
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) υποστηρίζοντας τον Σχολικό 

Αθλητισμό και τη Δια Βίου Άσκηση συνδιοργανώνει μαζί τη Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού 

Αθλητισμού (International School Sport Federation – ISF), το Δήμο Αθηναίων και τον 

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., τους 1ους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες «Αθλητικής Παιδείας»  που 

πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην Αθήνα από 31 Μαρτίου έως 4 Απριλίου. 

Η Αθλητική και Πολιτιστική αυτή γιορτή απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου από όλες τις 

χώρες του κόσμου και υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το κεντρικό σύνθημα της ISF 

«Παιδεία μέσω του Αθλητισμού».  Η διοργάνωση αποτελεί ισχυρή ποιοτική παρέμβαση 

στο Αθλητικό κίνημα, προσφέροντας το παράδειγμα του αγνού, άδολου και υγιούς 

συναγωνισμού, τη χαρά και την αξία της συμμετοχής, δίνοντας νέο περιεχόμενο στην 

αναλλοίωτη αξία του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ». 

Εκτός της ελληνικής μαθητικής αποστολής, έχουν δηλώσει συμμετοχή η Γαλλία, η Κύπρος 

και η Τουρκία. Επιπλέον, στους αγώνες θα συμμετάσχουν και μαθητές - μαθήτριες των 

Special Olympics Hellas, τηρώντας με τον τρόπο αυτό την ηθική δέσμευση όλων των 

συνδιοργανωτών για τη Δια Βίου παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, εν προκειμένω στο 

χώρο του αθλητισμού και της άσκησης. 

Οι αποστολές θα παρακολουθήσουν ειδικές εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στην Ακρόπολη, το 

Μουσείο Ακρόπολης, το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Μαραθώνα και την Αρχαία Ολυμπία, 

προσεγγίζοντας βιωματικά τόσο την ιστορία των αρχαιολογικών χώρων, όσο και τη 

μακραίωνη ιστορία του αθλητισμού και του Ολυμπισμού στη γενέτειρά τους. Επιπλέον, θα 

συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα αθλητικά δρώμενα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στο 

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.). 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, την 

Τετάρτη 2 Απριλίου στις 7μμ, η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της ISF και 

του Δήμου Αθηναίων. Η ευρύτερη συνεργασία με την ISF προβλέπει την επίσκεψη 

σχολείων από όλο τον κόσμο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μαθητές από τα πέρατα της 

υφηλίου θα επισκέπτονται τη χώρα μας και θα παρακολουθούν ειδικά βιωματικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό μας, συμβάλλοντας στην 

περαιτέρω αναβάθμιση της εικόνας της χώρας μας διεθνώς, δημιουργώντας παράλληλα 

νέες γενιές φιλελλήνων. Επιπλέον, θα συνεισφέρουν στην αύξηση του τουριστικού μας 

προϊόντος, σε περιόδους μάλιστα του έτους με χαμηλή κίνηση.  

 


