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Υπό την επιστηµονική επίβλεψη

Με αποκλειστική δωρεά

« ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΑΣΚΑΛΕ ; »

“

{ ΡΩΤΑΕΙ Ο ΦΙΛΙΝΟΣ }

Το σώµα Φιλίνε, το καλλιεργούν µε την
Γυµναστική, την ψυχή µε την µουσική, το
πνεύµα µε την γνώση. Μόνο έτσι µπορεί
να δηµιουργηθεί το κάλλος. Μέσα στο
κάλλος µπορείς να κλείσεις σφιχτά την
ιδέα του ανθρώπου. Άνθρωπος δεν είναι
µόνο αυτός που έχει δυνατό σώµα, αλλά
αυτός που έχει µαζί και όµορφη ψυχή
και πνεύµα. Το κάλλος λοιπόν, είναι η
έκφραση αυτής της πληρότητας και αυτή
η τελειότητα είναι η αρετή.

”
Πίνδαρος

Editorial
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Αγαπητέ Αθλητή,
Αγαπητέ Γονέα,
Αγαπητέ προπονητή,

Τ

ο 2019 ξεκίνησε µε τον καλύτερο «αθλητικό» τρόπο· µε έναν απόλυτα επιτυχηµένο αγώνα τρεξίµατος
στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Το προσωπικό της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος»
και οι εθελοντές που υλοποίησαν τον αγώνα, µας δίδαξαν τις αρχές του αθλητισµού. Με πολλή υποµονή και κάτω από συνεχή βροχή όχι απλά έκαναν το καθήκον τους εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των
αθλητών, αλλά επιπλέον δεν σταµάτησαν ούτε λεπτό να ενθαρρύνουν όλους ανεξάρτητα τους συµµετέχοντες.

Η χρονιά θα συνεχιστεί µε ένα ακόµα ξεχωριστό γεγονός, το οποίο δεν είναι άλλο από την επιστηµονική ηµερίδα «Γυναίκα & Αθλητισµός» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου στο ΚΠΙΣΝ.
Η ηµερίδα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και στην εκπαίδευση όλων µας πάνω σε θέµατα που αφορούν τη συµµετοχή των γυναικών στον αθλητισµό.
Ειδικότερα, στόχος του Sports Excellence µεταξύ άλλων είναι:
Να εκπαιδεύσει τους προπονητές και προπονήτριες Νέων Κοριτσιών (12-18 ετών) πάνω σε θέµατα Ανατοµίας,
Φυσιολογίας, Ψυχολογίας κ.λπ., ώστε να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί στο έργο τους, και να µειωθούν κατ' επέκταση τα ποσοστά των Νέων Κοριτσιών που εγκαταλείπουν πρόωρα την ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό.
Να ενισχύσει τις ηγετικές δεξιότητες των γυναικών που συµµετέχουν στα αθλητικά δρώµενα.
Να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε µέσα από συνεργασίες µε Συνδέσµους Προπονητών και Οµοσπονδίες να αυξηθεί το ποσοστό των προπονητριών τόσο σε
σωµατειακό όσο και σε επίπεδο εθνικών οµάδων.
Κλείνοντας αυτό το σύντοµο εισαγωγικό σηµείωµα, θα ήθελα να αναφερθώ στο
πρόγραµµα του Sports Excellence «Αριστεία στο Σχολείο - Αριστεία στον Αθλητισµό», µε το οποίο θέλουµε να εκπαιδεύσουµε αθλητές, προπονητές και γονείς
ώστε να µπορέσουν να αριστεύσουν και στους δύο βασικούς χώρους στους οποίους αναπτύσσονται ως άνθρωποι και ως µέλη της κοινωνίας µας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οτιδήποτε αφορά την ενασχόλησή
σας µε τον αθλητισµό.

