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Εορτάστηκε η «Ολυµπιακή Ηµέρα 2018»

Όμορφο ήταν το πρωινό της 15ης Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο
να διασκεδαστικό πρωινό πέρασαν εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι στο
Ολυμπιακό Μέγαρο το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή διοργάνωσε τους εορτασμούς της Ολυμπιακής Ημέρας. Παρόντες ήταν αθλητές και αθλήτριες της Ολυμπιακής ομάδας
της Κύπρου και πάνω από δεκαπέντε ομοσπονδίες και αθλήματα που πραγματοποίησαν επίδειξη των σπορ τους.

Έ

Η «Ολυμπιακή Ημέρα 2018» συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Στροβόλο. Χορηγός εκδήλωσης ήταν η ΟΠΑΠ Κύπρου. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ
κ. Δημήτρης Λεοντής, η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της ΟΠΑΠ Κύπρου κ. Αγάθη Μανναρίδου, από το τμήμα δημοσίων σχέσεων της Cyta η κ. Άννα Κούμα.
Παρών ήταν και ο Πρεσβευτής Fair Play κ. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης. Η κα.
Κάλλη Χατζηιωσήφ ήταν παρούσα με την ιδιότητα της πρέσβειρας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού με το σλόγκαν #BeActive.
Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Toyota, η οποία έφερε στο Μέγαρο το νέο
μοντέλο C-HR. Με τα παιδιά έπαιξαν και φωτογραφήθηκαν οι μασκότ των χορηγών της ΚΟΕ, ο «ΟΠΑΠάκης» από την ΟΠΑΠ Κύπρου και o «Τέλης» από τη Cyta.
Στα πλαίσια της Ολυμπιακής Ημέρας, πραγματοποιήθηκαν και οι αγώνες δρόμου,
800μ. για παιδιά και 5 χιλιομέτρων για ενήλικες, με διοργανωτή το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου».
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Συνέντευξη
Νικολέτας Μιχαηλίδου

Η σηµασία των
Ζάππειων Ολυµπιάδων

Η Κλινική Διαιτολόγος και Αθλητική Διατροφολόγος κα. Νικολέτα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στα «Ολυμπιακά Νέα» αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της σωστής διατροφής στον αθλητισμό, στη σωστή αναπλήρωση μετά την προπόνηση, ενώ τόνισε ότι οι
αθλητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής.

Οι Ζάππειες Ολυμπιάδες θεωρούνται ουσιαστικά ο προάγγελος των Ολυμπιακών Αγώνων και η πρώτη σοβαρή απόπειρα αναβίωσης των αρχαίων Αγώνων. Ανάμεσα στα εκατοντάδες πολύτιμα κειμήλια που κοσμούν το
Κυπριακό Ολυμπιακό Μουσείο, το αρχαιότερο είναι το αυθεντικό μετάλλιο που κέρδισε
ο Θεοφάνης Θεοδότου το 1889 στη 4η Ζάππεια Ολυμπιάδα.

σελ. 11

Συνέντευξη Ανδρέα Καριόλου
Οριακά δεν πήρε την πρόκριση για το Τόκιο
2020, μέσα από το πρόσφατο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας, ο Ανδρέας Καριόλου στα RS:X. «Η επόμενη ευκαιρία είναι
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Σεπτέμβρη του 2019. Αν επαναλάβω τη φετινή μου
απόδοση, την παίρνω χωρίς πρόβλημα την
πρόκριση. Επιμένω. Δεν πέτυχα ακόμη αυτό
που ήθελα στους Ολυμπιακούς και γι΄ αυτό
επιμένω!».

Εξιδανίκευση
της επιθετικότητας
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

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:
Ηρόδοτος Μιλτιάδους

Σχεδιασµός και Εκτύπωση:
Theopress LTD

Το φοβερότερο ένστικτο, που κυριαρχεί, μάλιστα, μέσα μας είναι αυτό της επιθετικότητας – της οργής. Ο Όμηρος, στο φοβερό αυτό ένστικτο, αφιέρωσε το αριστουργηματικότερο ποίημα όλων των εποχών την «ΗΛΙΑΔΑ». Επικαλείται μάλιστα την θεά της ποίησης. Μούσα («ΜΗΝΙΝ ΑΕΙΔΕ ΘΕΑ») για να
τον βοηθήσει να περιγράψει τη συνεχή οργή, δείγμα της επιβολής του ενστίκτου αυτού. Η ψυχή και γενικά ο άνθρωπος, λειτουργεί με βάση τα ένστικτα που φέρει μέσα
του. Τα ένστικτα αυτά, αν δεν ελεγχθούν και
αφεθούν ελεύθερα, μπορεί πολλές φορές να
οδηγήσουν σε ενέργειες πέραν της λογικής.
Το «ΕΓΩ» μας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό
από τον τρόπο που εξωτερικεύουμε τα ένστικτα μας και που σε τελευταία ανάλυση
συνθέτουν το χαρακτήρα μας και εκφράζουν την προσωπικότητα και την αγωγή μας.
Το ένστικτο της επιθετικότητας, ανεξέλεγκτο
απειλεί το «ΕΓΩ» του ανθρώπου. Γι΄ αυτό το
άτομο στην προσπάθεια του να προστατέψει το «ΕΓΩ» του, από την επιθετικότητα,
χρησιμοποιεί διάφορους μηχανισμούς άμυ-

