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Με 123 αθλητές η Κύπρος στην Ταραγόνα

εταξύ 22 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2018 η Ταραγόνα της Ισπανίας θα φιλοξενήσει τους 18ους
Μεσογειακούς Αγώνες, με την Κύπρο να δηλώνει παρούσα -μαζί με τις άλλες 25 χώρες
της ΔΕΜΑ- στη σημαντική διοργάνωση. Η χώρα μας θα αγωνιστεί στους Αγώνες με
μια μεγάλη αποστολή 123 αθλητών (63 άνδρες, 60 γυναίκες) και 50 προπονητών σε 24 αθλήματα. Μερικά από τα ονόματα που συνθέτουν την αποστολή είναι αυτά των Ολυμπιονίκη
Παύλου Κοντίδη και Ανδρέα Καριόλου (ιστιοπλοΐα), Απόστολου Παρέλλη, Ελένη Αρτυματά, Βασίλη Κωνσταντίνου (στίβος), Μάριου Γεωργίου και Ηρόδοτου Γιωργαλλά (ενόργανη γυμναστική), Άντρη Χριστοφόρου (ποδηλασία), Κάλια Αντωνίου (κολύμβηση), Κυριακή Κουττούκη (ταεκβοντό), Διαμάντω Ευριπίδου (ρυθμική γυμναστική).

Μ

Τα αθλήματα στα οποία θα συμμετάσχει η Κύπρος είναι: Γκολφ, Ενόργανη Γυμναστική,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Θαλάσσιο Σκι, Ιστιοπλοΐα, Καράτε, Κανό, Κολύμβηση, Μπάσκετ 3x3, Μπάντμιντον, Μπιτς βόλεϊ, Ξιφασκία, Πάλη, Πετόσφαιρα, Ποδηλασία, Πυγμαχία, Ρυθμική Γυμναστική, Σκοποβολή, Στίβος, Τρίαθλο, Τένις, Τοξοβολία, Ταεκβοντό,
Τζούντο.
Αρχηγός αποστολής της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ταραγόνα είναι ο Δρ.
Μιχάλης Κρασιάς. Στις 18 Ιουνίου θα αφιχθούν στη Βαρκελώνη ο αρχηγός αποστολής και
ο βοηθός αρχηγός αποστολής, ενώ δύο μέρες μετά θα αναχωρήσει για την Ισπανία το μεγαλύτερο σκέλος της αποστολής με συνολικά 77 άτομα.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες διεξήχθησαν για πρώτη φορά το 1951 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη φορά στη διοργάνωση το 1983 στην Καζαμπλάνκα του
Μαρόκου με τέσσερις αθλητές. Τα πρώτα μετάλλια της χώρας μας ήρθαν τέσσερα χρόνια μετά, το 1987 στην Λατάκεια της Συρίας, με τα δύο χρυσά των Μάικ Τύμβιου και Μάριου Χατζηανδρέου.

Σελ. 6
σελ. 8

σελ. 10

σελ. 12

40 χρόνια
Κυπριακής Πετοσφαίρισης

Τη Γενική Συνέλευση των ΑΜΚΕ
φιλοξένησε το Μαυροβούνιο

Citius, Altius, Fortius

Με κάθε λαμπρότητα γιόρτασε η Κυπριακή
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης τα 40χρονά της.
Στο Gala Dinner που διοργανώθηκε την Παρασκευή 1 Ιουνίου τιμήθηκαν μεγάλες μορφές για την προσφορά τους στο άθλημα και
αποτέλεσαν τον φάρο για την ανάπτυξή του.

Στην πόλη Μπούντβα του Μαυροβουνίου
πραγματοποιήθηκε το διήμερο 25-26 Μαΐου, η ετήσια Γενική Συνέλευση των ΑΜΚΕ. Η
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν παρούσα με αποστολή πέντε ατόμων. Το 2019 το
Μαυροβούνιο θα φιλοξενήσει για πρώτη
φορά τους Αγώνες.

Με εξαιρετικό τρόπο μπήκε το 2018 για την
18χρονη κολυμβήτρια. Μετά τη 10η θέση
στα 50μ. ελεύθερο στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Gold Coast τον Απρίλιο, λίγες εβδομάδες μετά πήρε δύο χρυσά
μετάλλια στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στο
Μαρόκο.

Συνέντευξη Κάλια Αντωνίου
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Επισκέψεις του προγράμματος
Ολυμπιακής Παιδείας
Συνεχίστηκαν και τον Μάιο οι επισκέψεις
σχολείων της Κύπρου στην έδρα της ΚΟΕ
στη Λευκωσία και το κυπριακό Ολυμπιακό
Μουσείο, στα πλαίσια του προγράμματος
της Ολυμπιακής Παιδείας. Την Τετάρτη 8
Μαΐου 2018 η Γ’ τάξη του Α’ Δημοτικού Σχολείου Παλλουριώτισσας επισκέφθηκε το
Ολυμπιακό Μέγαρο όπου ξεναγήθηκαν
από τον λειτουργό Γεώργιο Κορέλλη. Δεκάδες σχολεία έχουν επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια το Ολυμπιακό Μουσείο, έχοντας την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά
σπάνια αθλητικά κειμήλια και να ενημερωθούν για τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού και του Αθλητισμού.

