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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Η Eurobank και η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών  
στο Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης» 

 
 
Ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα αγάπης πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του 
Παιδικού Χωριού SOS στη Βάρη.  
Στο μεγάλο τραπέζι που ετοιμάστηκε, τα 53 παιδιά με τις μητέρες και τους συντελεστές του 
χωριού γευμάτισαν μαζί με τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών και 
εκπροσώπους της Eurobank που είναι εδώ και πολλά χρόνια χορηγός όλων των Εθνικών 
Ομάδων Μπάσκετ.  
 
Οι καλαθοσφαιριστές  Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης 
Μουράτος, Μιχάλης Λούντζης, Χάρης Γιαννόπουλος, περίμεναν τα παιδιά να τελειώσουν 
τις σχολικές τους υποχρεώσεις, υπέγραψαν φανέλες, μοίρασαν δώρα, έπαιξαν μπάσκετ 
μαζί τους και απόλαυσαν ένα ξεχωριστό γεύμα.    

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank κ. Μιχάλης 
Βλασταράκης δήλωσε: «Αυτές οι ημέρες ανήκουν στα παιδιά και ειδικότερα στα παιδιά 
που είναι αγωνιστές της ζωής. Η Eurobank μαζί με τους μπασκετμπολίστες μας, με χαρά 
συμμετέχει σ’ αυτή την εκδήλωση στηρίζοντας το έργο των Παιδικών χωριών SOS, ένα έργο 
ζωής και αγάπης που παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, οικογενειακή θαλπωρή και τα 
απαραίτητα εφόδια να αντιμετωπίσουν το μέλλον».  

Παρών στο ξεχωριστό αυτό γεύμα ήταν και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Παναγιώτης Τσαγκρώνης ο οποίος δήλωσε:  «Ο 
προσανατολισμός των Παιδικών Χωριών SOS και το έργο που προσφέρουν, επιτρέποντας σε 
έναν μεγάλο αριθμό παιδιών να μεγαλώσουν σωστά, δεν μπορεί να μας αφήνουν 
αδιάφορους. Η σημερινή εκδήλωση ήταν κάτι μικρό, συμβολικό, αλλά το πιο σημαντικό για 
εμάς είναι η χαρά που μας έδωσαν τα ίδια τα παιδιά με την υποδοχή τους και οι στιγμές 
που μοιραστήκαμε μαζί τους. Χαιρόμαστε που και σε τέτοιες πρωτοβουλίες έχουμε δίπλα 
μας την Eurobank, με την οποία η σχέση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και 
όλων των Εθνικών ομάδων ξεπερνάει κατά πολύ αυτή της χορηγικής συνεργασίας. Καλές 
γιορτές, με υγεία για όλον τον κόσμο». 

Ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS κ. Γιώργος Πρωτόπαππας υποδέχθηκε 
τους αθλητές και τα στελέχη της Eurobank, τονίζοντας ότι «Στα Παιδικά Χωριά SOS 
αισθανόμαστε τυχεροί που η Eurobank στηρίζει τα τελευταία χρόνια το έργο μας με 
συνέπεια και συνέχεια στο χρόνο, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια στα  παιδιά που 
φροντίζουμε. Η Eurobank εδώ και πολλά χρόνια αποδεικνύει έμπρακτα τη σπουδαιότητα με 
την οποία προσεγγίζει το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχοντας εντάξει στις 
βασικές αρχές και στο όραμά της όλα τα θέματα και δράσεις που απασχολούν τα παιδιά, 
τους νέους και την κοινωνία σε αθλητικό, εκπαιδευτικό και προνοιακό επίπεδο.  Ιδιαίτερα 



δε στο δύσκολο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα μας, η 
δραστηριοποίηση της Τράπεζας και η κινητοποίηση των εργαζομένων και των πελατών της 
δίνουν μια ανάσα ζωής και θέτουν τις βάσεις για ένα πιο ελπιδοφόρο αύριο. Η σημερινή 
επίσκεψη της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και η χαρά αλλά και 
το πρότυπο που έδωσαν στα παιδιά μας είναι ελάχιστο δείγμα της ολιστικής προσέγγισης 
που περιμένει η κοινωνία από τις επιχειρήσεις στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».  

 

 

 

 

 


