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Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 

 

                                                                            Αρ. Πρωτ:  15/2020  

Aθήνα 17 Ιουνίου 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας» 

 

 Με αφορμή τον εορτασμό της Ολυμπιακής Ημέρας, παρακαλούμε να 

ενημερωθούν όλες οι σχολικές μονάδες για τη δυνατότητα που δίνεται 

σε όλα τα Σχολεία να γιορτάσουν αυτή τη χρονιά την Ολυμπιακή Ημέρα.  

 

 Η Ολυμπιακή Ημέρα είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, και γιορτάζεται κάθε 

χρόνο στις 23 Ιουνίου και στις 5 ηπείρους του κόσμου. 

 Είναι μία ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό και στη χαρά που μας 

δίνει.  

Οι Ολυμπιακές Επιτροπές όλων των χωρών διοργανώνουν κάθε χρόνο 

εκείνη την ημέρα αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. 

 Κάθε χρόνο, άνθρωποι σε κάθε άκρη του πλανήτη γιορτάζουν 

ανελλιπώς από το 1948 το θεσμό της Ολυμπιακής Ημέρας,  ζωντανή 

απόδειξη της συμβολής της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στη 

διαμόρφωση του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος. 

 

 Είναι μία ημέρα, μέσα από την οποία όλα ο κόσμος, ασχέτου ηλικιακής 

κατηγορίας, παρακινείται να δραστηριοποιηθεί ενεργά μέσα από τον 

αθλητισμό. 

Να γνωρίσει τις Ολυμπιακές αξίες και να ανακαλύψει νέα αθλήματα, 

μέσα από 3 πυλώνες «κινούμαι, μαθαίνω, ανακαλύπτω». 

 Συμμετέχοντας στον εορτασμό προβάλλουμε τις Ολυμπιακές αξίες, 

αξίες διαχρονικές και πανανθρώπινες όπως η φιλία, ο σεβασμός, η 

αλληλεγγύη, το ευ αγωνίζεσθαι ενώ ταυτόχρονα ζούμε τη χαρά της 

άθλησης, της δημιουργίας, της μάθησης. 

http://www.ethnoa.org/
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Κάποιοι ανακαλύπτουν νέα αθλήματα, νέες δράσεις, άλλοι τη 

ζωγραφική, τη φωτογραφία, άλλοι την ποίηση, το χορό, το τρέξιμο… 

 

 Ειδικά τη φετινή χρονιά που όλη η ανθρωπότητα αντιμετώπισε την 

πανδημία του Covid 19  η Ολυμπιακή ημέρα μας υπενθυμίζει τη δύναμη 

του αθλητισμού να μας ενώνει.  

Αυτή την χρονιά, το μήνυμα αντηχεί πιο δυνατά από κάθε άλλη φορά. 

 

Και επειδή φέτος, τα Δημοτικά Σχολεία λόγω του Covid-19 είναι ανοιχτά, 

προτείνουμε η ώρα διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής να αφιερωθεί 

στην Ολυμπιακή Ημέρα,  με αθλητικές δραστηριότητες, ακολουθώντας 

πάντα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

  

Η ώρα δηλαδή της Φυσικής Αγωγής τη συγκεκριμένη ημέρα να είναι 

αφιερωμένη στην Ολυμπιακή Ημέρα, τα παιδιά να την  γνωρίσουν  και 

να νιώσουν τη χαρά που μας δίνει ο αθλητισμός. 

 Ότι και να κάνουμε, ότι και να επιλέξουμε, είναι στο πνεύμα της γιορτής 

της Ολυμπιακή Ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν και 

άλλες επιλογές… 

 

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, θα σας αποστείλει διπλώματα της 

Ολυμπιακής Ημέρας υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Τόμας Μπάχ και τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής 

Επιτροπής κ. Σπύρο Καπράλο σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Τα Σχολεία που θα συμμετέχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν για να 

τους αποσταλεί το δίπλωμα της Ολυμπιακής Ημέρας,  με την κυρία 

Ντενίζ Παναγοπούλου στο hoa@ethnoa.org 

 

 Θα χαρούμε πολύ να συμμετέχετε  μαζί μας στον εορτασμό της 

Ολυμπιακής Ημέρας και στη διάδοση του Ολυμπιακού πνεύματος! 
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