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Αποθέωση του Ευ Αγωνίζεσθαι!

Ο Τότης Ιορδάνου δάνεισε στον Τούρκο Αλικιάν Καϊνάρ το σκάφος του
ενέργεια του ιστιοπλόου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, Παναγιώτη (Τότη)
Ιορδάνου να δανείσει το σκάφος του, σε εν’ εξελίξει διεθνή αγώνα στην
Αθήνα σε Τούρκο συναθλητή του, που διεκδικούσε μετάλλιο, προκάλεσε
συγκίνηση στον αθλητικό κόσμο! Η αξιέπαινη αυτή πράξη του ευ αγωνίζεσθαι,
όπως ήταν λογικό, κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου αφού πέραν από το εξαιρετικό της πράξης αυτής, σημειώθηκε μεταξύ δύο αθλητών από αντίστοιχες χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση.

Η

«Δεν σκέφτηκα ότι αυτός είναι Τούρκος, εγώ Κύπριος, και οποιαδήποτε άλλα
πολιτικά θέματα. Σκέφτηκα μόνο ότι είναι αθλητής, συναθλητής μου, που
χρειαζόταν τη βοήθεια μου και μπορούσα να του τη δώσω. Τον έβλεπα σκεφτικό, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα με το κατάρτι, τον πλησίασα σιγά-σιγά στη θάλασσα, και ανταλλάξαμε σκάφη λίγο πριν ξεκινήσει η ιστιοδρομία.
Πιστεύω ότι είναι μια καλή εξέλιξη για τον αθλητισμό, σε μια εποχή που Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία βρίσκονται σε διαμάχη. Στον αγώνα όμως δεν το
σκέφτομαι αυτό, αλλά ότι είναι συναθλητής και φίλος», ήταν τα εξαιρετικά λόγια του ιστιοπλόου, στα ελληνικά ΜΜΕ, που φρόντισαν να αναδείξουν το θέμα.
Ο Τότης Ιορδάνου είναι 20 ετών και ξεκίνησε την Ιστιοπλοΐα από την ηλικία των
πέντε ετών. Αγωνίζεται στα Finn, και είναι αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού.
Προπονητής του είναι ο πατέρας του, Σωκράτης Ιορδάνου, και ο ομοσπονδιακός
προπονητής Δημήτρης Δημητρίου.
σελ. 8-9
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Ολυµπιακό Κέντρο Στήριξης
Αθλητών

Στο αρχείο της Ολυµπιακής
Βιβλιοθήκης

Οκτώ ομιλητές υψηλού επιπέδου μίλησαν
στο σεμινάριο «Η Επιστήμη στην Υπηρεσία
του Αθλητισμού» στην κατάμεστη αίθουσα
του Ολυμπιακού Μεγάρου στις 10 Νοεμβρίου, στην πρώτη δράση του νεοσύστατου
Ολυμπιακού Κέντρου Στήριξης Αθλητών. Το
σεμινάριο τέθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, στο πλαίσιο
του Κέντρου.

Μία έκδοση 63 ετών, που ανήκει στην Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη, και δίνει την
ευκαιρία στον αναγνώστη να μεταφερθεί νοερά σε μια διαφορετική εποχή στην Κύπρο,
είναι το θέμα που παρουσιάζουμε στο ρετρό
αυτού του μήνα. Το επίσημο πρόγραμμα των
Παγκύπριων Αγώνων του 1955 προκαλεί εντύπωση για την ποιότητα της δουλειάς.

σελ. 15

Συνέντευξη Νεκταρίας Παναγή
«Πέτυχα τους στόχους μου, βρέθηκα ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης και είχα
ψηλά πλασαρίσματα σε Μεσογειακούς και
Κοινοπολιτειακούς. Έτσι θεωρώ ότι το 2018
ήταν η καλύτερη μου χρονιά», είπε στη συνέντευξή της η πρωταθλήτρια του μήκους,
Νεκταρία Παναγή, η οποία ήταν 11η στο
Πανευρωπαϊκό, 4η στους Μεσογειακούς και
6η στους Κοινοπολιτειακούς.

Καταλύτης
ο ανθρώπινος παράγοντας
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Η σύγχρονη εποχή, έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά τον ανταγωνισμό, τον
επαγγελματισμό και κυρίως την εμπορευματοποίηση, η οποία μάλιστα, επικρατεί σε όλους τους ανταγωνιστικούς
τομείς. Είναι οι τρεις βασικοί άξονες
που βασίζεται και λειτουργεί η σύγχρονη κοινωνία. Ιδιαίτερα έντονη είναι η
επίδραση της εμπορευματοποίησης
πάνω στον αθλητισμό, που είναι η κατ’
εξοχήν έκφραση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό, όμως είχε ως συνέπεια να
δημιουργεί αρκετά προβλήματα στη
φυσική λειτουργία του αθλητισμού σαν
κοινωνικού αγαθού.
Το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι αν
ο αθλητισμός ελέγχει ή ελέγχεται από
την εμπορευματοποίηση. Μια πραγματικότητα είναι ότι η εμπλοκή του οικονομικού παράγοντα, παρέχει μεν οικονομικά έσοδα, αλλά την ίδια στιγμή αυξάνει τα έσοδα των χορηγών. Είναι επίσης αλήθεια ότι η βιομηχανία του
αθλητικού «marketing» θέτει σε δεύτερη μοίρα τον αθλητισμό και σε πρώτη
την εμπορική αξία.
Θα μπορούσε όμως ο αθλητισμός να
επιβιώσει χωρίς εμπορικές συνεργασίες; Θα μπορούσε να υπάρξει πρό-

οδος χωρίς την υλικοτεχνική υποδομή
που προσφέρουν οι χορηγοί; Θα μπορούσαν οι αθλητές να αναπτύσσονται;
Ασφαλώς όχι. Το χρήμα σίγουρα βοηθά
αυτές τις κατευθύνσεις.
Όσοι έχουν βιώσει τον αθλητισμό σαν
φιλοσοφία και ουσία διέπονται από μια
μελαγχολία και ένα σκεπτικισμό, αν αυτό είναι πραγματικός αθλητισμός και
αν μπορεί σήμερα να επιτελέσει τους
στόχους του ως ηθικού-κοινωνικού
φαινόμενου. Το ερώτημα αν το χρήμα
φθείρει ή βοηθά, θα πλανάται πάντα.
Στην πραγματικότητα όμως και φθείρει
και βοηθά.
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι το χρήμα
θα ζήσει χωρίς τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός όμως όχι. Θα χάσει την αίγλη
του, την παγκοσμιότητα και κυρίως την
αυτονομία του, έναντι του Κράτους. Το
χρήμα λοιπόν είναι αναγκαίο. Το θέμα
είναι η σωστή και ηθική αξιοποίηση
του. Μπροστά από το χρήμα υπάρχει ο
ανθρώπινος παράγοντας, η συνείδηση
και η ηθική των αθλητικών παραγόντων και ηγετών και αυτά είναι που πρέπει να βελτιωθούν μέσα από την εκπαίδευση.

Πρόεδρος της ISSF ο Βλάντιµιρ Λίσιν

Μασκότ του Μινσκ
2019 ο Λέσικ
Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο
Μινσκ της Λευκορωσίας την Πέμπτη 29
Νοεμβρίου 2018, οι διοργανωτές των 2ων
Ευρωπαϊκών Αγώνων παρουσίασαν την
μασκότ της διοργάνωσης. Πρόκειται για
τον Λέσικ την αλεπού. Ο διευθυντής των
Αγώνων, Ανατόλ Κότοφ, τόνισε ότι τα μηνύματα που στέλνει ο Λέσικ, για φιλία και
αποδοχή της διαφορετικότητας, θα ενσωματωθούν απόλυτα στο γενικότερο μήνυμα των Αγώνων. Οι 2οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες του 2019 θα διεξαχθούν στο τέλος του
Ιούνη στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Μινσκ.

 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Μετά από 38 χρόνια προεδρίας του Μεξικανού Ολεγκάριο
Βάσκεζ Ράνια, ο Ρώσος Βλάντιμιρ Λίσιν (στη φώτο, με τον
Βλάντιμιρ Πούτιν) εξελέγη νέος πρόεδρος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF), την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε
στο Μόναχο. Ο Λίσιν, που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Σκοποβολής από το 2009, πήρε 148 ψήφους, έναντι 144 του Ιταλού Λουτσιάνο Ρόσι, σε μια στενή
και συγκλονιστική εκλογική διαδικασία.

