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ΜΕΣΡΑΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ  

ΓΙΑ ΣΟ 

2ο OLYMPIC DAY RUN!!! 

ΓΙΟΡΣΑΖΟΤΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΗΝ  

ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 
 

 
 

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org/


Η αγωνία κορυφώνεται για το 2ο“Olympic Day Run”, το επίσημο δρομικό γεγονός για τον εορτασμό της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας,  με τη συμμετοχή σύσσωμης της Ολυμπιακής μας οικογένειας! 

Σην Κυριακή 9 Ιουνίου συγκεντρωνόμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, μικροί και μεγάλοι, δρομείς, σχολεία και 

οικογένειες, στο Ολυμπιακό Μουσείο, για να ενώσουμε τα βήματά μας με εκείνα των Ολυμπιονικών και 

των διακεκριμένων αθλητών μας, στο δρομικό γεγονός που θα ανυψώσει τη χώρα μας στον παγκόσμιο 

Ολυμπιακό χάρτη!   Η φετινή διοργάνωση απευθύνεται πλέον και στις μικρότερες ηλικίες του δημοτικού 

(6-12 ετών), με ειδικό αγώνα για τους μικρούς μας φίλους! το 2ο “Olympic Day Run” προσφέρονται 

δύο διαφορετικές επιλογές, 5K και 1,5Κ, ώστε γονείς και παιδιά, αλλά και εκπαιδευτικοί μαζί με τους 

μαθητές τους να επιλέξουν την ιδανική απόσταση για τα δικά τους δεδομένα.  

Ήδη, η υποδοχή του επετειακού δρομικού είναι θερμή, από πλήθος προσωπικοτήτων, θεσμικών και 

εκπαιδευτικών φορέων, που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δυναμικό “παρών”, σε ολόκληρη τη σειρά 

των εκδηλώσεων, που θα μετρήσουν αντίστροφα τον χρόνο μέχρι το 2ο “Olympic Day Run”. 

Σο δρομικό γεγονός, για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, θα πραγματοποιήσει το 

Ολυμπιακό Μουσείο σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον ΕΓΑ, την Κυριακή 9 

Ιουνίου, στις 20:00.  Σο 2ο “Olympic Day Run” είναι πλέον.... ΘΕΜΟ..για όλη την χώρα !! 

 

SAVE THE DATE: 

ΚΤΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019, 20:00 

Θα είμαστε όλοι εκεί!!!    Δηλώστε συμμετοχή τώρα και λάβετε θέση!!! 

 
 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΥΕ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ 31 ΜΑΙΟΤ 
 

ΣΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗ: 
 

Α. ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ:  Σηην ιζηοζελίδα www.olympicdayrun.gr   

Β. ΑΠΟΣΟΛΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:  Fax +302310 968726  ή Email:secretary@olympicmuseum.org.gr 

Γ. ΑΤΣΟΠΡΟΩΠΩ 

Ολσμπιακό Μοσζείο, 3ης Σεπηεμβρίοσ & Αγίοσ Δημηηρίοσ, Θεζζαλονίκη, 54638, Τ. 2310 968531 

 

Ο εορτασμός της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας 2019, υλοποιείται χάρη στην ενέργεια 

που μας χαρίζει η PROTERGIA, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας της ΜΥTILINEOS  

 

 

 

 

 

 

Χρυσός Χορηγός του Ολυμπιακού Μουσείου  

Χρυσός Χορηγός του “Olympic Day Run” 

 

http://www.olympicdayrun.gr/


ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ  ΣΩΝ ΕΜΠΝΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΣΗ 

ΑΝΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ΣΟΤ ΠΙΕΡ ΝΣΕ ΚΟΤΜΠΕΡΣΕΝ 
&  

ΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΒΙΚΕΛΑ 

 
ΜΕΣΑ... ΑΠΟ 125 ΧΡΟΝΙΑ.. ΤΝΑΝΣΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ 

ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΘΗΚΑΝ ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΑ ΜΟΤΕΙΟ!! 
 

ΔΗΛΩΝΟΝΣΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟ“ΠΑΡΩΝ”  

ΣΟ 2o “OLYMPIC DAY RUN” 

 
 

Σην Σετάρτη 24 Απριλίου, το Ολυμπιακό Μουσείο υποδέχτηκε τους απογόνους του Γάλλου Βαρόνου 

Πιερ ντε Κουμπερτέν, του ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και τους απογόνους του 

Δημητρίου Βικέλα, του πρώτου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής σε μια ιστορική 

συνάντηση των δύο οικογενειών, ύστερα από 125 χρόνια. Η επιλογή του Ολυμπιακού Μουσείου ως 

τόπο συνάντησης των δύο οικογενειών ήταν συμβολική, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμια 

αναγνωρισμένο ρόλο του Ολυμπιακού Μουσείου για τη διαφύλαξη της Ολυμπιακής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιστορίας. Η Δρ. Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του 

Ολυμπιακού Μουσείου και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, ξενάγησε τους 

επίτιμους καλεσμένους στο Ολυμπιακό Μουσείο και τους ενημέρωσε δια ζώσης για την πλούσια 

πολιτιστική, εκθεσιακή και εκπαιδευτική του δράση και για την συνέχιση από το Μουσείο, του 

οράματος του Πιέρ ντε Κουμπερτέν, για την παιδαγωγική διάσταση των αγώνων, μέσα από καθημερινά 

προγράμματα Ολυμπιακής παιδείας, για όλους. Οι Alexandra de Navacelle de Coubertin, ο Yvan de 

Navacelle de Coubertin και ο Αλέξης Ι. Βικέλας εντυπωσιάστηκαν από τη συλλεκτική, εκπαιδευτική και 

αθλητική δραστηριότητα του Μουσείου, καθώς και από την πολυσχιδή διεθνούς κλίμακας δράση του- 

όπως το “Olympic Day Run”, που διοργανώνει σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή - τα 

οποία τιμούν τις Ολυμπιακές αξίες και ανυψώνουν τα υψηλά ιδανικά του Ολυμπισμού. 



 

Η συνάντηση των εκπροσώπων της πνευματικής κληρονομιάς των δύο οικογενειών, που εγκαθίδρυσαν 

τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και θεμελίωσαν το Ολυμπιακό ιδεώδες παγκοσμίως, 

ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση της πρόθεσής τους να συνδράμουν στο όραμα του Ολυμπιακού 

Μουσείου και να δηλώσουν δυναμικό “παρών” στο 2ο “Olympic Day Run” την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.  

 

 

Οι απόγονοι των ιστορικών οικογενειών Pierre de Coubertin και Δημητρίου Βικέλα ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα του 

υνεδρίου “Reach for gold:Sports and IP” της ΕΗΜΕΣ και της Γενικής Διευθύντριας κας Μαρίας Μακρυδάκη. 

 

 

ΦΡΤΟ  ΦΟΡΗΓΟ 

         ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ 


