"Μια ξεχωριστή ημέρα"

Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2009 19:00

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία τη Δευτέρα η εθελοντική αιμοδοσία που
διοργάνωσαν ΠΣΑΚ, ΣΑΚ και ΣΕΠΚ, στην οποία συμειώθηκε εντυπωσιακή συμμετοχή."Είναι
μια ξεχωριστή ημέρα" τόνισαν με ένα στόμα και μια φωνή οι υποκινητές αυτής της
προσπάθειας.
Παπαδόπουλος: "Σημαντική και ξεχωριστή μέρα"

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας Λάζαρος Παπαδόπουλος αναφερόμενος στην πράξη της
εθελοντικής αιμοδοσίας δήλωσε: "Σίγουρα σήμερα είναι πολύ σημαντική και ξεχωριστή
μέρα. Ο ΠΣΑΚ ήθελε να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο και εκτός γηπέδου και για το λόγο
αυτό προέβη σε αυτή την κίνηση. Ελπίζουμε πως αυτό θα είναι ένα παράδειγμα προς τους
νεότερους αλλά και για όλους τους φιλάθλους του αθλήματος. Είναι επίσης πολύ καλό ότι ο
ΣΕΠΚ, ο ΣΑΚ αλλά και οι δημοσιογράφοι στάθηκαν στο πλάι μας. Ελπίζω αυτό που κάναμε
σήμερα να έχει και συνέχεια και θα είναι καλό να το ακολουθήσουν και άλλοι».
Τσαρτσαρής: "Βοήθεια στον συνάνθρωπο"

Ο Κώστας Τσαρτσαρής από την πλευρά του μιλώντας για την κίνηση των φορέων του
μπάσκετ να διοργανώσουν την εθελοντική αιμοδοσία είπε: "Η σκέψη για την αιμοδοσία είναι
απλή. Εμείς θέλαμε να προσφέρουμε βοήθεια σε συνανθρώπους που πραγματικά το
χρειάζονται. Το να δώσουμε λίγο αίμα για κάποιους ανθρώπους που το έχουν μεγάλη
ανάγκη δεν είναι δύσκολο. Ελπίζω και στο μέλλον να υπάρξει και πάλι κάτι ανάλογο με την
ίδια ανταπόκριση.
Βασιλόπουλος: "Σημαντικό να δίνεις αίμα"
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Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος σχολίασε την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε
λέγοντας πως: "Χαίρομαι ιδιαίτερα για την κίνηση την οποία έκανε ο ΠΣΑΚ με την
αιμοδοσία γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πιστεύω ότι είναι
πολύ σημαντικό να δίνει αίμα και να βοηθάς τους ανθρώπους".

Παπαμακάριος: "Δίπλα σε όσους μας έχουν ανάγκη"

Ο Μανώλης Παπαμακάριος θέλησε να τονίσει τη σημαντικότητα της κίνησης της αιμοδοσίας
τονίζοντας: "Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση να κάνουμε αυτό το βήμα και να
συνδυάσουμε την Γενική Συνέλευση μαζί με την αιμοδοσία και να δείξουμε το κοινωνικό μας
πρόσωπο. Ο ΠΣΑΚ το δείχνει έμπρακτα και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό και θα είμαστε
πάντα δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη".

Μπολάτογλου: "Άριστη συνεργασία με τους παίκτες"

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων προπονητών Θόδωρος Μπολάτογλου
μίλησε για την άριστη συνεργασία μεταξύ ΣΕΠΚ και ΠΣΑΚ λέγοντας: "Η απόφαση για να
γίνει αυτή η αιμοδοσία είναι πάρα πολύ σωστή. Επίσης είδαμε ότι η προσέλευση ήταν
μεγάλη και δυναμική τόσο από τον ΠΣΑΚ όσο και από τον ΣΕΠΚ. Άλλωστε ανάμεσα στους
δυο συνδέσμους υπάρχει άριστη συνεργασία και έχουμε καταθέσει μάλιστα κοινά αιτήματα
στην πολιτεία που αφορούν τόσο τους παίκτες όσο και τους προπονητές. Επίσης μόνο με
την καλή συνεργασία μπορούν να λυθούν τα προβλήματα μας και αυτό θα κάνουμε".

Χαλιβελάκη: "Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε"

Η πρόεδρος του ΣΑΚ Μαρία Χαλιβελάκη συμμετείχε στην εθελοντική αιμοδοσία και τόνισε
την ανάγκη για να ευαισθητοποιηθούμε όλοι ατομικά λέγοντας: "Αναμφίβολα είναι πολύ
σημαντικό ότι μέσω του ΠΣΑΚ συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ για να δώσουμε αίμα και να
βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε από μόνοι
μας και να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν
ανάγκη και θα πρέπει ακόμα και από μόνοι μας να ευαισθητοποιηθούμε".
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