
Κάθε εβδομάδα, σε μια νέα πόλη, με ένα διαφορετικό άθλημα,
τα Special Olympics και η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
προσφέρουν στα παιδιά, χωρίς διακρίσεις, τη χαρά της συμμετοχής.

ΧΑΛΚΙΔΑ 6 & 7 ΜΑΙΟΥ 2013 – ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΜε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Περιφερειακοί Αγώνες Ποδηλασίας SpecialOlympics που πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη και τη συνεργασία του ΥπουργείουΠολιτισμού και Αθλητισμού, ΓΓΑ - Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, στις 6 και 7 Μαΐου 2014στη Χαλκίδα με τη συμμετοχή 220 αθλητών Special Olympics από τη Στερεά Ελλάδα, τηνΕύβοια και την Αττική, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οδικής Ασφάλειας του Ο.Η.Ε.Την Τελετή Έναρξης, που έλαβε χώρα στη θέση Αγάλματα της Παραλίας Χαλκίδας, τίμησανμε την παρουσία τους, ο Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της  Κυβέρνησης,Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κύριος Γιάννης Ανδριανός, ο ΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Χαλκίδας Κύριος Χρυσόστομος, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού και ΑθλητικούΟργανισμού κυρία Ελένη Αϊδίνη, Αξιωματικοί της Αστυνομίας, του Λιμενικού και τηςΑεροπορίας, Εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας, Εκπαιδευτικοί, μέλητου Λυκείου των Ελληνίδων, των Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρούκαθώς και μέλη Ποδηλατικών Συλλόγων Ευβοίας, μαθητές, γονείς, μέλη της ΤοπικήςΕπιτροπής Special Olympics και ένα πλήθος εθελοντών, τους οποίους υποδέχθηκε ηΠρόεδρος των Special Olympics κυρία Γιάννα Δεσποτοπούλου.Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κύριος Γιάννης Ανδριανός, κηρύσσοντας τηνΈναρξη των Αγώνων τόνισε: ‘’ O θεσμός των Special Olympics είναι ένας θρίαμβος της
συμμετοχής, της χαράς, και της θέλησης… Αξίζει λοιπόν την στήριξη όλων μας, μια στήριξη
που ισοδυναμεί με την έμπρακτη κατάφαση στην υποχρέωση της κοινωνίας μας να
διασφαλίζει για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες το σύνολο των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων που περιγράφει το Σύνταγμά μας... Εύχομαι κάθε επιτυχία στους
Αγώνες και καλή συνέχεια.’’Η Πρόεδρος των Special Olympics Γιάννα Δεσποτοπούλου αφού ευχαρίστησε τουςπαριστάμενους για τη στήριξή τους στους αθλητές Special Olympics, καθώς και τις ΤοπικέςΑρχές που έθεσαν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση των Οργανωτών, αναφέρθηκε στιςευεργετικές επιπτώσεις που έχει ο αθλητισμός στα άτομα με διανοητική αναπηρία για τηνανάπτυξη και ομαλή ένταξή τους στις δραστηριότητες της κοινωνίας, τονίζοντας: ‘’ με
αλληλεγγύη, σεβασμό στη διαφορετικότητα, αποδοχή και συνύπαρξη, σίγουρα θα
μπορέσουμε να προχωρήσουμε με επιτυχία, από την ταραγμένη εποχή που ζούμε, στην εποχή
που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας… Η σκυτάλη, βρίσκεται στα χέρια μας…’’



