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Ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην πόλη μας.

Ο Δήμος μας συνεχίζοντας την αθλητική του παράδοση που τον θέλει άρρηκτα συνδεδεμένο
με τον αθλητισμό υπέγραψε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 πρωτόκολλο συνεργασίας με το
Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙ
ΠΑΤΕΙΡΑ» και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, που αφορά στην προαγωγή των
αθλητικών ηθών, του φίλαθλου πνεύματος του εθελοντισμού, τη γνωριμία των μαθητών με
τα Ολυμπιακά αθλήματα και γενικότερα την ανάληψη από κοινού δράσεων για την
ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων, των αθλητικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης μας
για τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού.

Όπως ενημέρωσε το Δημ. Συμβούλιο η εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού
κα Ιωάννα Καρυοφύλλη, η οποία πρωτοστάτησε στην παραπάνω συνεργασία, τα μέρη στα
πλαίσια των σκοπών τους και επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός, ως θεμελιώδες δικαίωμα
κυρίως των παιδιών και των νέων, συμβάλλει στο σεβασμό και την ανάπτυξη των
θεμελιωδών ανθρωπίνων αξιών συμφώνησαν στα εξής:
Θα συνεργαστούν ώστε να πράξουν οτιδήποτε είναι εφικτό για την επίτευξη των στόχων
τους, όπως:
- Προαγωγή των αθλητικών ηθών, του ευ αγωνίζεσθαι, της ευγενούς άμιλλας, του φίλαθλου
πνεύματος και του εθελοντισμού ως πανανθρώπινων αξιών του Ολυμπισμού
- Γνωριμία των μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Νέας Σμύρνης με τα Ολυμπιακά αθλήματα και παρακίνησή τους προς την
άσκηση, που συμβάλλει
στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και της ανέλιξης των φυσικών,
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πνευματικών και ηθικών δυνάμεών τους
- Τη διοργάνωση από κοινού ή την υποστήριξη και προβολή από το Δήμο δράσεων των
συμμετεχόντων μερών - Ενημερώσεις Συλλόγων Γονέων και/ή άλλων φορέων φιλαθλητικών
ή πολιτιστικών σωματείων, ιδρυμάτων ή άλλων φορέων ή ενώσεων προσώπων για τον
παιδαγωγικό και κοινωνικό
ρόλο του αθλητισμού.
Στη φωτογραφία (από αριστερά προς δεξιά) διακρίνονται: Ιωάννα Καρυοφύλλη
(Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς), Βαγγέλης Χατζαντουριάν
(Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ν. Σμύρνης), Βούλα Ζυγούρη (Ολυμπιονίκης
Πάλης) Μέλος ΔΣ Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Βούλα Κοζομπόλη (Ολυμπιονίκης
Υδατοσφαίρισης) Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Εύη Μωραϊτίδου
(Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης) Γ.Γ. Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Παναγοπούλου
Κατερίνα (Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτειρα),
Τζουλάκης Σταύρος (Δήμαρχος Νέας Σμύρνης), Κραβαριώτη Βιργινία (Ολυμπιονίκης
Ιστιοπλοίας) μέλος ΔΣ Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και στο κέντρο ο Γιώργος
Φουντουλάκης (Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επίτροπης).
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