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Η ιστορία δημιουργείται στο παρόν και καταγράφεται στα πρακτικά του  παρελθόντος. Η γνώση του 

παρελθόντος δημιουργεί ευρύτερη αντίληψη του παρόντος.  

Η μνήμη είναι η πνευματική ικανότητα του ανθρώπου να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες 

μέσα από τις διάφορες εμπειρίες και εντυπώσεις που αποκτά και συνιστά τον πυρήνα της 

διαδικασίας της μάθησης. Η εταιρεία μας θέτοντας ως βάση της την ικανότητα αυτή για τη 

διατήρηση, ανάπλαση και αναγνώριση παραστάσεων διοργανώνει εκθέσεις φωτογραφίας 

χρησιμοποιώντας τη μνήμη, έτσι ώστε να μην λησμονούμε τα ιστορικά γεγονότα του τόπου μας. 

Μέσα από τις κοινωνικές μας δράσεις χρησιμοποιούμε τα βιώματα και τις εμπειρίες έτσι ώστε να 

υπηρετήσουμε τις αξίες που διέπουν την εταιρεία. Σε όλες τις δράσεις και τις υπηρεσίες μας στόχος 

μας είναι να συμπεριλαμβάνουμε πληροφοριακά ερεθίσματα τα οποία δύνανται να 

ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία.  

Η μνήμη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτει ο άνθρωπος. Χωρίς μνήμη δεν 

υπάρχουμε, δεν δρούμε, δεν έχουμε ταυτότητα.  Χωρίς μνήμη είναι πιθανό να οδηγηθούμε στα λάθη 

του παρελθόντος, καθώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εμείς θέλουμε να κατανοήσουμε τη σημασία 

της. Όσο σημαντική είναι η μνήμη για τον άνθρωπο ατομικά, άλλο τόσο είναι και για όλη την 

κοινωνία των πολιτών. Η Α.Μ.Κ.Ε. "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" είναι μια εταιρεία, η οποία δεσμεύεται 

ηθικά να μας θυμίζει όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να ζούμε σε μια κοινωνία με ειρήνη, 

αγάπη, αξιοπρέπεια και εξέλιξη. Υπόβαθρο των δραστηριοτήτων μας είναι η αντιμετώπιση του 

παρελθόντος, και όλων των σύγχρονων ζητημάτων με ενσυναίσθηση και σεβασμό απορρίπτοντας 

συναισθήματα μισαλλοδοξίας και δογματισμού. 

Ξεκινήσαμε από τις μνήμες των γερμανικών θηριωδιών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εκθέτοντας 

σπάνιο φωτογραφικό υλικό σε διάφορα μέρη της Ελλάδος έτσι ώστε να γίνει και στην νέα γενιά 

αντιληπτό ότι αντίστοιχες πράξεις δεν πρέπει να επαναληφθούν στον μέλλον. Οι εκθέσεις μας 

λειτουργούν επιμορφωτικά, δίνοντας την ευκαιρία να αποκτήσουμε εικόνα για τις λέξεις: 

ολοκαύτωμα, πόλεμος, θάνατος.  Σε δεύτερο επίπεδο εκθέτουμε γεγονότα της επικαιρότητας τα 

οποία έχουν τον ίδιο σκοπό, να επιμορφώσουν και να κρατήσουν την μνήμη μας ζωντανή, ώστε να 

κάνουμε πάντα ένα βήμα μπροστά. Παράδειγμα είναι το αφιέρωμα μας για το Ολοκαύτωμα στο 

Μάτι.  

Ο δεύτερος μεγάλος κύκλος δράσεων μας είναι οι κοινωνικές μας δραστηριότητες καθ' όλη την 

διάρκεια της χρονιάς με γνώμονα τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και τις επιτακτικές ανάγκες 

της κοινωνίας όπου αυτές προκύπτουν. 

