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      Αγαπητές Κυρίες, αγαπητοί  Κύριοι , 

         Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορικών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (CESH), τo 
οποίo θα λάβει χώρα στην Έδεσσα από 16 έως τα 18 Οκτωβρίου 2014. Το θέμα 
του συνεδρίου είναι:  Ο αθλητισμός στην εκπαίδευση από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη και ανάλυση της ιστορικής 
εξέλιξης της σχολικής Φυσικής Αγωγής και του γενικότερου ρόλου της στην 
παιδεία των ευρωπαϊκών χωρών ανά εποχή. Ωστόσο, οι διοργανωτές έχουν 
προγραμματίσει επίσης ανοικτές συνεδρίες για εκείνους των οποίων τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα δεν αφορούν στην εκπαίδευση. Έτσι, λοιπόν στους 
συμμετέχοντες θα δοθεί η ευκαιρία να προβούν σε οποιαδήποτε προφορική 
ανακοίνωση σχετικά με την ιστορία του αθλητισμού και της Φυσικής 
Αγωγής, όχι κατ’ ανάγκην άμεσα συνδεόμενη με το γενικό θέμα του 
Συνεδρίου. Οι προφορικές ανακοινώσεις μπορούν γίνουν σε οποιαδήποτε 
ευρωπαϊκή γλώσσα και φυσικά και στα ελληνικά.  

       Ο χώρος διεξαγωγής του 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Ιστορικών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (CESH), είναι το Πάρκο 
Καταρρακτών - Μουσείο Νερού της Έδεσσας.   

      Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines, μία 
εκ των βασικών χορηγών του Συνεδρίου, έχει ανακοινώσει σημαντικές 
εκπτώσεις για τους συμμετέχοντες οι οποίοι θα επιλέξουν τη συγκεκριμένη 
εταιρεία  για το ταξίδι τους προς τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά θα υπάρξουν 
λεωφορεία για τη δωρεάν μεταφορά των Συνέδρων από το αεροδρόμιο της 
Θεσσαλονίκης στο χώρο του συνεδρίου και αντίστροφα. 

      Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έχουν προβλεφθεί επισκέψεις και 
ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους παγκοσμίου ενδιαφέροντος, όπως τη 
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Βεργίνα, όπου  βρίσκεται ο τάφος του βασιλιά Φιλίππου Β ', πατέρα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, και την Πέλλα, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας από 
τον 5ο αιώνα π.Χ. και εξής. 

      Σχετικά με την εγγραφή σας στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Ιστορικών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (CESH), το κόστος είναι 
λογικό και ελπίζουμε προσιτό. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να καλέσουμε όλους 
εσάς, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, που ασχολείστε με την Ιστορία της 
Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού να συμμετέχετε ενεργά στο Συνέδριό 
μας με την ελπίδα ότι αυτό θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για 
υψηλού επιπέδου έμπνευση, προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων. 

      Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το 18ο 
Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορικών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού (CESH), παρακαλούμε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη 
ιστοσελίδα: http://www.edessacity.gr/cesh2014/ 

    Ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να σας συναντήσουμε προσωπικά στην 
Έδεσσα! 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Ευάγγελος Αλμπανίδης 

Πρόεδρος  CESH 
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