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ΤΟ ΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ
ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
T
o Ρίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών για να υποδεχτεί το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της
τετραετίας. Οι 31οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στην πιο φημισμένη πόλη της Βραζιλίας από 5-21
Αυγούστου, σε μια διοργάνωση που θα διοργανωθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Λατινικής Αμερικής.
Στους αγώνες θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 10.500 αθλητές από 206 χώρες που θα συναγωνιστούν 28
αθλήματα και 306 αωνίσματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι Τελετές Έναρξης και Λήξης δεν θα πραγματοποιηθούν στο Στάδιο όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα του Στίβου, αλλά στο φημισμένο γήπεδο «Μαρακανά»,
χωρητικότητας 78.000 θεατών. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από τον Οκτώβρη του 2009 όταν κατά τις εργασίες
της Συνόδου της ΔΟΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη η διοργάνωση ανατέθηκε στο Ρίο. Το κόστος
των αγώνων υπολογίζεται σε $10,8 δις. Από αυτά τα $6.9 δις αφορούν υποδομές της πόλης του Ρίο, $1,8 δις
αθλητικές εγκαταστάσεις και $2 δις το κόστος της διοργάνωσης αυτής καθ’ αυτής. Στο μετρό της πόλης προστέθηκαν έξι επιπλέον γραμμές και μέσω αυτού του Μέσου μεταφοράς αναμένεται να διακινούνται την κάθε
μέρα των αγώνων 250.000 περίπου επιβάτες. Οι εθελοντές αποτελούν και αυτή τη φορά αναπόσπαστο μέρος
της προσπάθειας για τη καλή διοργάνωση των αγώνων και ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τις 70.000.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
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98
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331
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68
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(12)
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104

104 (8)
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86
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16
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67
144
(12)
48 (24)
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(12)
36
144
(12)
159
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172
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48
211
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155
64
55
168
(12)
192
(12)
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96
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288
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128
386
128
110
336
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ΤΟ ΓΚΟΛΦ
ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΓΚΜΠΙ
7 ΤΑ ΝΕΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στο πρόγραμμα των 31ων
Ολυμπιακών Αγώνων έχουν προστεθεί δύο επιπλέον αθλήματα σε
σχέση με το αμέσως προηγούμενο των Αγώνων του Λονδίνου.
Είναι το Γκολφ που επιστρέφει για
πρώτη φορά μετά το 1904, και
το Ράγκμπι-7 που βρισκόταν στο
πρόγραμμα στο Παρίσι το 1924. Ο
αριθμός των Αθλημάτων ανέβηκε
στα 28. Πρόκειται ουσιαστικά για
τον αριθμό των Ομοσπονδιών που
εκπροσωπούν τα αθλήματα αφού
σε αρκετές περιπτώσεις, κάποιες
Παγκόσμιες Ομοσπονδίες έχουν
υπό την σκέπη τους διαφορετικά
αθλήματα. Χαρακτηριστικότερα
παραδείγματα η FINA (Υγρός Στίβος), αλλά και η Γυμναστική η Πετόσφαιρα, και η Ποδηλασία. Στις
πλείστες αυτών των περιπτώσεων
τα αθλήματα αυτά θα διεξάγονται
και σε διαφορετικούς αθλητικούς
χώρους.
Μέσω των αθλημάτων αυτών
οι 10.500 αθλητές θα διεκδικήσουν τα 306 χρυσά μετάλλια. Τα
αγωνίσματα αυτά είναι 161 για
τους Άνδρες, 136 για τις Γυναίκες,
και εννέα αγωνίσματα είναι Μικτά,
με τα έξι από αυτά να αφορούν την
Ιππασία. Στη Ρυθμική Γυμναστική
και τη Συγχρονισμένη Κολύμβηση
θα λάβουν μέρος μόνο Γυναίκες.
Θα διεξαχθούν οκτώ συνολικά
ομαδικά αθλήματα. Οι περισσότεροι αθλητές θα λάβουν μέρος
στο Στίβο (2000 περίπου) και στην
Κολύμβηση (900). Θεωρητικά ο
μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα
υπάρξει στην Ορεινή Ποδηλασία
Ανδρών όπου 144 αθλητές θα διακδικήσουν το χρυσό μετάλλιο !!!
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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H ΦΛΟΓΑ, Η ΔΑΔΑ, ΚΑΙ Η
Η ΦΛΟΓΑ
Στην Αρχαία Ελλάδα η φλόγα άναβε μπροστά στα ιερά αφιερωμένα
στους Θεούς, όπως αυτό που βρισκόταν στην Αρχαία Ολυμπία. Η φλόγα
άναβε με κάτοπτρα, χρησιμοποιώντας τις ακτίνες του ήλιου.
Στις μέρες μας είναι το σημαντικότερο ίσως σύμβολο των Αγώνων, συμβολίζοντας την ειρήνη, την ενότητα και τη συνεργασία των λαών. Πέρα από
τους γενικότερους συμβολισμούς της, στην περίπτωση των Αγώνων του
Ρίο συμβολίζει την αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών κοινοτήτων της
Βραζιλίας και της πληθωρικότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων
ΡΙΟ 2016, παρουσίασε στις 14 Ιουνίου
τα μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώνων
αλλά και των Παραολυμπιακών που θα
ακολουθήσουν. Για τα 306 αγωνίσματα που θα διεξαχθούν στο πλαίσο των
31ων Ολυμπιακών Αγώνων θα δοθεί
ένας συνολικός αριθμός 2102 μεταλλίων συμπεριλαμβανομένων και όσων θα
δοθούν στα ομαδικά αθλήματα.
Στο μετάλλιο των Αγώνων απεικονί-
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ζεται στη μια πλευρά το λογότυπο του
ΡΙΟ2016 και περιτρυγθρισμένο περιμετρικά από φύλλο δάφνης. Στην άλλη
όψη το θέμα είναι αποκλειστικά συσχετισμένο με την Ελλάδα. Απεικονίζεται
η Θεά Νίκη με φόντο το Παναθηναϊκό
Στάδιο όπου διεξήχθηκαν οι πρώτοι
σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες καθώς
και ο Παρθενώνας. Ο συνολικός αριθμός μεταλλίων που θα κατασκευαστεί
είναι 2488.
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Η ΔΑΔΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ
Η Ολυμπιακή Δάδα είναι κατασκευασμένη
από ανακυκλώσιμο αλουμίνιο, και το ύψος της
είναι 63,5εκ (κλειστή) και 69εκ (όταν επεκτείνεται).
Τα τμήματα της χωρίζονται ως εξής : O Ουρανός – To ψηλότερο σημείο της συμβολίζει
τον ήλιο που φωτίζει και μεταδίδει το φως από
όπου περνά.
Τα Βουνά – Η φυσική ομορφιά που περιβάλλει το Ρίο με τους καταπράσινους λόφους
και τις κοιλάδες.
Η Θάλασσα – Το μπλε χρώμα, αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής του Ρίο.
Το Έδαφος – Το καφέ χρώμα του εδάφους

ΜΑΣΚΟΤ:

που εκφράζεται με την φημισμένη παραλία της
Κοπακαμπάνα.
Οι Πυλώνες της Ολυμπιακής Δάδας :
Το τριγωνικό σχήμα της Δάδας είναι εμπνευσμένο από τις Αξίες του Ολυμπιακού Πνεύματος της Αριστείας, της Φιλίας και του Σεβασμού. Ο κεντρικός άξονας που ενώνει τα
διάφορα τμήματα σε ένα σύνολο, Τα τμήματα
της Δάδας συμβολίζουν τη Διαφορετικότητα
που ενώνεται αρμνικά σε ένα σύνολο μέσω του
κεντρικού άξονα. Τέλος τα χρώματα και οι σχηματισμοί της Δάδας συμβολίζουν το φυσικό
περιβάλλον τα χρώματα και το ανάγλυφο του
εδάφους της Βραζιλίας. Η Φλόγα άναψε στην

Αρχαία Ολυμπία στις 21 Απριλίου και ύστερα
από ένα ταξίδι εφτά ημερών στην Ελλάδα, παραδόθηκε στους διοργανωτές σε εκδήλωση
στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σε ένα ταξίδι που θα
διαρκέσει 95 μέρες, θα περάσει από περισσότερες από 300 πόλεις της Βραζιλίας, θα διανύσει μια απόσταση 20.000Κm στο έδαφος και
άλλων 10.000km στον αέρα. Θα την μεταφέρουν 12.000 άνθρωποι σε μια απόσταση 200
μέτρων ο καθένας, πριν φτάσει στον τελικό της
προορισμό το βράδι της 5ης Αυγούστου στο
ιστορικό στάδιο «Μαρακάνα», όπου θα διεξαχθεί η τελετή έναρξης, των 31ων Ολυμπιακών
Αγώνων.

ΜΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ Ο VINICIUS

H Μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων του «Ρίο 2016» ονομάζεται Βινίσιους. Η επιλογή του ονόματος έγινε μέσα από μια διαδικασία δημόσιας ψηφοφορίας όπου οι συμμετέχοντες είχαν να επιλέξουν μεταξύ τριών ονομάτων. Ο Βινίσιους νίκησε στη διαδικασία
εξασφαλίζοντας το 44% των ψήφων από ένα σύνολο 323.327
ψηφων.
Ο Βινίσιους είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών ζώων που
μπορεί κάποιος να συναντήσει στη Βραζιλία. Συνδυάζει την ευκινησία της γάτας, την δεξιοτεχνία και την ικανότητα μιας μαϊμούς
να ισορροπεί στα κλαδιά, και τη χάρη ενός πουλιού. Έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τα χέρια και τα πόδια όσο χρειάζεται, και έχει

αυξημένη την αίσθηση της ακοής και της όσφρησης.
Οι δημιουργοί του εμπνεύστηκαν από τους ανθρώπους και
την τοπική κουλτούρα της Βραζιλίας, αλλά και από χαρακτήρες
κινουμένων σχεδίων. Κατά τη διάρκεια των αγώνων ο Βινίσιους
θα είναι «αθλητής» σε όλα τα αθλήματα, και θα έχει ως κύρια
αποστολή να μεταφέρει τη χαρά των αγώνων τόσο στους θεατές, όσο και στους τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Το όνομα του
είναι ένας φόρος τιμής σε έναν εκ των κορυφαίων πνευματικών
ανθρώπων της Βραζιλίας του Βινίσιους Ντε Μοράες ποιητή,
συγγραφές και συνθέτη σημαντικών έργων της πολιτιστικής
κληρονομιάς της χώρας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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ΛΙΛΛΕΧΑΜΕΡ

2016

ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΟΕ

ΣΤΟΥΣ 2ΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ

Η

αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναχώρησε την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου για τη Νορβηγία, για να συμμετάσχει στους 2ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο Λίλλεχαμερ από 12-21 Φεβρουαρίου. Η αποστολή αποτελείτο από την αθλήτρια του Αλπικού Σκι, Αντριάνα Πιερή η οποία
συνοδευόταν από τον προπονητή Μίλαν Μάτις. Συνοδός της αποστολής ήταν ο Δημήτρης
Παπαθεοδότου.
Η Αντριάνα Πιερή αγωνίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου στο αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης (Slalom), καταλαμβάνοντας την 32η θέση επί συνόλου 56 αθλητριών που ξεκίνησαν
τον αγώνα. Ο συνολικός της χρόνος ήταν 2:26.67 (FIS Points 317.33). Το αρχικό υψόμετρο
στην πίστα του «Hafjell Alpine Centre», όπου έγιναν οι αγώνες ήταν 450 μέτρα και η γραμμή
τερματισμού στα 253 μέτρα. Στην πρώτη κατάβαση η Πιερή σημείωσε χρόνο 1:15.96 περνώντας μέσα από 60 πόρτες, και στη δεύτερη 1:10.71 σε διαδρομή με 59 πόρτες.
Στον πρώτο αγώνα στη Γιγαντιαία Κατάβαση (Giant Slalom) που θα γινόταν στις 16 Φεβρουαρίου, η Πιερή δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού στην προπόνηση που προηγήθηκε
το απόγευμα της μέρας πριν τον αγώνα.
Τα αγωνίσματα του Αλπικού Σκι διεξήχθηκαν στο «Hafjell Alpine Centre» στην καθημερινή παρουσία 25.000 θεατών.
Αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Στους πρώτους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ίνσμπρουγκ της Αυστρίας τον Ιανουάριο του 2012, η Κύπρος συμμετείχε με τον Ντίνο Λευκαρίτη ο οποίος αγωνίστηκε επίσης στο Αλπικό Σκι.

ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΙΕΡΗ
Η Αντριάνα Πιερή, είναι 18 ετών (6/5/1998), και είναι εγγεγραμμένη αθλήτρια στην Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου. Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών τα τελευταία δύο
χρόνια, ενώ προηγουμένως ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Παίδων. Έχει εκπροσωπήσει
την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις σε πρωταθλήματα κορασίδων, νεανίδων και γυναικών
όπως στο Pinocchio και Monte Croce της Ιταλίας, στο Cedars του Λιβάνου, στο Kopaonik
και Mokra Gora στην Σερβία, στο Borovets, Bansko και Pamorovo στην Βουλγαρία και στο
Leogang στην Αυστρία. Το 2015 κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Γυναικών και
Νεανίδων του Τοπικού Πρωταθλήματος, ενώ από το 2007 που αγωνίζεται ως αθλήτρια του
Χιονοδρομικού Ομίλου Λευκωσίας, διατηρεί την πρώτη θέση σε όλα τα Τοπικά Πρωταθλήματα με εξαίρεση το 2012, χρονιά κατά την οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση.
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ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

15 ΑΘΛΗΜΑΤΑ,
70 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ,
71 ΧΩΡΕΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«LEARN & SHARE»

Στους 2ους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων,
συμμετείχαν 71 χώρες, τέσσερις περισσότερες απ’ όσες
στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς που διοργάνωσε η ίδια
πόλη το 1994. Το αγωνιστικό
πρόγραμμα περιλάμβανε 15
αθλήματα, τα ίδια με αυτά του
προγράμματος των Ολυμπιακών
Αγώνων που έγιναν στο Σότσι το
2014. Αυτά ήταν τα εξής : Χόκει
επί Πάγου (Ice Hockey), Πατινάζ
Ταχύτητας (Speed Skating),
Παγοδρομίες (Short Track),
Καλλιτεχνικό Πατινάζ (Figure
Skating), Κέρλινγκ (Curling),
Δίαθλο (Biathlon), Δρόμος
(Cross Country), Άλμα με Σκι
(Ski Jumping), Συνδυασμός Άλμα-Δρόμος (Nordic Combined),
Αλπικό Σκι (Alpine Skiing), Σκι
Επιδείξεων (Freestyle Skiing),
Χιονοσανίδα (Snowboard),
Bobsleigh, Skeleton, Luge. Συνολικά οι αθλητές θα διεκδικήσουν 70 χρυσά μετάλλια.
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες Νέων, έχουν ως παράλληλο στόχο με το αγωνιστικό
μέρος, να γνωρίσουν οι νεαροί
αθλητές τις Αρχές τους Ολυμπισμού, δια της συνύπαρξης των
σπορ με τον πολιτισμό και την
εκπαίδευση. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος
“Learn & Share” εξελισσόταν
κατά τη διάρκεια των αγώνων
όπου οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τις Ολυμπιακές Αξίες, της αριστείας, της
φιλίας και του σεβασμού. Το παράλληλο πολιτιστικό πρόγραμμα των Αγώνων διοργανώθηκε
με την ενεργή συμμετοχή των
αθλητών σε 200 περίπου δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν συζητήσεις και σεμινάρια,
προβολή ταινιών, και εκδηλώσεις μουσικής και τέχνης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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Επιτροπή της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής (ΚΟΕ) και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) διόρισε
την πρώην πρωταθλήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής Χρυσταλλένης Τρικωμίτη ως Πρέσβειρα
«Ευ Αγωνίζεσθαι – Fair Play» της Κύπρου για το
2016, λαμβάνοντας υπόψιν το ήθος της, όπως
επίσης τη σημαντική της προσφορά και τις ξεχωριστές επιτυχίες στο αθλητισμό.
Η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη ανακηρύχθηκε ως
η Πρέσβειρας Ευ Αγωνίζεσθαι - Fair Play της
Κύπρου για το 2016 κατά τη διάρκεια της Γιορτή Βράβευσης των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου. Η ανακήρυξη έγινε από την
Πρόεδρο του ΚΟΑ Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, στην παρουσία και του Προέδρου
της ΚΟΕ κ. Ουράνιου Ιωαννίδη.
Στην τελετή ανακήρυξης, η Χρυσταλλένη
Τρικωμίτη με τη σειρά της, ευχαρίστησε τον ΚΟΑ
και την ΚΟΕ για τη μεγάλη τιμή να την ανακηρύξουν Πρέσβειρα Ευ Αγωνίζεσθαι - Fair Play
της Κύπρου για το 2016, σημειώνοντας μεταξύ
άλλων και τα εξής: «Η ανακήρυξη μου σε Πρέσβειρα του Ευ Αγωνίζεσθαι με τιμά ιδιαίτερα και
με πλημμυρίζει με συναισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου
δώσατε τη χαρά να αγωνιστώ για την πατρίδα
μας και να νιώσω απέραντη χαρά και συγκίνηση
πάνω στο βάθρο του νικητή, με την ανάκρουση
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του Εθνικού μας Ύμνου. Εύχομαι στα νέα παιδιά
που βρίσκονται στο χώρο του αθλητισμού σε
κάθε αγώνισμα, να βιώσουν αυτές τις ωραίες
στιγμές και να κάνουν την πατρίδα μας ακόμα πιο
περήφανη. Ως Πρέσβειρα του Ευ Αγωνίζεσθαι θα
κάνω το παν, να φανώ αντάξια των προσδοκιών
σας»
Η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη κατάγεται από την
Αμμόχωστο, γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 30
Νοεμβρίου 1993. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με την ρυθμική γυμναστική με προπονήτρια
την πασίγνωστη στο χώρο του αθλήματος της
Natalia Raskina, και υπήρξε πρωταθλήτρια Κύπρου από το 2007 μέχρι το 2012. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
του Λονδίνου το 2012 στους οποίους κατέλαβε
την 19η θέση. Ανεπανάληπτη είναι η επιτυχία της
στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Νέο Δελχί
το 2010, στους οποίους κατέκτησε δύο χρυσά,
ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια.
Το 2014 επιλέχθηκε ως πρέσβειρα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων στο Nanjing. Η Τρικωμίτη
αποφοίτησε από την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας με άριστα και έγινε δεχτή σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου
στο Manchester Law University. Αποπεράτωσε
τις σπουδές της και πήρε το πτυχίο της στην Νομική το 2015 και τώρα μένει μόνιμα στην Κύπρο
όπου και κάνει την άσκηση της ως δικηγόρος.

ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ – FAIR PLAY» ΓΙΑ ΤΟ 2016
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

«ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Η

Κανόνες FAIR PLAY προς τους φιλάθλους :

Χρυσταλλένη 1.Τρικωμίτη
ως Πρέσβειρα
Kάθε αθλητής/παίκτης αγωνίζεται για τη
δική του ευχαρίστηση. Δεν αγωνίζεται για την
του «Ευ Αγωνίζεσθαι»,
έθεσε ως προτεδική μου διασκέδαση.
2. Πρέπει να μην κατακρίνω τα λάθη ή και τις
ραιότηα την υλοποίηση
των παρακάτω
αποτυχίες οποιουδήποτε αθλητή/παίκτη ή και
στόχων για το 2016 : 3.ομάδας.
Πρέπει να αποδέχομαι τις αποφάσεις των
διαιτητών και πρέπει να ενθαρρύνω και τους
1.Την προώθηση καιάλλους
κατανόηση
του «Ευ Αγωφίλαθλους να κάνουν το ίδιο.
Πρέπει να κάνω θετικά σχόλια για τους
νίζεσθαι», ιδιαίτερα4.αθλητές/παίκτες
σε παιδιά
νεαρής ηλικίας.
ή και ομάδες τα οποία θα
τους ενθαρρύνουν για να έχουν καλύτερη
Το κοινό στο οποίοαπόδοση.
θα ήθελα να στοχεύσω
5. Πρέπει να γνωρίζω ότι κάθε είδους
είναι παιδιά των δημοτικών
σχολείων, τα
βανδαλισμός οποιασδήποτε μορφής μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη μου.
οποία θέλω να καθοδηγήσω
στο σωστό
6. Πρέπει να σέβομαι κάθε αθλητή/παίκτη,
ομάδα, διαιτητή ή και υπεύθυνο και να
δρόμο, με σωστή προβάλλω
συμπεριφορά
προς τον
το σωστό τρόπο συμπεριφοράς
σύμφωνα με το «Ευ Αγωνίζεσθαι».
αθλητισμό.
7. Πρέπει να γνωρίζω ότι απαγορεύονται οι
οι χειρονομίες αλλά και
2.Την πρόληψη της βρισιές
βίαςκαιστα
γήπεδα, μέσω του
οποιαδήποτε είδους προκλητική και κακή
συμπεριφορά εντός αλλά και εκτός του
θεσμού του «Ευ Αγωνίζεσθαι»,
ώστε να συμγηπέδου.
8. Πρέπει να κρατώ τις εγκαταστάσεις και τους
βάλω, όσο μπορώ,
στην
καταπολέμησή
της.
χώρους
των γηπέδων
καθαρούς.

3.Την καταπολέμηση της χρήσης αναβολικών

“ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ”
Με πρέσβειρα του
“Ευ αγωνίζεσθαι”

Χρυσταλλένη Τρικωμίτη

και τη διαφώτιση σε σχέση με τις επιπτώσεις που
έχουν. Ως γνωστό, η χρήση αναβολικών αντίκειται στο «Ευ Αγωνίζεσθαι».
Προς το σκοπό αυτό μία από τις ενέργειες της
ήταν η ετοιμασία του ενημερωτικού φυλλαδίου
«Κανόνες Μηδενικής Ανεκτικότητας» που ισχύουν στο χώρο του αθλητισμού, έναντι οποιασδήποτε αισχρής ή και υβριστικής ή και προσβλητικής συμπεριφοράς αλλά και χειρονομίας. Με την
παρουσία της σε διάφορες εκδηλώσεις ξεκίνησε
την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για την
σωστή εφαρμογή τους και την αποφυγή αντιαθλητικών συμπεριφορών.

Κανόνες FAIR PLAY για τους αθλητές :

1. Θα συμμετέχω στον αγώνα/παιχνίδι, γιατί το θέλω εγώ, όχι γιατί

μου το επιβάλλουν είτε οι γονείς μου, είτε ο προπονητής μου, είτε
οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας.
2. Θα έχω τον έλεγχο της συμπεριφοράς μου και το τι ‘’ξεστομίζω’’,
για να μην έχω εγώ ή και οποιοσδήποτε συμπαίκτης/συναθλητής
μου οποιαδήποτε επίπτωση.
3. Θα κάνω ότι καλύτερο, για να είμαι σωστός προς τους συμπαίκτες/
συναθλητές μου.
4. Πρέπει πάντα να θυμάμαι πως το να κερδίζω δεν είναι το παν, αλλά
να διασκεδάζω με αυτό που κάνω, να γίνομαι καλύτερος κάθε

φορά, δημιουργώντας καινούργιες φιλίες και να δίνω τον καλύτερο
μου εαυτό για το καλό το δικό μου, αλλά και της ομάδας μου.
5. Πρέπει να αναγνωρίζω κάθε καλό αλλά και κάθε καλή πράξη η
οποία προέρχεται μέσα από κάθε παιχνίδι/αγώνα είτε της ομάδας
μου, είτε της αντίπαλης ομάδας.
6. Πρέπει πάντοτε να θυμάμαι ότι οι προπονητές και οι διαιτητές είναι
παρόντες για τη σωστή προώθηση του παιχνιδιού αλλά και για
οποιαδήποτε βοήθεια και γι’ αυτό πρέπει να αποδέχομαι τις αποφάσεις τους αλλά και να τους δείχνω σεβασμό.

