
 



Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ:

Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών  είναι ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
ένας φιλανθρωπικός φορέας, με έδρα την Κατερίνη.  H 
άδεια ίδρυσης δόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Κατερίνης στις 22 Μαρτίου 1994. Πλαισιώνεται από 
άτομα που μεγάλωσαν στο Ορφανοτροφείο 
Κατερίνης τη δεκαετία του 1950. Τα ιδρυτικά μέλη του 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ, που έζησαν στο Ορφανοτροφείο, 
διακήρυξαν ομόφωνα, την ημέρα της ίδρυσης του: 
Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό και στο 
ορφανοτροφείο που μας φιλοξένησε τη δεκαετία 

του 1950. Νιώθουμε πως κι εμείς πρέπει να 
κάνουμε το ίδιο για παιδιά του ΣΗΜΕΡΑ  που 
χρειάζονται τη συμπαράστασή μας. Είμαστε τα 

ουπαιδιά του 1950 που υποστηρίζουν παιδιά του 21  
αιώνα. 

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
Η προσπάθεια του  υπήρξε ο οραματισμός ΒΕΝΙΑΜΙΝ
του προέδρου του Χάρη Αναστασίου, που 
εγκατέλειψε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον 
Καναδά και  επέστρεψε στην Ελλάδα με τη σύζυγό του 
Τζοάννα με σκοπό να αφιερωθούν ανιδιοτελώς στη 
συμπαράσταση παιδιών που στερούνται  
οικογενειακής φροντίδας. Μάλιστα, η γέννηση της 

προσπάθειας αυτής έγινε  το Πάσχα 1984 στο Τορόντο, 
σε μια συνάντηση 6 παιδιών του ορφανοτροφείου με 
τον Σπύρο Ζωδιάτη. Τότε ο κ. Ζωδιάτης  εξέφρασε την 
επιθυμία να ξαναδεί τα παιδιά του Ορφανοτροφείου 
Κατερίνης. 
'Έτσι,  ο  Χάρης Αναστασίου πήρε την πρωτοβουλία και 
προσκάλεσε τα παιδιά του ορφανοτροφείου στα τέλη 
του Ιουλίου του επόμενου έτους, στην Ελλάδα. Παρών 
ήταν  και ο Σπ. Ζωδιάτης. Έγιναν και άλλες 
συναντήσεις των παιδιών,  πάντα με την παρουσία του 
κ. Ζωδιάτη. Στην Τρίτη συνάντηση το 1994 
αποφασίστηκε η ίδρυση του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

22.5 χρόνια από την ίδρυση του, ο Σύλλογος Προστασίας 
Παιδιών  έχει στο τιμόνι του τον Χάρη ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Αναστασίου.

Αντιπρόεδρος του  είναι η Άννα Κεφάλα, ΒΕΝΙΑΜΙΝ
που μεγάλωσε στο ίδιο Ορφανοτροφείο και υιοθετήθηκε 
στις ΗΠΑ το 1959. Σήμερα με το σύζυγό της Γιώργο 
διευθύνουν το γραφείο του  στο Los Angeles ΒΕΝΙΑΜΙΝ
των Η.Π.Α.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

Να υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά παιδιά που 
στερούνται οικογενειακής φροντίδας, είτε γιατί είναι 
ορφανά, είτε γιατί είναι  εγκαταλελειμμένα, είτε επειδή 
είναι παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο.  
Αυτό επιτυγχάνεται  μέσω των προγραμμάτων του για 
παιδιά ανά την Ελλάδα που ο  τα υποστηρίζει ΒΕΝΙΑΜΙΝ
στο οικογενειακό τους περιβάλλον.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: 

1. Να μη νιώσουν άλλα παιδιά τις δυσκολίες της ζωής που 
οι ιδρυτές του έζησαν στα δύσκολα χρόνια της 
ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα 
εφόδια για να πετύχουν στη ζωή τους. 

2 . Ν α  σ τ α μ α τ ή σ ε ι  τ ο  υ π ά ρ χ ο ν  μ ο ν τ έ λ ο  
«ιδρυματοποίησης» σε ορφανοτροφεία και ιδρύματα 
και φορείς και να μεταπέσει στο νέο μοντέλο 
«αυτόνομων οικογενειών» σε σπίτια όπως 
εφαρμόζεται και σε άλλα εξελιγμένα κράτη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ  -  ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ02

1994 -Οι Ιδρυτές του «ΒΕΝΙΑΜΙΝ»

Από την ίδρυσή του,
 ο  έχει BENΙΑMIN

συμπαρασταθεί ουσιαστικά 
 σε περισσότερα 
από 1300 παιδιά
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ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

1) Ο Θεός είναι το στήριγμα του  και ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Του ανήκει όλη η δόξα για κάθε επιτυχία, 
ενώ εμείς είμαστε εύχρηστα εργαλεία στα 
χέρια Του. 

2) Ο  παραμένει ένας φορέας με ΒΕΝΙΑΜΙΝ
βάση τον εθελοντισμό.

Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

Πιστεύουμε ότι όταν εμείς βρούμε τα παιδιά 
που χρειάζονται τη υποστήριξή μας, ο Θεός, 
σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του, θα 
ευαισθητοποιήσει  τους δικούς Του 
ανθρώπους και θα φροντίσει για τις ανάγκες 
των παιδιών μας. Με αυτή την πίστη 
πορευτήκαμε έως σήμερα και με την ίδια 
πίστη θα πορευτούμε και στο μέλλον.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η στήριξη του  παρέχεται ανεξάρτητα ΒΕΝΙΑΜΙΝ
από την πολιτική, ιδεολογική, θρησκευτική, 
κοινωνική ή άλλη κατάσταση του παιδιού που 
δέχεται τη βοήθεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Ο  κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια, να ΒΕΝΙΑΜΙΝ
παραμείνει πιστός στο στόχο και τη δέσμευσή του να 
συμπαρασταθεί σε παιδιά που βρίσκονται σε 
ανάγκη και σε κίνδυνο, μέσα από έσοδα που 
προέρχονται ΚΥΡΙΩΣ από αυτοπροαίρετες 
δωρεές φίλων, υποστηρικτών, ατόμων 
ευαίσθητων στις ανάγκες ορφανών και παιδιών 
σε ανάγκη ή σε κίνδυνο. 

Η διαχείριση των οικονομικών γίνεται απο τον βοηθό 
Ταμία, Παπαδόπουλο Νίκο, υπεύθυνο τεχνικής 
υποστήριξης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Ο Αναστασίου Χάρης ασκεί επικουρικό 
ρόλο, επιβλέποντας όλη την διαδικασία, ενώ η 
τριμελής εξελεγκτική επιτροπή του  ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ελέγχει την διαχείριση των οικονομικών στο τέλος 
κάθε μήνα.

ΜΗΤΡΩΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Εθνικό Μητρώο φορέων παροχής υπηρεσιών    
κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού τομέα με 
αριθμό 0250.3ΣΥΔ.1109.701.4Ν/0180

 Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό 
0250.3ΣΥΔ.1109.701.4Ν/0155   

 Ειδική πιστοποίηση Φορέων Κοινωνικής 
Φροντίδας σε παιδιά που βρίσκονται σε 
ανάγκη και σε κίνδυνο  

     (ΦΕΚ 1129/τ.Β'/10-4-2012 που δημοσιεύτηκε  η 
αριθ. Γ.Π.Π2γ/οικ./30011/22-3-2012  απόφαση)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΨΥΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Το Δ.Σ του  απαρτίζεται από τους:ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Άννα Κεφάλα           Αντιπρόεδρος 

Ιωάννα Γιδαράκου  Ταμίας          Ειδική ορθοδοντικός

Ελένη Τζάγκα           Γραμματέας Εκπαιδευτικός

Κριστίνα Απατσίδου  Μέλος         Στρατιωτικός

Αναστασίου Χάρης Πρόεδρος    Πληροφορική
  

Αναπληρωματικά μέλη

Αθηνά Απατσίδου           

Νατσούλη – Απατσίδου Νικολέτα   

Εξελεγκτική επιτροπή 

Πολύδωρος Σιδηρόπουλος

Δημήτριος Ναζιρίδης

Ευάγγελος Παπανικολάου 

Ειδικοί Σύμβουλοι

Ιγνάτιος Μεϊμάρης
Νικόλαος Χουσουρίδης

Σήμερα στο πενταμελές Δ.Σ. υπηρετούν 2 ιδρυτές του 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ  και ένα  παιδί  που ο Σύλλογος 
συμπαραστάθηκε από το 1994, και έχει εξελιχτεί σε 
σημαντικό μέλος της κοινωνίας.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

 Μηνιαία οικονομική υποστήριξη (25€ - 50€  /μήνα) 
για τα 150 παιδιά που στερούνται οικογενειακής 
φροντίδας.  Αυτή η οικονομική αναδοχή μπορεί να γίνει 
είτε μεμονωμένα από ένα άτομο είτε ομαδικά από 
μια ομάδα ατόμων (φίλοι, συνάδελφοι, μέλη 
ομάδας ή συλλόγου, συμμαθητές  κτλ)

 Μηνιαία κάλυψη των αναγκών της τράπεζας 
τροφίμων (Ελαιόλαδο, Γάλα εβαπορέ σε συσκευασία 
6/8 τεμαχίων, Όσπρια, Δημητριακά, Ζυμαρικά, Αλεύρι, 
Ζάχαρη)  για τα 120 παιδιά που υποστηρίζει ο 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ.   

 Υπάρχει ανάγκη για τοποθέτηση κουμπαράδων 
υποστήριξης  του 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ  στα  
οποία   μπορούν οι 
πολίτες με τα ψιλά-
ρέστα  τους  να  
στηρίξουν το έργο 
του  ΒΕΝΙΑΜΙΝ .
Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά  
κ α τ α σ τ ή μ α τ α   
μπορε ί  να ε ίνα ι :  
Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία, Καφέ, είδη 
ομορφιάς, ηλεκτρικά είδη, Φαρμακεία, Ενδύματα, 
β ι β λ ι ο π ω λ ε ί α , κ α τ α σ τ ή μ α τ α  ε σ τ ί α σ η ς .            

