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17οι AMKE Σαν Μαρίνο: Με 141 αθλητές σε 11 αθλήματα
ε πλήρη αποστολή θα συμμετάσχει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
στους 17ους ΑΜΚΕ που θα πραγματοποιηθούν από 29 Μαΐου – 3 Ιουνίου στο Σαν Μαρίνο. Η Κύπρος θα συμμετάσχει στα έντεκα από τα δώδεκα αθλήματα του αγωνιστικού προγράμματος εξαιρουμένου του Bowls,
ενός αθλήματος που ήταν επιλογή των διοργανωτών λόγω της παράδοσης
που έχει σε αυτό το μικρό κρατίδιο που βρίσκεται στο κέντρο περίπου της
Ιταλίας.

M

Οι αριθμιτικές δηλώσεις περιλαμβάνουν συνολικά 141 αθλητές/τριες. Τα
αθλήματα στα οποία θα εκπροσωπηθούμε είναι Τοξοβολία, Στίβος, Καλαθόσφαιρα, Μπιτς Βόλεϊ, Ποδηλασία, Τζούντο, Σκοποβολή, Κολύμβηση,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Αντισφαίριση, και Πετόσφαιρα.
O στόχος της ομάδας θα είναι η κατάκτηση της πρώτης θέση, κάτι που
θα συμβεί για πρώτη φορά ύστερα από έξι χρόνια. Οι δύο προηγούμενες
διοργανώσεις έγιναν στο Λουξεμβούργο και την Ισλανδία, τις άλλες δύο
μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις των ΑΜΚΕ και η Κύπρος περιορίστηκε
στην 3η θέση.
Παρά την απουσία της Γυμναστικής από το αγωνιστικό πρόγραμμα, όπου η
Κύπρος πρωταγωνίστησε στην αμέσως προηγούμενη διοργάνωση που έγινε
στην Ισλανδία, υπάρχουν οι δυνατότητες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.
Η καλαθόσφαιρα επιστρέφει στους ΑΜΚΕ με στόχο το χρυσό μετάλλιο
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Ερζουρούμ 2017:
Παρούσα η Κύπρος

Gold Coast 2018:
Ξεκίνησε η Queen£s Baton

Εθνική Σκητ Γυναικών:
Στην κορυφή του κόσμου

H Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχε
με εξαμελή αποστολή, στο 13ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων (EYOWF
2017) που πραγματοποιήθηκε στο Ερζορούμ
της Τουρκίας από 12-18 Φεβρουαρίου. Οι
δύο αθλητές μας, Ανδρέας Επιφανείου στο
Αλπικό Σκι, και Ντανιέλλα Βανέσσα Υψαρίδου
στις Παγοδρομίες τίμησαν την Κύπρο με τις
εμφανίσεις τους. Η Κύπρος δήλωσε παρούσα
στην καρδιά της Τουρκίας και η Κυπριακή σημαία εισήλθε στο στάδιο «Kazim Karabekir»
στην τελετή έναρξης στις 12 Φεβρουαρίου.

Δόθηκε στις 13 Μαρτίου από το παλάτι του
Μπάκιγχαμ, η αφετηρία της σκυταλοδρομίας
των 21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων που θα
διεξαχθούν από 4-15 Απριλίου του 2018 στην
Αυστραλία. Η σκυταλοδρομία θα διαρκέσει
388 μέρες σε διαδρομή 230.000 χιλιόμετρων,
και θα επισκεφτεί όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας. πριν καταλήξει στο κοσμοπολίτικο
Gold Coast όπου θα λάβουν χώρα οι αγώνες,
με τη συμμετοχή 70 χωρών. Η Κύπρος υποδέχεται την Queen’s Baton στις 25 Σεπτεμβρίου.

Την κορυφαία ομάδα στον κόσμο στο Σκητ
Γυναικών έχει η Κύπρος, αφού έχει την τιμή να
διαθέτει τρεις αθλήτριες παγκοσμίου επιπέδου. Η Άντρη Ελευθερίου, η Παναγιώτα Ανδρέου και η Κωνσταντίνα Νικολάου, επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στο Grand Prix, που
διοργανώθηκε στη Λάρνακα από 6-13 Φεβρουαρίου, όπου κατάφεραν για άλλη μια φορά να ανέβουν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, καθώς παρόμοια επιτυχία σημείωσαν
και στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες του Λονάτο την περασμένη χρονιά.

Αθλητισμός, έκφραση πολιτισμού
Έκδοση:
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αμφιπόλεως 21, Τ.Κ.23931
1687 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: +35722449880
Fax : +35722449890
E-mail : cypnoc@cytanet.com.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ
Επιμέλεια Ύλης:
Νίκος Σοφιόπουλος

Συντάκτες:
Νίκος Σοφιόπουλος
Ηρόδοτος Μιλτιάδους

Σχεδιασμός και Εκτύπωση:
Theopress LTD

ΚΟΕ: ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Προέδρος της ΚΟΕ Ντίνου Μιχαηλίδης συμμετείχε στο συνέδριο
“2017 EU SPORT FORUM” που
διοργανώσε από 8-9 Μαρτίου στη
Μάλτα η Γενική Διεύθυνση για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις
των παιδαγωγών και μελετητών της
βαθύτερης έννοιας του αθλητισμού,
δύο είναι τα βασικά στοιχεία του σύγχρονου
αθλητισμού. Η άθληση και η εκπαίδευση. Ο
αθλητισμός ως η κύρια έκφραση της Ολυμπιακής φιλοσοφίας, αποτελεί την δέσμη των
ιδεών που συνδέει τις δύο έννοιες αθλητισμού και εκπαίδευσης και εκφράζεται μέσα
από το τρίπτυχο της σύζευξης, φιλοσοφίαςτέχνης και αρμονίας.

Σ

Το μεγαλείο αυτό, του αθλητισμού, δεν περιορίζεται απλά σε μια αγωνιστική έκφραση του ανθρώπου, αλλά σρην φιλοσοφία
που έχει σαν αποτέλεσμα την προσπάθεια
για υλοποίηση μιας ιδέας με τις δικές της
αξίες και ηθικές αρχές, μεστές από νόημα
και ουσία για τον άνθρωπο προς τον οποίο
απευθύνονται. Και είναι πραγματικά αυτές
οι αρχές και αξίες ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο άνθρωπος, γιατί αποτελεί επιτυχή
συγκερασμό του τρίπτυχου «πνεύμα-ψυχήσώμα».
Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, παρά τις
περί αντιθέτου απόψεις, γιατί στη βάση
υπάρχει πίστη, ότι η αθλητική φιλοσοφία
έχει παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό σκοπό
και επηρεάζει, όχι μόνο όσους μετέχουν
ενεργά, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο που
θέλει να ολοκληρωθεί. Αυτός ο επηρεασμός
προκαλείται με διάφορες μορφές, βασική
του οποίου είναι ο πολιτισμός που μπορεί
να είναι μια εκδήλωση που το χαρακτηριστικό της είναι η ανάπτυξη της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και λαών, η
καλλιέργεια των σχέσεων και η ανταλλαγή
απόψεων για τη σφυρηλάτηση και παγίωση
της Παγκόσμιας ειρήνης και της κατάργησης κάθε μορφής διάκρισης.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΣΤΙΒΟΣ

Μαραθώνιος στη Λεμεσό
Δύο σημαντικές εγχώριες διοργανώσεις περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό
καλεντάρι του Στίβου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Ο Αθλητισμός υπήρξε πάντοτε, κοινωνικός
παράγοντας υψίστης σημασίας. Μέσα από
οποιαδήποτε αθλητική δράση και ενέργεια
υπάρχει πάντα ο έντονος πόθος του ανθρώπου για τον αγώνα, τη νίκη και την προσωπική επιτυχία. Μέσα σ’ αυτή, βρίσκεται η επιθυμία της υπεροχής και της διάκρισης. Αυτός ο πόθος και κάτω από τη φιλοσοφική
πνοή μιας μεγάλης περιόδου, έγινε αγωγή
και πολιτισμός. Αυτή η αναγνώριση της κοινωνικής επίδρασης του αθλητισμού έγινε
Παγκόσμια. Έχει υπερπηδήσει σύνορα και
έγινε διεθνούς σημασίας και σκοπιμότητας
με επιπτώσεις, ηθικές αλλά και πολιτιστικές.

