μας που χρήζουν βοηθείας. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τα έργα σας. » 

 

Ο Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδης αποστέλλει επιστολή στην « Κιβωτό του Κόσμου” ( 

16.12.2011 ) : Σεβαστέ πατέρα Αντώνιε Παπανικολάου, εκτιμώντας ιδιαίτερα το 

σπουδαιότατο έργο σας και την συνεχή σας διακονία, στην μέριμνα παιδιών που 

ζούνε σε συνθήκες παραμέλησης και εγκατάλειψης, με μοναδικό σύμμαχο την εν 

Χριστώ Αγάπη, το Τεκτονικό Ίδρυμα, στην προσπάθειά του να συνδράμει τον 

αγώνα σας, προσθέτοντας σε αυτόν λίγα παιδικά χαμόγελα, αυτές τις Άγιες μέρες, 

σας προσφέρει παιχνίδια για τα παιδάκια που φροντίζετε, ύψους 5.000 ευρώ. 

 

Η πρόεδρος του οργανισμού « Κιβωτός του Κόσμου » πρεσβυτέρα Σταματία 

Γεωργαντή απαντά με την ακόλουθη επιστολή (16.12.2011): Προς Τεκτονικό 

Ίδρυμα Αξιότιμοι, Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε χειρονομία αλληλεγγύης από σας, 

την προσφορά, δωρεά διάθεση παιχνιδιών αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με την 

επιστολή σας της 16/12/2011 για την ενίσχυση του έργου μας. 

Είμαστε σε μία συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των 

παιδιών και σε αυτό συμβάλατε με τον τρόπο σας θετικά. Παρακαλώ δεχθείτε ένα 

μεγάλο, θερμό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από όλους εμάς εδώ στην Κιβωτό, για τα είδη που μας 

χορηγήσατε, και για τα ευγενικά σας συναισθήματα και τον ανθρωπισμό σας προς 

το απροστάτευτο παιδί. Καθώς η Κιβωτός βρίσκεται σε μια συνεχή ανάγκη πόρων 

ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη συμπαράστασή σας. Ο θεός να έχει πάντα 

καλά εσάς και τους οικείους σας. 

 

Ο Πρόεδρος του Εθελοντικού Οργανισμού για τα παιδιά «Χαμόγελο του Παιδιού» 

Κων. Γιαννόπουλος απευθύνει την ακόλουθη επιστολή προς το Τεκτονικό Ίδρυμα ( 

αρ. πρωτ. 208226/2 Ιουν. 2011 ) : «Αγαπητοί μας, θα θέλαμε να σας ευχαρισ-

τήσουμε θερμά για την ευγενική, χρηματική προσφορά σας, αξίας 20.000 ευρώ, για 

την ενίσχυση του έργου του Εθελοντικού μας Οργανισμού για τα Παιδιά « Το 

Χαμόγελο του Παιδιού ». 

Η προσφορά σας αυτή σημαίνει για εμάς κατάθεση ψυχής στο δύσκολο έργο μας. 

Με την ευγενική σας χειρονομία αποδεικνύετε τα θερμά σας αισθήματα για τον 

Οργανισμό μας, και ενισχύετε την προσπάθειά μας να είμαστε κοντά στα παιδιά 



που τους λείπει το χαμόγελο – και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε δίπλα μας ανθρώπους 

σαν εσάς, πρόθυμους να ανταποκριθούν με ευαισθησία και κατανόηση στις 

ανάγκες των παιδιών. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά και εκ μέρους των 

παιδιών που εκπροσωπούμε και ελπίζουμε να βρίσκεστε δίπλα μας σε κάθε μας 

προσπάθεια!» 

 

Η Φιλαρμονική Ένωση Κερκύρας «ο Καποδίστριας» απευθύνει στο Τεκτονικό 

Ίδρυμα την ακόλουθη επιστολή (16.01.2011) υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο Σπ. 

Κοσκινά και τον Γραμμ. Χρ. Διαβάτη :   Επιθυμούμε να εκφράσουμε τιε θερμές μας 

ευχαριστίες προς το Τεκτονικό Ίδρυμα της Ελλάδος και ιδιαίτερα στον πρόεδρό του 

κ. Νικόλαο Βουργίδη για την οικονομική ενίσχυση της Φιλαρμονικής μας με το 

ποσόν των 1.500 ευρώ. 