Κοινή υποψηφιότητα των δύο
Κορέων για το 2032
Στις 19 Σεπτεμβρίου οι ηγέτες της Νοτίου και Βορείου Κορέας, Μουν
Τζαέ-ιν και Κιμ Γιονγκ-Ουν αντίστοιχα, συναντήθηκαν στην Πιονγιάνγκ, για 3η φορά φέτος, όπου συμφώνησαν σε μια σειρά από μέτρα για προώθηση της ειρήνης στη χερσόνησο. Ανάμεσα στα μέτρα
που συμφωνήθηκαν, ήταν και η προώθηση της κοινής υποψηφιότητας της Βόρειας Κορέας και της Νότιας Κορέας για τη διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032. Οι λεπτομέρειες της υποψηφιότητας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, όμως αναμένεται πως οι δύο
πρωτεύουσες, Σεούλ (η Ολυμπιακή πόλη του 1988) και η Πιονγιάνγκ,
θα φιλοξενήσουν τα αγωνίσματα. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας
Μπαχ χαιρέτησε την πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για τη δύναμη
που έχει ο αθλητισμός στην προσέλκυση της ειρήνης. Η Βόρεια Κορέα συμμετείχε -παρά τις αντίθετες προβλέψεις τους μήνες που προηγήθηκαν- στους πρόσφατους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
στην ΠιονγκΤσανγκ της Νοτίου Κορέας και μάλιστα στη διοργάνωση
οι δύο χώρες παρέλασαν μαζί, ενώ έστειλαν και κοινή ομάδα στο χόκεϊ επί πάγου. Κοινές ομάδες κατέβασαν ακολούθως στους Πανασιατικούς Αγώνες του Αυγούστου. Για τους Αγώνες του 2032, υποψηφιότητα εξετάζουν επίσης η Σαγκάη (Κίνα), το Μπρίσμπεϊν (Αυστραλία), η Ινδία και η Γερμανία.
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νας. Κατά τον καθηγητή της Ψυχιατρικής Γ.
Φιλιόπουλο, από τους μηχανισμούς αυτούς,
είναι ο μόνος φυσιολογικός (οι άλλοι είναι
παθολογικοί) είναι αυτός της «ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΙΣ» και «ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΙΣ». Θέλοντας μάλιστα να καταδείξει τι σημαίνει μετουσίωσις,
αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
την έννοια της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΗΣ
ΑΜΙΛΛΑΣ και ως δεύτερο παράδειγμα την
ΤΕΧΝΗ.
Με τις δραστηριότητες αυτές, ο άνθρωπος
μετουσιώνει δηλαδή μετατρέπει την επιθετικότητα σε ανώτερη πνευματική λειτουργία, δημιουργώντας την έννοια του «ΙΔΑΝΙΚΟΥ» (εξιδανίκευση).
Ο Αθλητισμός και η Τέχνη, είναι οι ευγενικές
ιδέες που εξιδανικεύουν το άτομο. Είναι το
κοινό σημείο του αθλητή με τον καλλιτέχνη
που δίνει αξία και νόημα στην προσπάθεια
και τον αγώνα, υπογραμμίζει την σημασία
του αθλητισμού, αλλά κύρια την απόλυτη
ανάγκη διαφύλαξης αυτού του κοινωνικού
και πάνω απ΄ όλα ανθρώπινου αγαθού.

Η κούρσα για τους Χειµερινούς του 2026

Ενόψει της Συνόδου της ΔΟΕ στο Μπουένος Άιρες τον Οκτώβριο, όπου ανακοινώθηκε η τελική λίστα των υποψήφιων πόλεων για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, οι
πόλεις που ετοίμασαν υποψηφιότητα συνεχίζουν τις επαφές
και ενέργειές τους. Στην Ιταλία, το Τορίνο αποσύρθηκε από την
κοινή υποψηφιότητα με Μιλάνο και Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, λόγω
σημαντικών διαφωνιών με το Μιλάνο. Πρόταση όπως αγωνίσματα διεξαχθούν σε άλλη χώρα κατέθεση η Στοκχόλμη της
Σουηδίας που επιθυμεί να αξιοποιήσει κάποιες εγκαταστάσεις
στη Ρίγα της Λετονίας. Το Σάπορο της Ιαπωνίας απέσυρε την
υποψηφιότητα για να συγκεντρωθεί στους Αγώνες του 2030,
αφού φάνταζε απίθανο να επιλεχθεί η ανατολική Ασία για τρίτη συνεχόμενη χειμερινή Ολυμπιάδα. Τέλος, στο Κάλγκαρι του
Καναδά η βασική συζήτηση έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των Αγώνων, ενώ διστακτικότητα επικρατεί ενόψει του δημοψηφίσματος που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου.

Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο
Στις 12 Μαρτίου 2020 η αφή της Φλόγας
Όπως ανακοινώθηκε, η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας
του 2020 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2020 στην Αρχαία Ολυμπία. Η Πρωθιέρεια, με επίκληση στο θεό Απόλλωνα
θα ανάψει τη δάδα με τη βοήθεια κοίλου κατόπτρου στο ναό
της Ήρας, σε μια συγκινητική και πανέμορφη τελετή, στην οποία
παρευρίσκονται αρχηγοί κρατών, πλήθος επισήμων και φιλάθλων. Η ελληνική λαμπαδηδρομία θα συνεχιστεί μέχρι τις 19
Μαρτίου, όταν θα παραδοθεί η Φλόγα στους Ιάπωνες διοργανωτές σε τελετή στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ακολούθως, η Φλόγα
θα αφιχθεί στην Ιαπωνία στις 20 Μαρτίου και μέχρι την τελετή
έναρξης τον Ιούλιο στο Τόκιο, θα επισκεφθεί και τις 47 περιφέρειες της χώρας.

