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Ζ ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε
ηνπ 2006 γηα ηνλ Διιεληθό Κιαζζηθό
Αζιεηηζκό, θαη πνπ θαιύπηεη ζπλνιηθά ηα
ζέκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, κε:
Δηδήζεηο ηίβνπ από ηνλ ειιεληθό θαη
δηεζλή ρώξν, απνηειέζκαηα αγώλσλ,
αγσληζηηθό
εκεξνιόγην,
πξνθεξύμεηο,
αλαθνηλώζεηο,
ζπλεληεύμεηο,
πινύζην
θσηνγξαθηθό πιηθό θαη πνιιά ζηαηηζηηθά
θη άιια ρξήζηκα ζηνηρεία.
Σν 23ν καο Newsletter είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο 31νπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ζην Ρίν

Ολςμπιακοί Αγώνερ 2016
5.-21.8.2016 (ζηίβνο: από 12.8)
Rio de Janeiro
www.rio2016.com
Οη 31νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ, ππό ηελ πξνεδξεία ηνπ Thomas Bach, γηα πξώηε θνξά
ζηε Νόηην Ακεξηθή, ζηηο 5-21 Απγνύζηνπ – νπόηε είλαη θαη ήπηνο ρεηκώλαο εθεί, ζην Rio de Janeiro
ηεο Βξαδηιίαο (πνπ ππεξίζρπζε ζηελ ςεθνθνξία ηνπ 2009 ηεο Μαδξίηεο θαη ησλ Σόθπν, ηθάγν)
Σα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ δηεμάγνληαη από ηελ Παξαζθεπή 12 Απγνύζηνπ θαη ηειεηώλνπλ ηελ
Κπξηαθή 21 Απγνύζηνπ κε ηνλ Μαξαζώλην αλδξώλ.
Πέξα από ηα εθηόο ζηαδίνπ αγσλίζκαηα, ζα γίλνπλ θαη αξθεηνί ηειηθνη θαηά ηα πξσηλά πξνγξάκκαηα:
10.000κ. Γ, ζηεπι Α&Γ, 400κ. εκπόδηα Α, Σξηπινύλ Α, Γηζθνβνιία Α&Γ, θπξνβνιία Γ.
Μεγάιν πιήγκα είλαη ν απνθιεηζκόο ηεο Ρσζίαο ζην ζηίβν από ηελ IAAF, κεηά από απνθαιύςεηο
ζεηξάο παξαβάζεσλ θαη ζθαλδάισλ doping.
Κνξπθαίν όλνκα ησλ Αγώλσλ είλαη θαη πάιη ν Usain Bolt, o θάηνρνο ησλ παγθνζκίσλ ξεθόξ ζε
100κ-200κ. θαη κε ηελ 4ρ100κ. κε ηε Σδακάηθα, πνπ ζα πξνζπαζήζεη γηα 3ε θνξά λα θπξηαξρήζεη ζε
όια, κε ην έξγν ηνπ λα δείρλεη πάλησο πην δύζθνιν θαη θπξίσο ηνλ J.Gatlin ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθό.
ην ζηίβν ε Διιάδα κεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε κε 10 άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο [θαη ε Κύπξνο κε 4+3]
πνπ πέηπραλ ηα ηδηαίηεξα δύζθνια –ηδηώο γηα ηα εληόο ζηίβνπ αγσλίζκαηα– όξηα.
(Με ζέζε ζε εμηνινγεκέλν αγώλα πξνθξίζεθε ν Καινκνίξεο ζηνλ Μαξαζώλην). Άλεπ νξίνπ θαζώο
όκσο δελ είραλ ζπκπιεξσζεί νη ζέζεηο κπήθε ε Τθαληίδνπ ζην 7ζιν. Σν όηη δελ είρε επηηεπρεί ην όξην
ζε αλαγλσξηζκέλν αγώλα (δηαπηζηώζεθε εθ ησλ πζηέξσλ) ζηεξεί ηε ζπκκεηνρή από ηε Εαπνπλίδνπ.
Σν όξην είρε θαη ν Μάζηνξαο όκσο έλαο ηξαπκαηηζκόο ηνλ έρεη ζέζεη λνθ άνπη εδώ θαη θαηξό.
Πνιπ ςειά ζηελ θαηάηαμε ησλ επηδόζεσλ είλαη ε Καηεξίλα ηεθαλίδε, ε πξσηαζιήηξηα Δπξώπεο
αιιά θαη ήδε ληθήηξηα ηνπ Diamond League ζην επηθνληώ –όπσο θαη ε Νηθόι Κπξηαθνπνύινπ πνπ
όκσο θάλεη αγώλα δξόκνπ λα αληηκεησπίζεη έλα νζηηθό νίδεκα. Δπίζεο ςειά βξίζθεηαη ζην ηξηπινύλ
ε Βνύια Παπαρξήζηνπ, ε νπνία σο γλσζηόλ είρε απνθιεηζηεί από ηελ ΔΟΔ από ηνπο πξνεγνύκελνπο
Οιπκπηαθνύο Αγώλεο.
Ζ ηειεηή έλαξμεο είλαη ηελ Παξαζθεπή 5/8 ζηηο 19:15 ηνπηθή ώξα (άββαην ζηε 01:15 γηα Διιάδα)
ζην ζξπιηθό ηάδην Μαξαθαλά, κε ηελ Διιάδα λα παξειαύλεη παξαδνζηαθά σο πξώηε ρώξα ελώ
ζεκαηνθόξνο ζα είλαη –γηα πξώηε θνξά γπλαίθα– ε ηζηηνπιόνο νθία Μπεθαηώξνπ.

Ζ Διιεληθή θαη Κππξηαθή νκάδα - αλά αγώληζκα, βάζεη ρξνληθήο ζεηξάο
θαη νη εκεξνκελίεο / ώξεο αγσληζκάησλ ζε ηνπηθή ώξα [ +6 ώξεο γηα Διιάδα ]
(πρ επηθνληώ Γ : Σξ.16.8/ 09:45 => Σξ.16.8/ 15:45 , Παξ.19.8/ 20:30 => αβ.20.8/ 02:30) :
Πξόγξακκα /infos: http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=1655&day=2016-8-12&c=1

7ζιν: Παξ.12.8/ 09:35&10:50&20:35&22:05 , αβ.13.8/ 11:45&20:00ή21:15&22:53 * .Τθανηίδος
Γίζθνο Α: Παξ.12.8/ 09:30 ή 10:55 – αβ.13.8/ 10:50 ^ Απ.Παξέιιεο

10.000κ. Γ: Παξ.12.8/ 11:10 * Αι.Πάππαρ
20ρικ. βάδελ Α: Παξ.12.8/ 14:30 ** Αι.Παπαμισαήλ
Μήθνο Α: Παξ.12.8/ 21:20 – αβ.13.8/ 20:50 * Μ.Σενηόγλος
100κ. Γ: Παξ.12.8/ 22:40 – αβ.13.8/ 21:00 & 22:35 ^ Ρ.Παπαησάλλνπ