Ο Αλγερινός Μουσταφά
Μπεράφ πρόεδρος της ANOCA
Την ηγεσία της Ένωσης Ολυμπιακών Επιτροπών της Αφρικής ανέλαβε ο Μουσταφά
Μπεράφ (φώτο), στην εκλογική διαδικασία
της ηπείρου που πραγματοποιήθηκε στο
Τόκιο, στο πλαίσιο της συνόδου της ANOC
στα τέλη Νοεμβρίου. Ο Αλγερινός πήρε 34
από τις 54 ψήφους, επικρατώντας της ανθυποψηφίου του Λυδία Νσεκέρα από το
Μπουρούντι. Ο Μπεράφ ήταν αντιπρόεδρος της ANOCA.

Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο
Αναβλήθηκαν οι εκλογές στην ANOC
Αναβλήθηκαν οι εκλογές
για την προεδρία στη Διεθνή Ένωση Ολυμπιακών
Επιτροπών (ANOC), που
ήταν ορισμένες στο Τόκιο
στα τέλη Νοεμβρίου, μετά την απόφαση του Σεΐχη Αχμάντ Αλ-Φαχάντ ΑλΣαμπάχ (ΦΩΤΟ) να αποσυρθεί προσωρινά από
την προεδρία της ANOC,
μέχρις ότου ξεκαθαρίσουν οι κατηγορίες σε βάρος του για χρηματισμό. Ο Σεΐχης Αχμάντ από το Κουβέιτ ήταν
ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία, όμως αποφάσισε να
αποσυρθεί για να «καθαρίσει» το όνομά του. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή των εκλογών, με τον πρόεδρο της
Ολυμπιακής Επιτροπής της Ωκεανίας, Ρόμπιν Μίτσελ από τα Φίτζι, να αναλαμβάνει την προσωρινή προεδρία.

«Όνειρο η τελετή έναρξης
στο κέντρο της πόλης»
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Τόμας
Μπαχ, μιλώντας στο Τόκιο, αποκάλυψε ότι όνειρο του είναι να
δει την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 να
πραγματοποιείται όχι στο στάδιο, αλλά στο κέντρο της πόλης.
Πρόκειται για ένα μοντέλο που είδαμε να λαμβάνει χώρα με
επιτυχία στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο
Μπουένος Άιρες. «Φαντάζομαι μια τελετή έναρξης στο κέντρο
της πόλης, σε ένα ιστορικό σημείο της πόλης, τί θα σήμαινε αυτό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι μαζί, να γιορτάζουν και
να είναι κομμάτι της εμπειρίας και όχι απλά να παρακολουθούν
από τις κερκίδες την εμπειρία», είπε ο πρόεδρος της ΔΟΕ. Η λεωφόρος Champs-Elysees (ΦΩΤΟ) στο Παρίσι θα αποτελούσε
το λογικό σημείο για το 2024, αν και το μεγαλύτερο εμπόδιο
σε ένα τέτοιο σενάριο είναι αναμφίβολα η ασφάλεια.

Το δηµοψήφισµα έβαλε τέλος
στο «Κάλγκαρι 2026»
Με το 56,4% των περίπου 300 χιλιάδων ατόμων που ψήφισαν
να λένε «όχι» στη διεκδίκηση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 από το Κάλγκαρι, το δημοψήφισμα στα μέσα Νοεμβρίου στην πόλη του Καναδά έβαλε οριστικό τέλος στην προσπάθεια για διοργάνωση των μεθεπόμενων χειμερινών Ολυμπιακών. Αν και δεν ήταν δεσμευτικό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ο δήμος του Κάλγκαρι και η Ολυμπιακή Επιτροπή
του Καναδά απέσυραν την υποψηφιότητα. Το κυριότερο επιχείρημα των αντιδρώντων κατά των Αγώνων ήταν το οικονομικό,
με το υπολογιζόμενο κόστος της διοργάνωσης να έφτανε τα 3,5
δισ. ευρώ. Πρόκειται για το 9ο συνεχόμενο αποτυχημένο δημοψήφισμα σε υποψήφια Ολυμπιακή πόλη τα τελευταία χρόνια.
Πλέον, δύο είναι οι υποψηφιότητες που παρέμειναν στην κούρσα για διεκδίκηση των Αγώνων, και οι δύο στην Ευρώπη. Πρόκειται για την Στοκχόλμη στη Σουηδία και την κοινή υποψηφιότητα Μιλάνο-Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο στην Ιταλία.

Συνδιοργάνωση από Σεούλ
και Πιονγιάνγκ της Γ.Σ. της ANOC
Η διπλωματία του αθλητισμού συνεχίζεται στην κορεατική χερσόνησο. Μετά τη φετινή κοινή συμμετοχή στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες και τους Πανασιατικούς Αγώνες, και την κοινή απόφαση των δύο ηγετών της Νοτίου και Βορείου Κορέας για
συν-διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032, οι δύο χώρες της χερσονήσου -που τυπικά βρίσκονται ακόμη σε πόλεμοανέλαβαν τη συν-διοργάνωση για το 2020 της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ANOC, της Διεθνούς Ένωσης Ολυμπιακών Επιτροπών. Η Σεούλ της Νοτίου Κορέας θα διοργανώσει το κυρίως κομμάτι της Συνόδου, με το ρόλο της Πιονγιάνγκ να ξεκαθαρίζει προσεχώς.
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ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΣΤΙΒΟΣ
Στις 15 Δεκεμβρίου η Εκλογική Γ.Σ. της ΚΟΕΑΣ
Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η Γενική Εκλογική Συνέλευση της ΚΟΕΑΣ, όπου θα αναδειχθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο
της ομοσπονδίας για την τριετία 2019-2021. Μετά τις καταστατικές αλλαγές,
στην ΚΟΕΑΣ θα πάρει θέση στο Δ.Σ. και προβλεπόμενος αριθμός γυναικών,
ακολουθώντας έτσι τη γραμμή της ΔΟΕ για εκπροσώπηση και των δύο φύλων
σε διοικητικές θέσεις.
Σε άλλα νέα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία (IAAF) αποφάσισε να επαναφέρει το
παλιό σύστημα πρόκρισης, με τα όρια, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2019 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Αντιθέτως, το σύστημα πρόκρισης
με βάση την Παγκόσμια κατάταξη θα εφαρμοστεί για τους Ολυμπιακούς του
2020 στο Τόκιο.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Ιστορική πρόκριση για Ομόνοια
Σπουδαία επιτυχία σημείωσε η πετοσφαιρική Ομόνοια, η
οποία προκρίθηκε στους «16» του CEV Challenge Cup
Ανδρών. Με τη νίκη με 3-1 σετ μέσα στην Κροατία απέναντι στην Mladost στις 28 Νοεμβρίου, οι πράσινοι έκλεισαν θέση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, αφού
επικράτησαν και στο πρώτο παιχνίδι με 3-2 σετ. Στους
«16» θα αντιμετωπίσουν την ισχυρή Belgorod από τη
Ρωσία, η οποία είναι η νυν κάτοχος του CEV Cup (2η τη
τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση) και τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης (2003, 2004 και 2014). Στην ίδια διοργάνωση, συμμετείχε και ο κυπελλούχος Κύπρου, Παφιακός, ο οποίος αποκλείστηκε από την α΄ φάση από την
πορτογαλική Μπενφίκα με δύο ήττες, 3-0 και 3-0.

Η ισχυρή ρωσική Belgorod αντίπαλος του «τριφυλλιού» στους «16»
του CEV Challenge Cup.

Η θητεία του προέδρου της ΚΟΕΑΣ, κ. Αντώνη Δράκου,
ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2018.

Εκλογή Χρ. Φωτίου στην Μεσογειακή Εκτελεστική

Άλλη μια διεθνή επιτυχία για τον Μάριο Γεωργίου (3ο από δεξιά) στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κότμπους.