Στη Σενεγάλη οι Ολυµπιακοί Νέων του 2022
Η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ αποφάσισε τον Σεπτέμβριο
όπως προκρίνει μόνο την υποψηφιότητα της Σενεγάλης για τους
4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που προγραμματίζονται για το
2022. Η ΔΟΕ επέλεξε τη χώρα της δυτικής Αφρικής, αποκλείοντας
από την κούρσα τις Μποτσουάνα, Νιγηρία και Τυνησία. Στη συνεδρία της ΔΟΕ στο Μπουένος Άιρες τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, όμως αυτή θεωρείται τυπικότητα. Το 2022
η Αφρική θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά διοργάνωση Ολυμπιακού επιπέδου, με τη Σενεγάλη να προγραμματίζει να φιλοξενήσει τους Αγώνες σε τρεις κοντινές πόλεις, την πρωτεύουσα
Ντακάρ, το Ντιαμνιάδιο και το Σάλι. «Είναι η ώρα της Αφρικής,
μιας ηπείρου που είναι το σπίτι πολλών σπουδαίων Ολυμπιονικών. Είναι η ήπειρος των νέων και γι΄ αυτό θέλουμε να φέρουμε
τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2022 στην Αφρική και στη
Σενεγάλη», σχολίασε ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ.

Η EOC ψάχνει διοργανώτρια για το 2023
Σε επιστολή που απέστειλε στις πενήντα ευρωπαϊκές Ολυμπιακές
Επιτροπές, η EOC ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία των
υποψηφιοτήτων για τους 3ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, που θα
πραγματοποιηθούν το 2023. Η πρώτη διοργάνωση έλαβε χώρα
το 2015 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και η δεύτερη θα διεξαχθεί το 2019 στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Πρόθεση της EOC είναι
να κλείσουν οι υποψηφιότητες μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και να
επιλεχθεί η επόμενη διοργανώτρια πριν τους επερχόμενους αγώνες στο Μινσκ.

Οι πέντε υποψήφιοι για το Piotr Nurowski
Στην ανακοίνωση των πέντε υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου/ας νέου/ας αθλητή/τριας του 2018 στην Ευρώπη προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή (EOC). Για το 8ο
Βραβείο Piotr Nurowski υποψήφιοι είναι τέσσερα κορίτσια, η
Λάουρα Στίγκερ (Αυστρία-ΦΩΤΟ), Άινα Κέσελι (Ουγγαρία), Ίγκα
Σβιάτεκ (Πολωνία) και Εύα Αλίνα Χότσεβαρ (Σλοβενία) και ένα
αγόρι, ο Γιάκουμπ Στάστνι (Τσεχία). Ο νικητής/τρια του βραβείου θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της 47ης Γενικής Συνέλευσης της EOC που θα πραγματοποιηθεί στη Μαρμπέλα της Ισπανίας στις 9 Νοεμβρίου. Από κυπριακής πλευράς, η ΚΟΕ πρότεινε τη Διαμάντω Ευριπίδου ως υποψήφια, με την αθλήτρια της
ρυθμικής γυμναστικής να φτάνει μέχρι την τελική 25άδα.
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Ήττα από Τσεχία για το Πανευρωπαϊκό
Δεν τα κατάφερε η Εθνική Κύπρου απέναντι στην Εθνική Τσεχίας, αγωνιζόμενη στα πλαίσια της α΄ φάσης του Πανευρωπαϊκού Ομαδικού Πρωταθλήματος Ανδρών στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση. Η χώρα μας ηττήθηκε με 3-0
την Τρίτη 2 Οκτωβρίου, στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
της ομοσπονδίας στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης». Στην
πρώτη αναμέτρηση ο Μάριος Γιάγκου έχασε από τον Πάβελ Σίρουσεκ με 31. Ακολούθως ο Χρίστος Χριστόνοφ ηττήθηκε από τον Τόμας Τρέγκλερ με 30. Τέλος, οι Γιάγκος Γιάγκου και Τόμας Κονέσκι αναμετρήθηκαν με τον Τσέχο
να κερδίζει 3-0. Προπονητής της Εθνικής Κύπρου είναι ο Αντριάν Σιμιόν. Την
τετράδα των αθλητών μας συμπλήρωνε ο νεαρός Τζόζεφ Ηλία ο οποίος δεν
αγωνίστηκε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Υποψήφιος κορυφαίος του κόσμου ο Κοντίδης

Στο φόρουμ της FISU στο Κράσνογιαρσκ
Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (ΚΟΠΑ) συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο
για τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό (14ο FISU FORUM) το
οποίο διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και φέτος πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κράσνογιαρσκ της Ρωσίας από τις 6 μέχρι
και τις 10 Αυγούστου. Η κυπριακή αποστολή αποτελείτο από
τους Δρ Αιμίλιο Σολωμού, Δρ Εύρο Δημοσθένους και τους φοιτητές Άντρια Κιρκίνη και Παναγιώτη Ρούσο (ΦΩΤΟ). Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε σεμινάρια και εργαστήρια, με το
κεντρικό θέμα του συνεδρίου φέτος να ήταν «Ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός σαν εφαλτήριο για πρωτοποριακή ηγεσία».

Ξεχωριστή τιμή αποτελεί
για τον Παύλο Κοντίδη η
συμπερίληψή του ανάμεσα στους πέντε ιστιοπλόους που είναι υποψήφιοι
για τον τίτλο του Rolex
World Sailor of the Year
για το 2018, για πρώτη
φορά στην καριέρα του.
Τις υποψηφιότητες ανακοίνωσε η Παγκόσμια
Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας
και οι προτεινόμενοι προέρχονται από όλο το φάσμα του ιστιοπλοϊκού κόσμου, όχι μόνο από τις δέκα Ολυμπιακές κατηγορίες. Για την
επιλογή των νικητών θα μετρήσει η ψήφος των Εθνικών Ομοσπονδιών κατά 70% και του κοινού κατά 30%. Οι νικητές θα ανακοινωθούν
στις Ετήσιες Βραβεύσεις της World Sailing στη Φλόριντα των ΗΠΑ,
στις 30 Οκτωβρίου, την κορυφαία ετήσια εκδήλωση της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας.
Σε άλλα νέα, ο νεαρός ιστιοπλόος των Finn, Παναγιώτης Ιορδάνου,
συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Finn στο Κόπερ της Σλοβενίας από τις 25 μέχρι και τις 31 Αυγούστου, όπου κατάφερε να τερματίσει στην 21η θέση πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις.

