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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 

Δελτίο Τύπου 

Συμφωνία Αθλητικών Φορέων του Ιλίου για την αποφυγή κάθε μορφής 

Βίας με πρωτοβουλία του Δήμου 

Την εξάλειψη του φαινομένου κάθε μορφής βίας συμφώνησαν από κοινού Ποδοσφαιρικοί 

Σύλλογοι, Σωματεία και Σύνδεσμοι Φιλάθλων που εδρεύουν στο Ίλιον επισφραγίζοντας το 

ισχυρό αυτό μήνυμα και επίσημα με Σύμφωνο αμοιβαίων ενεργειών που υπέγραψαν ύστερα από 

πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου ενώπιον του Δημάρχου Νίκου Ζενέτου.  

Η υπογραφή του Συμφώνου, αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των πρωτοβουλιών του 

Δήμου με σκοπό τη δέσμευση από πλευράς Φορέων για την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής 

βίας, την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος σε όλα τα επίπεδα και την προάσπιση των 

ατόμων απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη 

δημιουργία ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας για την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης των 

παιδιών, σχετικά με την αξία του αθλητισμού και δεσμεύτηκαν να ενεργήσουν με κάθε μέσο για: 

• Την εξάλειψη του φαινομένου κάθε μορφής βίας.  

• Την καλλιέργεια των αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρηνικής συνύπαρξης, της 

ισότητας, της αξιοπρέπειας και εν τέλει του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. 

• Την καλλιέργεια του υγιούς αθλητισμού, του υγιούς συναγωνισμού και του πνεύματος της 

ευγενούς άμιλλας και της αλληλεγγύης. 

• Τη διάδοση της αθλητικής ιδέας και την εμπέδωση συμπεριφορών που συνάδουν με την 

κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτισμική αποστολή του αθλητισμού. 

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος τόνισε ότι ο Αθλητισμός αποτελεί 

ασπίδα απέναντι σε ψυχικές και σωματικές εξαρτήσεις που οδηγούν σε βίαιες συμπεριφορές, 

μέσο κοινωνικής ένταξης και εκμάθησης κανόνων συμπεριφοράς και επεσήμανε την ανάγκη να 

πούμε πλέον ένα σταθερό ΟΧΙ σε συμπεριφορές που βλάπτουν την εικόνα του και ένα μεγάλο 

ΝΑΙ στη ζωή. Και πρόσθεσε: «Με την υπογραφή του Συμφώνου στην πόλη μας, υψώνουμε τη 

φωνή μας από κοινού, δηλώνοντας κάθετα αντίθετοι σε κάθε μορφής βία και δεσμευόμαστε ότι 

θα ενεργήσουμε άμεσα και ξεκάθαρα προς την εξάλειψη και την αποτροπή της». 

Με τον συντονισμό του Αθλητικού Τμήματος του Δήμου Ιλίου και του αρμόδιου αντιδημάρχου 

Άρη Τσιμόγιαννη το Σύμφωνο υπέγραψαν οι Σύνδεσμοι Φιλάθλων Ολυμπιακού Θύρα 7 Ίλιον, 

Φιλάθλων Π.Α.Ο. Θύρα 13 και η Λέσχη Φιλάθλων Α.Ε.Κ. Ιλίου, καθώς και οι Αθλητικοί Σύλλογοι 

Ολυμπιακός Νέων Λιοσίων, Αθλητική Ένωση Ιλίου (Α.Ε Ιλίου), Αθλητικός Όμιλος ΙΑΣΩΝ (Α.Ο. 

ΙΑΣΩΝ), Αθλητικός Όμιλος Ιλίου (Α.Ο. Ιλίου). Στη σύντομη τελετή παραβρέθηκαν και οι 

παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Στέλιος Μανωλάς και Γιάννης Βονόρτας, οι οποίοι εξήραν την 

πρωτοβουλία του Δήμου για την υπογραφή του, με την οποία, όπως τόνισαν, αποδεικνύεται για 

μια ακόμα φορά η μέριμνά του για τα παιδιά και τον Αθλητισμό. 

Παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, 

αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ιλίου. 

*Ακολουθεί βίντεο από την υπογραφή του Συμφώνου στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 https://youtu.be/CHVuFnYBOvQ  

Ίλιον, 10.02.2022 
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