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Μεσογειακών Χωρών της Γυμναστικής. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δεκαοκτώ χώρες της Μεσογείου, από την Ευρώπη, την Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή. Την Κύπρο εκπροσώπησε στη Γενική Συνέλευση ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυμναστικής κ. Χριστόδουλος Φωτίου. Η Γενική Συνέλευση ήταν εκλογική και μεταξύ των άλλων
θεμάτων διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής με τετραετή θητεία. Ο κ. Φωτίου υπέβαλε υποψηφιότητα για μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπή και εκλέχθηκε.
Εξάλλου, στα τέλη Νοεμβρίου 2018 ο πρωταθλητής μας Μάριος Γεωργίου συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κότμπους, που αποτέλεσε τον πρώτο αγώνα που έδινε βαθμούς πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Εκεί,
ο Λεμεσιανός αθλητής προκρίθηκε στον τελικό του δίζυγου όπου πήρε την πολύ τιμητική 4η θέση ανάμεσα σε κορυφαίους γυμναστές του κόσμου.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Καλή συγκομιδή στο διεθνές τουρνουά
Με τη συμμετοχή αθλητών από έξι χώρες στις κατηγορίες εφήβων, νεανίδων,
παίδων και κορασίδων, διεξήχθη μεταξύ 9-11 Νοεμβρίου στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» το ετήσιο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης που διοργάνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Συμμετείχαν οι εθνικές ομάδες της Νορβηγίας, του Λιβάνου, της
Αρμενίας, της Ιορδανίας, της Μάλτας και της Κύπρου. Ο συνολικός απολογισμός της Κύπρου ήταν δύο χρυσά, τρία αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια. Ο Λίβανος κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια, δύο αργυρά και τρία χάλκινα, ενώ
η Ιορδανία και η Αρμενία κατέκτησαν από ένα χρυσό και ένα αργυρό. Με τα
χρώματα της Εθνικής Κύπρου είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν είκοσι αθλητές και αθλήτριες.
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Αναμνηστική φωτογραφία μετά το τέλος των απονομών.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

Με το «14th Cyprus Cup»
έπεσε η αυλαία για το 2018
Αθλητές από οκτώ χώρες συμμετείχαν το
διήμερο 3-4 Νοεμβρίου στο «14th Cyprus
Cup» που διεξήχθη στο Φράγμα Πολεμιδιών.

Σε μια διοργάνωση που αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο, διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι (ΚΟΘΑΣΚΙ), ο διεθνής
αγώνας «14th Cyprus Cup» το διήμερο 3-4 Νοεμβρίου, στο Φράγμα Πολεμιδιών. Στον αγώνα συμμετείχαν αθλητές από οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των περισσοτέρων κορυφαίων Κυπρίων αθλητών αρκετοί εκ των οποίων κατέκτησαν πρώτες θέσεις στις κατηγορίες τους. O
αγώνας ήταν ο τελευταίος για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, και μετά το
τέλος του, πέραν της απονομής των επάθλων στους νικητές, η ΚΟΘΑΣΚΙ
τίμησε τους αθλητές που διακρίθηκαν κατά τη φετινή χρονιά στους Μεσογειακούς Αγώνες, όπως επίσης και σε Πανευρωπαϊκούς αρκετών ηλικιακών κατηγοριών το 2017 και το 2018. Τιμήθηκαν οι Φλωρεντία Λοΐζίδου, Ανδρέας Γεωργίου, Άρτεμις Κωνσταντίνου, Γιάννης Κόκκινος, Στέλλα
Αναστάση, Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Ρούλα Παντελή. Ο πρόεδρος
της ΚΟΘΑΣΚΙ κ. Ανδρέας Κόκκινος τόνισε ότι «είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, αφού ήδη οι νεαροί μας
αθλητές εντυπωσιάζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις ηλικιακές κατηγορίες που αγωνίζονται», ενώ αναφέρθηκε και στο σημαντικό θέμα με
τους χώρους προπόνησης, λέγοντας πως «ύστερα από δεκαπέντε χρόνια
προσπαθειών, πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να λύσουμε ένα μεγάλο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι αθλητικές
Ομοσπονδίες που δραστηριοποιούνται στο νερό. Η νομοθετική ρύθμιση
για τη διαχείριση των φραγμάτων, βρίσκεται στο τελικό στάδιο».

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Οι αντίπαλοι στο δρόμο για το Euro 2020
Τους αντιπάλους της στα προκριματικά του Euro 2020 έμαθε η
Εθνική Ανδρών της Κύπρου, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 2 Δεκεμβρίου. Η χώρα μας θα αντιμετωπίσει τις Βέλγιο, Ρωσία, Σκωτία, Καζακστάν και Σαν Μαρίνο, με τις δύο πρώτες του ομίλου να προκρίνονται στην τελική
φάση, που θα διεξαχθεί σε δώδεκα διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης. Το Wembley του Λονδίνου θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό της διοργάνωσης, ενώ
αγώνες της τελικής φάσης θα γίνουν επίσης σε Μπακού (Αζερμπαϊτζάν), Μόναχο (Γερμανία), Ρώμη (Ιταλία), Αγία Πετρούπολη
(Ρωσία), Άμστερνταμ (Ολλανδία), Μπιλμπάο (Ισπανία), Βουκουρέστι (Ρουμανία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Κοπεγχάγη (Δανία),
Δουβλίνο (Ιρλανδία) και Γλασκώβη (Σκωτία). Τα προκριματικά
θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2019 και θα ολοκληρωθούν τον
Νοέμβριο του ιδίου έτους.

Τους αντιπάλους στα προκριματικά του Euro 2020 έμαθε
η Εθνική Κύπρου.

Εξάλλου, σημαντική επιτυχία σημείωσε η Εθνική U19, η οποία
προκρίθηκε στα μέσα Νοεμβρίου στην Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Εθνική μας πέρασε στις 26 καλύτερες ομάδες, με τους αγώνες να διεξάγονται μεταξύ 18-26 Μαρτίου 2019 και η τελική φάση μεταξύ 14-27 Ιουλίου 2019.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Ξανά πρόεδρος της Επιτροπής Κυνηγετικού
Όπλου ο Δημήτρης Λόρδος
Στο Μόναχο διεξήχθη το τριήμερο 30 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου
η ετήσια γενική συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF). Πέραν από την εκλογή νέου προέδρου μετά από 38
χρόνια (περισσότερα στη σελ. 3), ενδιαφέρον υπήρχε και από κυπριακής πλευράς. Ο πρόεδρος της ΣΚΟΚ κ. Δημήτρης Λόρδος επανεξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Κυνηγετικού Όπλου, ενώ επανεξελέχθησαν οι κ.κ. Πέτρος Κυρίτσης στην Τεχνική Επιτροπή και Κωστάκης Ξενοφώντος στην Επιτροπή Κριτών της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα, η Κύπρος διεκδίκησε τη διοργάνωση του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2019, όμως η διοργάνωση πήγε στην
Ιταλία που έλαβε 140 ψήφους, έναντι 109 της Κύπρου. Την τελευταία ημέρα της Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε και Κοινοπολιτειακή σύσκεψη, με τις χώρες να ζητούν την συμπερίληψη όλων των
αγωνισμάτων της σκοποβολής στο πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών Αγώνων του Μπέρμιγχαμ το 2022.

Οι κ.κ. Κωστάκης Ξενοφώντος, Πέτρος Κυρίτσης και Δημήτρης Λόρδος.
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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Στις 15 Δεκεμβρίου στο «Ελευθερία»
το All Star Game
Η μεγάλη γιορτή του κυπριακού μπάσκετ, το ΟΠΑΠ All Star Game -που
διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και η ΟΠΑΠ
Κύπρου- επιστρέφει στις 15 Δεκεμβρίου 2018 στις 18:00 στο «Τάσσος
Παπαδόπουλος Ελευθερία», για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Μετά την
εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού στο περσινό 7ο All Star Game,
όπου το στάδιο γέμισε με 6500 φιλάθλους (!), αναμένεται πως και φέτος
ο κόσμος θα δώσει βροντερό παρών. Πολλές θα είναι οι εκπλήξεις της
φετινής διοργάνωσης, με το κυρίως κομμάτι να είναι ο καλαθοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στους κορυφαίους Κύπριους / Ευρωπαίους και
τους Rest of the World, που αγωνίζονται στην ΟΠΑΠ Basket League.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Πρώτη συνάντηση της προ-εθνικής
Beach Handball γυναικών

Στο Euro 2019 θα συμμετάσχει η Εθνική Κύπρου γυναικών
στο Beach Handball.