Σήμερα, ο σύγχρονος αθλητής απειλείται σε
διάφορα επίπεδα. Κινδυνεύει από έλλειψη
προσαρμοστικότητας, από ψυχικούς τραυματισμούς, από εκμετάλλευση πολιτική και
εμπορική, από τη βία και τη διαφθορά. Πάνω από όλα αυτά όμως, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Η συνείδηση και η Ηθική όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό.
Μπορεί η ηθική του αθλητισμού να φαντάζει σήμερα σαν ουτοπία. Όμως θα πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι ο αθλητισμός είναι μία
από τις ισχυρότερες δυνάμεις του ‘ΚΑΛΟΥ’
σε έναν κόσμο ατελή. Οι διάφορες ανασταλτικές τάσεις της σύγχρονης πρακτικής
του αθλητισμού επηρεασμένες από την κρίση αξιών της κοινωνίας δεν θα πρέπει να
μας απομακρύνει από το ‘ΙΔΑΝΙΚΟ’ απλά και
μόνο επειδή δεν μπορούμε να το φθάσουμε. Το ότι η Ηθική του Αθλητισμού έρχεται
σε σύγκρουση με την πραγματικότητα δεν
καταργεί το ιδανικό. Η μάχη πρέπει να δίνεται καθημερινά για το ‘ΑΡΙΣΤΟ’ περνώντας
μέσα από τα στάδια αγωγής και εξανθρω-

πισμού που προσφέρει ο αθλητισμός. Δεν
θα πρέπει να μετατραπούμε σε Κασσάνδρες
προβλέποντας την καταστροφή. Αποτελεί
ανθρώπινο, κοινωνικό, εθνικό και πολιτικό
χρέος να διαφυλαχθούν οι κανόνες της
αθλητικής ηθικής.
Ο Αθλητισμός αποτελεί στην ουσία ένα εκπαιδευτικό μήνυμα που υπερβαίνει τα όρια
του συναγωνισμού. Η Ηθική του Αθλητισμού δεν δημιουργείται με κανονισμούς και
διατάξεις, είναι υπόθεση της ανθρώπινης
συνείδησης.

Στο 39ο Σεμινάριο της EOC/IOC στο Βελιγράδι
εκπροσωπήθηκε η ΚΟΕ
Στο Σεμινάριο που διεξήχθη το
διήμερο 11-12 Μαΐου 2018 στη
Σερβία, συμμετείχε η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), μαζί με τις υπόλοιπες 49 ευρωπαϊκές επιτροπές. Σε αυτό έδωσαν
το παρών τους και εκπρόσωποι
της οργανωτικής επιτροπής των
επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» και οι διοργανωτές των 2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων «Μινσκ 2019». Την ΚΟΕ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος
Ντίνος Μιχαηλίδης, ο γενικός γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας και ο εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου Ηρόδοτος Μιλτιάδους. Το βασικό θέμα του σεμιναρίου ήταν
η προετοιμασία των Ολυμπιακών Επιτροπών για τους Αγώνες, με οκτώ διαφορετικές περιπτωσιολογικές μελέτες να αναλύονται, με θέματα όπως η διαχείριση κρίσεων, το μπάτζετ, οι γραπτές συμφωνίες μεταξύ αθλητών και επιτροπών και η διαχείριση δεδομένων.

Το Ολυμπιακό Μέγαρο επισκέφθηκε ο κ. Κριστόφ Κρουκόφσκι
Το Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία επισκέφτηκε στις 9 Μαΐου 2018 ο Κριστόφ
Κρουκόφσκι, λειτουργός ανάπτυξης των
Special Olympics Europe/Eurasia. Τον κ.
Το
Ολυμπιακό Μέγαρο επισκέΚρουκόφσκι υποδέχτηκαν στην έδρα της
φθηκε
ο κ. Κριστόφ ΚρουΚυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ο γενικόφσκι
κός γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος
Το
Ολυμπιακό
Μέγαρο
στη Λευκωσία
Λόττας,
η γενική
διευθύντρια
κα. ΌλγαεπιΠισκέφτηκε
στις
9
Μαΐου
2018
ο Κριστόφ
περίδου Χρυσάφη και ο λειτουργός
κ. ΓεΚρουκόφσκι,
λειτουργός
ανάπτυξης των
ώργιος
Παναγίδης.
Ο κ. Κρουκόφσκι
ευSpecial Olympics
Europe/Eurasia.
Τον κ.
χαρίστησε
την Επιτροπή
για τη φιλοξενία
Κρουκόφσκι
υποδέχτηκαν
στην έδρα
και τη στήριξη
και τους ενημέρωσε
γιατης
το
Κυπριακής
Ολυμπιακής
Επιτροπής
ο
γενισημαντικό έργο που επιτελούν οι Special
Olympics. Παράλληλα, δώρισε στην ΚΟΕ
την επετειακή μπάλα για τα 50χρονα των
Special Olympics, που ιδρύθηκαν το 1968.
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Ολυμπιακά Νέα απ΄ όλο τον κόσμο
Επίσκεψη της ΔΟΕ στην Αφρική
Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων του 2022 θα πραγματοποιηθούν στην Αφρική, μια απόφαση που πάρθηκε εδώ και μερικούς μήνες, και για το σκοπό αυτό αντιπροσωπεία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής επισκέφθηκε τρεις χώρες της
ηπείρου, μεταξύ 8 και 20 Μαΐου, για να δουν από κοντά τις τρεις
υποψήφιες πόλεις. Η αντιπροσωπεία της ΔΟΕ ταξίδεψε σε Μποτσουάνα, Νιγηρία και Σενεγάλη και τις πόλεις Γκαμπορόνε, Αμπούτζα και Ντακάρ αντίστοιχα. Η Αφρική θα φιλοξενήσει για
πρώτη φορά Ολυμπιακή διοργάνωση. Οι Αγώνες του 2018 θα
πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA
Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 θα δοθεί η σέντρα στο 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, με το παιχνίδι της οικοδέσποινας Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας. Το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό ραντεβού εθνικών ομάδων στον πλανήτη θα υποδεχτεί 32
χώρες απ΄ όλες τις ηπείρους, με δώδεκα στάδια σε έντεκα πόλεις να φιλοξενούν τους 64 αγώνες. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να λάβει χώρα στις 15 Ιουλίου στο στάδιο Λουζνίκι
της Μόσχας. Είναι η πρώτη φορά που η ανατολική Ευρώπη θα
φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δεκαπέντε αθλήματα στο Σαν Ντιέγκο 2019
Η πρώτη διοργάνωση των Παγκόσμιων Αγώνων Παραλίας
(World Beach Games), που θα διεξαχθούν το 2019 στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα περιλαμβάνει στο καλεντάρι δεκαπέντε αθλήματα, όπως ανακοίνωσε η ANOC (Διεθνής Ένωση
Ολυμπιακών Επιτροπών). Ανάμεσα στα αθλήματα που έχουν συμπεριληφθεί είναι τα αθλήματα βόλεϊ, ποδοσφαίρου, τένις και χάντμπολ παραλίας, το 3x3 μπάσκετ, αγωνίσματα ανοικτής θαλάσσης όπως το άκουαθλον. Στη διοργάνωση αναμένεται να λάβουν
μέρος περίπου 1300 αθλητές απ΄ όλες τις ηπείρους.

