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Μπήκαµε στην
Ολυµπιακή χρονιά 2020!

Οι προετοιμασίες στην Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή βρίσκονται σε εντατικούς ρυθμούς
ενόψει της συμμετοχής της χώρας μας στο
«Τόκιο 2020»
Ολυμπιακή χρονιά είναι ενώπιων μας! Το 2020 έχει ήδη
μπει και όλη η προσοχή του αθλητικού κόσμου και του
Ολυμπιακού Κινήματος, βρίσκεται στους 32ους Ολυμπιακούς
Αγώνες, που θα διεξαχθούν μεταξύ 24 Ιουλίου και 9 Αυγούστου στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Στο σπουδαιότερο αθλητικό
ραντεβού του πλανήτη, παρούσα θα είναι και η Κύπρος, με
την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) ήδη να βρίσκεται
σε διαδικασία οργάνωσης της Ολυμπιακής ομάδας.

Η

Η ομάδα της Κύπρου στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας αριθμεί αυτή τη στιγμή έντεκα αθλητές, ενώ μέχρι τον Ιούλιο όταν
θα «κλειδώσουν» οι προκρίσεις, αναμένεται πως ο αριθμός
θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους δεκαπέντε αθλητές. Αυτό
επειδή περιμένουμε και δύο κολυμβητές να προστεθούν
στην ομάδα, ενώ σε διαδικασία διεκδίκησης της πρόκρισης
βρίσκονται μεταξύ άλλων και αρκετοί άλλοι αθλητές του στίβου, καθώς και από ταεκβοντό, γυμναστική, σκοποβολή και
άλλα σπορ.

σελ. 6-7

σελ. 8

σελ. 10

σελ. 11

Παρούσα η Κύπρος στη Λωζάνη

Η ΚΟΕ έκοψε τη Βασιλόπιτα

Συνέντευξη Ανδρέα Μακρή

Στους 3ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Νέων στη Λωζάνη της Ελβετίας (9-22 Ιανουαρίου) συμμετείχε η Κύπρος, με την 17χρονη αθλήτρια του σκι Γεωργία Επιφανίου να παίρνει την
35η θέση στο γιγαντιαίο σλάλομ και να συμμετέχει και στο σλάλομ. Η σκιέρ ήταν και η σημαιοφόρος της Κύπρου στην τελετή έναρξης.

Παρουσία σύσσωμης της αθλητικής ηγεσίας
του τόπου, πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου η γιορτή για την «Κοπή της Βασιλόπιτας
2020». Τους προσκεκλημένους καλωσόρισαν ο
αντιπρόεδρος Γιώργος Χρυσοστόμου και μέλη
του εκτελεστικού συμβουλίου της ΚΟΕ, η γενική
διευθύντρια και το προσωπικό του οργανισμού.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας.

"Ο σκοπευτής Ανδρέας Μακρής, με το χρυσό
μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη
Νότιο Κορέα τον Μάριο, έγινε ο πρώτος αθλητής του τραπ που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το 1992. Ο Μακρής μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» για την πορεία της προετοιμασίας του και το πρόγραμμα
που έχει ενώπιων του μέχρι το Τόκιο".

Αναζητείται χαµόγελο
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Στην Κορέα οι Χειµερινοί
Νέων του 2024
Η επαρχία της Γκανγκουόν της Νοτίου
Κορέας θα φιλοξενήσει τους 4ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, όπως
ανακοινώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου
στη Λωζάνη, στα πλαίσια του Κογκρέσου της ΔΟΕ, πριν την έναρξη των 3ων
Χειμερινών Νέων που διεξήχθησαν στην
Ολυμπιακή πρωτεύουσα, στην Ελβετία.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Νέων θα λάβουν
χώρα εκτός Ευρώπης. Η επαρχία Γκανγκουόν και πιο συγκεκριμένη η πόλη της
Πιεονγκτσάνγκ φιλοξένησαν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018.
Για το 2024, θα αξιοποιηθούν οι ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Θεωρείται
πως η απόφαση να δοθεί στην επαρχία
Γκανγκουόν το χρίσμα για το 2024, αποτελεί και ώθηση προς τη Βόρεια Κορέα
να φιλοξενήσει μέρος των Αγώνων.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η Παγκόσμια Κοινωνία μαστίζεται από μια έντονη κρίση αξιών. Τα
πάντα αμφισβητούνται και οι ιδεολογίες δεν
αποτελούν πια τρόπο ζωής. Ζούμε σε καιρούς
που η βία, οι καταστροφές, οι αντικοινωνικές
συμπεριφορές, η μιζέρια και η μισαλλοδοξία
χαρακτηρίζουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
τη σύγχρονη ζωή. Όλ’ αυτά δημιουργούν αισθήματα μελαγχολίας και σκεπτικισμό για τις
αξίες που χάνονται, για τη δυσεύρετη χαρά της
ζωής.
Μέσα σ’ αυτόν το σύγχρονο κυκεώνα, χαμένος,
ο απλός άνθρωπος, που από τη φύση του είναι
ξένος μ’ αυτά αναζητά ένα χαμόγελο. Μια νότα
αισιοδοξίας. Αναζητά να πιαστεί από κάπου για
να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του στη
ζωή. Μελαγχολεί όμως όταν συνειδητοποιεί ότι
αυτό το χαμόγελο έχει γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση. Προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει κάτι που
να προκαλέσει ένα απλό χαμόγελο. Κάποτε το
βρίσκει σ’ ένα παιδί. Εκεί τα ξεχνά όλα και ζει το
όνειρο. Είναι όμως, στην πραγματικότητα, μια
αναλαμπή που διαρκεί τόσο λίγο. Μετά πάλι
στα ίδια. Στον αγώνα για τη ζωή, απέναντι στο
ψέμα, τη διαφθορά, την κοροϊδία, το κατεστημένο, τις πελατειακές σχέσεις, τον οσφυοκαμπτισμό. Και ο άνθρωπος, μέσα σ’ όλα αυτά, θα
πρέπει να διατηρήσει το όνειρο και το διατηρεί,
όσο έχει αντιστάσεις, όσο μπορεί να πει «ΟΧΙ»
στην κοινωνική πραγματικότητα.
Τελικά, υποκύπτει, γίνεται ένας μέσα στη συνάφεια των πολλών. Και οι αξίες; Τα ιδανικά; Αυτά