Τετραήμερο προπονητικό καμπ θα διεξαχθεί μεταξύ 19-22
Δεκεμβρίου στην παραλία των Φοινικούδων στη Λάρνακα
για την προ-εθνική ομάδα beach handball της Κύπρου. Η
ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Euro 2019
που θα διεξαχθεί στην Πολωνία τον ερχόμενο Ιούλιο. Στα
τέλη Νοεμβρίου η ομάδα έκανε την πρώτη της συγκέντρωση στη Λάρνακα, με την ομοσπονδία να εκπροσωπείται από τον γενικό γραμματέα κ. Σταύρο Παναγιώτου. Ομοσπονδιακή προπονήτρια είναι η κα. Τζοάνα Σύζινου. Στην
Εθνική κλήθηκαν παίκτριες από Α.Ο. Αραδίππου, Πανελλήνιο, Α.Σ. Λατσιά, Ε.Ν. Αθηένου και London GD.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Έλαμψε ο Γκολομέεφ στη Λεμεσό
Με τον αργυρό νικητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ελπίδα της Ελλάδας για
Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο 2020, Κριστιάν Γκολομέεφ, διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 17-18 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού το διεθνές μίτινγκ του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με την επωνυμία «Limassol International
Swim Meet 2018», το οποίο περιλαμβάνεται στο επίσημο καλεντάρι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κολύμβησης. Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος και άλλα μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα, με τον Γκολομέεφ να αναδεικνύεται ασφαλώς ως
καλύτερος αθλητής των αγώνων, με την επίδοση του στα 50μ. ελεύθερο (22.55,
797 βαθμοί FINA). Στη διοργάνωση σημειώθηκαν και επτά νέες παγκύπριες επιδόσεις. Οι αθλητές που τις πέτυχαν ήταν οι Αγάθη Μανώλη του Ν.Ο. Πάφου στα
400μ. μικτή 5.20.45 (παγκορασίδων Α’
και Β’), Δημητρίανα Παναγιώτου του Ν.Ο.
Λάρνακας στα 50μ. πεταλούδα με 30.05
(παγκορασίδων Β’), Ιζαμπέλλα Ιωάννου
του Ν.Ο. Αμμοχώστου, στα 200μ. ελεύθερο με 2.11.57 (παγκορασίδων Α’), Λούκας Μαρίνος του Ν.Ο. Κερύνειας, στα
100μ. πεταλούδα με 1.00:26 (παμπαίδων
Α’), Γιώργος Πετούσης, του Ν.Ο. Λευκωσίας, στα 200μ. μικτή με 2.15.96 (παμπαίδων Α’) και Χριστίνα Αγιομαμίτου, του
Οι Κριστιάν Γκολομέεφκαι
Σταυρούλα Καραντάκου που αναδείχθηκε Ν.Ο. Κερύνειας, στα 800μ. ελεύθερο με
κορυφαίος και κορυφαία του μίτινγκ.
9.48.92 (παγκορασίδων Β’).

ΤΖΟΥΝΤΟ
Τιμήθηκαν οι διακριθέντες του 2018
Η ετήσια τελετή βράβευσης των κορυφαίων αθλητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τζούντο διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου 1 Δεκεμβρίου στο
Ολυμπιακό Μέγαρο. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, τιμήθηκαν όλοι παγκυπριονίκες του έτους, από τις κατηγορίες U10 μέχρι άνδρες-γυναίκες. Τιμήθηκαν
επίσης οι αθλητές που διακρίθηκαν στο εξωτερικό, ενώ με βάση την παγκύπρια κατάταξη, κορυφαίος σύλλογος του 2018 ήταν το Kition Judo Club
(14,695 βαθμούς), ενώ ακολούθησαν οι Christodoulides Judo Academy
(10,740) και Kerynia Judo Union (8,750). Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Σώτος Τρικωμίτης, στην ομιλία του, συγχάρηκε όλους όσους διακρίθηκαν φέτος,
εντός και εκτός συνόρων, τονίζοντας ότι το τζούντο δείχνει ανοδική πορεία τα
τελευταία χρόνια, κάτι που οφείλεται στην σκληρή δουλειά όλων.
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Βραβεύτηκαν όλοι οι νικητές των διαφόρων
ηλικιακών κατηγοριών.

Η αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων από τις 80 χώρες στο Κογκρέσο στη Λεμεσό.

ΠΕΝΤΑΘΛΟ-∆ΙΑΘΛΟ
Στη Λεμεσό το Παγκόσμιο Κογκρέσο
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου (UIPM), διοργάνωσε
στην Κύπρο, το 70ο Παγκόσμιο Κογκρέσο, το οποίο ήταν επετειακό με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την εγκαθίδρυση της Ομοσπονδίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Κυπριακή
Ομοσπονδία Πεντάθλου-Διάθλου, στη Λεμεσό, από 9-11 Νοεμβρίου 2018,
και σε αυτό έλαβαν μέρος εκπρόσωποι 80 Εθνικών Ομοσπονδιών Μοντέρνου Πεντάθλου, αριθμός που αντικατοπτρίζει τη δυναμική και την αποδοχή του ιστορικού αθλήματος στον χώρο του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος.
«Διατηρούμε στενούς δεσμούς φιλίας με την ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου και είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς,
όπως και στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη φιλοξενία που μας
επεφύλαξαν. Η όλη προετοιμασία και διοργάνωση υπήρξε εξαιρετική. Το
συνέδριο αποτέλεσε μια δυναμική επίδειξη καλής διακυβέρνησης και δημοκρατικών λήψεων αποφάσεων στο χώρο του αθλητισμού», δήλωσε ο
πρόεδρος της UIPM Δρ. Κλάους Σιόρμαν κατά τη λήξη του συνεδρίου.

Τιµητική βράβευση για Στρατηγό Λόττα

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν υψηλοί προσκεκλημένοι από το διεθνή
αθλητικό χώρο με σημαντικότερη προσωπικότητα εξ’ αυτών τον Σεΐχη
Αχμάντ Αλ-Φαχάντ Αλ-Σαμπάχ, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC). Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας,
χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστας
Χαμπιαούρης. Χορηγοί του Συνεδρίου, ήταν ο ΚΟΤ, ο ΚΟΑ, η Cyta και η
Toyota.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου η UIPM αποδέχτηκε τέσσερις νέες εθνικές
ομοσπονδίες ως μέλη της, αυτές των Τζαμάικα, Μαλάουι, Παραγουάη και
Ουγκάντα. Ανακοινώθηκαν επίσης οι σημαντικές διοργανώσεις της UIPM,
και οι πόλεις διεξαγωγής τους για το 2019 και το 2020, και έγινε παρουσίαση από την ΔΟΕ και την οργανωτική επιτροπή «Τόκυο 2020» του προγράμματος ενόψει των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων.
Η πιο λαμπρή εκδήλωση του συνεδρίου, ήταν η πραγματοποίηση του
Gala στο οποίο βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς, έφηβοι,
άνδρες/γυναίκες και seniors, οι καλύτερες ομάδες, οι καλύτεροι προπονητές, οι καλύτερες διοργανώσεις και ανακοινώθηκαν τα νέα ονόματα
όσων θα ενταχθούν στο «Hall of Fame» του αθλήματος ενώ αποδόθηκε
και το βραβείο Fair Play.

H σημαντικότερη για την Κύπρο στιγμή της βραδιάς, ήταν η απονομή
στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου-Διάθλου Στρατηγού Χαράλαμπου Λόττα, του μεταλλίου «Pierre de Coubertin» της
UIPM. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τιμές που αποδίδει η UIPM
σε στελέχη και αθλητές της, καθώς ο Βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν
ήταν ο άνθρωπος που πέραν της συμβολής του στην αναβίωση των
Ολυμπιακών Αγώνων, εισήγαγε σε αυτούς το Μοντέρνο Πένταθλο το
1912. Ο κ. Λόττας ευχαρίστησε για την τιμή τα μέλη της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου που με την εμπιστοσύνη τους,
έδωσαν την ευκαιρία στην Κύπρο να υπηρετήσει το παγκόσμιο κίνημα
του Πεντάθλου, σημειώνοντας τα εξής: «Σύμφυτος με τον ανθρώπινο
χαρακτήρα, ο αθλητισμός μπορεί να πει ότι γεννήθηκε μαζί με τον άν-

θρωπο. Η αξία του, ωστόσο, ως τρόπος ζωής αναγνωρίστηκε πρώτιστα
στην Αρχαία Ελλάδα, όπου αναδύθηκε η Αθλητική Ιδέα, συστηματοποιήθηκε ο αθλητισμός και τέθηκαν οι στερεές και απαρασάλευτες βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του, για να καταστεί σήμερα ένα από
τα σημαντικότερα κοινωνικά φαινόμενα σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Το
νησί μας, έχει μια λαμπρή ιστορία, και πολιτισμό χιλιάδων χρόνων, αλλά δυστυχώς είναι διαιρεμένο με τη βία των όπλων εδώ και 44 χρόνια.
Εδώ, όπου η αθλητική παράδοση, αλλά και η παράδοση της φιλοξενίας
χάνονται στα βάθη των αιώνων, δεν μπορούσε παρά να δραστηριοποιείται έντονα στο σύγχρονο διεθνές αθλητικό πεδίο και να ενδυναμώνει, μέσω του αθλητισμού, τη φιλία και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών. Ο αθλητισμός ήταν πάντοτε σημαντικό στοιχείο πολιτισμού στην Κύπρο, άμεσα συνδεδεμένο με την ειρήνη, την αλληλοκατανόηση και την αναβάθμιση της ζωής».