400κ. Γ: αβ.13.8/ 11:00 – Κπξ.14.8/ 20:35 – Γε.15.8/ 22:45 * Δηξ.Βαζιλείος
Δπηθνληώ Α : α.13.8/ 20:20 – Γε.15.8/ 20:35 * Κ.Φιλιππίδηρ
Σξηπινύλ Γ: αβ.13.8/ 21:40 – Κπξ.14.8/ 20:55 * Π.Παπασπήζηος
Μαξαζώληνο Γ: Κπξ.14.8/ 09:30 *** Ρ.Ρεμπούλη, .Ρήγα, Π.Βλασάκη
Ύςνο Α: Κπξ.14.8/ 20:30 – Σξ.16.8/ 20:30 * Κ.Μπανιώηηρ,
^^ Δ.Χνλδξνθνύθεο, Κ.Ισάλλνπ
200κ. Γ: Γε.15.8/ 09:35 – Σξ.16.8/ 22:00 – Σε.17.8/ 22:30 * Μ.Μπελιμπαζάκη,
^^ Ρ.Παπαησάλλνπ, Ει.Αξηπκαηά
110 κ εκπ. Α: Γε.15.8/ 20:40 – Σξ.16.8/ 20:40 & 22:45 * Κ.Γοςβαλίδηρ,
^ Μ.Σξαίθνβηηο
Γίζθνο Γ: Γε.15.8/ 20:30 ή 21:50 – Σξ.16.8/ 11:20 * Υξ.Αναγνωζηοπούλος
Δπηθνληώ Γ: Σξ.16.8/ 09:45 – Παξ.19.8/ 20:30 ** Κ.ηεθανίδη, Ν.Κςπιακοπούλος
100κ. εκπ. Γ: Σξ.16.8/ 11:05 – Σε.17.8/ 20:45 & 22:55 * Δι.Πεζιπίδος
200κ. Α: Σξ.16.8/ 11:50 – Σε.17.8/ 22:00 – Πε.18.8/ 22:30 * Λ.Σζάκωναρ
Μήθνο Γ: Σξ.16.8/ 21:05 – Σε.17.8/ 21:15 * Υ.Αλεξούλη
θύξα Α: Σε.17.8/ 09:40 ή 11:05 – Παξ.19.8/ 21:05 * Μ.Αναζηαζάκηρ
θαίξα Α: Πε.18.8/ 09:55 & 20:30 * Ν.καπβέληρ
Ύςνο Γ: Πε.18.8/ 10:00 – αβ.20.8/ 20:30 ^ Λ.Καιιέλνπ

50ρικ. βάδελ Α: Παξ.19.8/ 08:00 * Αι.Παπαμισαήλ
20ρικ. βάδελ Γ: Παξ.19.8/ 14:30 ** Αλη.Νηπιζμπιώηη, Π.Σζινοπούλος
Μαξαζώληνο Α: Κπξ.21.8/ 09:30 ** Υξ.Μεπούζηρ, Μ.Καλομοίπηρ