με τα οποία μεγαλώσαμε; Χάνονται και σβήνουν στον αγώνα για την
επιβίωση.
Αναζητά ο άνθρωπος κι ένα χαμόγελο από τον
αθλητισμό, τον κατεξοχήν τομέα που μπορεί να
προσφέρει αισιοδοξία, χαμόγελο, αυτοπεποίθηση και χαρά, στον τομέα που η ουσία του βασίζεται σε ιδανικά.
Για ποιο όμως Αθλητισμό μιλάμε; Για τον αθλητισμό που έχει μετατραπεί σε τεράστια επιχείρηση με τη διαπλοκή των Πολυεθνικών Εταιρειών; Για το χρηματισμό των «αθανάτων» της
ΔΟΕ; Για τον αθλητισμό που βλέπουμε στα μεγάλα «γκραν πρι» του Στίβου, όπου προβάλλονται από τις τηλεοράσεις οι ράβδοι χρυσού
σαν βραβείο για τους πολυνίκες; Για τις επιταγές
- γιγαντοαφίσες που προσφέρονται στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή για τους αγώνες που
διαστρεβλώνουν κάθε έννοια του αθλητισμού
στο βωμό των ρεκόρ και του χρήματος; Μήπως
για τον αθλητισμό του «ντόπινγκ»;
Μελαγχολεί ο άνθρωπος όταν σκέπτεται ότι οι
αθλητές έχουν μετατραπεί σε ανθρώπινες μηχανές μιας χρήσης.
Για ποιον, λοιπόν, αθλητισμό μιλάμε; Γι’ αυτόν
που γίνεται ή γι’ αυτόν που πρέπει να γίνεται. Για
να καταλήξουμε όμως σ’ αυτόν που πρέπει να
γίνεται, θα πρέπει πρώτα να βελτιωθεί η κοινωνία. Και την κοινωνία την αποτελούν οι άνθρωποι. Την ηθική του ανθρώπου πρέπει να βελτιώσουμε, για να βρούμε ένα χαμόγελο.

Τρεις πόλεις για 2030, 2034 και 2038
Με τη ΔΟΕ να έχει αλλάξει πλέον το τρόπο ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, με πρόθεση να δίνονται οι διοργανώσεις σε
πόλεις, χωρίς τις χρονοβόρες και ακριβές διαδικασίες διεκδίκησης, ανακοινώθηκε πως τρεις πόλεις ενδιαφέρονται για τις επόμενες διοργανώσεις των Χειμερινών Αγώνων, του 2030, 2034
και 2038! Συγκεκριμένα, το Σάπορο της Ιαπωνίας (που φιλοξένησε τους Αγώνες το 1972) είναι φαβορί για το 2030, ενώ οι πόλεις του Σολτ Λέικ στις Ηνωμένες Πολιτείες και η περιοχή της Βαρκελώνης/Πυρηναία διεκδικούν επίσης τους Ολυμπιακούς. Το Σολτ Λέικ, στην πολιτεία της Γιούτα, διοργάνωσε τους Αγώνες του 2002.

Τρία νέα µέλη της ∆ΟΕ
Ο πρόεδρος της FIFA κ. Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της
Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιαπωνίας κ. Γιασουχίρο Γιαμασίτα
και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις (ITF) κ.
Ντέιβιντ Χάγκερτι, αναδείχθηκαν από τη ΔΟΕ ως νέα Μέλη,
στα πλαίσια του Κογκρέσου στη Λωζάνη στις αρχές Ιανουαρίου 2020. Ο κ. Ινφαντίνο έλαβε 63 θετικούς ψήφους, ο κ. Γιαμασίτα 74 και ο κ. Χάγκερτι 70 ψήφους. Με την εκλογή τους, πλέον η ΔΟΕ αριθμεί 101 μέλη, αφού
επτά άτομα ολοκλήρωσαν τη θητεία τους με το τέλος του 2019, λόγω του ορίου ηλικίας. Οι κ.κ.
Ινφαντίνο και Χάγκερτι εξελέγησαν λόγω της προεδρίας τους σε διεθνείς ομοσπονδίες, ενώ ο
χρυσός Ολυμπιονίκης του 1984 στο τζούντο θα εκπροσωπεί την Ιαπωνία στη ΔΟΕ.

Οι Παράκτιοι του 2021 και 2023

 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Μετά την πετυχημένη διοργάνωση των 1ων Παγκόσμιων Παράκτιων Αγώνων, που έγιναν τον Οκτώβριο του 2019 στη Ντόχα του Κατάρ, η Παγκόσμια Ένωση Ολυμπιακών Επιτροπών
(ANOC) έχει γνωστοποιήσει ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία
εξεύρεσης διοργανωτών για τη 2η και 3η διοργάνωση, το 2021
και 2023. Η διοργάνωση του 2019 είχε δοθεί το 2015 στο Σαν
Ντιέγκο, όμως η αδυναμία της αμερικάνικης πόλης να εξεύρει οικονομική στήριξη, ανάγκασε την
ANOC να βρει νέα διοργανώτρια την τελευταία στιγμή, με το Κατάρ να βγαίνει μπροστά.

Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο
ΤΟΚΙΟ 2020
Οι Ολυµπιακοί Κύκλοι στο λιµάνι
Οι πέντε Ολυμπιακοί κύκλοι έχουν πάρει θέση στο παραλιακό μέτωπο του Τόκιο, στην περιοχή Odaiba Marina Park, στην περιοχή όπου θα διεξαχθούν τα αθλήματα της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης και του τριάθλου! Στα μέσα Ιανουαρίου εγκαταστάθηκε πάνω στη
θάλασσα το μνημείο ύψους 15 μέτρων και πλάτους 32
μέτρων, το οποίο κτίστηκε στην περιοχή της Γιοκοχάμα και κατέφθασε στο Τόκιο μέσω θαλάσσης. Πρόκειται
για μια από τις ενέργειες να «ντυθεί» η πρωτεύουσα της
Ιαπωνίας στα Ολυμπιακά χρώματα, ενόψει των 32ων
Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν μεταξύ 24
Ιουλίου και 9 Αυγούστου 2020.