ΚΑΡΑΤΕ
Πρωτιά για Κύπρο στο Σαν Μαρίνο
Στους 5ους Αγώνες Μικρών Κρατών της Ευρώπης στο Καράτε, που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου στο Σαν Μαρίνο, συμμετείχε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε, με πλήρη ομάδων 120 αθλητών και αθλητριών.
Η χώρα μας κατέκτησε την πρωτιά με 21 χρυσά, αφήνοντας
δεύτερο το Λουξεμβούργο με 15 χρυσά. Η Κύπρος είχε
εξαιρετική παρουσία στη διοργάνωση όπου συμμετείχαν
489 αθλητές από τις εννιά χώρες (Ανδόρα, Κύπρος, Ισλανδία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Σαν Μαρίνο).
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ΠΥΓΜΑΧΙΑ

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

Νέος πρόεδρος ο Δαμιανός Χατζηδαμιανού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Οι κορυφαίοι του 2018

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η έκτακτη εκλογική
γενική συνέλευση της Παγκύπριας Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (ΠΕΟΠ) με σκοπό την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου. Παρευρέθηκαν δεκαεννιά εκπρόσωποι από δώδεκα σωματείαμέλη και ψήφισαν δεκατέσσερις από τους παρευρισκόμενους οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου, με 13 έγκυρα και 1 άκυρο να καταγράφονται. Νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας εξελέγει ο ταμίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού. Αντιπρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος Τσαγγαρίδης, γενικός γραμματέας ο Χρίστος Χατζηχαραλάμπους, ταμίας ο Στέλιος Χατζηπέτρου και μέλη οι
Λευτέρης Χρυσηλίου, Μιχάλης Κούρος Λοϊζίδης και Σταύρος Σταύρου.

Τους κορυφαίους του 2018 βράβευσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση, μέσα από την Ετήσια Τελετή Βραβεύσεων η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο και ήταν αφιερωμένη στην
καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και επίτιμος πρόεδρος της FIBA Europe, κ. Γιώργος Βασιλακόπουλος. Κορυφαίος καλαθοσφαιριστής της ΟΠΑΠ
Basket League αναδείχθηκε ο Ιάκωβος Παντελή της ΑΕΚ, κορυφαία καλαθοσφαιρίστρια η Πέτρα Όρλοβιτς της ΑΕΛ, κορυφαίος καλαθοσφαιριστής σε τροχοκάθισμα ο Σωτήρης
Χριστοφόρου. Κορυφαίος προπονητής της ΟΠΑΠ Basket
League ο Δημήτρης Κουκούρης, κορυφαίος προπονητής του
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών ο Χρίστος Στυλιανίδης και
κορυφαίος διαιτητής ο Ηλίας Κουνελές.

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Κυπελλούχος Κύπρου η Πρόοδος Καϊμακλίου
Τους κορυφαίους του 2018 βράβευσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση, μέσα από την Ετήσια Τελετή Βραβεύσεων η οποία
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο και ήταν αφιερωμένη στην καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και επίτιμος πρόεδρος της FIBA Europe, κ.
Γιώργος Βασιλακόπουλος. Κορυφαίος καλαθοσφαιριστής της ΟΠΑΠ
Basket League αναδείχθηκε ο Ιάκωβος Παντελή της ΑΕΚ, κορυφαία
καλαθοσφαιρίστρια η Πέτρα Όρλοβιτς της ΑΕΛ, κορυφαίος καλαθοσφαιριστής σε τροχοκάθισμα ο Σωτήρης Χριστοφόρου. Κορυφαίος
προπονητής της ΟΠΑΠ Basket League ο Δημήτρης Κουκούρης, κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών ο Χρίστος Στυλιανίδης και κορυφαίος διαιτητής ο Ηλίας Κουνελές.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Πρωτιά για Μακάμπι Χάιφα στο διεθνές
τουρνουά
Στο Hockey Series που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γκνιέζνο
της Πολωνίας μεταξύ 28 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2018,
συμμετείχε η Εθνική Κύπρου. Πρόκειται για την προκριματική
διοργάνωση για το Hockey Series Finals, το οποίο με τη σειρά
του καθορίζει τις ομάδες που παίρνουν την πρόκριση για το
ανά τετραετίας Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Η Κύπρος αντιμετώπισε τις Πολωνία, Ιταλία (προκρίθηκαν ως οι δύο πρώτες), Τσεχία, Ουκρανία και Λιθουανία. Η
χώρα μας βρίσκεται στο Νο60 της παγκόσμιας κατάταξης και
αντιμετώπισε ασφαλώς ομάδες ψηλότερα στην κατάταξη, με
την Πολωνία να βρίσκεται ψηλότερα απ΄ όλες, στο Νο21 του
κόσμου. Η χώρα μας δέχτηκε πέντε ήττες, με τη στενότερη
απέναντι στη Λιθουανία με 2-0. Αξιοσημείωτο είναι πως όλοι
οι παίκτες της Κύπρου ήταν ηλικίας 18 ετών και κάτω!
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Εορτάστηκε η «Ολυµπιακή Ηµέρα 2018»
Όμορφο ήταν το πρωινό της 15ης Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο

Επίδειξη ζούμπα
με φόντο τους πέντε κύκλους.

να διασκεδαστικό πρωινό πέρασαν εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι στο Ολυμπιακό Μέγαρο το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή διοργάνωσε τους εορτασμούς της Ολυμπιακής Ημέρας. Παρόντες ήταν αθλητές
και αθλήτριες της Ολυμπιακής ομάδας της Κύπρου και
πάνω από δεκαπέντε ομοσπονδίες και αθλήματα που
πραγματοποίησαν επίδειξη των σπορ τους.

