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Ευχαριστήριο 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΑΠΗ» 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», το προσωπικό  και οι  

εκπαιδευόμενοι στη Δομή του Συλλόγου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας 
για άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση ΑΓΑΠΗ» και οι  οικογένειες  τους 
ευχαριστούμε για την εκδήλωση Αγάπης-Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης, που για άλλη μια 
χρονιά, εδώ και 25 χρόνια, η GRECOTEL και το προσωπικό των ξενοδοχείων της, 
διοργάνωσαν με αγάπη  για το Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ», το βράδυ της Δευτέρας, 17/09/2018.  
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του Ομίλου της GRECOTEL κ. Νίκο 
Δασκαλαντωνάκη, στο Γενικό Δ/ντή Λειτουργικού της GRECOTEL  κ. Δημήτρη 
Καλαιτζιδάκη που είχε αναλάβει την διοργάνωση της εκδήλωσης ,στο προσωπικό των 
ξενοδοχείων της GRECOTELστην Κρήτη που προσφέρουν πάντα αφιλοκερδώς τις 
υπηρεσίες τους καθώς και το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης. 
Ευχαριστούμε, επίσης, τον παρουσιαστή της βραδιάς  κ. Γιανναράκη, το γνωστό κρητικό 
καλλιτέχνη ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ και τους καλλιτέχνες ΝΙΚΗ ΞΥΛΟΥΡΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΟ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ, τον Όμιλο των Βρακοφόρων της Κρήτης και τον 
Πρόεδρο του κ.Στέλιο Κιαγιαδάκη, τους ψυχαγωγούς επί σκηνής Pascal & Aurora,  τον 
Δήμο Ρεθύμνης για την παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου, τους εκπολιτιστικούς 
συλλόγους Φρατζεσκιανών Μετοχίων και Πρινέ για την δωρεάν παραχώρηση 
καθισμάτων και τραπεζιών, το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνης για τη  μεταφορά τους, 
καθώς και τις νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  για την πολύτιμη βοήθεια 
τους.  
Τους συντελεστές της βραδιάς : 
Τιμόθεο Βροντάκη (TimoSound ) , Αντώνη Σωμαράκη ( Ήχος και Φως ), Κωνσταντίνο 
Κουκούλη ( BlackJockey), 
Το ανθοπωλείο ΚΕΝΤΙΑ  
To ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ  
Τους φωτογράφους Βασίλη Νικολάου, και Δημήτρη Πολιτάκη. 
Την AEGEAN καθώς και τους ιδιοκτήτες ταξί Ανδρέα Φραγκιαδάκη, και Γιώργο 
Καμπουράκη για την ευγενική τους χορηγία του μεταφορικού έργου. 
Την ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ για την ευγενική χορηγία όλου του έντυπου υλικού. 
Τον Μετεωρολόγο Μανώλη Λέκκα 
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Τους συνεργάτες – προμηθευτές της Grecotel , χορηγούς τροφίμων και ποτών της 
εκδήλωσης : 
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ /  ELAIS-UNILEVER HELLAS S.A./ KRIVEK S.A./ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ "ΕΝΩΣΗΑ.Σ.Ρ."/ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΑ.Ε./ 
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗΑ.Β.Ε.Ε./ Γ.ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣΑ.Ε./ΕΡΜΗΣΑ.Ε./ ΚΡΕΤΑΦΑΡΜΑΒΕΕ/ 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΟΝ. ΕΠΕ/ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ/ ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ/ 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Για τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς μας  ευχαριστούμε την GRECOTEL&την εταιρία, 
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.  
Ευχαριστούμε τα μέσα ΜΜΕ (εφημερίδες, ραδιοφωνικούς/ τηλεοπτικούς σταθμούς και 
τους δημοσιογράφους τους).  
Ευχαριστούμε πολύ την προσκεκλημένη μας αρχαιολόγο και ξεναγό στη νοηματική 
γλώσσα κ. Δήμητρα Κοκκέβη-Φωτίου που μας τίμησε με τη παρουσία της στην 
εκδήλωσή μας, την Αντιπεριφερειάρχη κ.Μαίρη Λιονή, τους Αντιδημάρχους, Δημοτικούς 
Συμβούλους, και Εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, καθώς και όλους 
εσάς, μικρούς και μεγάλους φίλους μας που αδιάλειπτα στηρίζετε  το έργο του 
Συλλόγου, το οποίο αποσκοπεί στην στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη 
ιδιαίτερης εκπαίδευσης προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο της αυτονομίας τους και 
να ενσωματωθούν στο Κοινωνικό Σύνολο.  

 

 

 


