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Ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

τισ 23 Υεβρουαρύου ςτισ 9:30 το πρωύ εγκαινιϊςτηκε ςτο ΕΥ το πρόγραμμα «ϋβομαι τη
Διαφορετικότητα – Γνωρύζω τον Αθλητιςμό» με τη ςυμμετοχό του 1ο Γυμνϊςιου Ηλιούπολησ.
υντελεςτϋσ του προγρϊμματοσ εύναι το Διοικητικό υμβούλιο του ταδύου Ειρόνησ και
Υιλύασ, το Διεθνϋσ Κϋντρο Ολυμπιακόσ Εκεχειρύασ, το Βρετανικό υμβούλιο και ο ύλλογοσ
Ελλόνων Ολυμπιονικών.
Σα παιδιϊ εύχαν την ευκαιρύα να δουν από κοντϊ την αθλητικό εγκατϊςταςη, να μϊθουν την
ιςτορύα του ταδύου, να παύξουν και να φωτογραφηθούν ςτην αρϋνα του ΕΥ και ςτη
ςυνϋχεια να διδαχθούν τα αθλόματα μϋςα ςτα προπονητόρια του ΕΥ με τη βοόθεια
Ελλόνων Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών. Ο χώροσ των προθερμαντηρύων του ταδύου που
αποτελεύται από 10 αύθουςεσ φιλοξενεύ αθλόματα όπωσ Μπϊςκετ, Βόλεώ, επιτραπϋζια
αντιςφαύριςη, Άρςη Βαρών, Ρυθμικό γυμναςτικό, Σζούντο, Ζύου Ζύτςου,

κτλ. ε κϊθε

επύςκεψη θα δύνεται η δυνατότητα χρόςησ τησ αντύςτοιχησ αύθουςασ ϋτςι ώςτε τα παιδιϊ να
μαθαύνουν τον αθλητιςμό και τισ αξύεσ του μϋςα από δρϊςεισ και τεχνικϋσ γνώςεισ. τόχοσ
εύναι να μπορϋςουν οι μικρού μασ φύλοι να κατανοόςουν μϋςα από το παιχνύδι, τη δύναμη του
αθλητιςμού και την ανϊγκη αξιών ωσ βαςικό ςυςτατικό του, να ςυνομιλόςουν με
Ολυμπιονύκεσ και πρωταθλητϋσ και να εμπνευςτούν από τα ιδεώδη του Ολυμπιςμού αλλϊ και
να ενημερωθούν για μύα ςειρϊ από πολύ ςημαντικϊ θϋματα, όπωσ η χρόςη αναβολικών, η βύα
εντόσ και εκτόσ γηπϋδων και η αξύα τησ εκεχειρύασ το χθεςινό πρόγραμμα γνωρύςαμε τα
αθλόματα του Μπϊςκετ, τησ Ρυθμικόσ γυμναςτικόσ και του Σζούντο.

Σουσ μαθητϋσ

χαιρϋτηςε και ςυνομύληςε μαζύ τουσ και ο υφυπουργόσ πολιτιςμού και αθλητιςμού κοσ.
ταύροσ Κοντονής.
τη ςυνϋχεια ακολούθηςε ςυνϋντευξη τύπου ςτην οπούα παραβρϋθηκαν οι: Ο Τφυπουργόσ
Πολιτιςμού και Αθλητιςμού ταύροσ Κοντονόσ, ο Γενικόσ Γραμματϋασ Αθλητιςμού Ιούλιοσ
υναδινόσ, ο Πρόεδροσ του ταδύου Ειρόνησ και Υιλύασ Νύκοσ Ιωαννύδησ καθώσ και όλα τα
μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου και οι εργαζόμενοι, ο Διευθυντόσ του ΔΚΟΕ, Δρ.

Κωνςταντύνοσ Υύλησ, η Πρόεδροσ του υλλόγου Ελλόνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη
και η Γενικό Γραμματϋασ Βούλα Ζυγούρη και η Διευθύντρια Προγραμμϊτων και υνεργαςιών
του Βρετανικού υμβουλύου κα. Ανδρύτςου Αναςταςύα.
την εκδόλωςη παρϋςτηςαν ο Πρόεδροσ τησ Ελληνικόσ Ολυμπιακόσ Επιτροπόσ κοσ.
Καπρϊλοσ πύροσ, ο Πρόεδροσ τησ Διεθνούσ Ολυμπιακόσ Ακαδημύασ κοσ. Κούβελοσ Ιςύδωροσ,
η Αντιπρόεδροσ του Διεθνούσ Κϋντρου Ολυμπιακόσ Εκεχειρύασ κα. Υϊνη Πετραλιϊ, ο
Αντιπεριφερειϊρχησ Πειραιϊ κοσ. Γαβρύλησ Γιώργοσ, ο Αντιπεριφερειϊρχησ Νοτύου Σομϋα
Αττικόσ κοσ. Καπϊταησ Φρόςτοσ και πολλού εκπρόςωποι δόμων, ομοςπονδιών, αθλητικών
ςωματεύων, καθώσ και ο παύκτησ τησ ΚΑΕ Ολυμπιακόσ Βαγγϋλησ Μϊντζαρησ και αρκετού
Ολυμπιονύκεσ.

Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου ΣΕΦ
Βίκυ Κοκκίνη
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