ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σηιρ 18 Ιοςνίος ζηο Ηπάκλειο Κπήηηρ (Lido Soccer)
θα ξεκινήζει θέηορ ηο 5ος Τοςπνοςά Ακαδημιών Ποδοζθαίπος
Σν Ίδξπκα «ηαύξνο Νηάξρνο» ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαδείμεη ηα αζιεηηθά
ηδεώδε ζηα παηδηά όιεο ηεο ρώξαο ππνζηεξίδεη γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ην
παλειιήλην Σνπξλνπά Αθαδεκηώλ Πνδνζθαίξνπ. Σν ηνπξλνπά πξαγκαηνπνηείηαη
πξνο ηηκήλ ηνπ θνξπθαίνπ Έιιελα πνδνζθαηξηζηή ηνπ αηώλα Μίκε Παπατσάλλνπ,
ώζηε κε ηε ζπκβνιηθή παξνπζία ηνπ λα εκπλεύζεη ηηο λέεο γεληέο αζιεηώλ.
Φέηνο, ην θαινθαηξηλό ηνπξλνπά ζα ηαμηδέςεη ακέζσο κεηά ην θιείζηκν ησλ
ζρνιείσλ, ζηηο 18-23 Ινπλίνπ, ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Κξήηεο γηα λα εκπλεύζεη
12ρξνλνπο, 13ρξνλνπο θαη 14ρξνλνπο καζεηέο από όιε ηελ Διιάδα ζηελ ηδέα ηνπ
αζιεηηζκνύ θαη ηνπ «επ αγσλίδεζζαη». ην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ 100 παηδηά, ηα
νπνία ρσξίδνληαη ηπραία ζε νκάδεο κε νλόκαηα αξραίσλ ζεώλ θαη θηινζόθσλ, γηα λα
θαιιηεξγήζνπλ ην αίζζεκα πγηνύο άκηιιαο.
Με απνθιεηζηηθό ρνξεγό ην Ίδξπκα «ηαύξνο Νηάξρνο», ην ηνπξλνπά δίλεη ηε
κνλαδηθή επθαηξία ζε καζεηέο λα γλσξίζνπλ κηα κεγάιε κνξθή ηνπ ειιεληθνύ
πνδνζθαίξνπ, πνπ δηαθξίζεθε ηόζν γηα ηε κεγάιε ηνπ πξνζθνξά ζην ρώξν, όζν θαη
γηα ηε καρεηηθόηεηα θαη ην ήζνο ηνπ.
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Σν πελζήκεξν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ην πξσί καζήκαηα γηα ηηο ηερληθέο ηνπ
αζιήκαηνο, ελώ παξάιιεια εηδηθνί δηαηηνιόγνη, γηαηξνί θαη ςπρνιόγνη ζα
ελεκεξώζνπλ ηνπο λεαξνύο πνδνζθαηξηζηέο γηα δηάθνξεο άιιεο ζεκαληηθέο
παξακέηξνπο. Σν απόγεπκα αθνινπζνύλ νη αγώλεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο.
Κύπειια πεξηκέλνπλ ηνπο ληθεηέο, ελώ όινη ηα παηδηά ζα παξαιάβνπλ αζιεηηθέο
εκθαλίζεηο θαη ζάθθνπο, έλα δίπισκα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα, όπσο
επίζεο θαη ην βηβιίν ηνπ Μίκε Παπατσάλλνπ «Ραληεβνύ ζηνλ Αέξα» θαη άιια
αλακλεζηηθά δώξα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κέζα ζην ίδην πιαίζην ν παιαίκαρνο πνδνζθαηξηζηήο ηεο
ΑΔΚ θαη ηεο Δζληθήο Διιάδνο δηνξγαλώλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο
θάζε ρξόλν ζεηξά επηζθέςεσλ ηνπ ζε ζρνιεία ηεο ρώξαο γηα λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα
ηνπ «επ αγσλίδεζζαη» ζηνπο καζεηέο, κε νκηιίεο, πξνβνιή βίληεν θαη ζπδεηήζεηο κε
ηα παηδηά. Σν πξόγξακκα μεθηλάεη ηνλ Οθηώβξην θαη πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο ζε 16
ζρνιεία, ζε όιε ηελ Διιάδα.
Σν Ίδξπκα «ηαύξνο Νηάξρνο» είλαη δηεζλήο θνηλσθειήο νξγαληζκόο, ν νπνίνο
αλαιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο ζε ηέζζεξηο, θπξίσο, ηνκείο: θνηλσληθή πξόλνηα,
παηδεία, πγεία, ηέρλεο θαη πνιηηηζκό, δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζε πξνζπάζεηεο νη
νπνίεο αθνξνύλ ηα ιηγόηεξν πξνλνκηνύρα ζηξώκαηα ηνπ πιεζπζκνύ, κε έκθαζε ζε
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ παηδηά θαη ειηθησκέλνπο. Πξαγκαηνπνηεί επίζεο δσξεέο
ζε κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο αλά ηνλ θόζκν θαη ππνζηεξίδεη επίιεθηα
πξνγξάκκαηα, αξθεηά από ηα νπνία πξνάγνπλ, δηαηεξνύλ θαη ζπληεξνύλ ηελ
ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ παξάδνζε. Από ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο
ηνπ ην 1996-ρξνληά ζαλάηνπ ηνπ αείκλεζηνπ ηδξπηή ηνπ ηαύξνπ Νηάξρνπ-έσο θαη
ζήκεξα, ην Ίδξπκα έρεη εγθξίλεη ηε δηάζεζε US $289.700.000 ζε 1.288 κε
θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο, θπξίσο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν.
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Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο απνηειείηαη από ηνπο: Dennis Weatherstone
- Πξόεδξν, Φίιηππν Νηάξρν, πύξν Νηάξρν, Αλδξέα Γξαθόπνπιν, Donald Harrison,
Kurt Arnold, Peter Sprenger. ηελ Διιάδα έρεη ζπζηαζεί πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
πνπ έρεη σο ζθνπό ηεο λα εξεπλά όιν ηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη λα πξνηείλεη πξνο
ρξεκαηνδόηεζε κε θεξδνζθνπηθνύο θνξείο. Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ηεο νπνίαο
Δπίηηκνο Πξόεδξνο είλαη ν θύξηνο Κσλζηαληίλνο Γξαθόπνπινο, απνηειείηαη από
ηνπο: Γηώξγν Αγνπξίδε - Πξόεδξν, Δπηύρην Βνξίδε, Γεξάζηκν Γηαλλόπνπιν,
Κσλζηαληίλν

Ινξδαλίδε,

Άδσλη

Κύξνπ,

Άλλα

Πνπζθνύξε-Reiche,

Διέλε

Σξηαληαθπιιίδε. ηελ Διιάδα, Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο θαη Γξακκαηέαο ηεο
Διιεληθήο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ν Δπακεηλώλδαο Φαξκάθεο.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο :
Πέλλπ Γαγξέ
Tει.: 210 877 8357, Fax: 210 684 5051
Δ-mail: p.dagre@SNFoundation.org
Γηεύζπλζε: Λ. Καπνδηζηξίνπ 30
151 23 Ν. Φηινζέε
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