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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ… ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο, μετατρέποντας σε πράξη το έργο διάδοσης των Ολυμπιακών
αξιών, υποδέχτηκε τους εκπροσώπους του Ξενώνα Προστασίας Άγαμων Μητέρων “Το Σπίτι της Μαρίας”, σε
μια σεμνή τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ολυμπιακού Μουσείου και παράδοσης της επιταγής
με το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από το 1ο THESS…SantaRun, που διοργανώθηκε στην
εκπνοή της προηγούμενης χρονιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσσαλονίκης.
Σε ένα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, ο Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης και Αθλητισμού κος Αλέξανδρος
Μπαρμπουνάκης, εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, μαζί με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ολυμπιακού Μουσείου και τη Διευθύντρια Κυριακή Ουδατζή, υποστηρίζοντας έμπρακτα άστεγες μητέρες και
παιδιά, παρέδωσαν την τραπεζική επιταγή στους υπευθύνους του ιδρύματος, μαζί με πολλά δώρα, τονίζοντας
την ανάγκη σύμπνοιας των φορέων στη διοργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες άμεσα υπερασπίζονται την
ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.
Ο Αντιδήμαρχος κος Μπαρμπουνάκης υπογράμμισε την ευθύνη ύψιστης σημασίας που φέρει η δημοτική
αρχή για την υποστήριξη αντίστοιχων εκδηλώσεων και δεσμεύθηκε σε συνεργασία με το Ολυμπιακό Μουσείο
για το επόμενο THESS…SantaRun 2018, με στόχο να γίνει θεσμός για την πόλη αλλά και τρόπος
προσέλκυσης τουριστών. Οι υπεύθυνοι του ιδρύματος “Το Σπίτι της Μαρίας” ευχαρίστησαν θερμά για την
πρωτοβουλία και για την ενίσχυση που προσέφερε το Ολυμπιακό Μουσείο και ευχήθηκαν και άλλοι
πολιτιστικοί φορείς να ακολουθήσουν το παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς αγάπης.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Ολυμπιονίκης Ξιφασκίας κα. Ιωάννα Χρήστου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
“ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο”
Η νέα χρονιά ξεκίνησε ακόμα πιο... λαχταριστή! Στο Εργαστήριο Μαγειρικής και Υγιεινής Διατροφής οι
γεύσεις ξεσηκώνουν τον ουρανίσκο… χάρη στη νέα ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του Ολυμπιακού μας Μουσείου,
με το ''ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο''.
Η κουζίνα του Ολυμπιακού Μουσείου υποδέχεται τους λιλιπούτειους σεφ γεμάτη εκπλήξεις, με γαστρονομικά
ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας… και όχι μόνον! Συνταγές από όλη τη Μεσόγειο αποτελούν την έμπνευση
για παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών για να εξοικειωθούν με τη γεύση και τα οφέλη πλούσιων θρεπτικών τροφών, να
κατανοήσουν την αξία και τη σημασία της πυραμίδας της διατροφής και πάνω από όλα να διασκεδάσουν,
δημιουργώντας πρωτότυπες και ευφάνταστες γαστρονομικές δημιουργίες!!!
Τα παιχνίδια με τις πρώτες ύλες, οι υγιεινοί συνδυασμοί τροφών, τα πρώτα και μεγάλα βήματα στην τέχνη της
μαγειρικής, είναι τα μυστικά εργαλεία του σεφ και της εξειδικευμένης παιδαγωγού του Ολυμπιακού Μουσείου
σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο Μαγειρικής πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 10:00-12:00!!! Οι εγγραφές συνεχίζονται!!
Πληροφορίες στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: 2310968531 ή στο: edu1@olympicmuseum.org.gr

