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Το Χριστοδούλειο Ίδρυμα στο Χαϊδάρι επισκέφτηκαν το πρωί της Παρασκευής
αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και του
Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαιρισης.
Τους προπονητές εκπροσώπησαν οι Ηλίας Ζούρος και Αλέκος Δάγλας, ενώ από πλευράς
των παικτών το παρών έδωσαν οι: Μανώλης Παπαμακάριος, Κώστας Χαραλαμπίδης,
Θοδωρής Σιούτης, Αντώνης Μάντζαρης, Βαγγέλης Μαργαρίτης, Άγγελος Σιαμανδούρας,
Χριστόφορος Καράβολας, Μάικλ Μπράμος, Λαουρίνας Μικαλάουσκας, Θοδωρής Τσιώτρας.
Ηλίας Ζούρος: "Εκ μέρους του συνδέσμου των προπονητών θέλω να τονίσω πως
στεκόμαστε στην προσπάθεια που γίνεται και θα είμαστε στην διάθεση των ανθρώπων του
ιδρύματος για να βοηθήσουμε όχι μόνο αυτές τις γιορτινές μέρες αλλά και όποτε μας το
ζητήσουν. Εύχομαι σε όλα τα κοριτσάκια και στους ανθρώπους του ιδρύματος καλές
γιορτές με υγεία πάνω από όλα και χωρίς προβλήματα".
Αλέκος Δάγλας: "Σαν γονέας και σαν εκπαιδευτικός είμαι πολύ συγκινημένος γιατί αυτές οι
επισκέψεις μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε χαρά και χαμόγελα στα παιδιά και
να τους δείξουμε πως ο αθλητισμός δεν είναι μόνο οι αγώνες και οι προπονήσεις αλλά και
μια κοινωνική δραστηριότητα που προσφέρει ανεκτίμητα πράγματα σε αυτά τα παιδιά.
Επίσης θέλω να πω συγχαρητήρια στους ανθρώπους του ιδρύματος που κάνουν αυτά τα
παιδιά ευτυχισμένα".
Βάσω Μανούση (Διευθύντρια του Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείου Θηλέων): "Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε θερμά τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών αλλά
και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών για την βοήθεια που μας παρέχουν τα τελευταία
χρόνια. Δυστυχώς η βοήθεια που λαμβάνει το ίδρυμα μας είναι μόνο από δωρεές
συγκεκριμένων προσώπων και όχι από το κράτος. Ωστόσο εμείς αγαπάμε πολύ αυτό που
κάνουμε και το οποίο ξεκίνησε από το 1943 και τον Ιδρυτή, Αρχιμανδρίτη π. Απόστολο Β.
Χριστοδούλου. Ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε την ίδια βοήθεια που είναι πολύ σημαντική
για εμάς".
Μανώλης Παπαμακάριος: "Για μια ακόμη χρονιά η εβδομάδα αγάπης του ΠΣΑΚ ξεκίνησε
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από το Χριστοδούλειο Ίδρυμα. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας είμαστε περήφανοι καθώς
δίνουμε σε αυτά τα παιδιά ιδιαίτερη χαρά και ευτυχία και είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
Ελπίζω στο μέλλον να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι συνάνθρωποι μας και να βοηθήσουν όλα
τα ιδρύματα τα οποία συνεχίζουν να έχουν πολλές δυσκολίες. Ο ΠΣΑΚ θα στέκεται στο
πλάι αυτών των ανθρώπων καθώς οι αθλητές πρέπει πρώτοι να δίνουν το καλό παράδειγμα.
Επίσης εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και αυτό κάνουμε και
κατά την διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο τις γιορτινές αυτές μέρες".
Κώστας Χαραλαμπίδης: "Το να βλέπεις τόσα χαμογελαστά πρόσωπα σε κάνει να νιώθεις
πάρα πολύ όμορφα. Εμείς προσπαθούμε σαν Σύνδεσμος να βοηθήσουμε τα παιδιά. Θα
πρέπει πλέον όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε και μην θυμόμαστε αυτά τα παιδιά μόνο τις
γιορτές. Ο ΠΣΑΚ τα τελευταία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει και θα
συνεχίσει να το κάνει".
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