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Το Μαυροβούνιο υποδέχεται
για πρώτη φορά τους ΑΜΚΕ!

Η Κύπρος θα είναι παρούσα στους 18ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης
(27 Μαΐου με 1 Ιουνίου) με 141 αθλητές σε 9 αθλήματα

T

ο ανά διετίας αθλητικό ραντεβού των ΑΜΚΕ έφτασε! Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2019 το Μαυροβούνιο θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τις άλλες οκτώ χώρες, στους 18ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Στους ΑΜΚΕ του 2019 η Κύπρος
θα συμμετάσχει με αποστολή 141 αθλητών και συνολικά 225 ατόμων, συμπεριλαμβανομένης των υπευθύνων αποστολής, των προπονητών, της ιατρικής ομάδας και
της δημοσιογραφικής ομάδας. Η Κύπρος θα λάβει μέρος στα εννιά από τα δέκα
αθλήματα στο πρόγραμμα (εξαίρεση το Μπόουλς). Στο Μαυροβούνιο θα αγωνιστούν και έξι εθνικές μας ομάδες, η καλαθόσφαιρα, η πετόσφαιρα και το μπιτς βόλεϊ, ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Από τους 141 αθλητές, οι 48 θα αγωνιστούν
με τις εθνικές μπάσκετ και βόλεϊ και άλλοι τέσσερις αθλητές με τις δύο εθνικές μπιτς
βόλεϊ. Οι υπόλοιποι 89 αθλητές θα αγωνιστούν στα ατομικά αθλήματα. Η μεγαλύτερη αποστολή στα ατομικά θα είναι στο στίβο, ενώ μεγάλη σε μέγεθος θα είναι και η
ομάδα κολύμβησης. Η χώρα μας θα συμμετάσχει επίσης στα αθλήματα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, της σκοποβολής, του τένις και του τζούντο. Τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 στο ιστορικό κέντρο της Μπούντβα θα διεξαχθεί η τελετή έναρξης των ΑΜΚΕ,
με την αγωνιστική δράση να αρχίζει την Τρίτη 28 του Μάη και να ολοκληρώνεται το Σάββατο 1 Ιουνίου, οπόταν θα πραγματοποιηθεί και η τελετή λήξης. Για πρώτη φορά, αναμένεται πως τέσσερις χώρες θα διεκδικήσουν την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων! Η Κύπρος, το
Μαυροβούνιο, η Ισλανδία και το Λουξεμβούργο.
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Με αποστολή 60 ατόμων
στο «Μινσκ 2019» η Κύπρος

Συνάντηση με Επίτροπο
Φωτίου για το «Υιοθετήστε»

Συνέντευξη
Άντρης Ελευθερίου

60 περίπου άτομα θα εκπροσωπήσουν την
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στους 2ους
Ευρωπαϊκούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 21-30 Ιουνίου 2019 στο Μινσκ
της Λευκορωσίας. Η χώρα μας εξασφάλισε
την πρόκριση στα εννιά από τα δεκαπέντε
αθλήματα του προγράμματος, που είναι στίβος, ποδηλασία, τοξοβολία, σάμπο, γυμναστική, σκοποβολή, τζούντο, μπάντμιντον και
πυγμαχία.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης
έγινε δεκτός στις 24 Απριλίου από τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα
και Θέματα Αποδήμων, κ. Φώτη Φωτίου. Βασικό θέμα συζήτησης ήταν το πρόγραμμα
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο», το οποίο έχει ως στόχο την προσέλκυση
χορηγών για τους ελίτ αθλητές της Κύπρου.

Αποδεικνύοντας την πολύ καλή αγωνιστική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή την
περίοδο, η Άντρη Ελευθερίου μετά από ένα
εξαιρετικό αγώνα στις 14 Απριλίου 2019 στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πήρε το χάλκινο
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο
έφερε παράλληλα και την κάρτα πρόκρισης
για το αγώνισμα του σκητ στην σκοποβολή
στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 στο Τόκιο.

Αθλητισμός η μόνη λύση
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Ξεκινά η πώληση
των εισιτηρίων
Στις 9 Μαΐου αποκτούν το δικαίωμα οι
κάτοικοι της Ιαπωνίας να διεκδικήσουν
εισιτήρια των Ολυμπιακών Αγώνων του
2020 μέσα από την εγχώρια λοταρία, η
οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαΐου.
Στις 20 Ιουνίου θα ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα. Παράλληλα, στις 14 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων στους κατοίκους των υπόλοιπων χωρών, μέσα από
τους επίσημους πωλητές εισιτηρίων. Μια
δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων
στους Ιάπωνες θα λάβει χώρα το φθινόπωρο, ενώ η τελευταία φάση θα «τρέξει»
την Άνοιξη του 2020. Τα μισά εισιτήρια
θα κοστίζουν 60 ευρώ (8 χιλιάδες γιεν)
και κάτω. Τα πιο ακριβά εισιτήρια είναι
αυτά των τελετών έναρξης και λήξης, και
του στίβου.
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Το φαινόμενο του αθλητισμού εξελίχθηκε
σε μια παγκόσμια φιλοσοφία και ένα παιδαγωγικό σύστημα, το οποίο προέρχεται
από τον άνθρωπο και απευθύνεται στον άνθρωπο με σκοπό την τελειοποίηση του, μέσω της ισομερούς διάπλασης των τριών
πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή
του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος.
Αποτελεί αναμφισβήτητα γεγονός, ότι καμιά φιλοσοφία και καμιά πρακτική δεν μπορεί να συγκριθεί με τα κελεύσματα του
αθλητισμού. Προτρέπει και κατευθύνει τον
κάθε άνθρωπο μέσω της άθλησης να γίνει
καλύτερος και να δέχεται τις ηθικές αξίες
που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Αυτά τα
κελεύσματα καλούμαστε όλοι να γνωρίσουμε και να βιώσουμε.
Σίγουρα στην κοινωνία που ζούμε, δεν είναι εύκολο να παραμείνουμε απαθείς στις
κοινωνικές τάσεις που επικρατούν, γι΄ αυτό
και πολύ συχνά αλλοιώνουμε την ποιότητα
μας και ασχολούμαστε με θέματα που προσφέρουν ευμάρεια, όχι όμως και τη χαρά.
Ακόμα, πολλές φορές, καταφεύγουμε, συνειδητά, στον αθέμιτο ανταγωνισμό της
ζωής και γινόμαστε ένα με ότι μπορεί να

προσφέρει η ευμάρεια και υποκύπτουμε
στα κατεστημένα.
Αυτό όμως δεν είναι λύση. Η κοινωνία μας
και ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη τις ηθικές
αξίες, έχει ανάγκη τα αποτελέσματα της
πρακτικής εφαρμογής, της φιλοσοφίας και
του πνεύματος του αθλητισμού. Έχει ακόμα
ανάγκη να μεταφέρει στην κοινωνική του
ζωή όλα όσα προσφέρει ο αθλητισμός.
Για να τα βιώσουμε όμως, και να μην τα δεχόμαστε απλά ως θεωρία, θα πρέπει να τα
γνωρίσουμε, να τα ζήσουμε, να τα αποδεχθούμε και μετά να τα κάνουμε πράξη.
Είναι λοιπόν ανάγκη ή όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή στον αθλητισμό. Η μαζική ενεργός συμμετοχή, θα αποτελέσει το
καλύτερο μέσο βίωσης αρχών, αξιών και
ηθικών παραμέτρων.
Κάθε νέος θα πρέπει να μάθει και να αντιληφθεί, ότι στη ζωή υπάρχουν πολλοί δρόμοι και ότι θα πρέπει να ακολουθήσει αυτόν
που θα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Το
δρόμο αυτό τον προσφέρει ο αθλητισμός,
ως μέσο για να γίνει χρήσιμος και άξιος
στην κοινωνία.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Αγώνων
Στα τέλη Απριλίου ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές του
Τόκιο 2020 το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου στις 20:00
τοπική ώρα (14:00 ώρα Κύπρου). Δύο μέρες νωρίτερα (22 Ιουλίου) θα ξεκινήσει η δράση με το σόφτμπολ και το ποδόσφαιρο γυναικών, ενώ η τοξοβολία και η κωπηλασία θα ξεκινήσουν την ημέρα πριν την τελετή έναρξης. Το πρώτο μετάλλιο θα δοθεί στις 25 Ιουλίου το πρωί, στα 10μ. αεροβόλο
τυφέκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελικοί στην κολύμβηση θα
διεξάγονται πρωί τοπική ώρα, κάτι που αναμένεται να βοηθήσει στην αύξηση της τηλεθέασης στις ΗΠΑ. Η Κύπρος μέχρι στιγμής έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στα Laser της
ιστιοπλοΐας και στο σκητ γυναικών. Ο Παύλος Κοντίδης θα αγωνιστεί μεταξύ 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ενώ η Άντρη Ελευθερίου θα αγωνιστεί στις 26 Ιουλίου στο πρώτο μισό των προκριματικών και στις 27 του μήνα στους υπόλοιπους δίσκους, και ευχή όλων μας και στον τελικό.

