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“Η ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  

ΚΑΙ  ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΕΙΟ  
ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΝ ΙΣΟΡΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΤΜΦΩΝΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ” 

 

 

 

Σην Κυριακή 3 Υεβρουαρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο, ο μοναδικός επίσημος μουσειακός φορέας στη 

χώρα, αναγνωρισμένος από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψε ύμφωνο υνεργασίας με την 

Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Η επίσημη τελετή της υπογραφής του υμφώνου επισφράγισε με τον πιο 

επίσημο τρόπο την παγκόσμια αναγνώριση της εκπαιδευτικής, αθλητικής και ερευνητικής 

δραστηριότητας του Μουσείου.  Η πολύχρονη και επιστημονικά εμπεριστατωμένη προσφορά του  

Μουσείου σε ζητήματα εκπαίδευσης και έρευνας, οδήγησε στην επίσημη συνεργασία με τη Διεθνή 

Ολυμπιακή Ακαδημία - υπεύθυνη για το έργο των 206 Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών παγκοσμίως - 

με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων με το Ολυμπιακό Μουσείο, που θα 

συνδέσουν άμεσα την χώρα μας με το διεθνές εκπαιδευτικό και Ολυμπιακό γίγνεσθαι. Η ύψιστη τιμή 

της σύμπραξης ενισχύει τo έργο του Μουσείου και έχει στόχο την δυναμική επέκταση και ανανέωση 

των προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας στη χώρα μας αλλά και την δυναμική ανάδειξη της χώρας 

μας στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη. 

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org/


 
 

 

 

“ ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΒΡΑΒΕΤΗ  

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2018 & 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

ΣΟΤ  ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ” 
 

 

 
 

 



Σην Κυριακή 3 Υεβρουαρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο διοργάνωσε μια υψηλής αισθητικής “Ολυμπιακή” 

βραδιά για την τιμητική βράβευση των νέων μελών της ελληνικής Ολυμπιακής οικογένειας, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και με την υποστήριξη του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.  

την εκδήλωση τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο εκπαιδευτικό έργο του Μουσείου - οι κ.κ. 

Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κος πύρος Καπράλος και 

κος Μανώλης Κολυμπάδης αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κος Ισίδωρος 

Κούβελος, εκπαιδευτικοί, σχολεία και φορείς, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α'βαθμιας 

και Β'βαθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του 

Καυτανζογλείου ταδίου, ο Α.Ο. ''Αρίων Πανοράματος'', οι Δήμαρχοι Αμπελοκήπων-Μενεμένης κος 

Λάζαρος Κυρίζογλου, Πυλαίας-Φορτιάτη κος Ιγνάτιος Καιτεζίδης, Νεάπολης-υκεών κος ίμος 

Δανιηλίδης, Θέρμης κος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Δέλτα κος Ευθύμιος Υωτόπουλος, Παύλου Μελά 

κος Δημήτρης Δεμουρτζίδης, οι οποίοι μοιράζονται το όραμα του Μουσείου και στέκονται έμπρακτα 

αρωγοί στο έργο μεταλαμπάδευσης των Ολυμπιακών αξιών στη νέα γενιά, μέσα από τη συμμετοχή και 

τη στήριξη Προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας. Σέλος, τιμητική βράβευση έγινε σε αθλητές και 

Ολυμπιονίκες της Β. Ελλάδος, που στηρίζουν το έργο του Ολυμπιακού Μουσείου.  

 
 

Σην εκδήλωση χαιρέτησαν ο κος τέλιος Αγγελούδης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής 

Επιτροπής και επίτιμος Πρόεδρος του Ολυμπιακού Μουσείου, με σύντομη ιστορική αναδρομή της 

πορείας του φορέα που έχει επεκτείνει την δράση του σε Παγκόσμιο επίπεδο, ο κος πύρος 

Καπράλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ευχαριστώντας το Ολυμπιακό Μουσείο 

για την προσφορά του στην ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια, ο κος Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και Μέλος της Ε.Ο.Ε., ο οποίος τόνισε την ανάγκη γαλούχησης της 

νέας γενιάς με Ολυμπιακές αξίες και η κα Βούλα Πατουλίδου, Φρυσή Ολυμπιονίκης και 

Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, που φανερά συγκινημένη υπογράμμισε τη σημασία της 

δυναμικής συνέργιας μεταξύ των μελών της Ολυμπιακής οικογένειας.  

το πλαίσιο της εκδήλωσης, την παρουσίαση και τον συντονισμό της οποίας έκανε η Διευθύντρια του 

Ολυμπιακού Μουσείου και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Δρ. Κυριακή Ουδατζή, 

βραβεύτηκαν αθλητές της Βορείου Ελλάδος που διακρίθηκαν για το 2018 σε Παγκόσμια 

Πρωταθλήματα και ειδικότερα οι αθλητές και αθλήτριες: Ελένη Φατζηηλιάδου (Φρυσό μετάλλιο στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε και Αργυρό Μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες), οι Μαρία Μπόζη 

και Ραφαηλίνα Κλωναρίδου (Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Νέων) και ο 

Φρήστος Βολικάκης (Παγκόσμιος πρωταθλητής Ποδηλασίας πίστας) που ήδη εξασφάλισαν την 

πρόκριση συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες Σόκιο 2020. Παράλληλα, βραβεύτηκαν οι 

μεταλιούχοι των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων του Μπουένος Άιρες και ειδικότερα οι: Φριστίνα 

Μπούρμπου και Μαρία Κυρίδου (Φρυσό μετάλλιο στην κωπηλασία), η Ελίνα Σζένγκο  (Φρυσό μετάλλιο 

στον ακοντισμό), ο άββας Θώμογλου (Αργυρό μετάλλιο στην κολύμβηση) και η Αντωνία ακελλαρίδου 

(Φάλκινο μετάλλιο  στο μικτό ομαδικό στη γυμναστική).  



 

 

Από μια τόσο σημαντική για την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια εκδήλωση, δεν θα μπορούσαν να 

λείπουν οι Ολυμπιονίκες που έμπρακτα στηρίζουν από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, το έργο του 

Ολυμπιακού Μουσείου. Έτσι, εκπροσωπώντας τους Έλληνες Ολυμπιονίκες, έλαβε τιμητικό βραβείο η 

Πρόεδρος του υλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη, παρόντων της Σασούλας 

Κελεσίδου, της Φριστίνας Γιαζιτζίδου, της Πόπης Ουζούνη, της Ιωάννας Μπούζιου, της Υωτεινής 

Βαβάτση, και των Κλεάνθη Μπάργκα και Λευτέρη Κακιούση, που επίσης τιμήθηκαν για την προσφορά 

τους στα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας του Μουσείου. Ειδικότερα, η Βούλα Πατουλίδου, εκτός 

του βραβείου της, έλαβε και ειδικά για εκείνη φιλοτεχνημένο πίνακα, ευγενική προσφορά της 

ζωγράφου Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη. 

 
 

 

 

 

 

 

 ΦΡΤΟ  ΦΟΡΗΓΟ 

 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ 