Κανόνες FAIR PLAY για τους Προπονητές/Προπονήτριες:

1. Θα διδάξω στους αθλητές μου, να αγωνίζονται σύμφωνα με τους
κανόνες του «fair play», να σέβονται τους διαιτητές και τους αντιπάλους τους, τηρώντας πάντοτε τους κανόνες του παιχνιδιού.
2. Θα πρέπει να διασφαλίζω, όλοι οι αθλητές να έχουν ίση μεταχείριση αλλά και ίση καθοδήγηση.
3. Πρέπει πάντοτε να έχω υπόψη μου, ότι έχω τη θέση του προπονητή/προπονήτριας για να ενθαρρύνω και να διδάσκω τους

αθλητές να έχουν πίστη στον εαυτό τους αλλά και να αγαπούν το
άθλημα τους .
4. Έχω πάντοτε την ευθύνη στο να ελέγχω πώς ο χώρος αλλά και
τα όργανα των αθλητών είναι ασφαλή και πως αντιστοιχούν στην
ηλικία αλλά και την κατηγορία των αθλητών/αθλητριών .
5. Πρέπει συνεχώς να διατηρώ τα σωστά επίπεδα προπονήσεων
και να αναβαθμίζω συνεχώς τις προπονητικές μου γνώσεις.

Κανόνες FAIR PLAY προς τους γονείς:

1. Δεν πρέπει να εξαναγκάζω το παιδί μου να συμμετέχει σε οποιοδήποτε

άθλημα.
2. Πρέπει να γνωρίζω ότι το παιδί μου ασχολείται με κάποιο άθλημα για την
προσωπική του ευχαρίστηση και όχι την δική μου.
3. Πρέπει να ενθαρρύνω το παιδί μου να αγωνίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του παιχνιδιού για την τιμή της πατρίδας και την δόξα του αθλητισμού.
4. Πρέπει να διδάξω στο παιδί μου πως η συμμετοχή του σε κάποιο άθλημα

είναι εξίσου σημαντική και πως το να κερδίζει δεν είναι το παν.

5. Δεν πρέπει ποτέ να φωνάξω ή και να θυμώσω στο παιδί μου γιατί έχει κάνει
κάποιο λάθος, ή όταν έχει χάσει κάποιο αγώνα.

6. Πρέπει να έχω υπόψη μου πως ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνουν τα

παιδιά είναι με το να δίνω εγώ το σωστό παράδειγμα. Έτσι πρέπει πάντα να
χειροκροτώ αλλά και να συγχαίρω κάθε αθλητή ή και ομάδα για τις επιτυχίες
τους.

Κανόνες FAIR PLAY προς τους φιλάθλους :

1. Πρέπει να γνωρίζω ότι ο κάθε αθλητής/παίκτης αγωνίζεται για τη

δική του ευχαρίστηση. Δεν αγωνίζεται για την δική μου διασκέδαση.
2. Πρέπει να μην κατακρίνω τα λάθη ή και τις αποτυχίες οποιουδήποτε
αθλητή/παίκτη ή και ομάδας.
3. Πρέπει να αποδέχομαι τις αποφάσεις των διαιτητών και πρέπει να
ενθαρρύνω και τους άλλους φίλαθλους να κάνουν το ίδιο.
4. Πρέπει να κάνω θετικά σχόλια για τους αθλητές/παίκτες ή και ομάδες τα οποία θα τους ενθαρρύνουν για να έχουν καλύτερη απόδοση.
5. Πρέπει να γνωρίζω ότι κάθε είδους βανδαλισμός οποιασδήποτε

μορφής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη μου.

6. Πρέπει να σέβομαι κάθε αθλητή/παίκτη, ομάδα, διαιτητή ή και υπεύθυνο και να προβάλλω το σωστό τρόπο συμπεριφοράς σύμφωνα με
το «Ευ Αγωνίζεσθαι».
7. Πρέπει να γνωρίζω ότι απαγορεύονται οι βρισιές και οι χειρονομίες
αλλά και οποιαδήποτε είδους προκλητική και κακή συμπεριφορά
εντός αλλά και εκτός του γηπέδου.
8. Πρέπει να κρατώ τις εγκαταστάσεις και τους χώρους των γηπέδων
καθαρούς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ, ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, πραγματοποίησε την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο την «Τελετή Βράβευσης των Καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 2015», έναν
ετήσιο θεσμό που καθιερώθηκε το 1985. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκε παράλληλα το βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης»
που απονέμεται στον καλύτερο άνδρα αθλητή και στην καλύτερη
γυναίκα αθλήτρια της χρονιάς. Βραβεύτηκαν οι Παύλος Κοντίδης
(Ιστιοπλοΐα) και Άντρη Ελευθερίου (Σκοποβολή) αντίστοιχα.
Η ΚΟΕ, όπως κάθε χρόνο, ζήτησε από τις Ομοσπονδίες μέλη της
να προτείνουν τους Έφηβους και τις Νεάνιδες που κρίνουν σύμφωνα με τις επιδόσεις τους, το 2014, ότι πρέπει να είναι υποψήφιες/οι
για να βραβευθούν. Προτάθηκαν από 32 Ομοσπονδίες, 35 έφηβοι
και 30 νεάνιδες. Οι 28 έφηβοι και οι 25 νεάνιδες στα ατομικά αθλήματα και οι επτά (7) έφηβοι και οι πέντε (5) νεάνιδες στα ομαδικά.
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Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή φιλμ στο οποίο παρουσιάστηκαν οι συμμετοχές της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής το
2015, σε έξι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες έλαβε μέρος με ένα σύνολο 121 αθλητών, με ειδική αναφορά στις σημαντικότερες επιτυχίες στις διοργανώσεις αυτές.
Εισαγωγική ομιλία στην εκδήλωση έγινε από τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ουράνιο Ιωαννίδη, και χαιρετισμό απηύθυνε η Προέδρος του ΚΟΑ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της
σύσσωμου του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ και μελών του
Δ.Σ. του ΚΟΑ, του Δημάρχου Στροβόλου κ. Λάζαρου Σαββίδη, Προέδρων και εκπροσώπων όλων των Αθλητικών Ομοσπονδιών, προπονητών, και μελών των οικογενειών των αθλητών, και φίλων του
αθλητισμού.

ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ:
«ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ»
Η Πρόεδρος του ΚΟΑ ανέφερε στο δικό
της χαιρετισμό, ότι η επιβράβευση είναι η ελάχιστη ανταπόδοση, που ο καθένας μας πρέπει
να προσφέρει στους νικητές, οι οποίοι για μια
ολόκληρη χρονιά δίνουν τον καλύτερο τους
εαυτό για να φτάσουν στην κορυφή. Η Πρόεδρος του ΚΟΑ σημείωσε και τα ακόλουθα
: «Οι επιτυχίες των αθλητών μας είναι πρώτα
και πάνω από όλα αποτέλεσμα της μεγάλης
προσπάθειας και σκληρής δουλειάς των ίδιων
των αθλητών και των προπονητών τους, με την
ανάλογη επιστημονική και οικονομική στήριξη.
Οι αθλητές προέρχονται από τις Ομοσπονδίες,
που και αυτές συμβάλουν μέσα από τα δικά
τους προγράμματα στην αγωνιστική ανάπτυξη
των αθλητών.

Οι αθλητές που θα βραβευθούν απόψε είναι
τα κύρια πρόσωπα της βραδιάς. Μέσα από την
παρουσία τους, την αγωνιστική, αλλά και την
υπόλοιπη δραστηριότητα τους εκφράζεται το
αθλητικό ταλέντο, η καθημερινή προσπάθεια,
το κουράγιο, αλλά και η θέληση για ανάπτυξη όλων εκείνων των χαρισμάτων που μπορεί
να προσφέρει ο αθλητισμός. Το προφίλ αυτό
των αθλητών μας αναδεικνύεται μέσα από την
αθλητική διαδρομή τους. Η επιβράβευση είναι
η ελάχιστη ανταπόδοση, που ο καθένας μας
πρέπει να προσφέρει στους νικητές, οι οποίοι
για μια ολόκληρη χρονιά δίνουν τον καλύτερο
εαυτό τους για να φτάσουν στην κορυφή. Συγχαίρω και εύχομαι σε όλους τους βραβευθέντες ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις».

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:
«ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ»»

Σ

τον χαιρετισμό του ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής κ. Ουράνιος Ιωαννίδης ανέφερε ότι η ΚΟΕ
κατάφερε να ανταπεξέλθει
σε μια δύσκολη χρονιά, έχοντας πάντα δίπλα της ως θεσμικό χορηγό το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού και
τον πρώτο μεγάλο χορηγό
την ΟΠΑΠ Κύπρου, ενώ αναφέρθηκε και στις νέες συνεργασίες που ξεκίνησαν κατά το
2015, με τον μεγάλο χορηγό
τη CYTA όπως και με την Πετρολίνα.
«Είμαστε ικανοποιημένοι,
γιατί ύστερα από πολύ μεγάλες προσπάθειες, το τέλος
της χρονιάς μας βρήκε με
καλά στελεχωμένες αποστολές σε όλους τους αγώνες.
Παράλληλα οι αθλητές μας,
αρκετοί από τους οποίους
βρίσκεστε απόψε σε αυτή την
αίθουσα για να βραβευθείτε,
συνέχισαν να μας χαρίζουν
στιγμές υπερηφάνειας, και να
προσφέρουν τιμητικές διακρίσεις στην πατρίδα μας.
Η προσπάθεια μας συνεχίζεται και προσδοκούμε σε
ανάλογα και καλύτερα απο-

τελέσματα. Τη φετινή χρονιά θα κλείσει ο Ολυμπιακός
κύκλος. Η ΚΟΕ θα συμμετάσχει στους 2ους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων
που θα πραγματοποιηθούν
στο Λιλλεχάμερ. Ο μεγάλος
στόχος όχι μόνο της χρονιάς,
αλλά και ολόκληρης της τετραετίας είναι οι Ολυμπιακοί
Αγώνες στο Ρίο τον προσεχή
Αύγουστο.
Εκεί αναμένουμε ότι θα συγκροτήσουμε μια ισχυρή Ολυμπιακή ομάδα, μεγαλύτερη σε
αριθμό αθλητών απ’ ότι στο
Λονδίνο πριν τέσσερα χρόνια,
που θα έχει τους ίδιους υψηλούς στόχους.
Η ΚΟΕ, σε συνεργασία με
όλες τις Ομοσπονδίες θα
σταθεί δίπλα στους αθλητές,
για να τους προσφέρει στο
μέτρο των δυνατοτήτων της,
τις καλύτερες προϋποθέσεις
προετοιμασίας, και παρουσίας στο μεγαλύτερο αθλητικό
γεγονός της τετραετίας.
Σήμερα τιμούμε τους έφηβους και τις νεάνιδες για να
δώσουμε την αναγνώριση
που οφείλουμε σ’ αυτούς που
ξεχώρισαν και στους οποίους
επενδύουμε για το μέλλον».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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•

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ»

ΠΑΎΛΟΣ ΚΟΝΤΊΔΗΣ & ΆΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ ΟΙ
ΚΟΡΥΦΑΊΟΙ ΤΟΥ 2015
Ως ένδειξη τιμής στον πρώην Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ
καθιέρωσε το βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης», που απονέμεται κάθε χρόνο κατά τη
διάρκεια της τελετής βράβευσης των Καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων, στον καλύτερο αθλητή και την καλύτερη αθλήτρια της
χρονιάς στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών. Για το 2015 βραβεύτηκαν ο Ιστιοπλός
Παύλος Κοντίδης και η Σκοπεύτρια Άντρη
Ελευθερίου.
Για ακόμη μία φορά ο Παύλος Κοντίδης
υπήρξε συνεπής στο ραντεβού του με τις
κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης ολοκληρώνοντας το 2015 στην 3η
θέση της κατηγορίας Laser. Σημαντικότερη επιτυχία για τον αργυρό Ολυμπιονίκη
του Λονδίνου, ήταν η κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στο Άμπου Ντάμπι
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μέσα στο
2015, μεταξύ άλλων ήταν 3ος στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στο Τσινγκάο της
Κίνας, και 4ος στο Παγκόσμιο Κύπελλο
που έγινε στο Γουέιμουθ & Πόρτλαντ στη
Μεγάλη Βρετανία. Είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο
Ρίο από το 2014, και το ερχόμενο καλοκαίρι στοχεύει στο δεύτερο συνεχόμενο Ολυμπιακό του μετάλλιο και σε ακόμη μεγαλύτερη διάκριση από αυτήν του Λονδίνου.
Η Άντρη Ελευθερίου, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς
Αγώνες που έγιναν στο Μάριμπορ της
Σλοβενίας. Σε αγώνες που έγιναν κατά το
2015, κατέλαβε επίσης την 4η θέση στον
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στη Λευκωσία, την 4η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Ακαπούλκο και την 6η
θέση στους 1ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού. Μαζί με τον Γιώργο Αχιλλέως κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στο
Ομαδικό Σκητ στους Αγώνες στο Μπακού.
Το σημαντικότερο όμως για την ίδια ήταν
η εξασφάλιση Ολυμπιακής κάρτα πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο,
μέσω της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα που έγινε στο Λονάτο της Ιταλίας. Η πρωταθλήτρια μας στοχεύει πλέον
σε μια ψηλότερη θέση από την 7η που κατέλαβε στο Πεκίνο το 2008, και γιατί όχι, να
γίνει η πρώτη Κύπρια γυναίκα αθλήτρια που
θα κατακτήσει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
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Τα βραβεία «Γλαύκος Κληρίδης» απένειμε o Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ.
Ουράνιος Ιωαννίδης. Το παρέλαβαν η Σκοπεύτρια άντρη Ελευθερίου και ο Δρ Πανγιώτης Κοντίδης,
πατέρας του Ιστιοπλόου Παύλου Κοντίδη.

ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

•

ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

ΔΙΣΚΟΒΟΛΊΑ

Γεώργιος Κονιαράκης
Εις μνήμη του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου κάθε χρόνο βραβεύεται ο καλύτερος
αθλητής/τρια του Στίβου με το έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Το έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» που απονέμεται στον καλύτερο αθλητή Στίβου
απονεμήθηκε στον Γεώργιο Κονιαράκη. O αθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο
Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων που πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών κατέλαβε την 16η θέση.
Το έπαθλο Αντώνης Παπαδόπουλος» απένειμε στον Γεώργιο Κονιαράκη, η κυρία Λόλα
Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου.

•

ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»

ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ

Ονησίφορος Νεοφύτου
Προς τιμήν, του αείμνηστου πρώην Υπουργού Παιδείας Πεύκιου
Γεωργιάδη η ΚΟΕ βραβεύει κάθε χρόνο τον καλύτερο αθλητή/τρια
που ξεχώρισε τόσο με τις επιδόσεις του στα μαθήματα όσο και με
τις αγωνιστικές του επιτυχίες. Το έπαθλο «Πεύκιος Γεωργιάδης»
για το 2015 στον ιστιοπλόο Ονησίφορο Νεοφύτου.

Το έπαθλο απονεμήθηκε στον Ονησίφορο Νεοφύτου από την κα
Μαργαρίτα Γεωργιάδου, σύζυγο του αείμνηστου πρώην Υπουργού
Παιδείας Πεύκιου Γεωργιάδη.

•

ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ»

ΣΤΊΒΟΣ – 100Μ.
Σκεύη Ανδρέου

Εις μνήμη της αείμνηστης πρωταθλήτριας του επί κοντώ Μαριάννας
Ζαχαριάδη, κάθε χρόνο βραβεύεται ο καλύτερος/καλύτερη
αθλήτρια του Στίβου με το έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη».
Για ακόμη μια χρονιά το έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη
απονεμήθηκε στην αθλήτρια των δρόμων ταχύτητας Σκεύη
Ανδρέου. Συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία από όλες
τις Νεάνιδες αθλήτριες με βάση τον Σχεδιασμό Κινήτρων που
εφάρμοσε η Ομοσπονδία Στίβου για την αγωνιστική περίοδο 2015.
Ήταν μέλος της Σκυταλοδρομίας 4Χ100 που κατέκτησε την 5η
θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων. Στον προκριματικό το
αγωνίσματος, η ομάδα αποτελούμενη από τις Μαριάννα Πισιάρα,
Δήμητρα Κυριακίδου, Ολίβια Φωτοπούλου και Σκεύη Ανδρέου
σημείωσε Παγκύπριο ρεκόρ.

Το έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη», απονεμήθηκε στην Σκεύη
Ανδρέου Το έπαθλο απονεμήθηκε από τη θεία της Μαριάννας,
κα Κατερίνα Ζαχαριάδη και το παρέλαβε η μητέρα της αθλήτριας
Ελένη Παναγιώτου.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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•

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ

Η επιλογή των καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων
έγινε μέσα από τις προτάσεις που έκαναν οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Συνολικά προτάθηκαν
από 32 Ομοσπονδίες, 35 έφηβοι και 30 νεάνιδες
ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο Νικόλας Βασιλείου είναι αθλητής της
Σκοποβολής στο αγώνισμα του Σκητ. Γεννήθηκε
στις 11 Φεβρουαρίου 1997. Κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Σκοποβολής Εφήβων που πραγματοποιήθηκε
στο Λονάτο. Στους ίδιους αγώνες, η Εθνική
ομάδα Εφήβων της οποίας ήταν μέλος κατέλαβε
την 4η θέση. Κατέκτησε επίσης το χάλκινο
μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες που
πραγματοποιήθηκαν στο Μάριμπορ. Μέσα στο
2015 ισοφάρισε το Παγκύπριο ρεκόρ Εφήβων
με επίδοση 124/125 δίσκους.

Τα βραβεία στον καλύτερο Έφηβο Νικόλα Βασιλείου και την καλύτερη Νεάνιδα Βασιλική Κούρρη
για το 2015, απένειμε η Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

ΤΖΟΥΝΤΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΡΗ
H Βασιλική Κούρρη είναι αθλήτρια του Τζούντο
στην κατηγορία των -40Kg. Γεννήθηκε στις 19
Δεκεμβρίου 1999. Ως σημαντικότερη επιτυχία
της καταγράφεται η κατάκτηση του χάλκινου
μεταλλίου με την αποστολή της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό
Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων που έγινε στην
Τιφλίδα. Κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο
στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες που έγιναν
στην Βουλγαρία και το χρυσό μετάλλιο στο
Ευρωπαϊκό Κύπελλο που διοργανώθηκε στην
Πορτογαλία. Είναι πρωταθλήτρια Κύπρου
Τζούντο 2015.
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ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

•

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ 2Ο ΚΑΙ 3Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΦΗΒΟ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑ

Τις τιμητικές διακρίσεις στον 2ο καλύτερο Έφηβο Μάριο Γεωργίου και την 2η καλύτερη Νεάνιδα Άννα Μαρία
Αντωνίου για το 2015, απένειμε ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Δημήτρης Λόρδος. Για
τον Μάριο Γεωργίου παρέλαβε εκ μέρους της Ομοσπονδίας Γυμναστικής το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΚΟΕ Σώτος Τρικωμίτης.

Την τιμητική διάκριση στην 3η καλύτερη Νεάνιδα για το 2015, που ανακηρύχθηκε η Σώτια Νεοφύτου, απένειμε ο
Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Χαράλαμπος Λόττας.

Από το σύνολο των προτάσεων
που είχε ενώπιον της, η ΚΟΕ
απένειμε επίσης τις τιμητικές
διακρίσεις του 2ου και 3ου
καλύτερου Έφηβου και
Νεάνιδας.
Τιμητική διάκριση στον 2ο καλύτερο Έφηβο, απονεμήθηκε
στον αθλητή της Γυμναστικής
Μάριο Γεωργίου. Ο αθλητής
ανήκε στην προ-ολυμπιακή
ομάδα και λίγους μήνες μετά,
κατά το 2016 εξασφάλισε τη
συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Ρίο 2016».
Κατά το 2015, κατέκτησε έξι
χρυσά μετάλλια στους 16ους
ΑΜΚΕ «Ισλανδία 2015».
Ήταν 19ος στο Πανευρωπαϊκό Ανδρών στη Γαλλία και
παράλληλη προκρίθηκε για το
Test Event του Ρίο.
Τιμητική διάκριση στην 2η
καλύτερη Νεάνιδα απονεμήθηκε στην αθλήτρια του
Τάε Κβο Ντο Άννα Μαρία
Αντωνίου που αγωνίζεται
στην κατηγορία των 55Kg. H
αθλήτρια κατέκτησε την 5η
θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων
που έγινε στην Λετονία στην
κατηγορία Juniors/Female Α
(U18)/55Kg.
Τιμητική διάκριση στον 3ο καλύτερο Έφηβο, απονεμήθηκε στο
Δισκοβόλο Γεώργιο Κονιαράκη, ο οποίος τιμήθηκε επίσης
με το έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» που απονέμεται
στην καλύτερο αθλητή Στίβου.
Τιμητική διάκριση στην 3η καλύτερη Νεάνιδα απονεμήθηκε
στην Κολυμβήτρια Σώτια
Νεοφύτου. Στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων που
διεξήχθησαν στη Σαμόα, συμμετέχοντας στην αποστολή
της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής, εξασφάλισε την 6η
θέση στα 100μ. και στα 200μ.
Πεταλούδα, και την 7η θέση
στα 50μ. Πεταλούδα. Κατέκτησε επίσης, τέσσερα χρυσά
μετάλλια, δύο αργυρά και ένα
χάλκινο στο Παγκύπριο πρωτάθλημα Γυναικών. Συμμετείχε
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Ανδρών/Γυναικών που έγινε
στο Καζάν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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•

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

•

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Καλύτερος αθλητής ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε ο
πετοσφαιριστής Νικόλας Ελευθερίου. Είναι βασικό στέλεχος των
Εθνικών ομάδων Εφήβων και Ανδρών και της Εθνικής Ενόπλων.
Ανήκει στην Αναγέννηση Δερύνειας με την οποία κατέκτησε το
πρωτάθλημα Εφήβων 2014-15 και αγωνίζεται στην Ανδρική ομάδα
που μετέχει στο πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΚΧΑΙΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Καλύτερη αθλήτρια ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε η
πετοσφαιρίστρια Κατερίνα Ζακχαίου. Είναι βασικό στέλεχος των
Εθνικών ομάδων Νεανίδων και Γυναικών Πετόσφαιρας Σάλας
και Μπιτς Βόλεϊ. Ανήκει στον Απόλλων Λεμεσού με τον οποίο
κατέκτησε τόσο το Πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας Γυναικών όσο και
το Κύπελλο την αγωνιστική περίοδο 2014-15.

Ο Νικόλας Ελευθερίου και η Κατερίνα Ζακχαίου
παραλαμβάνουν το βραβείο του καλύτερου Έφηβου και της
καλύτερης Νεάνιδας σε ομαδικό άθλημα από τον Ταμία της
ΚΟΕ, Δαμιανό Χατζηδαμιανού.

18

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

Η βράβευση των καλυτέρων αθλητών των Ειδικών Ολυμπικών, Νικόλα
Περικλέους και Νίκης Θεοδώρου, έγινε από τον Δημήτρη Λεοντή (μέλος
του Δ.Σ. του ΚΟΑ).

Μια ιδιαίτερη στιγμή για την τελετή αποτέλεσε η βράβευση των Νικόλα
Περικλέους και Νίκης Θεοδώρου ως των καλυτέρων αθλητών των
Ειδικών Ολυμπιακών. Οι δύο αθλητές μαζί με άλλους συναθλητές
τους, έλαβαν μέρος στους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς
Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι στο Λος
Άντζελες. Ο Νικόλας Περικλέους που φοιτά στο Ειδικό Σχολείο Αγίου
Σπυρίδωνα, έλαβε μέρος στο άθλημα του Μπόουλινγκ όπου κατέκτησε
το αργυρό μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα. Η Νίκη Θεοδώρου που
φοιτά στο Λύκειο Κύκκου Β΄ έλαβε μέρος στο άθλημα της Ενόργανης
Γυμναστικής όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στην Μπάλα και την
δεύτερη στο Σύνθετο Ατομικό.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2015

Καλύτερος Έφηβος στη Γυμναστική αναδείχτηκε ο Μάριος Γεωργίου
(Παρέλαβε ο Ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Γεωργίου. Καλύτερη
Γυμνάστρια στην Ενόργανη Γυμναστική αναδείχτηκε η Ελένη Ηλιάδη και
στη Ρυθμική Γυμναστική η Διαμάντω Ευριπίδου. Τα βραβεία απένειμε η
Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ, Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη.