Κρεβάτια από χαρτόνι!
Τα κρεβάτια που θα εγκατασταθούν στο Ολυμπιακό Χωριό
του Τόκιο, θα δημιουργηθούν από ανακυκλωμένο χαρτόνι,
όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Πρόκειται για μια ενέργεια με οικολογική πρόθεση, με τα κρεβάτια μετά τους Αγώνες να ανακυκλώνονται. Συνολικά 18 χιλιάδες κρεβάτια θα
τοποθετηθούν στο Χωριό, το οποίο θα φιλοξενήσει τους
αθλητές του κόσμου τον ερχόμενο Ιούλιο και Αύγουστο. Η
κατασκευή του Χωριού, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή
Harumi, στην καρδιά του Τόκιο, έχει ολοκληρωθεί από τον
Νοέμβριο. Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, δήμαρχος του Χωριού θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (2002-2008) και της Ομοσπονδίας
Καλαθόσφαιρας (2015-2016) κ. Σαμπούρο Καβαμπούτσι, ο
οποίος το 1964 εκπροσώπησε στο ποδόσφαιρο την Ιαπωνία
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Άνοιξε το Ολυµπιακό Στάδιο
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης στις 20 Νοεμβρίου 2019, το νέο Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο έχει ήδη
παραδοθεί στο κοινό, έχοντας φιλοξενήσει τον Δεκέμβριο και
τον Ιανουάριο τις πρώτες του αθλητικές εκδηλώσεις. Στα μέσα
Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων, στην παρουσία του Γουσέιν Μπολτ, ενώ στις αρχές Ιανουαρίου το στάδιο φιλοξένησε τον τελικό του Κυπέλλου του Αυτοκράτορα,
το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στη χώρα, όπου η
Vissel Kobe των Αντρές Ινιέστα, Νταβίντ Βίγια και Λούκας Ποντόλσκι επικράτησε 2-0 τα Kashima Antlers, σε ένα γεμάτο στάδιο, ενώπιων 68 χιλιάδων θεατών. Το Ολυμπιακό στάδιο θα φιλοξενήσει τον στίβο, παιχνίδια ποδοσφαίρου και τις τελετές
έναρξης και λήξης.
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Νέο Παγκύπριο ρεκόρ η Κάλια!
Ευχάριστα νέα ήρθαν από την Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών,
αφού σε πανεπιστημιακό μίτινγκ, η κολυμβήτρια Κάλια Αντωνίου σημείωσε νέο Παγκύπριο ρεκόρ γυναικών στα 50μ ελεύθερο, κάνοντας
χρόνο 25.59, μόλις οκτώ εκατοστά μακριά από το όριο πρόκρισης Β’
των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020»! Η αθλήτρια του Σταύρου Μιχαηλίδη, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, στοχεύει στην Ολυμπιακή πρόκριση. Κατέρριψε το δικό της παγκύπριο
ρεκόρ, που κρατούσε από το 2018 και βρισκόταν στο 25.66. Στο ίδιο
μίτινγκ πέτυχε και ατομική επίδοση στα 100μ ελεύθερο, με χρόνο
56.16, το οποίο είναι το δεύτερο καλύτερο όλων των εποχών, μετά το
55.91 της Άννας Στυλιανού.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Τεράστια επιτυχία της Eθνικής U20 Ανδρών!

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Πάλεψε με το Βέλγιο
Τον αποκλεισμό από τη συνέχεια των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2022 δέχθηκε η Εθνική ανδρών
στο χάντμπολ, μετά τις δύο ήττες από το Βέλγιο. Στο πρώτο
ματς στις 15 Ιανουαρίου που έγινε εκτός έδρας, η ομάδα μας
έχασε 24-7 από το Βέλγιο, ενώ στο 2ο παιχνίδι, στις 19 του
μήνα στο «Ελευθερία», η Κύπρος ηττήθηκε 31-16 κι ενώ στο
ημίχρονο έχανε 11-8. Η ομάδα του Αντρέα Αντρέου στις αρχές Ιανουαρίου είχε δώσει και έξι ματς για τα προκριματικά
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2021, όπου έμεινε χωρίς βαθμό
απέναντι σε Φινλανδία, Ελλάδα και Ισραήλ.

Σπουδαία επιτυχία για το κυπριακό βόλεϊ αποτελεί η πρόκριση της
Εθνικής U20 Ανδρών στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί μεταξύ Απριλίου-Μαΐου 2020! Οι μάγκες του Χόρχε Κανεστράτσι έγραψαν ιστορία στο μικρό χωριό της
Αυστρίας, Στέινμπρουν, κερδίζοντας τις πολύ πιο ισχυρές δυνάμεις
του σπορ, την Αυστρία στις 9 Ιανουαρίου και την Κροατία στις 10
του μήνα, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοικτό! H Eθνική
U20 Ανδρών επικράτησε της Αυστρίας με 3-0 σετ (28-26, 25-23, 2517), ενώ την επόμενη μέρα η ομάδα μας κέρδισε την Κροατία με 31 σετ (25-23, 25-19, 18-25, 25-17). Πρόκειται γι΄ άλλη μία απόδειξη
της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στο κυπριακό βόλεϊ και στον
τομέα των αναπτυξιακών ηλικιών!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Συναντήσεις με ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ
Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του
Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) και του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) συναντήσεις ανάμεσα στην ηγεσία των δύο κομμάτων
και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Και οι δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα. Η ΚΟΚ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Ανδρέα Μουζουρίδη, τους δύο
αντιπρόεδρους Στέλιο Μαρκίδη και Μάρκο Κληρίδη, και τον Γενικό Διευθυντή Άθω Αντωνίου. Στην πρώτη συνάντηση, την αντιπροσωπεία της ΚΟΚ υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νικόλας Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής κ.
Ανδρέας Βασιλείου. Αργότερα ακολούθησε η συνάντηση στον ΔΗΣΥ, με τον πρόεδρο Αβέρωφ Νεοφύτου και τον διευθυντή του γραφείου του προέδρου Γιώργο Γεωργίου.
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ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Η ΟΠΑΠ Κύπρου μέγας χορηγός
της Εθνικής Ανδρών

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

ΤΕΝΙΣ
Τα διεθνή πρωταθλήματα του 2020

Η ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση της ΣΚΟΚ, πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου στη Χοιροκοιτία, στην οποία παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι των ιδρυτικών και τακτικών μελών της
Ομοσπονδίας. Στην Καταστατική Συνέλευση, εγκρίθηκαν σημαντικές αλλαγές, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού και την
εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Σημαντικότερη αλλαγή θεωρείται η τροποποίηση των όρων μεταγραφής των αθλητών, ιδιαίτερα των ανήλικων, από σωματείο σε σωματείο, με κατάργηση της
προϋπόθεσης διετούς αδράνειας του αθλητή σε περίπτωση άρνησης του σωματείου του να του παραχωρήσει «ελευθέρα μεταγραφή». Η νέα πρόνοια απαγορεύει απλά τις μεταγραφές αθλητών εν
μέσω πρωταθλήματος και αυτές θα πραγματοποιούνται πριν την
έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Καταθέτοντας τον
απολογισμό της Ομοσπονδίας για τη χρονιά που πέρασε, ο πρόεδρος Δημήτρης Λόρδος αναφέρθηκε στις τεράστιες επιτυχίες των
αθλητών της σκοποβολής κατά το 2019. Διακρίσεις και μετάλλια
στους Πανευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους αγώνες, στους αγώνες
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, της Παγκόσμιας Πανεπιστημιάδας και
στους ΑΜΚΕ, με αποκορύφωμα τις τρεις Ολυμπιακές προκρίσεις για
το Τόκιο, από τους πρωταθλητές μας Άντρη Ελευθερίου και Δημήτρη Κωνσταντίνου στο σκητ και Ανδρέα Μακρή στο τραπ.