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
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Τακτική μηνιαία οικονομική και ηθική 
υ πο σ τ ή ρ ι ξ η  γ ι α  ο ρ φ α ν ά  κα ι  πα ι δ ι ά  
μονογονεϊκών οικογενειών που ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
υποστηρίζει στο οικογενειακό τους περιβάλλον  

Το κύριο πρόγραμμα του  είναι η τακτική ΒΕΝΙΑΜΙΝ
(μηνιαία)  οικονομική και ηθική υποστήριξη παιδιών. 
Το πρώτο βήμα, όταν αναλαμβάνουμε την 
υποστήριξη ενός παιδιού, είναι  η δέσμευσή  μας να 
διαθέσουμε ένα μηνιαίο επίδομα που ξεκινάει από 
τα 75€, ανάλογα με τις ανάγκες του και τον τόπο 
διαμονής του. Έτσι, είτε δίνουμε τα χρήματα στην ίδια 
τη χήρα μητέρα ή τον κηδεμόνα μέσω καταθέσεων σε 
τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγουμε για την 
οικογένεια, ή βοηθούμε την οικογένεια με τρόφιμα, 
φάρμακα, ρούχα, εφόδια,  κλπ. 

Το δεύτερο μας βήμα, είναι να βρούμε έναν ή 
περισσότερους υποστηρικτές (ανάδοχους 
γονείς), μεμονωμένα άτομα, σχολεία, οικογένειες, 
καταστήματα, επιχειρήσεις, εκκλησίες, για να 
ενισχύσουν την προσπάθειά μας και να στηρίξουν 
οικονομικά ένα παιδί. 
Για μερικούς, είναι ιδιαίτερη ευλογία να αναλάβουν εξ 
ολοκλήρου την τακτική μηνιαία υποστήριξη ενός 
παιδιού. Άλλοι μπορούν να διαθέσουν μικρότερα 
ποσά, αρχίζοντας από 25€ το μήνα, που κατατίθεται 
απ' ευθείας σε λογαριασμό του  σε ΒΕΝΙΑΜΙΝ
μηνιαία, εξάμηνη ή ετήσια βάση, ή όπως είναι πιο 
εύκολο γι' αυτούς. Επίσης, μπορεί κάποιος να 
βοηθήσει, καταβάλλοντας οποιοδήποτε ποσό 
για το πρόγραμμα αυτό.
Να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα 
ομαδικής οικονομικής αναδοχής (από μια παρέα 
υποστηρικτών). Π.χ Συνάδελφοι από ένα 
γραφείο, μέλη μιας ομάδας ή ενός πολιτιστικού 
συλλόγου μπορούν να μοιραστούν το  μηνιαίο 
κόστος οικονομικής αναδοχής και  να 
υποστηρίξουν ένα από τα παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
Στον υποστηρικτή που το επιθυμεί,  δίνονται οι  
νόμιμες αποδείξεις που αντιστοιχούν στο ποσό της 
οικονομικής υποστήριξης, σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα και φωτογραφία του παιδιού που 
αναλαμβάνει. Μια φορά το χρόνο  στέλνονται 
φωτογραφίες του παιδιού, ώστε να υπάρχει 
ενημέρωση για την πρόοδό του. Επίσης ο 
υποστηριχτής μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία με 
το παιδί, να του στέλνει κάρτες, γράμματα και 
φωτογραφίες της οικογένειάς του.
Από το 1994, σ' αυτό το πρόγραμμα έχουν 
υποστηριχτεί περισσότερα από 1300 παιδιά.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Σήμερα, μέσω των προγραμμάτων του 
ο  υποστηρίζει 230 μητέρες ΒΕΝΙΑΜΙΝ
και παιδιά σε πόλεις όπως Κατερίνη, 

Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Δράμα, 
Σέρρες, Γιαννιτσά, 

Άμφισσα και Κόρινθο

 Υποστηριζόμενα παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

Όλα αυτά τα χρόνια ένας από τους στόχους του 
προγράμματος είναι να δοθεί βοήθεια σε κάθε παιδί 
ώστε να μεγαλώσει στο δικό του οικογενειακό 
περιβάλλον και να μην δοθεί σε υιοθεσία. 
Π έ ρ α  α π ό  τ η ν  ο ι κο ν ο μ ι κ ή  υ πο σ τ ή ρ ι ξ η ,  
προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να 
έχουμε τακτική (όσο γίνεται) επικοινωνία με όλα τα 
παιδιά και τις μητέρες τους , αφουγκραζόμενοι τις 
ανάγκες των παιδιών και προσπαθώντας να 
δώσουμε λύσεις σε αυτές. Παράλληλα προσπαθούμε 
να δώσουμε λίγη χαρά διοργανώνοντας μικρές 
γιορτές ή ημέρες παιχνιδιού όπου τα παιδιά αλλά και 
οι μητέρες θα μπορούν να περάσουν λίγες 
ευχάριστες στιγμές.

Τράπεζα Διανομής Τροφίμων
Εδώ και χρόνια αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανάγκη που έχουν 
οικογένειες που υποστηρίζουμε σε τρόφιμα και γενικότερα σε 
είδη καθημερινής χρήσης, πήραμε την πρωτοβουλία και 
ιδρύσαμε την Τράπεζα Διανομής Τροφίμων. Το γεγονός ότι η 
οικονομική κατάσταση 
σ τ η  χ ώ ρ α  μ α ς  
χειροτερεύει, έχει ως 
συνέπεια την ακόμη 
μεγαλύτερη ζήτηση σε 
τρόφιμα από οικογένειες 
που έχουν ανάγκη 
υλικής στήριξης. Ήδη, η 
ζήτηση σε τρόφιμα είναι 
πολύ μεγάλη και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι 
μπορούσαμε να φανταστούμε. Αυτό το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται άμεσα σε ζωτικές ανάγκες της κοινωνίας μας και 
ζητούμε την πολύτιμη συμπαράσταση του κοινού και των 
σουπερμάρκετ της περιοχής μας για να ανταποκριθούμε στις 
επείγουσες ανάγκες των συνανθρώπων μας. 

Τα βασικά τρόφιμα μακράς διάρκειας  που διανέμονται από 
την Τράπεζα Διανομής Τροφίμων είναι:
Γάλα, Ελαιόλαδο, Όσπρια, Αλεύρι, Ζάχαρη,  Δημητριακά, 
Ζυμαρικά, Ρύζι. 
Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν στο έργο αυτό, 
παρακαλούμε να επικοινωνούν μαζί μας ώστε να τους 
υποδεικνύουμε τα είδη που χρειάζεται να αγοράσουν. 
Υπάρχει και η δυνατότητα κατάθεσης σε τραπεζικό 
λογαριασμό του  Το μόνο που χρειάζεται είναι ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
να επικοινωνήσει ο καταθέτης μαζί μας και να μας 
ενημερώσει για το ποσό που κατέθεσε.  Επιπροσθέτως ο 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ διαθέτει 2 ξύλινα κουτιά μετακινήσιμα που 
μπορούν να έρθουν σε ένα σύλλογο, σε ένα σχολείο, ή 
φροντιστήριο, σε ένα μινι μάρκετ και εκεί ο κόσμος να 
φέρνει τρόφιμα για τα παιδιά που υποστηρίζουμε. Αρκεί 
μόνο ένα τηλέφωνο στο 23510-22005 για να συνεχίσει το 
κουτί μας το ταξίδι του.
Στο κλείσιμο του 2016, ο Σύλλογος ΒΕΝΙΑΜΙΝ υποστηρίζει 
μηνιαία 53 μονογονεϊκές οικογένειες και  τα 92 παιδιά τους 
με τα αιτήματα υποστήριξης να αυξάνονται με εκθετικό 
ρυθμό.
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Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

Οι Κατασκηνώσεις Λεπτοκαρυάς  (Βιβλικό κέντρο 
"Άργος Ζωδιάτης") κάθε χρόνο, με γενναιοδωρία 
φιλοξενούν παιδιά του  στις εγκαταστάσεις στην ΒΕΝΙΑΜΙΝ
όμορφη Λεπτοκαρυά, κάτω απ' τον Όλυμπο και δίπλα 
στην καταγάλανη θάλασσα του Θερμαϊκού Κόλπου.

Με ευαισθησία και σε συνεργασία με τον  ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
καλύπτονται τα έξοδα των τροφείων της κατασκήνωσης για 
25 παιδιά σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ και 
φέτος η εμπειρία της κατασκήνωσης στη ζωή των παιδιών 
ήταν θετική καθώς πέρασαν ξένοιαστες, χαρούμενες 
στιγμές, δημιουργώντας πολύτιμες φιλίες στην ζωή τους.

Χριστουγεννιάτικα Δώρα  /  Δέματα
Κάθε Χριστούγεννα  διαθέτουμε δώρα και πακέτα για τα 
παιδιά που ο  υποστηρίζει. Είναι μεγάλη χαρά ΒΕΝΙΑΜΙΝ
να βλέπουμε παιδιά με λαμπερά μάτια, με πλατιά 
χαμόγελα, να παίρνουν τα δέματα και τα δώρα που εσείς 
τους προσφέρετε. 
Κάθε δέμα / δώρο κοστίζει περίπου 15-20 Ευρώ. Τα 
δέματα περιέχουν  ρουχισμό, είδη υγιεινής, σχολικά είδη, 
γλυκά, σοκολάτες, παιγνίδια και μία Καινή Διαθήκη 
αναγνωρισμένη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. 
Συνηθίζουμε να λέμε ότι ακόμα και 5 Ευρώ έχουν μεγάλη 
αξία. Υπάρχουν παιδιά που τα Χριστούγεννα είναι 
ξεχασμένα από όλους, και κανείς δεν θα τους κάνει κάποιο 
δώρο.  Εμείς τα ξέρουμε τα παιδιά αυτά.  Και δεν θα τα 
ξεχάσουμε  
με τίποτα.Τη 
δεκαετία του 
1950, όταν 
ε μ ε ί ς  
ή μ α σ τ α ν  
σ τη  θέση  
τ ο υ ς ,  μ ε  
π α ρ ό μ ο ι ο  
τ ρ ό π ο  
κ ά π ο ι ο ς  
άγνωστος 
ε ί χ ε  
ενδιαφερθεί 
για μας και μας είχε κάνει δώρο μια σοκολάτα, ένα ζευγάρι 
μάλλινες κάλτσες, μια κούκλα ή μια μπάλα. Για μας 
Χριστούγεννα και Πάσχα είναι τα λαμπερά μάτια, το 
χαμόγελο, η χαρά ενός παιδιού που παίρνει τα δώρα του.

Υποστήριξη σε πρόσφυγες και στα παιδιά τους

Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών  ΒΕΝΙΑΜΙΝ,
όντας από τους πρώτους φορείς που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αγάπης και 
αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες που 
στοιβάζονταν στην Ειδομένη στις αρχές του 2015, 
αφουγκραζόμενος τις μεγάλες ανάγκες των 
π ρ ο σ φ ύ γ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν  τ ο υ ς ,  
ανταποκρίθηκε στο μέτρο των δυνατοτήτων του, 
οργανώνοντας αποστολές με δέματα αγάπης 
προς τους πρόσφυγες, που περιλαμβάνουν: 
Νερό, τρόφιμα (κρουασάν, παξιμάδια, 
φρυγανιές, φρούτα), αδιάβροχα, ρούχα, 
κουβερτάκια, μωρομάντιλα, είδη προσωπικής 
υγιεινής και άλλα. 

