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Άιιε κηα Οιπκπηαθή δηνξγάλσζε έθηαζε ζην ηέινο ηεο!!…
Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ Ρίν μεπέξαζαλ θάζε πξνζδνθία!
Υαξαθηήξηζαλ ην θεηηλό θαινθαίξη θαη ζθόξπηζαλ καγεία! Ζ
κεγαιύηεξε παγθνζκίσο γηνξηή ηνπ αζιεηηζκνύ γηα άιιε κηα
θνξά καο θαζήισζε! Γπλαηέο ζπγθηλήζεηο, κεγάινη αγώλεο,
εξσηθέο πξνζπάζεηεο εθπιεθηηθέο επηδόζεηο…
Ζ Διιεληθή απνζηνιή θαηάθεξε ην αθαηόξζσην..... κόιηο κε ηε
κηθξόηεξε ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ (97 αζιεηέο!!) έθεξε
έμη κεηάιιηα, ελώ ελδεηθηηθά αο αλαθεξζεί πσο ζην Ινλδίλν είραλ
θαηαθηεζεί κόλνλ δύν θαη ζην Πεθίλν ηέζζεξα ζην ζύλνιν, ελώ
ζηελ Αζήλα, ιόγσ θαη ηεο πνιππιεζνύο ζπκκεηνρήο πνπ είρε ε
Διιάδα σο δηνξγαλώηξηα ρώξα ήηαλ ζπλνιηθά 16 ηα κεηάιιηα...
αξηζκόο ξεθόξ γηα ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο, έπεηηα από ην 1896 θαη
ηε γέλεζε ησλ ζύγρξνλσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, όπνπ ζπλνιηθά είρακε θαηαθηήζεη 46 κεηάιιηα!
Όινη νη αζιεηέο καο έδσζαλ ό,ηη θαιύηεξν είραλ θάλνληάο καο πεξήθαλνπο, θαηαξρήλ γηα ηελ άμηα
εθπξνζώπεζε ηεο ρώξαο, ηε ζπκκεηνρή θαη θπζηθά γηα ηα κεηάιιηα πνπ κε αμία θαη ήζνο θαηέθηεζαλ!
Απηνί νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο...ήηαλ εθπιεθηηθνί!!...
Ζ πξώηε επηηπρία ήξζε κε ην ράιθηλν κεηάιιην ηεο Άλλαο Κνξαθάθε, ζηα 10κ. αεξνβόιν πηζηόιη... ελώ ην
ζπλαίζζεκα ζπγθίλεζεο θαη εζληθήο πεξεθάληαο εθηνμεύζεθε ζηα ύςε, όηαλ ε αζιήηξηα ζθνπνβνιήο
θαηέθηεζε ην ρξπζό κεηάιιην ζηα 25κ., ζεκεηώλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, άιιε κία εθπιεθηηθή πξσηηά! Ζ
Άλλα, είλαη ε πξώηε Διιελίδα αζιήηξηα πνπ θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη δύν κεηάιιηα ζε κία κόλνλ δηνξγάλσζε
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Ζ άςνγε ηερληθή ηεο θαη ε ζπγθινληζηηθή ςπρξαηκία ηεο, δέζηαλαλ ηηο θαξδηέο όισλ
ησλ Διιήλσλ. Καο ζύκηζε ηνλ ζξπιηθό αζιεηή ηνπ ζηίβνπ θαη ήξσα ηνπ ειιεληθνύ αζιεηηζκνύ, Θσλζηαληίλν
Σζηθιεηήξα, πνπ ην 1912 θέξδηζε έλα ρξπζό θαη έλα ράιθηλν κεηάιιην ζην κήθνο άλεπ θόξαο θαη ζην ύςνο
άλεπ θόξαο αληίζηνηρα, πεξλώληαο ζηελ ηζηνξία σο ν πξώηνο Έιιελαο αζιεηήο πνπ θέξδηζε δύν κεηάιιηα
ζηελ ίδηα Οιπκπηαθή δηνξγάλσζε. Ζ επηηπρία ηεο Θνξαθάθε είλαη έλαο άζινο πνπ όπσο δείρλεη ζα έρεη
ζπλέρεηα, κηαο θαη ε λεαξόηαηε ζε ειηθία αζιήηξηα, αγσλίδεηαη ζε άζιεκα πνπ επηηξέπεη καθξνρξόληα πνξεία.
Ζ πξώηε ηεο εκθάληζε έγηλε ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο Λέσλ ζηε Λαλδίγθ ην 2014, ζε ειηθία κόιηο 17 εηώλ!