Δώρο ο εξοπλισμός του Gold Coast 2018
Αθλητικός εξοπλισμός αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ δώρηθηκε από τους διοργανωτές των Κοινοπολιτειακών Αγώνων
2018 στο Gold Coast σε διάφορα σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και κοινοτικές οργανώσεις της πολιτείας του Κουίνσλαντ
της Αυστραλίας. Η ενέργεια αποτελεί κομμάτι του σχεδιασμού
του legacy των Αγώνων, όπου χιλιάδες παιδιά και ενήλικες θα
επωφεληθούν μελλοντικά από τη διεξαγωγή των Αγώνων. Πάνω από 20 χιλιάδες αντικείμενα δόθηκαν σε πάνω από 100 οργανωμένα σύνολα.
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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Ενώθηκαν τα ευρωπαϊκά
μικρά κράτη

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου στην Κροατία, στα πλαίσια του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μπάντμιντον, η πρώτη συνάντηση των Ομοσπονδιών των Μικρών Κρατών Ευρώπης, μετά από πρωτοβουλία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάντμιντον. Συμμετείχαν οκτώ χώρες, που αποφάσισαν τη σύσταση
της Ένωσης Μικρών Κρατών Ευρώπης Μπάντμιντον, την προεδρία της οποίας ανέλαβε ο κ.
Ευθύμιος Πολυδώρου. Επιπρόσθετα πάρθηκε
απόφαση για την διοργάνωση των 1ων Αγώνων
Μπάντμιντον Ανδρών-Γυναικών Μικρών Κρατών Ευρώπης το 2020 στην Κύπρο.

Χρυσό στην Κροατία ο Γεωργίου
Νέα επιτυχία για τον Μάριο Γεωργίου, στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Γυμναστικής στο Όσιγιεκ της Κροατίας το Σάββατο 26 Μαΐου. Ο
Κύπριος γυμναστής πήρε το χρυσό μετάλλιο
στο δίζυγο με βαθμολογία 14.367, ενώ προκρίθηκε και στον τελικό του μονόζυγου.
Στην Κροατία τον συνόδεψε ο προπονητής
του Παναγιώτης Πετρίδης. Ο Γεωργίου θα
αγωνιστεί σε μια σειρά Παγκοσμίων Κυπέλλων που δίνουν και πιθανότητες πρόκρισης
στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Πρωταθλητής ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού
Ολοκληρώθηκε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 2018 με τη
διεξαγωγή των αγώνων του β΄ σκέλους το Σαββατοκύριακο 19-20
Μαΐου. Το πρωτάθλημα διοργάνωσε σε δύο σκέλη στον υδατοφράκτη του Κούρρη η Κυπριακή Ομοσπονδία Κωπηλασίας, με τον τίτλο
του πρωταθλητή για το 2018 να κατακτά ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.
Στο β΄ σκέλος διεξήχθησαν τα αγωνίσματα του μονού, διπλού και τετραπλού σκιφ για τις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 15 ετών, καθώς
και ένας αγώνας βετεράνων γυναικών στο διπλό σκιφ. Πρωταθλητής
2018 αναδείχθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού, ο οποίος και στα δύο
σκέλη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος, κατέκτησε 18 χρυσά, 12 αργυρά και 15 χάλκινα.

Ευρωπαϊκή νίκη για την Χριστοφόρου

Μετά την έκτη θέση τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του
Gold Coast, η Άντρη Χριστοφόρου πρόσθεσε ακόμα μια
σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό της. Σε διεθνείς αγώνες στην Ουκρανία, αγωνιζόμενη με τα χρώματα της Εθνικής Κύπρου, η 26χρονη ποδηλάτης ήταν πρώτη στον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης, ανάμεσα σε 38 αθλήτριες από
δέκα διαφορετικές χώρες. Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της καριέρας της. Πέρα από την Ατομική Χρονομέτρηση των 27.2χλμ η Άντρη έλαβε μέρος και στον
Δρόμο Αντοχής στο Κίεβο, όπου στάθηκε άτυχη, καθώς
ενώ βρισκόταν στο γκρουπ των πρωτοπόρων, πριν μπουν
οι αθλήτριες για το τελικό σπριντ, κτύπησε με άλλες κοπέλες με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το ποδήλατο και να
τερματίσει 11η, κρατώντας το στα χέρια.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Οι κορυφαίοι του Final-8 του κυπέλλου
Ο αγώνας κυπέλλου Final-8 του 27ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας της ΚΟΤΟΞ για την περίοδο 2017-18 πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου στην Πλατεία του Κάστρου στην Κάτω Πάφο. Στον αγώνα έλαβαν μέρος οι οκτώ καλύτεροι αθλητές και
αθλήτριες α΄ κατηγορίας του Ολυμπιακού και σύνθετου τόξου στις κατηγορίες Ανδρών,
Γυναικών και Νέων. Την 1η θέση στην κατηγορία Ολυμπιακού τόξου ανδρών πήρε ο
Μίμης Ελ Χελάλι, την πρωτιά στην κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου γυναικών η Χριστίνα
Χατζηερωτοκρίτου, την 1η θέση στο Σύνθετο Τόξο ανδρών ο Διομήδης Δημητριάδης
και την πρωτιά στο Ολυμπιακό τόξο νέων ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

