
Με ιδιαίτερη χαρά αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανευβοϊκού 
Συλλόγου #Ο_ΚΑΛΟΣ_ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ παρευρέθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2015 και 
ώρα 11 π.μ. στην ογκολογική μονάδα του Ιδρύματος της κυρίας Μαριάννας 
Βαρδινογιάννη ''ΕΛΠΙΔΑ''. 

Την αντιπροσωπεία του Συλλόγου η οποία απαρτιζόταν από:τον Πρόεδρο 
Πανοσ/τατο Αρχιμ.π.Τιμόθεο Μπαϊμπάκη,την αντιπρόεδρο κ.Σεπετή Ντέπη,τον 
υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων κ.Πάνο Καραμούζη και το μέλος κ.Ευαγγελία 
Δαριβιανάκη, συνόδευαν ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ.Χρήστος Παγώνης και η 
Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ κ.Λίλιαν Ζλακώνη. 

Σκοπός της επισκέψεως ήταν η μέσα σε κλίμα σεμνό ειδική τελετή κατά την οποία ο 
Σύλλογος ''Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ'' ανακύρηξε επίτιμη Πρόεδρο του την 
κ.Μαριάννα Βαρδινογιάννη και της πρόσφερε τιμητική διάκριση,εγκαινιάζοντας έτσι 
την αγαστή συνεργασία του ιδρύματος ''ΕΛΠΙΔΑ'' με τον Πανευβοϊκό Σύλλογο 
#Ο_ΚΑΛΟΣ_ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ. 

Παράλληλα δε, τιμητική διάκριση προσέφερε προς την κ.Βαρδινογιάννη και ο 
Δήμαρχος Χαλκιδέων κ.Χρήστος Παγώνης. 

Η κυρία Βαρδινογιάννη και Πρόεδρος καλής θελήσεως της UNESCO αλλά και 
Πρόεδρος του ιδρύματος ''για το παιδί και την μητέρα'' μίλησε με τα θερμότερα λόγια 
για το έργο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου ''Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ'' και 
αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο π.Τιμόθεο Μπαϊμπάκη του πρόσφερε τιμητική 
πλακέτα,υποσχόμενη να επισκεφθεί σε ανάλογη εκδήλωση την 
Χαλκίδα,ανταποκρινόμενη θετικά στην πρόσκληση του Προέδρου. 

Αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αρχομένη συνεργασία αλλά και στους στόχους 
του Πανευβοϊκού Συλλόγου,εν προκειμένου στην αγορά του ψηφιακού μαστογράφου 
που θα προσφερθεί στο Γεν.Νοσοκομείο Χαλκίδας,προσέφερε τιμητική διάκριση και 
στον Δήμαρχο Χαλκιδέων κ.Χρήστο Παγώνη συγχαίροντας τον για την 
συμπαράσταση και βοήθεια στον ''ΚΑΛΟ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ'' καθώς και στην Πρόεδρο 
του ΔΟΑΠΠΕΧ κ.Ζλακώνη για την πολύπλευρη βοήθεια της στις δραστηριότητες 
του Συλλόγου ''Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ''. 

