
Μία Ιδιαίτερη Πολιτιστική – Αθλητική εκδήλωση στο Μουσείο 
της Πέλλας ! 

 
 
Mε αθνξκή ηελ  Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηνπ παηδηθνύ θαξθίλνπ ζα ζέιακε λα 
αθηεξώζνπκε ην θείκελν απηό ζηνπο δπλαηνύο εθείλνπο ήξσεο πνπ έρνπκε 
ζπλαληήζεη ζηηο Παηδννγθνινγηθέο θιηληθέο παλειιαδηθά, θαη ζηνλ θαζεκεξηλό 
αγώλα πνπ δίλνπλ, καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 
 

Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηνπ Παηδηθνύ Καξθίλνπ, ην Γεκνηηθό 
ζρνιείν Παξαιίκλεο, δηνξγάλσζε κία πνιηηηζηηθή – αζιεηηθή εθδήισζε κε ηελ 
ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Πέιιαο θαη ηεο ΗΕ΄ΔΠΚΑ. πγθεθξηκέλα πξνζθάιεζε 
ην  2014 ηελ Δζληθή Οιπκπηαθή Αθαδεκία λα παξνπζηάζεη ην εθπαηδεπηηθό 
βηβιίν κε ηίηιν  «…Αξίερ Ολςμπιακέρ! Από ηην Ολςμπία… ππορ όλο ηον 
Κόζμο! Ένα Μαγικό Ταξίδι! » θαη παξάιιεια δήηεζε λα δηεξεπλεζεί ε 
δπλαηόηεηα ίδξπζεο ελόο Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο κέζα 
ζην Μνπζείν. 

Σν εθπαηδεπηηθό βηβιίν παξνπζίαζε ε ζπγγξαθέαο – Γ/ληξηα ηεο Δζληθήο 
Οιπκπηαθήο Αθαδεκίαο, θ. Ηιεάλα Κινθώλε καδί κε ηελ Οιπκπηνλίθε 
μηθαζθίαο Βάζσ Βνπγηνύθα, ηελ Οιπκπηνλίθε ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο Δηξήλε 
Ατλδηιή, ηελ Παξανιπκπηνλίθε μηθαζθίαο Έθε Βιάκε, ελώ πξνζθεθιεκέλε 
ησλ δηνξγαλσηώλ ήηαλ θαη ε Οιπκπηνλίθεο ηνπ ηαεθβνληό Έιιε Μπζηαθίδνπ.  

 

 

 

 



 
Ζ ζπγγξαθέαο εκπλεύζηεθε ην βηβιίν από ηνπο "Ολςμπιονίκερ ηηρ Ζωήρ" 
από ηα παηδηά πνπ πάζρνπλ από αλίαηεο αζζέλεηεο θαη θαζεκεξηλά δίλνπλ ηνλ 
αγώλα ηνπο γηα δσή κε ειπίδα θαη αηζηνδνμία. 

Ζ θ. Ηιεάλα Κινθώλε  ήζειε  λα αληαπνδώζεη ηελ δύλακε ςπρήο πνπ πήξε  
ύζηεξα από ηελ επίζθεςε ζην λνζνθνκείν πνπ λνζειεπόηαλ παηδηά κε 
ζνβαξέο θαη απεηιεηηθέο γηα ηελ δσή ηνπο αζζέλεηεο. 

 

 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ βηβιίνπ έγηλε κε ηξόπν κνλαδηθό από ηελ θ. 
Κνθιώλε, πνπ ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη 
είραλ ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηηο Οιπκπηνλίθεο, λα 
αθνύζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηώκαηα θαη λα θσηνγξαθεζνύλ καδί ηνπο.  

 

 

 



 Παξάιιεια ε Παξανιπκπηνλίθεο μηθαζθίαο Έθε Βιάκε έθαλε κία ζύληνκε 
ελεκέξσζε γηα ην έξγν ηνπ πιιόγνπ "ΟΡΑΜΑ ΔΛΠΗΓΑ" θαη ηελ Σξάπεδα 
Δζεινληώλ Γνηώλ Μπεινύ τωμ Οστώμ, μέσα σε έμτομο φορτισμέμο συγκιμητικό 
κλίμα.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



πκκεηείραλ νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Παξαιίκλεο, ηνπ Μνπζηθνύ 
ζρνιείνπ Γηαλληηζώλ πνπ ηξαγνύδεζαλ ηνλ Οιπκπηαθό Ύκλν θαη ηνπ 
Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Πέιιαο. 

  

 



Ζ εθδήισζε έθιεηζε κε ηνλ Δζληθό Ύκλν θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζπλάληεζε ησλ ππεύζπλσλ θνξέσλ γηα λα εμεηαζηεί ε πξόηαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Παξαιίκλεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 4νπ Κέληξνπ Οιπκπηαθήο 
Παηδείαο, ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πέιιαο, όπνπ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ 
ηεο Μαθεδνλίαο ζα δηδάζθνληαη κέζα από ην βηβιίν πνπ παξνπζηάζηεθε, ηα 
Οιπκπηαθά ηδεώδε από ηνπο ππεύζπλνπο Οιπκπηνλίθεο ηεο ΔΘΝ.Ο.Α., 
παξαιακβάλνληαο παξάιιεια δσξεάλ ην βηβιίν. 

 

 



 


