ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Τ Ο Υ Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Υ Γ Ε ΙΑ Σ
Β. Σοφίας 117, 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286
Email: p a s y n o _ 9 @ o t e n e t . g r Κιν: 6979774520 & 6932361623
Site: w w w . p a s y n o . g r

Αθήνα 03/12/2018
Αρ. Πρωτ. :264

Τη Δευτέρα 19/11/2018, η ποδοσφαιρική της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, στο πλαίσιο της
κοινωνικής ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των ευπαθών πληθυσµών, αγωνίστηκε
κόντρα στην οµάδα παλαιµάχων του Ατρόµητου, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του
πληθυσµού για τον παιδικό καρκίνο, µε τίτλο: «Ο παιδικός καρκίνος µπορεί να
νικηθεί». Η ποδοσφαιρική αναµέτρηση διεξήχθη στο Δηµοτικό Γήπεδο Χρυσούπολης
Τεµπών (Νούφαρων) Περιστέρι, µε τη συµµετοχή νοσηλευτών από διάφορα νοσοκοµεία
της Αττικής, οι οποίοι µαζί µε τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστές του Ατρόµητου
µετέφεραν το µήνυµα συµπαράστασης τόσο στους µικρούς ήρωες, οι οποίοι µάχονται µε
σθένος κατά της επάρατης νόσου, αλλά και στις οικογένειες τους.
Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κοµµάτι, η αναµέτρηση έληξε µε σκορ 4-1 υπέρ των
παλαιµάχων του Ατρόµητου, οι οποίοι καθήλωσαν µε το ποδοσφαιρικό ήθος και την
αγωνιστικότητά τους, εισπράττοντας το θερµό χειροκρότηµα και τον θαυµασµόόλωντων
παρευρισκοµένων.
Τα µέλη της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, είχαν την τιµή να
ανταγωνιστούν παλαίµαχους αστέρες του Ατρόµητου: Πατσή, Ριµύκη, Σάσσαλο,
Τριανταφύλλου, Σκαρπέλη, Μητράκο, Μακρή, Τοµάρα, Κωνσταντινίδη, Λιάτο, Δήµο,
Κορακάκη, Σεροπιάν, Κεχαγιά, υπό την παρουσία του Προέδρου του ΑΠΣ κ. Πατατανέ
Αντώνη.
Για την οµάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, αγωνίστηκαν: Αβραµίδης Γ., Αλεξός
Ευάγγελος,

Δάγλας

Αριστείδης,

Καλαποθαράκος

Βασίλειος,

Κιούσης

Νικόλαος,

Μαντζανάς Μιχαήλ, Μπίζας Λάµπρος, Πολυκανδριώτης Τζαννής, Σαληκίδης Δηµοσθένης,
Τζιάτζιος Αθανάσιος, Τούσης Ευθύµιος.
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες του
προς όλα τα ιστορικά µέλη της οµάδας των παλαιµάχων του Ατρόµητου, τόσο για την
άµεση ανταπόκρισή τους στο αίτηµα για τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα, όσο και για τις
στιγµές ποδοσφαιρικής µαγείας, τις οποίες πρόσφεραν απλόχερα σε όλους τους
συµµετέχοντες.

Επίσης, εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της, προς την Ελληνική Εταιρεία
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, για την εθελοντική υγειονοµική κάλυψη του
ποδοσφαιρικού αγώνα.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Δάγλας

Ο Γ. Γραµµατέας

Γεώργιος

Αβραµίδης