Με εκτίµηση
Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος “Sports Excellence”

www.SportsExcellence.gr
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Συνέντευξη

Συνέντευξη: Ανδρέας ∆ρακόπουλος,
Πρόεδρος του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

1. Παρότι το Ίδρυµα είναι ιδιαιτέρως γνωστό και µε εξαιρετικά θετική εικόνα στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από εµάς
δεν γνωρίζουµε πολύ καλά την ιστορική του διαδροµή
καθώς και το όραµα του ιδρυτή του. Θα θέλαµε τη βοήθειά
σας σχετικά: πότε ξεκίνησε το Ίδρυµα τη δράση του, ποια
είναι η ιστορική του διαδροµή προσφοράς στην ελληνική
κοινωνία καθώς και ποιο είναι το βασικό όραµα του ιδρυτή
του;
Tο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) γεννήθηκε το 1996, µετά τον
θάνατο του Ιδρυτή µας και θείου µου, του αείµνηστου Σταύρου
Νιάρχου, ο οποίος διέθεσε ένα σηµαντικό µέρος της περιουσίας
του για τη δηµιουργία του. Σήµερα, 23 χρόνια µετά την ίδρυσή
του, είµαστε υπερήφανοι που το ΙΣΝ έχει εξελιχθεί σε έναν από
τους µεγαλύτερους ιδιωτικούς διεθνείς φιλανθρωπικούς οργανισµούς, έχοντας προσφέρει συνολικά δωρεές ύψους $ 2.6 δισεκατοµµυρίων σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, σε 124
χώρες στον κόσµο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας µας ενισχύουµε οργανισµούς
που επιδεικνύουν αποτελεσµατική διοίκηση και σωστή διαχείριση,
µε κάθε δωρεά µας να αποτελεί ένα βήµα, πότε µικρότερο και
άλλοτε µεγαλύτερο, που στόχο έχει να συµβάλει στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θα
συνεχίσουµε να πορευόµαστε, µε πάθος και αφοσίωση, στο
µέτρο πάντοτε των δυνατοτήτων µας.
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2. Ποιοι είναι οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται
και παράγει κοινωνικό έργο το Ίδρυµα;
Ενδεχοµένως πολύς κόσµος να µας έχει ταυτίσει µε συγκεκριµένες δράσεις µας, όπως για παράδειγµα µε τη δηµιουργία του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
το οποίο πράγµατι αποτελεί τη µεγαλύτερη µεµονωµένη δωρεά
του ΙΣΝ µέχρι σήµερα, και το οποίο παραδώσαµε, ως δωρεά,
στην ελληνική κοινωνία τον Φεβρουάριο του 2017. Στην πραγµατικότητα, όµως, το εν λόγω έργο είναι ένα από τα κοµµάτια που συνθέτουν το παζλ της πολυδιάστατης κοινωφελούς
µας δράσης. Πέραν των δωρεών µας στον τοµέα της τέχνης
και του πολιτισµού, το ΙΣΝ πραγµατοποιεί δωρεές σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς σε ολόκληρο τον κόσµο, στους τοµείς της παιδείας, της υγείας και του αθλητισµού, καθώς και
της κοινωνικής πρόνοιας, µε σκοπό να υποστηρίξουµε προσπάθειες, οι οποίες µπορούν να επιφέρουν διαχρονικά και θετικά αποτελέσµατα στη ζωή των ανθρώπων και κατ’ επέκταση
στην κοινωνία εν γένει, στην Ελλάδα και διεθνώς.