Υψηλός προσκεκλημένος στο 70ο Κογκρέσο ήταν ο Σεΐχης Αχμάντ Αλ-Φαχάντ ΑλΣαμπάχ, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC). Στη
φωτογραφία, διακρίνεται δίπλα από τον Στρατηγό Λόττα.

Ο πρόεδρος της UIPM Δρ. Κλάους Σιόρμαν με τον πρόεδρο της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου-Διάθλου Στρατηγό Χαράλαμπο Λόττα.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Αποθέωση του Ευ Αγωνίζεσθαι από τον Τότη Ιορδάνου
Ο Κύπριος ιστιοπλόος δάνεισε στον Τούρκο Αλικιάν Καϊνάρ το σκάφος του έτσι ώστε ο δεύτερος να καταφέρει να
ολοκληρώσει τον αγώνα και να πάρει το μετάλλιο
ενέργεια του ιστιοπλόου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, Παναγιώτη (Τότη) Ιορδάνου να δανείσει το σκάφος του, σε εν’
εξελίξει διεθνή αγώνα στην Αθήνα σε Τούρκο συναθλητή
του, που διεκδικούσε μετάλλιο, προκάλεσε συγκίνηση στον αθλητικό κόσμο! Η αξιέπαινη αυτή πράξη του ευ αγωνίζεσθαι, όπως
ήταν λογικό, κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα του ηλεκτρονικού και
έντυπου διαδικτύου αφού πέραν από το εξαιρετικό της πράξης
αυτής, σημειώθηκε μεταξύ δύο αθλητών από αντίστοιχες χώρες
που βρίσκονται σε σύγκρουση.

H

Η ενέργεια ενός Κύπριου αθλητή να βοηθήσει με το συγκεκριμένο
τρόπο έναν Τούρκο, αλλά και ο τρόπος που αντιμετώπισε μετά το
συμβάν ο Τότης Ιορδάνου, δείχνουν πρωτίστως το περίφημο έργο
στην ανατροφή του 20χρονου και τον χαρακτήρα του ιδίου. Σε μια
εποχή όπου οι αξίες περνάνε από κρίση και οι ρητορικές μίσους
πληθύνονται και βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, πράξεις όπως αυτή
του Ιορδάνου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.
«Δεν σκέφτηκα ότι αυτός είναι Τούρκος, εγώ Κύπριος, και οποιαδήποτε άλλα πολιτικά θέματα. Σκέφτηκα μόνο ότι είναι αθλητής,
συναθλητής μου, που χρειαζόταν τη βοήθεια μου και μπορούσα
να του τη δώσω. Τον έβλεπα σκεφτικό, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα με το κατάρτι, τον πλησίασα σιγά-σιγά στη θάλασσα, και
ανταλλάξαμε σκάφη λίγο πριν ξεκινήσει η ιστιοδρομία. Πιστεύω
ότι είναι μια καλή εξέλιξη για τον αθλητισμό, σε μια εποχή που Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία βρίσκονται σε διαμάχη. Στον αγώνα
όμως δεν το σκέφτομαι αυτό, αλλά ότι είναι συναθλητής και φίλος», ήταν τα εξαιρετικά λόγια του ιστιοπλόου, στα ελληνικά ΜΜΕ,
που φρόντισαν να αναδείξουν το θέμα.
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Ποιος είναι
ο ιστιοπλόος
Τότης Ιορδάνου
Ο Τότης Ιορδάνου είναι 20
ετών και ξεκίνησε την
Ιστιοπλοΐα από την ηλικία
των πέντε ετών. Μετά το
πέρασμα από τα Optimist,
βρέθηκε στην κατηγορία
Laser και το 2016 ήταν
παγκυπριονίκης στην κατηγορία Standard Laser. Ο
σωματότυπος του δεν του
επέτρεπε να συνεχίσει στα Laser και έτσι μεταπήδησε στα Finn, κατηγορία στην οποία μπορούν να
συμμετέχουν ψηλότεροι και βαρύτεροι αθλητές.
Είναι αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού. Προπονητής του είναι ο πατέρας του, Σωκράτης Ιορδάνου, και ο ομοσπονδιακός προπονητής Δημήτρης Δημητρίου. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, μετέβη στην Αθήνα για σπουδές, όπου φοιτά στο τμήμα μηχανοτρονικής στο
ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Προπονείται πλέον στην Αθήνα με σκάφη της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο αγώνας στην Αθήνα
20χρονος Κύπριος ιστιοπλόος συμμετείχε στον διεθνή αγώνα «2018 Winter Series» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία μεταξύ 16-19 Νοεμβρίου στην
Αθήνα. Ο αγώνας αφορούσε στην Ολυμπιακή κατηγορία “Heavyweight Dinghy: Finn” και ήταν το τελικό στάδιο στο πλαίσιο ενός
προπονητικού καμπ υπό την ευθύνη του Αιμίλιου Παπαθανασίου,
που διοργανωνόταν για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Ο

Στον αγώνα έλαβαν μέρος δεκαέξι αθλητές ανάμεσα στους οποίους
και ο Τούρκος Αλικιάν Καϊνάρ. Μόλις ολοκληρώθηκε η 5η ιστιοδρομία, και ενώ οι αθλητές ανέμεναν μέσα στα σκάφη τους στη θάλασσα την εκκίνηση για την 6η ιστιοδρομία, ο Τότης Ιορδάνου αντιλήφθηκε ότι το σκάφος του Τούρκου συναθλητή του, είχε υποστεί
σοβαρή ζημιά στο άλμπουρο (κατάρτι), που καθιστούσε αδύνατη
τη συμμετοχή του στην 6η ιστιοδρομία, όπως απαγορευτικό ήταν
και το χρονικό περιθώριο που υπήρχε για να μεταβεί στην ακτή, να
επιδιορθωθεί και να επιστρέψει για να συμμετάσχει στην ιστιοδρομία.
Ο Ιορδάνου προσέγγισε τον Τούρκο συναθλητή του, ο οποίος με βάση τη μέχρι στιγμής βαθμολογία διεκδικούσε μετάλλιο, και του είπε
ότι του παραχωρεί το δικό του σκάφος για να συμμετάσχει χωρίς
πρόβλημα στην ιστιοδρομία. Αφού ενημερώθηκαν οι κριτές, που
ήταν έτοιμοι να δώσουν την εκκίνηση, οι δύο αθλητές αντάλλαξαν
σκάφη. Ο Καϊνάρ τερμάτισε με το σκάφος του Ιορδάνου που έφερε
την κυπριακή σημαία στη 10η θέση της συγκεκριμένης ιστιοδρομίας, κάτι που εκ των τελικών αποτελεσμάτων αποδείχτηκε καθοριστικό για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Αν δεν συμμετείχε,
θα πρόσθετε στην προσωπική του βαθμολογία 17 βαθμούς ποινής
αντί 10, ενώ η τελική του διαφορά από τον τέταρτο ήταν μόλις δύο
βαθμούς. Ο Τότης Ιορδάνου χρεώθηκε τελικά με 17 βαθμούς ποινής στην 6η ιστιοδρομία, και στο τέλος του αγώνα κατέλαβε την 14η
θέση, στην οποία βρισκόταν και πριν τη διεξαγωγή της 6ης ιστιοδρομίας.
Κατά την τελετή απονομής των μεταλλίων ο Υφυπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Γιώργος Βασιλειάδης εξήρε την πράξη του Ιορδάνου, ενώ η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα
τον προτείνει στη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για το βραβείο
Fair Play. O Αλικιάν Καϊνάρ ευχαρίστησε τον συναθλητή του, και του
έδωσε ως δώρο-ενθύμιο το πανί του σκάφους που χρησιμοποιούσε στον αγώνα.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Γιώργος Βασιλειάδης εξήρε
την πράξη του Ιορδάνου, ενώ η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
ανακοίνωσε ότι θα τον προτείνει στη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
για το βραβείο Fair Play.

«Δεν σκέφτηκα ότι αυτός είναι Τούρκος, εγώ Κύπριος, και οποιαδήποτε άλλα
πολιτικά θέματα. Σκέφτηκα μόνο ότι είναι αθλητής, συναθλητής μου,
που χρειαζόταν τη βοήθεια μου».

Στο Ολυµπιακό Μέγαρο
ο Γ. Μπαµπινιώτης
Το Ολυμπιακό Μέγαρο επισκέφθηκε (6/11) ο καθηγητής
και πρώην Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας Γεώργιος
Μπαμπινιώτης. Ο Έλληνας γλωσσολόγος, φιλόλογος και
καθηγητής, με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Κύπρο, επισκέφτηκε το Ολυμπιακό Μέγαρο, για να δει από
κοντά τις εργασίες δημιουργίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης. Τον καθ. Μπαμπινιώτη υποδέχτηκε ο
πρόεδρος κ. Ντίνος Μιχαηλίδης στην παρουσία της γενικής διευθύντριας κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη. Τον καθ.
Μπαμπινιώτη συνόδευσε στο Μέγαρο ο τεχνικός διευθυντής της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου.
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Την 30η της Σύνοδο πραγµατοποιεί η ΕΟΑΚ
Η Δρ. Παρασκευή Λιούπη, ο Περικλής Ιακωβάκης και ο Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου θα είναι οι τρεις ομιλητές

Ο Ολυμπιακός Ύμνος πάντα ανοίγει -σε μια συγκινητική στιγμή- τις εργασίες της Συνόδου της ΕΟΑΚ.