Μετά το Τελετουργικό, ακολούθησαν δράσεις για την Οδική Ασφάλεια τόσο των πεζών όσοκαι των ποδηλατιστών… υπό την καθοδήγηση της Τεχνικής Επιτροπής των SpecialOlympics, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) και τη χορηγία της AegeanAirlines και της ΟΤΕ – COSMOTE.Την επομένη διεξήχθη το αγωνιστικό πρόγραμμα, κατά μήκος της Παραλίας Χαλκίδας, στοοποίο συμμετείχαν 220 αθλητές και αθλήτριες Special Olympics, στα 500 μέτρα και 2χιλιόμετρα με ατομική χρονομέτρηση. Τους αθλητές ενθάρρυναν, σε όλη την διαδρομή,στην προσπάθεια, μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων τηςΧαλκίδας, με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές για τη δύναμη της θέλησής τους.Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τις απονομές μεταλλίων και γεύμα, για όλους τουςσυμμετέχοντες, που παρέθεσε στην παραλία ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Ν.Ευβοίας Α.Ε.
Video Link: http://www.lamiastar.gr/index.php/topika-nea/eyvoia/43574-lampri-i-teleti-enarksis-ton-agonon-special-olympics-video

***



Φωτογραφία 1: Oι σημαίες κυματίζουν με καμάρι!…

Φωτογραφία 2: Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.Γιάννης Ανδριανός,
κηρύσσει την έναρξη των Αγώνων... δίπλα του ο αθλητής Special Olympics,

Γιάννης Στρατηγόπουλος!...



Φωτογραφία 3: Ποδήλατα και Κράνη, έτοιμα για τους αναβάτες!

Φωτογραφία 4: Oι εθελοντές των Special Olympics Eλλάς!



Φωτογραφία 5:Ο Υφυπουργός και η Πρόεδρος, πήραν θέση
για την Τελετή Έναρξης!

Φωτογραφία 6: O Υφυπουργός και ο Αθλητής Special Olympics του Προγράμματος
Αθλητές – Ηγέτες Γιάννης Στρατηγόπουλος στο βήμα!



Φωτογραφία 7: Ο Υφυπουργός, ο Γιάννης Στρατηγόπουλος, η Φιλαρμονική, το
Λύκειο των Ελληνίδων, με φόντο τον Εύριπο και τις Σημαίες , κηρύσσουν την Έναρξη!..

Φωτογραφία 8: Ένα Ευχαριστώ στο Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και
στον Διευθυντή του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Χαλκιδέων,

από την Πρόεδρο και τους Αθλητές των Special Olympics.



Φωτογραφία 9: Ξεκινάμε τα μαθήματα Οδικής Ασφάλειας...

Φωτογραφία 10: Η Γιάννα Δεσποτοπούλου, με ομάδα αθλητών που
"πέρασαν" επιτυχώς, στα μαθήματα Οδικής Ασφάλειας..



Φωτογραφία 11: Παιδάκια νηπιαγωγείου, παίρνουν τα πρώτα μαθήματα
ασφαλούς κυκλοφορίας!....

Φωτογραφία 12: Μαθητές Σχολείων της Χαλκίδας,
έν αναμονή της εκκίνησης των Αγώνων



Φωτογραφία 13: Σαμαρείτες επί τω έργω...

Φωτογραφία 14: H Γιάννα Δεσποτοπούλου έτοιμη
για την εκκίνηση του Αγώνα!....



Φωτογραφία 15: 3, 2, 1.....πάμε!...

Φωτογραφία 16: Ο Άρης Μακρής παίρνει εκκίνηση για τα 2 χιλιόμετρα,
ατομική χρονομέτρηση!..



Φωτογραφία 17: Αθλητές, έτοιμοι για τον Αγώνα!...

Φωτογραφία 18: Ο Άρης Μακρής, έτοιμος για την εκκίνηση....



Φωτογραφία 19: Πλησιάζοντας το νήμα του τερματισμού!...

Φωτογραφία 20: Απονομή μεταλλίων



Φωτογραφία 21: Η Κάρμεν Ρουγγέρη και η Γιάννα Δεσποτοπούλου
στις απονομές....

Φωτογραφία 22: Tα Μετάλλια….



Φωτογραφία 23: H Γιάννα Δεσποτοπούλου με τις Δίδυμες αθλήτριες Κατερίνα
και Μαρία Χατζηαντωνίου, που κατέκτησαν την 1η και την 3η θέση αντίστοιχα,

στα 2 χιλιόμετρα ατομική χρονομέτρηση!...


