
 
  

 
 

 
121Ο TΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΝEWSLETTER 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

 
«ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ...»   

 

Το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 το Ολυμπιακό Μουσείο εγκαινίασε μία νέα, πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με 

τίτλο «Αγαπημένο μου ποδήλατο…». Αφορμή για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης περιοδικής 

έκθεσης αποτέλεσε η συμπλήρωση 200 χρόνων από την εφεύρεση του πρώτου ποδηλάτου.  

Πλήθος κόσμου, ανάμεσα τους και αρκετές διακεκριμένες προσωπικότητες του αθλητικού ή πολιτικού 

χώρου, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση με σκοπό να δουν από κοντά ποδήλατα σύγχρονα, αλλά και 

προηγούμενων ετών, μινιατούρες και εξαρτήματα τα οποία έχουν εκλείψει.   

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org/new/index.php/el/component/k2/item/249-agapimeno-mou-podilato


Ο επισκέπτης μέσω της έκθεσης έχει την ευκαιρία να κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, να γνωρίσει την ιστορία 

του ποδηλάτου, αλλά και τις διάφορες μορφές έκφρασης του. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό 

μέχρι το τέλος του Μαΐου. 

 

 

 



 

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΟ 2016 – ΣΤΙΓΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»  

 

Το Ολυμπιακό μας Μουσείο σας προσκαλεί στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 

2016 - Στιγμές Ιστορίας - Βράβευση Ολυμπιονικών". Στόχος της έκθεσης είναι να γνωρίσει το ευρύ κοινό 

μέσα από προσωπικά αντικείμενα και ενθυμήματα, τον αγώνα όλων των αθλητών μας που έλαβαν μέρος 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016. Ακόμα, η έκθεση αποσκοπεί να κινητοποιήσει το κοινό και 

ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και με την επιδίωξη στόχων σε καθημερινή βάση. 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουνίου 2017, και είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 

9.00-19.00, Σάββατο 10.00-16.00 και Κυριακή 10.00-14.00.    

 

 

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org/new/index.php/el/component/k2/item/251-periodiki-ekthesi-olympiakoi-agones-rio-2016-stigmes-istorias


 
«ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΉΡΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ» 

Το Ολυμπιακό Μουσείο συμμετέχει στην υλοποίηση της καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης με κοινωνικό 

προσανατολισμό,  «Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν», η οποία δημιουργήθηκε και εντάσσεται στο πρόγραμμα 

«Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Για Παιδιά», της εταιρείας STOIXIMAN. 

Στόχος της δράσης είναι 10.000 παιδιά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσουν, άνευ 

οικονομικού αντιτίμου, εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων και ιδρυμάτων, προκειμένου να 

αποκτήσουν ερεθίσματα και να εξελίξουν τις ικανότητές τους. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, όλων των Δημοτικών Σχολείων της Αττικής 

και της Θεσσαλονίκης, όπως και των περιφερειακών περιοχών. 

Το Μουσείο μας στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, εκπονεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΟ», για περιορισμένο αριθμό μαθητών, ώστε να γνωρίσουν το ήθος και τις επιτυχίες των 

ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε επισκεφτείτε την ακόλουθη 

ιστοσελίδα: http://www.iroes.gr/mikroi-iroes 

http://www.iroes.gr/mikroi-iroes


 
«3o OLYMPIC SUMMER CAMP» 

 
Το Ολυμπιακό Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους στο πιο διασκεδαστικό και δημιουργικό, θερινό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τις 19 Ιουνίου. Στόχος του προγράμματος είναι η διασκέδαση μέσα από 

δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν το Ολυμπιακό πνεύμα και τις αρχές του ''ευ 

αγωνίζεσθαι''. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, δραστηριότητες σχετικές 

με διάφορα είδη τέχνης, όπως εικαστικά και θέατρο και βέβαια πολλά αθλήματα!  

 

Το Olympic Summer Camp θα διεξαχθεί σε δύο αυτόνομους κύκλους, καθένας από τους οποίους θα 

διαρκέσει μία εβδομάδα (Δευτέρα- Παρασκευή), από τις 8:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι. 

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει!   

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 9.00-15.00 με το: 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Τ:2310968531-2 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edu1@olympicmuseum.org.gr & pr@olympicmuseum.org.gr  
 

mailto:edu1@olympicmuseum.org.gr
mailto:pr@olympicmuseum.org.gr

	«ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ...»
	/
	Το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 το Ολυμπιακό Μουσείο εγκαινίασε μία νέα, πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο «Αγαπημένο μου ποδήλατο…». Αφορμή για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης περιοδικής έκθεσης αποτέλεσε η συμπλήρωση 200 χρόνων από την εφεύρεση του ...
	Πλήθος κόσμου, ανάμεσα τους και αρκετές διακεκριμένες προσωπικότητες του αθλητικού ή πολιτικού χώρου, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση με σκοπό να δουν από κοντά ποδήλατα σύγχρονα, αλλά και προηγούμενων ετών, μινιατούρες και εξαρτήματα τα οποία έχουν εκλείψ...
	Ο επισκέπτης μέσω της έκθεσης έχει την ευκαιρία να κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, να γνωρίσει την ιστορία του ποδηλάτου, αλλά και τις διάφορες μορφές έκφρασης του. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι το τέλος του Μαΐου.
	/
	/
	«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΟ 2016 – ΣΤΙΓΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»
	/
	Το Ολυμπιακό μας Μουσείο σας προσκαλεί στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 - Στιγμές Ιστορίας - Βράβευση Ολυμπιονικών". Στόχος της έκθεσης είναι να γνωρίσει το ευρύ κοινό μέσα από προσωπικά αντικείμενα και ενθυμήματα, τον αγώνα ...
	Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουνίου 2017, και είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-19.00, Σάββατο 10.00-16.00 και Κυριακή 10.00-14.00.
	/
	«ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΉΡΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ»
	Στόχος της δράσης είναι 10.000 παιδιά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσουν, άνευ οικονομικού αντιτίμου, εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων και ιδρυμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν ερεθίσματα και να εξελίξουν τις ικανότητές τους.
	Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, όλων των Δημοτικών Σχολείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπως και των περιφερειακών περιοχών.
	Το Μουσείο μας στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, εκπονεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΟ», για περιορισμένο αριθμό μαθητών, ώστε να γνωρίσουν το ήθος και τις επιτυχίες των ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.
	«3o OLYMPIC SUMMER CAMP»
	/
	Το Ολυμπιακό Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους στο πιο διασκεδαστικό και δημιουργικό, θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τις 19 Ιουνίου. Στόχος του προγράμματος είναι η διασκέδαση μέσα από δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν ...
	/
	Το Olympic Summer Camp θα διεξαχθεί σε δύο αυτόνομους κύκλους, καθένας από τους οποίους θα διαρκέσει μία εβδομάδα (Δευτέρα- Παρασκευή), από τις 8:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι.
	Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει!