Στεκόμαστε δίπλα σε όλους αυτούς που μας χρειάζονται, από τα παιδιά που έχουν  ανάγκη τα 

αυτονόητα μέχρι και αυτούς που βρεθήκαν μόνοι σε ξένη γη ως πρόσφυγες πολέμου. ΔΕΝ 

ΛΗΣΜΟΝΩ  για εμάς σημαίνει πράξη. Σημαίνει ουσιαστικό έργο. Όλο το χρόνο σχεδιάζουμε, 

εργαζόμαστε και πραγματοποιούμε εκδηλώσεις , εκθέσεις, παραστάσεις και φιλανθρωπικές δράσεις 

για να κρατήσουμε την μνήμη μας ζωντανή. Ο άξονας των δράσεων μας προσανατολίζεται σε όλες 

τις ανάγκες της κοινωνίας. Χρησιμοποιούμε όλες τις  τέχνες, τις επιστήμες αλλά και τη γνώση που 

αυτές φέρουν ώστε να εξυπηρετήσουμε τους στόχους μας, τη στήριξη δηλαδή όλων των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και ένα αποτέλεσμα με 

παρανομαστή τον ίδιο το χρόνο. Η κλεψύδρα μας συμβολίζει τη σύνδεση παρελθόντος, παρόντος και 

μέλλοντος που δύναται να υπάρχει εάν τιμούμε και δεν λησμονούμε τα γεγονότα τα οποία 

λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία. 

Κάποιος κάποτε είπε πως είναι πιο χρήσιμο να μάθουμε στο κόσμο να ψαρεύει από το να του 

δίνουμε ψάρια, και εμείς στην Α.Μ.Κ.Ε. "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ"  θέτουμε ως προτεραιότητα την 

επιμόρφωση, την εκπαίδευση αλλά και το μακροχρόνιο σχεδιασμό.  

Γνωρίζουμε την ιστορία μας,  ανακαλύπτουμε τα μυστικά του χρόνου και τη μοναδικότητα της 

προσωπικής ιστορίας των ανθρώπων που βίωσαν ή βιώνουν  μία ιστορία! 
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Το Κοινωνικό μας Έργο  

Η Α.Μ.Κ.Ε “ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ”, καθώς οι προσφορές της προς το συνάνθρωπο είναι μείζονος 

σημασίας. Κάθε χρόνο δίνει το παρών και συνδράμει στις προσπάθειες δήμων και ενοριών για την 

ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών της χώρας μας. Στεκόμαστε δίπλα σε όλους 

αυτούς που σήμερα έχουν υποστεί τον αντίκτυπο του πολέμου, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν 

πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς και κλιματικές αλλαγές. Βραβεία ήθους 

και τιμητικές πλακέτες αποτελούν δείγμα των φιλανθρωπικών μας δράσεων. 

❖ Η Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ», κα Γλυκερία Γουρνοπάνου μαζί με τον Πρόεδρο 

της Παγκρητίου Ενώσεως, κο Γεώργιο Μαριδάκη, και μέλη της Παγκρητίου Ενώσεως  – επίσημα ο   

αντιπρόεδρος  κος  Μυτιληνάκης Αντώνιος – καθώς επίσης ο Πρόεδρος  Κρητών Ραφήνας  κος 

Κατσουλάκης Δημήτριος επισκέφθηκαν στις 25 Ιουλίου 2018 το δήμο Ραφήνας που υπέστη σοβαρές 

απώλειες και καταστροφές από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. 

Μεταξύ άλλων προσέφεραν νερά, τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα για τους πληγέντες από την 

πυρκαγιά. Η κυρία Γουρνοπάνου και ο κύριος Μαριδάκης επισκέφθηκαν το κλειστό γυμναστήριο της 

περιοχής όπου με χαρά είδαν τη γρήγορη ανταπόκριση του κόσμου. Είχαν ένα γόνιμο διάλογο με 

διαφόρους φορείς του δήμου Ραφήνας για τα προβλήματα που δημιούργησε η καταστροφική φωτιά.  

Μας ευχαρίστησαν για τη βοήθεια που προσφέραμε και δεσμευτήκαμε ότι θα είμαστε στο πλευρό 

τους για οτιδήποτε άλλο χρειαστούν. 
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❖ Αποδεικνύοντας στην πράξη την αγάπη και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, ειδικά τις Άγιες 

Ημέρες του Πάσχα 2016, προσφέραμε αρνιά στους Δήμους Αθηνών, Αμαρουσίου, Δάφνης, 

Υμηττού, Ραφήνας, Βούλας, Βουλιαγμένης, Ίδρυμα Αστέγων Δήμου Αθηνών, Βρεφοκομείο 

Αθηνών, Παγκρήτιο  Ένωση και 4 Μητροπόλεις, για το Πασχαλινό Τραπέζι 1.040 Ελληνικών 

οικογενειών. 