Στις 19 Μαρτίου διεξάγεται ο 11ος Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού, διοργάνωση στην οποία λαμβάνουν μέρος χιλιάδες αθλούμενοι από την Κύπρο και το
εξωτερικό. Ο Μαραθώνιος είναι ενταγμένος στο καλεντάρι της ΚΟΕΑΣ και θα
συμμετάσχουν σε αυτόν αθλητές των
έξι Γυμναστικών Συλλόγων και τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στην
βαθμολογία των Παγκυπρίων Αγώνων.

Στο πλαίσιο του Μαραθωνίου θα πραγματοποιηθούν επίσης αγωνίσματα
δρόμου Μισού Μαραθωνίου, 10Km,
Ατομικός 5Km, Ομαδικός 5Km και Μαθητικός Δρόμος 1Km.
Την Κυριακή 26 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στο ΓΣΠ, το «Παγκύπριο Πρωτάθλημα 25ης Μαρτίου» επ’ ευκαιρία της
Εθνικής επετείου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει Ολυμπιακά
και μη Ολυμπιακά αγωνίσματα, ενώ
ατραξιόν θα είναι τα παραδοσιακά
αγωνίσματα Λιθάρι και Ελληνική Δισκοβολία.

Με 180 παιδιά το Tag Rugby
Με τη συμμετοχή περίπου 180 παιδιών στις
κατηγορίες U7, U9, U11 και U13, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ράγκμπι διοργανώνει αυτή
την περίοδο το παγκύπριο πρωτάθλημα νέων. Το πέμπτο από τα έξι τουρνουά της σεζόν 2016-17 έλαβε χώρα την Κυριακή 12
Μαρτίου στο Ακρωτήρι, ενώ το έκτο τουρνουά θα γίνει τον Απρίλιο στη Λεμεσό. Το
πρωτάθλημα διεξάγεται με τη μορφή Tag
Rugby, όπου σε αντίθεση με το κανονικό
παιχνίδι δεν επιτρέπεται η σωματική επαφή.
Αντιθέτως, οι αθλητές φοράνε μια ζώνη
στην οποία ενσωματώνονται δύο αυτοκόλλητα, με τους αμυντικούς να έχουν στόχο να
αποκολλήσουν τα αυτοκόλλητα από τους
επιθετικούς για να ανακόψουν την επίθεση.
Οι ομάδες (μικτές, με αγόρια και κορίτσια)
που συμμετέχουν στις διάφορες κατηγορίες
είναι οι Φλαμίνγκο Ακρωτηρίου, Μικροί
Σταυροφόροι Λεμεσού, Σχολή Heritage, Τίγρεις Πάφου και Μπουλντόγκ Λευκωσίας.

Το μεγαλείο του αθλητισμού αναδεικνύεται
από τη διαπίστωση και την κοινή συνείδηση, ότι αποτελεί την ωραιότερη έκφραση
πολιτισμού.
Ντίνος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος Κ.Ο.Ε.

Στις προσπάθειες της Εθνικής Ανδρών και της
Εθνικής Παίδων (U17) είναι στραμμένη η προσοχή
τον Μάρτιο. Αρχίζοντας από την ανδρική ομάδα,
το συγκρότημα του Χριστάκη Χριστοφόρου συνεχίζει την προσπάθεια της στα προκριματικά του
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 με το παιχνίδι απέναντι στην Εσθονία στο ΓΣΠ στις 25 Μαρτίου. Μετά από τέσσερα παιχνίδια, η Κύπρος μετράει τρεις
βαθμούς και είναι στην 4η θέση του ομίλου. Βέλγιο (12β.), Ελλάδα (10β.) και Βοσνία (7β.) προπορεύονται, ενώ ακολουθούν Εσθονία (3β.) και Γιβραλτάρ (0β.).

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα βλέμματα στις Εθνικές Ανδρών και Παίδων

Η ΚΟΕ θα συμμετάσχει στο
«Olympic Marketing Seminar», που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι από
3-5 Μαΐου. Την ΚΟΕ θα εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Χρυσοστόμου.

ΡΑΓΚΜΠΙ

To Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ
Γιώτης Ιωαννίδης, συμμετείχε στο Σεμινάριο Αρχηγών αποστολής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2018, που πραγματοποιήθηκε από 31 Ιανουαρίου μέχρι 3 Φεβρουαρίου
στην διοργανώτρια πόλη
της Πιέονγκ Τσανγκ στην
Κορέα.

Όσον αφορά την Εθνική Παίδων, μεταξύ 15-20
Μαρτίου στην Πάφο η χώρα μας φιλοξενεί όμιλο
της Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Η Κύπρος του Γιάννη Οκκά που πέτυχε θριαμβευτική πρόκριση πριν από μερικούς μήνες στην Elite
Round, θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με Σλοβακία,
Νησιά Φαρόε και Ιρλανδία, διεκδικώντας μία από
τις δύο πρώτες θέσεις που θα δώσουν την πρόκριση για την τελική φάση στην Κροατία τον Μάιο.

Η ΚΟΕ θα εκπροσωπηθεί
στη Σύνοδο της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας
για Μέλη Ολυμπιακών Επιτροπών που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία
Ολυμπία από 7-12 Μαΐου,
από το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Γιώργο Παπαγεωργίου.
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ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Η Κουττούκη συνεχίζει
στην κορυφή του κόσμου

Οι νικητές του Sunshine Cup

Στην κορυφή της Παγκόσμιας Κατάταξης στα
46Kg παραμένει για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά
η πρωταθλήτρια του Τάεκβοντο, Κυριακή Κουττούκη. Η αθλήτρια του Νίκου Νικολάου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακό Τουρνουά
κατηγορίας «G», που πραγματοποιήθηκε στη
Βουλγαρία στις 5 Μαρτίου προσθέτοντας αρκετούς βαθμούς στην προσωπική της βαθμολογία. Στους ίδιους αγώνες οι διεθνείς επιτυχίες
είχαν και συνέχεια ύστερα από το αργυρό μετάλλιο που κέρδισε η Σουζάνα Τομάζου και το
χάλκινο από τη Δέσποινα Πηλαβάκη.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Οι διακριθέντες του 2016
Την ετήσια βράβευση για τους κορυφαίους αθλητές του 2016 διοργάνωσε την Κυριακή 12 Μαρτίου η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυμναστικής.
Κορυφαίος αθλητής της ΚΟΓ αναδείχτηκε ο Μάριος Γεωργίου, ο οποίος προκρίθηκε τον Αύγουστο στον Ολυμπιακό τελικό του σύνθετου
ατομικού της ενόργανης. Κορυφαίος προπονητής ο Παναγιώτης Πετρίδης που καθοδήγησε τον Μ. Γεωργίου στο Ρίο. Ο 19χρονος Λεμεσιανός βραβεύτηκε και ως κορυφαίος αθλητής της ενόργανης, ενώ
κορυφαία αθλήτρια της ενόργανης αναδείχτηκε η Κόραλ-Λη Δημητριάδου και κορυφαία αθλήτρια της ρυθμικής
η Διαμάντω Ευριπίδου.Τα σωματεία
Μελισσανίδης, Αθανασία και Βύρωνας τιμήθηκαν ως τα κορυφαία σε ρυθμική, ενόργανη γυναικών και ανδρών αντίστοιχα.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΤΖΟΥΝΤΟ
Σε Πορτογαλία και Ελλάδα οι διεθνείς

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η διοργάνωση του μεγάλου διεθνούς πρωταθλήματος «Cyprus Sunshine
Cup» που καταξιώθηκε στο χώρο της Παγκόσμιας Ποδηλασίας.
Η διοργάνωση έλαβε χώρα σε διαδρομές σε Λεύκαρα, Σκαρίνου,
Λυθροδρόντα, Μάντρα του Καμπιού και Αμαθούντα.
Ο Γάλλος Τζόρνταν Σαρού και η Βελγίδα Γκίτα Μίχιελς κατέκτησαν την πρωτιά στο Cyprus Sunshine Cup, μία διάκριση που προκύπτει μέσα από τη συγκομιδή βαθμών από τα 4ήμερα «Αυξέντεια» και τη μονοήμερη «Αμαθούντα». Ο Τσέχος χρυσός Ολυμπιονίκης Γιάροσλαβ Κούλχαβι ήταν αυτός που κατέκτησε την
πρωτιά στα «Αυξέντεια» (το πρώτο σκέλος του Sunshine Cup που
πρόσφερε αρκετούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη), όμως
επέλεξε να μην τρέξει στην Αμαθούντα. Η Ρωσίδα Γιάνα Μπελομόινα πήρε την πρωτιά στην «Αμαθούντα».
Πλέον, η προσοχή στην ποδηλασία στρέφεται στο Cyprus Gran
Fondo που φέτος προήχθη στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και εντάχθηκε στο κλειστό κλαμπ των Gran Fondo (19
αγώνες σε όλο τον κόσμο). Ο αγώνας ποδηλασίας δρόμου θα διεξαχθεί το τριήμερο 24-26 Μαρτίου στην Πάφο.