Παραιτήθηκε ο Υπουργός Ολυμπιακών Αγώνων
Ο Ιάπωνας υπουργός Ολυμπιακών Αγώνων Γιοσιτάκα Σακουράντα αναγκάστηκε να παραιτηθεί στα μέσα Απριλίου, μετά που
ένα σχόλιο που έκανε, έθιξε τους πληγέντες από τον σεισμό και
το τσουνάμι του 2011. Η φυσική καταστροφή στοίχισε τη ζωή σε
δεκαοκτώ χιλιάδες άτομα, ενώ εξαιτίας της πυρηνικής καταστροφής της Φουκουσίμα που ακολούθησε, πενήντα χιλιάδες
άτομα δεν μπόρεσαν ποτέ να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο
κυβερνητικός υπεύθυνος των Αγώνων αναγκάστηκε να παραιτηθεί 500 μέρες πριν τους Αγώνες, μετά από απαίτηση του πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε. Στη θέση του θα διοριστεί ο Σουνίτσι
Σουζούκι, ο οποίος ήταν ο τέως Υπουργός Ολυμπιακών Αγώνων. «Λυπάμαι πολύ που το σχόλιο μου έθιξε τα άτομα που υποφέρουν από την καταστροφή. Ένιωσα ότι έπρεπε να λάβω
την ευθύνη και έτσι υπέβαλα την παραίτηση μου», είπε ο κ. Σακουράντα. Ο πρωθυπουργός
Άμπε, από την πλευρά του είπε: «Θα ήθελα να απολογηθώ ως πρωθυπουργός. Η ευθύνη του
διορισμού του είναι δική μου»..

Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο
Απεβίωσε ο Μέγας Δούκας Ιωάννης
Σε ηλικία 98 ετών, έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου 2019 ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ιωάννης. Μέλος της ΔΟΕ από το 1946 και επίτιμος μέλος από το 1998, ο Μέγας Δούκας Ιωάννης ήταν αρχηγός του κράτους
του Λουξεμβούργου μέχρι το 2000, όταν παραιτήθηκε από το θρόνο, παραχωρώντας την ευθύνη του Δουκάτου στο γιο του Ερρίκο. Άνθρωπος του αθλητισμού, ο Μέγας Δούκας Ιωάννης υπηρέτησε το Ολυμπιακό κίνημα για δεκαετίες. Ήταν ένθερμος φίλος της Κύπρου και άτομο-κλειδί πίσω από τη δημιουργία των Αγώνων
Μικρών Κρατών Ευρώπης. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ δήλωσε: «Είναι με μεγάλη θλίψη που πληροφορήθηκα για την απώλεια του Μέγα Δούκα Ιωάννη. Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος, με μέγιστο σεβασμό σε
ολόκληρο το Ολυμπιακό Κίνημα».

Το μετάλλιο
της Λωζάνης 2020
Η οργανωτική επιτροπή των 3ων Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων Νέων που θα διεξαχθούν το 2020 στην Ολυμπιακή πρωτεύουσα,
τη Λωζάνη, παρουσίασε το σχέδιο των μεταλλίων που θα απονέμονται στους νικητές.
Πρόκειται για σχέδιο του Νεοζηλανδού Ζακέα
Πέιτζ ο οποίος ονόμασε το σχέδιο του «Ομορφιά στη Διαφορετικότητα». Το σχέδιο επιλέχθηκε μέσα από 300 προτάσεις από άτομα
προερχόμενα από 60 χώρες.

«Θα είναι επιτυχία η Πάτρα 2019»
Ο πρόεδρος της Διεθνής Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων κ. Αμάρ
Αντάντι, δήλωσε πρόσφατα από την Πάτρα, πως οι Μεσογειακοί
Αγώνες Παραλίας που θα διεξαχθούν στην πόλη στα τέλη Αυγούστου «θα είναι μεγάλη επιτυχία». Η πόλη προετοιμάζεται για την
δεύτερη έκδοση των Αγώνων και είναι αρκετά τα εμπόδια που έχουν
να ξεπεράσουν, με μεγαλύτερο το θέμα της διαμονής των αθλητών
των 26 χωρών της Μεσογείου. Στη συντονιστική επιτροπή των Αγώνων της Πάτρας συμμετέχει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνος Μιχαηλίδης. Τον Απρίλιο, στη συνάντηση στην Πάτρα, βρισκόταν και ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιώργος Βασιλειάδης, ο οποίος είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει
την οργανωτική επιτροπή.

Η φλόγα της Ειρήνης ενόψει Μπακού
Σε τελετή στη Ρώμη στις 14 Απριλίου, εκατό μέρες πριν την έναρξη
του Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού Φεστιβάλ Νέων στο Μπακού, πραγματοποιήθηκε η Αφή της Φλόγας της Ειρήνης. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή
(EOC), την Ολυμπιακή επιτροπή του Αζερμπαϊτζάν και τους διοργανωτές. Παρών ήταν ο πρόεδρος της EOC κ. Γιάνεζ Κοσίγιαντσιτς, ο
αντιπρόεδρος Νιλς Νίγκαρντ, ο γενικός γραμματέας Ραφαέλε Παγνότζι και μέλη του εκτελεστικού, ανάμεσα τους και ο πρόεδρος της
ΕΟΕ κ. Σπύρος Καπράλος. «Είμαστε βέβαιοι ότι το Μπακού 2019 θα
αποδειχτεί ως το κορυφαίο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων στην ιστορία. Το Μπακού διαθέτει εξαιρετικές υποδομές και τεχνογνωσία για
τη διοργάνωση μεγάλων Αγώνων», είπε ο πρόεδρος της EOC κ. Κοσίγιαντσιτς.
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ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Χάλκινη η Ελευθερίου,
πήρε Ολυμπιακή κάρτα!

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ιστορική παρουσία στην Τσεχία

Την πρώτη Ολυμπιακή πρόκριση στο άθλημα της σκοποβολής για το Τόκιο 2020 εξασφάλισε τον Απρίλιο η πρωταθλήτριά μας Άντρη Ελευθερίου. Η Κύπρια σκοπεύτρια
πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της
ISSF στο Αλ Άιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με
αποτέλεσμα να πάρει τη μία από τις δύο διαθέσιμες κάρτες για την επικείμενη Ολυμπιάδα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για την αθλήτρια και την κυπριακή σκοποβολή. Στον αγώνα η Ελευθερίου με 118/125
πέρασε δεύτερη στον τελικό. Εκεί με 41/50 έμεινε στην
3η θέση, πίσω από την Αμερικανίδα Κίμπερλι Ρόουντ
(53/60) και την Χιλιανή Φρανσίσκα Κορβέτο (52/60), οι
οποίες είχαν ήδη πάρει την Ολυμπιακή πρόκριση.

Η Εθνική Πόλο Νέων της Κύπρου.

Η Ελευθερίου κατέκτησε την πρώτη Ολυμπιακή πρόκριση της Κύπρου
στο άθλημα της σκοποβολής για το Τόκιο 2020.