15-17 Ιουνίου το Ράλι Κύπρος

ΣΤΙΒΟΣ

Στην Κύπρο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας
Τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου κ. Σβέιν
Αρν Χάνσεν φιλοξένησε στην Κύπρο η ΚΟΕΑΣ το διήμερο 31
Μαΐου-1 Ιουνίου. Ο Νορβηγός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας κατά την επίσκεψη του είχε εθιμοτυπικές συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστα Χαμπιαούρη, τον πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη
και τον πρόεδρο του ΚΟΑ κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη. Επισκέφτηκε επίσης τον ΓΣΟ στο Τσίρειο, όπου είδε τους αθλητές σε
δράση στην προπόνηση.
Οι δεκατρείς ειδικές διαδρομές του Ράλι Κύπρος 2018 γνωστοποιήθηκαν από τους διοργανωτές του αγώνα. Η φετινή διαδρομή έχει
συνολικό μήκος 763.32 χιλιομέτρων από τα οποία τα 208,22 απαρτίζουν τα αγωνιστικά χιλιόμετρα των ειδικών διαδρομών. Και φέτος
ο εθνικός μας αγώνας θα είναι μικτής επιφάνειας και συγκεκριμένα
το 72% θα είναι χωμάτινες και το 28% ασφάλτινες. Το Ράλι Κύπρος
θα διεξαχθεί 15-17 Ιουνίου με βάση το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων στη Λάρνακα. Το πρωί της Κυριακής θα διεξαχθεί η Σούπερ Ειδική στους δρόμους της Λευκωσίας. Είναι ο 4ος γύρος του φετινού Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αλλά και ο δεύτερος γύρος του
πρωταθλήματος Μέσης Ανατολής. Ο αγώνας μας παραμένει και φέτος ο μοναδικός στον κόσμο που μετρά σε δύο περιφερειακά πρωταθλήματα της FIA.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Η Συνέλευση της FIBA Europe στην Κύπρο
Η Γενική Συνέλευση της FIBA Europe για το 2018 πραγματοποιήθηκε
στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.
Στη χώρα μας βρέθηκαν ο πρόεδρος της FIBA κ. Οράσιο Μουρατόρε,
ο Γενικός Γραμματέας κ. Πάτρικ Μπάουμαν, εκ μέρους της FIBA Europe ο πρόεδρος κ. Τουργκάι Ντεμιρέλ, ο Γενικός Διευθυντής κ. Καμίλ
Νόβακ, όπως και οι πρόεδροι και σημαντικά μέλη απ΄ όλες τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες. Την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. χαιρέτησε ο
πρόεδρος της ΚΟΚ κ. Λούης Δημητρίου, ενώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Πρόδρομος
Προδρόμου. Στη Γ.Σ. μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα όπως το
Μουντομπάσκετ του 2019, αλλά και η ραγδαία εξέλιξη που σημειώνει
το 3x3, το οποίο βρίσκεται στο πρόγραμμα στους ερχόμενους Μεσογειακούς και Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΤΕΝΙΣ

Στο Λευκό Οίκο ο Χρυσοχός
Τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του σημείωσε ο Πέτρος Χρυσοχός, οδηγώντας το Πανεπιστήμιο του Wake Forest στην κατάκτηση του Πανεπιστημιακού πρωταθλήματος
τένις των ΗΠΑ. Η επιτυχία αυτή είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα του Πανεπιστημίου να φιλοξενηθεί στις αρχές Ιουνίου
στον Λευκό Οίκο από
τον πρόεδρο Ντόναλντ
Τραμπ, ως είθισται για
όλες τις ομάδες των πιο
σημαντικών αθλημάτων
στις ΗΠΑ που κατακτούν το Εθνικό πρωτάθλημα της χώρας. Ο
Χρυσοχός σημείωσε τη νίκη στο μονό του τελικού του NCAA,
οδηγώντας με αυτό τον τρόπο το πανεπιστήμιο του στην κατάκτηση του τίτλου με 4-2 επί του Πανεπιστημίου του Οχάιο.
Είναι ο πρώτος τίτλος στην ιστορία του Wake Forest στην αντισφαίριση, ενώ από την περασμένη Δευτέρα, ο Κύπριος αντισφαιριστής είναι το πρόσωπο του αμερικανικού εγχώριου
πρωταθλήματος.
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Με 123 αθλητές η Κύπρος στην Ταραγόνα

Σε 24 αθλήματα θα συμμετάσχει η Κύπρος στους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν μεταξύ
22 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στην Ισπανία

λλη μία σημαντική αθλητική διοργάνωση πολλαπλών αθλημάτων έχει ενώπιων της η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Μεταξύ 22 Ιουνίου και 1 Ιουλίου η Ταραγόνα της Ισπανίας θα φιλοξενήσει τους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες, με την Κύπρο να δηλώνει
παρούσα -μαζί με τις άλλες 25 χώρες της ΔΕΜΑ- στη σημαντική διοργάνωση.