Έ

Η «Ολυμπιακή Ημέρα 2018» συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Στροβόλο. Χορηγός εκδήλωσης ήταν η ΟΠΑΠ Κύπρου. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο Αντιπρόεδρος
του ΚΟΑ κ. Δημήτρης Λεοντής, η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της ΟΠΑΠ Κύπρου κ. Αγάθη Μανναρίδου, από το
τμήμα δημοσίων σχέσεων της Cyta η κ. Άννα Κούμα. Παρών ήταν και ο Πρεσβευτής Fair Play κ. Κωνσταντίνος
Χαραλαμπίδης. Η κα. Κάλλη Χατζηιωσήφ ήταν παρούσα
με την ιδιότητα της πρέσβειρας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού με το σλόγκαν #BeActive.
Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Toyota, η οποία
έφερε στο Μέγαρο το νέο μοντέλο C-HR. Με τα παιδιά
έπαιξαν και φωτογραφήθηκαν οι μασκότ των χορηγών
της ΚΟΕ, ο «ΟΠΑΠάκης» από την ΟΠΑΠ Κύπρου και o
«Τέλης» από τη Cyta.

Καλαθόσφαιρα.

Μπόουλινγκ.

Πυγμαχία.

Ποδηλασία.

Virtual Ποδηλασία.

Ο δήμαρχος Στροβόλου, με τον πρόεδρο
της ΚΟΕ και την πρέσβειρα Be Active.

Στα πλαίσια της Ολυμπιακής Ημέρας, πραγματοποιήθηκαν και οι αγώνες δρόμου, 800μ. για παιδιά και 5 χιλιομέτρων για ενήλικες, με διοργανωτή το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου».
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Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κάνει χειραψία με την Άντρη Ελευθερίου.

Η Διαμάντω Ευριπίδου
με τον Μάριο Γεωργίου.

Γυμναστική.

Οι νικητές των αγώνων δρόμου.

Πάλη.

Ο κ. Μιχαηλίδης παραδίδει μεταθανάτια τιμητική πλακέτα στη σύζυγο του
Γιώργου Μεσημέρτση.

Ο Απόστολος Παρέλλης
με τον «ΟΠΑΠάκη».

Η μασκότ της Cyta, ο "Τέλης",
με την κα. Άννα Κούμα.

Οι αθλητές του Καράτε με τον «ΟΠΑΠάκη».

Η Άντρη Ελευθερίου δοκιμάζει επιτραπέζια αντισφαίριση.
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ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
Κλινική Διαιτολόγος, Αθλητική Διατροφολόγος

«Χρειάζεται πολύ προσοχή στα συμπληρώματα
διατροφής και ειδικά στις μικρές ηλικίες. Πρώτα
πρέπει να δίδεται σημασία στη διατροφή».

ια να μπορέσει ένας αθλητής να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο το μάξιμουμ της απόδοσης του, δεν αρκεί μόνο η 100%
προσήλωση στην προπόνηση και στο ημερήσιο του πρόγραμμα. Απαιτούνται πολλά περισσότερα και στον εξωαγωνιστικό τομέα, ανάμεσα τους και μια σωστή και συγκεκριμένη διατροφή.

Γ

Η Κλινική Διαιτολόγος και Αθλητική Διατροφολόγος κα. Νικολέτα Μιχαηλίδου μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» και αναφέρθηκε στη
σημαντικότητα της σωστής διατροφής στον αθλητισμό, στη σωστή αναπλήρωση μετά την προπόνηση, ενώ τόνισε ότι οι αθλητές
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής.
Ζητήσαμε από την κα. Μιχαηλίδου, για αρχή, να μας αναλύσει το
πλεονέκτημα που λαμβάνει ένας αθλητής ο οποίος ακολουθεί πιστά μια σωστή διατροφή: «Η διατροφή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της υποστήριξης ενός αθλητή. Αν ο αθλητής δεν τρώει σωστά, δεν θα έχει την απαραίτητη ενέργεια να προπονηθεί. Είναι
πολύ σημαντικό τόσο για να διαφυλάσσεται η υγεία του όσο και
για την ενέργεια απόδοσης στην προπόνηση και στον αγώνα. Δεν
υπάρχει αθλητής που δεν ακολουθεί καλή διατροφή. Οι σωστές
ποσότητες θρεπτικών συστατικών και ειδικά η αναπλήρωση αμέσως μετά την προπόνηση είναι πολύ σημαντικά».
Ποιες είναι οι σημαντικότερες ομάδες τροφίμων για έναν αθλητή;
«Οι υδατάνθρακες, η πρωτεΐνη, τα καλά λιπαρά και μέταλλα, τα
ιχνοστοιχεία και ηλεκτρολύτες και η σωστή ενυδάτωση. Το πιο
σημαντικό καύσιμο σε αθλήματα αντοχής και ημιαντοχής είναι οι
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υδατάνθρακες. Σε κάθε γεύμα, πρέπει επίσης να υπάρχει πηγή
πρωτεΐνης», λέει η κα. Μιχαηλίδου.
Πόσο όμως διαφέρει η διατροφή για έναν αθλητή ομαδικών
σπορ με ένα αθλητή ατομικών αθλημάτων; «Ο κάθε άνθρωπος,
ανεξαρτήτου αγωνίσματος και αθλήματος, έχει διαφορετικές
ανάγκες. Παίζει ρόλο η ηλικία, το ύψος, το βάρος, πότε βρισκόμαστε στη σεζόν. Όλα είναι διαφορετικά. Ακόμη και οι έντεκα παίκτες μιας ποδοσφαιρικής ομάδας έχουν διαφορετικές ανάγκες. Η
διατροφή διαφέρει επίσης για ένα σκοπευτή με ένα τενίστα, ή ένα
σπρίντερ με έναν δρομέα. Οι βάσεις, όμως, είναι οι ίδιες. Από εκεί
και πέρα αλλάζουν οι δοσολογίες».
Η ενυδάτωση είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι: «Κατά τη
διάρκεια της ημέρας, ένας αθλητής πρέπει να πίνει 8 με 12 ποτήρια νερό», λέει η κα. Μιχαηλίδου και συνεχίζει: «Κατά τη διάρκεια
της προπόνησης, αν αυτή διαρκεί πάνω από 45 λεπτά, χρειάζονται επίσης ηλεκτρολύτες με γλυκόζη. Αυτό βοηθά στην καλή ενυδάτωση του μυός και βοηθά στην αποφυγή τραυματισμών. Μετά την προπόνηση είναι εντάξει να πιείς κάτι με πιο ψηλή γλυκόζη για αναπλήρωση».
Κλείνοντας, η Κλινική Διαιτολόγος, ήταν ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά
τα συμπληρώματα: «Θέλω να τονίσω ότι χρειάζεται πολύ προσοχή στα συμπληρώματα διατροφής και ειδικά στις μικρές ηλικίες.
Πρώτα πρέπει να δίδεται σημασία στη διατροφή και μόνο αν
χρειάζεται να παίρνει ένας αθλητής συμπληρώματα και αυτό μετά που θα ρωτάνε τους ειδικούς και θα είναι σίγουροι πως τα αγοράζουν από πιστοποιημένες εταιρείες».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η σηµασία των Ζάππειων Ολυµπιάδων
στην αναβίωση των Ολυµπιακών
Θεωρούνται ουσιαστικά ο προάγγελος των Ολυμπιακών Αγώνων και η πρώτη σοβαρή απόπειρα αναβίωσης
των αρχαίων Αγώνων