Καλύτερος Έφηβος στην
Επιτραπέζια Αντισφαίριση
αναδείχτηκε ο Χρίστος
Χριστόνοφ και Καλύτερη
Νεάνιδα η Σοφία Κονή.
Τα βραβεία απένειμε η
Επιθεωρήτρια Φυσικής
Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης
Ελευθερία Χατζηστεφάνου.

Καλύτερος Έφηβος στην Αντισφαίριση αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος
Χριστοφόρου και καλύτερη Νεάνιδα η Ελίζα Ομήρου. Τα βραβεία
απένειμε η Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ, Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη.

Καλύτερος
Έφηβος
στο Καράτε
αναδείχτηκε
ο Ανδρέας
Βίκτωρος
και καλύτερη
νεάνιδα η
Δήμητρα
Παπανδρέου. Τα
βραβεία απένειμε
το Μέλος του
Εκτελεστικού
Συμβουλίου της
ΚΟΕ Ανδρέας
Βασιλείου.

Καλύτερος
Έφηβος στην
Κωπηλασία
αναδείχτηκε
ο Αλέξανδρος
Ζησιμίδης
και καλύτερη
Νεάνιδα η
Σταυριάνα
Χαραλάμπους.
Τα βραβεία
απένειμε το
Μέλος του
Εκτελεστικού
Συμβουλίου
της ΚΟΕ Κίκης
Παρασκευάς.

Καλύτερος Έφηβος στην Κολύμβηση αναδείχτηκε ο Κυριάκος Αντρέα
Πάπα Άνταμς και καλύτερη Νεάνιδα η Σώτια Νεοφύτου που παρέλαβε
και για τον συναθλητή της. Τα βραβεία απένειμε το Μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Λένια Αντωνιάδου.

Καλύτερος
Έφηβος στην
Ξιφασκία
αναδείχτηκε
ο Γιώργος
Ιωάννου και
καλύτερη
Νεάνιδα η
Εύα Αμάν.
Τα βραβεία
απένειμε το
Μέλος του
Εκτελεστικού
Συμβουλίου
της ΚΟΕ
Παύλος
Φωτιάδης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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Καλύτερος Έφηβος στην Ποδηλασία αναδείχτηκε ο Χριστόδουλος
Μιχαήλ και καλύτερη Νεάνιδα η Ελίνα Πολυδώρου. Τα βραβεία απένειμε
το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Νάκης Μιχαηλίδης και
παρέλαβαν οι γονείς των αθλητών.
Καλύτερος Έφηβος στην Σκοποβολή αναδείχτηκε ο Νικόλας Βασιλείου και
καλύτερη Νεάνιδα η Άρτεμιης Παντελή. Τα βραβεία απένειμε το Μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Σώτος Τρικωμίτης.

Καλύτερος Έφηβος αναδείχτηκε ο Γιώργος Κονιαράκης και καλύτερη
Νεάνιδα η Σκεύη Ανδρέου. Τα βραβεία απένειμε το Μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Σοφοκλής Χαραλαμπίδης.

Καλύτεροι Έφηβοι στο Τάε Κβο ντο αναδείχτηκαν οι Χαράλαμπος
Επισκόπου και Βίκτωρας Πηλαβάς και καλύτερη Νεάνιδα η Βασιλική
Κούρρη. Τα βραβεία απένειμε το Επίτιμο Μέλος της ΚΟΕ Ανδρέας
Σταύρου.
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Καλύτερος Έφηβος στην Καλαθόσφαιρα αναδείχτηκε ο
Παύλος Στρατή και καλύτερη Νεάνιδα η Στέφανη Φουκάρη. Τα
βραβεία απένειμε ο Δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης.

Καλύτερος Έφηβ
Στυλιανού και κα
βραβεία απένειμε

ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΕ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2015
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
1
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ
Καλύτερος Έφηβος 2ο Βραβείο
Καλύτερος Έφηβος 3ο Βραβείο
2
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ
Καλύτερη Νεάνιδα – 2ο Βραβείο
Καλύτερη Νεάνιδα – 3ο Βραβείο
ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ
3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»
ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ»
4
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΦΗΒΟ/ΝΕΑΝΙΔΑ
5
ΑΘΛΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ/
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
6

Καλύτερος Έφηβος
Χιονοδρόμος
αναδείχτηκε
ο Γιάννος
Κουγουμτζιάν
και καλύτερες
Νεάνιδες οι
Καρολίνα
Φωτιάδου και η
Ανδριάνα Πιερή. Τα
βραβεία απένειμε
το Επίτιμο Μέλος
της ΚΟΕ και
Πρόεδρος της
ΕΟΑΚ Ντίνος
Μιχαηλίδης.

βος στο Χάντμπολ αναδείχτηκε ο Πέτρος
αλύτερη Νεάνιδα η Γεωργία Τρύφωνος. Τα
ε ο Δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης.

Γεώργιος Κονιαράκης
Παρασκευή Ανδρέου
Ονησίφορος Νεοφύτου
Νικόλας Περικλέους,
Νίκη Θεοδώρου

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ
2
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ

Καλύτερος Έφηβος στο Τζούντο αναδείχτηκε ο Χρίστος Τρικωμίτης και
καλύτερη Νεάνιδα η Βασιλική Κούρρη. Τα βραβεία απένειμε το Επίτιμο
Μέλος της ΚΟΕ και Πρόεδρος της ΕΟΑΚ Ντίνος Μιχαηλίδης.

Νικόλας Βασιλείου
Μάριος Γεωργίου
Γεώργιος Κονιαράκης
Βασιλική Κούρρη
Άννα Μαρία Αντωνίου
Σωτηρία Νεοφύτου

Νικόλας Ελευθερίου
Κατερίνα Ζακχαίου

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΕ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ»
1
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
Παύλος Κοντίδης
2
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Άντρη Ελευθερίου

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
ΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΓΚΟΛΦ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ & ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
ΚΑΝΟ
ΚΑΡΑΤΕ
KICK BOX ALL STYLES
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ
ΞΙΦΑΣΚΙΑ
ΠΑΛΗ
ΠΕΝΤΑΘΛΟ / ΔΙΑΘΛΟ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΣΑΜΠΟ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΣΚΟΥΟΣ
ΣΤΙΒΟΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Βίκτωρας Πηλαβάς
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
ΤΖΟΥΝΤΟ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
ΡΑΓΚΜΠΥ
ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΧΟΚΕΪ

ΕΦΗΒΟΣ
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
Γιώργος Καλπάκας
Μάριος Γεωργίου
Νικόλας Περικλέους
Χρίστος Χριστόνωφ
Ανδρέας Γαλίδης
Ονησίφορος Νεοφύτου
Κυριάκος Αγαθαγγέλου
Ανδρέας Βίκτωρος
Παναγιώτης Γιώρκας
Κυριάκος Αντρέα Πάπα Άνταμς
Αλέξανδρος Ζησιμίδης
Ηλίας Νικολάου
Γιώργος Ιωάννου
Αριστόδημος Λουκά
Νικόλας Ιωαννίδης
Χριστόδουλος Μιχαήλ
Ανδρέας Κόκκινος
Κυπριανός Ανδρέου
Νικόλας Βασιλείου
Κυριάκος Σολομωνίδης
Γεώργιος Κονιαράκης
Μορφάκης Αγριδιώτης
Χαράλαμπος Επισκόπου
Άννα Μαρία Αντωνίου
Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Χρίστος Τρικωμίτης
Γιάννος Κουγουμτζιάν

ΝΕΑΝΙΔΑ
Ελίζα Ομήρου
Ξένια Φετόσσηβα
Ελένη Ηλιάδη, Διαμάντω Ευριπίδου
Νίκη Θεοδώρου
Σοφία Κονή
Ιάνθη Αρμένη
Γεωργία Κωνσταντίνου
Χριστιάνα Παύλου
Δήμητρα Παπανδρέου
Άννα Βασιλείου
Σωτηρία Νεοφύτου
Σταυριάνα Χαραλάμπους
Έλενα Χριστοδούλου
Εύα Αμάν

Παύλος Στρατή
Γιώργος Χρυσοστόμου, Παντελής
Χριστίδης
Νικόλας Ελευθερίου
Αλέξανδρος Τουφεξής
Πέτρος Στυλιανού
Κωνσταντίνος Στυλιανού

Στέφανη Φουκάρη
Κατερίνα Ζακχαίου, Βασιλική
Χατζηκωστάντα
Κατερίνα Ζακχαίου

Χριστίνα Ιωάννου
Ελίνα Πολυδώρου
Σοφία Ασβεστά
Άρτεμης Παντελή
Αθηνά Ευτυχίου
Παρασκευή Ανδρέου

Βασιλική Κούρρη
Καρολίνα Φωτιάδου, Ανδριάνα Πιερή

Γεωργία Τρύφωνος
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

«ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΑΛΛΙΩΣ»
Η Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ μαζί με τις εισηγήτριες της Ημερίδας. Διακρίνονται από αριστερά οι Εύη Μωραϊτίδου, Νίκη
Τσαγγαρίδου, Δρ Ειρήνη Καμπερίδου, Κάλλη Χατζηιωσήφ (Πρόεδρος), Αμαλία Ερωτοκρίτου, Σούλα Ζαβού, Μόνικα Λιατήρη, Θεότη Ππούρου, Νιόβη
Παρισινού, Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη, και Κάτια Κωνσταντίνου.

Η

«Επιτροπή Γυναίκα και Αθλητισμός»
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), διοργάνωσε την Τετάρτη
9 Μαρτίου, ημερίδα με θέμα «Γυναίκα και
Αθλητισμός – Επιχειρώντας Αλλιώς». Η
Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο και είχε ως κύρια ομιλήτρια
την Δρ Ειρήνη Καμπερίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στην ομιλία της η Δρ Ειρήνη Καμπερίδου
ανέπτυξε το θέμα “Η γυναικεία αθλητική
επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή
κοινωνικού κεφαλαίου”.
Παρέμβαση στην Ημερίδα με θέμα “Διεκδίκησε τα όνειρα σου. Μπορείς!”, έκανε
η Εύη Μωραϊτίδου, αργυρή Ολυμπιονίκης
Υδατοσφαίρισης.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστας Καδής, που απηύθυνε χαιρετισμό.
Χαιρετισμό απήθυνε επίσης ο Πρόεδρος
της ΚΟΕ Ουράνιος Ιωαννίδης.
Της Ημερίδας προηγήθηκε η τελετή απονομής του Βραβείου “Γυναίκα και Αθλητισμός 2015” της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής, στην Έφη Μούζουρου για την
μακρόχρονη και πολυεπίπεδη πορεία και
προσφορά της στον αθλητισμό.
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«ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η επιτροπή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
«Γυναίκα και Αθλητισμός», σε δημοσιογραφική διάσκεψη που προηγήθηκε της Ημερίδας (7/3/2016),
παρουσίασε το πρόγραμμα της Ημερίδας. Στο έργο
και τους στόχους της Επιτροπής αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κάλλη Χατζηιωσήφ που ανέφερε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα :
«Η Επιτροπή “Γυναίκα και Αθλητισμός” της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, έχει ως φιλοσοφία τη
διαμόρφωση μιας νέας αθλητικής κουλτούρας στην
κυπριακή κοινωνία, όπου μεταξύ άλλων, με γνώμονα
την ισοτιμία και τις ίσες ευκαιρίες, σε όλους τους τομείς του Αθλητισμού.
Η συγκεκριμένη Ημερίδα είναι η πρώτη δραστηριότητα μιας σειράς ενεργειών που σχεδιάζει η Επιτροπή υπό τη νέα της σύνθεση. Στόχος της Ημερίδας, η
εκπαίδευση και επιμόρφωση υπάρχοντος και νέου
δυναμικού για στέρεο προβληματισμό, που να αμφι-

σβητεί τα στερεότυπα και να διεκδικεί τα αυτονόητα.
Δυστυχώς ακόμη και στις αρχές του 21ου αιώνα, για να ανέλθει μια γυναίκα σε βάθρο – αθλητικό,
κοινωνικό, πολιτικό ή σε ανάλογο αξίωμα, δεν αρκεί
απλώς, ένα είναι εξίσου ικανή με έναν άντρα. Πρέπει να υπερέχει, προπαντός πρέπει να υπερβεί τα δικά
της όρια, αμελώντας όσα η παράδοση και οι προκαταλήψεις προκαθορίζουν για δικό της ρόλο ως μητέρα, συζύγου, συντρόφου.
Η καταξίωση της, όπως όλων των ανθρώπων,
πρέπει να είναι αξιοκρατική και να χαρακτηρίζεται
από την παιδεία, την αρετή, την ικανότητα και την αξία
του ατόμου και μόνο.
Είναι η ώρα, τη γυναικεία υπομονή να αντικαταστήσει η διεκδικητική επιμονή. Σ’ αυτή την επίμοχθη
προσπάθεια αλλαγής προσανατολισμού δεν αρκεί
ο ατομικός αγώνας. Η προσπάθεια αυτή, πρέπει να
αφορά όλους».