Τελικοί Ατομικών Πρωταθλημάτων
Νέων Νεανίδων

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, την Δευτέρα 6 Μαρτίου οι τελικοί των Παγκύπριων Ατομικών Πρωταθλημάτων στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση που διοργάνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Οι τελικοί έγιναν στην
αίθουσα της Ομοσπονδίας στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης και τους παρακολούθησαν πολλοί φίλοι
του αθλήματος οι οποίοι έμειναν ικανοποιημένοι από το
ωραίο θέαμα που παρουσίασαν οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες.
Ο Τζόζεφ Ηλία του Κέντρου Νεότητος Ακρόπολης και η Φωτεινή Μελετιέ του Ονήσιλου Λακατάμιας ήταν οι αθλητές
που ξεχώρισαν αφού κατέκτησαν τέσσερις τίτλους σε ισάριθμους αγώνες που συμμετείχαν. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε έντεκα διαφορετικές κατηγορίες Παμπαίδων,
Παγκορασίδων, Παίδων, Κορασίδων, Εφήβων, Νεανίδων σε
Μονά, Διπλά, και Μικτά Διπλά.

Σε δύο σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις σε Πορτογαλία
και Ελλάδα θα συμμετάσχει στα τέλη Μαρτίου η Εθνική
Τζούνιορ στο τζούντο. Στις 16 του μήνα, αποστολή αποτελούμενη από τους Ιωάννη Ξενοφώντος (55κ.), Χρίστο
Σκουρουμούνη (60κ.), Χρίστο Τρικωμίτη (66κ.), Χαρίλαο
Χατζηαδάμου (73κ.), Απόστολο Θεοχάρη (73κ.) και Βάσια
Κούρρη (44κ.) θα αναχωρήσουν για την Κοΐμπρα της Πορτογαλίας, όπου θα λάβουν μέρος το διήμερο 18-19 Μαρτίου στο Junior European Judo Cup.
Ακολουθώς, οι πιο πάνω αθλητές, μαζί με τους Γιώργο
Μπαλαρτζασβίλι (55κ.), Κύπρο Κούρρη (60κ.), Άριστο Μιχαήλ (81κ.), Γιώργο Κρουσσαλιωτάκη (90κ.), Λάζαρο Κυριάκου (90κ.) και Σοφία Ασβεστά (48κ.), θα μεταβούν στην
Αθήνα για να λάβουν μέρος στο Ηλιάδης Cup το διήμερο
25-26 Μαρτίου.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

Η ώρα του Final-4

Διπλή διεθνής εκπροσώπηση

Ο Χρίστος Τρικωμίτης (66κ.) κατέκτησε την πρωτιά στους Παγκύπριους
Αγώνες U21 στις αρχές Μαρτίου.

ΠΑΛΗ

Κορύφωση στον Κάτω Πύργο
Στις 18 Φεβρουαρίου διεξήχθη το πρώτο παγκύπριο πρωτάθλημα πάλης για το 2017, με τη δράση να συνεχίζεται μέχρι τον Μάιο. Αποκορύφωμα της σειράς θα αποτελέσει η διεξαγωγή του παγκύπριου πρωταθλήματος στις 12 Μαΐου στην κλειστή αίθουσα του γυμνασίου Κάτω
Πύργου, με την πάλη να είναι το μοναδικό άθλημα που διατηρεί δρα-

στηριότητα στο απομονωμένο χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Το ετήσιο παγκύπριο πρωτάθλημα πάλης στον Κάτω Πύργο αποτελεί σημείο
αναφοράς στην περιοχή και περίπου 500 θεατές γεμίζουν την αίθουσα
στη διοργάνωση που φιλοξένησε γύρω στους 35 αθλητές στις κατηγορίες ανδρών και παίδων. Ο σύλλογος ερασιτεχνικής πάλης Τυλληρίας, είναι ένα από τα επτά παγκύπρια σωματεία που καλλιεργούν το
άθλημα, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Η πάλη συναντάται, πέραν από
τον Κάτω Πύργο, σε Αθηαίνου, Πέγεια, Άγιο Δομέτιο, Μοσφιλωτή, Λάρνακα και Λευκωσία.

Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 4-5 Μαρτίου,
ο διαγωνισμός ALL STARS C.B.F. CLUBS
CHAMPIONSHIP της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ στο Κύκκο bowling center στη Λευκωσία. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν έξι επίλεκτες ομάδες από τα έξι
Επαρχιακά Σωματεία Μπόουλινγκ της Ομοσπονδίας, καθώς και οι δύο αποστολές των
Εθνικών Ομάδων , που θα εκπροσωπήσουν
την Κύπρο στους αγώνες SMALL NATIONS
CUP στο Σαν Μαρίνο και στους Μεσογειακούς Αγώνες MBC στη Σλοβενία, αντίστοιχα. Ο διαγωνισμός τελείωσε με μεγάλη επιτυχία και ήταν μια πολύ καλή προετοιμασία
για τις 2 Εθνικές Ομάδες. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ εύχεται κάθε επιτυχία
στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων.
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Η Εθνική ομάδα που θα ταξιδέψει στο Σαν
Μαρίνο για τους Αγώνες Small Nations
Cup: Από αριστερά: Νίκη Σχίζα, Νεοκλής
Ηροδότου, Γιάννος Κωνσταντίνου και
Νάντια Ηροδότου

Η Εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί στους
Μεσογειακούς Αγώνες στη Λουμπλιάνα. Από
αριστερά : Γιόλα Παστού, Φίλιπ Καρκώτης,
Κυριάκος Πιττάσιης, και Μύρια Καστόρη.

Ο πρώτος τίτλος της καλαθοσφαιρικής σεζόν στην α΄ κατηγορία θα κριθεί
στις 26 Μαρτίου στο «Κίτιον» της Λάρνακας, με τη διεξαγωγή του τελικού του κυπέλλου. Το ζευγάρι του τελικού θα βγει μέσα από τους ημιτελικούς δύο μέρες νωρίτερα, με τον Κεραυνό, την Πετρολίνα ΑΕΚ,
τον ΑΠΟΕΛ και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου να είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στο
Final-4. Οι δύο πρώτες προκρίθηκαν άνευ
αγώνα, ενώ ΑΠΟΕΛ και ΕΝΠ απέκλεισαν
ΕΘΑ και Απόλλωνα στα προημιτελικά. Η
διεξαγωγή Final-4 στο κύπελλο επανήλθε
πέρσι, σε μία διοργάνωση όπου ο ΑΠΟΕΛ
κέρδισε 90-87 την ΑΕΚ στον τελικό, και
τους Κεραυνό και ΕΘΑ να φτάνουν μέχρι
τους ημιτελικούς. Μεταξύ 2006 και 2015
δεν διεξαγόταν Final-4, αλλά μονός τελικός.
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ΝΕΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Ο πρώτος τίτλος στον Μαυρομμάτη
Το πρωτάθλημα της β΄ κατηγορίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης είναι το
πρώτο χρονικά που ανέδειξε πρωταθλητή για
τη σεζόν 2016-17. Ο Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή μετά
τη νίκη με 30-25 απέναντι στο ΘΟΪ Αυγόρου
στις αρχές Μαρτίου. Το τρόπαιο στην ομάδα
που εδρεύει στον Άγιο Παύλο (διοικητικά υπόκειται στον Άγιο Δομέτιο) απένειμε ο πρόεδρος
της ΚΟΧ, Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας. Στην
τελική ευθεία μπαίνει το πρωτάθλημα α΄ κατηγορίας, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να έχει
κτίσει σημαντική διαφορά από την Α.Σ.Σ. ΣΠΕ
Στροβόλου. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί
μέσα Απριλίου και ακολούθως θα διεξαχθεί το
κύπελλο, με τη διεξαγωγή για πρώτη φορά του
θεσμού του Final-4.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χάντμπολ Χαράλαμπος Λόττας απονέμει το Κύπελλο στη νικήτρια ομάδα του Μαυρομμάτη.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ημέρα του Τένις

