
Τελετή Απονομής Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 

 

 

Tο Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη ενώνει τις δυνάμεις του με την Ελληνική Πρωτοβουλία και το Κοινωφελές 

Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνδράμοντας αθλητές από την Ελλάδα και την Κύπρο που προπονούνται για 

τους Ολυμπιακούς του 2020 

 

 Ξεχωριστής σημασίας ήταν η φετινή Τελετή Απονομής Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας του 

Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 25 Απριλίου, με τη 

συμμετοχή της Ελληνική Πρωτοβουλίας και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. 

 

Με την κοινή επιθυμία να στηρίξουν την αριστεία, τον ολυμπισμό αλλά και τις ελπίδες ιδιαίτερα των 

νέων, οι τρεις φορείς ένωσαν φέτος για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, με στόχο να ενισχύσουν ακόμα 

περισσότερους αθλητές από την Ελλάδα και την Κύπρο που ξεκινούν την επίπονη 4-ετή προετοιμασία 

τους για τους Ολυμπιακούς του 2020 στο Τόκυο. 

 

Μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη που φέτος κλείνει 18 χρόνια 

προσφοράς στον ελληνικό αθλητισμό, βραβεύτηκαν  έτσι, για τις επιδόσεις τους το 2016, 41 αθλητές 

στο σύνολο τους. Πρωταγωνιστές της βραδιάς, οι υπότροφοι αθλητές και αθλήτριες συγκίνησαν τους 

καλεσμένους με τις σημαντικές τους επιτυχίες αλλά και τον αγώνα που καταβάλλουν καθημερινά, 

δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους στην προετοιμασία και επιμένοντας, παρά τις δυσκολίες, στους 

στόχους τους. 

 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, κ. Σπύρος Καπράλος, ο οποίος εξήρε την αφοσίωση των 

αθλητών και τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην στήριξη της ολυμπιακής προετοιμασίας. Στη 

συζήτηση που ακολούθησε με θέμα «Με το βλέμμα στο Τόκυο: Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2020», οι Δημήτρης Αφεντούλης, Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, Χάρης Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών 

Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, Jeremy Downward, Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και οι χρυσοί Ολυμπιονίκες Άννα Κορακάκη και Λευτέρης 

Πετρούνιας αντάλλαξαν απόψεις για την ολυμπιακή προετοιμασία και την δύσκολη διαδρομή προς το 

προς το Ολυμπιακό όνειρο. Στη συζήτηση παρενέβησαν μέσω skype οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες στην 

Ιστιοπλοΐα, Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής από την Hyères της Γαλλίας όπου διεξάγεται το 

παγκόσμιο κύπελλο και η Χρυσή Ολυμπιονίκης στο Άλμα επί κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη, από την 

Αμερική. Τη συζήτησε συντόνισε ο δημοσιογράφος και μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακής 

Προετοιμασίας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, κύριος Τάσος Τέλλογλου. 

 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με τις απονομές των αθλητών, οι οποίοι χειροκροτήθηκαν θερμά από τους 

καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους εξέχουσες προσωπικότητες από τον αθλητικό, επιχειρηματικό 

και ακαδημαϊκό κόσμο, όπως ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας, ο κ. 

Λάμπης Νικολάου και η πρώην Υπουργός κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, καθώς και φορείς μεταξύ των 

οποίων το MDA Hellas, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. 

 

Λίγα λόγια το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 

 

Το πρόγραμμα αθλητικών υποτροφιών του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, αποτελεί θεσμό στον χώρο από το 

1999. Έναν θεσμό που έχει σταθεί, κοντά σε εκείνους που προπονούνται  σκληρά, συχνά σε μη 

ευνοϊκές συνθήκες, για να μπορούν να συναγωνιστούν επάξια τους καλύτερους του κόσμου, σε αυτήν 

την μεγάλη «γιορτή» του αθλητισμού, τους Ολυμπιακούς αγώνες. Από τα πρώτα χρόνια του 

προγράμματος μέχρι σήμερα, πάνω από 400 ετήσιες υποτροφίες έχουν εστιάσει σε αυτήν την πολλά 

υποσχόμενη νέα γενιά πρωταθλητών, σαν «απάντηση» στην γενικότερη έλλειψη πόρων για τον 



πρωταθλητισμό, προσφέροντας τους την δυνατότητα να επιδοθούν απρόσκοπτα στην προσπάθειά 

τους για την διάκριση, σε μια ανταγωνιστική, διεθνή σκηνή. 
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