Ά

Η χώρα μας θα αγωνιστεί στους Μεσογειακούς Αγώνες με μια μεγάλη αποστολή 123 αθλητών (63 άνδρες, 60 γυναίκες) και 50 προπονητών σε 24 αθλήματα. Μερικά από τα ονόματα που συνθέτουν την
αποστολή είναι αυτά των Ολυμπιονίκη Παύλου Κοντίδη και Ανδρέα
Καριόλου (ιστιοπλοΐα), Απόστολου Παρέλλη, Ελένη Αρτυματά, Βασίλη Κωνσταντίνου (στίβος), Μάριου Γεωργίου και Ηρόδοτου Γιωργαλλά (ενόργανη γυμναστική), Άντρη Χριστοφόρου (ποδηλασία), Κάλια
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Αντωνίου (κολύμβηση), Κυριακή Κουττούκη (ταεκβοντό), Διαμάντω
Ευριπίδου (ρυθμική γυμναστική).
Τα αθλήματα στα οποία θα συμμετάσχει η Κύπρος είναι: Γκολφ, Ενόργανη Γυμναστική, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Θαλάσσιο Σκι, Ιστιοπλοΐα, Καράτε, Κανό, Κολύμβηση, Μπάσκετ 3x3, Μπάντμιντον, Μπιτς
βόλεϊ, Ξιφασκία, Πάλη, Πετόσφαιρα, Ποδηλασία, Πυγμαχία, Ρυθμική
Γυμναστική, Σκοποβολή, Στίβος, Τρίαθλο, Τένις, Τοξοβολία, Ταεκβοντό, Τζούντο.
Αρχηγός αποστολής της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες της
Ταραγόνα είναι ο Δρ. Μιχάλης Κρασιάς, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας. Βοηθός αρχηγός αποστολής είναι ο διοικητικός λειτουργός της ΚΟΕ κ. Γεώργιος Παναγίδης, ενώ τη
διοίκηση αποτελούν επίσης ο διευθυντής της ΚΟΠΕ κ. Λίνος Πετρίδης και ο καθηγητής Δρ. Πάνος Ραζής. Ιατρός της ομάδας είναι ο Δρ.
Κώστας Σχίζας, με πέντε φυσιοθεραπευτές να συνοδεύουν την αποστολή. Τη δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν οι Νίκος Σοφιόπουλος
(Λειτουργός Τύπου ΚΟΕ), Αργύρης Αργυρού (απεσταλμένος ΕΑΚ) και
Ανδρέας Φιλιππίδης (φωτογράφος). Την αποστολή θα συνοδέψει και
το ΡΙΚ με εξαμελή ομάδα, μεταξύ των οποίων οι δημοσιογράφοι Άντρη Κασάπη και Γιώργος Σωκράτους.
Στις 18 Ιουνίου θα αφιχθούν στη Βαρκελώνη ο αρχηγός αποστολής
και ο βοηθός αρχηγός αποστολής, ενώ δύο μέρες μετά θα αναχωρήσει για την Ισπανία το μεγαλύτερο σκέλος της αποστολής με συνολικά 77 άτομα, με αθλητές από βόλεϊ, τοξοβολία, κανό, καράτε, θαλάσσιο σκι, ξιφασκία, τρίαθλο, σκοποβολή, ενόργανη και μπάντμιντον να
μπαίνουν στο αεροπλάνο. Στις 25 Ιουνίου θα φτάσουν στην Ισπανία
άλλα 60 άτομα, μεταξύ των οποίων από τα αθλήματα των τζούντο,
στίβο, ποδηλασία, μπιτς βόλεϊ, μπάσκετ 3x3 και ταεκβοντό.

Η Κύπρος θα συμμετάσχει και σε ομαδικά σπορ. Συγκεκριμένα, στην
Ισπανία θα αγωνιστεί η Εθνική Γυναικών στην πετόσφαιρα, η οποία
κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στον όμιλο την Ελλάδα και την Ιταλία.
Στο μπιτς βόλεϊ η Κύπρος θα συμμετάσχει με δύο ομάδες, ανδρών και
γυναικών, ενώ συμμετοχή θα έχει η χώρα μας και στο ανερχόμενο
σπορ του μπάσκετ 3x3 με ομάδα ανδρών.

