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                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

              Ο Δήμος Τανάγρας στο πλευρό του Παναγιώτη Ραφαήλ και στον αγώνα του 

για τη ζωή! 
 

Μια όμορφη πρωτοβουλία για το μικρό αγγελούδι Παναγιώτη – Ραφαήλ, που 

ο Δήμος Τανάγρας με πολλή αγάπη την κάνει πράξη! 

 

Για άλλη μια φορά ο Δήμος Τανάγρας έδειξε την ευαισθησία του και το ανθρώπινο 

πρόσωπό του συμμετέχοντας στη διοργάνωση του φιλανθρωπικού αγώνα 

Καλαθοσφαίρισης, μια πρωτοβουλία του Ερμή Σχηματαρίου και του προπονητή του κ. 

Νίκου Οικονόμου  με την ομάδα των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών, που διεξήχθη 

την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 στο Κλειστό Γυμναστήριο Σχηματαρίου. 

Με προπονητή τον σπουδαίο Γιάννη Ιωαννίδη - έναν από τους κορυφαίους 

Έλληνες κόουτς, προπονητή της μεγάλης ομάδας του Άρη και του Ολυμπιακού - η ομάδα 

των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος με μεγάλες μορφές του παρελθόντος 

του ελληνικού μπάσκετ μεταξύ των οποίων οι Μπάνε Πρέλεβιτς, Γιάννης Γιαννούλης, 

Ντέιβιντ Στεργάκος, Νίκος Μπουντούρης, Σάκης Τζαλαλής, Κώστας Τσαρταρής, Χρήστος 

Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Παπανικολάου κ.α.,  αναμετρήθηκε με τον Ερμή 

Σχηματαρίου.  
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Ο φιλανθρωπικός αγώνας που διοργανώθηκε άψογα, παρουσιάστηκε από τον 

σπουδαίο δημοσιογράφο Βασίλη Σκουντή και την εξαίρετη παρουσιάστρια Όλγα 

Λαφαζάνη. 

Διαιτητές του ματς ήταν οι: Παντελίδης, Ντάνος και Χουγιάζος. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να στηρίξει οικονομικά, τον μικρό μαχητή 

Παναγιώτη-Ραφαήλ, που πάσχει από Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία τύπου 1 μια σπάνια 

εκφυλιστική και - μέχρι πρόσφατα - καταληκτική νόσο, που σήμερα δίνει τη δική του μάχη 

για τη ζωή και χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το 

ταξίδι του στις ΗΠΑ, όπου θα  υποβληθεί σε μια νέα ελπιδοφόρα γονιδιακή θεραπεία.  

Ο φιλανθρωπικός αγώνας πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα κύμα αγάπης και 

αλληλεγγύης,  παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, του 

βουλευτή της ΝΔ κ. Κουτσούμπα, της Αντιπεριφερειάρχη κας Παπαθωμά, εκπροσώπων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων και πλήθος κόσμου.   

Τον αγώνα-«εκδήλωση ανθρωπιάς και προσφοράς» χαιρέτισαν ως εξής: 

Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Περγάλιας, βαθύτατα συγκινημένος είπε ότι : «... 

ο τόπος που μεγάλωσα άνοιξε την αγκαλιά του στον μικρό μας φίλο Παναγιώτη-Ραφαήλ. 

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους κοινωνικούς φορείς του Δήμου, 

τους επιχειρηματίες, τους δημότες, αλλά και τα μικρά παιδιά που έδωσαν ακόμα και από το 

χαρτζιλίκι τους για αυτόν τον ιερό σκοπό. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, την ομάδα των Βετεράνων 

Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας, την ομάδα του Ερμή Σχηματαρίου και τον προπονητή της 

ομάδας Νίκο Οικονόμου για την άμεση ενεργοποίησή τους στον φιλανθρωπικό σκοπό, που 

πρωτοστατήσαμε ως δημοτική αρχή και βοηθήσαμε να πάρει αυτή η εκδήλωση μορφή 

χιονοστιβάδας, σ’ ένα κίνημα αγάπης και αλληλεγγύης για όλη την Ελλάδα». 

