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ΣΕΡΑΣΙΑ Η ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ
ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΝΕΩΝ, ΜΠΟΤΕΝΟ ΑΙΡΕ 2018

Η φετινή διοργάνωση των “Ολυμπιακών Αγώνων Νέων” που έγινε
στο Μπουένος Άιρες αποδείχθηκε η καλύτερη μέχρι σήμερα, στην
κατάκτηση μεταλλίων για την ομάδα μας, η οποία σημείωσε
συνολικά 7 μετάλλια και βρέθηκε στην 24η θέση του πίνακα των
μεταλλίων. Η έξοχη παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων
(Youth Olympic Games), που ολοκληρώθηκαν στην πρωτεύουσα
της Αργεντινής πραγματοποιήθηκε χάρη στην προσπάθεια και στην
επιμονή των 14 αθλητών και 19 αθλητριών μας, που αποτέλεσαν
την επίσημη ομάδα συμμετοχής στους Αγώνες. Φρυσά μετάλλια
κατέκτησαν οι: Φριστίνα Μπούρμπου και Μαρία Κυρίδου στην
''δίκωπο άνευ'' στην κωπηλασία, ο Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης
στα σκάφη Techno 293 στην ιστιοπλοΐα και η Ελίνα Σζένγκο, στον
ακοντισμό του στίβου. Με ασημένιο μετάλλιο διακρίθηκε ο άββας
Θώμογλου, στα 200μ. πρόσθιο στην κολύμβηση, ενώ χάλκινα
μετάλλια κέρδισαν οι: Υανή Σζέλη στα -55 κ. στο ταεκβοντο, η
Όλγα Υιάσκα στα 5 χλμ. βάδην στον στίβο και η
Αντωνία ακελλαρίδου στο μικτό ομαδικό στη γυμναστική.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων είναι ένα διεθνές αθλητικό γεγονός που διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια
από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και στο οποίο συμμετέχουν νέοι και νέες, ηλικίας από 15 ως 18
ετών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, φέρνουν τους καλύτερους νέους αθλητές από όλο τον κόσμο σε
διάλογο τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρχές του Ολυμπισμού, μέσα από το αθλητικό, το εκπαιδευτικό
και το πολιτιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Απώτερος στόχος είναι οι Αγώνες να λειτουργήσουν ως
μια πλατφόρμα επικοινωνίας νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες και θα υλοποιήσουν
νέες ιδέες στο πλαίσιο του Ολυμπιακού κινήματος.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων έγιναν για πρώτη φορά στη ιγκαπούρη το 2010. Σο 2010, στη ιγκαπούρη
η Ελλάδα πήρε πέντε μετάλλια και ήταν στην 67η θέση, ενώ στη Ναντζίνγκ της Κίνας, το 2014, η χώρα
μας κατέκτησε τρία μετάλλια και βρέθηκε στην 61η.

ΜΙΑ ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΕ ΣΟΤ
ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ-Protergia
ΠΟΤ ΣΑΘΗΚΑΝ ΑΡΩΓΟΙ ΣΗΝ ΕΠΙΣΤΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ
“FAMILY OLYMPICS” ΚΑΙ “FAMILY RUN+FUN”
Σην Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia πραγματοποίησε τιμητική εκδήλωση για
όλους τους θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς, εθελοντές, αθλητές και Ολυμπιονίκες, που τίμησαν τις
Ολυμπιακές αξίες και συνέβαλαν στην τεράστια επιτυχία του “Family Run+Fun” και “Family Olympics”.

Η παρουσίαση έγινε από τη Διευθύντρια
του Ολυμπιακού Μουσείου-Protergia και
Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας, Δρ. Κυριακή Ουδατζή, η
οποία ευχαρίστησε για άλλη μια φορά
όλους τους συμμετέχοντες στη δράση
και τους επίτιμους καλεσμένους στην
εκδήλωση, για την αγαστή υποστήριξη
και την ενεργό τους συμβολή στο όραμα
του Μουσείου.
Οι ανεπανάληπτες στιγμές από τη
“μεγαλύτερη Ολυμπιακή γιορτή για την
οικογένεια” ζωντάνεψαν ξανά κατά την
προβολή του αναμνηστικού βίντεο, το
οποίο ξεκίνησε την επίσημη εκδήλωση
και έδωσε την σκυτάλη στη βράβευση