Η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου (ΟΑΚ) ανακοίνωσε το
επίσημο καλεντάρι για το 2020. Ένα εξαιρετικά σημαντικό
κομμάτι των διοργανώσεων αυτών, αφορά στα διεθνή πρωταθλήματα της Tennis Europe (TE) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ITF) που θα διοργανωθούν στην Κύπρο. Οι συνεχείς προσπάθειες της ΟΑΚ και των Ομίλων στους
τομείς της ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων, σε συνδυασμό με
τις πολύ καλές εγκαταστάσεις και τις βοηθητικές καιρικές συνθήκες, κατέστησαν την Κύπρο αξιόπιστο εταίρο των διεθνών
οργανισμών, που με τη σειρά τους, της εμπιστεύτηκαν τη διοργάνωση του πολύ μεγάλου αριθμού των 25 διεθνών πρωταθλημάτων κατά το 2020.
Τα πρωταθλήματα καταμερίζονται σε εννέα της Tennis Europe
(U12, U14, U16), οκτώ της ITF (U18), και επτά πρωταθλήματα
Seniors (ITF). Για την καλύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων
των ομίλων της, η ΟΑΚ επέλεξε να κρατήσει μόνο τη διοργάνωση του Κυπέλλου Αφροδίτη (ITF U18/J4), ενός θεσμού πολλών δεκαετιών, που θα διεξαχθεί στο Εθνικό Κέντρο Τένις την
πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου.
Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται και η προσέλκυση αθλητικού
τουρισμού στον τόπο μας, με την κάθοδο και διαμονή στην
Κύπρο, εκατοντάδων αθλητών και συνοδών που συμμετέχουν
στα πρωταθλήματα αυτά.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Σημαντικές αποφάσεις στην Καταστατική
Σημαντική χορηγική συνεργασία ανακοινώθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), στα πλαίσια της κοπής της βασιλόπιττας και
της εκδήλωσης για την απονομή των βραβείων ήθους, που έγινε στις αρχές Ιανουαρίου. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας και ο διευθύνων σύμβουλος
της ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης, ανακοίνωσαν την επέκταση της
συμφωνίας της ΚΟΠ με την ΟΠΑΠ για τη χορηγία της Εθνικής Ανδρών. Η
ΟΠΑΠ Κύπρου παραμένει Μέγας Χορηγός της Εθνικής Ανδρών Κύπρου για
τις δύο επόμενες διοργανώσεις που θα αγωνιστεί, το Nations League του 2020
και τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022. Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε, ο
πρώτος αγώνας της Εθνικής Κύπρου Ανδρών για το 2020 έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου με αντίπαλο το Λουξεμβούργο στο ΓΣΠ.
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Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ 2020
Οι προετοιμασίες στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή βρίσκονται σε εντατικούς ρυθμούς ενόψει της συμμετοχής
της χώρας μας στο «Τόκιο 2020»
Ολυμπιακή χρονιά είναι ενώπιων μας! Το 2020 έχει ήδη μπει και όλη η προσοχή του αθλητικού κόσμου και του Ολυμπιακού Κινήματος, βρίσκεται στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν μεταξύ 24 Ιουλίου και 9 Αυγούστου στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Στο σπουδαιότερο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, παρούσα θα είναι και η Κύπρος, με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) ήδη να βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης της Ολυμπιακής ομάδας.

H

Η ομάδα της Κύπρου στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας αριθμεί αυτή τη στιγμή έντεκα αθλητές, ενώ μέχρι τον Ιούλιο όταν θα «κλειδώσουν» οι προκρίσεις, αναμένεται πως ο αριθμός θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους δεκαπέντε αθλητές. Αυτό επειδή περιμένουμε και
δύο κολυμβητές να προστεθούν στην ομάδα, ενώ σε διαδικασία διεκδίκησης της πρόκρισης βρίσκονται μεταξύ άλλων και αρκετοί
άλλοι αθλητές του στίβου, καθώς και από ταεκβοντό, γυμναστική, σκοποβολή και άλλα σπορ. Θυμίζουμε πως στο «Ρίο 2016» είχαν προκριθεί δεκαεπτά αθλητές της Κύπρου.

Σε τροχιά Αγώνων βρίσκεται το Ολυμπιακό Κίνημα, με το Τόκιο να «ντύνεται» στα χρώματα του μεγάλου αθλητικού ραντεβού του πλανήτη.

«

»

Στο Τόκιο 2020 έχουν προκριθεί µέχρι στιγµής
οι εξής Κύπριοι αθλητές:
Μάριος Γεωργίου (Ενόργανη Γυμναστική)
Ανδρέας Καριόλου (Ιστιοπλοΐα, RS:X)
Παύλος Κοντίδης (Ιστιοπλοΐα, Laser)
Μαριλένα Μακρή (Ιστιοπλοΐα, Laser)
Άντρη Χριστοφόρου (Ποδηλασία Δρόμου)
Άντρη Ελευθερίου (Σκοποβολή, Σκητ)
Δημήτρης Κωνσταντίνου (Σκοποβολή, Σκητ)
Ανδρέας Μακρής (Σκοποβολή, Τραπ)
Ελένη Αρτυματά (Στίβος, 400μ)
Απόστολος Παρέλλης (Στίβος, Δισκοβολία)
Μίλαν Τραΐκοβιτς (Στίβος, 110μ εμπόδια)
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40 χρόνια από την πρώτη
Ολυµπιακή συµµετοχή

Έντεκα Κύπριοι αθλητές έχουν ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
ανάμεσα τους οι Μίλαν Τραΐκοβιτς στα 110μ εμπόδια και Μάριος Γεωργίου στην ενόργανη
γυμναστική.

Το πρόγραµµα στο Τόκιο
Μένοντας στο «Τόκιο 2020», στις 24 Ιουλίου στο Ολυμπιακό στάδιο,
θα διεξαχθεί η τελετή έναρξης, με τον σημαιοφόρο της Κύπρου να
ανακοινώνεται εκείνες τις ημέρες. Την επόμενη μέρα, στις 25 Ιουλίου αναμένεται να αγωνιστεί ο Μάριος Γεωργίου στον προκριματικό του σύνθετου, ενώ στις 26 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η
συμμετοχή της Άντρης Χριστοφόρου στην ποδηλασία, η έναρξη της
ιστιοπλοΐας και το σκητ. Ο στίβος για την Κύπρο ξεκινά στις 31 Ιουλίου με τη δισκοβολία και τις επόμενες μέρες θα αγωνιστούν οι υπόλοιποι αθλητές του συγκεκριμένου σπορ.