Η μεγάλη εκδήλωση έλαβε χώρα στο Αμαλίειο ίδρυμα του Δήμου Αμαρουσίου όπου περισσότεροι 

από δύο χιλιάδες συμπολίτες μας γιόρτασαν ως μία μεγάλη οικογένεια το Άγιο Πάσχα. Ένα μεγάλο 

παραδοσιακό γλέντι το οποίο περιελάμβανε 150 σούβλες με τον παραδοσιακό οβελία, κόκκινα αυγά, 

σαλάτες, πασχαλινά γλυκά και άφθονο κρασί. Μία προσφορά αγάπης για τους δημότες του 

Αμαρουσίου. 

Όλοι έγιναν μία μεγάλη παρέα και απόλαυσαν τα πασχαλινά εδέσματα, διασκέδασαν και χόρεψαν σε 

λαϊκούς και νησιώτικους ρυθμούς μέχρι αργά το απόγευμα, συντροφιά με τους καλλιτέχνες 

Δέσποινα Ντάσσιου, Βασίλη Πάτσιο και Θεώνη Βελή και με τη συμμετοχή του Δημήτρη Σούτα στο 

κλαρίνο, του Λευτέρη Μπουρνή στο βιολί, του Θανάση Πάτσιου στο πιάνο και τα πλήκτρα, του 

Αργύρη Ντίνα στο μπουζούκι, του Γιάννη Σεβαστόπουλου στη κιθάρα – λαούτο και του Θανάση 

Αιγινίτη στα κρουστά. Τα Τμήματα Παραδοσιακών Χορών του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού και 

Ενηλίκων του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Αμαρουσίου έδωσαν το παρώνν με παραδοσιακούς 

χορούς από όλη την Ελλάδα και προέτρεψαν όλους τους παρευρισκόμενους να γλεντήσουν μαζί τους 

ξεχνώντας για μία μέρα, την πιο λαμπρή του χρόνου, να ξεχάσουν τα προβλήματά τους 

 
 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 
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❖ Τον Ιανουάριο του 2017  η ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" προσέφερε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης 

Παπάγου Προσκυνητάρι Βυζαντινό για την εικόνα των Τριών Ιεραρχών την οποία φιλότεχνα 

αγιογράφησε η θεολόγος  κ. Χριστίνα Καλογεράκη και είχε προσφερθεί από το 1ο γυμνάσιο 

Παπάγου στην Αγία Σκέπη τον Απρίλιο του 2016. Έτσι λοιπόν  η εικόνα των Τριών Ιεραρχών, 

προστατών των ελληνικών γραμμάτων απέκτησε εικονοστάσι. Η τελετή με τη λειτουργία έλαβε 

χώρα την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, παραμονή της εορτής των Τριών Ιεραρχών, μετά τη Θεία 

Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης Παπάγου. Παρόντες ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού 

κ. Αποστολόπουλος, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Μουντάκη, η Διευθύντρια, κ. Γεωργιάδου, 

καθηγητές του γυμνασίου, γονείς, μαθητές και πλήθος πιστών. Ο πατήρ Νεκτάριος ευχαρίστησε 

θερμά την ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" για αυτή τη σημαντική προσφορά τονίζοντας την αξία της 

προσφοράς της εικόνας και της δωρεάς του εικονοστασίου στην Εκκλησία και το ρόλο των Τριών 

Ιεραρχών στα γράμματα και τον πολιτισμό. 

Θερμά ευχαριστήρια έλαβε επίσης  για τη μεγαλειώδη αυτή προσφορά από τον Δήμαρχο, την 

Αντιδήμαρχο και τον πατήρ Νεκτάριο ο οποίος τους ευχήθηκε ευημερία, προκοπή, πρόοδο και 

σωτηρία. 

 

 
Η δωρεά της ΑΜΚΕ «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ» 
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❖ Βραβείο ήθους για την ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" από τον "Σύλλογο Πολυτέκνων Πατρών και 

Περίχωρων" και την πρόεδρο του, κ. Αναστασία Μανωλοπούλου - Νικολοπούλου. Στην εκδήλωση 

παραβρέθηκε η πρόεδρος κα Γλυκερία Γουρνοπάνου, η οποία παρέλαβε τιμητική πλακέτα. 

 
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 

 

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 στην Αγορά Αργύρη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από την 

Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών & Περιχώρων στην οποία επιβραβεύτηκε για την προσφορά της η 

ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ". 

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών & Περιχώρων αναφέρθηκαν τα 

εξής: 

Πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και 

Περιχωρ́ων στην κατάμεστη αίθουσα της Αγοράς Αργύρη. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν ιδιώτες και 

επιχειρήσεις που στήριξαν με την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών Πολύτεκνες Οικογένειες μέλη 

της Οργάνωσης. 

• Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου για την συνεχή στήριξη των Πολυτέκνων όχι μόνο στην περιοχή μας 

αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

❖ Ανακοινώθηκε μάλιστα και η ίδρυση Ιδρύματος υποτροφιών φοιτητών Πολύτεκνων 

Οικογενειών, έργο σημαντικό στις δύσκολες μέρες που διανύουμε. 

❖  Η γαλακτοβιομηχανία FRIESLAND Campina Hellas (ΝΟΥΝΟΥ) η οποία με συνεχής 

προσφορές προϊόντων ενισχυέι τις προσπάθειες της Οργάνωσης. 

❖ Η ΑΜΚΕ «Δε λησμονώ» η οποία δια στόματος της εκπροσώπου της κ. Γουρνοπάνου 

ανακοίνωσε την επανάληψη προσφοράς κρέατος και το προσεχές Πάσχα. 

❖ Τα φροντιστήρια Μ.Ε Παλλάδιο-Βαρνακιώτης ,Όραμα,Σύνολο. 

❖ Τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια Όμιλος Γράψα, Πανάρετος  για την παροχή 26 υποτροφιών, 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ φοιτ́ησης παιδιώνΠολύτεκνων Οικογενειών 

❖ Τα ΙΕΚ Βέργη για την προσφορά (παροχή δωρεάν περιποίησης μαλλιών σε γυναίκες ,άντρες 

,πολύτεκνα παιδιά. Η κυρία Κατερίνα Βέργη ανακοίνωσε την παροχή υποτροφιών φοίτησης 

στις ειδικότητες του ΙΕΚ με την νέα σχολική χρονιά. 

❖ Ο Πολύτεκνος Προπονητής BASKET Ιωάννης Διπ́λαρος που κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί στο 

CAMP Πολυτ́εκνα παιδιά. 

❖ Η CARNA A.E 

❖ H MED FRIGO 

❖ H ELITE 
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❖ Στις 16 Φεβρουαρίου 2017 η ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού της έργου 

εξέφρασε έμπρακτα  την αλληλεγγύη της προς το συνάνθρωπο ενισχύοντας το έργο του δήμου 

Δάφνης - Υμηττού. Σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με διάθεση προσφοράς εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε την Τσικνοπέμπτη 2017 στην πλατεία Δάφνης η ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" 

δήλωσε ότι η οικονομική ύφεση και τα αποτελέσματά της δεν θα σταθούν εμπόδιο στις προσπάθειες 

μας οι οποίες έχουν ως κέντρο το συνάνθρωπο. Στόχος της ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" είναι τέτοιου 

είδους δράσεις να εμπλουτιστούν και να ενισχυθούν περισσότερο στο μέλλον. Ευχαρίστησαν από 

καρδιάς τους επιχειρηματίες που βοήθησαν όσο μπορούσαν έτσι ώστε λάβουν την αγάπη τη χαρά 

και την αισιοδοξία οι συμπολίτες μας που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες των 

καιρών που διανύουμε.  Η ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" έλαβε τις ευχαριστίες του Δημάρχου Δάφνης 

- Υμηττού καθώς επίσης του κόσμου που παρευρέθηκε και απόλαυσε με χαρά το γλέντι που 

ακολούθησε. 

 

 

Η ευχαριστήρια επιστολή του δημάρχου κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη: 

"Ως Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εθελοντισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού, θέλουμε να σας 

ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την ευγενική σας διάθεση να συμβάλλετε κι εσείς με 

την υλική προσφορά όταν  σας ζητήθηκε τη συνεισφορά σας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 

της Τσικνοπέμπτης. Η βοήθειά σας ήταν πολύτιμη για εμάς και άνθρωποι όπως εσείς μας δίνουν 

κίνητρο και κουράγιο να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο παρόν κι ένα ελπιδοφόρο 

μέλλον για τις οικονομικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. 