Η ιστορία
Οι Μεσογειακοί Αγώνες διεξήχθησαν για πρώτη φορά το
1951 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η Κύπρος συμμετείχε
για πρώτη φορά στη διοργάνωση το 1983 στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου με τέσσερις αθλητές, δύο στην ιστιοπλοΐα
και δύο στο τζούντο. Τα πρώτα μετάλλια της χώρας μας ήρθαν τέσσερα χρόνια μετά, το 1987 στην Λατάκεια της Συρίας,
με τα δύο χρυσά των Μάικ Τύμβιου (σκητ) και Μάριου Χατζηανδρέου (τριπλούν). Μεταξύ 1987 και 2013 η Κύπρος κατέκτησε συνολικά 10 χρυσά, 17 αργυρά και 16 χάλκινα, μια
συγκομιδή που φέρνει το νησί μας στη 17η θέση στον πίνακα μεταλλίων όλων των εποχών.
Στην πιο πρόσφατη διοργάνωση, που έγινε το 2013 στη Μερσίνα της Τουρκίας, η Κύπρος κατέκτησε επτά μετάλλια. Δύο
χρυσά με Ελένη Αρτυματά (200μ.) και Νεκταρία Παναγή (μήκος), δύο αργυρά με Γιώργο Αχιλλέως (σκητ) και την ομάδα
4x100μ (Σκεύη Ανδρέου, Ραμόνα Παπαϊωάννου, Δήμητρα
Κυριακίδου, Ελένη Αρτυματά) και τρία χάλκινα, με Ελένη Αρτυματά (100μ.), Άννα Ιωάννου (κωπηλασία) και Κυριακή
Κουττούκη (ταεκβοντό).
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40 χρόνια πλούσιας ιστορίας από την ΚΟΠΕ
Στο Gala Dinner της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης τιμήθηκαν σπουδαίες μορφές του αθλήματος στην Κύπρο
Με κάθε λαμπρότητα γιόρτασε η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης τα 40χρονά της. Στο Gala Dinner που διοργανώθηκε την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα τελετών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου τιμήθηκαν μεγάλες μορφές για την προσφορά τους στο
άθλημα και αποτέλεσαν τον φάρο για την ανάπτυξή του.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, ο πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Δημήτρης Λεοντής, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού Άνταμ Ρότζεκ, ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γιώργος Καραμπέτσος, ο πρόεδρος της ελληνικής Λίγκα Παντελής Ταρνατόρος και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΠΕ και επίτιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Θανάσης Μπελιγράτης.
Ξεχωριστή παρουσία ήταν αυτή του μεγάλου δασκάλου της ελληνικής και κυπριακής πετόσφαιρας Νίκου Μπεργελέ. Η ΕΟΠΕ μέσω του κ.
Καραμπέτσου τίμησε την ΚΟΠΕ.
Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η βράβευση των τριών πρώην
προέδρων της ΚΟΠΕ, του Κώστα Χατζηανδρέου που θεωρείται ο «πατέρας» του κυπριακού βόλεϊ και διετέλεσε πρόεδρος από το 1971 μέχρι το 1992, του Ανδρέα Σταύρου (1992-2008) και του Δαμιανού Χατζηδαμιανού (2008-2016). Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά
την οποία ο Κώστας Χατζηανδρέου παρέδωσε την μπάλα του αγώνα
με την οποία η Κύπρος κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους
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ΑΜΚΕ του 1987 στο Μονακό.
Τιμήθηκαν οι ομάδες που κατέκτησαν πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας ανδρών και γυναικών από το 1978 και μετά:
Ολυμπιάδα Νεάπολης (1 πρωτάθλημα) ΑΕΚ (1), ΑΕΚ Καραβά (1) Ομόνοια (3), Παφιακός (4), Απόλλων (5), ΑΠΟΕΛ (6), Νέα Σαλαμίνα (9),
Ανόρθωση (18 ανδρών και 6 γυναικών), ΑΕΛ (28).
Βραβεύτηκαν επίσης οι πετοσφαιριστές και πετοσφαιρίστριες με μεγάλη προσφορά στο άθλημα και στις εθνικές ομάδες ως ακολούθως:
Μαρία Χρυσοστόμου, Ρούλα Κατσαμπή, Μάρω Νικολάου, Στάλω Νικολάου, Χριστίνα Νικολάου, Άντρη Νικολάου, Αλεξία Ροτσίδου, Χρίστος Αγγελίδης, Άγγελος Αγγελίδης, Τεύκρος Αγγελίδης, Πανίκος Σωτηρίου, Άκης, Δημήτρης Στέκας, Μάριος Χρυσοστόμου, Μιχάλης Πάρπας, Σούλα Σταυρινίδου, Πετρούλα Αλεξάνδρου, Γιαννούλα Ορφανού,
Έλενα Ορφανού, Κάτια Ορφανού, Χρίστος Πούλλακος, Χριστόδουλος
Σιαντρής, Νίκος Ανδρέου, Ευτύχιος Καυκαρίδης, Πάνος Ηρακλέους,
Σάββας Σάββα, Δημήτρης Χρίστου, Χάρης Σαββίδης, Νάγια Δρουσιώτου, Κώστας Παπαζησίμου, Χάρης Κασσινόπουλος, Κώστας Κωνσταντινίδης, Ανδρέας Φωτίου, Γιάννης Σιαπάνης, Κώστας Γεωργίου,
Αντώνης Κωνσταντίνου, Μιχάλης Καλαφάτης, Φώτος Χατζηχαμπής,
Πανίκος Θεοχάρους, Στέλιος Καραφυλλίδης, Μάκης Κοντός, Πέτρος
Κοντός, Μάριος Κοντός, Χρύσης Χρυσοστομίδης, Μιχάλης Φωτίου,
Γιαννούλα Ιωάννου, Άννα Σωκράτους, Σώτια Παπακυριακού, Χρυστά-

λα Καραγιάννη, Ζιανέτ Τζιωρτζή. Βραβεύτηκαν, επίσης, σπουδαίοι
προπονητές που κατέκτησαν με τις ομάδες τους πέντε τίτλους και άνω:
Πέτρος Κοντός (5 πρωταθλήματα), Aντώνης Κωνσταντίνου (6), Ανδρέας Μαυρονικόλας (7), Ρούλα Κατσαμπή (12), Ηλίας Μιχαηλίδης (13).
Οι εθνικές ομάδες βόλεϊ της Κύπρου έγραψαν και γράφουν τη δική
τους ιστορία, γι’ αυτό και τιμήθηκαν ομοσπονδιακοί προπονητές με
επιτυχίες: Πρίαμος Ιωαννίδης, Μιχάλης Κρασιάς, Νίκος Ιωάννου, Ντιμίτρι Λέτσιεφ. Το κυπριακό Μπιτς Βόλεϊ έφτασε σε μεγάλες διακρίσεις
και τιμήθηκαν το δίδυμο στους άνδρες Δημήτρης Αποστόλου/Γεώργιος Χρυσοστόμου (5η θέση στους Κοινοπολιτειακούς), Μαριώτα Αγ-

γελοπούλου/Μανωλίνα Κωνσταντίνου (4η θέση στους Κοινοπολιτειακούς) και Κωνσταντίνος Σκορδής/Σωτήρης Σιαπάνης (αργυρό μετάλλιο Κοινοπολιτειακοί Νέων).
Για τη διοργάνωση Παγκόσμιου και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού
Πρωταθλήματος Μπιτς Βόλεϊ τιμήθηκε ο Άνταμ Ρότζεκ καθώς επίσης
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ο Αντώνης Δράκος (πρώτος γραμματέας της ΚΟΠΕ) και ο υπουργός Άμυνας,
Σάββας Αγγελίδης, για την πολύχρονη παρουσία του στη Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ.

