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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή φιλανθρωπικού τουρνουά ποδοσφαίρου»
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειανατολικής Αττικής (Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α.) σε
συνεργασία με το ΙΕΚ «ΑΛΦΑ» του Ομίλου Ξυνή και το Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο, θα πραγματοποιήσουν
φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και χορηγό
επικοινωνίας την Ελληνική Ραδιοτηλεόραση (ΕΡΤ), την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα
17:00 στο Δημοτικό Στάδιο Χολαργού «Μ.Μαρσώ» (Ζακύνθου 2 – Χολαργός).
Σκοπός της διοργάνωσης είναι η στήριξη και ενίσχυση των κατοίκων που επλήγησαν από την
φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στις περιοχές Ραφήνας – Νέας Μάκρης – Μάτι – Νέος
Βουτζάς καθώς και η απόδοση της δέουσας τιμής τόσο στα θύματα όσο και στις οικογένειες των
θυμάτων. Οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τη διοργάνωση, με ελεύθερη είσοδο, καλούνται, αν
δύνανται, να παρέχουν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα
συλλέγονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τις Μητροπόλεις Μεσογαίας & Λαυρεωτικής και
Αμαρουσίου, Κηφισίας & Ωρωπού και μέσω αυτών θα διατεθούν στους κατοίκους των πυρόπληκτων
περιοχών.
Επιπροσθέτως, θέλοντας να προσφέρουμε ένα όραμα ελπίδας και ζωής για το μέλλον, στο
γήπεδο θα υπάρξει ειδικός διαμορφωμένος χώρος, προκειμένου γίνεται ενημέρωση και συλλογή
επιχρίσματος σάλιου από τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, προς ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών
Δοτών Μυελού των Οστών.
Για την επαρκέστερη ενημέρωση και προβολή της διοργάνωσης προκειμένου αποδώσουμε την
δέουσα Τιμή και Στήριξη στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου
2018 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των
διοργανωτών, εκπρόσωποι των Μητροπόλεων Μεσογαίας & Λαυρεωτικής και Αμαρουσίου,
Κηφισίας & Ωρωπού, εκπρόσωπος του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π.
καθώς και ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.
Στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης, είναι ανάγκη να αποδείξουμε ότι ο Έλληνας Αστυνομικός
διακατέχεται από ευαισθησίες και δεν ενεργεί μόνο μέσα στα αυστηρά στερεότυπα που του
επιβάλλουν οι συνθήκες. Οφείλουμε να κινητοποιήσουμε κάθε Συνάδελφο αλλά και κάθε Πολίτη, να
προσφέρει ό,τι μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν.
Ευελπιστούμε στη καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στο εγχείρημά μας.-