Ο δρόµος προς τους Ολυµπιακούς
Η πορεία προς την τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων είναι πάντοτε μια όμορφη περίοδος, γεμάτη από δράσεις και όμορφες στιγμές. Πέραν από το αθλητικό κομμάτι, με τους αθλητές μας είτε να προετοιμάζονται για τους Αγώνες, είτε να διεκδικούν την πρόκριση, πολλά είναι τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται στο πρόγραμμα. Όπως
για παράδειγμα, η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, που θα γίνει στις 12
Μαρτίου στην αρχαία Ολυμπία, σε μια πανέμορφη τελετή, η οποία
προκαλεί πάντοτε ρίγη συγκίνησης και δέος σε όσους την παρακολουθούν. Μέχρι τις 19 του μήνα, η Φλόγα θα επισκεφθεί όλες τις γωνιές της Ελλάδας, τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
πριν παραδοθεί στους Ιάπωνες διοργανωτές, σε τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 19 Μαρτίου. Ακολούθως, η Φλόγα θα ταξιδέψει
στην άλλη άκρη του πλανήτη, όπου μέχρι τις 24 Ιουλίου θα επισκεφθεί όλες τις επαρχίες της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, πριν καταλήξει στο Ολυμπιακό στάδιο, την ημέρα της τελετής έναρξης.

Οι Φίλιππος Ξενοφώντος, Ανδρέας Πηλαβάκης και Λίνα Αριστοδήμου
εκπροσώπησαν την Κύπρο για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς, πριν 40
χρόνια στο Λέικ Πλάσιντ.

Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου στην
Ολυμπία και θα σηματοδοτήσει την έναρξη της πορείας προς το Τόκιο

Στην Κύπρο
Ταυτόχρονα στην Κύπρο, την Άνοιξη και την αρχή του Καλοκαιριού,
οι προετοιμασίες θα είναι εντατικές από πλευράς ΚΟΕ. Πέραν από τα
οργανωτικά της διευθέτησης όλων των θεμάτων που άπτονται της
παρουσίας της ομάδας σε Ολυμπιάδα, προγραμματίζονται και δράσεις προβολής της προσπάθειας, όπως είναι η εκδήλωση παρουσίασης της επίσημης στολής της Κύπρου, η δημοσιογραφική διάσκεψη για την Ολυμπιακή συμμετοχή. Προγραμματίζονται και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Στα μέσα Φεβρουαρίου 2020, συμπληρώνονται τέσσερις δεκαετίες από την ημέρα που η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη φορά
σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ως ανεξάρτητη χώρα. Ως γνωστό, αθλητές από το νησί μας αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
της αρχαιότητας, αλλά και στην 1η σύγχρονη Ολυμπιάδα, το 1896
στην Αθήνα. Όμως, ως ξεχωριστή Ολυμπιακή Επιτροπή, η Κύπρος έλαβε μέρος για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το
1980 στους Χειμερινούς, στο Λέικ Πλάσιντ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα, η ιστορική
πρώτη παρουσία της Κύπρου σε Ολυμπιακούς καταγράφηκε στις
18 Φεβρουαρίου 1980, όταν ο σκιέρ Φίλιππος Ξενοφώντος ξεκίνησε την προσπάθεια του στο αγώνισμα του γιγαντιαίου σλάλομ.
Μερικά λεπτά μετά, ακολούθησε ο Ανδρέας Πηλαβάκης.
Μερικούς μήνες μετά, το καλοκαίρι του 1980, στη Μόσχα και στο
Ταλίν, της σημερινής Εσθονίας, η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη
φορά σε Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
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Παρούσα η Κύπρος στη Λωζάνη
και στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων
Η σκιέρ Γεωργία Επιφανίου εκπροσώπησε τη χώρα μας στους 3ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς στην ελβετική πόλη
Η Κύπρος ήταν παρούσα τον Ιανουάριο του 2020, με αποστολή της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), σε άλλη μια διεθνή διοργάνωση πολλαπλών αθλημάτων, αυτή τη φορά στους 3ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που διεξήχθησαν στη Λωζάνη της
Ελβετίας μεταξύ 9-22 Ιανουαρίου 2020! Η χώρα μας συμμετείχε στη
διοργάνωση με μία αθλήτρια, την 17χρονη Γεωργία Επιφανίου, στο
άθλημα του αλπικού σκι και στα αγωνίσματα του σλάλομ και του γιγαντιαίου σλάλομ.
Η Επιφανίου αγωνίστηκε στις 12 Ιανουαρίου, πρώτα, στο γιγαντιαίο σλάλομ, όπου πήρε την 35η θέση στη γενική κατάταξη, ανάμεσα σε 78 αθλήτριες από 57 χώρες. Η νεαρή σκιέρ ήταν 50η στην
πρώτη κατάβαση με χρόνο 1:23.88 και 35η στη δεύτερη κατάβαση
με χρόνο 1.23.40. Με συνολικό χρόνο 2 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και
28 εκατοστά, πήρε την 35η θέση στο σύνολο.
Δύο μέρες μετά, στις 14 του μήνα, η Επιφανίου αγωνίστηκε στο σλάλομ, όπου όμως μια πτώση στην πρώτη κατάβαση, δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει τον αγώνα, παρά την προσπάθειά της να επανέλθει και να περάσει την πύλη.
Το άθλημα του αλπικού σκι διεξήχθη στο χιονοδρομικό κέντρο της

Les Diablerets, που βρίσκεται περίπου μία ώρα οδικώς ανατολικά
της Λωζάνης, στις Άλπεις.
«Μπορούσα να πάω πιο γρήγορα στο γιγαντιαίο σλάλομ την Κυριακή, ενώ είχα την ατυχία την Τρίτη, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με την όλη εμπειρία και την παρουσία μου. Το να συμμετέχεις
σε Ολυμπιακή πίστα, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και να ανταγωνίζεσαι ταλαντούχες σκιέρ απ’ όλο τον κόσμο, είναι μια εμπειρία που θα κρατήσω για πάντα», δήλωσε η ίδια στο γραφείο Τύπου
της ΚΟΕ, μετά την παρουσία της στους Αγώνες.
Αρχηγός αποστολής της κυπριακής αποστολής ήταν ο κ. Δημήτρης
Παπαθεοδότου και προπονητής ο κ. Μίλαν Μάτιτς. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων συμμετείχαν περίπου 1900 αθλητές κάτω των 18 ετών.
Εξάλλου, στην τελετή έναρξης της 9ης Ιανουαρίου, που διεξήχθη
ενώπιων 8 χιλιάδων θεατών στην αρένα Vaudoise στη Λωζάνη, σημαιοφόρος της Κύπρου ήταν η μοναδική μας αθλήτρια, η Επιφανίου, η οποία εισήλθε 18η στη σειρά στην παρέλαση των χωρών, μαζί με την Κίνα. «Ήταν απίστευτη εμπειρία, μια τέλεια στιγμή! Το απόλαυσα πολύ και θα θυμάμαι για πάντα αυτή τη μέρα!», είπε η ίδια.