Στην παρουσία της ηγεσίας του Κυπριακού Αθλητισμού, η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (OAK), πραγματοποίησε την Δευτέρα 6 Μαρτίου στο “Lemon Park” την ετήσια τελετή βράβευσης
των αρίστων αθλητών, και των Πρωταθλητών Ομίλων Αντισφαίρισης για το 2016.
Τιμήθηκε η Εθνική ομάδα Davis Cup, η οποία το 2016 κέρδισε την
άνοδο της στον Όμιλο ΙΙ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Την ομάδα
αποτελούσαν οι Μάρκος Παγδατής, Πέτρος Χρυσοχός, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Σωτήρης Χατζηστυλλής με κάπτεν τον Δημήτρη Ηροδότου.
Με το βραβείο του «Αντισφαιριστή της Χρονιάς» τιμήθηκε ο Πέτρος Χρυσοχός για τις σημαντικές επιτυχίες του σε διεθνή πρωταθλήματα του 2015. Ως καλύτερος έφηβος Αντισφαιριστής τιμήθηκε ο Μενέλαος Ευσταθίου, και καλύτερη νεάνιδα αντισφαιρίστρια
η Ελίζα Ομήρου. Το βραβείο «Ευ Αγωνίζεσθαι» και Ήθους απονεμήθηκε στους Βλαδίμηρο Αδάμου και Ανδρέα Λοττίδη, το οποίο
παρέλαβαν από τον Πρεσβευτή του Fair Play Μιχάλη Κωνσταντίνου. Καλύτερος προπονητής αναδείχτηκε ο Δημήτρης Ηροδότου.
Τιμήθηκαν οι τέσσερις καλύτεροι αθλητές, όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Καλύτερος Αντισφαιριστής της χρονιάς στην κατηγορία
Ανδρών αναδείχτηκε ο Μάρκος Παγδατής, ενώ στην κατηγορία
Γυναικών πρώτευσε η Ελένη Λουκά. Βραβεύτηκαν επίσης οι κορυφαίοι αντισφαιριστές στο Beach Tennis.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
Στην Αυστρία για τους Παγκόσμιους Χειμερινούς
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, συμμετέχει
με πολυμελή αποστολή στους Παγκόσμιους Χειμερινούς Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν
στο Γκρατς της Αυστρίας από 16-25 Μαρτίου. Η Κυπριακή
Αποστολή θα αποτελείται από 22 αθλητές, 6 προπονητές,
και τους αρχηγό και βοηθό αρχηγό αποστολής. Οι αθλητές
μας θα διαγωνισθούν στα αθλήματα του Floor Ball και Floor
Hockey. Το παρών του στους αγώνες θα δώσει και ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης, ο οποίος και θα
παραστεί στο Global Forum on Inclusion in Social Affairs
and Sports.
Η αποστολή παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη
στο Ολυμπιακό Μέγαρο την Τρίτη 7 Μαρτίου, στην παρουσία του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγόριου, του Γενικού Γραμματέα της ΚΟΕ Χαράλαμπου Λόττα,
αξιωματούχων του ΚΟΑ, της Εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου ΛΤΔ,
του Ανώτερου Αστυνόμου Κώστα Αυγουστή (Διευθυντής
Φιλανθρωπικού Σωματείου Cyprus Police Torch Run), και
εκπροσώπων των χορηγών.
Η αποστολή αναχωρεί για την Αυστρία στις 16 Μαρτίου και
επιστρέφει στις 24 Μαρτίου του ιδίου μήνα.

Δερύνεια σημαίνει Βόλεϊ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Οι κορυφαίοι της χρονιάς
Τα ονόματα των κορυφαίων κολυμβητών και υδατοσφαιριστών για το 2016
ανακοίνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία
Κολύμβησης. Με βάση τα αποτελέσματα τους για το 2016, ο Θωμάς Τσιοπανής
του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς και η
Κάλια Αντωνίου του Ν.Ο. Λεμεσού αναδείχθηκαν κορυφαίοι κολυμβητές, ο Σόλων Νικολάου του ΑΠΟΕΛ κορυφαίος
πολίστας και οι Νικόλας Ιωαννίδης
ΑΠΟΕΛ και Έλενα Μικελλίδη (αμφότεροι του ΑΠΟΕΛ) κορυφαίοι στην ανοικτή θάλασσα. Η τελετή βράβευσης των
αθλητών και αθλητριών όλων των ηλικιακών κατηγοριών είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 15 Μαρτίου στο
Ολυμπιακό Μέγαρο.
Η Κάλια Αντωνίου αναδείχθηκε κορυφαία κολυμβήτρια της χρονιάς

Πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμμοχώστου εκδήλωση με θέμα το ταξίδι - αναδρομή για την πετοσφαιρική ομάδα της Αναγέννησης, και στον προπονητή
Βάσο Μιχαήλ, κατά την οποία παρουσιάστηκε η «χρυσή ομάδα» της περιόδου
1974-1980. Την μακρόχρονη ιστορία του
αθλήματος της Πετόσφαιρας στη Δερύνεια,
παρουσίασε ο κος Γιώργος Στεφανίδης, Τεχνικός Σύμβουλος ΚΟΠΕ. Ιδιαίτερη τιμή
αποδόθηκε στους πετοσφαιριστές και παράγοντες που χάρισαν στη Δερύνεια τα
δύο Κύπελλα Κύπρου το 1976 και το 1977,
με προπονητή τον αείμνηστο Βάσο Μιχαήλ.
Ο σύλλογος ευχαρίστησε την οικογένεια
του Μεγάλου Δάσκαλου της Πετόσφαιρας
στη Δερύνεια, Βάσου Μιχαήλ, για την παραχώρηση του προσωπικού του (και ανε-

κτίμητου) αρχείου, από όπου αντλήθηκαν
πολλές και χρήσιμες πληροφορίες.
Από την ίδρυση του Σωματείου «Αναγέννηση» μέχρι και σήμερα, στη Δερύνεια
καλλιεργείται ο αθλητισμός ιδιαίτερα η
πετόσφαιρα και το ποδόσφαιρο. Λειτουργούν ακαδημίες στις οποίες συμμετέχουν
πολλά παιδιά από τη Δερύνεια και τη γύρω περιοχή. Η Διάλεξη έκλεισε με τη φράση του δασκάλου του αθλήματος Βάσου
Μιχαήλ «Στη Δερύνεια όσοι περπατούν,
παίζουν βόλεϊ».

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας πραγματοποίησε στις 10 Μαρτίου τη Γενική Εκλογική της Συνέλευση από την οποία εκλέγηκε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε σώμα σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 13 Μαρτίου με την ακόλουθη σύνθεση : Πρόεδρος : Ανδρέας Θεοφυλάκτου, Αντιπρόεδρος : Κώστας Ταλλής, Γραμματέας : Νίκος Νικολάου, Ταμίας : Μαρία Δικωμίτου, Μέλος : Λευτέρης Κόκκινος, Μέλος : Μαρίνος Παναγή, Υπεύθυνος Υλικού :
Ουρανία Αρίστου.

ΚΑΝΟ

Οι κορυφαίοι του 2016
H Κυπριακή Ομοσπονδία Κανό τίμησε και βράβευσε, σε ειδική τελετή στις 28 Φεβρουαρίου, τους άριστους αθλητές και αθλήτριές,
που αρίστευσαν με τις επιδόσεις τους το έτος 2016. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους Βουλευτές και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος και ο
Ταμίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως επίσης Πρόεδροι και εκπρόσωποι άλλων αθλητικών Ομοσπονδιών.
Bραβεύτηκαν 48 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι διέπρεψαν με την
αγωνιστική τους παρουσία, αλλά και το ήθος τους, στους αγώνες
του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 2016. Πρωταθλητής Ναυτικός
Όμιλος στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα για αθλητές άνω των 13 ετών,
αναδείχτηκε ο Ν.O.Λεμεσού, ενώ την πρωτιά στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετέχουν αθλητές κάτω των 13
ετών, κέρδισε ο Ν.O.Λάρνακας.
Η Ομοσπονδία απένειμε ξεχωριστή τιμητική διάκριση στον Ανδρέα
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Ποταμίτη, ο οποίος συμμετείχε στο Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Παρακανό (Κανό Καγιάκ για άτομα με αναπηρίες).
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κανό Γεώργιος Χατζηπαναγής Μοριάς, στην ομιλία του συνεχάρη όχι μόνο τους βραβευθύντες αθλητές, αλλά όλους τους αθλητές του Κανό Καγιάκ, τους γονείς των
αθλητών, τους προπονητές και τους Ναυτικούς Ομίλους για τη συνεχή υποστήριξη και προώθηση του αθλήματος.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με δύο αθλητές
στο Ερζουρούμ
aο 13ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ
Νέων (EYOWF 2017) πραγματοποιήθηκε στο Ερζορούμ της Τουρκίας από 12-18 Φεβρουαρίου. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχε στους αγώνες
με εξαμελή αποστολή που αποτελούσαν, ο Ανδρέας Γεωργιάδης ως ο Αρχηγός Αποστολής, οι προπονητές Νικόλας Επιφανίου (Αλπικό Σκι), και Πάβελ Τσερνούσοφ
(Καλλιτεχνικό Πατινάζ) και οι αθλητές Ανδρέας Επιφανίου που έλαβε μέρος στο άθλημα του Αλπικού Σκι τόσο
στο αγώνισμα της Γιγαντιαίας Κατάβασης, όσο και της Τεχνικής Κατάβασης και η Ντανιέλλα Βανέσσα Υψαρίδου
που έλαβε μέρος στο Καλλιτεχνικό Πατινάζ.