Στο 2015 είχε κάνει 4 "αποστολές" αγάπης και σε 
συνεργασία με διάφορους  φορείς τόσο τοπικούς 
από την Ειδομένη Κιλκίς όσο και από την 
ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και 
της Κατερίνης βοήθησαν αυτούς τους 
ανθρώπους.

Μάλιστα το 2016, φιλοξένησε σε ενοικιαζόμενο 
σπίτι, μια 6μελή οικογένεια Σύριων προσφύγων 
με το μωράκι τους που γεννήθηκε στο σπίτι μας, 
και τους παρείχε τρόφιμα, φιλοξενία, και ασφαλή 
διαμονή για διάστημα 6 μηνών μέχρι την 
μετεγκατάστασή τους στην Βόρεια Ευρώπη.

 Η προσπάθεια αγάπης και στήριξης των αναγκών 
αυτών των ανθρώπων συνεχίζεται μέσω την 
παροχής τροφίμων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις 
προσφύγων.

Αν κάποιος ενδιαφέρεται να μας 
βοηθήσει στην προσπάθειά μας αυτή 
ας επικοινωνήσει μαζί μας είτε 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  σ τ ο  e - m a i l :  
benjaminorphans@mail.com, είτε στα 
τηλέφωνα τηλ. 23510-22005 και 
6915.154447.



06
 Η «ΑΓΚΑΛΙΑ» ΕΚΛΕΙΣΕ 

Ο Στράτος βρήκε μία καινούρια αγκαλιά μέσω υιοθεσίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Τα 4 παιδιά της ΑΓΚΑΛΙΑΣ το 2011

Ο Στράτος και η Σεμίνα, 
τα δύο αδελφάκια, στις 5/10/2016

Η Τζοάννα με τα 4 παιδιά της ΑΓΚΑΛΙΑΣ στις 5/10/2016

Ιδρυτικός στόχος του  ήταν και συνεχίζει να είναι η ηθική και οικονομική υποστήριξη στο οικογενειακό τους ΒΕΝΙΑΜΙΝ
περιβάλλον, παιδιών που στερούνται φροντίδας λόγω ορφάνιας ή εγκατάλειψης, είτε επειδή είναι παιδιά που 
βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο.  
Το 2008, καθώς στο Δ.Σ. της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Κατερίνης, φορέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της οποίας ήμουν 
μέλος για δέκα χρόνια, συζητούνταν οι περιπτώσεις παιδιών που η Εισαγγελία απομάκρυνε από το φυσικό τους περιβάλλον και 
τα παρέδιδε σε φορείς προστασίας ανηλίκων, το ΔΣ του  αποφάσισε να λειτουργήσει την ΑΓΚΑΛΙΑ για το Παιδί σε ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Κίνδυνο ένα πιλοτικό - πρωτοποριακό πρόγραμμα που λειτούργησε για πέντε χρόνια σαν οικογένεια. Υπογραμμίζεται, ότι 

κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες λειτουργίας της ΑΓΚΑΛΙΑΣ  και τα τέσσερα 
παιδιά που φιλοξενήσαμε έζησαν με «δύο γονείς σαν οικογένεια» για 365 
συνεχείς μέρες, ενώ ακόμα και κατά τη διάρκεια της άδειας / διακοπών των 
«γονέων» τα παιδιά τους συνόδευαν.  
Σκόπιμο κρίνεται, να αναφερθεί η προσωπική εμπειρία των μελών του ΔΣ του 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ από  ιδρύματα και ορφανοτροφεία (οι ιδρυτές ανατράφηκαν σε ίδρυμα), 
ενώ η αντιπρόεδρος του  και η αδελφή του προέδρου είχαν δοθεί για ΒΕΝΙΑΜΙΝ
υιοθεσία στις ΗΠΑ. Η διαφορά μεταξύ της  ΑΓΚΑΛΙΑΣ και των υπόλοιπων φορέων 
στην Ελλάδα  ήταν ότι η ΑΓΚΑΛΙΑ λειτούργησε σαν οικογένεια με μητέρα και πατέρα 
που ζούσαν με τα παιδιά, με σκοπό την προετοιμασία των παιδιών μια μέρα να 
υιοθετηθούν, ενώ τα ιδρύματα λειτουργούν με «μητέρες» που εργάζονται με βάρδιες 
όπου τα παιδιά φροντίζονται από διαφορετικές μητέρες. 

Μετά την κατάθεση αίτησης του  για άδεια λειτουργίας της ΑΓΚΑΛΙΑΣ, ο νομικός σύμβουλος της Νομαρχίας στην ΒΕΝΙΑΜΙΝ
έκθεσή του στον τότε νομάρχη  υπογράμμισε, ότι στην  Ελλάδα οι φορείς φροντίδας 
παιδιών πρέπει να διαθέτουν τους χώρους και τις δομές ιδρυμάτων.  Ο Νομάρχης 
απέρριψε την έκθεση και ζήτησε να βρεθεί λύση με τη λογική ότι, αφού το ζεύγος 
Αναστασίου έχει φροντίσει για χρόνια τώρα στο σπίτι τους, παιδιά που η Νομαρχία και 
η Εισαγγελία τους έχουν στείλει για φιλοξενία, και μάλιστα με προσωπικό τους κίνδυνο, 
οφείλουμε σε αυτό το ζευγάρι άδεια για να φιλοξενήσουν σε αυτό το ίδιο σπίτι παιδιά σε 
κίνδυνο, μάλιστα σε ένα χώρο που είναι κατάλληλα διαμορφωμένος. Τελικά, παρά τα 
όποια νομικά και γραφειοκρατικά κωλύματα, με οδηγίες του Γ. Γραμματέα του αρμόδιου 
υπουργείου, τελικά ο  απέκτησε άδεια λειτουργίας της ΑΓΚΑΛΙΑΣ τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Ιούλιο του 2010.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΓΚΑΛΙΑΣ αναφέρει ότι η φροντίδα των παιδιών 
γίνεται  σε ένα σπίτι με τρία δωμάτια, με δύο γονείς οι οποίοι θα μένουν με τα παιδιά, 
θα είναι το μόνο προσωπικό επί πληρωμή, ενώ το επιστημονικό προσωπικό θα στελεχώνεται από εθελοντές.  Για μία 
πενταετία όλα έβαιναν ομαλά. Μετά όμως από έλεγχο Κοινωνικών Λειτουργών της Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας τον Ιούνιο του 2015, ζητήθηκε από την Πρόνοια του Δήμου Κατερίνης, που επιβλέπει τη λειτουργία της ΑΓΚΑΛΙΑΣ, 
να μας επιβάλει πρόστιμο και να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε επιστημονικό προσωπικό επί 
πληρωμή και  δεν υπήρχαν διαθέσιμοι οι χώροι για το προσωπικό αυτό. Η υπεύθυνη της Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης 
διαπίστωσε ότι ο νόμος δεν έχει αλλάξει και ότι δεν υπήρξε  παρατυπία ή παρανομία και το αίτημα απορρίφθηκε. 
Μετά την απόρριψη οι δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί συνέχισαν με καταγγελία στην Εισαγγελία Κεντρικής Μακεδονίας ότι ο 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ προβαίνει σε παράνομες υιοθεσίες, θέτοντας σε εξέλιξη προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα εναντίον μας, έρευνα που 
άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2015 και συνεχίζεται έως σήμερα, γιατί ο  τολμά να προσπαθήσει την υιοθεσία παιδιών μας ΒΕΝΙΑΜΙΝ
με ένα τρόπο διαφορετικό από αυτόν που λειτουργεί στην πατρίδα μας, με έναν ασαφή νόμο, όπου πολύς μικρός αριθμός 
παιδιών εγκρίνονται για υιοθεσία η οποία χρειάζεται τέσσερα περίπου χρόνια για να διεκπεραιωθεί. Επισημαίνεται ότι σε όλους 
τους ελέγχους Κοινωνικών Λειτουργών της Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανά εξάμηνο στη δομή ΑΓΚΑΛΙΑ οι 
ίδιοι Κ. Λ. ΠΟΤΕ δεν ζήτησαν να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά της ΑΓΚΑΛΙΑΣ!!

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις 17/2/2016, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης με θέμα «Διασφάλιση της ποιότητας  φροντίδας και  προστασίας των παιδιών στην Ελλάδα σε περίοδο 

κρίσης» στόχος της οποίας ήταν, στα επόμενα 50 χρόνια τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογένειες, όχι σε ιδρύματα. 

Καλεσμένος Έλληνας Ευρωβουλευτής δήλωσε μεταξύ άλλων: Θεωρώ ότι η συζήτηση είναι πολύ σημαντική, «για να τερματιστεί 

η ιδρυματοποίηση της προστασίας των παιδιών, να επανέλθουν τα παιδιά στις οικογένειες, να μπορούν μέσα από την 

οικογενειακή θαλπωρή να αναπτυχθούν με πιο ισορροπημένο τρόπο».

Στις 27/11/2016 η υπουργός Υγείας και Πρόνοιας δήλωσε ότι σε λίγες μέρες έρχεται νέος νόμος στη βουλή για υιοθεσίες 

και αναδοχές που θα προβλέπει και την αποιδρυματοποίηση παιδιών»   

Μετά τα παραπάνω, και επειδή δεν μπορούμε να λειτουργούμε με επιθέσεις από κρατικούς «λειτουργούς» το Δ.Σ. του  ΒΕΝΙΑΜΙΝ

αποφάσισε την διακοπή της δομής ΑΓΚΑΛΙΑ για το Παιδί σε κίνδυνο.

Κλείνουμε την επικοινωνία μας με μια χαρούμενη είδηση. Στις 20 Οκτωβρίου 2016, 
μετά από αναβολή 10 μηνών έγινε η τελική «δίκη» και το μικρότερο παιδί της ΑΓΚΑΛΙΑΣ ο 
Στράτος 7 ετών υιοθετήθηκε, εξελίσσεται πολύ καλά (Φωτογραφίες στο οπισθόφυλλο) 
και ζει με δυο καταπληκτικούς γονείς. 
Τα τρία κορίτσια της ΑΓΚΑΛΙΑΣ μετακόμισαν σε ένα από τους καλύτερους φορείς της Β. 

