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Αγαπητοί γονείς, 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα βρεθούμε για δεύτερη χρονιά κοντά στα παιδιά 

ξεκινώντας τα προγράμματα του σχολικού έτους από τα σχολεία της Νίκαιας. 

Είμαστε το Γήπεδο Ζωής, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε 

μέσα από το όραμα του Παναγιώτη Γιαννάκη και του Προέδρου του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Ανδρέα Δρακόπουλου, με σκοπό να προσφέρουμε 

ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και τους νέους να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να 

καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να χτίσουν έναν δυνατό χαρακτήρα, εφόδιο για 

το μέλλον τους.  

Με την ιδρυτική δωρεά του ΙΣΝ, δημιουργούμε μια πρότυπη εγκατάσταση στην οδό 

Θεσσαλονίκης, στον δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, που από το 2024 θα φιλοξενεί τις 

καθημερινές μας δράσεις. Στον νέο μας χώρο, τα παιδιά σχολικής ηλικίας (6-17 ετών) 

θα μπορούν να έρχονται μετά το σχολείο, να αθλούνται, να συμμετέχουν σε 

ψυχαγωγικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, να τρώνε ένα υγιεινό γεύμα 

και να προετοιμάζουν τα μαθήματά τους για την επόμενη μέρα. 

Παράλληλα, από τώρα και για τα επόμενα χρόνια, οργανώνουμε μια σειρά δωρεάν 

προγραμμάτων για παιδιά και νέους. Oι πρώτες δύο εκδηλώσεις μας 

πραγματοποιήθηκαν στο 12ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, το Πέτρινο, στην 

Πέτρου Ράλλη, στο οποίο φοίτησε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης.  

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 στις 10:00 π.μ., περιμένουμε στο 20ο & 25ο 

Δημοτικό Νίκαιας τα παιδιά της Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού για τετράωρη απασχόληση 

σε αθλητικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα. 

Σταδιακά, σκοπεύουμε να επισκεφτούμε όλες τις γειτονιές της Νίκαιας, και όχι μόνο, 

οργανώνοντας δωρεάν δράσεις για τα παιδιά.  

Παρότι στόχος μας είναι να μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλα τα παιδιά στις δράσεις 

μας, η κάθε εκδήλωση έχει περιορισμό συμμετοχής 120 παιδιών. Παράλληλα, στις 

δράσεις μας λαμβάνουμε υπόψιν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.  

Για τη συμμετοχή των παιδιών, χρειάζεται να συμπληρώσετε μια φόρμα εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού μας. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ανυπομονούμε να σας 

γνωρίσουμε από κοντά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Δημήτρης Γιαννακάκης 

Εκτελεστικός Διευθυντής 