Σας ευχαριστούμε θερμά και ολόψυχα !" 
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❖ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

Α.Μ.Κ.Ε. "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" 

Στην εποχή που η οικονομική κρίση επηρεάζει και επιβαρύνει ολοένα και περισσότερους συμπολίτες 

μας οι οποίοι αδυνατούν να διασφαλίσουν τα στοιχειώδη για την επιβίωσή τους, η ΑΜΚΕ "ΔΕΝ 

ΛΗΣΜΟΝΩ" αποδεικνύει εμπράκτως ότι ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο, η αγάπη,  η 

αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός και κατ΄ επέκταση η ανθρωπιά αποτελούν την ουσιαστική πηγή 

συναισθηματικής ικανοποίησης και αρμονικής συνύπαρξης. Ο υλισμός της κοινωνίας μας λειτουργεί 

ως εφαλτήριο και αφορμή να σταθούμε πάνω από τα προβλήματα των συνανθρώπων μας και να 

κινητοποιηθούμε προς την επίλυση αυτών. 

Επί τέσσερα χρόνια καταβάλλουμε τα μέγιστα για τη στήριξη των συμπολιτών μας που χρήζουν 

βοήθειας και συμπαράστασης κυρίως τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, ημέρες αγάπης & σεβασμού, 

ημέρες με διάθεση προσφοράς του εαυτού μας υπέρ των πολλών. Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα 

της Ανάστασης του Κυρίου. 

Με  επίκεντρο τον "άνθρωπο", επί τρία συναπτά έτη στεκόμαστε αρωγοί στο έργο του Δήμου 

Αμαρουσίου για τη βελτίωση της ζωής των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσβάστακτα 

οικονομικά προβλήματα, καθώς επίσης 12 Δήμων και ιδρυμάτων της χώρας μας. Οι δράσεις μας 

λειτουργούν ως δίαυλος έκφρασης της ανθρωπιστικής μας συνείδησης. 

Το φετινό Πάσχα 2018 εκφράσαμε την ευαισθησία, την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας σε 

ευπαθείς ομάδες των Δήμων ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ενώ παράλληλα 

στηρίξαμε το κοινωνικό έργο του  ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 

ΚΑΡΚΙΝΟ "ΕΛΠΙΔΑ", της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ, του ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 

της ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΚΟΥΖΊΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, της ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΑΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ. Συνολικά προσφέραμε αγαλλίαση σε 4.000 ελληνικές οικογένειες.  

Η ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ"  σε συνεργασία με αξιοπρεπείς επιχειρηματίες οι οποίοι διακρίνονται 

από ανιδιοτέλεια και κοινωνική συνείδηση δίχως ίχνος υστεροβουλίας και ναρκισσιστικού 

συναισθηματισμού, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση 

των οικονομικά ασθενών οικογενειών τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. 

Η πρόεδρος της ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ", κυρία Γλυκερία Γουρνοπάνου δήλωσε, ότι η διάθεση 

για προσφορά και η δοτικότητα αποτελούν αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία και της 

στάση ζωής μας. Προσφέροντας ανακούφιση στο βαρύ πρόβλημα που βασανίζει πολλούς 

συμπολίτες μας αποδεικνύουμε ότι η κοινή προσπάθεια και το ενδιαφέρον μπορούν να  φέρουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Η δυστοκία της εποχής που διανύουμε δεν λειτουργεί ως τροχοπέδη στο 

έργο μας και οι προσπάθειές μας εντείνονται συνεχώς. Όσο οι συμπολίτες μας θα βιώνουν τις 

δραματικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης θα είμαστε δίπλα τους!!! 
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Η ομάδα της ΑΜΚΕ "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" ευχήθηκε από καρδιάς στους συμπολίτες μας με οικονομικές δυσχέρειες, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΓΕΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΗ, ΥΓΕΙΑ & ΑΓΑΠΗ και υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό τους!!!! 

 

Σε μία κοινωνία που χαρακτηρίζεται από την αποξένωση & την περιθωριοποίηση, θέτουμε ως 

προτεραιότητα την αγάπη, τη συμπόνια, το χαμόγελο, την ανιδιοτέλεια! 

Θεωρούμε ότι η αξιοπρεπής ζωή είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων!!! 
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Ιστορικό φωτογραφικών εκθέσεων: 

• 29 Φεβρουαρίου 2016. Η φωτογραφική έκθεση «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις» 

στο Ζάππειο Μέγαρο  και σε εννέα σταθμούς του ΜΕΤΡΟ, με θέμα τις γερμανικές θηριωδίες κατά 

τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον 

Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστο Σπίρτζη. 
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• 15 Μαΐου 2016. Η έκθεση φωτογραφίας «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις» στο 

Πολεμικό Μουσείο σε συνεργασία με την Παγκρήτιο Ένωση, με αφορμή τα 75 χρόνια από τη Μάχη 