Ελλάδος.  Ευχόμαστε μια μέρα και η Σεμίνα, 9 ετών να καταλήξει και αυτή με 

ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  ί σ ω ς  δ ί π λ α  σ τ ο ν  μ ι κ ρ ό  τ η ς  α δ ε λ φ ό  Σ τ ρ ά τ ο .                                                                            

                      Χάρης Αναστασίου
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Ήταν 14 Απριλίου 1944, Μεγάλη Πέμπτη, 

όταν ο 33χρονος Ιωσήφ άφησε την γυναίκα 

του Μαρία και τα τρία ανήλικα παιδιά του 

για να πάει στο βουνό να κόψει ξύλα για την 

οικογένειά του. Το ίδιο βράδυ, ο φίλος που 

τον συνόδευε επέστρεψε με το άλογό του 

και ανακοίνωσε ότι τον Ιωσήφ «τον πήραν οι 

αντάρτες».  Το πτώμα του πετάχτηκε σε μια 

χαράδρα και δεν βρέθηκε ποτέ.  

      Ήταν οι δύσκολες μέρες του εμφυλίου πολέμου.  Τέσσερις μήνες 

αργότερα γεννήθηκε ο Χάρης, το τέταρτο παιδί της οικογένειας. Η 

μητέρα πέθανε στα 36 της χρόνια αφήνοντας πίσω 4 ορφανά. Τα δύο 

μικρότερα παιδιά μπήκαν στο Ορφανοτροφείο Κατερίνης όπου 

βρήκαν την θαλπωρή και κοιμήθηκαν για πρώτη φορά σε ατομικό 

τους κρεβάτι. 

      Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Ο Χάρης και η αδελφή του ήταν τα μόνα 
παιδιά στο ορφανοτροφείο που είχαν μεγαλώσει με την έλλειψη και 
των δύο γονέων, ο Χάρης αισθανόταν μόνος, κυνηγημένος, ήταν 
πεισματάρης, αντιδρούσε και αντιμιλούσε δηλαδή είχε το θάρρος 
της γνώμης του, κάτι που απαγορεύονταν αυστηρά. Αυτό του 
στοίχισε πολλές τιμωρίες, απομόνωση στο «κρατητήριο» (ένα 
δωματιάκι-αποθήκη πάνω από το μαγειρείο). Η απομόνωση αυτή 
ήταν καταλυτική για τη ζωή του αφού με τη κλειστοφοβία που 
απέκτησε, σήμερα αδυνατεί να μπει σε ασανσέρ, λεωφορείο, τρένο 
ή αεροπλάνο.  Οι υπεύθυνοι δεν έδειξαν καμία κατανόηση για ένα 
παιδί χωρίς γονείς, αφού δεν ήξεραν καλύτερα. Χωρίς αμφιβολία, οι 
παιδαγωγοί του ορφανοτροφείου ήταν οι καλύτεροι που 
βρέθηκαν στην κοινότητα τα δύσκολα εκείνα χρόνια, ενώ το 
ορφανοτροφείο ήταν το καλύτερο της εποχής, σε όλη την Ελλάδα. 
Όταν χρόνια αργότερα με την επιστροφή του στην Ελλάδα είχε μια 
συζήτηση με παιδαγωγό γιατί αισθανόταν ότι στο ορφανοτροφείο 
δεν θυμόταν κάποιος να τον είχε αγκαλιάσει και να του είχε πει «σ' 
αγαπώ» η παιδαγωγός του απάντησε «Ήσασταν πολλά παιδιά». 
Όταν ο ιδρυτής του ορφανοτροφείου «υιοθέτησε» την μεγαλύτερη 
κατά 4 χρόνια αδελφή του στην Αμερική και ήθελε να υιοθετήσει και 
τον Χάρη ένας εκ των υπευθύνων του είπε: «αυτόν μην το πάρετε 
γιατί είναι πολύ κακός».
      Σε ηλικία 16 ετών, δηλαδή τρία χρόνια αργότερα, διώχτηκε από το 
ορφανοτροφείο. Για δύο χρόνια έζησε στην Κατερίνη και χρειάστηκε 
να αφήσει το γυμνάσιο και να δουλεύει στις οικοδομές 10 - 12 ώρες 
την ημέρα για να έχει ένα πιάτο φαΐ και μέρος να κοιμηθεί,  στην 
πατρική του καλύβα! Ήταν ιδιαιτέρως δύσκολο αυτό το χρονικό 
διάστημα, καθώς έπρεπε να επιβιώσει στην δύσκολη εφηβική ηλικία 
μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Ευτυχώς υπήρχε ο μεγάλος 
αδελφός στην Αυστραλία και έτσι ο Χάρης έφτασε στην μακρινή αυτή 
χώρα με μια τρύπια δεκάρα στην τσέπη, κατόπιν στον Καναδά όπου 
έζησε για 30 χρόνια τελείωσε το γυμνάσιο, σπούδασε και έκανε 
σταδιοδρομία στους υπολογιστές. Όταν είχε βρεθεί στην Αυστραλία, 
σε ηλικία 18 ετών, μια μέρα απόφασης ο Χάρης κοιτάζοντας τον 
εαυτό του στον καθρέπτη αποφάσισε τον πρώτο στόχο της ζωής του: 
«Θα  πάρω τη ζωή στα χέρια μου και με εμπιστοσύνη στο Θεό θα 
εργαστώ σκληρά με τρόπο που ποτέ να μην πεινάσω και ποτέ να μην 
βρεθώ χωρίς χρήματα στην τσέπη μου». 
Ο Θεός πραγματικά ήταν μαζί με τον Χάρη και τον βοήθησε να 
επιτύχει. Σε λίγα χρόνια ανέβηκε τα σκαλιά της επιτυχίας και 
αναδείχτηκε διευθυντής στο τμήμα πληροφορικής σε μεγάλη 
εταιρία. Ήταν ταυτόχρονα Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας στο 
Τορόντο του Καναδά.  Δεν του αρκούσε όμως ότι είχε καλή δουλειά 
και ζούσε μια άνετη ζωή. 

Οι σκέψεις του ήταν στα  ορφανά, στα εγκαταλειμμένα, στα παιδιά 

σε ανάγκη ή σε κίνδυνο πίσω στην πατρίδα του. Δεν μπορούσε να 

σκέπτεται ότι πολλά παιδιά στην Ελλάδα περνούσαν τα ίδια που ο 

ίδιος είχε περάσει, παιδιά που περνούσαν δύσκολες στιγμές εξ 

αιτίας ακατάλληλων υπεύθυνων. Είχε μάθει πλέον από τις 

περιπέτειές του στο ορφανοτροφείο πως χρειάζεται να 

αντιμετωπίζονται τα ανυπεράσπιστα παιδιά. 

Χρόνια αργότερα, ο Χάρης βρέθηκε με τον ιδρυτή του 

ορφανοτροφείου και τη σύζυγό του και τους είπε: «Αφού εσείς δεν 

με υιοθετήσατε όταν σας χρειαζόμουν, τώρα σας προτείνω να 

υιοθετήσω εσάς σαν γονείς» και το δέχτηκαν και ακόμα και σήμερα 

επικοινωνεί με τη «μαμά» αφού ο «μπαμπάς» έχει τώρα μια θέση 

δίπλα στον Ουράνιο Πατέρα μας. Είναι όμως παράξενο ότι το 

ζευγάρι αυτό που ο Χάρης αγάπησε σαν γονείς και τους 

ευγνωμονεί για την αγάπη τους, συχνά του εκμυστηρεύονταν ότι: 

«από τα τόσα παιδιά (περίπου 200 χιλιάδες) που έχουμε 

υποστηρίξει σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, είσαι ο μόνος που 

επικοινωνείς μαζί μας και μας δείχνεις αγάπη και ευγνωμοσύνη».  

Μετά από πολλά χρόνια, ο Χάρης κατάλαβε τελικά ότι όλες οι 

δυσκολίες που πέρασε σαν μικρό παιδί ήταν γιατί ο Θεός τον 

προετοίμαζε για κάτι καλύτερο. Συνειδητοποίησε ότι το νόημα 

της ζωής δεν είναι  να απολαμβάνεις μόνο εσύ αλλά κυρίως είναι 

να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου.  

Όταν βρισκόταν στο αποκορύφωμα της επαγγελματικής του 

επιτυχίας στον Καναδά, σε 

ηλικία 48 ετών αποφάσισαν, 

μαζί με τη σύζυγό του Τζοάννα, 

να τα εγκαταλείψουν όλα, να 

βάλουν τις οικονομίες τους στην 

άκρη και βασισμένοι σ' αυτές 

και στην εμπιστοσύνη τους στο 

Θεό, να επιστρέψουν στην 

Ελλάδα να συμπαρασταθούν σε παιδιά, σε εθελοντική βάση. 

      Το 1993, ο Χάρης επέστρεψε στην Ελλάδα με τη σύζυγό του που 

τον συμπαραστάθηκε σε κάθε βήμα και συναντήθηκε με τα 

«παιδιά» που μεγάλωσαν στο ορφανοτροφείο τα χρόνια του 1950. 

Όλοι μαζί αποφάσισαν να ιδρύσουν το μη κερδοσκοπικό σωματείο 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ και να εφαρμόσουν τις αρχές με τις οποίες είχαν 

μεγαλώσει στο ορφανοτροφείο. Το αίσθημα των ιδρυτών του 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ήταν: 

 «Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό και σε αυτούς που μας 

υποστήριξαν και σήμερα που έχουμε τη δυνατότητα, θέλουμε να 

βοηθήσουμε με τη σειρά μας και εμείς, σε εθελοντική βάση, άλλα 

παιδιά που έχουν ανάγκη».  

Σήμερα, για 22,5 χρόνια ο Χάρης Αναστασίου είναι Πρόεδρος του 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ και συνεχίζει δυναμικά, ακόμα και μετά από σοβαρό 

πρόβλημα υγείας που τον Ιούλιο του 2013 λόγω καρκίνου του 

αφαιρέθηκαν 69 λεμφαδένες και η κάτω δεξιά γνάθος που 

σημαίνει ότι τρέφεται με ειδικές τροφές και ζει με μουδιασμένο 

στόμα, γλώσσα και χείλη.

Ο οραματισμός του 1994, να προσφέρει ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
αγάπη, υποστήριξη, ενδιαφέρον και φροντίδα σε παιδιά 
σε ανάγκη ή σε κίνδυνο,  υλοποιείται στο πέρασμα των 
χρόνων. Βασικός στόχος είναι τα παιδιά να μεγαλώνουν 
στο οικογενειακό τους περιβάλλον και εκεί με αγάπη και 
στοργή θα μπορέσουν να μπουν οι βάσεις στις ζωές τους 
για να γίνουν σωστοί πολίτες και οικογενειάρχες στην 
σύγχρονη κοινωνία.

