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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ “OLYMPIC SUMMER CAMP” 
 

Το τρίτο Olympic Summer Camp, έφτασε στο τέλος του! Μια όαση δροσιάς περίμενε τους μικρούς μας φίλους 

στην καρδιά της πόλης! Από τις 19 έως τις 23 και από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου, κάτι «έτρεχε» στο Ολυμπιακό 

Μουσείο! Ένα πρόγραμμα απασχόλησης γεμάτο αθλήματα και παιχνίδια, ενθουσιασμό και κέφι. Καθημερινά η 

σύνθεση του προγράμματος περιείχε ένα πλήθος από αθλητικές, καλλιτεχνικές και δημιουργικές δραστηριότητες. 

Τα παιδιά, διαφόρων ηλικιών, δοκίμασαν τζούντο και παγκράτιο, γυμναστική και χορό, πινγκ-πονγκ και 

μπάντμιντον, ξιφασκία και τοξοβολία, στίβο και ράγκμπι, μπότσια και γκόλμπολ, έκαναν προπονητική ΑΜΕΑ και 

ρομποτική, έφτιαξαν αρχιτεκτονήματα και χειροκατασκευές, έγιναν κηπουροί και σεφ, έπαιξαν θέατρο και 

μουσική, έκαναν μαθήματα μόδας, εικαστικών και ψηφιακών τεχνών.  

 

Μια δημιουργική, χαρούμενη και γεμάτη ενέργεια παρέα, προσέφερε στα παιδιά μια δημιουργική, εποικοδομητική και 

ξέγνοιαστη περίοδο, αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων, μια ανακούφιση για τους γονείς, εργαζόμενους και μη, 

που βασίστηκαν στο Ολυμπιακό Μουσείο για την καθημερινή απασχόληση, ψυχαγωγία αλλά και αθλητική παιδεία των 

παιδιών τους. 

  



Όλα  αυτά υλοποιήθηκαν την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας που προσέφεραν τα απαραίτητα για την 

πραγματοποίηση του προγράμματος. Tους ευχαριστήσουμε εκ βαθέων για την ουσιαστική τους συμβολή. 

 

Περισσότερο όμως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εσάς, τους γονείς, που για ακόμα μια φορά μας εμπιστευτήκατε 

και μας επιτρέψατε να διασκεδάσουμε και να παίξουμε παρέα, να γυμναστούμε και να αθληθούμε, και γιατί όχι, 

να ονειρευτούμε και να δημιουργήσουμε μαζί!  

Το Ολυμπιακό Μουσείο σας εύχεται καλό καλοκαίρι και ανανεώνει το ραντεβού του με γονείς και παιδιά τον 

ερχόμενο Σεπτέμβρη είτε με τις καθημερινές σχολικές επισκέψεις είτε με τα δημιουργικά εργαστήρια του 

Σαββάτου!  

  

  

 



23Η ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 
 

Η 23η Ιουνίου είναι μια ξεχωριστή ημέρα για το Ολυμπιακό Μουσείο! Είναι η Παγκόσμια ημέρα Ολυμπισμού, ήταν 

το 1894 όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή σχηματίστηκε για πρώτη φορά και σε αυτήν, την ιδρυτική της 

συνάντηση αποφασίστηκε η ανάθεση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπαικών Αγώνων στην Αθήνα το 1896! Το 

Ολυμπιακό Μουσείο, εδώ και χρόνια τιμά αυτήν την ημέρα με έναν ξεχωριστό τρόπο, με μια δικής του επινόησης 

γιορτή, που ενσωματώνει όλα τα βασικά στοιχεία των Ολυμπιακών Αγώνων, το Kid’s Olympics! Σε αυτή την 

προσομοίωση Ολυμπιακών Αγώνων που διαρκεί μια μέρα, οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν αθλήματα των 

Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και με θεατρικό παιχνίδι παριστάνουν τις τελετές έναρξης και λήξης. 

Με τρόπο βιωματικό, με παιχνίδι και ενεργητική συμμετοχή οι μικροί μας επισκέπτες νοιώθουν πως γίνονται και 

αυτοί μέρος της μεγαλύτερης γιορτής του αθλητισμού και μαθαίνουν στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες, την φιλία, 

τον σεβασμό και την αριστεία 

 

 

 