ΤΕΥΧΟΣ
2012/1-2
2016/1

«ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΒΡΗΚΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ :

Ο

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας
Καδής, χαιρετίζοντας την εκδήλωση εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη διοργανωση της ημερίδας και καλωσόρισε τις εκλεκτές
ομιλήτριες από την Ελλάδα, για τις οποίες όπως
ανέφερεμε τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους θα
διαφωτίσουν τα θέματα της σημερινής ημερίδας.
Σημείωσε δε τα ακόλουθα για τη σημειολογία της
ημέρας και για τη σύγχρονη θέση της γυναίκας
στην κοινωνία :
«Από την απεργία των εργατριών στη Νέα Υόρκη το 1857 για καλύτερες συνθήκες εργασίας
μέχρι σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Ωστόσο,
160 χρόνια μετά, τα αιτήματα που αφορούν στην
κατοχύρωση και εφαρμογή της ισότητας ανδρώνγυναικών, παραμένουν ακόμη σε πολλές περιπτώσεις ανικανοποίητα,παρόλο που οι ευθύνες που
καλούνται να σηκώσουν στους ώμους τους οι γυναίκες συνεχίζουν να είναι πολλαπλές και μεγάλες.
Χωρίς να παραβλέπουμε τους διαχρονικούς
αγώνες της γυναίκας για καταξίωση και ισότητα,
είναι κοινώς παραδεκτό ότι στον αθλητικό χώρο η
γυναίκα βρήκε κατανόηση και ευκαιρία να εκφραστεί, να αποδείξει τις δυνάμεις και τις δυνατότητές
της και να καταξιωθεί. Παράδειγμα της ουσιαστικής συμβολής του αθλητισμού στην αποδοχή και

στην εδραίωση της γυναίκας αθλήτριας, αποτελεί
η ισότιμη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.Άλλωστε, με την αναβίωση των σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων,ο εμπνευστής τους Πιερ
Ντε Κουμπερτέν εύστοχα τονίζει πως, ο Ολυμπισμός και γενικά ο Αθλητισμός είναι μια πρακτική
φιλοσοφία ζωής και μια φιλοσοφία παιδείας και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ισότητα δε σημαίνει ομοιότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι άντρες και γυναίκες να αντιμετωπίζονται
το ίδιο. Σ’ αυτήν την πορεία πρέπει να συμβάλουν
με ενέργειές τους τόσο η πολιτεία όσο και τα ίδια
τα άτομα.Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
από την πλευρά του επικροτεί και στηρίζει με κάθε
τρόπο πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και παρέχουμε ίσες
ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, θέσαμε στους
υπό έμφαση στόχους μας την «Ευαισθητοποίηση
των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και την προώθηση της ισότητας και του
σεβασμού». Μέσα στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε
να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας το ιδεώδες των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στη διαφορετικότητα».

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΔΡΟΜΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ :

Χ

αιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής Ουράνιος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην σημασία της ημέρας
σημειώνοντας τα παρακάτω :
«Η 8η του Μάρτη είναι ημέρα ορόσημο, ημέρα σύμβολο, ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων χιλιάδων γυναικών σε όλο
τον κόσμο κόσμο. Από το 1857 με τους αγώνες γυναικών εργαζομένων στα υφαντουργεία της Ν. Υόρκης και
του Σικάγου ως σήμερα. Ως εκ τούτου, η ημέρα αυτή
δεν μπορεί να θεωρείται αποσπασματική «γιορτή»,
όπως ίσως συμβαίνει και σε άλλες παγκόσμιες
ημέρες.
Είναι μέρα αναγνώρισης του πολύπλευρου ρόλου της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Όμως θα
πρέπει να είναι και μέρα αγωνιστικής διεκδίκησης
για πραγματική ισοτιμία και διεύρυνση των δικαιωμάτων της. Τον προηγούμενο αιώνα, η γυναίκα
μορφώθηκε και αυτό ήταν βασικό για να πάει μπροστά, και μπόρεσε να διεκδικήσει θέσεις ισότιμα με τον
άντρα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι ο ρόλος της
στην οικογένεια παραμένει αναντικατάστατος και η ευθύνη
στην ανατροφή των παιδιών πολύ μεγάλη.
Οι προκλήσεις για ισότιμη θέση της γυναίκας σε διάφορους τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας είναι ακόμα μπροστά μας. Αυτό που πρέπει να
σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα είναι η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τη
γυναίκα, όχι ως διάκριση φύλου, αλλά της γυναίκας ως ενεργού πολίτη, ως

παραγωγικού ανθρώπινου πόρου. Αναζητούνται ακόμη οι διαδικασίες για να
ενισχυθεί η παρουσία του γυναικείου φύλου στα κοινά και κυρίως στις ανώτερες βαθμίδες διακυβέρνησης , όπως π.χ. στο Υπουργικό Συμβούλιο,
στο κοινοβούλιο, στην ευρωβουλή, στη Δικαστική εξουσία, στην
τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλα θεσμικά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. Οι ικανότητες των γυναικών είναι δεδομένες, όπως άλλωστε έχουν αποδείξει σε όλους
τους επαγγελματικούς χώρους, όπου ενεργοποιούνται από όλες τις βαθμίδες εργασιακής-διοικητικής
ιεραρχίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα θέματα της σημερινής μας ημερίδας καθίστανται επίκαιρα. Επιχειρούμε Αλλιώς, διευρύνουμε τη συζήτηση, αναζητούμε απαντήσεις, προτείνουμε λύσεις έχοντας ως
παράδειγμα το χώρο του αθλητισμού».
Καλωσορίζοντας στην Κύπρο τις δύο προσκεκλημένες ανέφερε τα εξής : «Είμαστε βέβαιοι ότι
μέσα από την παρουσίαση της, η Δρ Ειρήνη Καμπερίδου θα μας δώσει νέα ερεθίσματα και προσανατολισμούς για να προσεγγίσουμε τη δραστηριοποίηση της
γυναίκας στο χώρο του αθλητισμού. Καλωσορίζουμε επίσης
την κυρία Εύη Μωραϊτίδου, την οποία γνωρίσαμε ευρύτατα ως
αθλήτρια-Ολυμπιονίκη, λιγότερα όμως γνωρίζουμε για το πώς έφτασε ως
εκεί, και ποια ήταν η συνέχεια στην οικογενειακή της ζωή και την επαγγελματική της σταδιοδρομία. Η παρουσία σας καθιστά εκ των προτέρων την σημερινή
ημερίδα ενδιαφέρουσα και πετυχημένη».
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Σ
«ΟΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΚΛΗΡΗΣ
ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟΥ
ΠΕΙΣΜΑΤΟΣ»
ΚΑΛΛΗ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ :

Σ

τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Επιτροπής της ΚΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός» Κάλλη Χατζηιωσήφ, ανέφερε ότι ο Αθλητισμός, πρέπει να αποτελεί το
σταθερό υποπόδιο για εφαλτήριο της όποιας ανύψωσης στις δύσκολες τωρινές συνθήκες όπου η κοινωνία αναζητεί, υποστυλώματα ανόρθωσης σημειώνοντας
και τα εξής :
«Με την πολύτιμη συμβολή της ομιλήτριάς μας, καθηγήτριας Δρ. Ειρήνης Καμπερίδου, καθορίστηκε το θέμα της Ημερίδας: «Επιχειρώντας αλλιώς στην εποχή της
κρίσης: η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού
κεφαλαίου», θεωρώντας ότι και ο δικός μας χώρος πρέπει να συμβάλει στην - όντως
– δύσκολη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ευρύτερος ελληνισμός.
Παρότι ο πληθυσμός των γυναικών είναι περίπου το 50% της υφηλίου, εντούτοις
η συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι πενιχρή και περιορίζεται μόλις στο 16%. Ακόμη πιο καταθλιπτική είναι
η εικόνα στον Αθλητισμό αν αναλογισθεί κανείς ότι από τα 205 κράτη μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στη θέση του Προέδρου των Εθνικών Ολυμπιακών
Επιτροπών βρίσκονται μόνο 7 (επτά) γυναίκες και στη θέση του Γενικού Γραμματέα
άλλες 22. Γενικότερη είναι η πεποίθηση πως με πιο ισορροπημένα ποσοστά θα βαδίζαμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Είναι θέμα βασικής δικαιοσύνης, αλλά και παραδοξότητα, να μην χρησιμοποιείται το μισό από το όλο δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό! Τι
απώλεια εγκεφαλικής σκέψης και ενέργειας!!!
Προσωπικά, και ως Επιτροπή, δεν υποστηρίζουμε ότι με τη διεκδίκηση ποσοστώσεων υπηρετείται η πραγματική ανάγκη καταξίωσης και αναγνώρισης του ανθρώπου,
που πρέπει να υπερβαίνει τη διάκριση φύλου ή άλλης ιδιότητας. Επειδή, τόσο η καταξίωση, όσο και η αναγνώριση, είναι απόκτημα τρόπου ζωής, ήθους και αξιοπρέπειας
που επιβάλλεται. Δεν επαιτείται, ούτε διεκδικείται.
Ένα τέτοιο - στην πράξη - παράδειγμα καταξίωσης γυναίκας-αθλήτριας, μέσα από
τη δύναμη του πολλαπλού της ρόλου, έχουμε την τύχη να ακούσουμε στη συνέχεια
από την αργυρή Ολυμπιονίκη μας, Εύη Μωραϊτίδου.
Ότι πετύχαμε έως σήμερα οι γυναίκες, δεν μας χαρίστηκε, ούτε μας παραχωρήθηκε, αλλά ήταν αποτέλεσμα σκληρής εργασίας και επίμονου πείσματος.
Απομένουν, ωστόσο, πολλά για να ξεφύγει η γυναίκα από τη «ζώνη της αποχής»
που – εν πολλοίς – βολεύει τόσο τον γυναικείο όσο και τον ανδρικό πληθυσμό.
Για να πετύχει η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, πρέπει να καταστεί γενικότερη πεποίθηση, ότι αποτελεί – όντως - μια ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου.
«Επιχειρώντας αλλιώς», λοιπόν ……»

την ομιλία της η Δρ Ειρήνη Καμπερίδου ανέπτυξε το θέμα
“Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη
πηγή κοινωνικού κεφαλαίου”. Δίνοντας παραδείγματα από
το σύγχρονο αθλητισμό, σημείωσε ότι ο αθλητισμός προάγει δεξιότητες που φυσικά αφορούν και τα δύο φύλα, που είναι σημαντικές τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την επαγγελματική
επιτυχία.
Η Δρ Καμπερίδου, αρχικά παρουσίασε στοιχεία ερευνών που
αναδείκνυαν τη διαχρονικότητα του γυναικείου αποκλεισμού στον
αθλητισμό, και την υποεκπροσώπηση του γυναικείου αθλητισμού
στα Μ.Μ.Ε. αλλά και στην αθλητική ηγεσία.
Ακολούθως αναφέρθηκε στη σύγχρονη ερμηνεία του όρου
επιχειρηματικότητα και εξειδίκευση του στο πεδίο της αθλητικής,
Ολυμπιακής, κοινωνικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Κατέδειξε ότι ο Αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών
και ηγετικών δεξιοτήτων, κάνοντας αναφορά μεταξύ άλλων στην
εξέλιξη της γυναικείας παρουσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και
τις δεξιότητες που αναπτύσσονται στην κοινωνική πτυχή του αθλητισμού.