το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 24 Ιουλίου και 9 Αυγούστου. Το 2020
είναι μια χρονιά με μόλις δύο διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων,
όμως το 2021 από την άλλη είναι ιδιαίτερα γεμάτο για την ΚΟΕ, με
πέντε ή έξι αθλητικά ραντεβού. Αυτά είναι:
• το 15ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στο Βουοκάτι της Φινλανδίας μεταξύ 6-13 Φεβρουαρίου 2021
• οι 19οι ΑΜΚΕ στην Ανδόρα τον Μάιο
• οι 19οι Μεσογειακοί Αγώνες στο Οράν της Αλγερίας μεταξύ 25 Ιουνίου και 5 Ιουλίου
• το 16ο Θερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Νέων στην Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας τον Ιούλιο
• και οι 7οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέων στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο τον Αύγουστο.

Η ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων Νέων

Στο καλεντάρι βρίσκονται και οι 2οι Παγκόσμιοι Παράκτιοι Αγώνες
της ANOC, η διοργανώτρια πόλη της οποίας διοργάνωσης δεν έχει
ακόμη εξευρεθεί.

Το 2010 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά Ολυμπιακοί Αγώνες
Νέων, οι Θερινοί στη Σιγκαπούρη, ενώ το 2012 στο Ίνσμπρουκ της
Αυστρίας διοργανώθηκαν οι 1οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων με την Κύπρο να λαμβάνει μέρος με τον Ντίνο Λευκαρίτη, τον
αθλητή του αλπικού σκι, ο οποίος το 2018 εκπροσώπησε την χώρα
μας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Νότια Κορέα. Το
2016 στο Λίλεχαμερ της Νορβηγίας η Κύπρος εκπροσωπήθηκε και
πάλι με ένα άτομο, την Ανδριάνα Πιερή, ξανά στο αλπικό σκι.

Τα επόµενα αθλητικά ραντεβού
Το 2022 στο Ντακάρ της Σενεγάλης θα διεξαχθούν οι 4οι Θερινοί
Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, ενώ η αντίστοιχη 4η χειμερινή διοργάνωση, θα διεξαχθεί το 2024 στην επαρχία Γκανγκουόν της Νοτίου
Κορέας, στην ίδια περιοχή όπου έγιναν το 2018 οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Με την ολοκλήρωση της «Λωζάνης 2020», πλέον η προσοχή του
Ολυμπιακού Κινήματος στρέφεται αποκλειστικά στο «Τόκιο 2020»,
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Αρχηγός αποστολής της κυπριακής
αποστολής ήταν ο κ. Δημήτρης
Παπαθεοδότου και προπονητής
ο κ. Μίλαν Μάτιτς. Μοναδική μας
αθλήτρια η 17χρονη Γεωργία
Επιφανίου.

«Μπορούσα να πάω πιο γρήγορα
στο γιγαντιαίο σλάλομ την Κυριακή,
ενώ είχα την ατυχία την Τρίτη, αλλά
είμαι πολύ ευχαριστημένη με την όλη
εμπειρία και την παρουσία μου»,
είπε η Γεωργία Επιφανίου.

Ιστορική φωτογραφία του 1971 σε σπάνιο περιοδικό
της Ολυµπιακής Βιβλιοθήκης
Ο αθλητής του ΓΣΠ Κυριάκος Ονησιφόρου στο βάθρο στους Μεσογειακούς Αγώνες,
από το εξώφυλλο του περιοδικού «Στάδιο»
υπριακός θρίαμβος στους Μεσογειακούς Αγώνες της Σμύρνης το 1971! Ο
αθλητής του ΓΣΠ, Κυριάκος Ονησιφόρου, πανηγυρίζει με το μετάλλιο στο στήθος
και το δίπλωμα στο χέρι, μετά τη νίκη του στο
αγώνισμα των 400μ κατά τους Μεσογειακούς
Αγώνες που είχαν πραγματοποιηθεί το 1971
στην Τουρκία. Ο αθλητής του ΓΣΠ, ο οποίος
όπως και οι υπόλοιποι Κύπριοι αθλητές αγωνιζόταν με την ομάδα της Ελλάδας, κατέρριψε μάλιστα το πανελλήνιο ρεκόρ με την επίδοσή του (46.9’’)!

Κ

Για τον λόγο αυτό, η φωτογραφία του στο ψηλότερο βάθρο κοσμούσε το εξώφυλλο του
νέου αθλητικού περιοδικού «Στάδιο», που κυκλοφόρησε στην Κύπρο στις 23 Οκτωβρίου
1971. Πρόκειται για ένα έντυπο που δεν κυκλοφόρησε για πολύ καιρό, αλλά αποτελεί
σήμερα σημαντική πηγή πληροφοριών! Το
συγκεκριμένο τεύχος βρίσκεται στην Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη, το οποίο στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μέγαρο και άνοιξε τις
πύλες του για το κοινό τον Νοέμβριο.
Στο τεύχος αυτό, που βλέπεται στις αντίστοιχες φωτογραφίες, περιλαμβάνεται συνέντευξη του νυν προέδρου της ΚΟΕ κ. Ντίνου Μιχαηλίδη, ο οποίος τότε ήταν ήδη εγνωσμένης
αξίας αθλητής, με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Ζητήθηκε η γνώμη του για τις
προοπτικές τόσο του Κυριάκου Ονησιφόρου,
όσο και του Σταύρου Τζωρτζή, επίσης Κύπριου αθλητή που είχε διαπρέψει στη Σμύρνη
(χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των 400μ με
εμπόδια). «Τώρα θα πρέπει ο Τζωρτζής να κυνηγά χρυσά μετάλλια σε διάφορες διοργα-