Η παροχή στα παιδιά της Κέρκυρας από την Φιλαρμονική Ένωση Κερκύρας «Ο 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» της θείας τέχνης της μουσικής και μάλιστα δωρεάν, είναι κάτι που 

θα συνεχίσει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για μας, και η στήριξη από φορείς 

όπως το Ίδρυμά σας, αποτελεί για μας φάρο αισιοδοξίας στις δύσκολες εποχές 

που διέρχεται η χώρα μας. 

 

« Οσιρις » 14.01.2011 Η Στ. χορηγεί 6.000 ευρώ για την ενίσχυση των σπουδών 

των δύο τέκνων του αποθανόντος Δημ. Παππά. 

 

“Αγ. Ιωάννης» Καλύμνου 18.05.2011 Η Στ. χορήγησε 479 ευρώ σε συμπολίτη της 

για να μεταφέρει το ανήλικο τέκνο του στο Νοσοκομείο Παίδων. 

 

« Πλάτων » Καβάλας Ιδιαίτερη η φιλανθρωπική δραστηριότητα της Στοάς με 

υποτροφίες, ενισχύσεις αναξιοπαθούντων ή ιδρυμάτων. Η οργάνωση « Γιατροί 

χωρίς Σύνορα » απευθυνόμενη με επιστολή της Γεν. Δ/ντριας Ρεβέκας 

Παπαδοπούλου (16.12.2010) αναφέρει: θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την 

έμπρακτη υποστήριξή σας στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Είναι αυτή που μας δίνει 

τα μέσα να προσφέρουμε τιε υπηρεσίες μας κάθε φορά που ξεσπά μια κρίση και 

καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε ένα επείγον (πόλεμος, επιδημία, φυσική 

καταστροφή) που συγκλονίζει τον πλανήτη θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πολλές 

ανθρώπινες ζωές. 

Η πολύτιμη αυτή προσφορά σας αποτελεί εγγύηση για την ανεξαρτησία μας και για 

τη χωρίς διακρίσεις παρέμβασή μας οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη εξασφαλίζοντας 

πρωτίστως την έγκαιρη και αποτελεσματική δράση μας στις κρίσεις και ενισχύοντας 

ταυτόχρονα την ανάπτυξη μακροχρόνιων προγραμμάτων σε περιοχές, όπου οι 



υγειονομικές δομές είναι ανύπαρκτες ή έχουν καταρρεύσει. Στόχος όλων αυτών 

των προσπαθειών μας στις οποίες σας βρίσκουμε συμμάχους είναι η προστασία 

και η διαφύλαξη όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπινων ζωών. 

Η προσφορά 1.000 ευρώ στην «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης » 

προκαλεί στην ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή (αρ. πρωτ. 1764 09.12.2010): 

Ευχαριστούμε θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Στοάς «Πλάτων» για 

την ευγενική σας απόφαση να προσφέρετε 1.000 ευρώ προς ενίσχυση των 

σκοπών της Αδελφότητος. Ευχαριστίες απευθύνουμε, επίσης, στον κ. Β.Π. . Το 

Δ.Σ. της Αδελφότητος με εισήγηση του Προέδρου κ. Θ.Ι.Δ. αποφάσισε ομόφωνα να 

αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη δωρεά, επαυξάνοντας την κατά 1.400 ευρώ με 

πόρους της Φ.Α.Α.θ., με τη χορήγηση υποτροφίας σε άπορο φοιτητή που 

σπουδάζει στο Α.Π.Θ. και έχει μόνιμο τόπο κατοικίας τη Καβάλα. Η υποτροφία θα 

αφορά σε ποσό ύψους 200 ευρώ το οποίο θα χορηγείται ανά μήνα επί δώδεκα (12) 

μήνες και θα θεσμοθετηθεί στη μνήμη των ιδρυτών της Στοάς σας. 

