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Στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων για Πρόσφυγες που διοργανώνονται σε προσφυγικές δομές ανά τον κόσμο, το
γραφείο της ‘Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λέσβο, με την υποστήριξη του Δήμου Λέσβου και του
ΣΕΓΑΣ Μυτιλήνης, διοργάνωσε αγωνίσματα για παιδιά από 6 έως 10 ετών.

Με αφορμή την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο την Παρασκευή 5 Αυγούστου, περίπου 80 παιδιά είχαν την
ευκαιρία να διαγωνιστούν σε αγωνίσματα κλασικού στίβου στη δομή προσωρινής φιλοξενίας του Καρά Τεπέ στη Λέσβο.
Στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων για Πρόσφυγες που διοργανώνονται σε προσφυγικές δομές ανά τον κόσμο, το
γραφείο της ‘Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λέσβο, με την υποστήριξη του Δήμου Λέσβου και του
ΣΕΓΑΣ Μυτιλήνης, διοργάνωσε αγωνίσματα για παιδιά από 6 έως 10 ετών.

Ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός σήμανε την έναρξη των αγώνων κάνοντας αναφορά στις αξίες των Ολυμπιακών
Αγώνων και την Ελλάδα ως γενέτειρά τους και παρακολούθησε τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων. Η Ολυμπιονίκης Ρυθμικής
Γυμναστικής στο Σίδνεϊ Κλέλια Πανταζή, εκπροσωπώντας το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, έγινε ένα με τους μικρούς
συμμετέχοντες και αγωνίστηκε μαζί τους στο δρόμο μετ’ εμποδίων και στο άλμα εις μήκος. Η Astrid Castelein,
Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας στη Λέσβο, δήλωσε ότι «τα παιδιά που αγωνίζονται
σήμερα στο Καρά Τεπέ έχουν τη χαρά να εμπνευστούν βλέποντας τους αθλητές που αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, όπως ακριβώς και άλλα παιδιά ανά τον κόσμο, γιατί όπως γνωρίζετε, φέτος για πρώτη φορά στα χρονικά, δέκα
πρόσφυγες αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο».

Στέλοντας ένα μήνυμα στήριξης και ελπίδας, οι συμμετέχοντες ένωσαν τις προσπάθειές τους με τον Rami και τη Yusra από
τη Συρία, τη Yolande και τον Popole από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τους Paulo, Rose, Anjelina, James and Yiech από
το Νότιο Σουδάν και τον Yonas από την Αιθιοπία οι οποίοι αγωνίζονται για πρώτη φορά ως Ολυμπιακή Ομάδα
Προσφύγων. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ομάδα τουριστών που παραθερίζουν μαζί με τα παιδιά τους στο ξενοδοχείο
Βότσαλα της Λέσβου.
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