129ο ΣΕΤΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ
NEWSLETTER
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ
Μια λαμπρή εκδήλωση υψηλού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με στόχο την υποστήριξη των πρωτοπόρων
δράσεων του Ολυμπιακού Μουσείου διοργάνωσε το Π.A..Γ. "Καλλιπάτειρα" τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου.
Σο “παρών” στην εκδήλωση έδωσε σύσσωμος ο κόσμος του αθλητισμού, του πολιτισμού, των τοπικών
αρχών αλλά και πολυάριθμο κοινό που σταθερά αναγνωρίζει την επί σειρά ετών προσφορά του μουσείου
και την υψηλή ποιότητα των δράσεων του. Πρωταγωνιστές της βραδιάς αποτέλεσαν οι Ολυμπιονίκες του
Ρίο 2016, οι οποίοι ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα της εκδήλωσης στην ειδική βράβευση που
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του μουσείου.
υγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ομιλία της Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη, η οποία
επεσήμανε την προσφορά του Ολυμπιακού Μουσείου στον αθλητισμό και την καθοριστικής σημασίας
συμβολή του στην παιδεία των νέων και των παιδιών.Η αμέριστη σχέση εμπιστοσύνης στο έργο του
Ολυμπιακού μουσείου ως “φάρου” της Ολυμπιακής παιδείας και καταγραφέα της Ολυμπιακής μας
ιστορίας επισφραγίστηκε με την επίσημη παραλαβή των αντικειμένων του πύρου Γιαννιώτη, της Άννας
Κορακάκη και της Κατερίνας τεφανίδη από τη Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Δρ.Κυριακή
Ουδατζή. Σην βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους όλα τα μέλη του Π.Α..Γ. ''Καλλιπάτειρα'', ενώ την
εκδήλωση χαιρέτισε, ευχαριστώντας με θέρμη το κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο, η υντονίστρια του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και πρώην Γ.Γ.Αθλητισμού κα Κούλα Γιαννακίδου, η οποία αναφέρθηκε
ενδελεχώς στο έργο του σωματείου.Σέλος, χαιρετισμό απηύθυνε ο κος τέλιος Αγγελούδης, Αντιπρόεδρος
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και ιδρυτικό μέλος του Μουσείου, ευχαριστώντας το ωματείο
''Καλλιπάτειρα'' και ιδιαίτερα την Πρόεδρο κα Κατερίνα Παναγοπούλου για το εξαιρετικό της έργο.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με επίσημη δεξίωση συνοδεία βιολιών εντός της μόνιμης έκθεσης του
μουσείου.Η πρωτοβουλία του Π.A..Γ. "Καλλιπάτειρα" ανοίγει μια νέα προοπτική για το μέλλον των δύο
φορέων και την ανάπτυξη κοινών δράσεων προσανατολισμένων στον αθλητισμό και δη στον πολιτισμό.

Σα μέλη του Παραρτήματος Θεσ/νίκης του Π.Α..Γ.''Καλλιπάτειρα'' με τη υντονίστρια κα Κούλα Γιαννακίδου

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Ε. κ. τέλιος Αγγελούδης και η υντονίστρια του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης του Π.Α..Γ.''Καλλιπάτειρα'' και μέλος Δ.. του Ολυμπιακού Μουσείου,
βραβεύουν την Άννα Κορακάκη για τις τεράστιες αθλητικές της επιτυχίες.

Η Φρυσή Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη, παραδίδει στο Ολυμπιακό Μουσείο προσωπικά της
αντικείμενα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ΡΙΟ 2016.

ΤΜΥΩΝΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕ ΦΟΛΕΙΟ PINEWOOD
Η αναπτυξιακή πολιτική του Ολυμπιακού Μουσείου σε ζητήματα εκπαίδευσης και η βαθιά πίστη στις
δυνατότητες που προσφέρουν οι πράξεις σύμπραξης μεταξύ φορέων με κοινή στόχευση, αποτελεί
σταθερή πεποίθηση του Ολυμπιακού Μουσείου, το οποίο υπέγραψε ύμφωνο υνεργασίας με το
Αμερικάνικο Διεθνές χολείο Pinewood, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των παιδαγωγικών του στόχων. τη
διάρκεια της λαμπρής εκδήλωσης, τα μέλη των δύο φορέων αντάλλαξαν απόψεις σε ζητήματα
μεταλαμπάδευσης των Ολυμπιακών αξιών και σε μεθόδους ανάπτυξης διεπιστημονικών σχεδίων
εργασίας με θέμα τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των πρώτων
συνεργασιών, που αποτέλεσαν την αρχή μιας θεμελιώδους και δυναμικής συνεργασίας.

Σο ύμφωνο υνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Ολυμπιακού Μουσείου, ο Πρόεδρος κ.Νίκος
Μακραντωνάκης, ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ κ.τέλιος Αγγελούδης και η Διευθύντρια Δρ.Κυριακή
Ουδατζή, ενώ για το Αμερικάνικο χολείο Pinewood, υπέγραψε η διευθύντρια Dr. Roxanne Giampapa.

Σο εκπαιδευτικό προσωπικό του Pinewood σε ''οικογενειακή'' φωτογραφία.

OPEN HOUSE THESSALONIKI – OPEN OLYMPIC MUSEUM
Σο Ολυμπιακό Μουσείο άνοιξε τις πύλες του για εκατοντάδες επισκέπτες με στόχο να γνωρίσουν αυτή τη
φορά όχι μόνο τη συλλογή του μουσείου, αλλά την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Η συμμετοχή του
Ολυμπιακού Μουσείου στοOpenHouse, τον παγκόσμιο θεσμό εξοικείωσης του κοινού με τα μυστικά της
αρχιτεκτονικής, παρότρυνε τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τη δομή, τα υλικά, τις χρήσεις και
λειτουργίες των χώρων του μουσείου και να ανακαλύψουν τους συνήθως “κρυφούς” από τα μάτια των
επισκεπτών χώρων του μουσείου. Η δράση πραγματοποιήθηκε 25 και 26 Νοεμβρίου με την έντονη
ανταπόκριση και συμμετοχή του κοινού της πόλης, ενώ την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου το μουσειακό
κέλυφος έγινε τόπος εξερεύνησης για τις σχολικές ομάδες στο πρόγραμμα του OpenSchool.

SLEEPOVER ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΕΙΟ:
ΌΣΑΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΟΤΝ ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΕΙΟ
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει στους μικρούς του φίλους μια
αξέχαστη βραδιά γεμάτη παιχνίδι, εξερεύνηση, κίνηση και δημιουργία. Παιδιά 7-10 ετών έχουν την
ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μυστικά των Ολυμπιακών αγώνων και τους μαγικούς ήρωες τους, να
δοκιμάσουν αθλήματα και να ανακαλύψουν το μουσείο όταν…. κανείς άλλος δεν είναι εδώ!
Σην Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου τα παιδιά θα διανυκτερεύσουν σε ένα αξέχαστο Sleepover στο
Ολυμπιακό Μουσείο. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού και
Σουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