To 1896, 241 αθλητές από 14 χώρες προσήλθαν στην Αθήνα για τους Α΄ Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ζάππειες Ολυμπιάδες έπαυσαν, όμως η κληρονομιά τους
διατηρείται μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες πολύτιμα κειμήλια που κοσμούν το
Κυπριακό Ολυμπιακό Μουσείο, το αρχαιότερο απ΄ όλα είναι το
αυθεντικό μετάλλιο που κέρδισε ο Θεοφάνης Θεοδότου το 1889
στη 4η Ζάππεια Ολυμπιάδα στην Αθήνα. Ο μετέπειτα ιδρυτής
του ΓΣΠ βρισκόταν στην Αθήνα ως φοιτητής νομικής και προπονείτο παράλληλα υπό το βλέμμα του μεγάλου παιδαγωγού
Ιωάννη Φωκιανού. Στην 4η Ζάππεια Ολυμπιάδα ο Θεοδότου πήρε την πρωτιά στο μονόζυγο, με το μετάλλιο που κατέκτησε να
βρίσκεται σήμερα στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.
Τριάντα χρόνια νωρίτερα, στις 15 Νοεμβρίου 1859 στη σημερινή πλατεία Ομονοίας, πραγματοποιήθηκε η Ολύμπια του 1859
(η 1η Ζάππεια Ολυμπιάδα). Σύμφωνα με την Αθλητική Ηχώ σε
αφιέρωμα στις 5 Νοεμβρίου 1949, δεύτερος στο αγώνισμα του
ακοντισμού ευθυβολίας ήταν ένας Ηλίας Κύπριος, στρατιώτης
στο επάγγελμα, χωρίς περισσότερα στοιχεία.
Τι ήταν όμως οι Ζάππειες Ολυμπιάδες (ονομάστηκαν έτσι προς τιμή του χρηματοδότη των Αγώνων Ευάγγελου Ζάππα) και γιατί
μνημονεύονται μέχρι σήμερα; Αυτό επειδή θεωρούνται ουσιαστικά ο προάγγελος των Ολυμπιακών Αγώνων και η πρώτη σοβαρή απόπειρα αναβίωσης των αρχαίων Αγώνων.
Ο Ευάγγελος Ζάππας, ένας πλούσιος έμπορας της ελληνικής διασποράς στη Ρουμανία, που ήταν γοητευμένος με την ιδέα της
Ολυμπιακής αναβίωσης, το 1856 πρότεινε με επιστολή του στον
βασιλιά Όθωνα τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, για την
οποία θα αναλάμβανε εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση. Ο τότε
υπουργός εξωτερικών, Αλέξανδρος Ρίζος, τον ευχαρίστησε αλλά
του ανέφερε πως «σήμερα τα έθνη δεν διακρίνονται από τους
καλύτερους αθλητές, αλλά από τους πρωτοπόρους της βιομηχανίας και της γεωργίας» και του πρότεινε αντ’ αυτού τη χρηματοδότηση βιομηχανικών Ολυμπιακών Αγώνων! Τελικά, μετά από
μια σειρά άρθρων στον Τύπο, η πρόταση του Ζάππα έγινε γνω-

Το μετάλλιο που κέρδισε το 1889 ο Θεοφάνης Θεοδότου στην 4η Ζάππεια
Ολυμπιάδα βρίσκεται σήμερα στο Κυπριακό Ολυμπιακό Μουσείο.