της Κρήτης 
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• 24 Μαΐου 2016. Η έκθεση φωτογραφίας «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις» στο Δήμο 

Ηλιούπολης, στο Ά κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης Εθνάρχου Μακαρίου & Ηρώς 

Κωνσταντοπούλου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, κ Χρήστος 

Σπίρτζης. 
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•  23 Ιουνίου 2016.  Πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «20 χρόνια χωρίς τον 

Ανδρέα», στο Ζάππειο Μέγαρο, σε συνεργασία με τον «ΟΜΙΛΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Ο 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ»  
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•  26 Οκτωβρίου 2016. Η έκθεση φωτογραφίας «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις» στο 

συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», με αφορμή την 72η επέτειο από την απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης. Στην εν λόγω έκθεση τιμώμενη χώρα ήταν η Τσεχία, ενώ μας τίμησε με την 

παρουσία του ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Ελλάδα, κος Jan Bondy και τα εγκαίνια 

τέλεσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος. 
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• 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2016. Παρουσιάσαμε έκθεση με φωτογραφικά ντοκουμέντα, στο 

πλαίσιο του «4ου Ελληνορωσικού Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών», από τη ζωή του ηγέτη 

Βλαντιμίρ Πούτιν και φωτογραφικά ντοκουμέντα από επισκέψεις εκπροσώπων της Ιεράς 

Μητροπόλεως Πατρών στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα το καλοκαίρι του 2016. 
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• 27 Ιανουαρίου 2017. Παρουσιάσαμε την έκθεση φωτογραφίας «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα 

χίλιες λέξεις» στο Ζάππειο Μέγαρο, την Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Στη 

συγκεκριμένη έκθεση τιμώμενη χώρα ήταν η Πολωνία ενώ υπήρχε ειδικό αφιέρωμα στη φρικτή 

ιστορία του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης στο Άουσβιτς, το Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της Unesco. Η έναρξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλόπουλου, ενώ παρευρέθηκε και η Πρέσβης της Πολωνικής 

Δημοκρατίας, κα Anna Barbarzak. 
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• 14 Μαΐου 2017. Συμμετείχαμε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 76η επέτειο από τη Μάχη της 

Κρήτης παρέχοντας το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες 

λέξεις» σε συνεργασία με την Παγκρήτιο Ένωση. 
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• Ιούλιος 2017. Φιλοξενήθηκε σε εκθεσιακό κέντρο του χωριού Lidice στην Τσέχικη Δημοκρατία 

μέρος της ιστορικής έκθεσης φωτογραφίας «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις» με θέμα 

τις γερμανικές θηριωδίες στην Ελλάδα κατά το B’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα, η Πρόεδρος της 

Α.Μ.Κ.Ε. “ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ”, κυρία Γλυκερία Γουρνοπάνου, παρευρέθηκε στο Lidice Μemorial 

την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 για τις εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια από τη σφαγή του Lidice, 

όπου απηύθυνε χαιρετισμό παρουσία Πρέσβεων, λοιπών επισήμων καθώς και εκπροσώπων του 

Μουσείου. 
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• 27 Ιανουαρίου 2018. Η ιστορική έκθεση φωτογραφίας «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες 

λέξεις» στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου υπήρχε ειδικό αφιέρωμα στα μαρτυρικά χωριά και πόλεις της 

Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης εν γένει. Η έκθεση έγινε παρουσία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας κύριου Προκοπίου Παυλόπουλου. 
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• 25 Φεβρουαρίου 2018. Πραγματοποιήθηκε η έναρξη της παρουσίασης των φωτογραφικών 

ντοκουμέντων της έκθεσης «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις» στη Μήλο, στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Μήλου για να τιμήσει τους Δεκατέσσερις εκτελεσθέντες 

από τα στρατεύματα της Γερμανικής Κατοχής τον Φεβρουάριο του 1943. 
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• 18 έως 26 Απριλίου 2018. Η ιστορική έκθεση φωτογραφίας “ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ... μια εικόνα χίλιες 

λέξεις” στη Λαμία, σε συνεργασία με το Mουσείο Ιστορικό Αρχείο Ρούμελης, την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. 