3. Τι είναι αυτό που κάνει το ΙΣΝ να ξεχωρίζει ανάµεσα
σε τόσα κοινωφελή ιδρύµατα που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στη χώρα µας; ∆εν αναφερόµαστε µόνο στο
µέγεθος της οικονοµικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. H αίσθηση είναι ότι πρόκειται για έναν πολύ καλά
δοµηµένο οργανισµό που λειτουργεί µε όρους διεθνούς
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πολυεθνικής εταιρείας. Είναι αλήθεια αυτό;
Καταρχάς, δεν συναγωνιζόµαστε κανέναν, µακάρι όσοι προσφέρουν κοινωφελές έργο να ήταν ακόµη περισσότεροι. Είναι
γεγονός ότι όλοι µας, τόσο η ∆ιοίκηση και οι εργαζόµενοι του
Ιδρύµατος, όσο και οι άνθρωποι που στελεχώνουν τους δωρεοδόχους οργανισµούς µας, εργαζόµαστε µε προσήλωση
και αφοσίωση στον σκοπό µας, σε καθηµερινή βάση. Και δεν
θα µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά. Θέλουµε να πιστεύουµε πως συνεισφέρουµε κι εµείς, στο µέτρο των δυνατοτήτων µας, προς τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών και
µιας πιο φιλόξενης καθηµερινότητας σήµερα, αλλά και για τις
επόµενες γενιές. Αυτό έρχεται µόνο µέσα από την αφοσίωση
στον στόχο, τη σκληρή δουλειά και τη συνεργασία. Για να σας
δώσουµε ένα παράδειγµα, ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία
της διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθούµε όταν λαµβάνουµε ένα αίτηµα δωρεάς είναι
η γνωριµία µε τους ανθρώπους
που καλούνται να υλοποιήσουν το
εκάστοτε έργο. Στόχος µας είναι
να αφιερώνουµε πάντοτε τον
απαραίτητο χρόνο, ώστε να γνωρίσουµε τον οργανισµό που ζητά
τη βοήθεια του ΙΣΝ εις βάθος
προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενες συζητήσεις, συναντήσεις και «ζυµώσεις» και να
συνεκτιµηθούν σηµαντικές παράµετροι για την υποστήριξη ενός
προγράµµατος.
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4. Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Τεράστια προσφορά για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης στην Ελλάδα. Ακόµα µεγαλύτερη προσφορά στον
τοµέα της Υγείας - µεταξύ άλλων µε δωρεά 143 ασθενοφόρων και δηµιουργία Νοσοκοµείων - Ποιο είναι το επόµενο µεγάλο «project» του ΙΣΝ που αναµένουµε να µας
εκπλήξει; Ή εάν δεν µπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την
ερώτηση, το ερώτηµα είναι: Κοινωνία, Πολιτισµός, Υγεία...
και µετά τι;
Κάποιες πρωτοβουλίες του Ιδρύµατος πιθανώς να «ξεχωρίζουν» από το σύνολο των δωρεών µας, λόγω κλίµακας και εύρους. Σε κάθε περίπτωση, όµως, εµείς από την πλευρά µας
δεν τις διαχωρίζουµε, επειδή έχουµε την πεποίθηση ότι κάθε
δωρεά, µικρότερη ή µεγαλύτερη, συνεισφέρει µε τον δικό της
τρόπο στην επίτευξη του ευρύτερου οράµατός µας, για την αποτελεσµατική υποστήριξη του κοινού καλού.

Προσπαθούµε να κάνουµε
διαρκώς ό,τι περισσότερο
και ό,τι καλύτερο µπορούµε, επειδή έχουµε υψηλές απαιτήσεις, καταρχάς
από τους ίδιους µας τους
εαυτούς, και αισθανόµαστε
έντονα το αίσθηµα της ευθύνης.

Παράλληλα, προσπαθούµε να
διατηρούµε µια ανοιχτή σχέση
επικοινωνίας µε το ευρύ κοινό.
Έτσι, φροντίζουµε να ενηµερώνουµε διαρκώς την ιστοσελίδα
µας και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε νέα που αφορούν την κοινωφελή δράση µας και
την πρόοδο των προγραµµάτων που ενισχύουµε, µε στόχο την
πλήρη και διαφανή ενηµέρωση των πολιτών.

Επιπλέον, η αξία που εναποθέτουµε στη συστηµατική επικοινωνία µε το ευρύ κοινό µάς έχει οδηγήσει στη διοργάνωση δωρεάν, ανοιχτών εκδηλώσεων, όπως για παράδειγµα η µηνιαία
σειρά ∆ΙΑΛΟΓΟΙ του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος που αναπτύσσει καίρια ζητήµατα, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών
και ενός νέου τρόπου σκέψης, το ετήσιο Συνέδριό µας, το Summer Nostos Festival, κ.ά.
Προσπαθούµε να κάνουµε διαρκώς ό,τι περισσότερο και ό,τι
καλύτερο µπορούµε, επειδή έχουµε υψηλές απαιτήσεις, καταρχάς από τους ίδιους µας τους εαυτούς, και αισθανόµαστε έντονα το αίσθηµα της ευθύνης. Ευθύνη και συνάµα ηθική
υποχρέωση να συµβάλουµε σε ένα καλύτερο αύριο. Για όλους
µας, και τον καθένα ξεχωριστά.
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Στην παρούσα χρονική περίοδο,
τα µάτια µας είναι στραµµένα
στην ενίσχυση του τοµέα της
Υγείας στην Ελλάδα, παράλληλα
µε πλήθος άλλων σηµαντικών δωρεών που βρίσκονται στο στάδιο
υλοποίησης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η «Πρωτοβουλία για
την Υγεία» του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος ανακοινώθηκε τον
Σεπτέµβριο του 2017, σε συνέχεια συζητήσεων µε το Υπουργείο
Υγείας, το οποίο υπέδειξε τις µεγαλύτερες κατά προτεραιότητα
ανάγκες στον τοµέα αυτό. Αποτελεί ένα έργο µε µακρόπνοο
ορίζοντα, µε συνολικό προπολογισµό που αναµένεται πλέον να
πλησιάσει τα €300 εκατοµµύρια. Το έργο περιλαµβάνει κυρίως
µεγάλες παρεµβάσεις σε υποδοµές: τον σχεδιασµό και την κατασκευή του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής
και του Νοσοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης, τα οποία σχεδιάζονται από το διεθνούς φήµης αρχιτεκτονικό γραφείο
Renzo Piano Building Workshop (RPBW). Ακόµη, η δωρεά περιλαµβάνει την ενίσχυση των αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ, την
προµήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις.