ύληνκε αλαδξνκε κε ηζηνξηθά γεγνλόηα ησλ ζύγρξνλσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ:
Σν 1894 ν Pierre de Coubertin ζην Παξίζη ηδξύνληαο ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή επηηξνπή ζε έλα ζπκβνύιην κε
αληηπξνζώπνπο νκνζπνλδηώλ 11 ρσξώλ απνθάζηζε ηελ αλαβίσζε ησλ Ο.Α. Όξηζε αξρηθά λα γίλνπλ ην 1900
ζην Παξίζη. Γεδνκέλνπ όηη 6 ρξόληα αθόκα ήηαλ πνιιά θαη ίζσο ην ελδηαθέξνλ λα αηνλνύζε, ην ζπκβνύιην
απνθάζηζε ηελ ηέιεζε ησλ πξώησλ Ο.Α. ην 1896. Κάπνηνη πξόηεηλαλ ην Λνλδίλν γηα δηνξγαλώηξηα πόιε, αιιά
ν Pierre de Coubertin κελ παξαγλσξίδνληαο ηελ Διιάδα σο γελέηεηξα ησλ Ο.Α., θαη θαηόπηλ ζπδήηεζεο θαη κε
ηνλ Γεκήηξην Βηθέια, όξηζε ηελ Αζήλα ηόπν ηέιεζεο ησλ Ο.Α.1896. Ο Βηθέιαο εθιέρζεθε θαη πξόεδξνο ηεο
λενζύζηαηεο ΓΟΔ.
Σν 1896, ηε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, 6 Απξηιίνπ, ν Βαζηιηάο Γεώξγηνο θήξπμε ηελ έλαξμε ησλ 1σλ ζύγρξνλσλ
Ο.Α. ζε έλα θαηάκεζην κε 80 ρηιηάδεο θόζκν Παλαζελατθό ηάδην όπνπ 9 κπάληεο θη 150 άηνκα έςαιιαλ ηνλ
Οιπκπηαθό ύκλν ζε κεινπνίεζε πύξνπ ακαξά θαη ιόγηα Κσζηή Παιακά:
«Αξραίν Πλεύκα αζάλαην, αγλέ παηέξα, ηνπ σξαίνπ, ηνπ κεγάινπ θαη η'αιεζηλνύ,
θαηέβα, θαλεξώζνπ θη άζηξαςε εδώ πέξα, ζηελ δόμα ηεο δηθήο ζνπ γεο θαη η'νπξαλνύ.
ην δξόκν θαη ζην πάιεκα θαη ζην ιηζάξη, ζησλ επγελώλ Αγώλσλ ιάκςε ηελ νξκή,
θαη κε η' ακάξαλην ζηεθάλσζε θισλάξη, θαη ζηδεξέλην πιάζε θη άμην ην θνξκί.
Κάκπνη, βνπλά θαη ζάιαζζεο θέγγνπλ καδί ζνπ, ζαλ έλαο ιεπθνπόξθπξνο κέγαο λαόο,
θαη ηξέρεη ζην λαό εδώ, πξνζθπλεηήο ζνπ, Αξραίν Πλεύκα αζάλαην, θάζε ιαόο.»
Τπήξραλ αξρηθά αξθεηέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, θαη ε νξγαλσηηθή επηηξνπή εθηίκεζε ηειηθό θόζηνο 3πιάζην
απ ην αξρηθό, ζεώξεζε πσο δελ ήηαλ δπλαηό λα γίλνπλ νη αγώλεο θαη παξαηηήζεθε. Ο βαζηιεπο Κσλ/λνο ζεξκόο
ππνζηεξηθηήο ησλ Αγώλσλ όξηζε λέα επηηξνπή κε επηθεθαιήο ηνλ ίδην. Καηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη ρξήκαηα
απν ζπλεηζθνξέο απ ην ειιεληθό θνηλό, από εθδνζε γξακκαηνζήκσλ θαη από ηελ πώιεζε εηζηηεξίσλ Γελ
ππεξραλ ρξπζά κεηάιιηα. Δπίζεο νη ηξίηνη ηεο θαηάηαμεο δελ είραλ θακία βξάβεπζε. Αγσληζηηθά ην πιένλ
αμεζηνκείσην ήηαλ θπζηθά ε λίθε ηνπ πύξνπ Λνύε ζηνλ Μαξαζώλην (2:58'50”)
Σν 1900 ζην Παξίζη νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο θξίζεθαλ απνηπρεκέλνη θαη Γάιινη δεκνζηνγξάθνη κεηέπεηηα
ζεώξεζαλ ζαύκα ην όηη κεηά κπόξεζε ν ζεζκόο λα επηδήζεη. Οκνίσο θαη ν ίδηνο ν Pierre de Coubertin πνπ
παξαηηήζεθε από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή
Σν 1904 ζην S.Louis γηα πξώηε θνξά ππήξραλ ρξπζά-αξγπξά-ράιθηλα κεηάιιηα γηα ηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο.
Σν 1906 θηινμελήζεθαλ ζηελ Αζήλα κε επηηπρία νη «β’ δηεζλείο Οιπκπηαθνί αγώλεο» πνπ όκσο δελ
αλαγλσξίζηεθαλ. Σππώζεθαλ εηζηηήξηα δηαξθείαο θαη θπθινθόξεζε ζεηξά γξακκαηνζήκσλ.
Σν 1908, από 27/4 έσο 31/10 (Ηνύιην ηα αγσλίζκαηα ζηίβνπ) εγηλαλ ζην Λνλδηλν νη 4νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο
(5νη ηνηε κε ηελ κεζννιπκπηάδα ηνπ 1906 ζηελ Αζήλα), πνπ αξρηθα εηρε αλαιαβεη ε Ρσκε.Ζ εθξεμε ηνπ
Βεδνπβηνπ ην 1906 θαη θαηαζηξνθή ηεο γεηηνληθεο Naples αλάγθαζε λα δνζνύλ ηα θνλδύιηα ησλ Οιπκπηαθώλ
Αγώλσλ ζηελ αλνηθνδόκεζή ηεο. Ζ δηνξγάλσζε δόζεθε ζην Λνλδίλν θαη ιόγσ κεγάιεο έθζεζεο πνπ ζα
γηλόηαλ ηόηε (Βεξνιίλν, Μηιάλν εηαλ επίζεο ππνςήθηεο). Σν 68ρηι ζεζεσλ ζηαδην θαηαζθεπαζηεθε γξήγνξα.
Γηα ηνλ καξαζώλην, αξρηθά ε δηαδξνκή είρε νξηζηεί ζηα 40ρικ, αιιά κεηά από παξέκβαζε ηεο πξηγθίπηζζαο
ηεο Οπαιίαο θαη ηεο βαζίιηζζαο Αιεμάλδξαο, ε δηαδξνκή άιιαμε γηα λα έρνπλ θαιύηεξε ζέα ζηελ εθθίλεζε
θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό αληίζηνηρα θη έηζη έγηλε 42.195κ (θαη ην 1921 από ηελ IAAF, ζηνλ θαλνληζκό 240,
ζεζκνζεηήζεθε ηόζε). ηνλ καξαζσλην, ζην Οιπκπηαθό ηάδην κπήθε 1νο ν Ηηαιόο Dorando Pietri
εμαληιεκέλνο αιια θαηεξξεπζε. Πξνζπαζνπζε αιια δελ κπνξνπζε λα ζεθσζεη, θη ελσ εξρνηαλ ν ακεξηθαλνο
Hayes. 2 θξηηεο ηνλ ζεθσζαλ γηα λα ηνλ νδεγεζνπλ ζηνλ ηεξκαηηζκν. Φπζηθα ε ελζηαζε ησλ ΖΠΑ εγηλε
δεθηε. Ζ βαζηιηζζα Αιεμαλδξα επηζθεθηεθε ηνλ Ηηαιν κεηα ζην λνζνθνκεην ελσ ηνπ εδσζε θαη ρξπζν επαζιν.
2 αξγπξα θαηέθηεζε ν Κσλζηαληίλνο Σζηθιεηήξαο, ζε κήθνο αλεπ θνξάο (3,23κ.) θαη ύςνο αλεπ θνξάο.
Αξγπξό θαη ν Γσξηδαο ζηνλ αθνληηζκό. Πνιιά παξάπνλα γηα ηνπο αγγινπο θξηηεο ζε δηαθνξα αγσληζκαηα
νπσο ζηα 400κ πνπ ε θνπξζα επαλαιήθζεθε θη ελώ ζηελ θαλνληθή έραζε ν Άγγινο.
Σν 1912 ζηε ηνθρόικε ππήξμε εθπξνζώπεζε θαη από ηηο 5 επεηξνπο. Υξπζόο ν Κσλ/λνο Σζηθιεηήξαο ζην
κήθνο άλεπ θνξάο κε 3,37κ.
Σν 1920 ζην Αληβεξπ, γηα πξώηε θνξά θπκάηηζε ε ζεκαία κε ηνπο 5 Οιπκπηαθνύο θύθινπο, θαη δόζεθε θαη
όξθνο αζιεηή (πνπ εηρε γξαθεί απν ηνλ de Coubertin) «We swear. We will take part in the Olympic Games in a
spirit of chivalry, for the honor of our country and for the glory of sport». Αξγόηεξα ην "swear"
αληηθαηαζηάζεθε από ην "promise" θαη ην "country" από ην "team". Σν θεθάιαην doping πξνζηέζεθε ην 2000.

