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  «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ!» 
 

 Η αντίστροφη µέτρηση για τα SPECIAL OLYMPICS- ΑΘΗΝΑ 2011 έχει 

ήδη αρχίσει!!! 

 Σήµερα, 3 Ιουνίου 2011 και ώρα 16.30µµ, πραγµατοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ η επίσηµη εκπαίδευση των 

εθελοντών σηµειώνοντας πολύ µεγάλη επιτυχία! 

 Οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιµες πληροφορίες και 

οδηγίες αναφορικά µε τον ρόλο των εθελοντών στα πλαίσια της 

διοργάνωσης των SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011 στην χώρα µας και 

ιδιαίτερα τόσο για την διεξαγωγή της λαµπαδηδροµίας όσο και για την 

φιλοξενία των αθλητών στο Ηράκλειο. Επιπλέον, οι εθελοντές παρέλαβαν 

τις διαπιστεύσεις, τον ιµατισµό και γενικά το απαραίτητο υλικό για τις 

ανάγκες της διοργάνωσης. 

 Την εκδήλωση χαιρέτισε ο αντιδήµαρχος Παιδείας, Νεολαίας και 

Εθελοντισµού του ∆ήµου Ηρακλείου κ. Νίκος Γιαλιτάκης ο οποίος 

σηµείωσε:  «Με ιδιαίτερη τιµή και χαρά, το Ηράκλειο σας καλωσορίζει! 

Καλωσορίζει µέσα από την καρδιά όλων των πολιτών του, τους 

Παγκόσµιους Αγώνες, όπου δεν υπάρχουν νικητές και ηττηµένοι. Τους 

αγώνες που πρωταθλητές και πρωταγωνιστές είναι αρετές όπως η 

αυτοεκτίµηση, η υπεράσπιση της διαφορετικότητας, η ανάδειξη των 

ιδιαίτερων ικανοτήτων».  

Επίσης παρευρέθηκε και η κ. Έυα Τυλιανάκη, Αντιπρόεδρος της 

Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας 

Ανάπτυξης Αθλητισµού Ηρακλείου η οποία σηµείωσε: « Όλοι οι 

συµµετέχοντες αθλητές των Special Olympics είναι νικητές, νικητές στον 

αγώνα για τον σεβασµό µας στην διαφορετικότητα τους. Στα πλαίσια αυτής 



της µεγάλης διοργάνωσης η συµµετοχή των δηµοτών µας ως εθελοντές ήταν 

πολύ µεγάλη».  

 Εκ µέρους της οργανωτικής επιτροπής του ΑΘΗΝΑ 2011, µίλησαν η 

κ. Έλσα Πιτσάκη, Τοµεάρχης Εξυπηρέτησης Εθελοντών για την κατανόηση 

της ∆ιανοητικής αναπηρίας, η κ. Εύα Κριθαρέλη, Συντονίστρια Ανάπτυξης 

Προγράµµατος Εθελοντισµού  

για τον Εθελοντισµό στους Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics και o κ. 

∆ηµήτρης Σαλαµπάσης, Περιφερειακός Συντονιστής Πρόγραµµα «Πόλις 

Αµφιτρύων» για τους Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 

2011. 

 Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης ήταν έκδηλος ο ενθουσιασµός 

εκ µέρους των εθελοντών προσωποποιώντας το πνεύµα κοινωνικής 

προσφοράς για την στήριξη της διοργάνωσης των SPECIAL OLYMPICS 

ΑΘΗΝΑ 2011. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 Οι σηµαντικές ηµεροµηνίες για τα Special Olympics στο Ηράκλειο 

είναι: 

1) 15 Ιουνίου 2011- Λαµπαδηδροµία στην πόλη του Ηρακλείου 

2) 20-23 Ιουνίου 2011- Φιλοξενία Αποστολών στην πόλη του 

Ηρακλείου. 

 

Οι αποστολές αθλητών που θα φιλοξενηθούν στο Ηράκλειο είναι: 

Φιλανδία, Μεξικό, Νησί του Μαν, Εσθονία και Κύπρος. Συνολικά: 

398 άτοµα. 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 