Παραπάνω από πετυχημένη ήταν η παρουσία της Εθνικής Νέων Κύπρου στο πόλο, στο «2019 EU Nations Men Water Polo Tournament»,
που διεξήχθη στο Μπρνο της Τσεχίας τον Απρίλιο. Στην πρώτη της παρουσία στη διεθνή σκηνή, η Κύπρος σημείωσε δύο νίκες, στην πρεμιέρα του τουρνουά επί της γηπεδούχου Τσεχίας με 9-7 και στο πέσιμο της αυλαίας στον αγώνα κατάταξης με την Ιρλανδία με 10-5. Το
αποτέλεσμα ήταν η Κύπρος να τερματίσει στη 10η θέση σε σύνολο 14
ομάδων. Ευχαριστημένος ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Γιάννης
Φράγκος, δήλωσε: «Η ικανοποίηση είναι μεγάλη. Σε ένα τουρνουά με
τέτοιο επίπεδο το να πετυχαίνεις δυο νίκες και σε άλλα δύο παιχνίδια
να χάνεις στον πόντο (σ.σ. με Αυστρία 10-9 και με Αγγλία 8-7), ασφαλώς και σημαίνουν πολλά». Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η Κύπρος στους αγώνες του ομίλου της αντιμετώπισε την Τσεχία (9-7), την
Αυστρία (9-10), τη Μολδαβία (3-22), την Αγγλία (7-8), την Δανία (8-15)
και τη Λιθουανία (8-12). Την εθνική στελέχωσαν οι Θεόφιλος Μηνά,
Αλέξανδρος Τοουλιάς, Κωνσταντίνος Κάππος, Ιωάννης Κιαγιάς, Γιώργος Λοΐζου, Μάριος Τόγκας, Χριστόφορος Παλλήκαρος, Γιώργος Παπαγεωργίου, Ανδρέας Μυλωνάς, Παύλος Σταματάκης, Παναγιώτης Αυγουστή, Γιώργος Κυριάκου και Μάρκος Κονναρής.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Αργυρός στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Κοντίδης
Άλλο ένα μετάλλιο σε σημαντική διεθνή διοργάνωση κατέκτησε ο
Παύλος Κοντίδης. Στο παγκόσμιο κύπελλο 2019 στη Γένοβα της Ιταλίας τον Απρίλιο, ο Κύπριος Ολυμπιονίκης πήρε το αργυρό μετάλλιο,
έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον χρυσό νικητή, αλλά με χειρότερο πλασάρισμα στην τελική διαδρομή, περιορίστηκε στη 2η θέση.
Στον αγώνα Laser συμμετείχαν 120 αθλητές. Είναι το έβδομο αργυρό του Παύλου σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014 και το καλύτερό του αποτέλεσμα σε Παγκόσμιο Κύπελλο από τον Οκτώβρη του
2017, όταν ήταν και πάλι αργυρός στο Gamagori.
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Είναι το έβδομο αργυρό του Παύλου σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014.

ΤΡΙΑΘΛΟ

Πρωταθλητές Κύπρου οι Σταύρη Περικλέους
και Παναγιώτης Αντωνίου

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΤΖΟΥΝΤΟ

Πρόεδρος για άλλα τέσσερα χρόνια
ο Σώτος Τρικωμίτης

Στιγμιότυπο από τον αγώνα τριάθλου στην Πάφο.

Νέος πρωταθλητής Κύπρου στο τρίαθλο στους άντρες είναι ο Παναγιώτης Αντωνίου που ανακηρύχθηκε μέσα από το 2ο Ocean Lava Paphos Cyprus τον Απρίλιο στην κατηγορία Olympic Distance.
Την 2η θέση κατέλαβε ο Tommy Armani από τη Νορβηγία, ενώ στο
τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Πασχάλης Φράγκου. Πρώτη στην
κατηγορία Olympic Distance γυναικών και πρωταθλήτρια Κύπρου
η Σταύρη Περικλέους, δεύτερη η Μαρία Γιαβάσιη και τρίτη η Κατερίνα Δέλλα και οι τρεις του Κεραυνού. Στην κατηγορία Sprint Distance στους άνδρες, πρώτος έκοψε το νήμα ο Ayan Beisenbayev,
δεύτερος ο Denis Tunitskiy ενώ τρίτος εξήλθε ο Oleg Triasenogov,
όλοι τους από τη Ρωσία. Στην ίδια κατηγορία αλλά στις γυναίκες την
πρώτη θέση κατέλαβε η Βρετανίδα Kirsty Yates, τη δεύτερη η Victoria Tokareva ενώ την τρίτη η Τζοβάνα Τζοβάνι.

ΤΕΝΙΣ

Έχασε στον τελικό ανόδου η Εθνική γυναικών
Στο τελευταίο εμπόδιο για άνοδο από το Group III στο Group II της
Ευρωαφρικανικής Ζώνης του Fed Cup έμεινε η Εθνική Γυναικών της
Κύπρου. Μετά την αήττητη πορεία με τέσσερις νίκες στο β’ όμιλο, η
ομάδα του προπονητή Νικόλα Κωνσταντίνου ηττήθηκε 2-0 από τη
γηπεδούχο Φινλανδία στον τελικό. Στους αγώνες που έλαβαν χώρα
μεταξύ 15-20 Απριλίου στο Ελσίνκι, η Κύπρος κέρδισε στον όμιλο
το Κονγκό, την Αλγερία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Κόσοβο. Ακολούθως, στον τελικό ανόδου με την Φινλανδία, που πρώτευσε στον
άλλο όμιλο, η Κύπρος δέχθηκε δύο ήττες. Την Εθνική Κύπρου αποτελούσαν οι αντισφαιρίστριες Ραλούκα Σερμπάν, Ελένη Λουκά,
Φλωρεντία Χατζηγεωργίου, και Μαρία Κωνσταντίνου. Για την Σερμπάν, ήταν η πρώτης της συμμετοχή στο Fed Cup μετά που πήρε την
κυπριακή υπηκοότητα.

Ομόφωνα στη θέση του προέδρου της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Τζούντο (ΠΟΤ) έχει επανεκλεγεί ο Σώτος Τρικωμίτης. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, ο κ.
Τρικωμίτης πήρε το «πράσινο φως» για να συνεχίσει γι΄ άλλα
τέσσερα χρόνια στην προεδρία της ΠΟΤ. Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε επίσης η ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΤ για την περίοδο 20192023. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:
Σώτος Τρικωμίτης
(Ερασιτεχνικός Σύλλογος Τζούντο Πάφου) – Πρόεδρος
Μάριος Μανδρίτης
(Ερασιτεχνικός Σύλλογος Τζούντο Λευκωσίας) –
Αντιπρόεδρος
Σταύρος Σταυρινού
(Ερασιτεχνικός Σύλλογος Τζούντο Κερύνειας) – Γενικός
Γραμματέας
Τάσος Χατζηαδάμου
(Christodoulides Judo Academy) – Ταμίας
Γερόλεμος Γερασίμου
(Σύλλογος Κίτιον Τζούντο) – Έφορος
Μάριος Γεωργίου
(Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ονήσιλος) – Μέλος
Μάριος Μιχαήλ (Zen Judo) – Μέλος
Μιχάλης Σκουρουμούνης
(Ερασιτεχνικός Σύλλογος Τζούντο Λάρνακας) – Μέλος
Νεόφυτος Αρέστη (Ένωση Τζούντο Λεμεσού) – Μέλος
Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης – Τεχνικός Διευθυντής ΠΟΤ

Ομόφωνα επανεξελέγη ο Σώτος Τρικωμίτης (δεξιά).
Ραλούκα Σερμπάν, Ελένη Λουκά, Φλωρεντία Χατζηγεωργίου και Μαρία
Κωνσταντίνου αποτελούσαν την Εθνική, με προπονητή τον Νικόλα Κωνσταντίνου.
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ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Χρυσό στη Σερβία με τον Νικήτα Ρέαρ

ΙΠΠΑΣΙΑ

Οι νικητές στο Πρωτάθλημα
Υπερπήδησης Εμποδίων
Στα τέλη Απριλίου διεξήχθη ο 3ος Αγώνας Πρωταθλήματος
Υπερπήδησης Εμποδίων 2019 της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ιππασίας. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Ιππικού Ομίλου Λυθροδόντα με τη συμμετοχή αθλητών των Ιππικών Ομίλων Cavalier, Λαπάτσας, Λευκωσίας, Cyprus Equestrian Society και Λυθροδόντα. Οι αθλητές έλαβαν μέρος στα
αγωνίσματα Ανάπτυξης και στις κατηγορίες Πρωταθλήματος
Παίδων, Δ, Γ, Β και Α. Νικητές στις κατηγορίες πρωταθλήματος
αναδείχθηκαν οι πιο κάτω:

Στο βάθρο ανέβηκε ο Νικήτας Ρέαρ του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου
στο μόνο σκιφ εφήβων.

