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Δελτίο Τύπου
Ποδοσφαιρικός Αγώνας Κοινωνικού Σκοπού:
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. vs Εθνική Οµάδα Αστέγων
«Γκολ στη Φτώχεια»
Την Κυριακή 03/03/2019, η ποδοσφαιρική της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της
κοινωνικής ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των ευπαθών πληθυσµών, αγωνίστηκε
κόντρα στην Εθνική Οµάδα Αστέγων, στο Δηµοτικό Γήπεδο του Ρουφ «Παύλος
Γιαννακόπουλος», µε κοινωνικό σκοπό: «Γκολ στη Φτώχεια».
Η ποδοσφαιρική αναµέτρηση διεξήχθη υπό το βλέµµα πολλών νοσηλευτών και
πολιτών, οι οποίοι µαζί µε τους ποδοσφαιριστές και των δύο οµάδων πέτυχαν από κοινού
πολλά «γκολ έναντι της φτώχειας».
Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κοµµάτι, η αναµέτρηση έληξε µε σκορ 4-1 υπέρ της
Εθνικής Οµάδας Αστέγων, της οποίας τα µέλη παρέδωσαν µαθήµατα διαπολιτισµικής
ποδοσφαιρικής παιδείας, υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους κo Ιωάννη Κώτσο,
προσφέροντας υψηλού επιπέδου ποδοσφαιρικές στιγµές. Τα µέλη της ποδοσφαιρικής
οµάδας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. (Πάτερ Γεώργιος Δραχτίδης, Αβραµίδης Γ., Αλεξος Ε.,
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Ρουσσόπουλος Α., Τούσης Ε., είχαν την τιµή να ανταγωνιστούν µε εξαιρετικούς
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τιµούν και εκπροσωπούν µε την παρουσία τους, επάξια τη φανέλα
της Εθνικής Οµάδας Αστέγων.
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες του
προς όλα τα µέλη της Εθνικής Οµάδας Αστέγων, τόσο για την άµεση ανταπόκρισή τους στο

αίτηµα για τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα, όσο και τις στιγµές ποδοσφαιρικής µαγείας, τις
οποίες πρόσφεραν απλόχερα σε όλους τους συµµετέχοντες.
Επίσης, εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της, προς το χορηγό της Ποδοσφαιρικής
Οµάδας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. την Εταιρεία Πρόοψις και προς την Ελληνική Εταιρεία
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης για την εθελοντική υγειονοµική κάλυψη του
ποδοσφαιρικού αγώνα.
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