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ΤΟ “1ο OLYMPIC DAY RUN” ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ…  
ΜΕ ΣΥΣΣΩΜΗ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!!!  

 

 
Την Παρασκευή 22 Ιουνίου, μια μεγαλειώδης γιορτή του Ολυμπισμού ξεκίνησε με πρωτοστάτη το Ολυμπιακό 
Μουσείο-Protergia!!! Το “1ο Olympic Day Run” που διοργάνωσε το Ολυμπιακό μας Μουσείο με την Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας τις καρδιές των πολιτών. Δεκάδες 
Ολυμπιονίκες και σύσσωμη η Ολυμπιακή οικογένεια τίμησαν με την παρουσία τους και με τη συμμετοχή τους στο 
δρομικό των 5 χιλιομέτρων, τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας. Ειδικότερα, στην εκκίνηση έδωσαν 
δυναμικό “παρών”, η Χρυσή Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Ιωάννης Μελισσανίδης, ο 
δις Αργυρός Αλέξανδρος Νικολαίδης, οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες Χριστίνα Γιαζιτζίδου, Αλεξάνδρα Τσιάβου, Σοφία 
Παπαδοπούλου, ο Ολυμπιονίκης του '68 Όθων Μοσχίδης και οι Ολυμπιονίκες Σταυρούλα Ζυγούρη, Κλεάνθης 
Μπάργκας, Ελπίδα Ρωμάντζη, Φωτεινή Βαβάτση, Πόπη Ουζούνη, Λευτέρης Κακιούσης, Πόλυ Σαρέγκου, Ιωάννα 
Χρήστου, Κωνσταντίνος Τριγκώνης, Βασιλική Κασάπη καθώς και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι αθλητές. 

 



 
Την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κος Στέλιος Αγγελούδης και ο κος Θανάσης 
Βασιλειάδης, ενώ την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, η Αντιπρόεδρος Δρ.Κυριακή Ουδατζή.  

Εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, τις βραβεύσεις των τριών πρώτων αντρών δρομέων έκαναν ο Δήμαρχος κος 
Ιωάννης Μπουτάρης και ο Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης και Αθλητισμού κος Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης ενώ τις 
βραβεύσεις των τριών πρώτων γυναικών δρομέων, έκαναν όλοι οι Ολυμπιονίκες μαζί.  

 
Οι εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας, έγιναν με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Ακαδημίας, του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, της Ένωσης Συμμετασχόντων Αθλητών σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Συλλόγου Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών, 
σύσσωμης της αθλητικής και Ολυμπιακής οικογένειας καθώς και των θεσμικών φορέων της πόλης. 

Παράλληλα ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της IOAPA.  



ΤΡΙΠΛΟΣ…  
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-PROTERGIA! 

 

Όχι μία… αλλά τρεις(!) ήταν οι εκδηλώσεις που οργάνωσε και υλοποίησε το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia για να 
τιμήσει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα!!! Οι εκδηλώσεις που απευθύνονταν σε όλες τις ηλικίες ξεκίνησαν, νωρίς το 
απόγευμα για οικογένειες και εφήβους, με τη συμμετοχή των Ολυμπιονικών μας, οι οποίοι στο πλαίσιο του “Family 
Olympics”, ενός εορταστικού εκπαιδευτικού προγράμματος ξενάγησαν τους μικρούς τους φίλους και τις οικογένειές 
τους στο Μουσείο, απάντησαν σε ερωτήσεις και μοίρασαν αυτόγραφα! Οι ερωτήσεις και τα παιχνίδια στη μόνιμη 
συλλογή του Ολυμπιακού Μουσείου-Protergia συνοδεύτηκαν από αθλητικά παιχνίδια με βραβεία για όλους, που 
προθέρμαναν τους συμμετέχοντες για το “1ο Olympic Day Run” και την Τελετή Βράβευσης Ολυμπιονικών και Μελών 
της Ολυμπιακής Οικογένειας!  

 



 

Οι εκδηλώσεις εορτασμού κράτησαν μέχρι αργά το βράδυ, μετά το πέρας του “1ο Olympic Day Run” στο 
Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου ο υπαίθριος χώρος είχε μεταμορφωθεί σε μια λαμπερή σκηνή για την τελετή 
βράβευσης Ολυμπιονικών και επίτιμων μελών της Ολυμπιακής οικογένειας, η οποία πλαισιώθηκε από μια 
εντυπωσιακή μουσική και εικαστική παράσταση. Στην εκδήλωση υψηλής αισθητικής, που τελέστηκε υπό την 
αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου τιμήθηκαν με βραβεία και 
αριστεία, εξαίρετα μέλη της Ολυμπιακής και αθλητικής οικογένειας, ενώ ειδική τιμή απονεμήθηκε στην Protergia, 
τον ονομαστικό χορηγό του Ολυμπιακού Μουσείου-Protergia, για την καθοριστικής σημασίας προσφορά του στην 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.  

 

 

 



 

 

 