  

 
 

 

• 20 Μαΐου 2018. Στο Πολεμικό Μουσείο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 77η επέτειο από τη 

Μάχη της Κρήτης παρουσιάστηκε μέρος της φωτογραφικής έκθεσης «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια 

εικόνα χίλιες λέξεις» σε συνεργασία με την Παγκρήτιο Ένωση. 
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• 5 Μαΐου 2018 έως 2 Ιουνίου 2018. Η έκθεση φωτογραφίας «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες 

λέξεις» σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά φιλοξενήθηκε στο Πολύκεντρο Βουκολιών στις 

Βουκολιές στην Κρήτη.  
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• 4 έως 20 Αυγούστου 2018. Με αφορμή την 77η Επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης, σε συνεργασία με 

το δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, η έκθεση φωτογραφίας «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ …μια εικόνα 

χίλιες λέξεις» φιλοξενήθηκε στο Σπήλι Ρεθύμνου.  
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• 10 έως και 16 Αυγούστου 2018. Με αφορμή την πυρπόληση της Μακρακώμης και την εκτέλεση 16 

αμάχων στις 7 Αυγούστου 1944, το φωτογραφικό υλικό της Α.Μ.Κ.Ε. "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" 

ταξίδεψε  στο χωριό Πάππα Μακρακώμης, 

 

 
 

• Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 74 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης της Αθήνας & του 

Πειραιά θα παρουσιαστεί η έκθεση «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις»  στη Δημοτική 

Πινακοθήκη του Πειραιά για το διάστημα από 27 Οκτωβρίου έως και 3 Νοεμβρίου 2018. Η 

Α.Μ.Κ.Ε. "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα σκέψης & προβληματισμού 

πάνω σε γεγονότα της Ελλάδος η οποία βίωσε την αγριότητα του πολέμου σε όλες τις εκφάνσεις της. 

 
12 Οκτωβρίου 1944. Ένα ανθρώπινο ποτάμι διασχίζει τους δρόμους των Αθηνών. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, τάξεων και πολιτικών 

σχηματισμών παραμερίζουν τις διαφορές τους και μοιράζονται την ίδια χαρά και τον ίδιο ενθουσιασμό. Η πρωτεύουσα του Ελληνικού 

κράτους είναι και πάλι ελεύθερη. 
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Με μεγάλη ευσυνειδησία και αίσθηση ευθύνης παρουσιάζουμε ταυτόχρονα ειδικό φωτογραφικό 

αφιέρωμα για το ολοκαύτωμα στο Μάτι Αττικής. Το Μάτι  το οποίο υπέστη επίθεση από την φοβερή 

φωτιά και μέσα σε λίγα λεπτά έσβησε όλα τα χρώματα της φύσης. Η πραγματικότητα έγινε 

μαυρόασπρη και γκρίζα. Χρειάζεται φαντασία, πίστη και υπομονή να μπορέσει κανείς να δει μέσα 

στο κάδρο αυτό ξανά  χρώματα. Στα δέντρα, τους τοίχους, τα καμένα παιχνίδια, τα λιωμένα μέταλλα, 

τα μισοκαμμένα παπούτσια. Κυρίως όμως να δει χρώμα μέσα στα μάτια αυτών οι οποίοι έζησαν τις 

στιγμές της κόλασης. Κόκκινο και μαύρο φόντο,  ο χρόνος γινόταν όλο και πιο αισθητός, τα λεπτά 

έγιναν ώρες και οι ώρες ένα σκληρό παιχνίδι για όσους επέζησαν.  

"ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ … ξαναγεννιέμαι" 

"Remembering… I will Rebirth" 

 
Όλα τα έσοδα των φωτογραφιών θα διατεθούν σε οικογένειες από το Μάτι που το έχουν ανάγκη. 

 

• Στην Τουλούζη της Γαλλίας θα ταξιδέψει και θα φιλοξενηθεί το φωτογραφικό υλικό της 

Α.Μ.Κ.Ε. "ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ" από τις 25 Νοεμβρίου έως και τις 3 Δεκεμβρίου 2018. Οι 

φωτογραφίες της έκθεσης «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις»  αποτελούν 

αντανάκλαση όλων όσων βίωσαν τόσο ο ελληνικός λαός όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τη 

ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

 
Η Τουλούζη υπέστη σοβαρές καταστροφές αλλά η αντίσταση στα γερμανικά στρατεύματα υπήρξε σημαντική 
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Αιγίδες-Δημοσιεύσεις: 

Η έκθεση «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ… μια εικόνα χίλιες λέξεις» έχει τελέσει υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, του Υπουργείου Εξωτερικών, του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, του ΟΑΣΑ, της Αττικό Μετρό, του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων & Χωριών της 

Ελλάδας περιόδου 1940-1945, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ»,  της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, της ΚΕΔΕ, του Δήμου Ηλιούπολης και της Παγκρητίου Ενώσεως. 