Με ένα χρυσό μετάλλιο επέστρεψε την Κυριακή του Πάσχα στην
Κύπρο η Εθνική Κωπηλασίας από τη Σερβία. Τα δύο κυπριακά
πληρώματα πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Κύπελο Κωπηλασίας της Σερβίας το Μεγάλο Σάββατο στο Βελιγράδι.
Το πρωί αφού προκρίθηκαν στους τελικούς, το απόγευμα κατάφεραν να εξασφαλίσουν ο Νικήτα Ρέαρ του Ναυτικού Ομίλου
Αμμοχώστου στο μόνο σκιφ εφήβων το χρυσό ανάμεσα σε 16
πληρώματα, ενώ ο Νικόλας Αριστείδου και Χριστόδουλος Δημητρίου του Νηρέας Ύψωνα στο διπλό σκιφ παίδων πήραν την
6η θέση ανάμεσα σε 15 πληρώματα.

Στην κατηγορία Δ (1,00-1,05μ) οι Έκτορας Κοκκίνης και Zenon
Kitiefs και Νικολαΐς Μαλλούπα και Econda Roos Β. Στην κατηγορία Γ (1,05-1,10μ) ο Πέτρος Γεωργίου με το άλογο Lanci. Στην κατηγορία Β (1,10-1,15μ) οι Μαρίνα Καπετάνιου και ZAkinos και
Μάρλεν Βαφεάδη και Nilda Rouge. Στην κατηγορία Α (1,201,25μ) οι Ανν Γκοζέτ και Zvegor και Παναγιώτης Τσακτίρης και
La Belle Van Dorperheide.

Εξάλλου, στην Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κωπηλασίας (Κ.Ο.ΚΩΠ) που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2019 στη Λεμεσό, πρόεδρος επανεξελέγη ο Χριστόδουλος Α. Χριστοδούλου. Αντιπρόεδρος εκλέγηκε η Καλυψώ Γεωργίου, γραμματέας ο Μάρκος Ευριπίδου και
ταμίας η Άντρη Κουλουντή.
Στιγμιότυπο από τον αγώνα.

ΣΑΜΠΟ

300 αθλητές στη Λεμεσό
για το Πανευρωπαϊκό U21 & U18

Λεμεσού. Πάνω από 300 αθλητές και αρκετοί άλλοι συνοδοί και
προπονητές ταξίδεψαν στην Κύπρο, γεμίζοντας τρία ξενοδοχεία
στην παραλιακή πόλη, σε περίοδο εκτός τουριστικής αιχμής.

Με τη Ρωσία να πρωτεύει στον πίνακα μεταλλίων και την Κυπριακή
Ομοσπονδία Σάμπο να λαμβάνει γι’ άλλη μια φορά τις καλύτερες
κριτικές για τη φιλοξενία της, διεξήχθη στο «Σπύρος Κυπριανού»
στη Λεμεσό το τριήμερο 12-14 Απριλίου 2019 το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Σάμπο U21 (Youth) & U18 (Junior). Με 25 χρυσά και 39
συνολικά μετάλλια, η Ρωσία πήρε την πρωτιά στον αγωνιστικό τομέα, ενώ ακολούθησε η Ουκρανία με 6 χρυσά και 29 μετάλλια. Τρία
χρυσά πήρε η Γεωργία και από δύο οι Λευκορωσία, Αρμενία και
Βουλγαρία. Συνολικά δεκαοκτώ χώρες ανέβηκαν στο βάθρο, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, που πήρε ένα αργυρό και τέσσερα χάλκινα.
Ήταν η δεύτερη φορά που το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 &
U18 διεξήχθη στην Κύπρο, μετά το 2013, με τους κορυφαίους σαμπίστες της ηπείρου μας στη συγκεκριμένη ηλικία να αγωνίζονται
στο τατάμι της Λεμεσού. Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σάμπο
U21 & U18 συνδιοργάνωσαν η Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIAS), η Ευρωπαϊκή (Eurosambo), η Κυπριακή Ομοσπονδία Σάμπο και ο Δήμος
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Με 25 χρυσά και 39 συνολικά μετάλλια, η Ρωσία πήρε την πρωτιά
στον αγωνιστικό τομέα.

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Νέα επιτυχία για την Κουττούκη

ΣΤΙΒΟΣ

Φράγκου και Χάντζλικ κέρδισαν
στα 10 χλμ
Ο Νικόλας Φράγκου του ΓΣΠ και η Ντακμάρα Χάντζλικ του ΓΣΟ
ήταν οι νικητές στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα 10.000μ. Ανδρών
και Γυναικών αντίστοιχα, που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο
στο Λανίτειο Στάδιο. Ο Νικόλας Φράγκου, που πρόσφατα συμμετείχε σε προπονητική προετοιμασία στο Μαρόκο ενόψει των
αγωνιστικών υποχρεώσεων της καλοκαιρινής περιόδου, πέτυχε
επίδοση 32 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Μάριος Αποστολίδης του ΓΣΕ και στην 3η ο Στέλιος Παπαϊωάννου του ΓΣΟ. Η Νταγκμάρα Χάντζλικ, στην επιστροφή
της στην αγωνιστική δράση ύστερα από απουσία σχεδόν δύο
χρόνων λόγω τραυματισμού -προηγούμενη συμμετοχή της το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Λονδίνο στον Μαραθώνιο- πέτυχε επίδοση 37 λεπτών και 23 δευτερολέπτων. Δεύτερη τερμάτισε η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου του ΓΣΠ και 3η θέση η Ιουλία
Ανδρέου του ΓΣΠ.

Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι πολύ σημαντικοί για την Κουττούκη,
αφού ακολουθεί η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών (G12)
και στο Grand Prix της Ιταλίας (G4).

Κι άλλους βαθμούς πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2020 κατέκτησε η Κυριακή Κουττούκη. Η Κύπρια πρωταθλήτρια κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά κατηγορίας
G1 στη Σόφια της Βουλγαρίας τον Απρίλιο. Στο δρόμο για την
πρωτιά, η Κουττούκη απέκλεισε δύο αθλήτριες από την Ιαπωνία και μία από το Μεξικό. Για την Κουττούκη, ο Μάιος και Ιούνιος είναι πολύ σημαντικός, αφού ακολουθεί η συμμετοχή στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών (G12) στο Μάντσεστερ και
στο Grand Prix της Ιταλίας (G4) όπου θα κριθούν αρκετά σε ό,τι
αφορά την Ολυμπιακή πρόκριση.
H Νταγκμάρα Χάντζλικ, στην επιστροφή της στην αγωνιστική δράση
ύστερα από απουσία σχεδόν δύο χρόνων λόγω τραυματισμού, πέτυχε
επίδοση 37 λεπτών και 23 δευτερολέπτων.

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

Δύο 2ες θέσεις για την Κύπρο στο
«Li-Ning Cyprus Junior International»
Την Κυριακή 21 Απριλίου ολοκληρώθηκε το διεθνές
τουρνουά Μπάντμιντον «Li-Ning Cyprus Junior International 2019» με τους ημιτελικούς και τελικούς αγώνες.
Αρκετός κόσμος παρευρέθηκε στο «Ευάγγελος Φλωράκης» για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Η Κύπρος κατάφερε να πάρει δύο δεύτερες θέσεις, καθώς τα ξαδέρφια Ορέστης και Ιωάννα Πίσση στο διπλό μικτό και η Εύα
Καττιρτζή με την Ιωάννα Πίσση στο διπλό γυναικών ανέβηκαν στο βάθρο.
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Το Μαυροβούνιο υποδέχεται για πρώτη φορά τους ΑΜΚΕ!
Η Κύπρος θα είναι παρούσα στους 18ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης με 141 αθλητές σε 9 αθλήματα

Η στιγμή που η κυπριακή αποστολή εισήλθε στο στάδιο Σεραβάλε
του Σαν Μαρίνο το 2017 στην τελετή έναρξης των ΑΜΚΕ.

Η κυπριακή αποστολή
Στους ΑΜΚΕ του 2019 η Κύπρος θα συμμετάσχει με αποστολή 141 αθλητών και συνολικά 225 ατόμων, συμπεριλαμβανομένης των υπευθύνων
αποστολής, των προπονητών, της ιατρικής ομάδας και της δημοσιογραφικής ομάδας. Η Κύπρος θα λάβει μέρος στα εννιά από τα δέκα
αθλήματα στο πρόγραμμα (μόνο στο Μπόουλς δεν θα συμμετάσχει η
χώρα μας). Στο Μαυροβούνιο θα αγωνιστούν και έξι εθνικές μας ομάδες, η καλαθόσφαιρα, η πετόσφαιρα και το μπιτς βόλεϊ, ανδρών και γυναικών αντίστοιχα.