 

Ο πατέρας της υποτρόφου Μαρίας Μιχ. ευχαριστεί με την ακόλουθη επιστολή της 

28.01.2011 προς τον Σεβ. Φ.Τ. : Η σύζυγός μου, εγώ και η κόρη μου Μαρία σας 

εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας διότι χάρη στην υπόδειξή σας στον Πρόεδρο 

της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Θεσσαλονίκης κ. Δ.Θ. χορηγήθηκε υποτροφία από 

200 ευρώ μηνιαίως για ένα χρόνο, στην κόρη μας φοιτήτρια Δημοσιογραφίας στο 

Α.Π. Θεσ/νίκης, το μισό της οποίας οφείλεται σε δική σας δωρεά. 

Κύριε Τ. , περνάμε οικογενειακώς πολύ δύσκολες οικονομικές ημέρες με σύζυγο μη 

εργαζόμενη και εγώ πότε εργάζομαι και πότε όχι. Η υποτροφία αυτή μας έδωσε 

τέτοια ανακούφιση που θα σας έχουμε αιώνια ευγνωμοσύνη και υποχρέωση και 

παρακαλούμε το θεό να έχει καλά στην υγεία σας εσάς και τα μέλη της Στοάς σας. 

Σημειώνω ότι από το υστέρημά μας σπουδάζουμε και το γιό μας στο ΤΕΙ Χαλκίδας. 

Υποσχόμαστε ότι η κόρη μας που είναι καλή φοιτήτρια θα φανεί αντάξια της 

δωρεάς σας. 

 

Συγκινητικές οι επιστολές τριών αποδεκτών της ενισχύσεως της Στ. στις οποίες ο 

Κων. Γεωργ. γράφει: «Αγαπητοί κύριοι με μεγάλη έκπληξη αλλά συνάμα και 

ευγνωμοσύνη παρέλαβα από αδελφό σας το ποσό που μου προσφέρατε για 

Χριστουγεννιάτικη βοήθεια. Ειλικρινά πιστέψτε με ότι η πράξη σας αυτή θα μείνει 

βαθιά χαραγμένη στην ψυχή μου και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. 

Τέτοιες ενέργειες χρειάζεται η κοινωνία της Καβάλας αυτές τις δύσκολες στιγμές.» 

Ενώ η κ. Μελίνα Μπ. Σημειώνει (23.01.2012): «Δέχομαι με πολύ ευγνωμοσύνη και 

συγκίνηση την δωρεά σας των 350 ευρώ, η οποία αποτελεί για μας μεγάλη 



ανακούφιση και αποδεικνύει ότι υπάρχουν άνθρωποι με φιλάνθρωπα αισθήματα 

και πρόθυμοι να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Σας ευχαριστούμε και σας 

ευχόμαστε Καλή Χρονιά.» 

Και η φοιτήτρια Σταυρούλα Παπ. (25.11.2011)  μεταξύ άλλων «θα ήθελα μέσα από 

την επιστολή αυτή να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας και τη 

στήριξή σας στο νέο ξεκίνημα της φοιτητικής ζωής μου. Σας υπόσχομαι ότι θα 

προσπαθήσω όσο το δυνατόν καλύτερα να ανταπεξέλθω στις φοιτητικές μου 

υποχρεώσεις και να αποφοιτήσω επιτυχώς από την σχολή μου.» 

 

« Εκάτη » Ξάνθης Η Στ. διανέμει είδη πρώτης ανάγκης σε 13 αναξιοπαθούσες 

οικογένειες της Ξάνθης ύψους 490 ευρώ, που προήλθαν από εθελοντική 

προσφορά των μελών (Πάσχα 2012). 

 

« Ποσειδωνία » Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο bazaar για τα παιδιά και τιε 

άπορες φυλακισμένες των γυναικείων φυλακών του Ελεώνα Θηβών για να 

βοηθηθούν τα 20 παιδιά, μέχρι τριών ετών και οι 90 φυλακισμένες γυναίκες. Στην 

προσπάθεια αδ. της Στ. προσέφεραν 1.000 ευρώ. 

 

‘Όσιρις» κατά την διετία 2009¬2011 η Στ. προσέφερε 12.000 ευρώ για την χήρα και 

τα παιδιά του Δημητρίου Παπ., 300 ευρώ στην κοινωνική πρόνοια του Συνδέσμου 

Αιγυπτιωτών Ελλήνων και 5.000 ευρώ στο κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα 

με ειδικές ανάγκες «Η Ελπίδα», προσφορά του αδ. Σταμ. Βαζακόπουλου. 