νώσεις και όχι νέες επιδόσεις, διότι αυτές θα
έλθουν μόνες τους. Αν φέρη έναν χρόνο γύρω στα 50’’, τότε θα είναι υπολογίσιμος στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου», είχε πει
ο Ντίνος Μιχαηλίδης. Και δικαιώθηκε! Ο
Σταύρος Τζωρτζής κατέγραψε στην Ολυμπιάδα του 1972 τη σημαντικότερη μέχρι τότε επιτυχία Κύπριου αθλητή. Προκρίθηκε
στον τελικό του αγωνίσματος δρόμου των
400μ με εμπόδια.
Κυρίαρχο θέμα πάντως στο συγκεκριμένο
τεύχος του περιοδικού «Στάδιο» ήταν η διαιτησία του κ. Ξανθούλη στο ντέρμπι μεταξύ
των «αιωνίων» της Λευκωσίας, ΑΠΟΕΛ και
Ομόνοια, που έληξε με σκορ 1-1. Οι αμφισβητούμενες φάσεις ήταν πολλές!
Το τεύχος αυτό πρόκειται για μια δυσεύρετη
έκδοση, που δεν υπάρχει ούτε καν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο διαθέτει το πιο συμπληρωμένο αρχείο περιοδικών και εφημερίδων της Κύπρου! Η Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη διαθέτει μόνο το πρώτο
τεύχος του περιοδικού «Στάδιο», το οποίο
δώρισε ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης. Στο περιοδικό δεν αναφέρεται ποιος το εξέδιδε, ούτε ποιοι δημοσιογράφοι εργάζονταν σε αυτό. Πάντως εκδιδόταν στο τυπογραφείο «Κώνος» και
διέθετε γραφεία στα Ακίνητα Μαγγλή, στον
πρώτο όροφο, στον αρ. 13. Το τηλέφωνο του
περιοδικού ήταν 72253. Οι ιθύνοντες της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης ζητάνε από
τον κόσμο που διαθέτει τεύχη του περιοδικού ή έχει σχετικές πληροφορίες, να επικοινωνήσει με την ΚΟΕ.

Το τεύχος αυτό πρόκειται για μια δυσεύρετη έκδοση, που δεν υπάρχει ούτε καν στο Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών. Οι ιθύνοντες της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης ζητάνε από τον κόσμο που διαθέτει
τεύχη του περιοδικού ή έχει σχετικές πληροφορίες, να επικοινωνήσει με την ΚΟΕ.
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H ΚΟΕ έκοψε τη Βασιλόπιτα του 2020
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, παρουσία σύσσωμης της αθλητικής ηγεσίας του τόπου, πραγματοποίησε την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου
στο Ολυμπιακό Μέγαρο, την γιορτή για την «Κοπή της Βασιλόπιτας
2020». Τους προσκεκλημένους καλωσόρισαν ο αντιπρόεδρος Γιώργος Χρυσοστόμου και μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου της ΚΟΕ, η
γενική διευθύντρια και το προσωπικό του οργανισμού. Τον αγιασμό
τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας,
που ευλόγησε τη βασιλόπιτα ευχόμενος καλή αθλητική χρονιά.
Ο αντιπρόεδρος της ΚΟΕ κ. Γιώργος Χρυσοστόμου, αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους ανθρώπους που βοήθησαν και στήριξαν τον οργανισμό όλα τα χρόνια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Μας ενώνει η αγάπη προς τον αθλητισμό και η προσπάθεια αυτός να πάει ένα βήμα πιο μπροστά». Ο κ. Χρυσοστόμου
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ολυμπιακό Έτος: «Το καλοκαίρι στο Τόκιο θα διοργανωθούν οι 32οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στους
Αγώνες αυτούς, ευελπιστούμε ότι οι αθλητές μας, θα μας κάνουν άλλη μια φορά να αισθανθούμε περήφανοι για αυτούς, και για τη μικρή
μας πατρίδα».

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Αθλητισμού Φοίβος Ζαχαριάδης,
ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΚΟΕ Κίκης
Λαζαρίδης, και οι πρώην Προέδροι του ΚΟΑ, Νίκος Καρτακούλλης, και
Κλεάνθης Γεωργιάδης. Παρόντες ήταν επίσης η Γενική Διευθύντρια
του ΚΟΑ Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη, Προέδροι, εκπρόσωποι
και το προσωπικό των Αθλητικών Ομοσπονδιών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Η 39η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ

Επίσκεψη της IFAGG στο Ολυµπιακό Μέγαρο

Το βράδυ της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 39η
Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ. Η Γ.Σ. επικύρωσε τα πρακτικά της
αμέσως προηγούμενης, και ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, κατέθεσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Κατατέθηκε επίσης
η έκθεση από τον ταμία, όπως επίσης και η έκθεση του ελεγκτή για
την αντίστοιχη περίοδο, και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το
2020.

Την πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής (IFAGG) κα. Τατιάνα Μιροσνιτσένκο υποδέχτηκε στα μέσα
Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο και στα γραφεία της ΚΟΕ ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ντίνος Μιχαηλίδης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΚΟΕ
και πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής (ΚΟΑΟΓ) κ. Σώτος Τρικωμίτης, η γενική διευθύντρια κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη και η κα. Ευαγγελία Τρικωμίτη.

Παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2019, ο κ. Ντίνος
Μιχαηλίδης με αναλυτική καταγραφή των δράσεων και δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ανέφερε ότι το 2019, ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά τόσο σε ότι αφορά στις παρουσίες στις διεθνείς διοργανώσεις, που ήταν πέντε στον αριθμό, με ένα συνολικό
αριθμό 247 αθλητών που συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και σε ότι
αφορά τις υπόλοιπες δραστηριότητες και δράσεις της ΚΟΕ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι υπήρξε η πιο παραγωγική της παρούσης
θητείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Η κα. Μιροσνιτσένκο ανέλυσε στον πρόεδρο τους στόχους και το ρόλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής,
ενώ παρουσίασε το συγκεκριμένο άθλημα. Η IFAGG ιδρύθηκε τον
Οκτώβριο του 2003 και είναι η παγκόσμια αρχή που εκπροσωπεί το
άθλημα. Η αισθητική ομαδική γυμναστική θυμίζει τη ρυθμική γυμναστική, αλλά με σημαντικές διαφορές, όπως η συνεχής κίνηση και
οι μεγαλύτερες ομάδες.

Σε σηµαντικό φόρουµ στην Φινλανδία η Επιτροπή Αθλητών της ΚΟΕ
Στο «New Leaders» φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι
της Φινλανδίας μεταξύ 18 και 20 Νοεμβρίου 2019 και προσέλκυσε
περισσότερους από 200 συμμετέχοντες για να μοιραστούν τρόπους
βελτίωσης και να συζητήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε στην
προώθηση της ισότητας των φύλων στις αντίστοιχες οργανώσεις
τους, συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Κρίστοφερ Παπαμιχαλόπουλος
(δεξιά). Το τριήμερο φόρουμ οργανώθηκε από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Φινλανδίας σε συνεργασία με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές.
Κύριο θέμα ήταν η χρηστή διοίκηση και διακυβέρνηση στον αθλητισμό, με έμφαση στην ισότητα των φύλων, ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας σήμερα. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη του
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παγκόσμιου αθλητικού οικοδομήματος, συμπεριλαμβανομένου του
προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της Πριγκίπισσας
του Λιχτενστάιν, του Πρίγκιπα της Ιορδανίας κ.ά.

CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ

«Ξέρω τις δυνατότητες μου, θέλω να
δώσουμε στο Τόκιο τον καλύτερο μου
εαυτό, εγώ και ο προπονητής μου, ο
Λεόντιος Λεοντίου. Αν είμαστε σωστοί
και πιστέψουμε στους εαυτούς μας, θα
περιμένουμε τα καλύτερα».

Ο

κηθούν, ακόμη και εμείς! Δεν υπάρχει κάποιος που θα πεις ότι είναι
καλύτερος από εσένα. Όλοι τους είναι εξαιρετικοί αθλητές και ο πιο
ψύχραιμος εκείνη την μέρα θα κερδίσει». Στο τραπ στο Τόκιο θα αγωνιστούν 29 αθλητές.

Ο Ανδρέας Μακρής μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» για την πορεία της
προετοιμασίας του ενόψει του «Τόκιο 2020».

Για να φτάσει στην Ολυμπιακή πρόκριση, ο Ανδρέας Μακρής πέρασε
αρκετές δυσκολίες: «Είναι με πολλές δυσκολίες και θυσίες που φτάσαμε ως εδώ, με κόπους, θυσίες και στερήσεις, ανάμεσα τους και την
ίδια την οικογένεια μου. Μόλις το καταφέρεις, όμως, όλα αυτά ξεχνιούνται, διότι κατάφερες αυτό που ήθελες και ευχαριστείς τον εαυτό
σου και τους γύρω σου. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Μπαίνουμε τώρα στα
ψηλά σκαλοπάτια, όπου θέλουμε να διατηρηθούμε και να μην πάρει
το μυαλό μας αέρα. Και σε κάθε αγώνα να διεκδικούμε το καλύτερο,
είτε είναι παγκόσμιο, είτε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

σκοπευτής του τραπ Ανδρέας Μακρής, έγινε τον Μάιο του
2019, το τρίτο μέλος της κυπριακής Ολυμπιακής ομάδας, το
οποίο σήμερα αριθμεί ήδη έντεκα αθλητές. Με το χρυσό μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην πόλη Changwon της
Νοτίου Κορέας, ο 28χρονος Παραλιμνίτης σκοπευτής έγινε ο πρώτος
αθλητής του τραπ που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο σε Ολυμπιακούς
Αγώνες, μετά τον νυν πρόεδρο της ΣΚΟΚ κ. Δημήτρη Λόρδο, ο οποίος είχε αγωνιστεί το 1992 στη Βαρκελώνη.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι συνέχεια στο μυαλό μου! Ανυπομονώ
να έρθει εκείνη η ημέρα και να αγωνιστώ στο Τόκιο. Είναι κάτι που
περιμένω πολλά χρόνια και επιτέλους ήρθε η στιγμή. Είμαι έτοιμος
να το αντιμετωπίσω, με τη σωστή ψυχολογία και βγάλω ασπροπρόσωπους όσους με στηρίζουν», μας είπε αρχικά ο Κύπριος σκοπευτής,
και συνέχισε: «Ο στόχος μου στο Τόκιο είναι να δώσω το καλύτερο
μου εαυτό. Ξέρω τις δυνατότητες μου, θέλω να δώσουμε τον καλύτερο μου εαυτό, εγώ και ο προπονητής μου, ο Λεόντιος Λεοντίου. Αν
είμαστε σωστοί και πιστέψουμε στους εαυτούς μας, θα περιμένουμε
τα καλύτερα».
Όσον αφορά το γεγονός ότι όλοι αναμένουν από την σκοποβολή εδώ
και χρόνια μια μεγάλη Ολυμπιακή επιτυχία, ο αθλητής ήταν ξεκάθαρος: «Οποιοδήποτε αθλητής της σκοποβολής το σκέφτεται. Είναι ένας
από τους στόχους μας ως άθλημα. Για να επιτευχθεί, πρέπει να είσαι
ο εαυτός σου και να τα δώσεις όλα. Και θα έρθουν οι επιτυχίες και το
μετάλλιο».
Το 2020 είναι γεμάτη χρονιά, με τον Μακρή να ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε μια σειρά αγώνων, μακριά από άγχος: «Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί αγώνες φέτος, ανάμεσα τους και το ένα Παγκόσμιο Κύπελλο
που θα γίνει στην Κύπρο, του οποίου η ομοσπονδία κατάφερε και πήρε τη διοργάνωση. Οι άλλοι αγώνες που θα πάω, θα είναι με βάση το
πρόγραμμα του προπονητή μου».
Για τον ανταγωνισμό στο Τόκιο και στο αγώνισμα του τραπ, ο Ανδρέας είπε: «Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, όμως όλοι μπορούν να νι-

Στο τραπ, η Κύπρος διαθέτει και μια αθλήτρια υψηλού επιπέδου, την
Γεωργία Κωνσταντινίδου: «Είναι μια εξαιρετική αθλήτρια και μια μέρα
είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει και η ίδια. Η επιτυχία που έκανα,
την έκανα με την Γεωργία δίπλα μου. Με στήριξε, δουλεύουμε με τον
ίδιο τρόπο. Ξέρουμε ο ένας τον άλλο και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρει. Είμαι δίπλα της για ότι θέλει».
Από κυπριακής πλευράς στο «Τόκιο 2020» έχουν ήδη προκριθεί έντεκα αθλητές, ενώ αναμένεται πως η χώρα μας θα λάβει μέρος με πάνω από δεκαπέντε αθλητές: «Την Ολυμπιακή μας ομάδα πολλοί τη ζηλεύουν και την υπολογίζουν, αν και είμαστε ένα μικρό νησί. Έχουμε
αρκετές δυνατότητες. Πρέπει να είμαστε δεμένοι, σαν οικογένεια, να
υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο και πιστεύω ότι θα πάμε αρκετά καλά», λέει ο Ανδρέας Μακρής.
Κλείνοντας, ο Κύπριος σκοπευτής ευχαρίστησε αυτούς που είναι δίπλα του: «Ευτυχώς που υπάρχει το πρόγραμμα ‘Υιοθετήστε έναν
Αθλητή’ της ΚΟΕ! Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία της Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Είναι μεγάλη υποστήριξη για τους αθλητές μας και συγχαρητήρια σε αυτούς που το
σκέφτηκαν και το τρέχουν. Για εμένα, είναι τεράστια η βοήθεια του
Υφυπουργείου Τουρισμού, της ΟΠΑΠ Κύπρου και της Pafilia που είναι
οι μεγάλοι μου χορηγοί».

Μαζί για µια νέα πορεία!
Tokyo 2020
Ευχαριστούµε αυτούς που είναι δίπλα µας!
Διαχρονικός χορηγός

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