”

5. Παρότι το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος έχει κάνει πολλές
δωρεές που αφορούν τον αθλητισµό, πολλές από αυτές
δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Θα θέλαµε να παρακαλέσουµε να µας κάνετε µία σύντοµη αναφορά σε µερικές
από αυτές που εσείς ξεχωρίζετε.
Εδώ και 23 χρόνια, το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος στηρίζει συστηµατικά προγράµµατα που έχουν στόχο την καλλιέργεια των
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Το Πρόγραµµα των ΚΙΜ
αποτελεί πρωτοβουλία του
ΙΣΝ µε σκοπό την παροχή
δωρεάν πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών της άγονης
γραµµής και δυσπρόσιτων
περιοχών της
Ελλάδας.
Φωτογραφίες από τα Αθλητικά µονοπάτια, τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες και το
Sports Excellence.
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διαχρονικών αξιών του αθλητισµού και την προώθηση ενός
υγιεινού τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο της δράσης µας, στον
τοµέα του αθλητισµού, έχουµε ενισχύσει το έργο µεγάλων και
µικρότερων οργανισµών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μία από τις σηµαντικότερες πρόσφατες δωρεές µας
αποτελεί η υποστήριξη του προγράµµατος «Play Unified – Learn
Unified» που υλοποιείται σε συνεργασία µε τα Special Olympics
International µε στόχο να ενισχύσει την ισότιµη συµµετοχή
όλων των νέων, µε ή χωρίς νοητική αναπηρία, στον αθλητισµό, αποκλείοντας φαινόµενα προκαταλήψεων και προωθώντας παράλληλα την πλήρη ένταξη των συνανθρώπων µας
µε αναπηρία στην κοινωνία. Μία άλλη σηµαντική δωρεά αφορά
τη συνεργασία µας µε το Barça Foundation, για την υποστήριξη του προγράµµατος FutbolNet, το οποίο αξιοποιεί τον
αθλητισµό ως ουδέτερη πλατφόρµα για την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων και την ενδυνάµωση παιδιών και νέων.
Η υποστήριξη του ΙΣΝ αφορά τόσο την εκτέλεση των προγραµµάτων όσο και την προσαρµογή της µεθοδολογίας που
χρησιµοποιείται, αναφορικά µε τις ανάγκες ένταξης παιδιών
προσφύγων στο Λίβανο, την Ελλάδα, την Καταλονία και την
Ιταλία, αξιοποιώντας τον αθλητισµό και τον διάλογο ως οχήµατα για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και του σεβασµού,
την αντιµετώπιση τραύµατος και τη διαχείριση συγκρούσεων.
Ενδεικτικά παραδείγµατα των δωρεών µας αποτελούν, επίσης,
η µακροχρόνια υποστήριξη του ετήσιου υπερµαραθώνιου
«Σπάρταθλον», η σχετικά νέα µας δωρεά προς τον Σύνδεσµο
Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης για την κατάρτιση των
Ελλήνων προπονητών µπάσκετ, καθώς και η πρωτοβουλία των
Αθλητικών Μονοπατιών που υλοποιείται σε συνεργασία µε την
ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» (Α&Π) για την προώθηση της
αθλητικής παιδείας σε παιδιά που ζουν σε νησιά της άγονης
γραµµής και δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας. Τέλος, δεν
θα µπορούσαµε να παραλείψουµε τη σηµαντική συνεργασία
µας µε την «Αναγέννηση & Πρόοδος» για την υλοποίηση του
προγράµµατος Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence που
αποσκοπεί στη διαχρονική υποστήριξη και εξέλιξη νεαρών
αθλητών και αθλητριών.