Πρωτοποριακό πρόγραμμα
του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό
Το πρόγραμμα «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» ειδικεύεται στον αθλητικό τουρισμό
και στα αθλήματα θαλάσσης
Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοίνωσε την έναρξη του νέου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» (4 έτη, Πτυχίο), με έδρα τη Λεμεσό. Πεποίθηση του Πανεπιστημίου Frederick είναι, ότι σε μια παραλιακή πόλη, που αναπτύσσει ραγδαία τις τουριστικές της υποδομές και προσβλέπει σε πρόσθετα οφέλη, ξεχωριστή θέση πρέπει να κατέχει ο αθλητικός τουρισμός και τα
αθλήματα θαλάσσης. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα αυτό δίνει
στους φοιτητές τη δυνατότητα εξειδίκευσης στον αθλητικό τουρισμό
και τον αθλητισμό αναψυχής, στα αθλήματα θαλάσσης, καθώς επίσης
και σε πληθώρα άλλων αθλημάτων, όπως ο κλασικός αθλητισμός, τα
ομαδικά αθλήματα, και τα μαχητικά αθλήματα.
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick και έχει αξιολογηθεί
και πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου. Θα δεχθεί τους
πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τα αθλητικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και ιστορικά δεδομένα της πόλης και της χώρας μας,
έλαβε την απόφαση και προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες
ώστε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών στην
πόλη της Λεμεσού. Μια πόλη με μεγάλη παράδοση στον αθλητισμό,
που έχει αναδείξει Ολυμπιονίκες και με συμμετοχή αθλητών στους
πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, που στηρίζει διαχρονικά εθνικές ομάδες της Κύπρου όλων των αθλημάτων. Η Λεμεσός έχει σήμερα την καλύτερη αθλητική υποδομή της Κύπρου σε όλα τα αθλήματα ενώ η
αθλητική της ανάπτυξη είναι ραγδαία, λόγω και της ανέγερσης του νέου Εθνικού Σταδίου Ποδοσφαίρου.
Η απόφαση αυτή αγκαλιάστηκε και έτυχε τόσο της θερμής στήριξης
των φορέων της πόλης όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής
και του Αθλητισμού της χώρας μας. Το εκπαιδευτικό μέρος του Προ-

γράμματος Σπουδών υποστηρίζεται από υπερσύγχρονα και καινοτόμα εργαστήρια, ενώ τα μαθήματα εφαρμογής θα γίνονται σε άρτια
εξοπλισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Σπουδών στελεχώνεται από ακαδημαϊκό προσωπικό με διεθνή αναγνώριση.
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ΑΜΚΕ

Τη Γενική Συνέλευση των ΑΜΚΕ
φιλοξένησε το Μαυροβούνιο
την πόλη Μπούντβα του Μαυροβουνίου πραγματοποιήθηκε το διήμερο 25-26 Μαΐου 2018, η ετήσια Γενική Συνέλευση
των Ολυμπιακών Επιτροπών των Αγώνων Μικρών Κρατών
Ευρώπης (ΑΜΚΕ). Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε ακριβώς ένα
χρόνο πριν την τελετή έναρξης των 18ων ΑΜΚΕ, που θα διεξαχθούν για πρώτη φορά στο Μαυροβούνιο το 2019.

Σ

Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκε και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή από τον Πρόεδρο Ντίνο Μιχαηλίδη, τον Γενικό
Γραμματέα Στρατηγό Χαράλαμπο Λόττα, τη Γενική Διευθύντρια
Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη, τη νομική σύμβουλο Αμαλία Ερωτοκρίτου και το Μέλος της τεχνικής επιτροπής των ΑΜΚΕ Αντώνη
Γιωργαλλίδη.
Η Ολυμπιακή Επιτροπή του Μαυροβουνίου, υποδέχτηκε τις άλλες οκτώ χώρες της οικογένειας των ΑΜΚΕ (Κύπρος, Ισλανδία,
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σαν Μαρίνο, Μονακό, Ανδόρα και Λιχτενστάιν) και παρουσίασε την πρόοδο που γίνεται ενόψει των
Αγώνων του 2019. Η οργάνωση στηριζόμενη στην αθλητική παράδοση της χώρας παρουσίασε μία εικόνα υψηλού βαθμού ετοιμότητας για τους Αγώνες του 2019, αφήνοντας ικανοποιημένους
τους παρευρισκόμενους.
Το Μαυροβούνιο, χώρα που απέκτησε την ανεξαρτησία της το
2006, έγινε μέλος των ΑΜΚΕ το 2009 και έλαβε μέρος για πρώτη
φορά στους Αγώνες το 2011 στο Λιχτενστάιν. Το 2019 θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τους Αγώνες, όπου μετέχουν εννιά ευρωπαϊκά κράτη με πληθυσμό κάτω του ενός εκατομμυρίου.
Η συνέλευση ενέκρινε τα δέκα αθλήματα που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του 2019. Αυτά είναι: Αντισφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Καλαθόσφαιρα, Κολύμβηση, Μπιτς Βόλεϊ,
Μπόουλς, Πετόσφαιρα, Σκοποβολή, Στίβος, και Τζούντο.
Εγκρίθηκε επίσης η διεξαγωγή των ΑΜΚΕ του 2021 στην Ανδόρα
ενώ υπεβλήθησαν οι υποψηφιότητες για το 2023, με τη Μάλτα να
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καταθέτει τη μοναδική υποψηφιότητα. Αποφασίστηκε επίσης να
ενταθούν οι προσπάθειες για οικονομική ενίσχυση των ΑΜΚΕ από
το Olympic Solidarity και την EOC (Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τους τεχνικούς κανονισμούς
των Αγώνων. Από την πλευρά της, η ΚΟΕ υπέβαλε συγκεκριμένη
εισήγηση για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των Αγώνων. Παρά
τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της ΚΟΕ, τα υπόλοιπα κράτη δεν εμφανίστηκαν έτοιμα να προχωρήσουν με τις αλλαγές, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η ΚΟΕ να αποσύρει τις εισηγήσεις της, επιφυλασσόμενη για το μέλλον.
Η ΚΟΕ εξέφρασε την διαφωνία της ειδικά σε σχέση με τους κανονισμούς συμμετοχής αθλητών από τρίτες χώρες, τονίζοντας την
ανάγκη οι κανονισμοί των ΑΜΚΕ να εναρμονιστούν με τους αντίστοιχους κανονισμούς της ΔΟΕ και των Διεθνών Ομοσπονδιών.