Ζ θαηάθηεζε, κεηά από δώδεθα ρξόληα, ηνπ ρξπζνύ κεηαιιίνπ από ηελ Άλλα θαίλεηαη πσο ήηαλ ην γνύξη γηα
ηελ Διιεληθή απνζηνιή, θαζώο αθνινύζεζαλ πνιιέο κεγάιεο επηηπρίεο.
Ο Λεπηέξεο Πεηξνύληαο, ν ''βαζηιηάο ησλ θξίθσλ'' όπσο ηνλ απνθαινύλ, εθηέιεζε έλα άςνγν πξόγξακκα,
κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ εληππσζηαθή ηνπ άλεζε θαη ηελ εθθξαζηηθή ηνπ επρέξεηα. Θα κείλνπλ αμέραζηεο ζηε
κλήκε καο, ηόζν ε εθπιεθηηθή γθάκα ησλ αζθήζεσλ πνπ δηάιεμε γηα ην πξόγξακκα ηνπ ζηνπο θξίθνπο, όζν
θαη ε ζηαζεξόηεηα ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ησλ θηλήζεσλ ηνπ. Ζ επζηάζεηα ηνπ, ε έιιεηςε ηαιαληώζεσλ θαη ε
ζηγνπξηά ζηελ έμνδν, ηνπ ράξηζε ηελ πξσηηά, κπξνζηά από ηνλ ζπλαζιεηή ηνπ από ηελ Βξαδηιία θαη αζηέξη
ηεο ρώξαο ηνπ Αξηνύξ Εαλέηη, πνπ είρε θαηαθηήζεη ην ρξπζό κεηάιιην ην 2012. Σν ρξπζό κεηάιιην
επηβξάβεπζε ηνλ αθνζησκέλν θαη εθπιεθηηθό αζιεηή πνπ έδσζε ην όλνκα ηνπ ζε κηα άζθεζε, ηνλ ''αλάπνδν
ζηαπξό''. ην πξόζσπν ηνπ Πεηξνύληα θάλεθε ε απίζηεπηε πξόνδνο ηεο ειιεληθήο γπκλαζηηθήο θαη πσο
ηειηθά, όπσο είπε θαη ν ίδηνο, έλα αηνκηθό αγώληζκα παξακέλεη κηα νκαδηθή πξνζπάζεηα.
Κηα δξακαηηθή θνύξζα καξαζώληαο θνιύκβεζεο, πνπ ρηύπεζε ηελ αγσλία καο ζηα ''θόθθηλα'', αλέδεημε ηελ
πνιύηηκε αμία ηεο πξνζπάζεηαο, ηελ αγσλία ηεο ρξνλνκέηξεζεο θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ θαλνληζκώλ, κε
ζξηακβεπηή ηνλ Σπύξν Γηαλληώηε. Ο ππεξαζιεηήο ηεο καξαζώληαο θνιύκβεζεο ησλ 10.000 κ. θαηάθεξε

λα θάλεη ην θνηλό λα παξαθνινπζεί, έλαλ αγώλα ''δσήο'', κε θνκκέλε ηελ αλάζα θαη λα βάιεη έλαλ δύζθνιν
γξίθν ζηνπο θξηηέο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. Πεξλώληαο ηε γξακκή ηνπ ηεξκαηηζκνύ πξώηνο κε ην ζώκα
ηνπ, έθεξε δεύηεξνο ην ρέξη ηνπ ζην θνκβίν ηεξκαηηζκνύ θαηαθέξλνληαο αθξηβώο ηνλ ίδην ρξόλν κε ηνλ
Οιιαλδό ζπλαζιεηή ηνπ. Θαηέθηεζε έηζη - ράξε ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ησλ θαλνληζκώλ - ην αξγπξό κεηάιιην,
αιιά κε ην ήζνο θαη ηελ πεξεθάληα πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε απηή ηελ θαηλνκεληθά
''άδηθε'' θαηαλνκή κεηαιιίσλ, θέξδηζε γηα πάληα ηε Υξπζή Θέζε ζηηο θαξδηέο όισλ ησλ Διιήλσλ, ηηκώληαο
ηηο Οιπκπηαθέο αμίεο θαη γηνξηάδνληαο ηελ Οιπκπηαθή ηνπ λίθε ρσξίο ακθηβνιίεο, δηζηαγκνύο θαη δεύηεξεο
ζθέςεηο. Ζ δύλακε θαη ε ρσξίο πξνεγνύκελν επηηπρία ηνπ, ηνλ έθαλαλ πξόηππν ήζνπο γηα όινπο καο...
ην Ρίν, ηελ πόιε ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ αλέκσλ, νη λεαξνί καο ηζηηνπιόνη Παλαγηώηεο Μάληεο θαη
Παύινο Καγηαιήο, κε αθνζίσζε θαη πείζκα, επίζεο δηθαίσζαλ θόπνπο κηαο δσήο. Πιήξσκα ελσκέλν θαη
δπλαηό - ήδε καδί από ην 2008 - είδαλ κεηά ηελ αηπρία ζην Ινλδίλν 2012, ηα όλεηξα ηνπο λα εθπιεξώλνληαη.
