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Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η «Ολυμπιακή
Ημέρα» του 2017
Γι΄ άλλη μια χρονιά, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εορτάζει την «Ολυμπιακή Ημέρα».
Με συνδιοργανωτή το Δήμο Στροβόλου και με χορηγό εκδήλωσης την ΟΠΑΠ Κύπρου
Λτδ, η ΚΟΕ διοργανώνει την «Ολυμπιακή Ημέρα» το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, μεταξύ
9.30 π.μ. και 12.30 μ.μ., στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.
Γύρω στις είκοσι αθλητικές ομοσπονδίες θα κάνουν επίδειξη των αθλημάτων τους στο
Ολυμπιακό Μέγαρο, ενώ στους δρόμους γύρω από το Μέγαρο θα διεξαχθούν οι Αγώνες
Δρόμου της Ολυμπιακής Ημέρας με συνδιοργανωτή το σωματείο «Περικλής Δημητρίου».
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση εορτασμών της Ολυμπιακής Ημέρας δόθηκαν από την
ΚΟΕ σε Διάσκεψη Τύπου την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην
οποία έδωσαν το παρών τους εκπρόσωποι της ΟΠΑΠ, του Δήμου Στροβόλου, του
σωματείου «Περικλής Δημητρίου» και αθλητικών ομοσπονδιών.
Ν. Μιχαηλίδης: «Θέλουμε τον κόσμο να έρθει»
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, μιλώντας στη Διάσκεψη, δήλωσε: «Η
Ολυμπιακή Ημέρα είναι μια γιορτή του αθλητισμού που στόχο έχει να μεταφέρει τις
Ολυμπιακές Αξίες στον κόσμο. Στην Κύπρο διοργανώνουμε την εκδήλωση εδώ και
αρκετά χρόνια, ξεκινώντας από αγώνα δρόμου και φτάνοντας σήμερα στις
εγκαταστάσεις της ΚΟΕ με τον αγώνα δρόμου και τις επιδείξεις των ομοσπονδιών.
Θέλουμε τον κόσμο να έρθει και να γνωρίσει τα διάφορα αθλήματα, καθώς και να δει
από κοντά τους αθλητές μας που θα είναι εδώ». Όσον αφορά τους χορηγούς και
υποστηρικτές, ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε: «Ο αθλητισμός χρειάζεται στήριξη και σημασία
από τους χορηγούς. Η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι βασικός και ουσιαστικός μας υποστηρικτής
για πολλά χρόνια, στηρίζοντας έτσι και την κοινωνία. Βασιζόμαστε στους χορηγούς μας
και ιδιαίτερα στην ΟΠΑΠ για να καλύπτουμε τον προϋπολογισμό μας και έτσι από
χορηγός έχει πλέον εξελιχθεί σε συνεργάτη. Ευχαριστούμε το Δήμο Στροβόλου για την
ουσιαστική στήριξη. Συναντηθήκαμε πρόσφατα με τον δήμαρχο και προτείναμε ένας
από τους κεντρικούς δρόμους γύρω από το Μέγαρο να μετονομαστεί σε οδό Στέλιου
Κυριακίδη. Ευχαριστούμε και το σωματείο Περικλής Δημητρίου αλλά και τον Σάββα
Κοσιάρη που είναι εδώ και μας βοηθά με πολλούς τρόπους».
Από την πλευρά της, η διευθύντρια της ΚΟΕ, κ. Όλγα Πιπερίδου, είπε: «Μέσω της
Ολυμπιακής Ημέρας στοχεύουμε στη διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών μέσα από
συγκεκριμένες δράσεις, όπως είναι ο δρόμος για παιδιά και ενήλικες, αλλά και την
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επίδειξη των αθλημάτων. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει και να περάσει ένα
ευχάριστο πρωινό του Σαββάτου».
ΟΠΑΠ: «Συγχαίρουμε την ΚΟΕ»
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου κ. Δημήτρης Αλετράρης, μιλώντας στη
Δημοσιογραφική Διάσκεψη, είπε: «Όταν κωδικοποιήσαμε τη συνεργασία μας με την ΚΟΕ
εδώ και μια δεκαετία, υποσχεθήκαμε να είμαστε δίπλα στους αθλητές και στον
αθλητισμό μας και τις αξίες που πρεσβεύουν. Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από τις
εκδηλώσεις που προτάσσουν τα μηνύματα ειρήνης, αλληλεγγύης, φιλίας και
συναδέλφωσης. Θέλω να συγχαρώ την ΚΟΕ και να εκφράσω την ικανοποίηση μας για τον
ουσιαστικό τρόπο που αξιοποιεί την στήριξη της ΟΠΑΠ Κύπρου». Παρών στη Διάσκεψη
ήταν και το μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Κύπρου κ. Ισίδωρος Μακρίδης.
Στις 9.30 π.μ. ο Αγώνας Δρόμου
Οι εκδηλώσεις εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας θα ξεκινήσουν στις 9.30 π.μ. του
Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου με την εκκίνηση των δρόμων πέντε χιλιομέτρων για άτομα
άνω των 13 ετών και 800 μ. για παιδιά κάτω των 12 ετών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη
συμμετοχή στους αγώνες δρόμου, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή είτε μέσω του σωματείου «Περικλής Δημητρίου», είτε την ημέρα της
εκδήλωσης, από τις 8.30 π.μ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Αστυνομία θα κλείσει
για τις ώρες που διαρκεί η εκδήλωση τις οδούς Αμφιπόλεως, Αναβύσσου και Μάρκου
Δράκου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του κλεισίματος των οδών γύρω από το Ολυμπιακό
Μέγαρο, ο κόσμος που θα επισκεφτεί την εκδήλωση καλείται να σταθμεύσει ως
συνήθως στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Μέγαρο, με την πρόσβαση όμως να
γίνεται από τη διασταύρωση της λεωφόρου Αθαλάσσας και της οδού Ανδρέα Αβρααμίδη
με κατεύθυνση ακολούθως προς το δημοτικό σχολείο Δασούπολης.
