
 Υψίστης σηµασίας φιλανθρωπικός αγώνας, για µια τεράστια µάχη που δίνει 

απεγνωσµένα αυτές τις µέρες σε νοσοκοµείο της Ιταλίας για τη ζωή του ένα µικρό παιδί, 

προγραµµατίστηκε και θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

18.00 στο ∆ηµοτικό Στάδιο της Ελευσίνας. 

 Έπειτα από πρωτοβουλία πολιτών και βετεράνων ποδοσφαιριστών της Ελευσίνας µ’ 

επικεφαλής τη µεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου Γιάννη Καλλιτζάκη, ορίστηκε 

φιλική αναµέτρηση ανάµεσα στην οµάδα των ALL STARS της Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, 

που στελεχώνεται από τα περισσότερα αστέρια των πρωταθλητών Ευρώπης.. 

το 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας και της Μικτής οµάδας παλαιµάχων και εν ενεργεία 

ποδοσφαιριστών Ελευσίνας και Ασπροπύργου. 

 Ο αγώνας αυτός δεν είναι µόνο ένα πολυσήµαντο ιερό προσκλητήριο ανθρωπιάς, ένα 

κάλεσµα αγάπης, που ανταποκρίθηκαν χωρίς περιστροφές, πολλοί διεθνείς βετεράνοι 

µπαλλαδόροι των ALL STARS, καθώς και Ελευσίνιοι και ποδοσφαιριστές από τον 

Ασπρόπυργο. 

 Η µάχη αυτή είναι ένα µεγάλο µήνυµα, µια ατελεύτητη απάντηση φιλανθρωπίας. Για 

να κρατηθεί όρθιος στη ζωή ο ∆ηµητράκης, ένα αγοράκι ηλικίας µόλις 10 ετών, που 

χρειάζεται άµεσα µεταµόσχευση καρδιάς! 

 Να του δώσουµε την ευκαιρία να παίξει, να τρέξει, να γελάσει, να χαρεί, να 

τραγουδήσει, να γίνει ότι θέλει στη ζωή που του αξίζει. Να του δώσουµε την ευκαιρία ώστε 

τα όνειρά του να αποκτήσουν ελπίδα. 

 Μπορούµε να υπερβούµε τις οικονοµικές αντοχές µας, καταθέτοντας ένα ελάχιστο 

ποσό, έναν καφέ, στον λογαριασµό που ανοίχθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς µε αριθµό 5115-

061037-276, ή αγοράζοντας ένα εισιτήριο του αγώνα σαν οικονοµική ενίσχυση. 

Στηρίζουν αυτόν τον αγώνα για τον ήρωα πιτσιρίκο της ιστορίας: 

 Ο ∆ήµος Ελευσίνας, ο Οργανισµός Πολιτισµού του ∆ήµου (Π.Α.Κ.Π.Π.Α), ο ∆ήµος 

Ασπροπύργου, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων ∆υτικής Αττικής, παλαίµαχοι και 

µάχιµοι ποδοσφαιριστές του Πανελευσινιακού, του Ηρακλή και της οµάδας του 

Ασπροπύργου, επώνυµοι και ανώνυµοι. 

 Θα είναι εκεί:  Ο ∆ηµήτρης Σαραβάκος, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Άγγελος 

Μπασινάς, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Τάκης Φύσσας, ο Γιώργος 

Σεϊταρίδης, ο Σωτήρης Κυριάκος, ο Μιχάλης Καψής, ο Κρίστο Βαζέχα και άλλοι πολλοί. 

 Mαζί µε τον Γιάννη Καλιτζάκη και άλλα παιδιά της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου 

δώσουν το παρόν και θα στείλουν το µεγάλο µήνυµα ανθρωπιάς και αλτρουισµού σ΄ αυτούς 

τους ηθικά, πνευµατικά, αθλητικά και γενικότερα κοινωνικά τρικυµισµένους, ταραγµένους, 

ανταριασµένους, φαιούς και θολούς καιρούς που διανύουµε. 

 ∆ήλωσαν παρόντες µέχρι τώρα από την Ελευσίνα οι:  Τσολάκης, Βιολέτης, 

Αναστασόπουλος, Καµπανάρος, Χατζηδηµητρίου, Σαµπάνης, Μακρής, Αδάµ, Καλιώρας και 

από τον Ασπρόπυργο οι: Κοµµιώτης, Σιδηρόπουλος, Παλιγγίνης, Πλάτωνος, Μονέ, 

Τζωρτζινάκης, Καλογρίδης, Στραµατσούρας, Τσεβάς, Τούσης, Ζόνας, Κάραλης, Κάτσιος. 

 ΠΡΕΠΕΙ να βοηθήσουµε και να σώσουµε ένα µικρό παιδί! ΠΡΕΠΕΙ για να σώσουµε 

τον κόσµο όλο… Τον κόσµο µας… Τα παιδιά µας… Την ψυχή της ψυχής µας… Την ζωή της 

ζωής µας… ΠΡΕΠΕΙ να είµαστε ΟΛΟΙ εκεί… Όλοι. 

Ο µικρός ∆ηµήτρης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ… 

 

 

 


