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ΞΕΚΙΝΑΜΕ !!! ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ; 

Σε λιγότερο από δύο μήνες, οι μικροί φίλοι του Ολυμπιακού Μουσείου-Protergia θα αφήσουν τις σάκες τους στο 

σπίτι και θα έρθουν στην ανεμελιά, στο παιχνίδι και στην αξέχαστη «Ολυμπιακή εμπειρία» που προσφέρει το 

Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia!!! Το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia, σας προσκαλεί στο  4o Olympic Summer 

Camp!  

Η Άνοιξη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και ένα εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό πρόγραμμα 

απασχόλησης παιδιών, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, πλούσιο σε αθλητικές, καλλιτεχνικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι έτοιμο να ξεκινήσει!!!    

 

Ελάτε να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να αθληθούμε, να μάθουμε τα μυστικά των Ολυμπιακών Αγώνων, από 

πρώτο χέρι! Ας ζήσουμε τις πιο υπέροχες καλοκαιρινές διακοπές στο Ολυμπιακό μας Μουσείο-Protergia! 

Οι ολοήμερες συναντήσεις μας ξεκινούν στις 18 Ιουνίου και διαρκούν για 3 ολόκληρες εβδομάδες, όπου το 

μουσείο θα μετατραπεί σε ένα χώρο εξερεύνησης και ανακάλυψης! Αξέχαστες στιγμές 

με παιχνίδι, μαγειρική, φαντασία, γρίφους, αθλήματα, δοκιμασίες και πολλές άλλες εκπλήξεις θα κάνουν το 

καλοκαίρι των παιδιών μοναδικό! Το 4o Olympic Summer Camp θα διεξαχθεί  σε 3 αυτόνομους κύκλους, 

διάρκειας μιας εβδομάδας έκαστος, από τις 8:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι στις σύγχρονες 

εγκαταστάσεις του Μουσείου μας! Περιλαμβάνεται δεκατιανό και μεσημεριανό! 

Το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia σας εύχεται Καλή Πρωτομαγιά! ... και σας περιμένει 18 Ιουνίου – 6 Ιουλίου 

για τη θερινή απόδραση των παιδιών στο μουσείο!!  

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει με υπέροχες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για τους γονείς! Πληροφορίες καθημερινά 9.00-14.00 

στο  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Τ 2310968531  ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edu1@olympicmuseum.org.gr 

mailto:edu1@olympicmuseum.org.gr


 

 

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ… ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ!!! 

 
 

Ο επετειακός εορτασμός της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, με τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από το 1948, όπου 

και καθιερώθηκε για να παροτρύνει τις κοινότητες όλου του κόσμου, να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στον 

αθλητισμό και τον συνάνθρωπο πλησιάζει! Η Ολυμπιακή οικογένεια, σύσσωμη η αθλητική κοινότητα της 

Θεσσαλονίκης και το ευρύτερο κοινό προετοιμάζονται για το σπουδαιότερο δρομικό γεγονός της πόλης, το “1ο 

Olympic Day Run”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2018 δίνοντας νέα πνοή στην πόλη και 

ανεβάζοντάς την ακόμη πιο ψηλά στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη!! 

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει μια σειρά από αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα αγκαλιάσουν 

την πόλη της Θεσσαλονίκης και οι οποίες εντάσσουν δυναμικά την Ελλάδα, στον χάρτη του παγκόσμιου 

εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας. Το “Olympic Day Run” υπό τους ρυθμούς της παρότρυνσης ''Move, 

Learn, Discover'' της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, θα αναπτυχθεί σε αγώνες 1χλμ. & 5χλμ., που θα 

ξεκινήσουν από το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia και θα καταλήξουν στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, με την 

ημέρα να ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν αθλητικά σωματεία της πόλης.  

Μετράμε αντίστροφα λοιπόν για την ομορφότερη γιορτή του χρόνου,… στην πιο δυναμική πόλη του κόσμου,… τη 

Θεσσαλονίκη μας!!  

Δηλώστε συμμετοχή τώρα και λάβετε θέση!!! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ.: 2310968531 & στα emails: pr@olympicmuseum.org.gr / info@olympicmuseum.org.gr 

 

 

 

mailto:pr@olympicmuseum.org.gr
mailto:info@olympicmuseum.org.gr


 

 

ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-PROTERGIA ΣΤΟΝ 13ο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 

“ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”  

Την Κυριακή 1 Απριλίου 2018, το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia βρέθηκε με τη δυνατή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ» 

ανάμεσα στους χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας, στη διοργάνωση του ιστορικού 13ου Διεθνούς Μαραθώνιου 

«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Στην εκκίνηση, όπως κάθε χρόνο, ήταν και η ''ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ'' την οποία 

οργανώνει το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και το 

Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών “Καλλιπάτειρα”. Οι Ολυμπιονίκες Φωτεινή Βαβάτση, Πόπη Ουζούνη, Πόλυ 

Σαρέγκου, Χριστίνα Γιαζιτζίδου, Γιάννα Χατζηιωάννου, Όθων Μοσχίδης, Ανδρέας Κοσματόπουλος, Κλεάνθης 

Μπάργκας, Γιάννης Σιδηρόπουλος και πολλοί άλλοι αθλητές και πρωταθλητές, φίλοι και εθελοντές, αλλά και η 

Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου-Protergia, Κυριακή Ουδατζή έτρεξαν στο Δρόμο Υγείας και Δυναμικού 

Βαδίσματος 5.000 μ., στέλνοντας το μήνυμα της καθημερινής άθλησης, που δίνει χαρά και υγεία.   

Η ομάδα των συμμετεχόντων έδωσε υπόσχεση ανανέωσης της συνάντησής τους στους δρόμους της πόλης, στις 22 

Ιουνίου 2018, ημέρα που όλη η πόλη θα γιορτάσει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα, συμμετέχοντας στο “1o Olympic 

Day Run”! 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