Τ

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου στο στάδιο «Kazim Karabekir» και σημαιοφόρος ήταν ο
Ανδρέας Επιφανίου και στην τελετή λήξης η Ντανιέλλα Βανέσσα Υψαρίδου.

Ανδρέας Γεωργιάδης: Παρόντες στην καρδιά της Τουρκίας
παρουσία της Κύπρου στην καρδιά της Τουρκίας ήταν πολύ
σημαντική. Στην τελετή έναρξης η παρέλαση και η είσοδος της
Κυπριακής σημαίας, ήταν η κορυφαία στιγμή. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να απαντήσουμε στους ισχυρισμούς ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κάθε άλλο παρά εκλιπούσα είναι με τη συμμετοχή των δύο
αθλητών μας. Επισημαίνω παράλληλα την δύναμη του Παγκοσμίου
Αθλητισμού, και την ισχύ των νόμων του, έναντι των νόμων που ψηφίζονται από τους πολιτικούς.

Η

Η ομάδα έφερε εις πέρας την αποστολή της χωρίς προβλήματα. Μεταξύ όλων υπήρξε σύμπνοια, συνεργασία, αλληλοβοήθεια στις προπονήσεις και στον αγώνα και η φιλοξενία από μέρους των διοργανωτών πλησίασε το άριστα. Φυσικά μας δυσκόλεψαν οι πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες που σε μερικές περιπτώσεις έφτασαν τους -30 ˚C και
το υψόμετρο αφού όλοι οι αγώνες διεξάγονταν πάνω από τα 1900μ.
κάτι που επηρέασε όσους δεν ήταν συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο.
Ασφαλώς στα πλην της διοργάνωσης το δύσκολο ταξίδι κάτι που συμβαίνει πάντα
Οι οδηγίες που είχαν οι αθλητές μας ήταν να τερματίσουν και να πάρουν κατάταξη, και από κει και πέρα να επιδιώξουν ότι καλύτερο κάτι
το οποίο επετεύχθη. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τη βοήθεια που είχα

Χριστόφορος Παπαμιχαλόπουλος:
Νέος Πρεσβευτής

Τίμησαν την Κύπρο οι Υψαρίδου και Επιφανίου
τον αγωνιστικό τομέα το αγώνισμα του Γιγαντιαίου Σλάλομ διεξήχθη από 12-14 Φεβρουαρίου, και του Σλάλομ (τεχνική κατάβαση)
από 15-16 Φεβρουαρίου και το αγώνισμα των Παγοδρομιών διεξήθχθη από 13-15 Φεβρουαρίου.

Σ

Η Ντανιέλλα Βανέσσα Υψαρίδου ξεκίνησε τις προσπάθειες της στις 13
Φεβρουαρίου στο «Μικρό πρόγραμμα» των Παγοδρομιών. Η Υψαρίδου
συγκέντρωσε βαθμολογία 20.71 (11.68 FTCS, και 11.03 TES). Δύο μέρες
αργότερα στο Ελεύθερο πρόγραμμα συγκέντρωσε 34.30 (21.60 FTCS, και
13.70 TES). Το συνολικό αποτέλεσμα της Βανέσας ήταν 55.01 που την
έφερε στην 21η θέση. Η 15χρονη πρωταθλήτρια μας, συμμετείχε για
πρώτη φορά σε αγώνες τόσο υψηλού επιπέδου και με την ατομική επίδοση τίμησε επάξια τη χώρα μας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το
άθλημα των Παγοδρομιών στην Κύπρο. Ήταν η πρώτη φορά που η Κύπρος συμμετείχε σε μια διεθνή διοργάνωση πολυαγώνων στο άθλημα
των Παγοδρομιών
Ικανοποιητική κρίνεται και η παρουσία του Ανδρέα Επιφανίου. Ο 17χρονος Κύπριος σκιέρ, συμμετείχε στη Γιγαντιαία κατάβαση στο Αλπικό Σκι
και κατέλαβε την 34η θέση επί συνόλου 61 αθλητών που συμμετείχαν
στο αγώνισμα. Σε ένα αγώνισμα που λόγω των δυσκολιών της πίστας,
πρώτος στόχος είναι ο αθλητής να τερματίσει έτσι ώστε να πάρει κατάταξη, ο Επιφανίου έκανε συντηρητική πρώτη κατάβαση σημειώνοντας
χρόνο 1.15.10 (+9.55), καταλαμβάνοντας την 38η θέση. Στην δεύτερη
και τελευταία προσπάθεια του, γνωρίζοντας καλύτερα την πίστα, ήταν
πολύ πιο γρήγορος κατεβάζοντας την επίδοση του σχεδόν τέσσερα δευτερόλεπτα. Με χρόνο 1.11.34 είχε συνολικό χρόνο 2.26.44 (+16.38) που
τον ανέβασε στην 34η θέση της τελικής κατάταξης. Το χρυσό μετάλλιο
στο αγώνισμα κατέκτησε ο Ιταλός Άλεξ Βίνατζερ με συνολικό χρόνο
2:10.06. Στην τεχνική κατάβαση ήταν πολύ πιο κοντά στους προπορευόμενους μετά την πρώτη διαδρομή, ωστόσο πόνοι στη μέση δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προσπάθεια του στη δεύτερη διαδρομή.
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Ο Αρχηγός Αποστολής Ανδρέας Γεωργιάδης με την Ντανιέλλα Υψαρίδου και τον
προπονητή της Πάβελ Τσερνούσοφ στο αεροδρόμιο του Ερζουρούμ.

ως αρχηγός αποστολής από τον Χριστόφορο Παπαμιχαλόπουλο και
τον Νικόλα Επιφανείου. Σημαντική βοήθεια στην αποστολή προσέφερε ο κ. Ζήνωνας Υψαρίδης που συνόδευσε την ομάδα για να χαρεί
τους αγώνες από κοντά.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Τ

ο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε εννέα αθλήματα,
πέντε εκ των οποίων στο χιόνι, και άλλα τέσσερα στον πάγο. Πρόκειται για τα Αλπικό Σκι (Alpine Skiing), Δίαθλο (Biathlon), Δρόμος (Cross Country), Χιονοσανίδα (Snowboard), Άλμα
με Σκι (Ski Jumping), Χόκεϊ επί Πάγου (Ice Hockey), Παγοδρομίες (Ice Skating), Δρόμος (Short Track), και Κέρλινγκ (Curling).
Στους αγώνες έλαβαν μέρος 648 αθλητές από 34 χώρες. Μεγαλύτερη αποστολή ήταν αυτή της Ρωσίας με 75 αθλητές, ενώ η
διοργανώτρια Τουρκία συμμετείχε με 74 αθλητές. Στον πίνακα
των μεταλλίων, πρώτευσε η Ρωσία με 19 χρυσά (39 στο σύνολο) και ακολούθησε η Γαλλία με επτά χρυσά (21 στο σύνολο).
Οποιοδήποτε μετάλλιο κατέκτησαν 18 χώρες.

O Χριστόφορος Παπαμιχαλόπουλος με την Ντανιέλλα Υψαρίδου και αθλήτριες
της Ελληνικής αποστολής.