Τη Δευτέρα του Πάσχα, 9 Απριλίου 2018, η κυπριακή αποστολή στους
21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες φιλοξενήθηκε από την κυπριακή παροικία
στο οίκημα τους στο Μπρίσμπεϊν. Ήταν μία συγκινητική ημέρα, που θα μείνει
για πάντα χαραγμένη στις μνήμες των αθλητών, προπονητών και στελεχών
της αποστολής.
«Μ' αισθήματα συγκίνησης εσάς καλωσορίζω
εδώ στο Μπρίσμπεϊν μακριά, που για την Κύπρο μας ριά
τζαι βράζει, το τονίζω
Όταν έρθουν που την Κύπρον να μας δουν πολιτικοί
η συγκίνησης εν τόση, θέλει κάποιον να πιντώσει
να φανή δυναμική
Όταν έρθουσιν βλαστάρια και του μέλλοντος φραδίν
η χαρά μας πολλυνίσκει, η συγκίνησης μεινίσκει
στις καρκιές μας τζαι στο δειν
Δεν πειράζει αν θα πάτε δίχα μέταλλα πολλά
την σημαίαν μας θωρούμεν, με παλμόν πολλήν σκιρτούμεν
που στο στάδιον πετά
Του νησιού μας είστε φάροι, εις τα μάκρη τούντης γης
αγωνίζεστε με πίστη τζαι τα μέτταλα στην πίστην
με αγώνα θα το δης
όταν πάτε στο νησί μας να τους πείτε γενικά
ο αγώνας εν τιμή σας, τζαι να πάρετε μαζί σας
σιαιρετίσματα γλυκά
Να τους πήτε πως πονούμεν στον αγώνα του νησιού
για να βρη δικαιοσύνη, δεν πτοά η Ρωμιοσύνη
εις το άρμα του νησιού
Θα πηδήσει από πάνω και στο τέλος νικητής
της ελαίας το στεφάνι, στο κεφάλι θα νεφάνει
του αγώνα, πορθητής»
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CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Κάλια
Αντωνίου

ε εξαιρετικό τρόπο μπήκε το 2018 για την Κάλια Αντωνίου.
Η 18χρονη (06/04/2000) κολυμβήτρια πήρε την εξαιρετική 10η θέση στα 50μ. ελεύθερο στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Gold Coast τον Απρίλιο, σε μια διοργάνωση
όπου το άθλημα ήταν παγκοσμίου επιπέδου, ενώ λίγες εβδομάδες μετά πήρε δύο χρυσά μετάλλια στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα
στο Μαρόκο. Η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού προετοιμάζεται τώρα για τους 18-- Μεσογειακούς Αγώνες στην Ταραγόνα, όπου ο βασικός της στόχος είναι η πρόκριση σε τελικό.

Μ

λο να επανέλθω στη ρουτίνα και να προετοιμαστώ για τους επόμενους αγώνες». Παρά το γεγονός αυτό, η ίδια κατάφερε στα τέλη Απριλίου στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στο Μαρόκο να κατακτήσει δύο χρυσά: «Πήρα δύο χρυσά, στα 50μ. και στα 100μ. ελεύθερο στην Καζαμπλάνκα. Στο 100άρι έκανα ατομικό και παγκύπριο ρεκόρ νεανίδων και ήμουν πολύ κοντά στο παγκύπριο ρεκόρ γυναικών στα 50μ. Δεν ήμουν όμως εντελώς έτοιμη και είμαι
πολύ ευχαριστημένη με τους χρόνους που έκανα, αφού ήταν λίγο
μετά τους Κοινοπολιτειακούς».

Η κολυμβήτρια του Σταύρου Μιχαηλίδη μίλησε στα «Ολυμπιακά
Νέα» για τη μέχρι τώρα πορεία της στη χρονιά, τους στόχους τους
στην Ισπανία και το μεγάλο βήμα που θα κάνει τον Αύγουστο, με
τη μετάβαση της στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα για σπουδές
αρχής γενομένης από την περίοδο 2018/19.

«Για το Gold Coast, ήμουν πολύ ευχαριστημένη που μπήκα στον
ημιτελικό (στα 50μ. ελεύθερο) και θα ήμουν ακόμη πιο ευχαριστημένη αν πετύχαινα ατομικό ρεκόρ στην κούρσα. Νιώθω όμως
πως δεν προσαρμόστηκα καλά και ήμουν απογοητευμένη για το
100άρι μου όπου με το χρόνο μου θα μπορούσα να μπω στον ημιτελικό. Προσπαθώ όμως να κρατώ τα θετικά για να πάω καλύτερα
στους επόμενους αγώνες», είπε η νεαρή αθλήτρια για την εμπειρία
της στους Κοινοπολιτειακούς.

«Προετοιμάζομαι πολύ καλά για την Ταραγόνα. Εκεί θέλω πρώτα
απ΄ όλα να πετύχω ατομικά ρεκόρ και πρόκριση σε τελικό, εκεί
όπου θα διεκδικήσω ότι καλύτερο. Δεν είμαι σίγουρη ακόμη ποια
αγωνίσματα θα τρέξω, μάλλον σε όλα όσα έχω δηλωθεί. Αυτά είναι τα 50μ., 100μ. και 200μ. ελεύθερο, τα 50μ. ύπτιο και τα 50μ. πεταλούδα», είπε η Αντωνίου αναφορικά με τους Μεσογειακούς
Αγώνες που ακολουθούν.
Ερχόμενη από τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Gold Coast της
Αυστραλίας, η 18χρονη τόνισε πως «ήταν πολύ κουραστικό το δίμηνο αυτό. Μετά το μακρινό ταξίδι στην Αυστραλία, ήταν δύσκο-

Μετά την Ταραγόνα, η ίδια θα αγωνιστεί στους παγκύπριους αγώνες, ενώ τον Αύγουστο θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γλασκώβη. «Δύο μέρες μετά τη Γλασκώβη, στις 13
Αυγούστου, θα πάω στην Αλαμπάμα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη!
Θα είναι κάτι καινούργιο. Δουλεύουν πολύ διαφορετικά, θα είναι
ένα καινούργιο κομμάτι της ζωής μου. Όταν πήγα εκεί μου άρεσε
πολύ. Ο προπονητής μου (σ.σ. Σταύρος Μιχαηλίδης) μου λέει πολλά για την Αλαμπάμα!».

