
Ο Συλλόγος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης ενισχύει τον Σύλλογο  Γονέων Παιδιών 
με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βόρειας Ελλάδας „ΛΑΜΨH“ 
 
 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης, ο οποίος το 2016 συμπλήρωσε 20 χρόνια 
από την ίδρυσή του, έχει φέρει εις πέρας με ιδιαίτερη επιτυχία διάφορες  φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις που ως στόχο είχαν την υποστήριξη κοινωνικά αδύναμων ανθρώπων στην 
Ελλάδα. 
 
Με ιδιαίτερη χαρά διοργανώνει στις 2 Δεκεμβρίου 2016 μία μουσική εκδήλωση βασισμένη 
στην ταινία του Κώστα Φέρρη „Ρεμπέτικο“. H εκδήλωση θα λάβει χώρα στο κτήριο της 
Παλαιάς Όπερας („Alte Oper“) της Φρανκφούρτης. 
 
Την καλλιτεχνική ευθύνη της βραδιάς έχουν αναλάβει αφιλοκερδώς η μεσόφωνος 
Αλεξάνδρα Γκράβας και ο πολυπράγμων (κινηματογραφικός δημιουργός, ηθοποιός, 
στιχουργός κλπ.) Κώστας Φέρρης. Βασικός συντελεστής του καλλιτεχνικού προγράμματος 
θα είναι το μουσικό συγκρότημα „ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ“. 
 
Τα έσοδα της συναυλίας συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον προσφορών από δωρητές θα 
διατεθούν  για την υποστήριξη τού Συλλόγου  Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες 
Βόρειας Ελλάδας „ΛΑΜΨH“, προκειμένου τα  παιδιά που προσβλήθηκαν από κακοήθες 
νόσημα να συνεχίσουν να έχουν αξιοπρεπή αντιμετώπιση αλλά και ελπίδα αποθεραπείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εμπνεέεται από την αναφορά του αρχαίου Έλληνα 
φιλοσόφου Πλάτωνα, υπενθυμίζοντας ότι  „Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τον 
εαυτό του, αλλά συγχρόνως  για την πατρίδα του και τους συνανθρώπους του“  και  
προτρέποντας την ελληνική  κοινότητα της Φρανκφούρτης να συμμετάσχει στην εν λόγω  
εκδήλωση, αποδεικνύοντας  έμπρακτα την αλληλεγγύη της  προς τους πιο ευάλωτους από 
τις συνέπειες της  οικονομικής κρίσης συνανθρώπους μας στην Ελλάδα. 
 
Σχετικά με το Σύλλογο Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης 
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης ιδρύθηκε το 1996 και αριθμεί γύρω στα 120 μέλη. 
Κύριος σκοπός του είναι η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων τόσο μεταξύ των μελών του όσο και 
μεταξύ του συλλόγου και άλλων επιστημονικών φορέων. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς 
διαδρομής του, ο σύλλογος καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους ελληνικούς φορείς στην 
ευρύτερη περιοχή τής Φρανκφούρτης διοργανώνοντας μία σειρά από διαλέξεις και συνέδρια με 
εισηγητές γνωστά πρόσωπα από τον επιστημονικό, πολιτικό, δημοσιογραφικό και πολιτιστικό χώρο.  
 