Σν 1924 ζην Παξίζη, ην Citius – Altius - Fortius ρξεζηκνπνηεζεθε γηα πξσηε θνξα. Ζ δηεζλεο εβδνκαδα
ρεηκεξηλσλ αζιεκαησλ εγηλε πην πξηλ ζην Chamonix θαη ζεσξεζεθε σο 1ε ρεηκεξηλε Οιπκπηαδα.
Σν 1928 ζην Άκζηεξληακ, γηα πξώηε θνξά έγηλε αθή ηεο Οιπκπηαθήο θιόγαο, ελώ θαη ε ειιεληθή νκάδα
παξήιαζε πξώηε. Γόζεθαλ έλαληη ζεκαληηθνύ πνζνύ απνθιεηζηηθα δηθαηώκαηα θσηνγξάθηζεο ησλ αγώλσλ ζε
κηα εηαηξεία, ελώ πξσηνεκθαλίζηεθε ε Coca Cola σο ρνξεγόο. Δπεηξάπεθαλ γπλαίθεο ζην ζηίβν θη ν de
Coubertin πξνθαζηδόκελνο ιόγνπο πγείαο παξαηηήζεθε. Αξγόηεξα δήισζε «κηα απνζηνιή έρνπλ νη γπλαίθεο,
λα ζηεθαλώλνπλ ηνπο ληθεηέο όπσο αθξηβώο έθαλαλ θαη ζηελ αξραία Διιάδα» θαη πξνθάιεζε αληηδξάζεηο.
Σν 1932 ζην Los Angeles πξώηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε Οιπκπηαθό ρσξηό όπνπ δηέκεηλαλ νη άλδξεο αζιεηέο –
θάηη πνπ κείσζε θαη ηα έμνδα, ελώ πξώηε θνξά ππήξμε βάζξν ληθεηώλ. Δληππσζηαθή ηειεηή έλαξμεο κπξνζηά
ζε 100ρηι θόζκν. Ο Paavo Nurmi ζεσξήζεθε …επαγγεικαηίαο θαη απνθιείζηεθε. Ζ Πνισλίδα Walasiewicz
θέξδηζε ηα 100κ κε 11”9, παγθόζκην ξεθόξ, αιιά κεηά ζάλαηνλ απνθαιύθζεθε όηη ήηαλ κάιινλ...Πνισλόο.
ηα 3ρικ ζηεπι έγηλε ιάζνο απν ηνπο θξηηέο θαη νη αζιεηέο έηξεμαλ 1 παξαπάλσ γύξν.
Σν 1936 ζην Βεξνιίλν γηα πξώηε θνξά έγηλε νιπκπηαθή ιακπαδεδξνκία. Ζ θήξπμε ησλ αγώλσλ έγηλε από ηνλ
Hitler θαη 118 ρηιηαδεο πεξηζηέξηα αθέζεθαλ ζηνλ νπξαλό. Πξώηε παξέιαζε ε ειιεληθή νκάδα κε επηθεθαιήο
ηνλ πύξν Λνύε πνπ ήηαλ επίηηκνο πξνζθεθιεκέλνο. Πξώηε δσληαλή ηειενπηηθή θάιπςε αζιεηηθνύ
γεγνλόηνο. Ο Jesse Owens θεξδηζε ελσπηνλ ηνπ Hitler 4 αγσληζκαηα (100, 200, κεθνο, 4ρ100κ)
Σν 1948, έγηλαλ ζην Λνλδίλν - ζην ζηάδην Wembley - νη 14νη Ο.Α., θαη κεηα από 2 καηαησκέλεο Οιπκπηάδεο
ιόγσ ηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ (πνπ ήηαλ λα γίλνπλ ζε Σόθπν θαη Διζίλθη). Με λσπέο ηηο κλήκεο, Γεξκαλία θαη
Ηαπσλία δελ πξνζθιήζεθαλ. Γόζεθαλ δηπιώκαηα ζηνπο 6 πξώηνπο αζιεηέο. ην ζηίβν γηα πξώηε θνξά
ιεηηνύξγεζε θσην θηληο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ βαηήξεο εθθίλεζεο.
Ζ Fanny Blankers-Koen (ε «ηπηάκελε λνηθνθπξά») από ηελ Οιιαλδία θέξδηζε 4 ρξπζά (100κ -200κ -80κ εκπ.4ρ100κ). Δίρε αγσληζηεί 16 εηώλ θαη ζηνπο Ο.Α.1936, κε επηηπρία ηόηε ην λα πάξεη απηόγξαθν από ηνλ Jesse
Owens. ηα 100κ θέξδηζε ν ακεξηθαλόο Dilard νπνίνο θνξνύζε παπνύηζηα πνπ ηνπ είρε ραξίζεη ν Owens. ηνλ
καξαζώλην κπήθε 1νο ζην ζηάδην ν Βέιγνο Gailly αιια ήηαλ εμνπζελσκέλνο θαη ηνλ πέξαζαλ 2 αζιεηέο κέζα,
κε ηνλ Αξγεληηλό Cabrera λα θεξδίδεη.. 27 κεηάιιηα ζπλνιηθά γηα ηηο ΖΠΑ κε 12 ρξπζά.
Σν 1952 ζην Διζίλθη, 1ε ζπκκεηνρή γηα ηελ νκάδα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Μνξθή ησλ αγώλσλ ν Zatopek.
To 1956 ζηε θηιόμελε Μειβνύξλε ππήξμαλ ηα πξώηα θξνύζκαηα κπνπθνηάδ κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΓΟΔ λα
δειώλεη: «δίθαηνη ή άδηθνη νη ζθνπνί εθείλσλ πνπ δηαθσλνύλ, δελ πξέπεη λα αλακεηγλύνπλ ηνπο Οιπκπηαθνύο
αγώλεο κε ηελ πνιηηηθή». Ζ Γεξκαλία αγσλίζηεθε κε κεηθηή νκάδα Γπηηθήο-Αλαηνιηθήο. Ζ Betty Cuthbert
έγηλε ην «ρξπζό θνξίηζη» ηεο Απζηξαιίαο κε 3 ρξπζά ζε δξνκηθά αγσλίζκαηα. Οη Ακεξηθαλνί πάλησο
θπξηάξρεζαλ ζην ζηίβν. ηελ ηειεηή ιεμεο γηα πξώηε θνξά νη αζιεηέο αλακείρζεθαλ κεηαμύ ηνπο.
Σν 1960 ζηε Ρώκε ν Abebe Bekila ηξέρνληαο ζηνλ Μαξαζώλην ρσξίο παπνύηζηα, λύρηα θαη κε ειαρηζην θσο
απν δάδεο πνπ θξαηνύζαλ Ηηαινη ζηξαηηώηεο θεξδηζε κε παγθόζκην ξεθόξ 2:15’16. Δηρε κπεη ηειεπηαηα ζηηγκε
ζηελ νκαδα, θαη ζηελ Adidas πνπ εηαλ ρνξεγνο εηραλ κεηλεη ειαρηζηα δεπγαξηα παπνπηζηα θαη ηειηθά θαηειεμε
κε θάπνην πνπ δελ ηνπ ηαίξηαδε θαιά θαη 2 ώξεο πξηλ ηνλ αγώλα απνθαζηζε λα κελ θνξέζεη!
Σν 1964 ζην Σόθπν, ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ έγηλαλ Οιπκπηαθνί Αγώλεο ζηελ Αζία, θαη ε Ηαπσλία
εληππσζίαζε νξγαλσηηθά θαη ηερλνινγηθά. Ο Abebe Bekila θέξδηζε θαη πάιη ηνλ Μαξαζώλην.
Σν 1968 νη Αγώλεο έγηλαλ ζην πςνκεηξν (2240κ) ηεο πνιεο ηνπ Μεμηθό. Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Γεξκαλία
αγσληζηεθαλ σο μερσξηζηεο νκαδεο. ην ζηίβν ρξεζηκνπνηεζεθε ειεθηξνληθε ρξνλνκεηξεζε κε εθαηνζηα. Ο
1νο θαη ν 3νο ληθεηήο ησλ 200κ, νη αθξν-ακεξηθαλνη Tommie Smith θαη John Carlos ζην βάζξν θνξώληαο
καύξν γαληη θξάηεζαλ θαηα ηελ αλαθξνπζε ηνπ ύκλνπ πςσκέλε ηε γξνζηα. Ακεζσο κεηα κε κεζνιαβεζε ηνπ
πξνεδξνπ ηεο ΓΟΔ απνθιεηζηεθαλ απν ηνπο Αγώλεο. Ο Dick Fosbury θεξδηζε ην πςνο κε λεα ηερληθε. Ο Al
Oerter θεξδηζε ην 4ν ηνπ ζπλερνκελν ρξπζν νιπκπηαθν κεηαιιην ζηε δηζθνβνιία.
Σν 1972 ζην Μόλαρν πξσηνδόζεθε όξθνο θξηηή. Οη Αγώλεο είραλ έκβιεκα έλαλ κπιε ειην θαη καζθνη ην
dachshund "Waldi" -ηελ πξώηε επίζεκα νλνκαζκέλε καζθνη, πνπ εηαλ ληπκέλν κε ραξνύκελα παζηει
ρξώκαηα. Κεληξηθό κόηην είραλ "the Happy Games" αιια ζεκαδεπηεθαλ από έλα ζιηβεξό εμσαγσληζηηθό
γεγνλόο. ηηο 5 επηεκβξηνπ Παιαηζηίληνη ηξνκνθξάηεο ηνπ «Μαπξνπ επηεκβξε» εηζεβαιιαλ ζην Οιπκπηαθό
ρσξηό θαη πήξαλ 9 Ηξαειηλνύο αζιεηέο νκεξνπο, ζθόησζαλ αιινπο 2 πνπ αληηζηάζεθαλ, θη αξγόηεξα θαη ηνπο
9, θαηά ηελ απνηπρεκέλε επηρείξεζε ηεο αζηπλνκίαο, όπνπ ζθνηώζεθαλ 5 ηξνκνθξάηεο.

