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Σο Ολυμπιακό Μουσείο, ο μοναδικός επίσημα αναγνωρισμένος από την Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή μουσειακός φορέας της χώρας μας, ο οποίος επί σειρά ετών συλλέγει,
διαφυλάσσει και προβάλει την ελληνική Ολυμπιακή κληρονομιά και ιστορία, τιμά την
Ολυμπιακή Ατζέντα 2020 και εγκαινιάζει μαζί με την παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια την
αναβαθμισμένη μόνιμη έκθεση Ολυμπιακών Αγώνων.
Η επικείμενη έκθεση θα επικοινωνήσει με διαδραστικά και ψηφιακά μέσα την ιστορία των
Αγώνων από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη μνεία στη συμβολή της
Ελλάδας για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και στις μεγάλες στιγμές της
Ολυμπιακής ιστορίας που τίμησαν το “ευ αγωνίζεσθαι” και τις Ολυμπιακές αξίες. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η έκθεση θα περιλαμβάνει ειδικά αφιερώματα στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες, τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων,
διοργανώσεις οι οποίες αυξάνουν τη δημοφιλία τους τα τελευταία χρόνια και
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον.

Η νέα έκθεση και οι θεματικές της ενότητες θα δώσουν τη δυνατότητα παρουσίασης
σπάνιων τεκμηρίων της Ολυμπιακής ιστορίας από το αρχείο του Ολυμπιακού Μουσείου,
καθώς και νέων αποκτημάτων της συλλογής του. Ο ριζικά αναμορφωμένος εκθεσιακός
χώρος διαμορφώνεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες διατηρούν την ιστορική πορεία
του Ολυμπιακού κινήματος, παράλληλα με τη διερεύνηση εννοιών του Ολυμπισμού.

Η έκθεση υπόσχεται στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία, που ενισχύεται από την
τεχνολογία τελευταίας αιχμής και τις διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές.
Σα εγκαίνια της νέας μόνιμης έκθεσης του Ολυμπιακού Μουσείου θα πραγματοποιηθούν
στο πλαίσιο της επετείου των 185 χρόνων από τη γέννηση του Δημητρίου Βικέλα, του
πρώτου Προέδρου της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής. Σο παρών στην εκδήλωση
πρόκειται να δώσουν προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, του πολιτισμού
καθώς και σύσσωμη η Ολυμπιακή οικογένεια, η οποία αναμένει το μεγάλο γεγονός προς
τιμή του Ολυμπισμού. Η ημερομηνία των εγκαινίων θα ανακοινωθεί σύντομα.
Για πληροφορίες στο 2310968531 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pr@olympicmuseum.org.gr