ην 30η της Σύνοδο θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ). Η Σύνοδος θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, με βασικό θέμα «Ο Αθλητής ως Πρότυπο». Σε μια εποχή όπου ο Αθλητισμός διανύει περίοδο κρίσης, ιδιαίτερα σε θέματα αξιών και όπου το
χρήμα αποτελεί πλέον τον κινητήριο μοχλό ολόκληρου του οικοδομήματος, οι Αθλητές που ενεργούν ως Πρότυπα για την κοινωνία, αποτελούν ανάχωμα στις κακές πρακτικές στον Αθλητισμό. Το
θέμα αυτό θα αναπτυχθεί στη Σύνοδο της ΕΟΑΚ τον Δεκέμβριο.

Τ

Τρεις θα είναι βασικοί ομιλητές της Συνόδου, όπως τους ενέκρινε η
εφορεία της ΕΟΑΚ σε συνεδρία της τον Οκτώβριο. Αυτοί είναι, η Διδάσκουσα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού και Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής στην περιοχή Β' Αθήνας, Δρ. Παρασκευή Λιούμπη, ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 400μ με εμπόδια και πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής αθλητών Περικλής Ιακωβάκης και
ο δημοσιογράφος, ερευνητής και συγγραφέας και τεχνικός διευθυντής της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης Δρ. Χρύσανθος
Χρυσάνθου.
Η σύνοδος έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστα Χαμπιαούρη.
Στο τέλος των παρουσιάσεων των ομιλητών, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των
ομιλητών, δύο Κυπρίων πρωταθλητών υψηλού επιπέδου και του
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επίσημου φιλοξενουμένου της ΕΟΑΚ, ο οποίος θα είναι ο διευθυντής της Ολυμπιακής Ακαδημίας της Βουλγαρίας καθηγητής Λοζάν
Μίτεφ. Επίσης στα πλαίσια των εργασιών της Συνόδου θα δημιουργηθούν δύο τεχνικά εργαστήρια από την εξειδικευμένη σε θέματα
Ολυμπιακής εκπαίδευσης Δρ. Παρασκευή Λιούπη. Το ένα θα απευθύνεται στους καθηγητές φυσικής αγωγής και το άλλο στους εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια θα έχουν
ως θέμα την εισαγωγή στη διδασκαλία της Ολυμπιακής παιδείας.
Πέραν από το κυρίως κομμάτι του Συνεδρίου, την ημέρα εκείνη η
ΕΟΑΚ θα απονέμει ειδική τιμητική διάκριση στη Γενική Διευθύντρια
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Αίγλη Παντελάκη, τιμώντας την για την προσφορά της στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό.
Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου ιδρύθηκε το 1987 και σκοπός της είναι η Ολυμπιακή εκπαίδευση των ασχολούμενων με τα θέματα του Αθλητισμού, η διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, η εφαρμογή των κοινωνικών και παιδαγωγικών αρχών του Ολυμπισμού,
όπως έχουν θεμελιωθεί από το έργο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.) καθώς και η συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και όλες τις Αθλητικές
Αρχές για την επικράτηση των ηθικών αξιών της Ολυμπιακής Ιδέας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Αρχή στις δράσεις του
Ολυµπιακού Κέντρου Στήριξης Αθλητών
Οκτώ ομιλητές υψηλού επιπέδου μίλησαν στο σεμινάριο «Η Επιστήμη στην Υπηρεσία του Αθλητισμού»
στην κατάμεστη αίθουσα του Ολυμπιακού Μεγάρου
πρώτη δράση του νεοσύστατου Ολυμπιακού Κέντρου Στήριξης Αθλητών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου.
Το σεμινάριο με τίτλο «Η Επιστήμη στην Υπηρεσία του Αθλητισμού» διεξήχθη στο Ολυμπιακό Μέγαρο με οκτώ ομιλητές υψηλού
επιπέδου να καταθέτουν πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, ενώπιων μιας κατάμεστης αίθουσας.

Η

Το σεμινάριο τέθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Κέντρου Στήριξης, το οποίο εξαγγέλθηκε
επίσημα τον Σεπτέμβριο και σκοπό έχει την παροχή στήριξης στους
αθλητές της Κύπρου σε μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως ιατρικές συμβουλές και φροντίδα, επιμόρφωση και πολλά άλλα.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν άτομα από διάφορα φάσματα του
αθλητισμού, όπως αθλητές, προπονητές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι. Το παρών τους στο σεμινάριο
έδωσαν μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Λευκωσίας Δημήτρης Μ. Δημητρίου, ο Ολυμπιονίκης Απόστολος Παρέλλης, η σκοπεύτρια Κωνσταντίνα Νικολάου, το μέλος της εφορείας της ΕΟΑΚ Μαρία Παπαδόπουλου κ.α. Εκ μέρους της ΚΟΕ, χαιρετισμό απεύθυνε ο αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε από τον μικροβιολόγο Χάρη Μαυρομουστάκη μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για την Εργαστηριακή Ιατρική, ενώ η ποδίατρος-ποδολόγος Δρ. Μαρία Μιαμηλιώτου Πολυδώρου ανέπτυξε
το πολύ σημαντικό θέμα της Ποδιατρικής στην Άθληση. Τα μυστικά
της χειροπρακτικής ανέλυσε ο Δρ. Γιώργος Όξινος ενώ ο Κλινικός Φυσιοθεραπευτής Κωνσταντίνος Βωνιάτης μίλησε για τους σωστούς
τρόπους αξιολόγησης και πρόληψης τραυματισμών.
Χορηγοί του σεμιναρίου ήταν τα VITABIOTICS του Ομίλου MSJ και η
Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής το Αθλητικό Τμήμα του PASCAL English School. Χορηγοί επικοινωνίας το ΣΠΟΡ FM 95.0 και το 24sports.
Η αίθουσα του Ολυμπιακού Μεγάρου
γέμισε από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων
που παρακολούθησαν το σεμινάριο.

Στο σεμινάριο «Η Επιστήμη στην Υπηρεσία του Αθλητισμού» μίλησαν οκτώ γνωστοί επιστήμονες που υπηρετούν τον αθλητισμό και
άνθρωποι του αθλητισμού.

Οι οµιλητές
Την αρχή έκανε ο Υπεύθυνος Στρατηγικής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις θυσίες που απαιτούνται από έναν αθλητή για να εξελιχθεί
σε πρωταθλητή.
Η Κλινική Διαιτολόγος, Αθλητική Διατροφολόγος, Νικολέτα Μιχαηλίδου, έστειλε σημαντικά μηνύματα για τη σωστή διατροφή και διάφορες άλλες σχετικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρουν όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Η Δρ. Ανθή Λούτσιου, Κλινική Ψυχολόγος,
μίλησε για την κρισιμότητα της ψυχολογίας για έναν αθλητή, ενώ ο
παθολόγος Δρ. Κώστας Σχίζας αναφέρθηκε σε μια σειρά από θέματα
όπως το ντόπινγκ, τη σωστή χρήση φαρμάκων και άλλα.
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Το επίσηµο πρόγραµµα των Παγκύπριων Αγώνων του ‘55
Μία έκδοση 63 ετών, που ανήκει στην Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη, και δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη
να μεταφερθεί νοερά σε μια διαφορετική εποχή στην Κύπρο
ι εργασίες που αφορούν τη δημιουργία της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Ήδη, οργανισμοί και ιδιώτες έχουν προχωρήσει σε δωρεές σημαντικών βιβλίων, εκδόσεων και άλλου υλικού,
ενώ προχωρεί παράλληλα η καταγραφή των βιβλίων που ήδη βρίσκονταν στην κατοχή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ).