Σν 1976 ζην Μόληξεαι, ε δηνξγάλσζε δεκίσζε νηθνλνκηθά ηνπο Καλαδνύο, ελώ ν κε απνθιεηζκόο ηεο
Ν.Εειαλδίαο ηεο νπνίαο ε νκάδα ξάγθκππ εηρε πεξηνδεύζεη ζηε Ν.Αθξηθή πνπ αθνινπζνύζε ξαηζηζηηθή
πνιηηηθή, νδήγεζε ζηελ απνρώξεζε ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο 24 ρσξώλ ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Καξαηβηθήο
Σν 1980 ζηε Μόζρα ε δηνξγάλσζε κπνπθνηαξίζηεθε απν ηηο ΖΠΑ, ηε Γαιιηα, ηε Γεξκαλία θη αιιεο 60 ρώξεο
σο δηακαξηπξία γηα ηελ νβηεηηθή εηζβνιε ηνπ 1979 ζην Αθγαληζηάλ. (Ζ Βξεηαλία παξνηη ε Δπηηξνπή ηεο
ρώξαο ηεο ήηαλ αξλεηηθή, ηειηθά παξνπζηάζηεθε). Υαξαθηεξηζηηθό ησλ αγώλσλ ε πιένλ επηηπρεκέλε καζθση,
ην αξθνπδαθη Misha, πνπ ζπγθίλεζε ηνλ θνζκν ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο κε ηα δάθξπά ηνπ.
Σν 1984 νη Αγώλεο έγηλαλ ζην Λνο Άληδειεο πνπ ήηαλ ε κόλε ππνςήθηα πόιε – ελώ είρε ράζεη ηελ
πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε. 14 ρώξεο ηνπ «Αλαηνιηθνύ κπινθ» κεηαμπ απησλ νβηεηηθή Δλσζε, Κνύβα,
Αλαηνιηθή Γεξκαλία (ελώ ε Ρνπκαλία ηνπ Σζανπζέζθνπ, παξόηη εηαλ ζην ζύκθσλν ηεο Βαξζνβίαο έιαβε
κέξνο κε έμνδα ησλ δηνξγαλσηώλ) κπνπθνηάξηζαλ ηνπο Αγώλεο -κάιινλ σο αληίπνηλα ζην κπνπθνηάδ ησλ
Ακεξηθαλώλ ην 1980- θαη κάιηζηα δηνξγάλσζαλ αζιεηηθή ζπλάληεζε «αγώλεο Φηιίαο» εθείλν ην δηάζηεκα. Ζ
ΔΓ αλαθνίλσζε ηε κε- ζπκκεηνρή ηεο επηθαινύκελε ιόγνπο αζθαιείαο ιόγσ ζσβηληζηηθώλ ηάζεσλ θη αληηζνβηεηηθήο πζηεξίαο ζηηο ΖΠΑ. Ζ νιπκπηαθή θιόγα (με)πνπιήζεθε κε ην ρηιηόκεηξν, θαη ε Διιάδα ηνπο ηελ
παξέδσζε ρσξίο θακία επίζεκε ηειεηή. Ο πξόεδξνο ησλ ΖΠΑ Ronald Reagan έθαλε ηελ έλαξμε ησλ Αγώλσλ,
θη ν Edwin Moses ζηνλ ιόγν ηνπ αζιεηε θόκπηαζε 3 θνξεο ζην «πλεύκα ησλ αγσλσλ» πνπ ηαπηηδνηαλ ηνηε κε
ην ζιόγθαλ γλσζηήο εηαηξείαο. Τπήξμαλ 11 πεξηπηώζεηο doping. Μαζθώη ησλ αγώλσλ ν αεηόο "ακ",
ζρεδηαζκέλνο από ηνλ Walt Disney. Ξερώξηζαλ νη 4 ληθεο ηνπ Carl Lewis ζε 100-200-4ρ100-κεθνο, ελώ ν
Daley Thompson θεξδηζε ην 10ζιν θη έθαλε ζξαύζε κε ηα κπινπδαθηα πνπ θνξεζε 'Is the world's second
greatest athlete gay?' πνπ ζεσξήζεθε κνκθε γηα ηνλ Carl Lewis θαη ην "'Thanks America for good games and a
great time' αιια πίζσ 'But what about the TV coverage?' πνπ απεπζπλόηαλ ζηελ TV ησλ Ακεξηθαλώλ πνπ
έδεηρλε ζπλερώο δηθνύο ηεο αζιεηέο θαη ζπρλά αγλννύζε ηηο πξνζπάζεηεο άιισλ.
Γηα πξώηε θνξά έγηλε Μαξαζώληνο γηα γπλαίθεο όπνπ θέξδηζε ε Joan Benoit αιιά απηό πνπ νινη ζπκνύληαη
εηλαη ε ππεξπξνζπάζεηα ηεο Διβεηηδαο Gabi Andersen ηξηθιίδνληαο γηα 5'22” γηα λα ηεξκαηίζεη.
Σν 1988 νη αγώλεο έγηλαλ ζηε ενύι ηεο Ν.Κνξέαο, ελώ ε Β.Κνξεα ηειηθά δελ ζπκθώλεζε λα ζπλδηνξγαλώζεη
ηνπο αγώλεο ηδίσο κεηα απν δηαθσλία ζηελ θαηαλνκή ησλ αζιεκάησλ πνπ ζα θηινμελνύζε θάζε ρώξα. ηελ
ηειεηά έλαξμεο όηαλ απειεπζεξώζεθαλ ηα πεξηζηέξηα πνιιά πήγαλ ζην βσκό θαη θάεθαλ. Σε δηνξγάλσζε
ζεκάδεςε ν ζεηηθόο έιεγρνο ηνπ Ben Johnson ζε ζηαλνδνιόιε, θη ελώ πξηλ είρε θεξδίζεη παλεγπξηθά ηα 100κ
(θαη ηνλ Carl Lewis) κε παγθόζκην ξεθόξ 9”79. Ο Johnson έθπγε θξπθά κε πηήζε γηα ηε Ν.Τ. Σν παξαζθήλην
γηα ην γεγνλόο θαη ην ξόιν Ακεξηθαλώλ θαη ρνξεγώλ είλαη κεγάιν…
Ζ «βηνληθή γπλαίθα» Florence Griffith Joyner θέξδηζε 3 ρξπζά (100κ & 200κ κε απίζηεπηεο επηδόζεηο, θαη ηα
4ρ100κ) θη ελα αξγπξό (4ρ400κ όπνπ δελ κπόξεζε λα θεξδίζεη ηε ληθήηξηα ησλ 400κ Bryzgina) Μεηά ηε ενύι
εγθαηέιεηςε ηελ ελεξγό δξάζε (αλ θαη ζέιεζε λα επαλέιζεη ζηα 400κ) ελώ 10 ρξόληα κεηά απεβίσζε...
Σν 1992 νη Οιπκπηαθνί έγηλαλ ζηε Βαξθειώλε, γελέηεηξα ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΟΔ Juan Antonio Samaranch. Ζ
θιόγα άλαςε κε ξίςε ηόμνπ απν ηνμνβόιν αζιεηή ΑκΔΑ. πκκεηείραλ κεηά απν 20 ρξόληα νιεο νη ρώξεο ηεο
ΓΟΔ. Ζ Γεξκαλία αγσλίζηεθε εληαία. Μεηά απν 28 ρξόληα απνθιεηζκνύ ιόγσ apartheid ζπκκεηείρε θαη ε
Ν.Αθξηθή, θαη ζηα 10ρικ ε έγρξσκε ληθήηξηα ηεο Αηζηνπίαο Tulu κε ηε ιεπθή λνηηναθξηθαλή Meyer έθαλαλ
ρεξη-ρεξη ηνλ γύξν ζξηάκβνπ. Αζθαιώο μερσξίδνπκε ηε λίθε ηεο Βνπιαο Παηνπιίδνπ ζηα 100εκπνδηα κε
12”64, θάηη πνπ έδσζε ώζεζε θαη αηζηνδνμία ζηνλ Διιεληθό ζηίβν. πγθινληζηηθή ζηηγκή ζηνλ εκηηειηθό ησλ
400κ κε ηνλ Βξεηαλό Redmond λα παζαίλεη ζιάζε ζηα κηζά θαη λα ηεξκαηίδεη θνπηζαίλνληαο ηελ θνύξζα,
ππνβαζηαδόκελνο απν ηνλ παηέξα ηνπ ζηελ ηειηθή επζεία. εκαληηθέο ζηηγκέο θαη ηα παγθόζκηα ξεθόξ ζηηο 2
ζθπηαινδξνκίεο αλδξώλ από ηηο Ζ.Π.Α. θαη βέβαηα ζηα 400κ. εκπνδηα από ηνλ Kevin Young κε 46.78.
Σν 1996 νη «ρξπζνί» Οιπκπηαθνί Αγώλεο έγηλαλ ζηελ Αηιάληα (πξσηεύνπζα ηεο… Coca Cola) πνπ
ππεξίζρπζε ηεο Αζήλαο ζηελ ςεθνθνξία ην 1990. Ζ Φιόγα άλαςε από ηνλ -θαηαβεβιεκέλν απν ΠάξθηλζνλΜνράκελη Αιη. 197 ρσξεο ζπκκεηείραλ ζηνπο Αγώλεο. Ξερώξηζε ε δηπιή λίθε ηνπ Michael Johnson ζε 400κ
θαη 200κ - νπνπ βξηζθόκελνο ζηελ 8ε θνύξζα ηνπ έθαλε θνβεξό παγθόζκην ξεθόξ κε 19”32. Ο 35ρξνλνο
πιενλ Carl Lewis θαηέθηεζε ην 4ν ρξπζό ηνπ κεηάιιην ζην κήθνο θαη 9ν Οιπκπηαθό. Ζ Νίθε Μπαθνγηάλλε
πεξε ην αξγπξό ζην ύςνο θαηαξξίπηνληαο ζπλερώο ην παλειιήλην ξεθόξ θαη πεηπραίλνληαο 2,03κ (Νηθήηξηα ε
ζπνπδαία Stefka Kostadinova). ηνλ ηειηθό ηνπ κήθνπο αγσλίζηεθε ε Βνύια Παηνπιίδνπ πνπ θαηεηάγε 11ε.
Σν 2000 ζην ύδλεπ, ηζηνξηθή ληθε ηνπ Κώζηα Κεληέξε ζηα 200κ κε 20”09 έλαληη 7 έγρξσκσλ αζιεηώλ,
αξγπξό γηα ηελ Καηεξίλα Θάλνπ πίζσ από ηελ Marion Jones πνπ λίθεζε θαη ηα 200κ θαη πήξε θαη ρξπζό ζηα
4ρ400κ θαη ράιθηλν ζηα 4ρ100κ θαη ζην κήθνο, αιιά αξγόηεξα είρε ..κπιεμίκαηα κε ππόζεζε doping.
Ζ Privalova θεξδηζε ηα 400κ εκπνδηα γπλαηθώλ, ελώ ν Taylor ησλ αλδξώλ από ηνλ 1ν δηαδξνκν.