Το ανά διετίας αθλητικό ραντεβού των ΑΜΚΕ έφτασε! Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2019 το Μαυροβούνιο θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τις άλλες οκτώ χώρες, στους 18ους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Η σύναξη των κρατών κάτω του ενός εκατομμυρίου πληθυσμό διεξάγεται κάθε δύο
χρόνια από το 1985 και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις ομοσπονδίες μας και τη χώρα μας, για να διαπιστώσουμε που βρίσκεται το επίπεδο του κυπριακού αθλητισμού, συγκρινόμενες με χώρες παρόμοιου ή μικρότερου μεγέθους.
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Αρχηγός αποστολής θα είναι η γενική διευθύντρια της ΚΟΕ κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη, με βοηθούς αποστολής το μέλος του εκτελεστικού
συμβουλίου κα. Κάλλη Χατζηιωσήφ, τους λειτουργούς της ΚΟΕ Γιώργο
Παναγίδη, Λένο Παναγιώτου, Κάτια Κωνσταντίνου καθώς και τους Μαρίνο Πελαγία και Γιώργο Γεωργίου. Από κει και πέρα, το κάθε ένα από τα
εννιά αθλήματα θα έχει το δικό του αρχηγό αποστολής και τους προπονητές-συνοδούς. Στην αποστολή βρίσκεται και 14μελή δημοσιογραφική
ομάδα, με εκπρόσωπο του Γραφείου Τύπου της ΚΟΕ, φωτογράφο, απεσταλμένο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, έξι άτομα από το ΡΙΚ
και πέντε άτομα από το Alfasports.TV.
Από τους 141 αθλητές, οι 48 θα αγωνιστούν με τις εθνικές μπάσκετ και
βόλεϊ και άλλοι τέσσερις αθλητές με τις δύο εθνικές μπιτς βόλεϊ. Οι υπόλοιποι 89 αθλητές θα αγωνιστούν στα ατομικά αθλήματα. Η μεγαλύτερη αποστολή στα ατομικά θα είναι στο στίβο, ενώ μεγάλη σε μέγεθος
θα είναι και η ομάδα κολύμβησης. Η χώρα μας θα συμμετάσχει επίσης
στα αθλήματα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, της σκοποβολής, του τένις και του τζούντο.

Το ταξίδι
Η κυπριακή αποστολή θα αναχωρήσει για το αεροδρόμιο της
Ποντγκόριτσα σε δύο βασικές δόσεις. Το μεγαλύτερο μέρος θα
ταξιδέψει με ναυλωμένη πτήση της Blue Air απευθείας από τη
Λάρνακα στο Μαυροβούνιο, με αναχώρηση στις 23:00 της Κυριακής 26 Μαΐου και άφιξη στη χώρα των Βαλκανίων στη 01:55
το πρωί ώρα Κύπρου (00:55 τοπική ώρα). Ένα άλλο κομμάτι της
αποστολής θα ταξιδέψει λίγο νωρίτερα με Αυστριακές Αερογραμμές μέσω Βιέννης.
Όσον αφορά στην επιστροφή, αυτή είναι προγραμματισμένη
για τις 05:50 το πρωί (ώρα Κύπρου) της Κυριακής 2 Ιουνίου. Μετά την βραδινή τελετή λήξης του Σαββάτου 1 του Ιούνη, η αποστολή θα μεταβεί στο αεροδρόμιο για τη βραδινή πτήση της
επιστροφής.

Το πρόγραμμα των Αγώνων
Τη Δευτέρα βράδυ 27 Μαΐου 2019 στο ιστορικό κέντρο της
Μπούντβα θα διεξαχθεί η τελετή έναρξης των ΑΜΚΕ, με την
αγωνιστική δράση να αρχίζει την Τρίτη 28 του Μάη και να ολοκληρώνεται το Σάββατο 1 Ιουνίου, οπόταν θα πραγματοποιηθεί και η τελετή λήξης. Τα αθλήματα τένις, επιτραπέζια αντισφαίριση, μπάσκετ, βόλεϊ και μπιτς βόλεϊ θα διεξάγονται καθημερινά. Ο στίβος θα διεξαχθεί στις 28, 29 και 31 Μαΐου. Η
κολύμβηση το τριήμερο 28, 29 και 30 Μαΐου. Το τζούντο στις
28 και 30 του μήνα και η σκοποβολή στις 30 και 31 του Μάη.

Τέσσερις χώρες για πρωτιά!
Ο στόχος της Κύπρου στους ΑΜΚΕ 2019 είναι βεβαίως ψηλός, παρά τις δυσκολίες: Η πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων. Πρόκειται για
ένα στόχο ιδιαίτερα δύσκολο, επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων (!) τέσσερις χώρες διεκδικούν την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων!

-----------------------------------------

Το Λουξεμβούργο
Με απαιτήσεις κατέρχεται το Λουξεμβούργο.
Μετά το 2017 στο Σαν Μαρίνο όταν για πρώτη φορά εκτός έδρας πήρε την πρώτη θέση
στον πίνακα μεταλλίων, το Δουκάτο θέλει να επαναλάβει αυτή την
επιτυχία. Το Λουξεμβούργο ήταν πρώτο στον πίνακα μεταλλίων
και το 2013 όταν φιλοξένησε η ίδια τη διοργάνωση.

-----------------------------------------

Η Κύπρος
Όσον αφορά τη χώρα μας, η Κύπρος ήταν
πρώτη το 1989 και μετά πρώτη σε άλλες πέντε συνεχόμενες διοργανώσεις μεταξύ 2003
και 2011. Το 2013 η κτυπημένη από την οικονομική κρίση Κύπρος ήταν 3η, ισοβαθμώντας όμως με την 2η Ισλανδία στον αριθμό των χρυσών (από 28). Το 2015 στην Ισλανδία
η Κύπρος ταξίδεψε με μικρή αποστολή, μόλις 56 αθλητών, λόγω
οικονομικών δυσκολιών, όμως παρόλα αυτά οι αθλητές μας ξεπέρασαν τους εαυτούς τους, κατακτώντας 20 χρυσά, 16 αργυρά και
16 χάλκινα. Μοιραία όμως η Κύπρος τερμάτισε 3η. Το 2017 στο Σαν
Μαρίνο η χώρα μας πέτυχε τον στόχο να ξεπεράσει την Ισλανδία
στον πίνακα μεταλλίων, κατακτώντας 30 χρυσά, έναντι 27 της Ισλανδίας και 84 μετάλλια στο σύνολο έναντι 60 της βορειοατλαντικής χώρας. Όμως ένα εξαιρετικό Λουξεμβούργο «σάρωσε» με 38
χρυσά.

Η Ισλανδία
Ισχυρή ομάδα θα έχει και η Ισλανδία, η οποία
το 2017 ήταν 3η στον πίνακα μεταλλίων, αλλά διατηρεί μετά από 17 διοργανώσεις την
πρωτιά στο συνολικό πίνακα μεταλλίων με 479 χρυσά, έναντι 468
της Κύπρου. Η Ισλανδία ήταν πρώτη το 2015 στους Αγώνες που φιλοξένησε η ίδια, όμως πριν απ΄ αυτό έχει να πάρει την πρωτιά από
το 2001! Στις πρώτες εννιά διοργανώσεις η Ισλανδία πήρε οκτώ
φορές την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων, με μοναδική εξαίρεση το 1989, όταν η Κύπρος ήταν πρώτη εντός έδρας.

Το Μαυροβούνιο
Οι διοργανωτές του 2019, αφού εισήλθαν στην οικογένεια των ΑΜΚΕ το
2009 μετά την ανεξαρτησία τους, το
2011 έλαβαν μέρος για πρώτη φορά
στη διοργάνωση που έγινε στο Λιχτενστάιν. Όμως στις τέσσερις
πρώτες συμμετοχές τους, η βαλκανική χώρα κατέβασε μικρή αριθμητικά ομάδα, με αποτέλεσμα να μην διεκδικεί την πρωτιά στον
πίνακα μεταλλίων. Αυτό αναμένεται να αλλάξει το 2019, αφού εντός έδρας, θα έχει το κίνητρο να πάρει την πρωτιά και να αποδείξει ότι είναι όντως η πιο ισχυρή από τα μικρά κράτη της Ευρώπης.
Το 2011 το Μαυροβούνιο κατέβηκε με 20 αθλητές, το 2013 με μόλις 12 (αλλά πήρε 9 χρυσά!), το 2015 με 42 και το 2017 με 46.