O

Με τις δωρεές από συγγραφείς, συλλέκτες, ερευνητές και οργανισμούς να καταγράφονται ήδη, ένα έντυπο μας κίνησε το ενδιαφέρον. Πρόκειται για το επίσημο πρόγραμμα των ΜΑ΄ (41ων) Παγκύπριων Αγώνων Στίβου του 1955, που αποτελεί παραχώρηση του κ.
Λούη Περεντού από το αρχείο του ΓΣΖ. Οι Παγκύπριοι Αγώνες του
1955 διοργανώθηκαν υπό την έγκριση του ΣΕΓΑΣ, από το Γυμναστικό Σύλλογο Ζήνων, στο στάδιο ΓΣΖ της Λάρνακας, το οποίο κτίστηκε το 1928 και βρισκόταν σε χρήση μέχρι το 1989. Τα αγωνίσματα στίβου έλαβαν χώρα σε δύο διαδοχικά Σαββατοκύριακα,
πρώτα στις 21-22 Μαΐου και ακολούθως στις 28-29 του μήνα. Δύο
σχεδόν μήνες μετά την έναρξη του Απελευθερωτικού αγώνα του
1955-1959 και με την Κύπρο να αποτελούσε τότε βρετανική αποικία,
το επίσημο πρόγραμμα των Αγώνων μας δίνει μια ενδιαφέρουσα
ματιά στην κοινωνία της εποχής.

Πλούσια έκδοση
Το πρώτο που ξεχωρίζει είναι η ίδια η ύπαρξη και το μέγεθος της
έκδοσης. Τη στιγμή που σήμερα σε ανάλογες διοργανώσεις δεν δημιουργούνται καν επίσημα προγράμματα, αυτό του 1955 περιλάμβανε 34 σελίδες, με πλούσιο υλικό. Βεβαίως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πρακτική την εποχή εκείνη στη Βρετανία ήταν η έκδοση
των «official match programs» για μια σειρά από αθλητικές διοργανώσεις, ενώ πρέπει ασφαλώς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το
1955 οι φίλαθλοι δεν είχαν άλλες δυνατότητες να ενημερώνονται
για τους αθλητές, το πρόγραμμα, τους κριτές και όλα τα σχετικά με
τη διοργάνωση στοιχεία.

Πολλές διαφηµίσεις
Το επίσημο πρόγραμμα ενδέχεται να αποτέλεσε και σημαντική πηγή εσόδων για τον ΓΣΖ, αν κρίνουμε από τον αριθμό των διαφημίσεων και το είδος των εταιρειών που φιλοξενήθηκαν στις σελίδες.
Μετρήσαμε δεκαεπτά διαφορετικές διαφημίσεις, που τότε φιλοξενούνταν κυρίως στις αριστερές σελίδες, σε αντίθεση με τη σημερινή πρακτική όπου οι διαφημίσεις μπαίνουν στις δεξιές. Το λεκτικό
επίσης ενδιαφέρει, δείγμα και πάλι της συγκεκριμένης εποχής.
Η εφημερίδα Times of Cyprus, αναγράφονταν και στα ελληνικά με
προτροπή στον κόσμο όπως «αγοράζετε τακτικά τους ΤΑΪΜΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ».
Στο πρόγραμμα βρίσκουμε επίσης διαφημίσεις της «Τράπεζας Κύπρου», των «Κυπριακών Αερογραμμών», των «Ψυγείων Kelvinator»,
της «Vespa», του ξενοδοχείο «Τα Τέσσερα Φανάρια» που φιλοξενούσε και το χορό του ΓΣΖ, του «Γάλα Βλάχας Νεστλέ», της «Κυπριακής Κινηματογραφικής Εταιρείας», του «Καταστήματος Νεωτερισμών (σ.σ. Μόδας) Σπύρου Πάμπουλου», αλλά και της «Έκθεσης
Κύπρου».
Διαφημίζονται τα «Σιγαρέττα Διανέλλου Λάρνακας» με την προτροπή ότι «από ημέρας εις ημέραν,[…], αυξάνει σταθερώς η κατανάλωσις» και τα «Σιγαρέττα Ελλάς και Ιλαρίωνα» τα οποία είναι «ελαφρά γλυκόπιοτα (σ.σ. πίνονται με ευχαρίστηση) και με ελάχιστην περιεκτικότητα νικοτίνης»!
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Η «ΚΕΟ» διαφημίζει την μπύρα της με την προτροπή στον κόσμο
να… επισκεφθεί τα εργοστάσια της για να πεισθούν για την ανωτερότητα των ποτών της (!) καθώς και τη «Vita» (είδος αναψυκτικού),
με τη λεζάντα: «Αθληταί! Πίνετε ΚΕΟ Vita διά να νικήσετε»! Τα «Volkswagen» χαρακτηρίζονται ως «το αυτοκίνητον θαύμα» αφού «δεν
χρειάζεται σμιριλιάρισμα ή καθάρισμα καρβούνου».
Ολοσέλιδη διαφήμιση υπάρχει και για το κατάστημα «Όθων Κυριακίδης» στην οδό Λήδρας και σε παρένθεση «Μαύρος», που αφορά
ασφαλώς το ομώνυμο κατάστημα που σήμερα ακόμη βρίσκεται στο
ίδιο σημείο. Διαφήμιση υπάρχει και για το «Kunstler Sports Shop», το
κατάστημα αθλητικών ειδών που ίδρυσε ο θρύλος του ΑΠΟΕΛ Γιόζεφ Κιούνστλερ και υπάρχει μέχρι και σήμερα.

Μετροφυλλώντας κανείς το πρόγραμμα σήμερα,
εν έτει 2018, αναμφίβολα εντύπωση προκαλεί
η ποιότητα της δουλειάς,
η ποσότητα των στοιχείων που αναγράφονται
και η εμπορική επιτυχία με τις διαφημίσεις.

Το αθλητικό κοµµάτι
Σημαντικές οι διαφημίσεις, όμως ο βασικός σκοπός του επίσημου
προγράμματος των Παγκυπρίων Αγώνων ήταν ασφαλώς η ενημέρωση για το αγωνιστικό σκέλος. Στο μικρό περιοδικό βρίσκει κανείς
τον «ύμνο ελληνικού αθλητισμού», ένας τρόπος να τονιστεί η ελληνικότητα του νησιού, σε περίοδο βρετανικής κυριαρχίας. Πίνακας
φιλοξενεί τις παγκύπριες και πανελλήνιες επιδόσεις που ίσχυαν τότε. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως οι μοναδικές παγκύπριες επιδόσεις που πλησίαζαν τις αντίστοιχες πανελλήνιες, ήταν αυτές του
σπουδαίου Στέλιου Κυριακίδη στα 5000μ. και 10.000μ.
Φιλοξενούνται επίσης οι αρχές του σταδίου, δηλαδή οι κριτές κτλ, οι
έξι μετέχοντες γυμναστικοί σύλλογοι, μια ατάκα του Πιέρ ντε Κουμπερτέν και φυσικά το 4ήμερο πρόγραμμα των Αγώνων. Με ώρα
έναρξης στις 15:30 της 21ης Μαΐου 1955, το κάθε αγώνισμα παρουσιαζόταν στο πρόγραμμα με το πλήρες start list, με τα ονόματα
των αθλητών, το σύλλογο και τον αριθμό τους. Κάτω από κάθε αγώνισμα υπήρχε πλαίσιο για τους φιλάθλους για να συμπληρώνουν
τους νικητές, ενώ σχετικός πίνακας στο σαλόνι (σ.σ. κεντρικό δισέλιδο) έδινε την ευκαιρία στους φιλάθλους να υπολογίζουν τη βαθμολογία των Αγώνων. Στο τέλος του προγράμματος, φιλοξενούνται
οι αθλοθέτες του κάθε αγωνίσματος, που περιλάμβαναν εταιρείες,
σωματεία, εκκλησιαστικούς φορείς, γυμναστικούς συλλόγους κ.α.
Μετροφυλλώντας κανείς το πρόγραμμα σήμερα, εν έτει 2018, αναμφίβολα εντύπωση προκαλεί η ποιότητα της δουλειάς, η ποσότητα
των στοιχείων που αναγράφονται και η εμπορική επιτυχία με τις διαφημίσεις.
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Στην Γενική Συνέλευση της ΕΟΕ η ΚΟΕ
Πραγματοποιήθηκε στη Μαρμπέγια της Ισπανίας (9-10/11), η 47η
Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOE).
Την ΚΟΕ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Ντίνος Μιχαηλίδης και η γενική διευθύντρια Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη. Στη Συνέλευση μίλησε
ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ, ο οποίος αναφερόμενος στις
επερχόμενες διοργανώσεις σημείωσε: «Η επόμενη χρονιά είναι γεμάτη από διοργανώσεις για την Ευρώπη. Είναι οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες, τα Ολυμπιακά Φεστιβάλ και οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να παρουσιάσετε στους πολίτες
της Ευρώπης το μέλλον του αθλητισμού και τη νέα γενιά αθλητών
σε μια νέα εποχή για τα σπορ».