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι όλη η Ελλάδα άνοιξε 

διάπλατα την αγκαλιά της για τον μικρό Παναγιώτη Ραφαήλ. Οι βετεράνοι 

μπασκετμπολίστες μας βρέθηκαν στο Σχηματάρι και μαζί με τον τοπικό Ερμή κατέδειξαν 

ότι τα κοινωνικά μας αντανακλαστικά λειτουργούν ακόμη. 



Η Αντιπεριφερειάρχης κα Φανή Παπαθωμά αναφέρθηκε στη δύναμη του 

εθελοντισμού και στα σπουδαία αποτελέσματα του, τονίζοντας ότι η εθελοντική 

προσφορά δίνει λύσεις, εκεί που το κράτος δεν μπορεί, να είναι αποτελεσματικό. 

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Ανδρέας Κουτσούμπας είπε ότι είναι ευθύνη και 

υποχρέωση της Πολιτείας να δημιουργήσει εκείνες τις κοινωνικές δομές που θα μπορούν να 

στηρίξουν περιπτώσεις ανάλογες με του Παναγιώτη-Ραφαήλ.». 

Ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ, Γιώργος Γλωσσιώτης συγκινημένος, 

ευχαρίστησε όλους όσους με κάθε τρόπο στήριξαν τον αγώνα του μικρού μαχητή γιου του  

και είπε ότι “Πίστευα πάντα ότι  θα τα καταφέρουμε και ποτέ δεν έχασα την ελπίδα μου... Ο 

κόσμος στέλνει τον Παναγιώτη-Ραφήλ στη Βοστώνη” 

Στη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα πραγματοποιήθηκε τιμητική βράβευση 

των γονέων του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από 

τον Σύλλογο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών, η οποία έφερε και το μήνυμα του 

καινοτόμου και δωρεάν προγράμματος αντιμετώπισης και καταπολέμησης του σχολικού 

και διαδικτυακού εκφοβισμού, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε τιμητική βράβευση 

του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη από τον Σύλλογο 

Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών για την άμεση ανταπόκρισή του σε σημαντικά 

κοινωνικά ζητήματα, καθώς επίσης και τιμητική βράβευση για το φιλανθρωπικό 

έργο του Συλλόγου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών από τον Δήμαρχο Τανάγρας. 

Μετά το τέλος του αγώνα απονεμήθηκαν αναμνηστικά, με την υπόσχεση οι δυο 

ομάδες να ξανασυναντηθούν όταν ο μικρός Παναγιώτης-Ραφαήλ επιστρέψει νικητής από 

την Αμερική. 

Το αγωνιστικό σκέλος του φιλικού αγώνα μπορεί να μην απασχόλησε αρκετούς, αν 

και υπήρξαν φάσεις που έκαναν κάμποσους ν’ αναπολήσουν τις παλιές καλές εποχές του 

ελληνικού μπάσκετ, με το τελικό σκορ να βρίσκει τους Βετεράνους νικητές με 81-72 επί 

του Ερμή Σχηματαρίου. 

Με αφορμή την εκδήλωση, ο Δήμαρχος κ. Περγάλιας προέβη στην ακόλουθη 

δήλωση: 



«Ο Δήμος Τανάγρας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, θα 

είναι πάντα αρωγοί σε τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα.  

Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου σε κάθε κάλεσμα για να 

συνδιοργανώσουμε δράσεις που συμβάλλουν στη στήριξη,  την ανακούφιση, την 

προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα, 

μικρών παιδιών.  

Η κοινωνία μας χρειάζεται ΟΛΟΥΣ για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο, 

έναν κόσμο με περισσότερα χαμόγελα και λιγότερο πόνο!  


