
 

Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο ποδοσφαιρικό τουρνουά "Γκολ στη Φτώχεια" 

 
Παρακολουθήστε το αφιέρωμα της ΕΡΤ3, πιέζοντας εδώ 

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης συμμετείχε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή με ομάδα Εθελοντών 
του στο ποδοσφαιρικό τουρνουά "Γκολ στη Φτώχεια", που διεξήχθη στην Πλατεία 
Αριστοτέλους από τις 11.00 έως τις 15.00, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υγειονομική 
κάλυψη της διοργάνωσης.  

Στην ποδοσφαιρική ομάδα που συγκροτήθηκε συμμετείχαν συνολικά 7 Σαμαρείτες και 
Σαμαρείτισσες ενώ στην υγειονομική κάλυψη συμμετείχαν 8 Εθελοντές του Σώματος.  

Το ποδοσφαιρικό τουρνουά παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Dr. Αυγερινός, ο οποίος συνεχάρη όλους τους Εθελοντές για την προσφορά τους 
και τη συμμετοχή τους σε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία που απέβλεπε στην 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας στις δραματικές επιπτώσεις της φτώχειας. Οι υπεύθυνοι 
της διοργάνωσης και του περιοδικού δρόμου "σχεδία" ευχαρίστησαν θερμά τους Εθελοντές 
Σαμαρείτες για τη συμμετοχή τους και την υποστήριξη που παρείχαν.   

 

 

 

 

http://www.ert.gr/ert3/gkol-sti-ftochia-stin-platia-aristotelous-video/


"Γκολ στη Φτώχεια" αποτελεί το σύνθημα της κοινωνικής εκστρατείας που ξεκίνησε το 
2006 με στόχο την υποστήριξη ευπαθών συμπολιτών μας, παράλληλα με την κινητοποίηση 
των πολιτών ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι άστεγοι, τα εξαρτημένα 
από ψυχοτρόπες ουσίες άτομα και οι πρόσφυγες είναι οι τρεις κατηγορίες που βρίσκονται 
στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας. Στόχος, να αναδειχθούν τα προβλήματα, να 
προβληθεί το έργο φορέων που αναλαμβάνουν την περίθαλψη των ευπαθών αυτών 
ομάδων και, εντέλει, να ενισχυθεί ο αγώνας για την επανένταξη συνανθρώπων μας που 
βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Η Εθνική Ομάδα Αστέγων συμμετείχε για πρώτη φορά στο 5ο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2007 στην Κοπεγχάγη, κατακτώντας μάλιστα 
το Κύπελλο Fair Play. Στον ετήσιο διαγωνισμό της FIFA "The Power of Football", η Εθνική 
Αστέγων συμπεριλήφθηκε στα τρία κορυφαία κοινωνικά project του πλανήτη για το 2014, 
για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί το άθλημα του ποδοσφαίρου στην προσπάθεια για 
μια καλύτερη κοινωνία.  

 

 


