
Intersport: Στα «άκρα» για καλό σκοπό! 
 

 

Στα «άκρα» φτάνει κάθε χρόνο η INTERSPORT και μάλιστα για καλό σκοπό! Έτσι και φέτος, η κορυφαία 

εταιρεία αθλητικών ειδών που αποτελεί μέλος του Ομίλου FOURLIS, υλοποίησε για 8η συνεχή χρονιά 

τη δράση κοινωνικής ευθύνης «Φτάνουμε στα Άκρα», ταξιδεύοντας σε 25 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

των Ιωαννίνων και των Γρεβενών, για να προσφέρει δωρεάν αθλητικό εξοπλισμό για περισσότερους 

από 4.000 μαθητές καθώς και για να τους ενημερώσει σχετικά με τα οφέλη του αθλητισμού και της 

σωστής διατροφής. 

 

Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας του 

Ομίλου, με απώτερο σκοπό να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες του αθλητισμού σε μαθητές 

απομακρυσμένων σχολείων της ελληνικής περιφέρειας, οι οποίοι, συχνά, στερούνται ακόμη και της 

στοιχειώδους δυνατότητας να αθλούνται. 

 

Κάθε φθινόπωρο, η προσέγγιση στις περιοχές - στόχους του προγράμματος γίνεται με την κινητή 

μονάδα της INTERSPORT, η οποία φτάνει στα «άκρα» της Ελλάδας για να διανείμει υψηλής ποιότητας 

και προδιαγραφών εξοπλισμό, όπως αξεσουάρ και είδη γυμναστικής για προπονήσεις σε ομαδικά ή 

ατομικά αθλήματα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Τη μονάδα συνοδεύουν, κάθε 

φορά, διακεκριμένοι αθλητές τοπικών Συλλόγων, οι οποίοι επιλέγονται ακριβώς επειδή είναι οι πλέον 

κατάλληλοι για να εμπνεύσουν στα παιδιά αξίες και ιδεώδη, πάνω στα οποία θα μπορέσουν να 

οικοδομήσουν προοπτικές για το μέλλον τους. 

 

Όπως δήλωσε η κυρία Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, 

«Οκτώ χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη του προγράμματος «Φτάνουμε στα Άκρα». Στην 

INTERSPORT κάθε χρόνο υλοποιούμε με το ίδιο πάθος το πρόγραμμα αυτό, προσφέροντας αθλητικό 

εξοπλισμό σε σχολεία ακριτικών περιοχών της χώρας μας αλλά κυρίως εξηγώντας στα παιδιά πόσο 

σημαντικό είναι να τον αξιοποιούν για να αθλούνται. 

 

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να μπορείς να συμβάλλεις στη διεύρυνση των οριζόντων νέων ανθρώπων 

και να διακρίνεις στο βλέμμα τους τον ενθουσιασμό αλλά και τη λαχτάρα τους για ένα καλύτερο 

μέλλον που θα εμπεριέχει τα ιδεώδη του αθλητισμού. 

 

Στην INTERSPORT και στον Όμιλο FOURLIS νιώθουμε περήφανοι που, μέσω του προγράμματος 

«Φτάνουμε στα Άκρα», μας δίνεται η ευκαιρία να βρισκόμαστε κοντά στους αυριανούς «πρωταθλητές» 

και να τους στηρίζουμε». 

 

  

 

Το πρόγραμμα «Φτάνουμε στα Άκρα» υλοποιείται σε συνεργασία με τους εκάστοτε Δήμους από το 

2011. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η INTERSPORT έχει επισκεφτεί συνολικά 213 Δημόσια Δημοτικά 

Σχολεία σε όλη την Ελλάδα, προσεγγίζοντας  περισσότερους από 25.000 μαθητές με τη συνοδεία 108 

καταξιωμένων αθλητών. 

 

Φέτος, η πρωτοβουλία αυτή πλαισιώθηκε και από μια ειδική ενέργεια εντός των καταστημάτων 

INTERSPORT, στο πλαίσιο της οποίας οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν το «Φτάνουμε 

στα Άκρα», καθώς, για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου, το 7% των αγορών τους σε παιδικά ρούχα 

διατέθηκε για τη στήριξη του προγράμματος. 
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