ΔΡ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ

Η

Ειρήνη Καμπερίδου παιδί του απόδημου Ελληνισμού, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ), με ενεργή συμμετοχή και δημοσιεύσεις
σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια. Το 2006 καθιερώνει το μάθημα επιλογής «Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός», στο Τμήμα Φυσική Αγωγής και
Αθλητισμού(ΤΕΦΦΑ/ΕΚΠΑ), που διαπραγματεύεται θέματα φύλου και
ισότητας, στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή. Το 2008 ετοιμάζει το λήμμα «Φύλο και Αθλητισμός», για το ηλεκτρονικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό
Fylopedia-Φύλο Παιδεία» του Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Η κυρία Καμπερίδου πραγματοποίησε προπτυχιακές (ΒΑ), και μεταπτυ-

ΕΥΗ ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ

Γ

εννήθηκε στην Αθήνα το 1975 και τα πρώτα της βήματα στον Αθλητισμό ήταν στην Ενόργανη Γυμναστική. Το 1985 ξεκίνησε κολύμβηση στον Α.Ν.Ο. Γλυφάδας και σε ηλικία 17 ετών μεταπήδησε στο Πόλο. Δύο
χρόνια αργότερα κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο στους
πρώτους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νεανίδων στην Ολλανδία. Με τα σωματεία του Α.Ν.Ο.Γ. και του Ν.Ο.Βουλιαγμένης, έχει κατακτήσει : 8 πρωταθλήματα Ελλάδας,
δύο Πρωταθλήματα Ευρώπης (2000 ΑΝΟΓ, 2009 ΝΟΒ),
ένα Κύπελλο Ευρώπης (2003 ΝΟΒ) και δύο Super Cup
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(2009, 2010 NOB). Αποτέλεσε βασικό μέλος της Εθνικής
Ομάδας 1994 έως το 2008 με σημαντικότερες διακρίσεις το Αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας το 2004 και το Χρυσό μετάλλιο στο World League
το 2005. Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική και εργάζεται στο
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Παράλληλα προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Σύλλογο Ελλήνων
Ολυμπιονικών από τη θέση της Αντιπροέδρου. Είναι παντρεμένη με τον Πέτρο Σπανουδάκη με τον οποίο σήμερα
έχει μια κόρη τριών ετών.

ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

Με βάση έρευνες που παρουσιάστηκαν που συνέδεσαν, την γυναίκα, τον
αθλητισμό και την ηγετική παρουσία, κατατέθηκε ως κύριο συμπέρασμα ότι η
πλειονότητα των γυναικών υποστηρίζουν ότι η αθλητική εμπειρία, διευκολύνει
και επιταχύνει την επαγγελματική σταδιοδρομία, ενώ σημειώθηκε η πολύ ψηλή
αποδοχή από την κοινωνία των αθλητριών ως ισχυρών προτύπων.
Σε ότι αφορά τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, οι έρευνες κατέδειξαν ότι
το 90% των γυναικών είχαν ασχοληθεί με κάποιο σπορ.
Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τις συμβουλές προς τις γυναίκες που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα, για τους τρόπους δράσης ώστε «επιχειρώντας αλλιώς» να επιτυγχάνουν τους στόχους που θέτουν.

«ΕΦΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΔΡ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ:

χιακές (ΜΑ) σπουδές, στη Βοστώνη και
στο Παρίσι : Emmanuel College, Boston
College και la Sorbonne (Paris IV). Μετά
τον επαναπατρισμό της στην Ελλάδα, γίνεται δεκτή ως υποψήφια Διδάκτωρ στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών (1997-2002), στο
Τμήμα Κονωνιολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας (με επιβλέποντα Καθηγητή τον αείμνηστο Νεοκλή Σαρρή).
Αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Κοινωνιολογίας στις 27-2-2002 με βαθμό Άριστα.
Η Ειρήνη Καμπερίδου είναι η Ελληνίδα εκπρόσωπος του International
Association of Physical Education and
Sport for Girls and Women (IAPESGW),
μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης για
την Προώθηση των Γυναικών στον
Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ), Μέλος της Ελληνικής Κοινωνιολογικής
Εταιρείας (ΕΚΕ), και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (και ιδρυτικό μέλος)
του European Center for Women and
Technology (ECWT). Από το 2011
εώς αρχές 2015 υπήρξε Chief Editor
του ECWT e-NEWS και του Gender
Innovation ECWT Newsletter. Επίσης
ως μέλος του πρώην Gender Expert
Action Group (GEAD) του European
Commission Directorate-General for
Information Society and Media (20042009), έχει συμμετάσχει ως προεδρεύουσα και ως εμπειρογνώμων για θέματα
φύλου και κοινωνικής ισότητας (20042016) σε πολλά συνέδρια, ημερίδες
και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλ. UoA scholar: http://scholar.
uoa.gr/ikamper και Women for Smart
Growth: http://ec.europa.eu/digitalagenda/events/cf/ict2010/person.
cfm?personid=21537

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΓΙΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΥΗ ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ

Η

Ολυμπιονίκης της Υδατοσφαίρισης Εύη Μωραϊτίδου,
στην παρέμβαση της με θέμα “Διεκδίκησε τα όνειρα
σου. Μπορείς!”, αναφέρθηκε στην πορεία της αθλητικής της σταδιοδρομίας, και ειδικότερα στην Υδατοσφαίριση ένα άθλημα το οποίο θεωρείτο «ανδροκρατούμενο»
κατά το ξεκίνημα της καριέρας της: «Ξεκινήσαμε και υπήρχαν αμφιβολίες κατά πόσον οι γυναίκες έπρεπε να ασχολούμαστε με ένα τέτοιο άθλημα, ακόμη και κατά πόσον θα
έπρεπε να φαίνεται το σώμα μιας γυναίκας να παλεύει μέσα
στο νερό. Φτάσαμε με την Εθνική Ελλάδος μέχρι το βάθρο
των Ολυμπιακών Αγώνων για να κερδίσουμε την καθολική
αναγνώριση».
Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών
ανέπτυξε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ότι αφορά τον
γυναικείο αθλητισμό αλλά και στο ρόλο των Ολυμπιονικών
και τη δράση στου Συλλόγου :
«Στην Ελλάδα, όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτες γυναικείες ομάδες την δεκαετία του 80, πολλοί ήταν δύσπιστοι
και ισχυρίζονταν ότι η υδατοσφαίριση δεν ταιριάζει στις γυναίκες. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να ανατραπεί αυτή
την άποψη.Το 2004 η γυναικεία ομάδα χάρισε το πρώτο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες για ομαδικό άθλημα. Μάλιστα, σε ένα κατάμεστο στάδιο με υπέροχους φιλάθλους

που στήριξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθεια αυτή.
Η κληρονομιά εκείνης της ομάδας είναι όλα τα νέα κορίτσια που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το άθλημα, και
συνεχίζουν να φέρνουν επιτυχίες διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την «πληγωμένη» πατρίδα μας.
Σήμερα, που η χώρα μας διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο οι Ολυμπιονίκες αποτελώντας υγιή πρότυπα, οφείλουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία και να μεταλαμπαδεύσουμε τις Ολυμπιακές αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού
στα παιδιά και τους νέους.
Προσήλωση σε ένα στόχο, πειθαρχία, συνεργασία και
επιμονή παρά τις αποτυχίες που συνήθως είναι περισσότερες ο τις επιτυχίες, είναι μερικά από τα προσόντα που αποκομίζουν όσοι ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό.
Για τον σκοπό αυτό με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, επισκεπτόμαστε σχολεία παρουσιάζοντας τα αθλήματα
μας με το πρόγραμμα του «αθλητικού προσανατολισμού»
ενώ συνεργαζόμαστε τόσο με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας στα
προγράμματα που εκπονούν, το «Ευ αγωνίζεσθαι» Άννα
Πολλάτου και το «Σεβασμό στην Διαφορετικότητα» αντίστοιχα, αλλά και με το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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ης «Ημερίδας για τη Γυναίκα»
προηγήθηκε η τελετή απονομής
του Βραβείου “Γυναίκα και Αθλητισμός 2015” της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στην Έφη Μούζουρου
Πενηνταέξ για την μακρόχρονη και πολυεπίπεδη πορεία και προσφορά της
στον αθλητισμό. Η βράβευση αποτελεί, ετήσιο θεσμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στον οποίo συμμετέχουν όλες οι Εθνικές Ολυμπιακές
Επιτροπές που προτείνουν η κάθε μία
ξεχωριστά τη Γυναίκα που θα βραβευθεί
σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται. Η
κα Μούζουρου Πενηνταέξ ευχαρίστησε
την ΚΟΕ για την απόφαση να την προ-

ΣΤΗΝ ΕΦΗ ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2015»
τείνει στη ΔΟΕ για το βραβείο, χαρακτηρίζοντας την, ως μια κορυφαία στιγμή
της ζωής της, της αθλητικής και επαγγελματικής της καριέρας.
Στο σκεπτικό της βράβευσης αναφέρονται τα εξής : «Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναδείξει
και να προτείνει την κυρία Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ για το βραβείο ΔΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός 2015», ως αναγνώριση της πλούσιας δράσης της στον
αθλητισμό, τόσο στους αγωνιστικούς
στίβους όσο και στα κέντρα λήψης
αποφάσεων στην Κύπρο και Διεθνώς.
Η προσφορά της στα αθλητικά δρώμενα ξεπερνά τα σύνορα της μικρής μας
πατρίδας, και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκά και διεθνή επίπεδα.
Ως αθλήτρια η Έφη Μούζουρου
Πενηνταέξ, άφησε εποχή στους κυπριακούς, ελλαδικούς και διεθνείς
αθλητικούς χώρους. Για δεκαετίες έχει
πρωτοστατήσει με τις επιτυχίες της, στην
ανάδειξη του Κυπριακού και Ελλαδικού
Στίβου.
Πλούσια η προσφορά της και σε άλλους τομείς του αθλητισμού, όπως και
στην αθλητική δημοσιογραφία, ως μία
από τις πρώτες γυναίκες αθλητικογράφους. Αναγνωρίζοντας την προσφορά
της στον αθλητισμό, η πολιτεία της εμπιστεύθηκε θέσεις και υψηλά καθήκοντα
στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού,
απ’ όπου εξακολουθεί να προσφέρει
ως Ανώτερος Λειτουργός, προϊστάμνη
του τμήματος Μαζικού Αθλητισμού.
Η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, εκπροσωπεί τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού, σε διάφορα διεθνή και
ευρωπαϊκά συνέδρια, διασκέψεις και
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σεμινάρια. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς
Ομοσπονδίας «Αθλητισμός για Όλους»
και Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας «Αθλητισμός για Όλους».
Η Έφη Μούζουρου, άρχισε τον
Αθλητισμός το 1976, και συνέχισε μέχρι το 1985 ως αθλήτρια του ΓΣΠ, και
της Εθνικής ομάδας Στίβου της Ελλάδας. Ήταν κάτοχος της Παγκύπριας και
της Πανελλήνιας επίδοσης, στο Δρόμο
400 μέτρων για πολλά χρόνια. Κατά

τη διάρκεια της αθλητικής της σταδιοδρομίας, κατέρριψε στο αγώνισμα
αυτό δύο φορές την Πανελλήνια και
οκτώ φορές την Παγκύπρια επίδοση
στο αγώνισμα αυτό. Υπήρξε βασικό
στέλεχος της Εθνικής ομάδας Στίβου
της Ελλάδας για πολλά χρόνια, μετέχοντας στα 200μ. και 400μ. Γυναικών,
και στις σκυταλοδρoμίες 4Χ100μ.,
και 4Χ400μ. Συμμετείχε σε πολλούς
διεθνείς και Βαλκανικούς αγώνες. Το
1981, αναδείχτηκε Βαλκανιονίκης στο
αγώνισμα 4Χ100μ.