Χάρης και Τζοάννα  
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ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ (ΣΟΥΛΤΑΝΑ) 
Ο κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος «κατ' εικόνα Θεού», επομένως έχει την δυνατότητα να επιδιώξει την 

άφθονη ζωή που υπόσχεται ο Χριστός στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Αγίου 
ευαγγελίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να αποκτήσουμε μια 
μεγάλη περιουσία και να κλειστούμε στον εαυτό μας λέγοντας, «Ψυχή μου έχεις 
πολλά αγαθά, φάγε, πιες και απόλαυσε τη ζωή». Όσοι κατόρθωσαν αυτό σύντομα 
απογοητεύτηκαν και άρχισαν να αναρωτούνται  πιο είναι το νόημα της ζωής. Η 
αλήθεια είναι ότι είμαστε πλασμένοι με ένα κενό μέσα μας που μόνο ο Θεός μπορεί 
να καλύψει. Και η κατεύθυνση που μας στέλνει είναι ο πλησίον μας, είτε είναι διπλά 
μας, η στην άλλη άκρη του κόσμου! Γι αυτό αισθανόμαστε ικανοποίηση όταν 

απαντάμε σε κάποια ανάγκη συνανθρώπου μας. Γι αυτό παρά την οικονομική κρίση οι συμπατριώτες μας 
έσπευσαν να βοηθήσουν προσφυγές σε απόγνωση. Γι αυτό βοηθάμε ορφανά παιδιά. Γι αυτό στεκόμαστε 
διπλά σε μονογονεϊκές οικογένειες. Γι αυτό ενθαρρύνουμε μικρούς 
και μεγάλους σε αδιέξοδο. Γι' αυτό έχεις συμπόνια για έναν ξένο που 
μπήκε στο διάβα της ζωής σου.
Πιστεύω ότι ο καθένας μας έχει υποχρέωση να κάνει ότι 
περισσότερο μπορεί, να χρησιμοποιήσει τα θεόσταλτα 
προνομία και χαρίσματα του στην υπηρεσία των 
συνάνθρωπων του. Το να κάνουμε κάτι λιγότερο σημαίνει ότι δεν 
σταθήκαμε καλοί διαχειριστές της ζωής με την όποια μας προίκισε ο 
Θεός!
Συγχωρέστε με, αγαπητοί αναγνώστες, που για μένα μιλώ περισσότερο γιατί εγώ πρέπει να απολογηθώ 
ενώπιων του Θεού. Είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση σας στις ανάγκες ορφανών και 
απόρων παιδιών και οικογενειών αυτόν τον χρόνο αλλά και για την μακρόχρονη αλληλεγγύη που πολλοί 
από εσάς έχουν δείξει στον  Είναι εξ ισου θαυμαστό ότι άνθρωποι από τόσα μέρη του κόσμου ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
ενώθηκαν μαζί μας για ένα κοινό σκοπό, να συμπαρασταθούν στις μεγάλες ανάγκες παιδιών και ενηλίκων. 
Μέσα σ αυτούς και τοπικές εκκλησιές στην Καλιφορνία όπου ζούμε βρίσκονται πλάι μας, μας πρόσφεραν 
χρήματα και εθελοντές και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν ξανά.
Το ταξίδι μας στην Ελλάδα φέτος ήταν πολύ κουραστικό αλλά και διδακτικό και εποικοδομητικό. Δεν 
επισκεφθήκαμε μόνο τα παιδιά μας, αλλά και οικογένειες προσφύγων από Ιράκ, Ιράν, Σύρια και 
Αφγανιστάν. Αυτό που είναι κοινό στους ανθρώπους αυτούς είναι η επιζήτηση ειρήνης και ευκαιρίας να 
ζήσουν, να στεριώσουν και να προκόψουν, αυτοί και τα παιδιά τους. Δηλαδή ότι ζητά κάθε άτομο, κάθε 
οικογενειάρχης, κάθε παΐδι. Και σ αυτό το σταυροδρόμι της ζωής ο Θεός μας έφερε αντιμέτωπους με 
αυτούς τους ανθρώπους. Πιθανώς  εμείς να ήμασταν στη θέση τους. Άλλωστε και οι παππούδες μας το 
1922 υπήρξαν πρόσφυγες. Κάποιος φιλάνθρωπος, λίγους μήνες πριν, τόνισε ότι «εμείς (οι αναπτυγμένες 
χώρες), αν θέλουμε, μπορούμε να συντηρήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο». Πιστεύω ότι αυτό αληθεύει, αλλά 
για ένα είμαι σίγουρη, ότι με την βοήθεια σας, την συμπαράσταση σας, την αγάπη σας και τις προσευχές 
σας, σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο πολλών παιδιών. Και, ποιος ξέρει, μπορεί αυτά να 
αλλάξουν όλον τον κόσμο προς το καλύτερο. Αξίζει να επενδύσουμε σ αυτά.
Ο Θεός χαίρεται όταν μαζί προσευχόμαστε, μαζί εργαζόμαστε και μαζί προσφέρουμε. Έτσι φέρνουμε δόξα 
στον Θεό. Είναι προνόμιο μου να αντιπροσωπεύω τον  Μαζί σας για τα παιδιά μας,ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
Άννα Κεφάλα (Σουλτάνα Λαζαριδου)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ
Κύριε Χάρη και κυρία Τζοάννα, είμαι η Τζουλιάνα  Βουκαντίνοβιτς που εμένα και τον αδερφό μου 

Μιχάιλο μας έχετε υποστηρίξει στη πόλη Νις στη Σερβία. Θα ήθελα να 
σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είστε καλοί άνθρωποι. Τώρα 
συνειδητοποιώ πόσο ελπιδοφόροι άνθρωποι υπήρξατε για την 
οικογένειά μας. Μεγαλώσαμε πλέον, σε λίγους μήνες τελειώνω τις 
σπουδές μου στη Νομική και θέλω να γίνω δικηγόρος.  Ο Μιχάιλο έχει την 
δική μου μεταφορική εταιρεία σε διεθνές επίπεδο με το φορτηγό του. Η 
μητέρα μας Ναντίτσα, εργάζεται στην Νομαρχία της πόλης μας και είναι 
καλά.  Όταν ήμουν μικρή δεν μπορούσα να μιλήσω και να γράψω 
αγγλικά, αλλά πλέον μπορώ. Εύχομαι σε εσάς, στον  και σε ΒΕΝΙΑΜΙΝ
όλους τους υποστηρικτές να είστε καλά! Σας αγαπάμε.
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Συνεργασία με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Τον Οκτώβριο του 2016, η εκπρόσωπος του Συλλόγου  κυρία Άννα Βουτσά, ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ, ΒΕΝΙΑΜΙΝ,

για χρονικό διάστημα 1 εβδομάδας, προκειμένου να συναντήσει τον Έλληνα 
Πατριάρχη, Θεόφιλο Γ΄ και να συζητήσουν συνεργασία μεταξύ του 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ και της Πατριαρχικής Σχολής Ιεροσολύμων η οποία λειτουργεί 
υπό την ευθύνη του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η 
κυρία Βουτσά είχε την ευκαιρία 
ν α  σ υ ν α ν τ ή σ ε ι  κ α ι  ν α  
συνομιλήσει με όλους τους 
μαθητές της σχολής που 
φοιτούν εκεί, να δει από κοντά 

τις συνθήκες ζωής στη Σχολή και στο Ισραήλ, το οποίο θεωρείται από 
πολλούς επικίνδυνο μέρος για να ζει κάποιος. Όταν η κυρία Βουτσά 
συνάντησε τον Πατριάρχη και του περιέγραψε το έργο του  ΒΕΝΙΑΜΙΝ
επί 22 χρόνια, ανάμεσα σε ορφανά και σε παιδιά που στερούνται 
οικογενειακής φροντίδας, εντυπωσιάστηκε και στο τέλος της 
συνάντησης, της παρέδωσε ένα φάκελο που περιείχε μια γενναία 
δωρεά για τις ανάγκες του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.

Το αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού είναι μια συμφωνία – δέσμευση ο 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ να προτείνει στους υποστηριζόμενους εφήβους του να 
συνεχίσουν τις σπουδές (Γυμνάσιο και Λύκειο) στην Πατριαρχική 
σχολή Ιεροσολύμων αξιοποιώντας κάποια προνόμια από αυτήν (ως 
Έλληνες του εξωτερικού). Μάλιστα ήδη ένα από τα παιδιά του  βρίσκεται στην Πατριαρχική Σχολή ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Ιεροσολύμων για να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του, από  την  Ά  Γυμνασίου.

Βάπτιση του Στράτου

Το όνομα «Ευστράτιος» έλαβε o Στράτος μας, κατά την τελετή βάπτισής 

του στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Δήμου Δίου-Ολύμπου στις 

19/03/2013. Ο Στράτος είναι ένα από τα 4 παιδιά που υποστηρίχτηκαν από 

τον Σύλλογο Προστασίας Παιδιών  στη δομή «ΑΓΚΑΛΙΑ»  και ΒΕΝΙΑΜΙΝ

το οποίο υιοθετήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2016. Τη βάπτιση τέλεσαν ο 

Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος Σωτηριάδης μαζί με τους Αιδεσιμότατους π. 

Αθανάσιο Τσαρούχα και π. Κωνσταντίνο Κουκάρα.  Ανάδοχος ήταν ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης ενώ τον μικρό Ευστράτιο βάπτισε η 

σύζυγος του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, Παναγιώτα 

Νταβασίλη - Μπρουσκέλη.

Βάπτιση της Σεμίνας - Συμέλας

Το μυστήριο τελέστηκε στις 21/10/2012  στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο 

Μυλαύλακο Κατερίνης, από τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως 

Κίτρους Κατερίνης & Πλαταμώνος Αρχιμανδρίτη Βαρνάβα  

συνεπικουρούμενο από τον Πατήρ Σταύρο.
Το Δ.Σ. του  ευχαριστεί θερμά γι΄ αυτή την ξεχωριστή ημέρα τους ΒΕΝΙΑΜΙΝ
νέους κουμπάρους μας από την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»,  Άρη Κασιμίδη, Τάσο 
Αετόπουλο, Λεουσίδη Παναγιώτη, Χατζεϊπίδη Μιχαήλ, Κακουλίδη Γιώργο, 
Αραβίδη Γιώργο, Τελμετίδου Σουλτάνα, Ζερκιτανίδου Χρύσα και Δημόπουλο 
Δημήτρη.

