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           Αθήνα, 14/06/2017 
                                                                 Αρ. Πρωτ.:1266/17 

Προς τα Σωματεία της ΕΟΤ 
 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη συμμετοχή της ΕΟΤ στις αθλητικές εκδηλώσεις: 
              α)στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), 1η γιορτή αθλημάτων 8-9-10/6/2017 
              β) στο World Senior Games 9-10-11/6/2017 στον Δήμο Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης 
 
Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε με επιτυχία στην 1η γιορτή αθλημάτων που διεξήχθη στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας (ΣΕΦ) 8-9-10 Ιουνίου 2017, σε συνεργασία με το διεθνές κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και με την 
υποστήριξη της ΓΓΑ,του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ, του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, 
αθλητικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων με θέμα: «Σέβομαι την διαφορετικότητα-γνωρίζω τον αθλητισμό». 
 
Στην 1η γιορτή αυτή των αθλημάτων πήραν μέρος 4000 μαθητές δημοτικών-γυμνασίων απ’ όλη την χώρα και 
η Ομοσπονδία μας εκπροσωπήθηκε από τους Τεχνικούς Συμβούλους της κ. Καχριμάνη Γεώργιο & κ. Τεγγελίδη 
Δημήτριο και την προπονήτρια κα Χαμηλοθώρη Άννα με 2 αθλητές της. 
Οι μικροί μαθητές-αθλητές συμμετείχαν με δημιουργικό τρόπο γνωρίζοντας τα αθλήματα: 
Τοξοβολία, Μπάσκετ, Χάντμπολ, Σκάκι, Ρυθμική Γυμναστική, Άρση Βαρών, Στίβο, Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
και Αναρρίχηση. 
Επισκέφτηκαν την έκθεση Ολυμπιακής Δάδας/λαμπαδηδρομίας, είδαν εκθέματα και εικαστικές παρεμβάσεις 
των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας(1896,1906,2004) και παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση «Ένας 
μικρούλης μεγάλος ολυμπιονίκης». 
Συμμετείχαν στα εργαστήρια του προγράμματος "Σέβομαι την διαφορετικότητα" και μίλησαν με 
Ολυμπιονίκες για μια σειρά από σημαντικά θέματα όπως το ντόπινγκ η ολυμπιακή εκεχειρία κ.α. 

 
Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε και στους Παγκόσμιους Αγώνες Άθλησης για όλους 50+, που διεξήχθησαν 
στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με 15 διαφορετικά αθλήματα, από τις 9-11 Ιουνίου 2017. 
Το αγώνισμα της Τοξοβολίας διεξήχθη το Σάββατο στο Ανοιχτό Ολυμπιακό Κέντρο «Ε. Ψάρρα» στο ΟΑΚΑ με 
επιτυχία. 
Η συμμετοχή μας στους «αγώνες Άθλησης για όλους 50+» μας έδωσε την ευκαιρία να δείξουμε ότι ο 
αθλητισμός δεν έχει ηλικιακά σύνορα και ότι εκείνοι που εμπνέονται από τον αθλητισμό και ανταγωνίζονται 
με την καρδιά και την ψυχή τους είναι πάντα πρωταθλητές. 
Οι αγώνες διεξήχθησαν με 15 διαφορετικά αγωνίσματα, με σκοπό την παρακίνηση των πολιτών για την δια 
βίου άθληση. 
Στο πλαίσιο του κοινωνικού προσανατολισμού που έχουν οι «αγώνες Άθλησης για όλους 50+», μέρος των 
εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί στα παιδικά χωριά SOS. 
Η ομοσπονδία μας συνέβαλε στους αγώνες αυτούς με τον Τεχνικό της Σύμβουλο κ. Καχριμάνη Γιώργο, 
οργανωτή τον κ. Καρμοίρη Χρήστο και τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Ράπτη Νίκο, ο οποίος είχε την 
γενική εποπτεία της συμμετοχής μας στους αγώνες. 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
για το ΔΣ της Ε.Ο.Τ. 

 
             ο Πρόεδρος                                                 η Γενική Γραμματέας   

                                                                   
          Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                                        Έβελυν Παπαδοπούλου 
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