6. Αλήθεια πώς ξεκίνησε ως ιδέα το project του Sports Excellence, ποιο είναι το όραµα των εµπνευστών του και πώς
κρίνετε εσείς τη µέχρι τώρα εξέλιξη;
Η ιδέα, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του Sports Excellence
από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» (Α&Π) έρχεται σε
συνέχεια της επιτυχηµένης διαρκούς συνεργασίας µας µε την
«Α&Π» και ιδιαίτερα µε τον ∆ρα Παναγιώτη Κουλουβάρη, για
το πρόγραµµα των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) που διανύει φέτος τον 5ο χρόνο λειτουργίας του. Το Πρόγραµµα των
ΚΙΜ αποτελεί πρωτοβουλία του ΙΣΝ µε σκοπό την παροχή δωρεάν πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών
της άγονης γραµµής και δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδας.
Κάθε αποστολή διαρκεί κατά µέσο όρο 2 - 3 ηµέρες, κατά τη
διάρκεια της οποίας οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν γιατρούς 15 ειδικοτήτων και να υποβληθούν σε µία
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σειρά εξειδικευµένων διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων.
To Sports Excellence σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την
«Α&Π», µε αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της ευρύτερης καλής µας συνεργασίας, και
λειτουργεί υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενδυνάµωση νέων αθλητών, συντελώντας
παράλληλα στην αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης του αθλητισµού στην Ελλάδα. Μέσω συνεργασιών µε αθλητικές Οµοσπονδίες, και άλλους εκπαιδευτικούς και αθλητικούς φορείς
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το πρόγραµµα εφαρµόζει µία
ολιστική προσέγγιση για την ενίσχυση νεαρών αθλητών και
αθλητριών, µέσω παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών που, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν σχεδιασµό προγραµµάτων διατροφής και άθλησης, καρδιολογικούς ελέγχους και
αποκατάσταση τραυµατισµών. Το Sports Excellence έχει µακρόπνοο ορίζοντα, και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα που αναµένεται να επιφέρει δεν θα γίνουν άµεσα ορατά. Σε κάθε
περίπτωση, εάν κρίνουµε από τον διαρκώς αυξανόµενο αριθµό
των συµµετεχόντων που πλέον ξεπερνά τους 1200, µόνο ως
θετική θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την εξέλιξη της
πρωτοβουλίας.

7. Το Ίδρυµα διοργανώνει κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου,
Ολυµπιακή Ηµέρα, έναν αγώνα µε εκκίνηση το Παναθηναzκό Στάδιο και τερµατισµό το Κέντρο Πολιτισµού
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Τι συµβολίζει αυτός ο αγώνας
και γιατί επιλέχθηκαν αυτοί οι δύο επιβλητικοί χώροι ως
σηµεία εκκίνησης και τερµατισµού;
Κάθε χρόνο, εδώ και 4 χρόνια, πραγµατοποιείται ο αγώνας
δρόµου «SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον», στο πλαίσιο
του Summer Nostos Festival (SNFestival). Ο αγώνας υλοποιείται κατά την Ολυµπιακή Ηµέρα (23/6) υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» σε συνεργασία µε
την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή και το ΚΠΙΣΝ, και µε αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ. Το Παναθηνακό Στάδιο, σηµείο εκκίνησης του αγώνα, και το ΚΠΙΣΝ αποτελούν δύο τοπόσηµα
της Αθήνας, µε ιδιαίτερο συµβολισµό, τα οποία τα χωρίζουν
χιλιάδες χρόνια, και τα συνδέουν, µέσω του αγώνα, οι διαχρονικές αξίες του αθλητισµού, της αγωνιστικότητας και της
άµιλλας.
Με την ευκαιρία, θα θέλαµε να ενηµερώσουµε το πιστό κοινό
του αγώνα ότι το «SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον» θα
πραγµατοποιηθεί, και φέτος, την Κυριακή 23 Ιουνίου,
“ανοίγοντας” το SNFestival του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος
που θα πραγµατοποιηθεί από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου 2019
στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραµµα
του SNFestival, µπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:
www.SNFestival.org
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