Ο ανάδοχος κ. Άρης Κασιμίδης

Βάπτιση της Τριανταφυλλιάς - Ειρήνης

Με το συμβολικό όνομα Τριανταφυλλιά – Ειρήνη βαπτίστηκε  τον Μάιο του 
2012 στο εξωκλήσι της Παναγίας στην Περίσταση το μεγαλύτερο παιδί της 
«ΑΓΚΑΛΙΑΣ» του ΒΕΝΙΑΜΙΝ. 
Το μυστήριο της βάπτισης ετέλεσε ο Αρχιμανδρίτης πατέρας Ιωακείμ 
Οικονομίκος  και οι πνευματικές μητέρες της μικρής Τριανταφυλλιάς – Ειρήνης 
ήταν η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Μαρία Εξάρχου, η αντιπρόεδρος 
Καίτη Παπαστεργίου και το μέλος Βιβή Σαλιάχη.  Οι ανάδοχες κα. Εξάρχου και κα. Παπαστεργίου
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Την Πέμπτη 2/6, ο  προσκλήθηκε να ΒΕΝΙΑΜΙΝ
παρουσιάσει το έργο των 22 ετών της 
υποστήριξης παιδιών σε Αμερικανούς Φοιτητές 

από το SAU 
Μίσιγκαν των 
Η.Π.Α και σε 3  
κ α θ η γ η τ έ ς  
τους που τους 
συνοδεύουν. Οι 
φ ο ι τ η τ έ ς  
διέμεναν αυτές 
τις μέρες στην 

Πιερία, στο Βιβλικό Κέντρο «Άργος Ζωδιάτης» 
στη Λεπτοκαρυά ο διευθυντής του οποίου κ. 
Παναγιώτης Καραγκούνης σε συνεργασία με 
τους υπευθύνους της εταιρείας ΦΑΡΟΣ 
Συμβουλευτική (Pharos Invest) και ιδιαίτερα 
τον κ. Νικόλαο Χουσουρίδη, συνέβαλαν στην 
άρτια διοργάνωση μιας ευρείας ενημέρωσης των 
φοιτητών πάνω 
σ ε  τ ρ έ χ ο ν τ α  
θ έ μ α τ α  τ η ς  
οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής 
της Ελλάδας και 
ειδικότερα της 
Π ι ε ρ ί α ς .  
Παρουσιάστηκαν 
στους φοιτητές από τον κ. Χουσουρίδη θέματα 
που αφορούν στην οικονομία (τοπική και μη), 
έπειτα έγινε παρουσίαση του κοινωνικού έργου 
του  από τους υπευθύνους του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
συλλόγου, παρουσία του Προέδρου κ. Χάρη 
Αναστασίου και της συζύγου του και έπειτα 
ακολούθησε ομιλία του κ. Ιγνάτιου Μεϊμάρη πάνω 
σε θέματα που αφορούν στις οικογένειες. Και οι 
δύο εκδηλώσεις-δράσεις ήταν πολύ σημαντικές. 

Οι Αμερικανοί φοιτητές έδειξαν εντυπωσιασμένοι 

μεταξύ άλλων για το εύρος της προσφοράς του 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ανάμεσα στα παιδιά ιδιαίτερα αν 

λάβουμε υπόψη και τις δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. 

Το Δ.Σ του Συλλόγου  ευχαριστεί την ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΦΑΡΟΣ Συμβουλευτική για την φιλοξενία στην 

αίθουσα παρουσιάσεών της όσο και τους κκ. 

Νικόλαο Χουσουρίδη και Παναγιώτη Καραγκούνη 

για την άρτια οργάνωση της παρουσίασης στους 

Αμερικανούς Φοιτητές.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Με επιτυχία στέφθηκαν οι διοργανώσεις των ημερίδων 
γ ια  τ ι ς  μονογονε ϊ κ ές  
οικογένειες του . ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Την Παρασκευή 04/12/2015 
στην  "ΕΚΑΒΗ", η ημερίδα  
με θέμα "Μαθαίνω να 
αγαπώ τον εαυτό μου" 
είχε εισηγητές-ομιλητές την 
κυρία Ελένη Γιουμίδου, 
απόφοιτη του τμήματος 
Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς  τ ο υ  
Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ε ί ο υ  
Πανεπιστημίου και τον 
κύριο Ιγνάτιο Μεϊμάρη  του Διαβαλκανικού διευθυντή
Ινστιτούτου για Οικονομική και Εκπαιδευτική 
Ανάπτυξη, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Harvard της 
Μασαχουσέτης πάνω στη Συμβουλευτική και με 
διδακτορικό στο Gordon Conwell Theological Seminary 
με έμφαση στις διαπολιτιστικές σπουδές. Οι 
υποστηριζόμενες μητέρες είχαν την ευκαιρία να μάθουν 
τρόπους με τους οποίους πρέπει να αγαπήσουν πρώτα 
τον εαυτό τους, να αντιμετωπίζουν τα ελαττώματα και 
τους φόβους τους και να κατανοήσουν ότι ο κάθε 
άνθρωπος έχει μοναδική αξία ενώπιον Θεού και 
ανθρώπων. Έπειτα σε δεύτερο επίπεδο  μπορούν πως
να την αγάπη προς τα  μεταδώσουν παιδιά, αλλά και 
τους συνανθρώπους τους. Ο κ. Μεϊμάρης ήταν και ο 
ομιλητής στην ημερίδα που έγινε  την 01/06/2016  με 
θέμα «Το παιδί σου στην δύσκολη εποχής μας», 
δ ί ν ο ν τα ς  πά λ ι  χ ρ ή σ ι μ ε ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς  σ τ ι ς  
υποστηριζόμενες μητέρες.

Η τελευταία για το 2016 ημερίδα που διοργάνωσε ο 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ήταν την Τετάρτη 2/11/2016 με ομιλητή τον 
κ. Φαίδωνα Καλοτεράκη και θέμα «ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ». Ο 
κ. Καλοτεράκης σπούδασε Θεολογία, Φιλοσοφία και 
Ψυχολογία και απασχολούμενος στο χώρο των 
εξαρτήσεων από το 1980 ως Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 
(Θεσσαλονίκη και το οποίο εκπροσωπεί στον ΟΗΕ,) με 
πεδίο ευθύνης του τη Βόρειο Ελλάδα  έδωσε πολύτιμες 
συμβουλές για το ευρύτερο πεδίο εξαρτήσεων που 
ταλανίζουν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού 
(Αλκοόλ, Ναρκωτικές Ουσίες, Τζόγος, Ιντερνετ κτλ).
Το Δ.Σ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ ευχαριστεί τον Δήμο Κατερίνης 
για την παραχώρηση της αίθουσας της ΕΚΑΒΗΣ και 
όλους τους εθελοντές ομιλητές μας.



Οι «ΟΛΥΜΠΙΟΙ» ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής 
Πάλης "Ολύμπιοι" τίμησαν τον Σύλλογο  φορώντας ΒΕΝΙΑΜΙΝ
τα t-shirt του Συλλόγου και δίνοντας το κοινωνικό μήνυμα 
στήριξης των παιδιών σε ανάγκη ή σε κίνδυνο. Ευχαριστούμε όλα 
τα παιδιά καθώς και τον προπονητή τους κ. Βασίλη Μπατάλα για 
την συνεργασία τους!

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Στις 23/12/15 έλαβε χώρα μια σπουδαία προσφορά 
τροφίμων και παιχνιδιών που επί 2 εβδομάδες 
συγκέντρωσαν μαθητές και διδακτικό προσωπικό του 
Λυκείου της Κάτω Μηλιάς. Τα τρόφιμα και τα παιχνίδια 
έφεραν στην τράπεζα τροφίμων του  η ΒΕΝΙΑΜΙΝ
διευθύντρια κυρία Παξιμαδάκη μαζί με καθηγήτριες 
απο το Λύκειο. Τους ευχαριστούμε όλους, όπως και τους 
μαθητές και τους ευχόμαστε καλά και χαρούμενα 
Χριστούγεννα!
Την ίδια μέρα, πιστό στο ραντεβού αγάπης και 
αλληλεγγύης, το νηπιαγωγείο Κάτω Τραπεζούντας 
έδωσε και τρόφιμα στον  Τους ευχαριστούμε.ΒΕΝΙΑΜΙΝ.

CHRISTMAS BAZAAR
Τον Δεκέμβριο, πραγματοποιήθηκε το 

ο5  Χριστουγεννιάτικο Bazaar  στην 
Α σ τ ι κ ή  Σ χ ο λ ή  Κ α τ ε ρ ί ν η ς .  
Χειροποίητες κατασκευές, δώρα, 
κοσμήματα, σαπούνια, γλυκά, 
καλλυντικά και διάφορα προϊόντα 
πλαισίωναν την έκθεση και οι 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
αγοράσουν διάφορα εκθέματα και να 
στηρίξουν το έργο του  Το ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
Δ.Σ του  ευχαριστεί θερμά ΒΕΝΙΑΜΙΝ
όλους τους συμπολίτες μας που 
στήριξαν την έκθεση, τους εκθέτες 
που συμμετείχαν και στήριξαν και αυτοί τον  και ΒΕΝΙΑΜΙΝ
φυσικά την Δέσποινα Εγγονίδου για την άρτια διοργάνωση 
της έκθεσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
Την Τρίτη 22/12/15 ο  ήταν προσκαλεσμένος στο ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Γυμνάσιο Κονταριώτισσας όπου παρουσιάσαμε το έργο 
της υποστήριξης παιδιών 
ορφανών, σε ανάγκη ή σε 
κίνδυνο σε πάνω απο 200 
μαθητές. Ευχαριστούμε τον 
διευθυντή, το διδακτικό 
προσωπικό και ιδιαίτερα 
την κυρία Στέλλα Γιαννίκη 
που μεσολάβησε ώστε να 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί  η  
ενημέρωση αυτή. και τους μαθητές που πρόσφεραν τα 
έσοδα από το bazaar τους για τον  όπως επίσης ΒΕΝΙΑΜΙΝ
και πολλά ρούχα.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑ PLAYZONE
Την Κυριακή 17/4 έλαβε χώρα μια πολύ όμορφη γιορτούλα 
για τα παιδιά που υποστηρίζει ο Σύλλογος  Η ΒΕΝΙΑΜΙΝ.

