ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ SPECIAL OLYMPICS - ΑΘΗΝΑ 2011
Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008
Με την υπογραφή της Διακήρυξης Συνεργασίας από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού κ. Στέφανο Ταμβάκη και την Πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics – Αθήνα 2011 κα. Γιάννα
Δεσποτοπούλου, επισφραγίσθηκε σήμερα και επίσημα η συνεργασία των δύο φορέων
για τη στήριξη και προώθηση από την Ομογένεια των Παγκοσμίων Αγώνων Special
Olympics που θα γίνουν στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2011.
Παρουσία
του υφυπουργού Εξωτερικών και αρμοδίου σε θέματα Αποδήμου
Ελληνισμού κ. Θεόδωρου Κασσίμη, του Προεδρείου του ΣΑΕ και με τη συμμετοχή
των Συντονιστών των Δικτύων Νεολαίας ΣΑΕ απ΄ όλες τις Περιφέρειες, η Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής των Special Olympics-Αθήνα 2011 και Πρόεδρος των
Special Olympics Ελλάς, κα Γιάννα Δεσποτοπούλου, ενημέρωσε τους εκπροσώπους
της Ομογένειας για τους Αγώνες Special Olympics που για πρώτη φορά θα γίνουν
στην Ελλάδα το 2011.
«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία μας με την Ομογένεια και είμαστε
σίγουροι ότι η αποδεδειγμένη ευαισθησία των Ελλήνων της Διασποράς θα είναι
έκδηλη και σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση», τόνισε η κα Δεσποτοπούλου. «Σας
περιμένουμε όλους στην Αθήνα να μοιραστούμε και να γιορτάσουμε ένα ξεχωριστό
για την Ελλάδα γεγονός, την προσπάθεια των ατόμων με διανοητική αναπηρία να
διεκδικήσουν τη χαρά που ο αθλητισμός προσφέρει αλλά και το δικαίωμα στην
αξιοπρέπεια και το σεβασμό. ‘Ολοι μας γνωρίζουμε ότι τα Special Olympics δεν είναι
απλά μία ευκαιρία να δώσουμε χαρά σε ορισμένους διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι
ένα μάθημα ζωής για όλους εμάς που μπορούμε να συμβάλουμε στην
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για παροχή ίσων ευκαιριών στους αθλητές
Special Olympics. Στο διαρκή αγώνα τους, στον οποίο ο καθένας μας μπορεί να
συνεισφέρει ξεχωριστά από τη θέση του και με τις δυνάμεις του, μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αντάξιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να
μοιραστούμε με τους φίλους τους, τους γονείς τους, τους εθελοντές και υποστηρικτές
τη χαρά, που ο αθλητισμός προσφέρει, με σεβασμό στη διαφορετικότητα του
καθενός».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στέφανος Ταμβάκης τόνισε ότι «οι
απανταχού της γης Έλληνες έχουν κάνει πράξη ζωής τον εθελοντισμό. Ειδικότερα σε
θέματα με άτομα με αναπηρία η ευαισθησία μας, η ευαισθησία όλων των αποδήμων
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δεν θα μπορούσε να μην εκφραστεί με τη στήριξη και αυτής της υπόθεσης που μας
αφορά όλους. Όπως με συνέπεια, με ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης εργαστήκαμε
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, δέσμευση μας είναι να στηρίξουμε και να
προωθήσουμε στις χώρες που ζούμε και αυτούς τους Αγώνες των συμπατριωτών μας,
για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι. Ο απανταχού Ελληνισμός, το ΣΑΕ, θα είναι
παρόν σε όποια πρωτοβουλία αναλαμβάνεται για την προβολή της Πατρίδας».
Ο κ. Κασσίμης αναφερόμενος στην τεράστια σημασία που έχουν οι ξεχωριστοί αυτοί
Αγώνες για τη χώρα μας είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι σίγουρος ότι η Ομογένεια θα
στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Το καλοκαίρι του 2011 θα είμαστε όλοι παρόντες στην
Αθήνα για να δούμε από κοντά τη μεγάλη προσπάθεια αυτών των αθλητών με
διανοητική αναπηρία αλλά και τον ενθουσιασμό τους και την καταξίωση που
συνδέεται με τον αθλητισμό».
Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics - Αθήνα 2011, που τελούν υπό την αιγίδα
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, θα προσελκύσουν τη
συμμετοχή 10.000 αθλητών και προπονητών, 3.000 διαιτητών και κριτών από
περισσότερες από 180 χώρες και προγράμματα, 40.000 μέλη των οικογενειών των
αθλητών, 25.000 εθελοντές και χιλιάδες δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Οι
Αγώνες και όλες οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν έχουν τεράστια σημασία διότι
θα αφήσουν μια μακροχρόνια κληρονομιά τόσο στην Ελλάδα όσο και σ΄όλο τον
κόσμο μέσω εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων τα οποία
απευθύνονται στα άτομα με διανοητική αναπηρία, καθώς και στη νεολαία και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Αθλητές Special Olympics όλων των επιπέδων ικανότητας θα λάβουν μέρος σε 22
ολυμπιακού τύπου αθλήματα, που θα γίνουν στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις της
Αθήνας, ενώ σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων πριν και κατά τη διάρκεια των Αγώνων
θα δώσουν την ευκαιρία στους αθλητές να γνωρίσουν την Ελλάδα και τη φιλοξενία
της, να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χαράς για όλους τους συμμετέχοντες, να
φέρουν κοντά νέους με και χωρίς διανοητική αναπηρία με στόχο την αποδοχή και
ένταξή τους στις καθημερινές δραστηριότητες της κοινωνίας, αλλά και την
ενδυνάμωση και συμμετοχή της νεολαίας στο διεθνές κίνημα των Special Olympics,
που άρχισε πριν 40 χρόνια η Eunice Kennedy-Shriver.
Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics - Αθήνα 2011 που θα πραγματοποιηθούν από
τις 25 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2011, είναι η πραγματοποίηση του ονείρου των
11.000 Ελλήνων αθλητών των Special Olympics Ελλάς που επί χρόνια προπονούνται
σκληρά για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στους Αγώνες της Αθήνας το 2011.
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων έκανε έκκληση προς όλους τους
εκπροσώπους της Ομογένειας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με θέρμη και
ενθουσιασμό.
Πληροφορίες:
SPECIAL OLYMPICS Τηλ: +30 211 2011 000, Φαξ: +30 211 2011 111
ΣΑΕ: +30 2310 411955, Φαξ: +30 2310 411 886
www.athens2011.org; www.specialolympicshellas.gr; www.sae.gr
e-mail: info@athens2011.org, communicate@saeworld.net
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