Σν 2004 νη 28νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο θηινμελήζεθαλ ζηελ Αθήνα. Δληππσζηαθή ηειεηή έλαξμεο κε ηε θιόγα λα
αλάβεη απν ηνλ Νίθν Καθιακαλάθε. Σν ζπκβάλ 2 εκεξεο πξηλ ηελ ελαξμε κε ηνλ κε-ειεγρν doping ησλ
Κεληέξε-Θάλνπ (θαη ηειηθα ηνλ απνθιεηζκό ηνπο απν ηνπο Αγώλεο) άθεζε πνιιά εξσηεκαηηθά πξνο όιεο ηηο
θαηεπζύλζεηο όπσο θαη γηα ηε ζηάζε πνιιώλ... Μεγάιεο λίθεο γηα ηε Φαλή Υαιθηά ζηα 400εκπνδηα (κε 52,82,
θαη 52,77 ζηνλ εκηηειηθό – παλειιήλην θαη νιπκπηαθό ξεθόξ) θαη ηελ Αζαλαζία Σζνπκειέθα ζηα 20ρικ βαδελ.
Αξγπξό γηα Κειεζίδνπ θαη Γεβεηδή, ραιθηλν γηα Μαληάλη. ηελ ηειεηή ιήμεο ελα κηθξό θνξίηζη κε ελα θύζεκα
«έζβεζε» ηε θιόγα όρη όκσο θαη ηηο αλακλήζεηο από κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή Αζήλα, κε ηνλ θόζκν θαη θπζηθά
ηνπο εζεινληέο λα βνεζάλε ζηα κέγηζηα θαη λα αθήλνπλ ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο.
Σν 2008 νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο έγηλαλ ζην Πεθίλν. ην ζηίβν, ζηε «Φσιηά ηνπ πνπιηνύ», 23 κεηάιιηα νη ΖΠΑ
(7-9-7), Ρσζζία-18, Κέλπα-14, Σδακάηθα-11 αθνινύζεζαλ, θαη είραλ απν 6 ρξπζά. 42 ρώξεο θαηέθηεζαλ έζησ
έλα κεηάιιην, κεηαμύ απηώλ θαη ε Διιάδα θαζώο «ράιθηλε» ήηαλ ε Πεγή Γεβεηδή ζην ηξηπινύλ κε 15,23κ ζην
2ν αικα ηεο (θαη είρε θη ελα αξθεηα κεγάιν αιιά θαη άθπξν 3ν). Νηθήηξηα ππεξαζπίδνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ε
αζιήηξηα ηνπ Κακεξνπλ Mbango κε 15,39κ θαη 2ε κε 15,32κ ε Lebedeva. ηνπο Αγώλεο ηελ παξάζηαζε
έθιεςε ν Σδακαηθαλόο Usain Bolt, κε 3 ρξπζά θαη ηζάξηζκα παγθόζκηα ξεθόξ.: ηα 100κ κε 9"69
παλεγπξίδνληαο απν αξθεηά κέηξα πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκό, ζηα 200κ κε 19"30 θαηαξξίπηνληαο ην ζπνπδαίν
ξεθόξ ηνπ M.Johnson, θαη ζηα 4ρ100κ κε ηελ νκάδα ηεο Σδακάηθα κε ηνπο Carter, Frater, θαη Powell, κε
37”10!!! Παγθόζκην ξεθόξ ζην επηθνληώ γπλαηθώλ απν ηελ Yelena Isinbayeva ζηελ 3ε ηεο πξνζπάζεηα ζηα
5,05κ. Νίθε θαη επξσπαηθό ξεθόξ ζηελ ηειεπηαία ηεο βνιή ε Barbora Spotakova κε 71,42κ βειηηώλνληαο απηό
πνπ έθαλε ιίγν πην πξηλ ε Abakumova κε 70,78κ. Ζ Hellabaut λίθεζε κε θαιύηεξεο πξνζπάζεηεο ηε Vlasic κε
2,05κ ζην ύςνο. Απν 2 ρξπζά γηα ηελ Αηζηνπία ν K.Bekele θαη ε T.Dibaba, ζε 5&10ρικ. ηα πξνθξηκαηηθά ησλ
110κ εκπ. αλδξσλ ν Xiang Liu απνρώξεζε κεηα ηελ 1ε (άθπξε) εθθίλεζε ιόγσ εληνλσλ ελνριήζεσλ πνπ
αληηκεηώπηδε, θαη ν Κώζηαο Γνπβαιίδεο αξρηθά ηζνθάξηζε θαη ζηα πξνεκηηειηθά βειηίσζε ην παλειιήλην
ξεθόξ ελσ ζηνλ εκηηειηθό ήηαλ 5νο ζηε ζεηξά ηνπ. Με 8,27κ ν Σζάηνπκαο πέξαζε ηειηθό ζην κήθνο αιιά εθεί
έθαλε 3 άθπξα. Ο Πεξηθιήο Ηαθσβάθεο κπήθε ηειηθν ζηα 400κ εκπόδηα, θαη ήηαλ 8νο ζε 49”96. 11ε ε ηέιια
Παπαδνπνύινπ ζηε ζθύξα. Ζ Αζαλαζία Σζνπκειέθα ηεξκάηηζε 9ε κε 1:27’54 θαη παλειιήλην ξεθόξ ζηα
20ρικ βάδελ. Αξθεηά αξγόηεξα βξέζεθε ζεηηθή ζε έιεγρν doping, όπσο είρε βξεζεί θαη ν Σάζνο Γθνύζεο πξηλ
ηνπο αγώλεο αιιά θαη θαηά ηηο πξώηεο κέξεο θαη ε Φαλή Υαιθηά...
Σν 2012 κε ηνλ ησξηλν πξόεδξν ηεο IAAF Seb Coe λα είλαη επηθεθαιήο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, ε
Μ.Βξεηαλία, κε θεληξηθό ζιόγθαλ: "inspire a generation", δηνξγάλσζε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο γηα 3ε θνξά.
Ο Usain Bolt ήηαλ ην πξόζσπν ησλ Αγώλσλ θαζώο θαηέθηεζε μαλά 3 ρξπζά, ζε 100κ (κε 7 αζιεηέο θάησ απν
ηα 10" θαη ηνλ Powell λα ηξαπκαηίδεηαη) -200κ - 4ρ100κ κε ζπνπδαίεο επηδόζεηο θαη ζηε ζθπηάιε πνπ ήηαλ ην
ηειεπηαίν εληόο ηαδίνπ αγώληζκα, κε παγθόζκην ξεθόξ 36"84 ηξέρνληαο ηειεπηαίνο (Nesta Carter, Michael
Frater, θαη ν 2νο ησλ 100κ θαη 200κ Yohan Blake) ελώ θαη νη ΖΠΑ έθαλαλ εζληθό ξεθόξ κε 37"04.
3 ρξπζά θαη γηα ηελ Allyson Felix ζε 200κ θαη ζθπηάιεο όπνπ ζηελ 4ρ100 πέηπραλ παγθόζκην ξεθόξ 40"82,
ελώ 2 ρξπζά ...εληόο έδξαο ζε έλα εθζηαζηαζκέλν θνηλό ν Mo Farah, ζε 5ρικ θαη 10ρικ. Μεγάιν παγθόζκην
ξεθόξ ηνπ Rudisha κε 1'40"91 ζηελ θνύξζα ησλ 800κ, ηελ θνξπθαία ίζσο ησλ Αγώλσλ. πνπδαία λίθε ηνπ
Felix Sanchez ζηα 400κ εκπόδηα κε επίδνζε πνπ είρε θεξδίζεη θαη ην 2004 θαη ζπγθηλεηηθέο ζηηγκέο ζηνπο
παλεγπξηζκνύο ηνπ όπνπ έβγαιε ζην ηαξηάλ θαη θίιεζε θσηνγξαθία πνπ ήηαλ απηόο κε ηε γηαγηά ηνπ ε νπνία
ηνλ είρε αλαζξέςεη. Ο ηξαπκαηηζκόο ηνπ Κηλέδνπ Οιπκπηνλίθε ησλ Αζελώλ, Liu ζην πξώην εκπόδην ησλ 110κ,
θαη ην θνπηζό πνπ έθαλε έσο ην ηειεπηαίν γηα λα ην θηιήζεη επίζεο ζπγθιόληζαλ. Ζ πξώηε ζπκκεηνρή
παξΟιπκπηνλίθε, ηνπ Oscar Pistorius (ζε 400κ & 4ρ400κ) απέζπαζε ηόηε ηα εύζεκα θαη ην ρεηξνθξόηεκα,
όκσο πιένλ ν θόζκνο ηνλ ζπκάηαη γηα ηε δνινθνλίαο ηεο θίιεο ηνπ, 6 κήλεο κεηά.
Απν ειιεληθήο πιεπξάο είρακε ηελ 7ε ζέζε ζηνλ ηειηθό γηα ηνλ Κώζηα Φηιηππίδε ζην επηθνληώ όπσο θαη γηα
ηνλ πύξν Λεκπέζε ζηνλ αθνληηζκό, ελώ ζηελ 13ε ζέζε θαη γηα κηα εθηόο ηειηθνύ έκεηλαλ ε ηέιια Λεδάθε
ζην επηθνληώ θαη ε Σόληα ηεξγίνπ ζην ύςνο. Παλειιήληα επίδνζε ηόζν ζηα 20ρικ βάδελ κε 15ε ζέζε όζν θαη
ζηα 50ρικ βάδελ απν ηνλ Αιέμαλδξν Παπακηραήι. ηνλ ηειηθό ηνπ ύςνπο ην παξώλ έδσζε ν Κύπξηνο
πξσηαζιεηήο Κπξηάθνο Ησάλλνπ πνπ θαηεηάγε 13νο. Γπν αξλεηηθά ζπκβάληα ζεκάδεςαλ ηελ ειιεληθή
απνζηνιή πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ θαζώο ζεηηθό ζε έιεγρν doping βξέζεθε δείγκα ηνπ παγθόζκηνπ
πξσηαζιεηή ζηνλ θιεηζηό ηελ ίδηα ρξνληά Γεκήηξε Υνλδξνθνύθε (ν νπνηνο αξγόηεξα πήξε ηελ Κππξηαθή
ππεθνόηεηα) ελώ ε Βνύια Παπαρξεζηνπ απνθιείζηηθε απν ηελ ΔΟΔ ιόγσ αλάξηεζεο ζε κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο, πνπ θξίζεθε ξαηζηζηηθή θαη ην ζέκα πήξε κεγάιεο δηαζηάζεηο.
Αξθεηέο δηακαξηπξίεο ππήξμαλ, ηδίσο απν ηνπο Ακεξηθαλνύο, γηα ηελ απαγόξεπζε πξνβνιήο ρνξεγώλ (πνπ δελ
ήηαλ επίζεκνη ησλ Αγώλσλ) ζηελ παξαηεηακέλε Οιπκπηαθή πεξίνδν.