γ ι ο ρ τ ή  έ λ α β ε  
χ ώ ρ α  σ τ ο ν  
αθλητικό χώρο 
του PLayzone 
5x5 και ήταν μια 
έ μ π ρ α κ τ η  
ε κ δ ή λ ω σ η  
α γ ά π η ς  τ η ς  
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  
Ε κ κ λ η σ ί α ς  
Αντβεντ ιστών  

έβδομης μέρας για τα παιδιά του συλλόγου. Οι μικροί μας 
φίλοι αλλά και οι μητέρες τους είχαν την ευκαιρία να 
χαλαρώσουν, να παίξουν, να περάσουν όμορφες, 
ξ έ γ ν ο ι α σ τ ε ς ,  χ α ρ ο ύ μ ε ν ε ς  σ τ ι γ μ έ ς .
Ο καιρός ήταν σύμμαχος όλων, ηλιόλουστη μέρα, κέφι 
από μικρούς και μεγάλους. Οι υπεύθυνοι-διοργανωτές 
από την Εκκλησία τα είχαν όλα έτοιμα. Χειροτεχνίες, 
κατασκευές, ζωγραφιές… Έπειτα σειρά είχαν τα ομαδικά 
παιχνίδια. Όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως βγήκαν στο 
γηπεδάκι και έπαιξαν με την ψυχή τους. Χαμόγελα 
ζωγραφίστηκαν στα πρόσωπα τόσο των παιδιών όσο και 
των μητέρων τους που είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν 
μεταξύ τους. Ακολούθησε μια μικρή έκπληξη σε δύο από 
τα παιδιά του  που πριν λίγες μέρες είχαν τα ΒΕΝΙΑΜΙΝ
γενέθλιά τους. Το κέρασμα ήταν ήδη έτοιμο και όλοι 
γεύτηκαν τις νόστιμες λιχουδιές. Ο  ευχαριστεί ΒΕΝΙΑΜΙΝ
θερμά τους διοργανωτές και ελπίζουμε ανάλογες 
πρωτοβουλίες να υπάρξουν από όλη την τοπική κοινωνία 
προς τα παιδιά που το έχουν τόσο ανάγκη.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
Ο κύριος Μπαραλιάκος Ξενοφών και οι συνεργάτες του 
από την δημοσιογραφική ομάδα του "ΟΛΥΜΠΙΟΥ 
ΒΗΜΑΤΟΣ" έφεραν τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής 

σ τ ο ν  Σ ύ λ λο γ ο  
ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Τους 
ευχαριστούμε για 
τ η ν  έ μ π ρ α κ τ η  
υποστήριξή τους 
προς τα παιδιά 
π ο υ  ε ί ν α ι  σ ε  
α ν ά γ κ η  ή  σ ε  
κίνδυνο.

12  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 



ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ 17o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

Ανήμερα της Τσικνοπέμπτης το 17ο Δημοτικό Σχολείο 
Κατερίνης και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων δεν 
ξέχασαν τα παιδιά του  και συγκέντρωσαν ΒΕΝΙΑΜΙΝ
αρκετά τρόφιμα για την τράπεζα τροφίμων του 

Συλλόγου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον διευθυντή 
του σχολείου κύριο Χρήστο Βιδάκη, τον πρόεδρο του 
συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κ. Μαυρίδη Γιάννη και 
όλες τις οικογένειες που έφεραν τρόφιμα για τον 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ.

13 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Την Κυριακή 5/6 το προσωπικό του τοπικού 

καταστήματος ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ, πρόσφερε ένα 

πανέμορφο παιδικό σπιτάκι 

στα 4 προσφυγόπουλα στα 

ο π ο ί α  ο  Σ ύ λ λ ο γ ο ς  

ΒΕΝΙΑΜΙΝ παρέχει τροφή 

και στέγη. Τα παιδάκια 

μόλις αντίκρισαν το σπιτάκι 

χ ά ρ η κ α ν  π ο λ ύ .  

Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε  τ ο  

π ρ ο σ ω π ι κ ό  τ ο υ  

κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς  

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ καθώς και 

τον Διευθυντή κ. Μιχάλη 

Βακιρτζή που βοηθάνε τα 

παιδιά που υποστηρίζει ο 

Σύλλογος Προστασίας 

Παιδιών  και για ΒΕΝΙΑΜΙΝ

αυτήν την πολύ όμορφη πρωτοβουλία τους.

Go bazaart (Κύπρος – Άννα Χατζηελευθεριάδου)

Η φίλη μας Άννα Χατζηελευθεριάδου-Κουρμουζή από 

την Κύπρο  συνδιοργάνωσαν μια μαζί με ομάδα κυριών

α γ ο ρ ά  

χ ε ι ρ ο π ο ί η τ ω ν  

κατασκευών Go  

B A Z Z . . A R T  κ α ι  

διέθεσαν μέρος των 

εσόδων για την 

ε ν ί σ χ υ σ η  τ ω ν  

π α ι δ ι ώ ν  τ ο υ  

ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Στην 

έκθεση, εκπροσώπησαν τον το αγαπητό ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ζεύγος κ. Ιγνάτιου και Νένα Μεϊμάρη, συμβάλλοντας 

στην προβολή του συλλόγου. Τους ευχαριστούμε όλους.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Σ.Ρ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΠΟΤ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενέκρινε την 
αίτηση του  για προβολή και αναπαραγωγή ΒΕΝΙΑΜΙΝ
του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού αντίστοιχα σποτ σε 
πανελλαδική Εμβέλεια. Έτσι τον Σεπτέμβριο το βίντεο 
και το ηχητικό σποτ έπαιξαν και σε σταθμούς 
πανελλαδικής όσο και τοπικής εμβέλειας όπως (ΕΡΤ1, 

ΕΡΤ2, Star TV, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV). Μάλιστα μια κυρία 

από Χίο έκανε δωρεά στον σύλλογο, βλέποντας το 

βίντεο να παίζει σε τοπικό κανάλι.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ»
Μια υπέροχη μουσική βραδιά φιλανθρωπικού χαρακτήρα,  
διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Παλαιάς 
Μουσικής «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ» την 
Πέμπτη 13-10-2016 και ώρα 9μμ 
στον χώρο του. Συμμετείχαν η 
Ορχήστρα του Νίκου Πατρή, και 
στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 
αρκετοί συμπολίτες μας που 
γέμισαν τον χώρο και στήριξαν 
οικονομικά τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ. 
Το «παρών» έδωσε σχεδόν 
σύσσωμο το Δ.Σ του  το ΒΕΝΙΑΜΙΝ
οποίο και ευχαριστεί τόσο τον 
μαέστρο κύριο Νίκο Πατρή όσο και τους διοργανωτές της 
όμορφης αυτής βραδιάς. 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ Ν. 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, 
παραδόθηκαν σχολικά είδη από την Εθελοντική Ομάδα 
Δ ρ ά σ η ς  Ν .  Π ι ε ρ ί α ς  σ ε  
εκπροσώπους του Συλλόγου 
Προστασίας Παιδιών  ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
Οι 45 τσάντες με την πλήρη 
γραφική ύλη, κάλυψαν τις ανάγκες 
αντίστοιχων μαθητριών και  
μ α θ η τ ώ ν  μ ο ν ο γ ο ν ε ϊ κ ώ ν  
οικογενειών που στηρίζονται από 
τον  BENIAMIN.
Ευχαριστούμε την Ε.Ο.Δ.ν.Π



14  ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγχαίρει  τον Πρόεδρο 
και τον Αντιπρόεδρο του «  ΒΕΝΙΑΜΙΝ» 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

η
2000 1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ο  ήταν το πρώτο σωματείο που βράβευσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
στην καθιερωμένη ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την πρώτη μέρα κάθε νέου έτους, στο πλαίσιο της οποίας 
απονέμονται τιμητικές διακρίσεις στους πιο δραστήριους φορείς του νομού.

1998 ΜΑΡΤΙΟΣ: Ο  εκλέχθηκε από τους δημοσιογράφους του νομού Πιερίας ως ο καλύτερος ΒΕΝΙΑΜΙΝ
εθελοντικός φορέας του νομού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του  βραβεύτηκε για την προσφορά του στη ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
Βουλή των Ελλήνων. 

2008 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Ο Πρόεδρος του  και η σύζυγός του ανακηρύχτηκαν επίτιμοι δημότες της πόλης ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Νίσσα της Σερβίας για την προσφορά του συλλόγου στα 45 ορφανά παιδιά της πόλης που έχασαν τον πατέρα τους 
στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της πόλης.

Χάρης Αναστασίου: 
«Στη διάρκεια των 22,5 ετών της  δράσης του, η προσφορά του  χαίρει ευρείας αναγνώρισης και γίνεται ΒΕΝΙΑΜΙΝ
αποδέκτης τιμητικών διακρίσεων οι οποίες είναι το αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας του Διοικητικού μας 
Συμβουλίου καθώς και των υποστηριχτών  – συνεργατών  του  που συνεισφέρουν στο έργο του  μέσα ΒΕΝΙΑΜΙΝ
από  οικονομική ενίσχυση αλλά και με τις προσευχές τους. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία. 
Ευγνωμονούμε το Θεό γιατί μας αξίωσε να είμαστε υπηρέτες Του σ' αυτό το έργο να στηρίζουμε παιδιά που είναι σε 
ανάγκη ή σε κίνδυνο αλλάζοντας τις ζωές τους και χαρίζοντας αμέτρητα παιδικά χαμόγελα. Με αισθήματα 
ευγνωμοσύνης και ταπεινότητας ευχόμαστε ο Θεός να μας χαρίζει σοφία, δύναμη και υγεία ώστε να μπορέσουμε να 
στηρίζουμε αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη της  βοήθειας όλων μας».

2016 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ” – ΒΕΡΟΙΑ

Τον Σεπτέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά από την Κατερίνη στη Βεργίνα, μεγάλης ποσότητας 
ειδών οικιακού εξοπλισμού. Τα είδη αυτά ήταν δωρεά του  που αποφάσισε να ΒΕΝΙΑΜΙΝ
χαρίσει στον φορέα παιδικής προστασίας Πρωτοβουλία για το Παιδί, την οικοσκευή της 
Δομής ΑΓΚΑΛΙΑ, που λειτούργησε για χρονικό διάστημα 5 ετών στην Κατερίνη, 
φιλοξενώντας παιδιά σε κίνδυνο. Το φορτίο περιλάμβανε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και 

άλλα χρειώδη, που σχεδόν καλύπτουν τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, όλα σε εξαιρετική κατάσταση.

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί γνωστοποίησε στον  μέσω του Προέδρου ΒΕΝΙΑΜΙΝ

κυρίου Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου ότι αποφάσισε σε συνεδρίαση του να ανακηρύξει τον Σύλλογο  σαν ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Μεγάλο Δωρητή του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το παιδί μετά την πολύ σημαντική δωρεά της οικοσκευής και η 

οποία θα εξοπλίσει το Παράρτημα του Σπιτιού της Βεργίνας.

