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Οι μητέρες είχαν τον πρώτο λόγο στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Οργανωτική
Επιτροπή του World Outdoor Gymnastics Gala (WOGG) με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας.
Μητέρες κορυφαίων αθλητών και αθλητριών από τη γυμναστική, και όχι μόνο, είχαν την
ευκαιρία να θυμηθούν ιστορίες από τα παιδικά χρόνια των πρωταθλητών μας, να
ανταλλάξουν απόψεις, και να εκφράσουν τη στήριξή τους για την πρωτοποριακή
διοργάνωση της γυμναστικής, που θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Στο WOGG, είκοσι Olympians από 20 διαφορετικές χώρες, καθώς και Έλληνες
πρωταθλητές, θα αντιμετωπίσουν τον τέλειο τους εαυτό σε ψηφιακή μορφή ενώ τα έσοδα
από τη δεξίωση που θα ακολουθήσει θα διατεθούν στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
για την προετοιμασία των αθλητών μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο το 2020.

«Όπως ο ρόλος της μητέρας έχει συνδεθεί με τη λέξη προσφορά έτσι και το WOGG θα
διαθέσει τα έσοδα από τις VIP προσκλήσεις στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
προκειμένου να βοηθήσει το έργο της. Το World Outdoor Gymnastics Gala θα αναβαθμίσει
την γυμναστική και θα δώσει στην Ελλάδα τη θέση που της αξίζει στο διεθνή χάρτη των
αθλητικών διοργανώσεων. Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες», δήλωσε ο εκ των
εμπνευστών της διοργάνωσης Γιάννης Πάνου.

Στον σημαντικό ρόλο της μητέρας για το άθλημα της γυμναστικής αναφέρθηκε η
εκπρόσωπος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Μαρία Παπαδοπούλου: «Στη
γυμναστική τα παιδιά αρχίζουν μικρά και οι μαμάδες είναι αυτές που τα φέρνουν στο
γυμναστήριο. Η ΕΓΟ συνεργάζεται με τους ανθρώπους του WOGG ώστε να διοργανωθεί ένα
εκπληκτικό event».

Στην εκδήλωση για τις μητέρες του WOGG παρούσες ήταν, μεταξύ άλλων, οι μητέρες
των Δημοσθένη Ταμπάκου, Λευτέρη Πετρούνια, Κατερίνας Στεφανίδη, Βλάση Μάρα,
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Βασιλικής Μιλλούση, Μορφούλας Ντώνα, Βαρβάρας Φίλιου, Ευαγγελίας Πλατανιώτη,
Εβελίνας Παπάζογλου, Νίκου Ηλιόπουλου κ.α.

«Όλες οι μαμάδες έχουμε κλάψει με τα παιδιά μας για αυτό που αυτά θεωρούσαν
αποτυχία, χωρίς να είναι, και έχουμε κλάψει για τις νίκες τους. Μέσα από το WOGG θα
μάθει όλος ο κόσμος τη γυμναστική», δήλωσε η Σοφία Μποτσίου Πετρούνια, και η μητέρα
της Κατερίνας Στεφανίδη, κ. Ζωή Βαρέλη, πρόσθεσε: «Στα μάτια των άλλων μητέρων που
είναι εδώ μαζί μας βλέπω πτυχές του εαυτού μου. Όλες μας αξιωθήκαμε να δούμε τους
μικρούς μας ήρωες να σηκώνουν την ελληνική σημαία. Εύχομαι καλή επιτυχία στο WOGG
και στους αθλητές μας».

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσε και ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γιώργος Βασιλειάδης. «Η μητέρα παίζει κομβικό στις ζωές όλων μας και ιδιαίτερα στη ζωή
των αθλητών και πολλές θα κληθεί να είναι ο σάκος του μποξ. Βρισκόμαστε στην τελική
ευθεία για τη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Πρόκειται για μία εξαιρετική διοργάνωση που βάζει
τον ελληνικό αθλητισμό σε μια νέα ημέρα και πρέπει όλες οι ομοσπονδίες να στηρίζουν
αυτές τις διοργανώσεις», υπογράμμισε ο κ. υπουργός.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης τιμήθηκε ο αθλητής της ενόργανης Γεώργιος Προβιάς, ο
οποίος σπουδάζει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ήδη, έχει αρχίσει η προπώληση εισιτηρίων
από τη www.viva.gr.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού.
Χρυσός χορηγός (Gold Partner) της διοργάνωσης είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία
διαδικτυακού στοιχηματισμού Stoiximan, Trophy χορηγός η εταιρεία Κρητικός, Αργυροί
χορηγοί (Silver Partners) είναι οι εταιρείες Odeon, Meizu και Mercedes και Χάλκινοι χορηγοί
(Bronze Partners) είναι οι εταιρείες Achaia Clauss, Νίκη Εκδοτική, Progame, Pobuca. Τα
δώρα για τις μητέρες ήταν ευγενική χορηγία από την εταιρία NEMERTES.
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