Παράλληλα, υπάρχει πλήθος δημοσιεύσεων για τις φωτογραφικές εκθέσεις που έχει 

πραγματοποιήσει η Α.Μ.Κ.Ε “ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ”, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό 

τύπο όπως τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, THE TOC, ESPRESSO, PEOPLE GREECE, EDESSA NEWS, 

DAILY THES, ALPHA TV, ΔΥΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ, VORIA, NEWSIT, ATHENS PRESS, 

KONTRANEWS, POLIS POST, DIMOKRATIA NEWS, enimerosi24.gr, protothema.gr, 

peoplegreece.gr, newpost.gr, το masternews.gr, bloko.gr,  paron.gr,  το ant1news.gr, cnngreece.gr 

www.tlife.gr, www.olympia.gr, www.ert.gr, www.radiogamma.gr, www.ependitislive.gr, 

www.athina984.gr, www.multi-news.gr, www.espressonews.gr, news.www2.gr, www.newsmusic.gr, 

athjcom.gr, www.presshub.gr, olympia.gr, mignatiou.com, www.eleftherostypos.gr, 

www.thepressroom.gr, www.dailythess.gr, www.presidency.gr, www.naftemporiki.gr, 

sofokleous10.gr, www.newsbeast.gr, www.kalavrytanet.com, www.euro2day.gr, www.tempo24.gr, 

www.eleftheriaonline.gr, κ.α. 
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Η εμβάθυνση στην ιστορία αποτελεί αρωγή στον εντοπισμό των προβλημάτων που μαστίζουν τις 

σύγχρονες κοινωνίες αλλά και τρόπο ενδυνάμωσης της εθνικής συνείδησης και αυτογνωσίας. Η 

γνώση του παρελθόντος ενισχύει τη συνειδητοποίηση της σημασίας της ειρήνης και οδηγεί στην 

απαξίωση του πολέμου. Η μνήμη λειτουργεί για εμάς ως ασπίδα προστασίας του παρελθόντος και 

στόχος μας είναι πάντα η προφύλαξη και η ανάδειξη της, ώστε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο 

μέλλον απαλλαγμένο από τα λάθη του παρελθόντος. 

Η Α.Μ.Κ.Ε “ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ” συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια και δράση θέτοντας ως στόχο τη 

διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η οποία πρέπει να αποτελεί μάθημα ες αεί για τις νεότερες και 

επερχόμενες γενιές. Οφείλουμε ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ έτσι ώστε οι πανανθρώπινες αξίες να 

διαιωνίζονται και να έχουμε στο νου μας ότι οι λίγοι όταν είναι ενωμένοι μπορούν να καταφέρουν 

πολλά έναντι των πολλών. 

Η γνώση του ιστορικού παρελθόντος δεν αποτελεί στείρα διαδικασία. Ο διάλογος με τα ιστορικά 

γεγονότα και η αντιμετώπιση τους με κριτική ματιά μπορεί να αποφέρει γόνιμα αποτελέσματα για το 

σύγχρονο άνθρωπο και τις κοινωνίες του σήμερα. 

Συγκρίνοντας την κατάσταση του σήμερα με τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι όταν ο άνθρωπος έχει θέληση μπορεί να ξεπεράσει και τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες. 

Η Α.Μ.Κ.Ε “ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ” θα συνεχίσει τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλει. Παράλληλα, 

είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια φορέων ή ιδιωτών που μοιράζονται 

τις ίδιες αξίες με εμάς. 

Σε αυτή μας την προσπάθεια θέλουμε συνοδοιπόρους. Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι ο υλισμός 

και η τεχνοκρατία των καιρών μας, απομακρύνουν τους λαούς από τη γνώση του ιστορικού 

παρελθόντος κάνοντάς τους έρμαια της αμάθειας. 

Στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την προβολή της ιστορικής μας μνήμης θεωρούμε ότι η στήριξή 

σας θα προσδώσει κύρος στην εταιρική σας ταυτότητα, αφού ως γνωστόν μια χορηγία κοινωνικού 

χαρακτήρα έχει αναγνωριστεί ως επένδυση για τη σύγχρονη επιχείρηση και στοιχείο που βοηθά στην 

ευημερία της. 

 

 

ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ 

τον άνθρωπο, το παιδί, το πνεύμα, τη γνώση, την Ιστορία 
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