 

«Πυθαγόρας» Στον Σύλλογο « Η Ελπίδα» η Στ. προσφέρει 500 ευρώ. Η πρόεδρος 

κα Αικ. Κατσανάκη αποστέλλει επιστολή (4087 της 22.06.2011) στην οποία 

εκφράζει: τις θερμότερες ευχαριστίες και την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας «για την 

προσφορά των 500 ευρώ που διαθέσατε για τιε ανάγκες του Συλλόγου μας. 

Η εγκάρδια δωρεά σας συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό το δύσκολο καθημερινό έργο 

που προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας και δίνουν σε όλους μας το κουράγιο και 

την δύναμη να συνεχίζουμε πιο δυναμικά και αποφασιστικά αυτόν τον άνισο αγώνα 

απέναντι στις οικονομικές αντιξοότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα του Δήμου 

Περιστερίου «ΕΛΕΥθΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» μια ευχαριστήρια ανακοίνωση για αυτή 

σας τη χειρονομία.» 

 

«Ήλιος» Ζακύνθου Την Τρίτη 20.12.2011 πραγματοποιήθηκε στο τεκτονικό μέγαρο 

η Χριστουγεννιάτικη γιορτή το ΟΔΑΖ με την κοπή της καθιερωμένης κουλούρας, τα 



δώρα στα παιδιά, το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της Αγγελικής Κοτσώνη. Ο πρόεδρος 

του ΟΔΑΖ προσκάλεσε τον Σεβ. Δ.Π. στην κοπή της δικής τους κουλούρας, ο 

οποίος έτυχε ιδιαίτερης τιμής παρακαθήμενος μεταξύ των αρχών (δημάρχου, 

μητροπολίτη, αντιπεριφερειάρχη) και δέχτηκε τιε ευχαριστίες για το κοινωνικό έργο 

της Στοάς, που γίνεται και με την αρωγή της Μεγ. Στ. 

 

«Εκάτη» Ο αδ. δρ. Λ.Τ. βραβεύτηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων 

και Περιφερειών (CERM) με το διεθνές βραβείο Patxi Gutierrez, που 

θεσμοθετήθηκε από τον δήμο της πόλεως Arrigoriaga της Ισπανίας για δημοσίους 

υπαλλήλους της Ε.Ε. που διακρίθηκαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 

Ο βραβευθείς προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της υπερνομαρχίας Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης παρέλαβε την τιμητική 

διάκριση την 26η Μαΐου 2011 στην Ισπανία παρουσία του δημάρχου και 

εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Κοινοτήτων. 

 

Αιμοδοσία  

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» κ. Εμμανουήλ Παπασάββας 

απέστειλε στον Πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος Ελλάδος την ακόλουθη 

επιστολή (03.02.2012) αρ. πρωτ. 25891: 

 

«Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας διαβιβάζουμε συνημμένα 

την από 02-12-2011: Βεβαίωση του Διευθυντή της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 

μας κου Θεόδωρου Σπανού που αφορά στα στοιχεία που ζητήσατε και με αφορμή 

την παραπάνω θα θέλαμε να εκφράσουμε για μια ακόμα φορά την εκτίμησή μας γι” 

αυτή την προσφορά σας προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, πιστεύοντας στη 

συνέχιση της συνδρομής σας αυτής και στην καλή συνεργασία, η οποία υπήρξε 

έως σήμερα καθοριστικά σημαντική. 

 

Σε επιστολή του θ. Σπανού (Δ/ντή της αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία” 

της 03.11.2011 αναφέρεται: Όπως προκύπτει από τη μελέτη των επισήμων 

αρχείων του τμήματος αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας, τα μέλη του Τεκτονικού 

Ιδρύματος Ελλάδος έχουν ιδρύσει και λειτουργούν από το 1988 στο Νοσοκομείο 

Παίδων « Η Αγία Σοφία » τράπεζα αίματος. 

 



Οι συνεχείς, συνεπείς και συστηματικές προσφορές αίματος από δεκάδες 

εθελοντές αιμοδότες μέλη του ιδρύματος, κατέστησαν αυτήν τη λειτουργία ιδιαίτερα 

επιτυχή και αποτελεσματική. 