στή στο κοινό, με αποτέλεσμα να μπει σε τροχιά η διεξαγωγή της
Ολύμπιας του 1859, με τη συμμετοχή μόνο Ελλήνων, σε αγωνίσματα όπως δρόμους, ακοντισμό, δισκοβολία και άλμα.
Ο θάνατος του Ζάππα το 1865 δεν έβαλε τέλος στους Αγώνες,
αφού ο ίδιος άφησε μεγάλη περιουσία, με σκοπό την κάλυψη του
κόστους των διοργανώσεων. Στις 15 Νοεμβρίου 1870 πραγματοποιήθηκαν στο Παναθηναϊκό στάδιο οι 2οι Αγώνες, μπροστά
σε 20-25 χιλιάδες θεατές. Οι νικητές των αγώνων κέρδισαν χρηματικά βραβεία, ενώ στους τρεις πρώτους κάθε αγωνίσματος
απονεμήθηκε κλάδος ελιάς.
Η 3η Ολύμπια πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 1875 στο Παναθηναϊκό στάδιο, με τον διευθυντή του Δημόσιου Γυμνασίου,
Ιωάννη Φωκιανό, να αναλαμβάνει τη διοργάνωση. Όμως απέκλεισε όλους τους αθλητές που δεν προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο, αφού θεωρούσε ότι τα ιδανικά του αθλητισμού μπορούσαν να υιοθετηθούν μόνο από τις πιο εύπορες κοινωνικά τάξεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η διοργάνωση να δεχτεί αρνητική
κριτική από τον Τύπο.
Η διαμάχη για τη διαθήκη του Ευ. Ζάππα έφερε την καθυστέρηση της διεξαγωγής της επόμενης διοργάνωσης, που έλαβε χώρα τελικά μεταξύ 30 Απριλίου και 12 Μαΐου 1889, μετά που ο Ι.
Φωκιανός ανέλαβε με προσωπικά του έξοδα τους Αγώνες. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την 4η Ολύμπια, με τον Τύπο να
σχολιάζει θετικά.
Πρόθεση ήταν να διεξαχθεί η επόμενη διοργάνωση το 1892,
όμως η οικονομική στενότητα δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Ακολούθως, το 1894 ιδρύθηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και
δύο χρόνια μετά 241 αθλητές από 14 χώρες προσήλθαν στην
Αθήνα για τους Α΄ Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ζάππειες Ολυμπιάδες
έπαυσαν, όμως η κληρονομιά τους διατηρείται μέχρι σήμερα.
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Ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ολυµπιακή Ακαδηµία
Στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας πραγματοποιήθηκε το διήμερο 19-20
Σεπτεμβρίου 2018 η ιδρυτική καταστατική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΟΑ). Την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
Κύπρου (ΕΟΑΚ) εκπροσώπησε στη συνέλευση ο πρόεδρος της ΕΟΑΚ
και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνος Μιχαηλίδης.
Στην ιδρυτική συνέλευση εκπροσωπήθηκαν 35 ευρωπαϊκές Ολυμπιακές ακαδημίες, ενώ παρόντες ήταν και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) κ. Ισίδωρος Κούβελος και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γιάνεζ Κοτσίγιαντσιτς.

Στη συνέλευση εγκρίθηκε το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής
Ακαδημίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το εκτελεστικό
συμβούλιο. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γερμανός Δρ. Μάνφρεντ Λάμερ
με αντιπροέδρους τους καθηγητές Μαρία Μουράτοβα από την Ουκρανία και Λοζάν Μίτεφ από τη Βουλγαρία.
Σκοπός της ΕΟΑ είναι ο συντονισμός μεταξύ των Ολυμπιακών ακαδημιών της ηπείρου, η εφαρμογή κοινών προγραμμάτων για διάδοση του
Ολυμπισμού, η ανταλλαγή πληροφοριών για τον Ολυμπισμό, η διοργάνωση συνόδων με συμμετοχή απ΄ όλη την Ευρώπη, η ενίσχυση της
Ολυμπιακής εκπαίδευσης και κυρίως η επανατοποθέτηση στις σωστές
διαστάσεις της Ολυμπιακής ιδεολογίας και φιλοσοφίας.

Στην ιδρυτική συνέλευση εκπροσωπήθηκαν 35 ευρωπαϊκές Ολυμπιακές ακαδημίες.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός 2019-2021
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε σε διάσκεψη Τύπου στις 24 Σεπτεμβρίου τον
Στρατηγικό Σχεδιασμό της περιόδου 2019-2021. Ο Σχεδιασμός καταρτίστηκε σε συνεργασία
με τον οίκο Ernst & Young έχοντας ως γνώμονα τις οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με στόχο την άριστη λειτουργία όλων των στοιχείων που τη συνθέτουν ως οργανισμό.
Η Γενική Διευθύντρια κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη παρουσίασε τον Σχεδιασμό, λέγοντας
πως «η ΚΟΕ ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των καιρών καθόρισε τα επόμενα βήματα της
τριετίας μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον
προϋπολογισμό της και ο οποίος στην πορεία θα αξιολογείται και θα διαμορφώνεται ανάλογα
με τα δεδομένα».
Ο πρόεδρος κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, μιλώντας στη διάσκεψη, παρουσίασε το Ολυμπιακό Κέντρο Στήριξης Αθλητών και την Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη, δύο μεγαλεπήβολα έργα τα
οποία επίσης αποτελούν κομμάτι του σχεδιασμού της Ολυμπιακής Επιτροπής και τα οποία
ήδη βρίσκονται στη φάση υλοποίησης. Το Ολυμπιακό Κέντρο Στήριξης αθλητών, θα έχει ως
στόχο να δίνει την ευκαιρία στους αθλητές μας να έχουν άμεση πρόσβαση σε αθλητίατρους,
αθλητικούς ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, αθλητικούς διαιτολόγους και διατροφολόγους,
ενώ η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη θα παρέχει τη δυνατότητα σε μελετητές και ερευνητές, φοιτητές και μαθητές, σε κάθε ενδιαφερόμενο, να εξεύρουν συγκεντρωμένη την απαραίτητη βιβλιογραφία που αφορά τον κυπριακό αθλητισμό.

Ο Σχεδιασμός καταρτίστηκε
σε συνεργασία με τον οίκο
Ernst & Young έχοντας ως
γνώμονα τις οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
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Συνεδρία της τεχνικής
επιτροπής ∆ΕΜΑ
Στη συνεδρία της τεχνικής επιτροπής της
Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων
(ΔΕΜΑ) την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη παρέστη ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, με την ιδιότητα του Μέλους της επιτροπής. Η επιτροπή έκανε την
αποτίμηση των 18ων Μεσογειακών Αγώνων της Ταραγόνα και ετοίμασε εισηγήσεις
προς το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΕΜΑ,
με σκοπό τη βελτίωση των Αγώνων. Πιο ειδικά, η επιτροπή αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο εκτελεστικό τη μείωση του αριθμού
των αθλημάτων, ούτως ώστε να γίνει πιο
προσιτή από οικονομικής και οργανωτικής
άποψης η ανάληψη της διοργάνωσης από
μεσαίου και μικρού μεγέθους κράτη.