Η όλη εκδήλωση πήρε τέλος με την ξενάγηση στους χώρους της ογκολογικής 
μονάδας και την υπόσχεση από την Πρόεδρο της ''ΕΛΠΙΔΑΣ'' κ.Βαρδινογιάννη να 
κηρύξει την έναρξη της ημερίδας που θα πραγματοποιήσει στη Χαλκίδα 
#Ο_ΚΑΛΟΣ_ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ με σκοπό την ενημέρωση για εθελοντισμό στην 
προσφορά μυελού των οστών. 
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#Ο_ΚΑΛΟΣ_ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ Μέσα σε σεμνό και λιτό κλίμα πραγματοποιήθηκε η 
τελετή παράδοσης και παραλαβής στο Γεν. Νοσοκομείο Χαλκίδας του μηχανήματος 
για την μονάδα τεχνητού νεφρού,το οποίο προσέφερε ο Πανευβοϊκός Σύλλογος 
#Ο_ΚΑΛΟΣ_ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ την Παρασκευή 3/10/2014 στις 12π.μ. 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ.Καρούζος παρουσία του Διευθυντή της 
Νεφρολογικής κ.Αλατά,της υπευθύνου της μονάδας νεφρού,της Διευθύνουσας του 
προσωπικού κας Σχοινά και άλλων ιατρών,ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου Αρχιμ.π.Τιμόθεο Μπαϊμπάκη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά 
και τα μέλη και φίλους του Συλλόγου που παραβρέθηκαν στην πρόσφερε τιμητική 
πλακέτα στον Πρόεδρο του Συλλόγου γι' αυτή την συνεργασία και δωρεά προς το 
Νοσοκομείο,δια της οποίας ανατέλλει μια νέα εποχή για τους νεφροπαθείς,για μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη αλλαγής όλων των μηχανημάτων της νεφρολογικής 
μονάδας διότι είναι παλιάς τεχνολογίας και εποχής και η υπόσχεση από τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου #Ο_ΚΑΛΟΣ_ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ και τον Διοικητή του Νοσοκομείου 
Χαλκίδας για αγαστή συνεργασία και συνέχεια της προσπάθειας για την κάλυψη 
άμεσων και ουσιαστικών αναγκών προς το συμφέρον των συνανθρώπων μας. 
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Ένωσαν τις δυνάμεις τους για την πρωτοβουλία ''Φιλόξενες Πόλεις για τους 
Πρόσφυγες:Προωθώντας την ένταξη και προστατεύοντας τα δικαιώματα'' 

Προκειμένου να ενδυναμωθεί η ικανότητα των πόλεων της Ευρώπης για καλύτερη 
υποδοχή και μελλοντική ένταξη των προσφύγων,η UNESCO,η Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
των πόλεων κατά του Ρατσισμού (ECCAR) και το ίδρυμα Μαριάννα 
Β.Βαρδινογιάννη,με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης,ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για την πρωτοβουλία ''Φιλόξενες Πόλεις για τους Πρόσφυγες:Προωθώντας την 
ένταξη και προστατεύοντας τα δικαιώματα'',απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για 
χάραξη κατευθυντήριας γραμμής,με παράλληλη ενσωμάτωση και ενδυνάμωση των 
δράσεων Συλλόγων,Οργανώσεων σε όλα τα επίπεδα. 

Στην εκδήλωση,η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής την Τρίτη 22 
Νοεμβρίου παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Πανευβοϊκού Συλλόγου ''Ο ΚΑΛΟΣ 
ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ'',προσκεκλημένος της UNESCO και της κας Μαριάννας 
Βαρδινογιάννη η οποία είναι και επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου ''Ο ΚΑΛΟΣ 
ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ''. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε.ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κύριος Προκόπης Παυλόπουλος,ο οποίος επέδωσε βραβείο του Ιδρύματος ''Μαριάννα 
Β.Βαρδινογιάννη 2016'' στην Γενική Διευθύντρια της UNESCO κυρία Irina Bokova. 

Τον συντονισμό έκανε ο κ.Χρήστος Ζερεφός,Μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών,καθηγητής της έδρας UNESCO για τις φυσικές καταστροφές,ενώ 
χαιρετισμούς έκαναν ο κ.Γιάννης Αμανιτίδης,Υφυπουργός Εξωτερικών,ο κ. Γιάννης 
Μουζάλας Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής,η κυρία Odela Nishani σύζυγος 
του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας και η κυρία Άντρη Αναστασιάδη 
σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου. 
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου,π.Τιμόθεος Μπαϊμπάκης είχε 
ολιγόλεπτη συνάντηση με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάνη και την Γενική 
Διευθύντρια της UNESCO κυρία Irina Bokova,την οποία και προσκάλεσε στην 
Χαλκίδα. 

 


