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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη και φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το 2ο Τουρνουά 

Αλληλεγγύης Αγώνων Ποδοσφαίρου των Σχολείων του Δήμου Αμαρουσίου, με διοργανωτή την 

Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου, το Σάββατο 1η Απριλίου 2017 , στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις «ΑΡΕΝΑ», που ευγενώς παραχωρήθηκαν δωρεάν για δεύτερη χρονιά από τον 

ιδιοκτήτη της κ Ντουντούμη.  

Η φετινή διοργάνωση ήταν  αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από εθνικότητα, 

χρώμα ή θρησκεία και έγινε  με σκοπό να ενισχυθούν  υλικά αλλά και ηθικά τα παιδιά 

εκείνα που είτε έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, είτε έχουν βρεθεί 

αντιμέτωπα με τη βία που γεννάει κάθε πόλεμος. 

 Στο Τουρνουά συμμετείχαν 280 μαθητές από 12 Δημοτικά Σχολεία και 5 Γυμνάσια 

του Δήμου Αμαρουσίου, που με τη συνοδεία και την ενεργή συμμετοχή των οικογενειών τους, 

συνέβαλαν στην επιτυχία, τόσο του αθλητικού, αλλά και του κοινωνικού σκοπού της 

εκδήλωσης.  

Κατά την έναρξη των αγώνων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων κ. Βασίλης 

Μπούρας μεταξύ άλλων ανέφερε:  “ Βιώνουμε  την αλληλεγγύη, όχι σαν ελεημοσύνη ή 

φιλανθρωπία, αλλά ως τρόπο ζωής, που ενισχύει την συλλογικότητα και την κοινωνική 

συνοχή. Οι δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης, ως πράξη ανιδιοτελής, αποτελεί μια ύστατη 

προσπάθεια διαχείρισης αυτής της παράλογης και πέρα από κάθε ηθική, πράξη αντίστασης 

στην επίθεση που δέχεται η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια”. Ενώ ολοκληρώνοντας τον 

χαιρετισμό του, συμπλήρωσε: “Eμείς εδώ σήμερα στο Μαρούσι ενώνουμε τις φωνές μας και 

αποδεικνύουμε ότι υπάρχει και το Μαρούσι, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, του 

αθλητισμού, αποδεικνύουμε ότι η γνώση, η προσφορά, η αλληλεγγύη, η δημοκρατία 

λειτουργούν ως ασπίδα και αντικρούουν επιθέσεις ρατσισμού και ξενοφοβικής παράνοιας”. 

Στο σύντομο χαιρετισμό που απεύθυνε αμέσως μετά, ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου 

Τομέα κ. Γιώργος Καραμέρος ανέφερε: “ Συγχαρητήρια στους μαθητές των σχολείων του 

Αμαρουσίου και στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Θα είμαστε εμπράκτως 

υποστηρικτές σε κάθε σας προσπάθεια”  

Για την Ιστορία, αναφέρουμε την κατάταξη των Σχολείων : 

Δημοτικά:   Γυμνάσια:  

1η Θέση: 3ο Δημοτικό  1η Θέση: 5ο Γυμνάσιο 

2η Θέση: 13ο Δημοτικό  2η Θέση: 7ο Γυμνάσιο 

3η Θέση: 8ο Δημοτικό  3η Θέση: 1ο Γυμνάσιο 

Στη πραγματικότητα όμως νικητές ήταν ο αθλητισμός, η συνεργασία των ομάδων, η 

αλληλεγγύη και η προσφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας. 

 Κατά τη βράβευση των ομάδων ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ Γιώργος Πατούλης 

συνεχάρη την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Αμαρουσίου για την πρωτοβουλία της και τόνισε 

ότι “στο Μαρούσι της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και του αθλητισμού, προτεραιότητα όλων 

μας είναι τα παιδιά.” 
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν, σχολικά είδη, είδη ατομικής 

υγιεινής, τρόφιμα μακράς διαρκείας και φάρμακα, τα οποία παραδόθηκαν από μέλη της 

Ένωσης Συλλόγων Γονέων σε Δομές Αλληλεγγύης, στο Κοινωνικό Φαρμακείο, στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων. 

Συγκεντρώθηκαν επίσης, από την εταιρεία FREE RECYCLE, 400 κιλά ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών, για ανακύκλωση, το αντίτιμο των οποίων παραδόθηκε στο ταμείο 

της Ένωσης  Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων. 

Παράλληλα με πρωτοβουλία του παλαίμαχου Διεθνή Διαιτητή Ποδοσφαίρου Συμεών 

Τσολακίδη ο οποίος πρόσφερε προς πώληση επιλεγμένα αντικείμενα και αθλητικά είδη από 

την προσωπική του συλλογή, συγκεντρώθηκε ένα χρηματικό ποσό το οποίο διατέθηκε με 

απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων σε  οικογένειες συμπολιτών 

μας. 

Στο τουρνουά παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Σταθούλης και 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτρης Καρλαύτης, Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης, Ελένη Λέκκα, 

Δημήτρης Σμυρνής, Πέτρος Κούκουζας, Παναγιώτης Σαγρής, Δημήτρης Κουτσουβέλης, 

Τάσος Σπυρόπουλος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πέτρος Δαμιανός και Σοφία Κορωναίου, 

εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης μας. 

Από μεριάς μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, όλους τους  εκπαιδευτικούς που 

εθελοντικά προετοίμασαν και συνόδευσαν τους μαθητές των σχολείων στους αγώνες, τους 

γονείς που βοήθησαν με την παρουσία τους την άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης, τους 

εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές, τη Διεύθυνση  Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής 

και τον Δήμο Αμαρουσίου για την τεχνική υποστήριξη που μας παρείχαν. 

Τέλος , θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους επίλεκτους αθλητές του 

ΑΣΑΕΔ που τίμησαν τη Διοργάνωση με την παρουσία τους και οι οποίοι ήταν :  οι 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ και παγκόσμιοι πρωταθλητές Δημοσθένης ΤΑΜΠΑΚΟΣ και Ιωάννης 

ΜΕΛΙΣΑΝΙΔΗΣ (Ενόργανη Γυμναστική), Δημήτρης ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ (καλαθοσφαιριστής της 

Εθνικής Ελλάδος και του  Ολυμπιακού), Μαρία Λουΐζα ΒΡΥΩΝΗ (πρωταθλήτρια στην 

Ελευθέρα Πάλη), Γιώργος ΦΡΑΓΚΟΣ (πρωταθλητής Ιστιοπλοΐας), και φυσικά στους εθελοντές 

διαιτητές που διέθεσε η ΕΠΣΑ. 

 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 