Η επιτροπή αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο
εκτελεστικό της ΔΕΜΑ τη μείωση του αριθμού των
αθλημάτων.

CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑΡΙΟΛΟΥ

«Δεν πέτυχα ακόμη αυτό που ήθελα στους Ολυμπιακούς και γι΄ αυτό
επιμένω! Ο στόχος μου, το όνειρο μου, πάντα ήταν το μετάλλιο στην
Ολυμπιάδα. Αλλά σίγουρα θα βάλω πρώτα στόχο μια θέση στον τελικό».

Οριακά δεν πήρε το 2018 την κάρτα πρόκρισης για το Τόκιο 2020 ο ιστιοπλόος των RS:X, Ανδρέας Καριόλου. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας στη Δανία τον Αύγουστο, δέκα χώρες πήραν την κάρτα, με τον
35χρόνο (24/11/1982) να φέρνει την Κύπρο στη 13η σειρά κατάταξης.
Πλέον, το επόμενο ραντεβού για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες
θα είναι τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RS:X που
θα διεξαχθεί στη λίμνη του χωριού Τορμπόλε στη βόρεια Ιταλία.
Ο έμπειρος Κύπριος αθλητής μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» για την προσπάθεια πρόκρισης στο Τόκιο, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και τους
επόμενους του στόχους.
«Η πρώτη ευκαιρία για πρόκριση στους Ολυμπιακούς ήταν στη Δανία.
Έμεινα όμως για λίγο εκτός, αφού ήμουν η 13η χώρα και οι δέκα έπαιρναν την πρόκριση. Η επόμενη ευκαιρία είναι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Σεπτέμβρη του 2019. Επειδή μόνο εκείνος ο αγώνας θα δώσει
πρόκριση, είναι πολύ σημαντικό να είμαι έτοιμος, χωρίς τραυματισμούς.
Αν επαναλάβω τη φετινή μου απόδοση, την παίρνω χωρίς πρόβλημα την
πρόκριση. Αλλά εμένα ο στόχος μου δεν είναι μόνο η πρόκριση, αλλά να
πετύχω και κάτι καλύτερο», τόνισε ο Καριόλου.
Εφόσον τα καταφέρει, θα γράψει ιστορία, αφού θα γίνει ο μοναδικός Κύπριος αθλητής με πέντε συμμετοχές σε Ολυμπιακούς (σ.σ. οι εν ενεργεία
αθλητές Γιώργος Αχιλλέως και Κυριάκος Ιωάννου έχουν κι αυτοί τέσσερις Ολυμπιακές συμμετοχές): «Επιμένω. Δεν πέτυχα ακόμη αυτό που ήθελα στους Ολυμπιακούς και γι΄ αυτό επιμένω! Ο στόχος μου, το όνειρο
μου, πάντα ήταν το μετάλλιο στην Ολυμπιάδα. Αλλά σίγουρα θα βάλω
πρώτα στόχο μια θέση στον τελικό».

Τον Σεπτέμβριο ο Καριόλου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις συνθήκες στην Ενοσίμα του Τόκιο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Είναι ένας τόπος με πολλά πρόσωπα, κάποτε έχει πολύ αέρα και κύματα και άλλες φορές όχι. Έχει πολλές αλλαγές. Είναι πολλά τα σενάρια για το Τόκιο και η θάλασσα εκεί είναι διαφορετική».
Όσο για τη σεζόν του 2018, ο 35χρονος ιστιοπλόος λέει: «Το 2017 έκανα
μια επέμβαση στον ώμο και έμεινα λίγο καιρό εκτός. Το 2018 ήταν η επιστροφή μου. Ήταν μια όχι ιδιαίτερα καλή, αλλά ούτε και άσχημη χρονιά.
Έχω λίγα εμπόδια τώρα με το θέμα του προπονητή. Δεν είναι ξεκάθαρο
αν θα συνεχίσω με τον Νίκο Κακλαμανάκη, με τον οποίο δουλέψαμε πέρσι, αφού προέκυψαν κάποια θέματα με την ελληνική ομοσπονδία. Και
δυστυχώς δεν μπορώ να τον καλύψω οικονομικά εξ ολοκλήρου, αλλά
ήμασταν μαζί με τον Βύρωνα Κοκκαλάνη, έτσι θα κάνουμε μια συνάντηση για να το δούμε το θέμα».
Το οικονομικό είναι, όπως για όλους τους αθλητές, ένα σημαντικό θέμα
το οποίο πρέπει να διαχειρίζονται: «Το πρόγραμμα μου το 2019 εξαρτάται από το οικονομικό. Το μπάτζετ για το 2018 ακόμη δεν μου το είπε η
ομοσπονδία, αφού αυτοί με τη σειρά τους περιμένουν τον ΚΟΑ και αυτοί τον προϋπολογισμό του κράτους. Για το 2018 επειδή δεν ήξερα το
μπάτζετ μου, έκανα εικασίες και πλήρωνα κυρίως από την τσέπη μου. Ο
επόμενος αγώνας που είναι στο πρόγραμμα μου είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μαϊάμι τον Ιανουάριο».
Κλείνοντας, ο Καριόλου θέλησε να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές του:
«Η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι πολλά χρόνια δίπλα μου και με στηρίζει. Όπως
επίσης η εταιρία Biosearch For Sports, η εταιρία CYCARBON, η Famous
Sports με αθλητικό υλικό και η optik.cy».

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

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