Συνάντηση ΚΟΕ µε ∆ΗΣΥ
Δεκτή από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) κ. Αβέρωφ Νεοφύτου έγινε στις 13 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία της ΚΟΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Ντίνο Μιχαηλίδη. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου, παρευρέθηκαν από πλευράς ΚΟΕ και ο γενικός γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας, ο ταμίας κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού και
η γενική διευθύντρια κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη. Από πλευράς ΔΗΣΥ παρευρέθηκαν ο γραμματέας του αθλητικού γραφείου κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο αναπληρωτής γραμματέας κ. Κώστας Παπακώστας και ο διευθυντής διοίκησης & οργανωτικού κ. Γιώργος Λυσανδρίδης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα στο
πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων της ΚΟΕ με τους πολιτικούς, κοινωνικούς και αθλητικούς φορείς.

Συνάντηση µε Αθλητικές Οµοσπονδίες

Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στο Μέγαρο

Πραγματοποιήθηκε
στις 30 Οκτωβρίου
ενημερωτική συνάντηση της ΚΟΕ με τις
Ομοσπονδίες μέλη
της. Στη συνάντηση
συμμετείχαν εκπρόσωποι 35 Ομοσπονδιών. Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση για τον Κώδικα Δεοντολογίας και Χρηστής Διοίκησης που
προωθεί ο ΚΟΑ στις αθλητικές Ομοσπονδίες για εφαρμογή. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ ενημέρωσε επίσης τις ομοσπονδίες, για τον προγραμματισμό ενόψει των διοργανώσεων του 2019.

Το Ολυμπιακό Μέγαρο
επισκέφθηκε (23/11) ο
πρέσβης της Ιαπωνίας
στην Κύπρο κ. Shinichi
Nakatsugawa. Ο πρέσβης
έγινε δεκτός από τον
πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ντίνο
Μιχαηλίδη.
Παρόντες
στην εθιμοτυπική συνάντηση ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας και ο πρόξενος κ. Mitsuhiko Shinomiya.

Olympic Solidarity:
Σεµινάριο Μπάντµιντον
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο Προπονητών που διοργάνωσαν
από 12-15 Οκτωβρίου η ΚΟΕ σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία
Μπάντμιντον (ΚΟΜ) και υπό την αιγίδα
προγράμματος του Olympic Solidarity.
Στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε
στο πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος
Φλωράκης» στη Λευκωσία, εισηγητής
ήταν ο Άγγλος Μάρτιν Άντριου ο οποίος
εκπροσώπησε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάντμιντον (BWF).
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Επίσκεψη
από τον Μαραθώνα
Στις 16 Νοεμβρίου, με αφορμή τον 2ο
Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, το Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία επισκέφτηκαν ο πρέσβης της
φλόγας του Μαραθώνα κ. Σπύρος Ζαγάρης και η κάτοχος του Πανελληνίου
ρεκόρ στο Μαραθώνιο κα. Μαρία Πολύζου. Τους δύο συνόδευε ο πρώην
πρόεδρος του σωματείου «Στέλιος Κυριακίδης» κ. Σταύρος Κακκουρίδης.
Τους τρεις υποδέχτηκε στο γραφείο
του ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης.

Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού
Σε τακτική συνεδρία συνήλθε στις 22 Νοεμβρίου το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ.
Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η συμμετοχή
με πλήρη ομάδα στους ΑΜΚΕ του 2019 στο
Μαυροβούνιο. Αποφασίστηκε όπως τιμηθεί
ο ΓΣΕ για τα 100 χρόνια προσφοράς. Έκανε
αποδεκτή την πρόταση της Επιτροπής Γυναίκα και Αθλητισμός όπως προταθεί για το
βραβείο της ΔΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός
2019» η κα Έλενα Βασιλείου. Αποφασίστηκε
επίσης η ΚΟΕ να γίνει ένας από τους Εταίρους του γραφείου της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής στις Βρυξέλλες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΗ

«Πέτυχα τους στόχους μου, βρέθηκα ανάμεσα στις κορυφαίες της
Ευρώπης και είχα ψηλά πλασαρίσματα σε Μεσογειακούς και
Κοινοπολιτειακούς. Έτσι θεωρώ ότι το 2018 ήταν η καλύτερη μου χρονιά».

ημαντικές διακρίσεις κατέγραψε το 2018 η πρωταθλήτρια μας στο
μήκος, Νεκταρία Παναγή. Η 28χρονη αθλήτρια προκρίθηκε τον
Αύγουστο στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο
Βερολίνο όπου πήρε την 11η θέση, πήρε την 6η θέση στον τελικό στους
Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Gold Coast τον Απρίλιο και την 4η θέση
στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ταραγόνα τον Ιούνιο. Παράλληλα,
κατέρριψε την προσωπική της επίδοση, βελτιώνοντας το 6.66μ. σε 6.72,
σε μίτινγκ στο Άργος.

Σ

Η Παναγή μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα», με την πρώτη μας ερώτηση να
ήταν κατά πόσο το 2018 ήταν η καλύτερη της χρονιά: «Σίγουρα ήταν!
Πέτυχα τους στόχους μου, βρέθηκα ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης και μπήκα στον τελικό στο Βερολίνο, που ήταν ο βασικός στόχος
μου για φέτος. Πέτυχα επίσης ψηλές επιδόσεις και πλασαρίσματα στους
Μεσογειακούς και Κοινοπολιτειακούς και θεωρώ ότι ανταποκρίθηκα
απέναντι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη μου
χρονιά».
Η αθλήτρια του Γιώργου Σκέντερ είχε την 24η καλύτερη επίδοση το
2018 στον κόσμο, με έξι μάλιστα Αμερικανίδες να τερμάτισαν πιο ψηλά,
κάτι που σημαίνει ότι θα ήταν 21η στην Ολυμπιακή κατάταξη: «Σίγουρα
το ότι είχα την 24η καλύτερη επίδοση στον κόσμο σε ένα άθλημα όπως
το στίβο, λέει πολλά! Θεωρώ ότι είναι ένας καλός δείκτης για το Παγκόσμιο του 2019 και το Τόκιο 2020. Μου δίνει σημαντική ώθηση στο να
συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό».
Είμαστε λιγότερο από 600 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2020 στο Τόκιο, που είναι ο βασικός στόχος της αθλήτρια του ΓΣΕ: «Σί-

γουρα είναι ο πιο μεγάλος μου στόχος, αλλά μέχρι την Ολυμπιάδα πρέπει να πάω βήμα-βήμα και να μείνω μέχρι τότε σε ψηλό επίπεδο. Η πρόκριση θα έρθει μέσα από τη συνεχής παρουσία στο ψηλό επίπεδο και η
παγκόσμια κατάταξη είναι ο πιο αντικειμενικός δείκτης γι΄ αυτό».
Με το παγκύπριο ρεκόρ στο μήκος γυναικών να στέκει από το μακρινό
1985 (6.80μ., Μαρούλα Λάμπρου), ρωτήσαμε την Νεκταρία, πότε θα το
σπάσει: «Θέλω πάρα πολύ να το σπάσω! Απλά θεωρώ ότι πετυχαίνοντας
τους στόχους μου, θα έρθει και το Παγκύπριο ρεκόρ. Σίγουρα θέλω να
γράψω το όνομα μου στη θέση αυτή και εύχομαι να γίνει σύντομα».
Όσον αφορά το πρόγραμμα του 2019, η Παναγή στέκεται σε δύο βασικούς στόχους: «Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον κλειστό στίβο και εύχομαι να είμαι γερή στο Πανευρωπαϊκό στη Γλασκώβη, όπου θέλω και εκεί
τη συμμετοχή μου στον τελικό και μια καλή θέση. Είναι ασφαλώς και το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού στην Ντόχα του Κατάρ στο τέλος Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου».
Η χρυσή Μεσογειονίκης του 2013 ξεκίνησε ήδη προετοιμασία: «Τελειώνω τώρα με τον κύκλο της φυσικής κατάστασης και θα μπούμε τώρα
στο χειμερινό κύκλο προπόνησης. Κτίζουμε, και ενόψει του κλειστού θα
ξεκινήσουμε νωρίς φέτος τους αγώνες».
Κλείνοντας, η Νεκταρία ευχαρίστησε αυτούς που είναι δίπλα της: «Η
ΟΠΑΠ Κύπρου είναι πάντα δίπλα μου τα τελευταία χρόνια όπως και η
adidas Κύπρου. Με στηρίζουν πάντοτε, επίσης, ο ΚΟΑ, η ΚΟΕΑΣ και η
ΚΟΕ. Φυσικά, θέλω να ευχαριστήσω και τους δικούς μου ανθρώπους
που είναι στο πλευρό μου».

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

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

