
 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΚΜΟΠ και ΆΡΗΣ Νίκαιας ενώνουν δυνάμεις για την 

καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό 

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το ιστορικό αθλητικό σωματείο ΆΡΗΣ Νίκαιας 

ενώνουν δυνάμεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στον ελληνικό αθλητισμό. Στον πυρήνα της 

συνεργασίας των δύο οργανισμών είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων για 

προπονητές, αθλητές και παιδιά με στόχο την ανάδειξη της μοναδικής δύναμης του αθλητισμού στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών.   

Σε αυτό το πλαίσιο, προπονητές, στελέχη και μέλη του ΆΡΗ Νίκαιας, από 12 διαφορετικά αθλήματα, 

εκπαιδεύτηκαν από στελέχη του ΚΜΟΠ πάνω σε σημαντικά θέματα όπως ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση 

περιστατικών βίας, η αντιμετώπιση του εκφοβισμού, η δημιουργία θετικών σχέσεων μεταξύ των αθλητών 

και η ανάπτυξη πολιτικών προστασίας των παιδιών. Οι εκπαιδεύσεις, τις οποίες χαιρέτησε ο Υφυπουργός 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, έλαβαν χώρα διαδικτυακά στις 5,6 & 12,13 Ιουνίου και 

βασίστηκαν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ευρωπαϊκού έργου ACTIVE: Focus on Children; 

Strengthening Policies in Sports and Leisure ACTIVities, το οποίο συντονίζεται από το ΚΜΟΠ.  

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικτυακών εκπαιδεύσεων, η Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ 

δρ. Αντωνία Τορρένς,  αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων Ευρώπης (COFACE) 

και επιστημονική υπεύθυνος του προγράμματος Live Without Bullying δήλωσε: «Στο ΚΜΟΠ πιστεύουμε ότι 

ο αθλητισμός δεν είναι μόνο σωματική άσκηση αλλά αποτελεί μέσο για τη διαμόρφωση συνειδήσεων και 

προώθηση αξιών όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός. Η πρόσφατη συγκλονιστική αντίδραση 

των ποδοσφαιριστών της Δανίας στο EURO μας έδειξε το πόσο σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά από 

μικρή ηλικία να συνεργάζονται, να ακούν τον διπλανό τους και να τον συναισθάνονται. Για να αποκομίσουν, 

όμως, τα παιδιά αυτά τα οφέλη του αθλητισμού θα πρέπει να αθλούνται σε ένα ασφαλές αθλητικό 

περιβάλλον. Ευχαριστούμε τον ΆΡΗ Νίκαιας και τα στελέχη του για την εμπιστοσύνη να εκπαιδεύσουμε και 

να ενημερώσουμε τους προπονητές του συλλόγου για αυτόν τον σκοπό».  

Από την πλευρά του ΆΡΗ Νίκαιας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας ευχαρίστησε το ΚΜΟΠ για τις 

εκπαιδεύσεις και ανάφερε ότι «Εκτός από την αυτονόητη καλλιέργεια  της  αθλητικής δραστηριότητας, τους 

αγώνες και την πρόοδο των αθλητών, το σωματείο μας πρεσβεύει  και καλλιεργεί  τις πανανθρώπινες αρχές 

της ισότητας των ανθρώπων, την αποφυγή των διακρίσεων, την ισονομία. Μέσω του αθλητισμού το παιδί 

και ο νέος δεν γυμνάζονται απλά, αλλά μαθαίνουν να μάχονται να κερδίζουν να διεκδικούν να σέβονται, να 

ξεπερνούν την ήττα, να βάζουν στόχους και να τους υλοποιούν.  Η «συνεργασία», ο «σεβασμός», το 

«δίκαιο» και η «αγωνιστικότητα» είναι τα βασικά θεμέλια της φιλοσοφίας του σωματείου.» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα | 15 Ιουνίου 2021 

 

https://www.kmop.gr/
https://arisnikeas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yvywqcfOIjM
https://e-modules.activeproject.eu/
https://www.activeproject.eu/
https://www.activeproject.eu/
http://www.coface-eu.org/
https://livewithoutbullying.com/
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Για να μάθετε περισσότερα για την εκπαιδευτική πλατφόρμα ACTIVE, η οποία απευθύνεται σε προπονητές 

και στελέχη αθλητικών οργανισμών, επικοινωνήστε στο active@kmop.eu ή καλέστε στο 210-3637547 

(Υπεύθυνος Γιώργος Κουλούρης). 
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