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Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων φιλοξένησε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
2011 την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανελληνίου
Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ALMA. Η εκδήλωση του Συλλόγου,
την οποία προλόγισε η Πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Κατερίνα Γιαννακοπούλου,
είχε επετειακό χαρακτήρα αφού ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων ALMA φέτος έκλεισε 15 χρόνια πορείας στον χώρο των ατόμων με
αναπηρία ενώ το αθλητικό μας Σωματείο «Πρωτοπόροι» έκλεισε 10 χρόνια στον
χώρο του αθλητισμού ατόμων με αναπηρία.
Στην εκδήλωση του Συλλόγου μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της
Λ.Α.Ε.Δ. ταξίαρχος κος Στασινός, ο υποδιευθυντής της Λ.Α.Ε.Δ. συνταγματάρχης
κος Μπαντούνας, ο υποστράτηγος κος Γουμαλάτσος ,ο τέως Πρόεδρος της Βουλής
κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, η δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων κυρία
Κατριβάνου Κατερίνα ,ο Πρόεδρος της Eurcharity κος Peter Heilmann, o
σεβασμιότατος πατέρας Γαβριήλ, εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου,ο οποίος ευλόγησε και έκοψε την πίτα του
Συλλόγου μας.
Η Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης του Συλλόγου αλλά και το Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας παρουσίασαν δυο θεατρικά δρώμενα τα οποία ευαισθητοποίησαν το κοινό.
Την εκδήλωση του Πανελληνίου Συλλόγου φώτισε με το μπρίο και την σπιρτάδα της
η δημοφιλής ηθοποιός και εκπρόσωπος του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, κυρία Βάσια
Τριφύλλη ενώ όλοι οι παρόντες έγιναν μια παρέα ,χόρεψαν και γλέντησαν όταν
τραγούδησε ο γνωστός καλλιτέχνης Κώστας Βενετσάνος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό της Λ.Α.Ε.Δ. το οποίο όπως και κάθε
χρόνο ήταν δίπλα μας αφιλοκερδώς αλλά και τους χορηγούς μας που μας
προσέφεραν ότι ήταν απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση μας.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 300 ανθρώπους που παρευρέθηκαν στην
εκδήλωσή ,προσωπικό, γονείς, παιδιά, επίσημοι και έγιναν μια ομάδα ,κάνοντας
ακόμη πιο έντονη τη σκέψη ότι ένα καλύτερο αύριο είναι κάθε στιγμή που ζούμε
σήμερα!!
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