Έηε - ηόπνη ηέιεζεο θαη κεηάιιηα από Έιιελεο αζιεηέο:
1οι Ο.Α. – 1896 Athens
-> 1νο ππξίδσλ Λούηρ & 2νο Υαξίιανο Βαζηιάθνο – Μαξαζώληνο
-> 2νο Μηιηηάδεο Γνύζθνο & 3νο Γεώξγηνο Παπαζηδέξεο - ζθαίξα
-> 2νο Παλαγηώηεο Παξαζθεπόπνπινο & 3νο σηήξηνο Βεξζήο - δίζθνο
-> 3νο Δπάγγεινο Γακαζθόο & Ησάλλεο Θενδσξόπνπινο - επηθνληώ
-> 3νο Ησάλλεο Πεξζάθεο - ηξηπινύλ
-> 3νο Γεκήηξηνο Γνιέκεο – 800κ
2οι Ο.Α. – 1900 Paris
3οι Ο.Α. – 1904 Saint Louis
-> 3νο Νηθόιανο Γεσξγαληάο - δίζθνο
4οι Ο.Α. – 1908 London
-> 2νο Κσλ/λνο Σζηθιεηήξαο – επηη. άικα εηο κήθνο & 2νο ζην επηη. άικα εηο ύςνο
-> 2νο Μηραήι Γώξηδαο – ει. αθνληηζκόο
5οι Ο.Α. – 1912 Stockholm
-> 1νο Κσλ/λνο Σζικληηήπαρ – επηη. άικα εηο κήθνο & 3νο ζην επηη. άικα εηο ύςνο
7οι Ο.Α. – 1920 Anvers
8οι Ο.Α. – 1924 Paris
9οι Ο.Α. – 1928 Amsterdam
10οι Ο.Α. – 1932 Los Angeles
11οι Ο.Α. – 1936 Berlin
14οι Ο.Α. – 1948 London
15οι Ο.Α. – 1952 Helsinki
16οι Ο.Α. – 1956 Melbourne
-> 3νο Γεώξγηνο Ρνπκπάλεο – επηθνληώ
17οι Ο.Α. – 1960 Rome
18οι Ο.Α. – 1964 Tokyo
19οι Ο.Α. – 1968 Mexico
20οι Ο.Α. – 1972 Muenchen
21οι Ο.Α. – 1976 Montreal
22οι Ο.Α. – 1980 Moscow
23οι Ο.Α. – 1984 Los Angeles
24οι Ο.Α. – 1988 Seoul
25οι Ο.Α. – 1992 Barcelona
-> 1ε Παξαζθεπή Παηοςλίδος - 100κ εκπ.
26οι Ο.Α. – 1996 Atlanta
-> 2ε Νίθε Μπαθνγηάλλε – ύςνο
27οι Ο.Α. – 2000 Sydney
-> 1νο Κσλ/λνο Κενηέπηρ – 200κ
-> 2ε Καηεξίλα Θάλνπ – 100κ (κε ηελ 1ε ζέζε ..θελή θαηόπηλ ηηκσξίαο ηεο M.Jones)
-> 2ε Αλαζηαζία Κειεζίδνπ - δηζθνβνιία
-> 2ε Μηξέια Μαληάλη - αθνληηζκόο
28οι Ο.Α. – 2004 Athens
-> 1ε Φαλή Υαλκιά – 400κ εκπ.
-> 1ε Αζαλαζία Σζοςμελέκα - 20ρικ βάδελ
-> 2ε Υξπζνπεγή Γεβεηδή - ηξηπινύλ
-> 2ε Αλαζηαζία Κειεζίδνπ - δηζθνβνιία
-> 3ε Μηξέια Μαληάλη – αθνληηζκόο
29οι Ο.Α. – 2008 Beijing
-> 3ε Υξπζνπεγή Γεβεηδή – ηξηπινύλ
30οι O.A. – 2012 London
31οι O.A. – 2016 Rio de Janeiro
?

