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Βόλεϊ 

 

Φιλανθρωπικό Τουρνουά  
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου  πιστός στο κοινωφελές έργο που 

παρουσιάζει εδώ και χρόνια, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική κοινωνική παρουσία που έχει το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ως θεσμός, ανέλαβε πρωτοβουλίες και συνδιοργάνωσε σε συνεργασία με 
τον Α.Ο. Ποσειδώνα Τήνου, Φιλανθρωπικό Τουρνουά Βόλεϊ. Στο τουρνουά που διεξήχθη στο κλειστό 
γυμναστήριο του Δήμου Τήνου το Σάββατο 25 Ιουνίου, συμμετείχαν οι ομάδες βόλεϊ ανδρών και 
γυναικών του Συλλόγου μας, του Α.Ο. Ποσειδώνα Τήνου και του Α.Ο. Θρίαμβος Χαϊδαρίου. 
 
Οι αγώνες αυτοί είχαν φιλανθρωπικό σκοπό και τα έσοδα από τα εισιτήρια διατέθηκαν για τη 
στήριξη του Συλλόγου ΑΜΕΑ Τήνου «Όλοι έχουμε δικαίωμα». Παράλληλα, πέρα από τη συμμετοχή 
μας, διαθέσαμε και ένα χρηματικό ποσό σε είδη χειροτεχνίας για την ενασχόληση των παιδιών καθώς 
με αυτά δημιουργούν διάφορα δώρα και τα πουλούν για την ενίσχυση της λειτουργίας του συλλόγου 
τους. 
 
Το έπαθλο δεν ήταν η ικανοποίηση από την κατάκτηση του τουρνουά και από τις δύο ομάδες μας, 
αλλά η συγκίνηση από τη χαρά που δώσαμε σε αυτά τα παιδιά. Παιδιά που παρόλο τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους, προσπαθούν για το καλύτερο και γεμίζουν με δάκρυα χαράς για τα πιο απλά 
πράγματα. 
 
Ο Σύλλογός μας, με υπερηφάνεια και τιμή ευχαριστεί τους παίχτες και συναδέλφους μας, όλους 
αυτούς που συνέβαλαν σε αυτήν τη προσπάθεια και τον κόσμο που παραβρέθηκε στην εκδήλωση 
αυτή. 
 
Τέλος θα θέλαμε να συγχαρούμε τις προσπάθειες των παιχτών – συναδέλφων μας στις ομάδες βόλεϊ 
που κατέκτησαν το χάλκινο κύπελλο στα πρωταθλήματα της ΟΤΟΕ και του Εργασιακού. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 
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Φωτογραφία από του τουρνουά Βόλεϊ που διεξήχθη στη Τήνο το Σάββατο 25 Ιουνίου. 

 
 

 
 

 