 

Μέχρι σήμερα η συνολική προσφορά αίματος έχει ξεπεράσει τιε εννέα χιλιάδες 

μονάδες. 

 

Το Τεκτονικό Ίδρυμα, θεωρώντας την αιμοδοσία ωε κοινωνική υποχρέωση και 

ευθύνη υψηλής προτεραιότητας συνέβαλε και συνεχίζει να εργάζεται με κάθε τρόπο 

και σε κάθε ευκαιρία για τη διάδοση της ιδέας της αιμοδοσίας και τη προτροπή και 

παρότρυνση κοινωνικών ομάδων για προσφορά αίματος. Στην εξαιρετική, 

μακρόπνοη και ευγενή αυτή κοινωνική πρωτοβουλία ήλθε να προστεθεί και η 

προσφορά στο Νοσοκομείο μας από το 1994 μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας η 

συνδρομή της οποίας στη προσπάθεια αύξησης των δυνατοτήτων συλλογής 

αίματος και εξασφάλισης στοιχειώδους επάρκειας, υπήρξε καθοριστικά σημαντική. 

Διερμηνεύοντες τις σκέψεις και τα συναισθήματα των χιλιάδων μικρών ασθενών οι 

οποίοι έχουν γίνει αποδέκτες του ζωοφόρου αυτού ανθρωπίνου δωρήματος 

αισθανόμαστε την υποχρέωση και ανάγκη να εκφράσουμε την βαθειά 

ευγνωμοσύνη μας και τα ειλικρινή συγχαρητήριά μας σε όλους τους εθελοντές 

αιμοδότες όπως και στο Πρόεδρο και τη διοίκηση του Τεκτονικού Ιδρύματος 

Ελλάδος. Παραμένοντες σε συνεχή και υψηλή ετοιμότητα για κάθε συνεργασία την 

οποία θα κρίνατε χρήσιμη, σας παρακαλούμε, δεχθείτε την έκφραση των 

καλλιτέρων μας αισθημάτων και του σεβασμού μας. Στον απολογισμό της 

αιμοδοσίας αναφέρεται ο θ. Σπανός: Ο υπογραφόμενος Σ. Διευθυντής βεβαιώ ότι 

ωε προκύπτει εκ των τηρουμένων αρχείων της Αιμοδοσίας μας το Τεκτονικό 

Ίδρυμα Ελλάδος συνεργάζεται με την υπηρεσία μας τα τελευταία χρόνια έχοντας 

δώσει χιλιάδες μονάδων αίματος. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό σύλλογο η 

συμμετοχή και συνδρομή του οποίου δεν εξαντλείται μόνο στο πεδίο της 

προσφοράς αίματος, αλλά καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνικής ευθύνης και 

συμμετοχής. Μόνο για το χρονικό διάστημα από 01.01.11 έως και 31.12.2011, 

προσεφέρθησαν από το Ίδρυμα 548 μονάδες αίματος, ενώ, κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα η υπηρεσία μας διέθεσε 77 μονάδες αίματος προς κάλυψη αναγκών 

μελών του συλλόγου. Παραμένοντες στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματικό 

στοιχείο που θα κρίνατε απαραίτητο, σας παρακαλούμε δεχθείτε την έκφραση της 

εκτιμήσεως και του σεβασμού μας. 

 

 



Επισκέψεις στο Γηροκομείο Αθηνών 

 

Μέλη της Στ. Ήράκλειτος» επισκέφθησαν το Γηροκομείο Αθηνών την 19.12.2011 

(περίπτερο Σινιόσογλου), προσφέροντας συντροφιά και δώρα στους τροφίμους 

υπό τον συντονισμό του Μ.Β. και άλλων μελών. 

Την ίδια ημέρα εκπροσωπώντας το Τεκτονικό Ίδρυμα ομάδα αδ. υπό τον Χ.Δ. και 

Γ.Μ. επισκέφθησαν το Γηροκομείο, όπως κάνουν επί δεκαετία, κατά την παραμονή 

των Χριστουγέννων. Η επίσκεψη επαναλήφθηκε παραμονές του Πάσχα. 

 

   