νεαρός πρέσβης στην διοργάνωση των EYOF έχει καθήκον και
υποχρέωση να μεταδώσει το Ολυμπιακό πνεύμα και τα Ολυμπιακά ιδεώδη στα νέα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες. Αυτά
όμως τα Ολυμπιακά ιδεώδη αποδεικνύεται κάθε μέρα ποσό σημαντικά και χρήσιμα είναι στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή μας ιδιαίτερα.

Ο

Στον χώρο του Ολυμπιακού χωριού οι νέοι έχουν ευκαιρίες να δουλέψουν με πολλές άλλες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες αναπτύσσουν τον αλληλοσεβασμό, τη φιλία, την κοινωνικότητα και όλα τα ευγενή αισθήματα που μπορούν να αναπτυχθούν. Σε αυτό βοηθούν ιδιαίτερα και τα καλλιτεχνικά προγράμματα και παιχνίδια που οργανώνονται καθώς και όλες οι άλλες δραστηριότητες που φέρνουν τους
νέους πιο κοντά και γίνεται πιο εύκολη η επικοινωνία μεταξύ τους.
Αυτή η επικοινωνία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Ολυμπισμού γιατί
σήμερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνεται η ευκαιρία σε μια
συνέχεια της επικοινωνίας η οποία έχει ήδη τεθεί στη σωστή της βάση δηλαδή τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Κάνοντας το παιχνίδι μάθημα δεν
υπάρχουν περιορισμοί στην ανάπτυξη της φιλίας και του σεβασμού
μεταξύ των παιδιών. Έτσι ξεπερνάμε τα προβλήματα του ρατσισμού
και της πολιτικής.

Ο προπονητής Νικόλας Επιφανείου, με τον Χριστόφορο
Παπαμιχαλόπουλος, λίγο πριν ξεκινήσει την προσπάθεια του
ο Ανδρέας Επιφανείου στην Γιγαντιαία Κατάβαση.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Αναδεικνύει την Ιστορία του Κυπριακού Αθλητισμού

Ολυμπιακό Μουσείο
νας θησαυρός από σπάνια και ιστορικά αθλητικά κειμήλια και
αντικείμενα στεγάζεται στο Μουσείο του Ολυμπιακού Μεγάρου στη Λευκωσία, έδρα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Πέραν από 400 κειμήλια, αρκετά εκ των οποίων τεράστιας
ιστορικής αξίας, βρίσκονται στο Μουσείο, το οποίο καταλαμβάνει
χώρους και στους τρεις ορόφους του Μεγάρου, που βρίσκεται στην
οδό Αμφιπόλεως, στην είσοδο της πρωτεύουσας.

Έ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ο όραμα της δημιουργίας Ολυμπιακού Μουσείου υπήρχε για
χρόνια. Το 1982 κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψής του στην
Κύπρο, ο τότε πρόεδρος της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ
προέτρεψε τους αθλητικούς παράγοντες της χώρας μας να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός Ολυμπιακού Μουσείου.

Τ

Το Ολυμπιακό Μέγαρο άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό στις 30
Μαρτίου 1987, παράλληλα με την εγκαθίδρυση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου. Μέσα στα πλαίσια της εγκαθίδρυσης,
έγιναν από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού
τα εγκαίνια του Ολυμπιακού Μουσείου, που στεγάστηκε στα τότε
γραφεία της ΚΟΕ, στην οδό Ίωνος στη Λευκωσία. Μετά από σχετική
ανακοίνωση της ΚΟΕ, δεκάδες άτομα, πολλοί εκ των οποίων σπουδαίες μορφές του κυπριακού αθλητισμού, δώρισαν ή δάνεισαν αντικείμενα στο Μουσείο, τα πλείστα από τα οποία εκτίθενται μέχρι
σήμερα. Πρώτος έφορος του Ολυμπιακού Μουσείου διετέλεσε ο
Ανδρέας Χατζηβασιλείου.

Η στολή του Κοντίδη και οι Ολυμπιακές Δάδες
Ανάμεσα στα αντικείμενα ξεχωρίζει η στολή που φορούσε ο Παύλος
Κοντίδης στο Γουέιμουθ τον Αύγουστο του 2012 όταν κέρδισε το μοναδικό Ολυμπιακό μετάλλιο της Κύπρου, μετάλλιο νικητή από την 4η
Ζάππεια Ολυμπιάδα του 1888 που κέρδισε ο Θεοφάνης Θεοδότου,
αναμνηστικό μετάλλιο από την Ολυμπιάδα του 1896, ο αθλητικός εξοπλισμός (όπως παπούτσια και στολές) του σπουδαίου Στέλιου Κυριακίδη, που δώρησε στην ΚΟΕ η οικογένειά του, δάδες από τις
λαμπαδηδρομίες των Ολυμπιακών Αγώνων,
καθώς και προσωπικά αντικείμενα
των σπουδαίων Δημοσθένη
Συμεωνίδη, Λυκούργου
Αρχοντίδη και Δομνίτσας Λανίτου
Καβουνίδου.

Η συλλογή από Ολυμπιακές Δάδες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
εκθέματα του Μουσείου

Αυθεντικό Μετάλλιο από τις Ζάππειες Ολυμπιάδες, που αποτέλεσαν τον
προπομπό των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων

Πολύ μεγάλης αξίας είναι και η συλλογή του Ανδρέα Ηλιάδη, που
περιλαμβάνει τα επίσημα γραμματόσημα των Ολυμπιακών Αγώνων
από το 1896 μέχρι το 1964. Ανάμεσα στα εκατοντάδες αντικείμενα
του Μουσείου συγκαταλέγονται επίσης αφίσες, μασκότ, διαπιστεύσεις, καρφίτσες και αθλητικός εξοπλισμός. Η συλλογή περιλαμβάνει ενότητες για τους Ολυμπιακούς, τους ΑΜΚΕ, τους Μεσογειακούς
και τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.

Στο Μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα σε ειδικά διαμορφωμένες βιτρίνες,
από τη συμμετοχή της Κύπρου σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις πέραν
των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως οι Κοινοπολιτειακοί, οι Μεσογειακοί και οι
ΑΜΚΕ.

Η βιτρίνα όπου φιλοξενούνται ιστορικά κειμήλια των δύο κορυφαίων
Κυπρίων αθλητών το 20ου αιώνα, Στέλιου Κυριακίδη και Δομνίτσας
Καβουνίδου Λανίτου

Το Ολυμπιακό Μουσείο της ΚΟΕ είναι ανοικτό καθημερινά για το
κοινό. Επίσης, διεξάγονται, μετά από ραντεβού, και οργανωμένες
επισκέψεις σχολείων και άλλων φορέων, κατά τις οποίες λειτουργός
της ΚΟΕ αναλαμβάνει την ξενάγηση. Στα πλαίσια αυτά, αρκετά είναι
τα σχολεία που επισκέπτονται το Ολυμπιακό Μουσείο, για να δουν
τα εκθέματα, λαμβάνοντας παράλληλα και ενημέρωση για τις Ολυμπιακές αξίες.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2006 έγιναν τα εγκαίνια του νέου Ολυμπιακού
Μεγάρου στο Στρόβολο, όπου μεταφέρθηκε και το Μουσείο, το
οποίο για έξι χρόνια, από το 2006 μέχρι το 2012, στεγαζόταν μόνο
στο ισόγειο του κτιρίου. Στις 22 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της β΄ φάσης, με την επέκταση του Μουσείου και
στους υπόλοιπους ορόφους του Μεγάρου.

Ντίνος Μιχαηλίδης:

Η στολή που χρησιμοποίησε ο Παύλος Κοντίδης
στις θάλασσα του Γουέιμουθ, όπου στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Λονδίνου το 2012, κατέκτησε το αργυρό
και μοναδικό μέχρι σήμερα μετάλλιο της Κύπρου.

«Προώθηση του Ολυμπισμού»

Info

«Είναι πράγματι εξαίρετο το Ολυμπιακό μας Μουσείο. Διαθέτει
σπάνια και ιστορικά κειμήλια, που προκαλούν δέος, αλλά και
συγκίνηση στον επισκέπτη-φίλαθλο. Για μας είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αξιοποιούμε το Μουσείο, για να προωθήσουμε τις αρχές του Ολυμπισμού στα παιδιά μέσα από τις
επισκέψεις που γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ολυμπιακής παιδείας».

Το Ολυμπιακό Μουσείο είναι ανοικτό για το κοινό μεταξύ
Δευτέρας και Παρασκευής, από τις 08:00 μέχρι τις 14:00.
Στεγάζεται στο Μέγαρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
στην οδό Αμφιπόλεως 21 στο Στρόβολο. Για πληροφορίες στο
τηλέφωνο 22449880.