Στην παρουσία είκοσι ομοσπονδιών
Ταυτόχρονα με τους Αγώνες Δρόμου, στους χώρους του Ολυμπιακού Μεγάρου, γύρω
στις είκοσι ομοσπονδίες θα στήσουν σταθμούς επίδειξης των αθλημάτων τους, με τον
κόσμο να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τα σπορ και να μάθει λεπτομέρειες για τη
δράση των συγκεκριμένων αθλημάτων στην Κύπρο.
Την παρουσία τους στην εκδήλωση επιβεβαίωσαν ήδη οι εξής ομοσπονδίες:
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Καλαθόσφαιρας, Καράτε, Μπάντμιντον, Μπέιζμπολ, Πάλης,
Πεντάθλου-Διάθλου, Πετόσφαιρας, Ποδηλασίας, Ταεκβοντό, Τζούντο, Τένις, Τοξοβολίας,
Χειροσφαίρισης, Κλασσικού Αυτοκινήτου, Μπόουλινγκ, Σαΐττας, Σάμπο και Σκακιού.
Στο χώρο της εκδήλωσης θα παρευρεθούν επίσης κορυφαίοι Κύπριοι αθλητές, με την
Ελένη Αρτυματά, τον Ανδρέα Καριόλου και τον Απόστολο Παρέλλη να έχουν ήδη
επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.
Ο Δήμος Στροβόλου και ο «Περικλής Δημητρίου»
Εκ μέρους του συνδιοργανωτή Δήμου Στροβόλου, ο πρόεδρος της επιτροπής αθλητισμού
και νεολαίας, κ. Σάββας Κωνσταντινίδης, είπε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που ο Δήμος
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Στροβόλου φιλοξενεί στα δημοτικά του όρια την εκδήλωση εορτασμού της Ολυμπιακής
Ημέρας και φέτος έχει το προνόμιο να είναι συνδιοργανωτής. Εύχομαι να είναι η αρχή
μιας πολύπλευρης συνεργασίας. Ο Δήμος Στροβόλου στηρίζει τον αγώνα
μεταλαμπάδευσης των Ολυμπιακών Αξιών στις νέες γενιές και στο πλαίσιο αυτό, σε
συνεργασία με Αθλητικούς Φορείς και άλλους, διοργανώνει ποικίλες αθλητικές
εκδηλώσεις. Είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής».
Ο πρόεδρος του σωματείου δρομέων «Περικλής Δημητρίου», ο κ. Σωκράτης Σωκράτους,
από την πλευρά του είπε: «Ευχαριστούμε την ΚΟΕ για τη στήριξη και την υποδοχή.
Ξεκινήσαμε την Ολυμπιακή Ημέρα από το παλιό ΓΣΠ, μετά πήγαμε στο Μακάρειο και
μετά στους δρόμους της Λευκωσίας. Καλούμε τον κόσμο να έρθει το πρωί του Σαββάτου
και να λάβουν μέρος στον αγώνα δρόμου. Ευχαριστούμε το Δήμο Στροβόλου, την
Αστυνομία και τους εθελοντές που μας βοηθούν να φέρουμε εις πέρας το έργο μας».
Χορηγός επικοινωνίας της Ολυμπιακής Ημέρας του 2017 είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός
Frederick ΣΠΟΡ FM 95.0, που θα βρίσκεται στο Μέγαρο το πρωινό του Σαββάτου με live
link υπό την καθοδήγηση του δημοσιογράφου Σάββα Κοσιάρη.
Οι επισκέπτες στο Ολυμπιακό Μέγαρο θα έχουν επιπλέον την ευκαιρία να επισκεφτούν
το Κυπριακό Ολυμπιακό Μουσείο, το οποίο επεκτείνεται στους τρεις ορόφους του
Μεγάρου και το οποίο φιλοξενεί σπάνια αθλητικά κειμήλια. Μεταξύ αυτών η αγωνιστική
στολή του Παύλου Κοντίδη με την οποία κατέκτησε το Ολυμπιακό Μετάλλιο το 2012,
μετάλλια από αθλητικές διοργανώσεις του 19ου αιώνα, αθλητικό εξοπλισμό σπουδαίων
μορφών του αθλητισμού μας όπως του Στέλιου Κυριακίδη αλλά και δάδες των
Ολυμπιακών Αγώνων.
Σε όλους τους συμμετέχοντες στην Ολυμπιακή Ημέρα θα απονεμηθούν ειδικά
αναμνηστικά διπλώματα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), υπογεγραμμένα
από τον Πρόεδρο της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ και τον Πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη.
Η πρώτη διοργάνωση του εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας πραγματοποιήθηκε τον
Ιούνιο του 1948 σε εννιά χώρες, μεταξύ τους και την Ελλάδα. Από το 1978 η εκδήλωση
περιλαμβάνεται στον Ολυμπιακό Χάρτη, ενώ από το 1987 η Ολυμπιακή Ημέρα
συνδυάζεται και με τους Αγώνες Δρόμου. Πλέον, σε όλο τον κόσμο την Ολυμπιακή
Ημέρα εορτάζουν πέραν των 150 Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, με τη συμμετοχή
εκατομμυρίων ανθρώπων.
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
13 Σεπτεμβρίου 2017
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