της οικογένειας Άγγου, της πρώτης νικήτριας οικογένειας του “Family Run+Fun”, του δρόμου ψυχαγωγίας
1,50 km και των επίτιμων καλεσμένων, από τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του Ολυμπιακού
Μουσείου-Protergia, κο Φρήστο αραντόπουλο, κο Λεωνίδα Αθανασιάδη, κα Κούλα Γιαννακίδου και κο
Δημήτρη Αναστασίου. Σα αναμνηστικά δώρα –εμπνευσμένα από τον Ολυμπισμό και την ιστορία του
Ολυμπιακού Μουσείου-Protergia– δόθηκαν
αρχικά στον Ονομαστικό Φορηγό του
Μουσείου και Φρυσό Φορηγό της Δράσης
“Sports+Peace”, την εταιρία PROTERGIA,
καθώς και στον Μεγάλο Φορηγό του
Μουσείου, την ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική
εταιρία. Ακολούθησε τιμητική βράβευση
όλων των χορηγών της εκδήλωσης, των
θεσμικών και ιδιωτικών φορέων που
υποστήριξαν τη διοργάνωση με το έργο
τους. Η Διευθύντρια του Ολυμπιακού
Μουσείου-Protergia
αναφέρθηκε
στις
συγκινητικότερες στιγμές της διοργάνωσης
και
στον
καθοριστικό
ρόλο
που
διαδραμάτισε η συμβολή των Ολυμπιονικών
Παραολυμπιονικών διακεκριμένων αθλητών
Πρεσβειρών του ''Be Active'', διασωστών,
του ''Φαμόγελου του παιδιού'' και κυρίως
των μελών της ομάδας “Εθελοντικής
Δράσης” του Μουσείου, ο καθένας εκ των
οποίων κατέθεσε όχι μόνο τον προσωπικό
του χρόνο, αλλά και τις γνώσεις και
ιδιαίτερες ικανότητές του, αποδεικνύοντας
την αμέριστη συμπαράσταση στο κοινωνικό
έργο, που από την αρχή της ίδρυσής του
υπηρετεί το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia.

Σην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους εκπρόσωποι θεσμικών φορέων,
μέσων μαζικής ενημέρωσης, Αθλητικών
Ομοσπονδιών και σωματείων, καθώς και
οι Ολυμπιονίκες Ιωάννα Φρήστου, Ιωάννα
Μπούζιου, Υωτεινή Βαβάτση, Πόλυ
αρέγκου, οι Πρέσβειρες της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Αθλητισμού “Be Active”
Ειρήνη
Μανδραβέλη-Πρωταθλήτρια
Ρυθμικής Γυμναστικής και η Βίκυ ΣσίκληΠρωταθλήτρια Σεχνικής Κολύμβησης,
καθώς και άλλοι πρωταθλητές και
εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων και
σωματείων από όλη την Βόρειο Ελλάδα.
Η βραδιά έκλεισε με ζεστό πάρτι που
οργάνωσε το Μουσείο, για νέους και
παλαιούς “συνοδοιπόρους” στο όραμα,
με την υπόσχεση να ανανεώσουν το
ραντεβού τους στο 2ο “Olympic Day Run”, το 2019.
Σο 1ο “Family Run+Fun” και “Family Olympics” πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 επτεμβρίου, στη
νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη αθλητική, πολιτιστική και εκπαιδευτική διοργάνωση για
οικογένειες, διοργανώθηκε από το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia, σε συνεργασία με τον Δήμο
Θεσσαλονίκης, και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού “Be Active”,
υπό την αιγίδα του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Τπουργείου Εσωτερικών
(Μακεδονίας-Θράκης), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.

Οι πρέσβειρες του ''Be Active'', Βίκυ Σσίκλη και Ειρήνη Μανδραβέλη.

Οι Ολυμπιονίκες Πόλυ αρέγκου, Ιωάννα Μπούζιου, Ιωάννα Φρήστου και Υωτεινή
Βαβάτση, με τη Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου-Protergia.

