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∆ελτίο Τύπου  
 

ΟΤΕ & COSMOTE ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS 2011 
 
Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2010 – Τη χορηγία τους στους Παγκόσµιους Αγώνες Special 
Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 ανακοινώνουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE. Οι αγώνες θα 
πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα από 25 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2011.  
 
Στο πλαίσιο της διαρκούς προσφοράς τους στην προώθηση του αθλητικού πνεύµατος, 
αλλά και των ολοκληρωµένων προγραµµάτων εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιούν, ο 
ΟΤΕ και η COSMOTE, στέκονται αρωγοί στους Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics 
ΑΘΗΝΑ 2011, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή. Συγκεκριµένα, 
καλύπτουν τηλεπικοινωνιακά τις ανάγκες των Αγώνων σε υπηρεσίες µετάδοσης 
δεδοµένων, φωνής, εικόνας και κινητής τηλεφωνίας. Ήδη, από την άνοιξη του 2010, 
έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση του σηµαντικού αυτού έργου, συµβάλλοντας στην επιτυχία 
των test events της διοργάνωσης. 
 
Την ίδια στιγµή, συµβάλλουν στη διάδοση του µηνύµατος της κατανόησης και αποδοχής 
της διανοητικής αναπηρίας και συγχρόνως προάγουν την ιδέα του εθελοντισµού, τόσο 
µεταξύ των εργαζοµένων τους όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. 
 
Καλωσορίζοντας τους στην οικογένεια των Special Olympics, η Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Παγκοσµίων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011, κα Γιάννα 
∆εσποτοπούλου, υπογράµµισε:  
«Είµαστε ευτυχείς που, ακόµα και σήµερα, παρά τις αντίξοες οικονοµικές συγκυρίες της 
εποχής, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι και οργανισµοί µε ευαισθησία και υψηλό 
αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, που στηρίζουν δραστηριότητες που αφορούν σε ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες και τα Special Olympics ειδικότερα. Ευχαριστούµε τον ΟΤΕ και την 
COSMOTE που µας δίνουν τη δυνατότητα -µέσω της πιο εκσυγχρονισµένης υποδοµής 
τηλεπικοινωνιών- να οργανώσουµε άρτιους Αγώνες, αλλά και να επικοινωνήσουµε τις αξίες 
και το όραµα του παγκόσµιου κινήµατος των Special Olympics στα πέρατα της 
οικουµένης.» 
 
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, µε σεβασµό στη διαφορετικότητα των ανθρώπων µε διανοητική 
αναπηρία, στηρίζουν αυτή τη παγκόσµια γιορτή της θέλησης, όπου όλοι οι συµµετέχοντες 
αθλητές είναι νικητές. 
 
 
Πληροφορίες για τα Special Olympics 
 
Το µεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσµο το 2011, θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, 
µεταξύ 25 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2011. Με τη συµµετοχή 7.500 αθλητών, που θα 
αγωνιστούν σε 22 Ολυµπιακού τύπου αθλήµατα, το παρών θα δώσουν και 2.500 
προπονητές από 185 χώρες, 3.000 κριτές/διαιτητές, 40.000 µέλη των οικογενειών των 
αθλητών, 25.000 εθελοντές και 3.000 δηµοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσµο.  
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Στους Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics συµµετέχουν αθλητές µε διανοητική 
αναπηρία, αποδεικνύοντας ότι όλα είναι δυνατά µε την κατάλληλη εκπαίδευση και 
υποστήριξη.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 
είναι διαθέσιµες στο site http://www.athens2011.org.  
 
 
 
 
 