Τριάντα χρυσά κατέκτησε το 2017 η Κύπρος, μια πολύ καλή
συγκομιδή, που την έφερε στη 2η θέση του πίνακα μεταλλίων.

ΜΑΪΟΣ 2019 I 9

AMKE

Οι υπόλοιπες χώρες
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η «μάχη» για την ανάδειξη της καλύτερης χώρας από τα μικρότερα σε μέγεθος κράτη των ΑΜΚΕ. Μονακό, Μάλτα, Λιχτενστάιν, Σαν Μαρίνο και Ανδόρα θα παλέψουν για
να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα μετάλλια και να κατακτήσουν την άτυπη «πρωτιά» ανάμεσα στα… μικρότερα από τα μικρά
κράτη! Συνήθως, Μονακό και Μάλτα ξεχωρίζουν, αφού παίρνουν
και μεγαλύτερες αποστολές (μεταξύ 80-100 αθλητές).

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Η βάση στην Μπούντβα

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου οι αθλητές και οι αποστολές των εννιά χωρών θα καταλύσουν στο συγκρότημα Slovenska Plaza, στην παραλιακή πόλη της Μπούντβα, η οποία θα λειτουργήσει ως Χωριό των
Αθλητών. Λόγω μικρού μεγέθους των διοργανωτών, πολύ σπάνια
λειτουργεί ένας ενιαίος χώρος ως Χωριό, αλλά αυτό που συνηθίζεται στους ΑΜΚΕ είναι η διασπορά αθλητών σε διάφορα ξενοδοχεία.
Στους ΑΜΚΕ 2019, όμως, θα λειτουργήσει Χωριό των Αθλητών, κάτι που αναμφίβολα θα βοηθήσει στο να έρθουν κοντά οι αθλητές
και να δημιουργηθεί ένα οικογενειακό και φιλικό κλίμα.
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ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

Σε όλο το Μαυροβούνιο
Η βάση των ΑΜΚΕ 2019 θα είναι η πόλη της Μπούντβα, η οποία είναι τουριστικό θέρετρο στην Αδριατική θάλασσα. Στο χώρο του Slovenska Plaza, όπου θα είναι το Χωριό των Αθλητών, θα διεξαχθούν
τα αθλήματα του τένις και του μπιτς βόλεϊ. Σε πολύ κοντινή απόσταση θα διεξαχθεί το βόλεϊ, ενώ η Μπούντβα θα φιλοξενήσει και
την σκοποβολή, σε δύο σημεία, με το αεροβόλο πιστόλι και τυφέκι
στο κλειστό σκοπευτήριο και το τραπ και διπλό τραπ στο σκοπευτήριο λίγο έξω από την πόλη.

θεωρήθηκε επίσημα ως το διάδοχο κράτος της πάλαι ποτέ ενιαίας
Γιουγκοσλαβίας.
Το Μαυροβούνιο έχει πληθυσμό γύρω στις 620 χιλιάδες κατοίκους
και μέγεθος 13.812 τετραγωνικών χιλιομέτρων (συγκριτικά, η Κύπρος έχει μέγεθος 9.251 τετραγωνικών χιλιομέτρων).

63 χιλιόμετρα μακριά (και 70 λεπτά απόσταση) στην πρωτεύουσα
Ποντγκόριτσα, στην ενδοχώρα, θα διεξαχθεί το άθλημα της κολύμβησης. Στην παραλιακή πόλη και μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το
Μπαρ, 39 χιλιόμετρα (και 50 λεπτά μακριά) νοτιοανατολικά της
Μπούντβα θα λάβουν χώρα τα αθλήματα του στίβου και του μπάσκετ.
25 χιλιόμετρα (και 35 λεπτά μακριά) βορειοδυτικά της Μπούντβνα,
στην παραλιακή πόλη Τίβατ θα λάβει χώρα η επιτραπέζια αντισφαίριση. Τέλος, 32 χιλιόμετρα βόρεια της Μπούντβα (και 35 λεπτά
μακριά), στην ιστορική πρώην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου και
νυν έδρα του προέδρου της χώρας, στη Τσετίνιε, θα διεξαχθεί το
τζούντο.

Το Μαυροβούνιο
Μια από τις νεότερες χώρες του κόσμου, το Μαυροβούνιο ιδρύθηκε επίσημα ως ανεξάρτητο κράτος στις 3 Ιουνίου του 2006, μετά που
δημοψήφισμα στις 21 του Μάη για την ανεξαρτησία πέρασε με το
οριακό 55,5% υπέρ του «ναι» κι ενώ χρειαζόταν ποσοστό 55% για να
περάσει η ανεξαρτησία. Λίγες μέρες μετά το δημοψήφισμα, η Ομοσπονδία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου διαλύθηκε ειρηνικά,
με την επακόλουθη δημιουργία του Μαυροβουνίου, ενώ η Σερβία

Σκανάρετε εδώ για να δείτε
όλες τις ειδήσεις, ανταποκρίσεις,
βίντεο και πολλά άλλα
από τους Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης 2019, καθ' όλη τη διάρκεια
της διοργάνωσης.
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Με αποστολή 60 ατόμων στο Μινσκ η Κύπρος
Η χώρα μας θα λάβει μέρος σε οκτώ αθλήματα στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στη Λευκορωσία

ποστολή 60 περίπου ατόμων θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στους 2ους Ευρωπαϊκούς
Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 21-30 Ιουνίου
2019 στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Η χώρα μας εξασφάλισε την πρόκριση στα εννιά από τα δεκαπέντε αθλήματα
του προγράμματος.

Α

Από τους 60 περίπου αθλητές, προπονητές και υποστηρικτικό προσωπικό, γύρω στους μισούς θα ανήκουν στο
άθλημα του στίβου, αφού 21 αθλητές θα αγωνιστούν στο
πρωτοποριακό DNA (Dynamic New Athletics), όπου ουσιαστικά τα αγωνίσματα στο πρόγραμμα θα διεξάγονται σε
φόρματ ομάδων.
Από κει και πέρα, στην σκοποβολή θα λάβουν μέρος έξι
αθλητές, δύο άνδρες και δύο γυναίκες στο σκητ και από
ένας άνδρας και μια γυναίκα στο τραπ. την ποδηλασία, θα
συμμετάσχουν τρεις αθλητές και μία αθλήτρια (η Άντρη
Χριστοφόρου) στα αγωνίσματα ποδηλασίας δρόμου και
ατομικής χρονομέτρησης. Σε άλλα έξι αθλήματα, η Κύπρος
θα εκπροσωπηθεί με έναν αθλητή ή αθλήτρια. Στην γυμναστική (ενόργανη) θα συμμετάσχει ο Μάριος Γεωργίου.
Στο τζούντο ο Άριστος Μιχαήλ στα -81 κιλά. Στο σάμπο ο
Νικόλας Παπαδόπουλος στα +100 κιλά. Στο μπάντμιντον η
Ελένη Χριστοδούλου στο ατομικό γυναικών. Στην πυγμαχία ο Ανδρέας Κόκκινος στα -75 κιλά. Και στην τοξοβολία
με την Στυλιανή Κοκκίνου Γεωργιάδου. Συμμετοχή θα έχει
η Κύπρος και στο τάεκβοντο.
Ο αγωνιστικός στόχος είναι η Κύπρος να ξεπεράσει τη συγκομιδή του 2015 στο Μπακού, όπου η χώρα μας πήρε ένα
μετάλλιο, το αργυρό στο μικτό σκητ με την Άντρη Ελευθερίου και τον Γιώργο Αχιλλέως.
Η τελική σύνθεση της κυπριακής αποστολής, καθώς και οι
ξεκάθαροι στόχοι που θα τεθούν, θα ανακοινωθούν το χρονικό διάστημα πριν την αναχώρηση της αποστολής για τη
Λευκορωσία.
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Ο αγωνιστικός στόχος είναι η Κύπρος να ξεπεράσει τη συγκομιδή του 2015 στο
Μπακού, όπου η χώρα μας πήρε ένα μετάλλιο, το αργυρό στο μικτό σκητ με την
Άντρη Ελευθερίου και τον Γιώργο Αχιλλέως.