Δπόμενερ ζημανηικέρ διοπγανώζειρ
01&09/09 ηειηθνί Diamond League – Zurich/SWI & Brussels/BEL
09/10 Run Greece - Πάηξα
13/11 Απζεληηθόο Μαξαζώληνο Αζελαο
http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=1829&day=2016-11-13&c=1

www.stivoz.gr - ηο site μεηαξύ άλλων θα βπείηε:
 Δηδήζεηο, Απνηειέζκαηα, Ζκεξνιόγην κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο αλά αγώλα, Links
 όξηα, θαλνληζκνύο, δηαηάμεηο θαη λόκνπο
 Ρεθόξ θαη all time ειιεληθέο θαη δηεζλείο top lists
( -> ειιεληθό Top 2016 )
 Ηζηνξηθά θαη ληθεηέο δηνξγαλώζεσλ θαη άιια ζηαηηζηηθά θαη ρξήζηκα ζηνηρεία
 θσηνγξαθηθή θάιπςε από Παλειιήλην πξσηάζιεκα Α/Γ θαη πνιινύο αγώλεο ζηίβνπ:
www.sportsphotoz.com - Δείηε θσηνγξαθίεο από αγώλεο ζαο θαη πσο λα ηηο απνθηήζεηε
Σν StivoZ.gr ζην Facebook ( http://www.facebook.com/stivozgr )
Ζ ζειίδα καο (Page) StivoZ.gr Athletics Portal ,
κε πνιιέο αλαξηήζεηο, albums θσηνγξαθηώλ θαη πην δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία θαη παξνπζία.
εκείν ελεκέξσζεο θαη αλαθνξάο, κε πεξηζζόηεξα από 14.000 κέιε!
Σν StivoZ.gr ζην Twitter ( http://www.twitter.com/stivozgr )
Σν stivozgr αθνινπζεί ηα θαιύηεξα κέζα ελεκέξσζεο, θνξείο θαη πνιινύο αθόκα πνπ αζρνινύληαη
κε ην ζηίβν όπσο θαη ηνπο θνξπθαίνπο μέλνπο θη Έιιελεο αζιεηέο. Αθνινπζήζηε καο!

www.stivoz.gr : Ζ 1ε Γηαδηθηπαθή Κνηλόηεηα Αζιεηώλ & Φηιάζισλ ηνπ ηίβνπ!

www.wefit.gr

www.douleutaras.gr
Όλορ ο ηίβορ είναι εδώ !!!
Αύγνπζηνο 2016

Σα θείκελα, ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ Newsletter (θαη ησλ αλαθνξώλ ηνπ site stivoz.gr)
πξνζθέξνληαη κόλν γηα ελεκέξσζε θαη πξνζσπηθή ρξήζε ησλ αλαγλσζηώλ ηνπ θαη απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία
Απαγνξεύεηαη ε αλαδεκνζίεπζε, αλαδηαλνκή, αλαηύπσζε θαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν εθκεηάιιεπζε ησλ θεηκέλσλ,
πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Newsletter.

