
Φιλανθρωπική Εκδήλωση με την Άννα Βίσση 

 
 
Η ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, διοργάνωσε την 
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, με τεράστια επιτυχία, ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση, Exotic Dinner, με την 
ευγενική φιλοξενία του  Ecali Club. 
 
Η ‘Αννα Βίσση, Πρέσβειρα της ΕΛΕΠΑΠ, λάμπρυνε αφιλοκερδώς με την παρουσία της την εκδήλωση και 
ξεσήκωσε τους καλεσμένους της βραδιάς με τις μοναδικές επιτυχίες της. 
 
«Η ‘Αννα μας, μας έχει εντυπωσιάσει,  μας έχει συγκινήσει με την αγάπη της για τα παιδιά μας. Είμαστε 
πολύ τυχεροί που την έχουμε στο πλάι μας….» σημείωσε η Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, κα Μαριάννα 
Μόσχου. 
 
Τους εκλεκτούς καλεσμένους, πιστούς και αγαπητούς φίλους της εκδήλωσης υποδέχονταν στην είσοδο 
του Ecali Club , η Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ κυρία Μαριάννα Μόσχου και η ψυχή των εκδηλώσεων κ.κ. 
Ηρώ Κόβα, ΄Ετα Παγίδα-Σαμαρά και Αρετή Δαλακούρα. 
 
Με φινέτσα και κομψότητα, σ’ένα πραγματικά εξωτικό περιβάλλον με τροπικά φυτά και ζώα, οι 
καλεσμένοι με πολύ κέφι και θετική ενέργεια απόλαυσαν μια μαγευτική βραδιά, συντροφιά με της 
μεγαλύτερες επιτυχίες της ΄Αννας Βίσση. 
  
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα αξιοποιηθούν για τη στήριξη του βασικού σκοπού της ΕΛΕΠΑΠ, της 
παροχής καινοτόμων υπηρεσιών ολοκληρωμένης αποκατάστασης υψηλού επιπέδου, μέσα σ’ένα 
ασφαλές και οικείο για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, περιβάλλον. 
 
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης η ΕΛΕΠΑΠ ευχαριστεί από καρδιάς: 
  
Το Κοινωφελές ΄Ιδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση και το Ecali Club, για τη μεγάλη χορηγία και την εξαιρετική 
φιλοξενία. 
  
Ευχαριστεί επίσης θερμά όλους τους χορηγούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης: 
 
PANERAI, KESSARIS, CENEGENICS, NIPPON PAINT MARINE, KENSHO,NAVARINO, SPANOS S.A, DIGIPRINT, 
INSTITUTE OF LIFE, MANCODE. 
Τη  Moet & Chandon, σύμβολο υψηλών εορτασμών και φιλανθρωπικών δράσεων  εδώ και 300 χρόνια, 
για την υπέροχη  σαμπάνια που προσέφερε. 
 
Oι καλεσμένοι έκαναν πρόποση για την επιτυχία του καλού σκοπού της βραδιάς, “toast for a cause”για 
τη στήριξη των παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ. 
 
Την κυρία Φαίη Βαλλίδη, για την εξαιρετική προσφορά της στη διαμόρφωση και διακόσμηση του 
χώρου. 
Tην Εταιρία ΣΚΟΥΡΑΣ, για τα μοναδικά κρασιά της εκδήλωσης. 
Την Εταιρία STYLE BOX για τα επιλεγμένα έπιπλα. 
Τον κύριο Παύλο Ρουσιάκη για τις εμπνευσμένες συνθέσεις λουλουδιών. 
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