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Αθήνα, 10/07/2020 

Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Εργαζοµένων της «Πρώτης Γραµµής»: Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ. συµπαίκτης του Συλλόγου «Η Πίστη» 

Στις 08 Ιουλίου 2020, η ποδοσφαιρική οµάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., συµµετείχε 
στο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά των Εργαζοµένων της «Πρώτης Γραµµής», το οποίο 
διεξήχθη στο Γήπεδο Καµατερού στις 18:00 µ.µ. και συµµετείχαν οι Εργαζόµενοι στις 
Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας (ΣΤΑΣΥ), καθώς και η οµάδα Παλαίµαχων 
Ποδοσφαιριστών Καµατερού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεµόνων Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Παθήσεις του Νοσοκοµείου Παίδων Αγ. Σοφία «Η 
Πίστη». 

Πριν την έναρξη του τουρνουά κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, προς τιµήν όλων των 
θυµάτων της πανδηµίας COVID – 19. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η ανταλλαγή 
αναµνηστικών κυπέλων µεταξύ των οµάδων, στο πλαίσιο της ηθικής αναγνώρισης των 
προσπαθειών των εργαζοµένων της «Πρώτης Γραµµής». Σε ότι αφορά το αγωνιστικό 
µέρος η οµάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ηττήθηκε µε σκορ 3-2 από την οµάδα της ΣΤΑΣΥ 
και µε 4-1 από την οµάδα Παλαίµαχων Ποδοσφαιριστών Καµατερού.  

Το ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό γεγονός ανέδειξε το αµοιβαίο πνεύµα αλληλεγγύης και 
αναγνώρισης της τιτάνιας προσπάθειας όλων των εργαζοµένων, κατά τη διάρκεια της 
πανδηµίας COVID – 19, ώστε να εξασφαλίσουν την ασφαλή καθηµερινότητα για όλους 
τους συµπολίτες µας. Παράλληλα δε, έδωσαν το µήνυµα σε όλα τα µέλη του Συλλόγου «Η 
Πίστη», ότι παραµένουν δίπλα τους και στηρίζουν το έργο τους, ως συµπαίκτες «Πρώτης 
Γραµµής». 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ευχαριστεί θερµά τον Πρέσβη 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Παθήσεις του 
Νοσοκοµείου Παίδων Αγ. Σοφία κ. Ευάγγελο Γιαννακουδάκη για την ευγενική προσφορά 
του, στην διεξαγωγή του αγώνα και συγχαίρει την οµάδα των Εργαζοµένων στις Σταθερές 
Συγκοινωνίες της Αθήνας (ΣΤΑΣΥ) και την οµάδα Παλαίµαχων Ποδοσφαιριστών 
Καµατερού για τη συµµετοχή τους. 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο  

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραµµατέας 

   Γεώργιος Αβραµίδης                                          Τζαννής Πολυκανδριώτης 


