
 
Φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ: Μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στην 

Καλλιθέα 

 
 
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 1.050 παιδιών και 1.400 γονέων/κηδεμόνων, πραγματοποιήθηκε το 
έκτο φεστιβάλ των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ, την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, στο Δημοτικό Στάδιο 
Καλλιθέας "Γρηγόρης Λαμπράκης". Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού συμμετείχαν παιδιά από 14 
ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ακαδημίες από τους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Βοιωτίας, Ευβοίας και 
Κυκλάδων, οι οποίες υποστηρίζονται από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ. Επίσης, 
στο φεστιβάλ συμμετείχαν,για πρώτη φορά, παιδιά από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 25 μαθητές του 
"Over The Rainbow” International School του Λουξεμβούργου, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας.  
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Τα παιδιά πήραν μέρος σε πλήθος από δραστηριότητες που προωθούν με τον πιο ευχάριστο τρόπο το 
ευ αγωνίζεσθαι, τον σεβασμό, την αφοσίωση και την ομαδικότητα. Αγωνίστηκαν σε παραολυμπιακά 
αθλήματα, συμμετείχαν σε αγώνες ποδοσφαίρου χωρίς σκορ και βαθμολογία, έμαθαν τις βασικές 
αρχές του ράγκμπι και του κρίκετ, εξασκήθηκαν στο τένις, τον στίβο, το πινγκ πονγκ και το σκάκι. 
Επιπλέον, παρακολούθησαν μαθήματα ρομποτικής, καθώς και μία σειρά από άλλες εκπαιδευτικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  
 
Παράλληλα, οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών συμμετείχαν σε σεμινάριο για θέματα διατροφής και 
ψυχολογίας, από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα του προγράμματος Αθλητικές Ακαδημίες 
ΟΠΑΠ.  
 
Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού παραβρέθηκαν, επίσης, διακεκριμένοι αθλητές, όπως οι πρώην 
διεθνείς ποδοσφαιριστές Τάσος Μητρόπουλος, Γιάννης Καλιτζάκης και Θεόδωρος Παχατουρίδης, ο 
πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην 
ελεύθερη πάλη Γιώργος Πιλίδης,η διεθνής μπασκετμπολίστρια Κατερίνα Σωτηρίου, ο πρωταθλητής 
Ελλάδας στον ακοντισμό και ΟΠΑΠ ChampionΓιάννης Κυριαζής, ο πρωταθλητής της ελληνορωμαϊκής 
πάλης  Φίλιππος Δεμιρκάν και πολλοί άλλοι,  οι οποίοι έδωσαν στα παιδιά πολύτιμες κατευθύνσεις.  
 
ΟΠΑΠ Ακαδημία 
 
Οι Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ ταξιδεύουν στο Βόλο  
 
Οι Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ θα ολοκληρώσουν την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με το διπλό 
φεστιβάλ, τα οποίο θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο Βόλο.  
 
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ, που υλοποιείται 
εφέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά, υποστηρίζει παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 ετών, από 128 
ερασιτεχνικές ακαδημίες ποδοσφαίρου, από 49 νομούς της Ελλάδας. 
 
Οι μικροί αθλητές λαμβάνουν προπονητικές κατευθύνσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και 
επιστημονική υποστήριξη από ειδικευμένους παιδοψυχολόγους και διατροφολόγους. Επιπλέον, τους 
παρέχονται αθλητικό υλικό και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.  
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Στο πρόγραμμα έχουν πάρει μέρος έως σήμερα 33.000 μικροί αθλητές μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες 
τους, καθώς και 1.300 προπονητές. Επίσης, έχουν διοργανωθεί 36 φεστιβάλ, σε όλη την Ελλάδα. 
 
Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ στην ιστοσελίδα 
www.opapcsr.gr 
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