2013 ΙΟΥΝΙΟΣ: ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο πρόεδρος και η σύζυγος του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών  προσκλήθηκαν από το 
Δήμαρχο της πόλης  Νις της Σερβίας να παραβρεθούν  στην επέτειο 1700 ετών από την υπογραφή του 
διατάγματος των Μεδιολάνων από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μέγα (Άγιο) Κωνσταντίνο το 313 μ.χ. όταν 
αναγνωρίστηκε ο Χριστιανισμός ως θρησκεία. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν πάνω από 300 ιερωμένοι υψηλού 
επιπέδου από όλη την Ανατολική Ευρώπη και όλοι μαζί δείπνησαν με τον Ορθόδοξο Πατριάρχη της Σερβίας, ενώ το 
ζεύγος Αναστασίου ήταν οι μόνοι που πήραν μέρος από την Ελλάδα!

2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Η τοπική εφημερίδα της Κατερίνης «ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» αναγνωρίζει την προσφορά 
του  στα ορφανά παιδιά της πατρίδας μας και της Σερβίας και ανακηρύσσει τον  κ. Αναστασίου, ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Πρόεδρο του Συλλόγου ως ένα από τα 6 «ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ 2008».

2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διορίστηκε ως μέλος 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Ν. Πιερίας ο Πρόεδρος του  ΒΕΝΙΑΜΙΝ,
Χάρης Αναστασίου για ακόμα μια θητεία. 

2008 ΑΠΡΙΛΙΟΣ: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των 
εκπροσώπων των φορέων απ΄ όλη την Ελλάδα που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στα παιδιά που 
χρήζουν βοήθειας, προστασίας και φροντίδας. Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 18 Απριλίου 2007 στο Προεδρικό Μέγαρο με κάθε επισημότητα. Tον 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αναστασίου και ο 
αντιπρόεδρος κ. Αιμίλιος Ξανθόπουλος, καρδιολόγος. O Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας μ΄ αυτή την εκδήλωση τίμησε ιδιαίτερα και είχε την ευκαιρία να 
γνωρίσει από κοντά εκείνους τους φορείς που εθελοντικά προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στα παιδιά και εξέφρασε την επιθυμία να συνδράμει κι εκείνος 
με όλες του τις δυνάμεις στην προσπάθεια επίτευξης αυτού του σκοπού.
Ο Χάρης Αναστασίου δήλωσε: «Ήταν μια αξέχαστη βραδιά. Είχαμε την ευκαιρία 
να συνομιλήσουμε με τον  κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εισπράξαμε με πολλή 
χαρά, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη αυτή την τιμητική  πρόσκληση και είμαστε 
ευγνώμονες που μ'αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται το έργο που προσφέρουμε 
επί σειρά ετών. Του είπαμε : «Ήταν εξαιρετικά τιμητικό για μας να μας 
προσκαλέσετε στο Προεδρικό Μέγαρο». Επίσης του αναφέραμε ότι ήμασταν ορφανά του 1950 που υποστηρίζουμε 
εθελοντικά ορφανά του 21ου αιώνα.



 

 

15ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
15/01/16  3400€   Όλγα Μεταξά (Αναστασίου) εις μνήμη του συζύγου της 'Αγγελου Μεταξά και της ανηψιάς της         
     Γεωργίας Αναστασίου 
16/02/16      30€   Νάστος Αθανάσιος εις μνήμη του Αιμίλιου Ξανθόπουλου
23/04/16      30€   Σπανούλη Ειρήνη Χριστίνα εις μνήμη του παππού της Γεωργίου Γουμενάκη
05/05/16      25€   Erin Koertge στη μνήμη Θεόδωρου Γκόμπις (Theodore Gombis)
09/05/16    200€   Μαρίνου Γεθσημανή εις μνήμη του Θεόδωρου Gombis εκ μέρους των οικογενειών Μαρίνου  
     Σπύρου, Μαρίνου Σάββα, Προδρομίδη Αντρέα, Συμεώνογλου Παύλου
23/05/16    300€   Ηλίας Καρακώνης και Ιωάννα Γιδαράκου εις μνήμη του πατέρα του Καρακώνη Αθανάσιου
25/05/16    130€   Οικογένεια Μαρκόπουλου Γεωργίου, Μασιάλα Δέσποινα, Καψάλης Χρήστος 
      και Νίνου Κατίνα  εις μνήμη  του Μασιαλα Γεωργίου
25/7/16        50€   Ουκουτζιόγλου Κωνσταντίνος εις μνήμη του Αθανασίου Συμεών
                    50€   Χρυσόπουλος Κωνσταντίνος εις μνήμη του Αθανασίου Συμεών
27/07/16    300€   Κακατεδάκη Μαρία εις μνήμη  Έλλης Σιώπη 
27/10/16    100€   Παπαγεωργίου Αθηνά, Μαρία εις μνήμη ανηψιού-εξαδέλφου Νίκου Κοντού
04/11/16    200€    Άννυ Ουρανία εις μνήμη του συζύγου της Νικολάου Κοντού
Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές που εν μέσω πένθους αποφάσισαν να υποστηρίξουν τα παιδιά του 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Προσευχόμαστε ο ΘΕΟΣ να σας παρηγορεί.

ΤO Δ.Σ ΤΟΥ   ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ:ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Τον Ελληνοθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο 
Γ΄για την συνεργασία μεταξύ της Πατριαρχικής σχολής 
Ιεροσολύμων και του  και για την γενναία ΒΕΝΙΑΜΙΝ
δωρεά του για τις ανάγκες των παιδιών μας

Την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης για την 
δωρεά της προς τα παιδιά του  και τους ΒΕΝΙΑΜΙΝ
εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου της για την 
συνεργασία

Την Χριστιανική Εκκλησία Αντβεντιστών έβδομης 
μέρας, την κυρία Δέσποινα Αβακιάν και τον κύριο Γιάννη 
Σαμαρά για την πολύτιμη προσφορά και βοήθειά

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο για Εκπαιδευτική & 
Οικονομική Ανάπτυξη και τους  υπευθύνους του κ. 
Ιγνάτιο και Νένα Μεϊμάρη για την συνεργασία και την 
έμπρακτη υποστήριξή τους  στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Τις εφημερίδες ΕΠΤΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΤΟΠΙΚΗ 
ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ,  ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ  
και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ - Blogs για την δωρεάν 
ανάρτηση ανακοινώσεων του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Το λογιστικό γραφείο της κυρίας Μαρίας Μίχου και κυρίου 
Κωνσταντίνου Τζάγκα για τις πολύτιμες συμβουλές 
και λογιστικές υπηρεσίες τους

Την ΦΑΡΟΣ Συμβουλευτική για την πολύ καλή 
συνεργασία  με τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Τον κύριο Στέφανο Κοκτσίδη για τις πολύτιμες νομικές 
υπηρεσίες και συμβουλές του 

Το διαφημιστικό γραφείο PixelGraphix και τον 
υπεύθυνο γραφίστα κ. Δαβίδ Χαραλαμπίδη που 
ανέλαβε αφιλοκερδώς την γραφιστική κάλυψη των 
αναγκών του αγγλικού περιοδικού του  ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Το Ζαχαροπλαστείο Μπούσιας που δώρισε 
Βασιλόπιτες και Πασχαλινά Σοκολατένια Αυγά  για  τα 
παιδιά μας

Τους Φούρνους Σεϊτανίδη και Παπαγεωργίου που 
δώρισαν ψωμί / σάντουιτς στον  ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Την εθελοντική ομάδα δράσης Ν. Πιερίας που δια του 
εκπροσώπου της κ. Τσολακίδη Ηλία πρόσφερε είδη 
καθαριότητας, τρόφιμα, γάλατα, χυμούς και σχολικά είδη  
στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Την ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Α.Ε που προσέφερε δωρεάν είσοδο 
στις μονογονεϊκές οικογένειες του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Τον Σύλλογο Ελληνορωμαϊκής πάλης "Ολύμπιοι" 
που προσφέρθηκε να γυμνάσει παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Το τοπικό κατάστημα ηλεκτρονικών PUBLIC και τους 
πελάτες του που προσέφεραν και φέτος ΒΙΒΛΙΑ 

Την NEOSTROM (Μπίρτσης Ιωάννης) και την ΞΑΦΗΣ 
ΑΕΒΕΕ για την δωρεά στρώματος και θερμοσίφωνα

Την εταιρεία Toms για την δωρεά παπουτσιών για τα 
παιδιά του τον Ιούλιο 2016ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

Το τοπικό κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος για την 
προσφορά  καροτσιού  τροφίμων μια φορά το μήνα

Την κυρία Φανή Τσεντικίδου που πρόσφερε το δικό της 
ανθο-ημερολόγιο για τις μητέρες μας

Το Κρεοπωλείο Τσιούπρος Ν. που δώρισε κρέας για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και τα παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Την ομάδα αλληλεγγύης πρακτόρων ΟΠΑΠ και το 
Πρακτορείο ΟΠΑΠ Διακουμάκου Γ.Μ Ο.Ε για την 
πολύτιμη προσφορά τροφίμων, ρούχων και ποδηλάτων 
για τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Το Σύλλογο Ποντίων Κατερίνης ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ για 
την συνεργασία στην διοργάνωση εξαμηνιαίων 
αιμοδοσιών και την συλλογή τροφίμων

Το κατάστημα Παιδικών Ενδυμάτων TEDDY για την 
προσφορά ρούχων για τα παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Όλους τους καταστηματάρχες που έχουν τοποθετήσει 
κουμπαρά στα καταστήματά τους στην Κατερίνη, την 
Θεσσαλονίκη, την Αθήνα

Ευχαριστήριο γράμμα από μια κοπέλα που μεγαλώνει χωρίς γονείς (με απλά λόγια)
«Δεν είμαι καλή στα λόγια, αν ήταν εδώ ο μπαμπάς μου πιστεύω θα είχε να πει πολλά, όμως μπορώ να πω πως 
πραγματικά βοηθάτε κόσμο, όχι απλά καλύπτοντας τις ανάγκες επιβίωσης αλλά φέρεστε καλύτερα στους 
ανθρώπους. Από μία εκδήλωση του  γνώρισα μια πολύ σημαντική φίλη για μένα. Επίσης, παρέχετε ΒΕΝΙΑΜΙΝ
υποστήριξη κάθε είδους. Οτιδήποτε πρόβλημα και να είχα ήξερα ότι μπορούσα να στηριχτώ στον  και ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ήξερα πως θα κάνετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε. Αυτό δίνει ελπίδα στους ανθρώπους μέσα και έξω από τον 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Και κάτι πολύ σημαντικό, προσφέρετε ευκαιρίες στα παιδιά. Κάτι ακόμα που κάνετε, φυτεύετε μέσα μας  
την προσφορά της βοήθειας και της αλληλεγγύης, Οπότε, ευχαριστώ και θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή 
μου να βοηθήσω όπως με βοηθήσατε και σεις. Ι.Ν.»



 


