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Εκδηλώσεις Εορτασμού Ολυμπιακής Ημέρας
Γνωρίστε τα αθλήματα
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 09.30 π.μ./Ολυμπιακό Μέγαρο
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, τιμά και φέτος την «Ολυμπιακή Ημέρα»,
διοργανώνοντας για άλλη μια χρονιά, σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου, τις
εκδηλώσεις εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας. Χορηγός των φετινών εκδηλώσεων
που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Ολυμπιακού Μεγάρου είναι η ΟΠΑΠ
Κύπρου. Ο χώρος που χτυπά η καρδιά του κυπριακού αθλητισμού, θα ανοίξει για άλλη
μια φορά τις πόρτες του στο κοινό, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 09.30π.μ..
Αναφερόμενος στην σημασία των εκδηλώσεων, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος
Μιχαηλίδης σημείωσε : «Σήμερα η Ολυμπιακή Ημέρα εορτάζεται σε πάνω από 150
χώρες, με τις αντίστοιχες Ολυμπιακές Επιτροπές να διοργανώνουν μια σειρά από
αθλητικές εκδηλώσεις, που στόχο έχουν την προώθηση των αρχών και αξιών του
Ολυμπισμού. Αυτές τις αρχές και αξίες υπηρέτησε για όλη του τη ζωή και ένας φίλος του
αθλητισμού, ο Γιώργος Μεσημέρτζης, που έφυγε πρόσφατα από την ζωή και σε αυτόν
αφιερώνουμε τις φετινές εκδηλώσεις».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι η
παρουσία του Ολυμπιακού Μεγάρου στα όρια του Δήμου αποτελεί σημείο αναφοράς
για τα πολιτιστικά πράγματα και ιδιαίτερα τα αθλητικά. «Περιποιεί τιμή για τον Δήμο,
μια εκδήλωση που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο, να έχουμε την ευκαιρία να την
συνδιοργανώνουμε με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και καλώ τον κόσμο, τις
οικογένειες και κυρίως τα παιδιά να προσέλθουν για να τρέξουν, να γυμναστούν και να
γνωρίσουν τα διάφορα αθλήματα».
Ο Διαχρονικός Χορηγός ΚΟΕ, η ΟΠΑΠ Κύπρου, θα είναι ο χορηγός των εκδηλώσεων
του ερχόμενου Σαββάτου. Χαιρετίζοντας τις εκδηλώσεις, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος
Δημήτρης Αλετράρης σημείωσε : «Στο πλαίσιο της ειλικρινούς συνεργασίας με την
ΚΟΕ, συμμετέχουμε και στις εκδηλώσεις οι οποίες συνοψίζουν και προτάσσουν τα
πανανθρώπινα μηνύματα του Ολυμπισμού. Ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, συνεργασία,
συναδέλφωση. Είναι μηνύματα που πρεσβεύουν οι Ολυμπιακές Αξίες και τα Ολυμπιακά
Ιδεώδη. Είναι όμως και μηνύματα που η διαχρονική πορεία της ΟΠΑΠ Κύπρου στην
κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα στο χώρο του αθλητισμού, έδειξε το πόσο τα
σεβόμαστε, τα στηρίζουμε, και τα προτάσσουμε με την κοινωνική μας δράση».
Παρουσιάζοντας αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων η Γενική Διευθύντρια της
ΚΟΕ Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη, ανέφερε ότι στην εκδήλωση, που έχει ως επίκεντρο της
επιδείξεις αθλημάτων, οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να δουν και να συμμετέχουν σε
20 περίπου διαφορετικά αθλήματα στην παρουσία προπονητών και αθλητών. Θα
συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι αθλητικές Ομοσπονδίες Αντισφαίρισης, Γυμναστικής,
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Καλαθόσφαιρας, Καράτε, Μπάντμιντον, Μπόουλινγκ,
Ξιφασκίας, Τοξοβολίας, Πεντάθλου-Διάθλου, Πετόσφαιρας, Ποδηλασίας, Σκάκι,
Ταεκβοντό, και Χάντμπολ, ενώ θα γίνουν και επιδείξεις Ζούμπα.
Τους καθιερωμένους αγώνες Δρόμου, ανέλαβε να διοργανώσει για άλλη μια χρονιά το
Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου», με την υποστήριξη της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λευκωσίας και της Πολιτικής Άμυνας. Οι αγώνες Δρόμου θα αφορούν
κατηγορίες για Παιδιά και Ενήλικες, και θα πραγματοποιηθούν στου δρόμους γύρω από

το Ολυμπιακό Μέγαρο, και θα είναι απόστασης 800 μέτρων για παιδιά και πέντε
χιλιομέτρων για ενήλικες. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται και το πρωί του Σαββάτου
πριν την έναρξη των αγώνων στα συνεργεία που θα βρίσκονται στην είσοδο του
Ολυμπιακού Μεγάρου. Σε όλους τους συμμετέχοντες, θα απονεμηθεί Ειδικό
Αναμνηστικό Δίπλωμα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, υπογεγραμμένο από τον
Πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, και τον Πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο Μιχαηλίδη. Στην
εκδήλωση θα βρεθούν για να παίξουν και να φωτογραφηθούν με τα παιδιά οι μασκότ
των χορηγών της ΚΟΕ, της ΟΠΑΠ Κύπρου ο ΟΠΑΠάκης και της CYTA o Τέλης.
Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού με το
σλόγκαν BeActive και παρούσα θα είναι η πρέσβειρα του θεσμού Κάλλη Χατζηιωσήφ. Η
κα Χατζηιωσήφ σημείωσε τα εξής : «Το ευρωπαϊκό δίκτυο πρεσβευτών #BeActive
στέλλει ηχηρό μήνυμα : Πολιτεία, εκπαίδευση, δήμοι και αθλητικοί φορείς ας μη
μείνουμε αμέτοχοι στην προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας για κοινωνική υγεία μέσω του
αθλητισμού. Η ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα ας αποτελέσει τον βασικό
πυλώνα ποιότητας κάθε σύγχρονης κοινωνίας και ταυτόχρονα ας θεωρηθεί καταλύτης
στη βελτίωση του ιδίου του ανθρώπου».
Χορηγός επικοινωνίας των εκδηλώσεων είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ενώ η
εκδήλωση θα μεταδίδεται μέσω live link από τον ΣΠΟΡ FM 95.0. Η ΚΟΕ εκφράζει
επίσης θερμές ευχαριστίες και στους υπόλοιπους της χορηγούς, οι οποίοι στηρίζουν
συνολικά το έργο της, RCB Bank, Cyta και Toyota.
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