To ποδήλατο που χρησιμοποίησε ο Σπύρος Αγρότης στους Ολυμπιακούς
Αγώνες στο Λος Άντζελες το 1984. Στη βιτρίνα διακρίνονται επίσης τα
εκθέματα από τις συμμετοχές της Κύπρου, στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες.
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ΝΕΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Συνάντηση ΚΟΕ με Ένωση Συντακτών Κύπρου

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ Η “QUEEN’ S BATON”

ντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιώργο Φράγκου,
επισκέφθηκε την Πέμπτη 16 Μαρτίου, τα γραφεία της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο
Μιχαηλίδη. Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης, o Γενικός Γραμματέας
της ΚΟΕ Χαράλαμπος Λόττας, και η Γενική Διευθύντρια Όλγα Πιπερίδου.
Τον κύριο Φράγκο, συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΚ Χρίστος Χριστοφίδης.

Α

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την συνάντηση με την
ΕΣΚ πολύ καλή και εποικοδομητική σημειώνοντας ότι έθεσε τις βάσεις
για μια στενότερη συνεργασία που θα έχει ως στόχο την προώθηση του
Ολυμπισμού στην Κύπρο και την προβολή του έργου της ΚΟΕ : «Ήταν
τιμή για μας η επίσκεψη του Προέδρου και του Γραμματέα στην ΚΟΕ.
Πρώτη φορά γίνεται. Ανταλλάξαμε απόψεις. Πήραμε τις γνώσεις τους,
την σοφία τους, δώσαμε και τη δική μας την άποψη και πιστεύω ότι βάλαμε κάποιες βάσεις για να συνεχίσουμε την συνεργασία μας, ούτως ώστε
να προωθήσουμε την ιδεολογία του Ολυμπισμού».
Ο Πρόεδρος της ΕΣΚ, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα αποτελέσματα της συζήτησης θεμάτων διμερούς ενδιαφέροντος, σημειώνοντας
μετά το τέλος της συνάντησης, πώς η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και
η Ένωση Συντακτών Κύπρου μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή

την παρουσία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ άρχισε τη Δευτέρα 13
Μαρτίου η σκυταλοδρομία των 21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων
που θα διεξαχθούν από 4-15 Απριλίου του 2018 στην Αυστραλία.

Σ

Στην παρουσία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και του Δούκα του Εδιμβούργου, η σκυτάλη των 21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων -η Queen’s
Baton- ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου, από το παλάτι του Μπάκιγχαμ
το μεγάλο της ταξίδι. Τις επόμενες 388 μέρες η σκυταλοδρομία θα καλύψει 230.000 χιλιόμετρα και θα επισκεφτεί όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας, πριν καταλήξει στην Αυστραλία, και στο κοσμοπολίτικο Γκόουλντ
Κόουστ όπου θα λάβουν χώρα οι αγώνες, με τη συμμετοχή 70 χωρών.
Από αριστερά : Ντίνος Μιχαηλίδης (Πρόεδρος ΚΟΕ), Γιώργος Φράγκου
(Πρόεδρος ΕΣΚ), Χρίστος Χριστοφίδης (Γ.Γ. ΕΣΚ), Χαράλαμπος Λόττας (Γ.Γ. ΚΟΕ).

Στην τελετή που έγινε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο τη Δευτέρα 13 Μαρτίου, η Βασίλισσα τοποθέτησε ως είθισται εντός της σκυτάλης το μήνυμα της προς την Κοινοπολιτεία και τους αθλητές.

της Ολυμπιακής Ιδέας μέσα στην κυπριακή κοινωνία: «Ακούστηκαν χρήσιμες, παραγωγικές ιδέες που πιστεύω ότι θα αποτελέσουν την βάση της
περαιτέρω συνεργασίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Υπάρχει η
βούληση, υπάρχει η ετοιμότητα, υπάρχει το όραμα του Ολυμπισμού και
νομίζω ότι θα προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα», κατέληξε.

Ο Αυστραλός Παραολυμπιονίκης Κερτ Φέρνλι αρχικά μετέφερε τη σκυτάλη στο Παλάτι ενόψει της τελετής, στην οποία παρευρέθηκαν η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων Λουίζ Μάρτιν και ο
πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Γκολντ Κόουστ 2018 Πίτερ Μπίτι.
Τη Βασίλισσα συνόδευαν στην τελετή οι Αβορίγινες Πατρίσια Ο’Κόνορ
και Τεντ Γουίλιαμς, που αποτελούν ηγέτες της φυλής Yugambeh, τους θεματοφύλακες της γης του Κουίνσλαντ όπου θα λάβουν χώρα οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εκατοντάδες παιδιά συμμετέχουν κάθε χρόνο
ο θεσμικό της ρόλο στους τομείς της προβολής και διάδοσης των
αξιών του Ολυμπισμού καλύπτει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
(KOE) μέσω της διεξαγωγής του Προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας, που διοργανώνει η ίδια.

Τ

Αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Μεγάρου, που βρίσκεται στην είσοδο της Λευκωσίας και στο οποίο στεγάζονται όλες οι
αθλητικές ομοσπονδίες, καθώς και το κυπριακό Ολυμπιακό Μουσείο,
λειτουργός της ΚΟΕ υποδέχεται μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών,

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ “GOLD COAST 2018”

οι οποίοι, μέσω ενός διαδραστικού προγράμματος, έχουν την ευκαιρία
να βιώσουν τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού.
Ο διοικητικός λειτουργός της ΚΟΕ κ. Γεώργιος Κορέλλης, υπεύθυνος του
Προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας, δηλώνει: «Το 60λεπτο περίπου
πρόγραμμά μας απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από
παιδιά του δημοτικού μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και δεν προϋποθέτει κάποιο κόστος συμμετοχής. Ο σκοπός του προγράμματος είναι
να καταστεί το Μέγαρο “κυψέλη” ολυμπιακής και αθλητικής παιδείας, να
αναδειχθούν οι αρχές του Ολυμπισμού και να μεταλαμπαδευτούν στους
μαθητές».

Το μήνυμα «Μία Κοινοπολιτεία που κτίζει την Ειρήνη» (που αποτελεί το
μότο της Κοινοπολιτείας για το 2017) ήταν έντονο στα πλαίσια της τελετής. Τόσο από την παρουσία των Yugambeh, που μάλιστα απεύθυναν κάλεσμα προς τους κατοίκους των χωρών της Κοινοπολιτείας να
επισκεφτούν τη γη τους, όσο και από την επιλογή των δύο πρώτων σκυταλοδρόμων. Συγκεκριμένα, η κάτοχος έξι Ολυμπιακών μεταλλίων στην
ποδηλασία Άνα Μιρς από την Αυστραλία έλαβε τη Queen’s Baton από τη
Βασίλισσα και στη συνέχεια την παρέδωσε στη μεγάλη της αντίπαλη στις
πίστες, την Αγγλίδα δις χρυσή Ολυμπιονίκη Βικτόρια Πέντλετον, σε μία ένδειξη πως μέσα από την αγωνιστική αντιπαλότητα κτίζονται φιλίες.

Ο πρώτος διεθνής προορισμός της σκυτάλης είναι η Σιέρα Λεόνε, με την
Κύπρο να υποδέχεται την Queen’s Baton στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Στο
νησί μας θα παραμείνει μέχρι τις 29 του μήνα, και θα έχει ως επόμενο
προορισμό το Πακιστάν. Στη διοργανώτρια χώρα θα φτάσει τα Χριστούγεννα του 2017, και αφού ταξιδέψει σε όλες τις πολιτείες της χώρας, θα καταλήξει στην τελετή έναρξης των Αγώνων στις 4 Απριλίου 2018.

ΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Τα τελευταία χρόνια δεκάδες είναι τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία και
εκατοντάδες τα παιδιά που επισκέφτηκαν το Ολυμπιακό Μέγαρο και
έζησαν από κοντά την εμπειρία του Προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας. «Στόχος μας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές και
φιλίες σεβόμενοι τη διαφορετικότητα, να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να
γνωρίσουν τα ολυμπιακά αθλήματα και να εκτιμήσουν μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος τη σημασία του Μεγάρου ως μέσου
ενοποίησης όλων των αθλημάτων», τονίζει ο κ. Γεώργιος Κορέλλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης του Τορόντο, θα συζητήσει τις πιθανότητες διεκδίκησης της διεξαγωγής των Κοινοπολιτειακών Αγώνων του 2022. Η ευθύνη διοργάνωσης των αγώνων αφαιρέθηκε
από το Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής εξαιτίας της έλλειψης προόδου στις προετοιμασίες. Αμέσως εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από
πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας όπως το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Λίβερπουλ, και το Μάντσεστερ αλλά και της Αυστραλίας
όπως το Περθ, το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη και η Αδελαΐδα. Οι δύο
αυτές χώρες διοργάνωσαν πρόσφατα αγώνες (Μάντσεστερ
2006, Γλασκώβη 2014, και Γκόουλντ Κόαστ 2018), και έτσι η ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Τορόντο ίσως έχει κάποιο προβάδισμα εφόσον τελικά κατατεθεί. Επιπρόσθετα, το Τορόντο διαθέτει ήδη έτοιμες πολλές από τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, καθώς έχει διοργανώσει τους Παναμερικανικούς Αγώνες το 2015.

Η εκπαιδευτική περιήγηση του Ολυμπιακού Μεγάρου περιλαμβάνει αρχικά καλωσόρισμα στο χώρο με την επίδειξη βίντεο, βόλτα στον αίθριο
χώρο και ενημέρωση για τα δώδεκα αθλητικά έργα γλυπτικής και τους
πέντε Ολυμπιακούς Κύκλους. Οι επισκέπτες ακολούθως επισκέπτονται
το Μουσείο, που απλώνεται και στους τρεις ορόφους του Μεγάρου, με

Στην εκπαιδευτική περιήγηση του Ολυμπιακού Μεγάρου φιλοξενήθηκαν τα
τελευταία χρόνια δεκάδες σχολεία

Οι δύο ποδηλάτριες μετέφεραν μαζί τη Queen’s Baton στο χώρο γύρω
από το Μπάκιγχαμ, ενώπιων μεγάλου πλήθους. Η τελετή ολοκληρώθηκε
σε κλασικό Αυστραλιανό στυλ, όταν ο τραγουδιστής Κόντι Σίμπσον πήρε
τη σκυτάλη και αναχώρησε από το παλάτι οδηγώντας ένα βαν φορτωμένο με σανίδες του σέρφινγκ, συμβολίζοντας έτσι τον τελικό προορισμό
της σκυταλοδρομίας, τη Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ.

παράλληλες στάσεις στις διάφορες θεματικές του ενότητες: Τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα, την αναβίωση των Αγώνων, την
«Αθήνα 1896» και τους σύγχρονους Ολυμπιακούς. Οι μαθητές επισκέπτονται επίσης γραφεία των αθλητικών ομοσπονδιών και της ΚΟΕ, ενώ,
ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο τους, δημιουργούνται και βιωματικά εργαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι το Έντμοντον του Καναδά διεκδικούσε τους αγώνες, αλλά αποσύρθηκε επτά μήνες πριν την λήψη της απόφασης για
οικονομικούς λόγους που είχαν σχέση με τις αυξήσεις στις τιμές των
καυσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας: τηλέφωνο 22449883, email ol.edu@cytanet.com.cy.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

CITIUS ALTIUS FORTIUS

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

«Θέλω μετάλλια»

Έχοντας συμμετάσχει σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, με καλύτερη την 7η θέση στο Πεκίνο 2008, η
32χρονη σκοπεύτρια θεωρείται ήδη μία από τις κορυφαίες Κύπριες αθλήτριες όλων των εποχών.
Όμως η ίδια δεν εφησυχάζεται, αλλά θέλει κι άλλες επιτυχίες: «Το 2017 έχω σημαντικούς αγώνες.
Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Δελχί στις αρχές Μαρτίου, θα αγωνιστώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λάρνακας, στους Πανευρωπαϊκούς και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εδώ και δύο χρόνια
μπαίνω σε τελικούς, φέτος θέλω να αρχίσω να μαζεύω συχνά και μετάλλια!».

3 σκοπεύτριες - 1 ομάδα παγκοσμίου επιπέδου

Άντρη Ελευθερίου
Παναγιώτα Ανδρέου
Κωνσταντίνα Νικολάου
ην τιμή να διαθέτει τρεις αθλήτριες παγκοσμίου επιπέδου στο ίδιο
αγώνισμα διαθέτει η Κύπρος! Αναφερόμαστε στο σκιτ γυναικών και
στις Άντρη Ελευθερίου, Παναγιώτα Ανδρέου και Κωνσταντίνα Νικολάου που συγκροτούν την καλύτερη ίσως ομάδα που διαθέτει η χώρα μας.
Στην παγκόσμια κατάταξη της ISSF, η Ελευθερίου είναι στη 10η θέση, η Ανδρέου στη 17η, και η Νικολάου στην 26η. Η ομάδα αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στο Λονάτο το 2016. Πρόσφατα η ομάδα επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο Grand Prix (διεθνής
αγώνας με παγκόσμια συμμετοχή) που διοργανώθηκε στη Λάρνακα από 613 Φεβρουαρίου, όπου και πάλι ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Μετά την «χαμηλή» της πτήση στο Ρίο, η Ελευθερίου μπαίνει… πεισμωμένη στο νέο Ολυμπιακό
κύκλο: «Απογοητεύτηκα, όμως έκατσα ένα μήνα μακριά και ανασυντάχτηκα. Τώρα μπήκα σε
ένα νέο κύκλο, όπου δουλεύω σκληρά για να φέρω τις επιτυχίες».

Τ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
«Να συνεχίσω όπως πέρσι»

Το 2016 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την 21χρονη σκοπεύτρια. Πήρε χρυσό
στο Πανευρωπαϊκό στο Λονάτο, βελτίωσε την ατομική της επίδοση κάνοντας 73/75
στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού (6η θέση), ενώ συμμετείχε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρώμη (10η). «Ο στόχος μου για το 2017 είναι να συνεχίσω όπως πέρσι,
που ήταν η καλύτερη μου χρονιά από πλευράς αποτελεσμάτων. Θέλω για φέτος να μπαίνω
τακτικά στους τελικούς», λέει η Ανδρέου, που θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λάρνακας,
στο Πανευρωπαϊκό στο Μπακού και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μόσχα. Όσο για τη συνέχεια,
η Ανδρέου έχει το βλέμμα της στο Τόκιο. «Το 2018 και το 2019 ο βασικός μου στόχος είναι να εξασφαλίσω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Είμαι πλέον πολύ πιο έτοιμη και έμπειρη μετά την εμπειρία του 2012 στο Λονδίνο».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«Ρίσκαρα και πέτυχα»
Η Εθνική ομάδα Σκητ Γυναικών στο βάθρο, στο πρόσφατο Grand Prix που έγινε στην Λάρνακα.
Τις απονομές πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης.

Αν και αγωνίζεται σε διεθνείς αγώνες από το 2003, εντούτοις
πέρασε μια δεκαετία πριν ξεπηδήσει αγωνιστικά. «Το 2015 ρίσκαρα και σταμάτησα από τη δουλειά μου, αφού ήθελα να κάνω το χόμπι μου
επάγγελμα. Δούλεψα σκληρά και κατάλαβα τι σημαίνει να αφιερώνεις 4-5 ώρες
την ημέρα στην προπόνηση. Και το 2016 πέτυχα ότι ονειρευόμουν», λέει η Κωνσταντίνα
Νικολάου, που έκλεισε τη χρονιά με το αργυρό στο Πανευρωπαϊκό του Λονάτο, όπου πήρε
και χρυσό στο ομαδικό. «Η μεγάλη μου επιτυχία ήταν στο Σαν Μαρίνο ένα μήνα πριν, όπου με
την 8η θέση μπήκα στον σχεδιασμό υψηλών επιδόσεων του ΚΟΑ. Από εκεί είχα ανηφορική πορεία».
Όσο για το 2017, η Νικολάου λέει πως «είναι μια ευκαιρία λόγω του ότι δεν υπάρχουν Ολυμπιακές κάρτες, να
πειραματιστώ με το καινούργιο μου όπλο. Θα πάω σε όλους τους σημαντικούς αγώνες. Ο μεγάλος μου στόχος
πάντως είναι η Ολυμπιάδα. Θέλω να ζήσω εκείνη τη μαγεία. Αλλά προέχει η δουλειά».
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Σας ευχαριστούμε...