Δέκα μέρες δράσης
Οι 2οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες, που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή (EOC), θα διαρκέσουν δέκα ημέρες. Στις 21 Ιουνίου θα λάβει χώρα στο ανακαινισμένο Στάδιο Ντιναμό η τελετή έναρξης, όπου θα
παρελάσουν οι περίπου τέσσερις χιλιάδες αθλητές από τις 50 χώρες της
Ευρώπης. Πέραν από τα εννιά αθλήματα που προαναφέραμε πιο πάνω,
στο πρόγραμμα βρίσκονται επίσης τα αθλήματα 3x3 καλαθόσφαιρα, επιτραπέζια αντισφαίριση, κανό σπριντ, καράτε, μπιτς σόκερ και πάλη.
Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως σε οκτώ αθλήματα θα προσφέρονται
προκρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020. Αυτά είναι επιτραπέζια αντισφαίριση, καράτε, μπάντμιντον, ποδηλασία, σκοποβολή, στίβος, τζούντο και τοξοβολία. Σε κάποια από αυτά θα προσφέρονται κάρτες πρόκρισης (π.χ. σκοποβολή) και σε άλλα θα δίνονται βαθμοί που θα
μετράνε για τις παγκόσμιες κατατάξεις.
Οι 2οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες θα διεξαχθούν στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Ο στίβος θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο Στάδιο Ντιναμό, η γυμναστική στη σύγχρονη και χωρητικότητας
18 χιλιάδων θεατών Μινσκ Αρένα, ενώ τα άλλα αθλήματα θα φιλοξενηθούν σε ανακαινισμένα κλειστά ή άλλους χώρους. Η ποδηλασία θα λάβει
χώρα στους δρόμους του Μινσκ, η οποία είναι μια πόλη που θυμίζει αρκετά αυτές της κεντρικής Ευρώπης όπως η Βιέννη και η Βουδαπέστη.

Η άγνωστη ιστορία του 10χρονου Ολυμπιονίκη
Το 1896 στους Α΄ Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 ο 10χρονος Δημήτριος Λούνδρας
πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο δίζυγο

Η συμμετοχή τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ασφαλώς πολύ πιο διαφορετική απ΄ ότι
σήμερα. Ειδικά στους Αγώνες του 1896, η πλειοψηφία των αθλητών ήταν ντόπιοι και σε
αρκετά αθλήματα έλαβαν μέρος ελληνικές ομάδες.

Σ

τις 15 Φεβρουαρίου του 1970, δηλαδή πριν μισό σχεδόν αιώνα, έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 84 ετών, ο Δημήτριος Λούνδρας. Υποναύαρχος, βετεράνος δύο Παγκοσμίων Πολέμων, ο
Λούνδρας έμεινε στην ιστορία και γι΄ άλλον ένα λόγο. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) τον καταγράφει επίσημα ως το νεαρότερο Ολυμπιονίκη!
Στην ηλικία των 10 ετών και 218 ημερών, στους Α΄
Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896, ο Λούνδρας -ως μέλος του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγουπήρε το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό δίζυγο. 74
χρόνια μετά την αναβίωση των Αγώνων, δηλαδή το
1970 ήταν ο τελευταίος επιζών που συμμετείχε στην
πρώτη εκείνη διοργάνωση.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε την περίπτωση της ολλανδικής ομάδας το 1900 στο Παρίσι στα κόξεν της
κωπηλασίας, όπου ένας μικρός Γάλλος έκτακτα κλήθηκε και συμμετείχε (!) ως οδηγός (cox) της ομάδας
και κατέκτησε μετάλλιο. Ο νεαρός Γάλλος φωτογραφήθηκε μάλιστα με τους νικητές, θεωρείται
Ολυμπιονίκης αλλά δεν έχει διασωθεί τίποτα απολύτως, ούτε όνομα, ούτε ηλικία. Από τη φωτογραφία, ο Γάλλος κρίνεται πως ήταν μεταξύ 7 με 12
ετών.
Ο Δημήτριος Λούνδρας ακολούθως έγινε αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, πολέμησε στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, προήχθη σε Υποναύαρχος και
αποστρατεύτηκε το 1936, πριν υποχρεωθεί να επιστρέψει σε δράση με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1940 όταν ανακλήθηκε, τοποθετήθηκε ναυτικός διοικητής του Αιγαίου. Το 1945 αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντιναυάρχου.

Γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου 1885 στην Αθήνα, ο
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
μικρός το 1896 Δημήτριος Λούνδρας ανήκε στη δύ(ΔΟΕ) καταγράφει επίσημα τον
ναμη του Εθνικού Γ.Σ. Η συμμετοχή τότε στους
Δημήτριο Λούνδρα (στο κέντρο)
Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ασφαλώς πολύ πιο διαως το νεαρότερο Ολυμπιονίκη.
φορετική απ΄ ότι σήμερα. Ειδικά στους Αγώνες του
Στο χώρο του αθλητισμού, υπήρξε μέλος του Δ.Σ.
1896, η πλειοψηφία των αθλητών ήταν ντόπιοι και
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1924
σε αρκετά αθλήματα έλαβαν μέρος ελληνικές ομάκαι κατά διαστήματα όπως το 1932, το 1949 και το
δες, απλά για να γεμίζουν τα αγωνίσματα. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο
1960. Διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Σκοπευτικής Ομοομαδικό δίζυγο, όπου την πρωτιά πήρε η γερμανική ομάδα, τη δεύσπονδίας το 1960, ενώ το 1964 τιμήθηκε από τη Γενική Γραμματεία
τερη θέση μια ελληνική και την τρίτη ο Εθνικός. Με μόλις τρεις συμΑθλητισμού για την προσφορά του στον Αθλητισμό.
μετέχοντες, το χάλκινο μετάλλιο ήταν εξασφαλισμένο (!), αν και τότε
Ο γιος του Δημήτριου, ο Κώστας Λούνδρας, ήταν και αυτός αξιωμαμετάλλια έπαιρναν μόνο οι δύο πρώτοι. Πέραν από τον Δημήτριο
τικός του ναυτικού και ήρωας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εγγονός
Λούνδρα, μέλη εκείνης της ομάδας του Εθνικού ήταν οι Ιωάννης
του Ολυμπιονίκη είναι ο Δημήτρης Λούνδρας, διπλωμάτης σήμερα
Χρυσάφης, Ιωάννης Μητρόπουλος και Φίλιππος Καρβέλας. Τίποτα
του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών, ο οποίος το 1974 υπηρεδεν είναι γνωστό για το πως αγωνίστηκε ο Λούνδρας, παρά μόνο ότι
τούσε στην ελληνική πρεσβεία στη Λευκωσία.
ήταν μέλος της ομάδας.
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Συνάντηση με Επίτροπο Φωτίου για το «Υιοθετήστε»
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, συνοδευόμενος από τη λειτουργό κα. Άντρη Σιάλου
και το μέλος του Γραφείου Τύπου κ. Ηρόδοτο Μιλτιάδους έγιναν δεκτοί το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Απριλίου από τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων,
κ. Φώτη Φωτίου. Βασικό θέμα συζήτησης ήταν το πρόγραμμα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο», το οποίο έχει ως στόχο την προσέλκυση χορηγών για τους ελίτ αθλητές της Κύπρου, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια που κάνουν
για πρόκριση και διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στην Ιαπωνία. Ο κ. Μιχαηλίδης
συζήτησε με τον κ. Φωτίου το ενδεχόμενο προώθησης και στήριξης του προγράμματος στην
ισχυρή κυπριακή παροικία.

Συνάντηση με τον Μιχάλη Αντωνίου της ΟΕΒ
Τη Δευτέρα 22 Απριλίου ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης δέχτηκε στο γραφείο του
στο Ολυμπιακό Μέγαρο τον γενικό διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων
Κύπρου κ. Μιχάλη Αντωνίου. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο ταμίας της Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για μια σειρά από θέματα
που αφορούν τη μεταξύ τους συνεργασία, με τη συνάντηση να ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική.

Συνεργάτης στο EOC EU Office η ΚΟΕ
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) είναι και επίσημα συνεργάτης στο Γραφείο
της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής (EOC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας ανάμεσα στους δύο προέδρους Γιάνεζ Κοσίγιαντσιτς
και Ντίνο Μιχαηλίδη. Το Γραφείο της EOC στην Ε.Ε. αποτελεί το σπίτι του ευρωπαϊκού
αθλητισμού, μέσα από το οποίο εκπροσωπούνται στα ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες η EOC, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και άλλοι αθλητικοί οργανισμοί.
Με βάση τη συμφωνία, η ΚΟΕ έχει το δικαίωμα να αξιοποιεί τις υπηρεσίες του Γραφείου στην Ε.Ε. Μεταξύ άλλων, θα λαμβάνει μηνιαία ενημέρωση για τα διάφορα προγράμματα, θα συμμετέχει σε σεμινάρια, θα λαμβάνει καθοδήγηση για χρηματοδότηση από τα ταμεία της Ε.Ε., θα έχει δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων στις Βρυξέλλες και θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Γραφείου.