Οη ζρεδόλ θαζεκεξηλέο άξηζηεο θνύξζεο ηζηηνπινΐαο, ηνπο εμαζθάιηζαλ πνιύ πξηλ ηνλ ηειηθό ηεο θιάζεο 470
κία εμαηξεηηθή βαζκνινγία θαη ηε ζηγνπξηά ελόο κεηαιιίνπ. ε κηα εθπιεθηηθή θνύξζα ηεξκαηηζκνύ
θαηέθηεζαλ ην ράιθηλν κεηάιιην θαη καο εκθύζεζαλ ηε δξνζηά θαη ηε ζαιάζζηα αύξα ηνπ θόιπνπ ηνπ
Γθνπαλακπαξά. Οη Κάληεο θαη Θαγηαιήο έθεξαλ ην πξώην κεηάιιην ζηελ ηζηηνπινΐα αλδξώλ κεηά ην 1980,
δίλνληαο έηζη ην θηιί ηεο δσήο ζε έλα άζιεκα κε βαζηέο ξίδεο ζηελ Διιάδα. Ο Παλαγηώηεο θαη ν Παύινο,
πέξα από ζπνπδαίνη αζιεηέο δηέπνληαη θαη από ήζνο, εθαξκόδνληαο πηζηά ηηο αξρέο ηεο λαπηνζύλεο.
Ζ Καηεξίλα Σηεθαλίδε έθιεηζε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ παξνπζία ηεο Διιάδαο ζηνπο Οιπκπηαθνύο
Αγώλεο ηνπ Ρίν 2016. "Πέηαμε" ζηα 4κ. θαη 85εθ. ζην άικα επί θνληώ, ραξίδνληάο καο ην ρξπζό κεηάιιην ζε
έλα άζιεκα ζην νπνίν θακία αζιήηξηά καο κέρξη ζήκεξα δελ είρε πεηύρεη ηόζν ζεκαληηθή δηάθξηζε.
Ζ ''βαζίιηζζα ησλ αηζέξσλ'' κε ηελ άςνγε ηερληθή θαη ηελ παξνηκηώδε ςπρξαηκία ηεο έθαλε κηα εθπιεθηηθή
εκθάληζε, θαζειώλνληαο όιν ηνλ θόζκν, ζε έλαλ αγώλα πνπ είρε αγσλία σο ην ηειεπηαίν ιεπηό. Κε ην
κέιινλ λα πξννησλίδεηαη ιακπξό, ε επηθνληίζηξηα θαη παξάιιεια ιακπξή επηζηήκσλ Θαηεξίλα, πνπ είρε ήδε
ζεκεηώζεη εθπιεθηηθή πξόνδν ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαηέθηεζε πέξα από ηελ πξώηε ζέζε ζην Ρίν 2016 θαη
κηα ζέζε ζηελ θαξδηά καο. ηε δε ηειεηή ιήμεο - κε ηελ νπνία νινθιεξώλεηαη θαη επίζεκα ε κεγάιε απηή
αζιεηηθή γηνξηή ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ε Θαηεξίλα επηιέρζεθε σο ζεκαηνθόξνο ηεο Διιεληθήο απνζηνιήο!
Κε ηελ επρή ε αγάπε ηνπ θόζκνπ πξνο ηνπο αμηνζαύκαζηνπο λένπο καο Οιπκπηνλίθεο, αιιά θαη πξνο όινπο
ηνπο αζιεηέο καο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο Ρίν 2016, λα κεηαθξαζηεί ζε
κεηαιακπάδεπζε ησλ Οιπκπηαθώλ αμηώλ θαη ηεο αγάπεο γηα ηνλ αζιεηηζκό ζηνπο λένπο καο, σο αληίδνην θαη
ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θξίζεο πνπ βηώλνπκε αιιά θαη ζηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ γηα ηηο
λέεο γεληέο.... ζηέιλνπκε ΘΔΡΚΑ ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ θαη επρόκαζηε πνιιέο αθόκα επηηπρίεο!!
Πνιιά ζπγραξεηήξηα αμίδνπλ ζε όινπο ηνπο αζιεηέο καο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνπο πξώηνπο
Οιπκπηαθνύο Αγώλεο πνπ έγηλαλ ζηε Νόηηα Ακεξηθή, δίλνληαο όιν ηνπο ηνλ εαπηό,
θαηαβάιινληαο ηελ κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα θαη εθπξνζωπώληαο άμηα ηε ρώξα καο!
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Παλαγηώηεο Κάληεο θαη Παύινο Θαγηαιήο
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