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας
Την ευκαιρία να μάθουν για τους αρχαίους και σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα διάφορα
αθλήματα, τα σύμβολα των Αγώνων, και για τους Κύπριους πρωταθλητές, είχαν οι μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου Χρυσελεούσας Στροβόλου. Λειτουργοί της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, συνοδευόμενοι από Κύπριους πρωταθλητές, επισκέφθηκαν το σχολείο στα πλαίσια
του Προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας, με σκοπό να μεταδώσουν στους μαθητές και μαθήτριες τις Ολυμπιακές Αξίες. Μέσα από θεωρητικά και βιωματικά εργαστήρια, οι μαθητές της δ΄,
ε΄ και στ΄ τάξης τη Δευτέρα 15 Απριλίου και της α΄, β΄ και γ΄ τάξης την Τετάρτη 17 Απριλίου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και με συνεχή διαδραστικότητα τα πάντα για τους Ολυμπιακούς. Στο σχολείο παρευρέθηκαν η Μεσογειονίκης στα 400μ. Ελένη Αρτυματά και ο χάλκινος νικητής
στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό στην ενόργανη γυμναστική Μάριος Γεωργίου.

Την Κύπρο επισκέφτηκε ο Μάνφρεντ Λάμερ
Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποίησε μεταξύ 8-10 Απριλίου ο καθηγητής Δρ.
Μάνφρεντ Λάμερ, πρόεδρος της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ολυμπιακών Ακαδημιών (ΕΟΑ). Ο Γερμανός καθηγητής ήρθε στο νησί μας με σκοπό να συζητήσει με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ), τις
λεπτομέρειες της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης που θα είναι και η πρώτη μετά τη δημιουργία της ΕΟΑ, και θα συνέλθει στη χώρα μας μεταξύ 12-16 Νοεμβρίου, καθώς και το συντονισμό σε θέματα που αφορούν τη διάδοση των αρχών και αξιών του Ολυμπισμού σε σχέση με το ρόλο των Ολυμπιακών Ακαδημιών. Ο Δρ. Λάμερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ.
Ντίνο Μιχαηλίδη, στην παρουσία του γενικού γραμματέα Στρατηγού Χαράλαμπου Λόττα,
του ταμία κ. Δαμιανού Χατζηδαμιανού, της γενικής διευθύντριας Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη και του λειτουργού κ. Γιώργου Κορέλλη.
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ποδεικνύοντας την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο, η Άντρη Ελευθερίου μετά από ένα εξαιρετικό αγώνα στις 14 Απριλίου 2019 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο
Κύπελλο, το οποίο έφερε παράλληλα και την κάρτα πρόκρισης για
το αγώνισμα του σκητ στην σκοποβολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 στο Τόκιο.
Η πρόκριση που πήρε η Ελευθερίου είναι η δεύτερη της Κύπρου για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από αυτή του Παύλου Κοντίδη στα
Laser της Ιστιοπλοΐας τον περασμένο Αύγουστο. Για την 35χρονη
σκοπεύτρια από τη Λεμεσό, εφόσον πάνε όλα καλά και αγωνιστεί
στο Τόκιο, θα είναι η τρίτη της Ολυμπιακή συμμετοχή, μετά το Πεκίνο 2008 και το Ρίο 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 7η θέση της
Ελευθερίου στην πρωτεύουσα της Κίνας το 2008 αποτελεί την κορυφαία επίδοση από γυναίκα σε Ολυμπιακούς Αγώνες για την Κύπρο.
Η Ολυμπιονίκης σκοπεύτρια μίλησε στο Γραφείο Τύπου της ΚΟΕ, για
την τελευταία της επιτυχία, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
αλλά και τους στόχους της για τη συνέχεια: «Είμαι πολύ χαρούμενη,
ευτυχισμένη και περήφανη που τα κατάφερα τόσο σύντομα με την
Ολυμπιακή πρόκριση. Έφυγε ένα σημαντικό μέρος της πίεσης από
πάνω μου και πλέον μπορώ να δω τη συνέχεια με πολύ καθαρό
μυαλό και ηρεμία», τόνισε αρχικά, για την επιτυχία της εξασφάλισης της Ολυμπιακής κάρτας. Ακολούθως εξήγησε τι αλλάζει για την
ίδια μετά την πρόκριση: «Επειδή πλέον δεν κυνηγώ την κάρτα, στο
μακρινό ταξίδι στην Κορέα για το Παγκόσμιο Κύπελλο τον Μάιο δεν
θα πάω, αλλά θα προτιμήσω να ξεκουραστώ. Θα πάω όμως στους
άλλους αγώνες. Συνεχίζω το ίδιο συγκεντρωμένα, κάνοντας την ίδια
δουλειά. Θα αποφασίσω αργότερα, πάντα σε συνεννόηση με τον
προπονητή μου αν θα αφήσω άλλους αγώνες για ξεκούραση».
Όσον αφορά τους στόχους της για τη συνέχεια, λέει: «Δεν σκέφτο-

«Είμαι πολύ χαρούμενη,
ευτυχισμένη και περήφανη που
τα κατάφερα τόσο σύντομα με
την Ολυμπιακή πρόκριση.
Έφυγε ένα σημαντικό μέρος
της πίεσης από πάνω μου».

μαι κάτι διαφορετικό, αφού οι στόχοι μου είναι το ίδιο σε κάθε τελικό. Δηλαδή να παλεύω για το μετάλλιο. Έπαθα το ίδιο πράγμα πριν
το Ρίο και απλά πρόσθεσα πίεση στον εαυτό μου. Είμαι σε φόρμα
και συνεχίζουμε με το ίδιο τέμπο».
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο είναι μόλις δεκατέσσερις μήνες μακριά. Τι σκέφτεται γι΄ αυτούς η Ελευθερίου; «Ειλικρινά, θα το προσεγγίσω ως έναν αγώνα όπως τους άλλους. Ήδη έχω εξασφαλίσει
την επαγγελματική αποκατάσταση, κάτι που με βοήθησε ψυχολογικά. Δεν θα πάω και να σκέφτομαι ότι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες
και δεν θα πέσω στην ίδια παγίδα όπως πριν το Ρίο που έλεγα ότι
πάω για μετάλλιο. Είναι μεν δύσκολο να το προσεγγίσω έτσι, αλλά
προτιμώ να μην έχω την πίεση και ότι βγει. Είμαι πολύ πιο έμπειρη
και ώριμη τώρα».
Το καλοκαίρι του 2019 η Άντρη Ελευθερίου θα βρίσκεται στην αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για τους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μινσκ, για τους οποίους επιλέχθηκε από την
ΚΟΕ και ως Star Ambassador της χώρας μας. Το 2015 στο Μπακού,
η Άντρη μαζί με τον Γιώργο Αχιλλέως κατέκτησαν στο μικτό σκητ
το μοναδικό μετάλλιο της Κύπρου στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
«Ο στόχος μου στο Μινσκ θα είναι ο ίδιος. Να βρίσκομαι στον τελικό και να παλεύω για μετάλλιο. Θυμάμαι το σκοπευτήριο στο Μινσκ,
ήταν καλές οι εγκαταστάσεις και όμορφη η πόλη. Πήγα μια φορά
εκεί, το 2008, όταν πήρα το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν το κρύο!
Ευτυχώς τώρα οι Αγώνες θα γίνουν Ιούνιο!».
Κλείνοντας, η Άντρη Ελευθερίου ευχαρίστησε τα άτομα που είναι
δίπλα της και τη στηρίζουν, καθώς και τους χορηγούς της. «Την
ΟΠΑΠ Κύπρου, που είναι ο πιο σημαντικός μου υποστηρικτής. Τα
φυσίγγια Victory, την Perazzi, το αθλητικό υλικό Castellani. Και φυσικά την ΚΟΕ, τον ΚΟΑ, την ΣΚΟΚ και τη ΣΚΟΛΕΜ».

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

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