Εκτός από τις διακρίσεις που γνώρισε στο Στίβο, η Έφη Μούζουρου είχε
πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα, και
σε ομάδες Χάντμπολ και Καλαθόσφαιρας. Στο Χάντμπολ αγωνίστηκε για 18
χρόνια σε διάφορες ομάδες, στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ διετέλεσε και
αρχηγός της Εθνικής ομάδας Χάντμπολ
Γυναικών Κύπρου.
Πλούσιο το έργο της και στην προπονητική, αφού εργάστηκε ως προπονήτρια Στίβου στον Γυμναστικό Σύλλογο
Παγκύπρια, και ως προπονήτρια Χάντμπολ στις ομάδες της Ανόρθωσης,
όπου διακρίθηκε με την ομάδα Γυναικών, καταφέρνοντας να περάσει στο Β΄
Γύρο του Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου
Πρωταθλητριών και να γράψει ιστορία
στο άθλημα του Χάντμπολ στην Κύπρο.
Για τη δράση και την προσφορά της,
η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, κέρδισε τιμητικές διακρίσεις από την Ένωση
Αθλητικογράφων Κύπρου, ως καλύτερη αθλήτρια Στίβου, τον Σύλλογο Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού Ελλάδος,
για την προσφορά της στον Ελληνικό
Αθλητισμό, τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού, την ΚΟΕΑΣ, τον ΓΣΠ, την
ΓΓΑ της Ελλάδας, το Σωματείο «Καλλιπάτειρα» Ελλάδος, το Σύλλογο Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού Ελλάδας,
τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου,
Αγλαντζιάς, Λατσιών και Έγκωμης, και
τα Κυπριακά σωματεία Πανελλήνιος και
Ανόρθωση.
Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Πενηνταέξ, Αναπληρωτή Διευθυντή και
Αρχισυντάκτη του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και έχει δύο παιδιά, τον
Κυριάκο και τη Μαγδαληνή.»

ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

ΕΦΗ ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ

Σ

την αντιφώνηση της η Έφη Μούζουρου ανέφερε τα παρακάτω :
«Αυτή τη στιγμή, σε αυτό εδώ το βήμα, διακατέχομαι από μια πλημμυρίδα αισθημάτων χαράς,
δέους και συγκίνησης.
Αισθάνομαι ότι η επιλογή μου από την Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή για το Βραβείο “Γυναίκα και
Αθλητισμός 2015” της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, είναι μια κορυφαία στιγμή της ζωής μου, της
αθλητικής και επαγγελματικής μου καριέρας.
Η βράβευσή μου αυτή, καθώς και η παρουσία καταξιωμένων προσωπικοτήτων στο χώρο του αθλητισμού και τόσων εκλεκτών φίλων και συνεργατών,
με τιμούν ιδιαιτέρως και ταυτόχρονα με γεμίζουν με
περισσότερη ευθύνη και ενέργεια να συνεχίσω να
προσφέρω στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με κάθε τρόπο και ευκαιρία, από κάθε θέση και επίπεδο.
Θεωρώ ότι η τιμητική αυτή διάκριση είναι μια προσωπική καταξίωση και ολοκλήρωση, θα έλεγα, μια
αναγνώριση που ακολουθεί δεκαετίες προσφοράς
στο χώρο του αθλητισμού.
Η ευκαιρία αυτή μου ανοίγει το χρονοντούλαπο της προσωπικής μου ζωής και καριέρας στον
αθλητισμό. Με παίρνει πίσω στο 1976 όταν άρχισα
να ασχολούμαι συστηματικά με το στίβο, σε Κύπρο
και Ελλάδα, όπου καταξιώθηκα με παγκύπριες και
πανελλήνιες επιδόσεις, κυρίως στο προσωπικό μου
αγώνισμα, τα 400 μέτρα. Μετά το στίβο, ασχολήθηκα για αρκετά χρόνια με το χάντμπολ, όπου ως
παίκτρια και προπονήτρια κέρδισα πολλούς τίτλους.
Η αναγνώριση της αξίας μου από την Πολιτεία
προήλθε μέσα από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, όπου υπηρετώ από το 1985, δίδοντας μου
τη ευκαιρία να συμμετέχω στη λήψη αποφάσεων για
ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο.
Η συμμετοχή μου, επίσης, στα κέντρα λήψης
αποφάσεων σε διεθνείς οργανισμούς μαζικού
αθλητισμού, εκπροσωπώντας τον ΚΟΑ και την Κύπρο, μου πρόσφεραν, από τη μια, την ικανοποίηση
της ενεργούς δράσης και συμβολής σε παγκόσμιο

επίπεδο και, από την άλλη, την απόκτηση εμπειριών
και τεχνογνωσίας που είναι πολύτιμες και ενισχυτικές για παρόμοια προγράμματα εφαρμογής στην
Κύπρο. Τώρα, σε ένα πιο προσωπικό τόνο, θέλω να
μοιραστώ μαζί σας το αυταπόδεικτο: Οι νίκες και οι
πρωτιές δεν κατακτώνται εύκολα. Του επιστεγάσματος προηγούνται το μεγάλο προσωπικό κόστος,
οι στερήσεις, η κόπωση, ο σωματικός πόνος και η
σκληρή έως εξουθενωτική δουλειά. Θυσίες απαραίτητες για τον κότινο της νίκης.
Σε όλα αυτά δεν αρκούν μόνο το προσωπικό
σθένος, η υπερπροσπάθεια, το πάθος, η πίστη και
δίψα για επιτυχία και αναγνώριση. Στην όλη διαδρομή πρέπει να τύχουν στο δρόμο σου οι καλοί προπονητές και οι σωστοί δάσκαλοι και εγώ είχα την
ευτυχία να τους συναντήσω. Μερικοί από αυτούς είναι σήμερα εδώ. Ο Κύριος Ντίνος Μιχαηλίδης και η
Κυρία Κάλλη Χατζηιωσήφ. Τους απευθύνω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και τους τιμώ και τους ευγνωμονώ
για ό,τι μου πρόσφεραν.

Ευχαριστώ τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
που μου πρόσφερε επαγγελματική στέγη και την
ευκαιρία να συνεισφέρω στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο.
Ευχαριστώ την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
που μου προφέρει αυτή την ύψιστη τιμή με το Βραβείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής “Γυναίκας
και Αθλητισμός 2015 ”.
Θέλω, από αυτό εδώ το βήμα, να αποδώσω την
οφειλόμενη τιμή προς τους γονείς μου, Κυριάκο και
Μάγδα Μούζουρα, που με υποστήριξαν με πολλή
αγάπη και αφοσίωση σε όλα τα στάδια της ζωής
μου και στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε δυσκολία και
εμπόδιο.
Στο σύζυγό μου, Γιώργο Πενηνταέξ, και στα παιδιά μου, Κυριάκο και Μαγδαληνή, οφείλω μια μεγάλη απολογία για την απουσία μου από σημαντικές
στιγμές, λόγω της αθλητικής και επαγγελματικής
μου καριέρας και ταυτοχρόνως να τους εκφράσω
την απέραντη αγάπη που τρέφω για αυτούς».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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«ΧΕΡΙΑ»
Σ

την παρουσία της δημιουργού Μαρικίτας Μανωλοπούλου, τοποθετήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου
2016 στο χώρο του σκεπαστού αίθριου του Ολυμπιακού
Μεγάρου, το έργο «Χέρια». Το έργο είναι δωρεά της δημιουργού προς
την ΚΟΕ. Το γλυπτό έχει διαστάσεις 1,90 Χ 1,14 Χ 0,40 m. και είναι κατασκευασμένο από Ανοξείδωτο Χάλυβα 316. Η καλλιτέχνης χαραχτήρισε το έργο
ως απεικόνιση «των ορίων της δύναμης». Το παρόν κατά την τοποθέτηση του γλυπτού, έδωσαν ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΚΟΕ Κίκης Λαζαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Λόττας, ο Ταμίας Δαμιανός Χατζηδαμιανού και η Γενική Διευθύντρια
Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη.

ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

H ΕΑΚ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΚΟΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΤΤΑ

H

Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου τίμησε
με το Έπαθλο Μακρόχρονης και Εξαίρετης
Προσφοράς τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕ
Χαράλαμπο Λόττα στο πλαίσιο της γιορτής των βραβεύσεων της, που έγινε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου
στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.
Όπως αναφέρθηκε στο σκεπτικό της βράβευσης, το έπαθλο απονεμήθηκε στον Στρατηγό Χαράλαμπο Λόττα, που ταύτισε το όνομα του με την
ΕΝΑΔ, με τον αθλητισμό και με την προσφορά στην
πατρίδα και στα κοινά. «Ο στρατηγός έδωσε το «παρόν» του σε κάθε εθνικό κάλεσμα, ειδικά στην δύσκολη περίοδο 1955-1974. Η ΕΝΑΔ είναι η μισή
του ζωή, την υπηρέτησε ως αθλητής και κυρίως ως
πρόεδρος, συνολικά 37 χρόνια. Ηγείται της ομοσπονδίας χειροσφαίρισης από το 1993. Είναι μέλος της ΚΟΕ από το 1993 και Γενικός Γραμματέας
της από το 2008».
Ως αθλητικός παράγοντας, ξεπέρασε τα σύνορα
της Κύπρου, και το 1997 εκλέγεται Αντιπρόεδρος
της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Χάντμπολ και
το 1998 Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Χάντμπολ της Κοινοπολιτείας. Από το 2004-2012
ήταν Πρόεδρος της Διαιτητικής Δικαστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ.
Από το 2006 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του European Fair Play Movement και το
2013 ο οργανισμός αυτός στον οποίο είναι μέλη
35 Ευρωπαϊκές χώρες, τον ανακήρυξε ως Πρεσβευτή της Κύπρου για τον «Αθλητισμό, την Ανεκτικότητα και το Τίμιο Παιγνίδι».
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O Χαράλαμπος Λόττας γεννήθηκε στον Άγιο
Δομέτιο στις 7 Οκτωβρίου 1937. Από μικρή ηλικία
ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, και αγωνίστηκε από
το 1955-58 στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ενώ μέχρι το 1970 διετέλεσε ποδοσφαιριστής
αλλά και προπονητής στην ΕΝΑΔ, όπως επίσης και
για μικρό διάστημα, ποδοσφαιριστής στο ΘΟΪ Λακατάμιας και στην ΕΘΑ Έγκωμης. Έδωσε το παρόν
σε κάθε κάλεσμα της πατρίδας στην ταραγμένη
περίοδο 1955-1974. Κατά τον Απελευθερωτικό
Αγώνα 1955-59 ήταν ομαδάρχης με το ψευδώνυμο «Κροίσος», και κατά τη διάρκεια της Τουρκοανταρσίας το 1963 ήταν Διοικητής Λόχου Εθελοντών Εθνοφρουρών με δράση στην Λευκωσία και
στον Πενταδάκτυλο. Κατά την Τουρκική εισβολή το
1974 ως Διοικητής Λόχου έλαβε μέρος στις μάχες
στην περιοχή Νεάπολης-Τράχωνα-Ομορφίτας-Καϊμακλίου, όπου και τραυματίσθηκε.
Το 1961 κατετάγη από τους πρώτους στο νεοσύστατο Κυπριακό Στρατό, και πέρασε με επιτυχία
από όλες τις αναγκαίες στρατιωτικές σχολές, που
αντιστοιχούσαν στον στρατιωτικό του βαθμό. Αφυπηρέτησε ως Διοικητής Τεθωρακισμένων με τον
βαθμό του Αντιστρατήγου (ε.α). Σήμερα είναι Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εθελοντών
Αγωνιστών 1963-64 και Πρόεδρος του Συνδέσμου 3ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού 1974.
Είναι παντρεμένος με την Νέδη Σοφοκλή Κυριακίδη, και έχει δύο θυγατέρες, την Μαρία και την
Έφη, και πέντε εγγόνια τον Χαράλαμπο, την Ανδριανή, τη Νέδη, τον Παναγιώτη και τον Χαράλαμπο.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο

Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου
(ΕΟΑΚ) Ντίνος Μιχαηλίδης,
συμμετείχε ως εισηγητής στα θεσμοθετημένα και καθιερωμένα σεμινάρια
Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκαν και στις πέντε επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου και τα παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί
Φυσικής Αγωγής στην κάθε επαρχία.
Στην εισήγηση του με θέμα «Σημασία της Ολυμπιακής Παιδείας
στην Εκπαίδευση», ο κ. Μιχαηλίδης
ανέπτυξε τους παράγοντες εκείνους
που συγκροτούν την Ολυμπιακή Παιδεία, έτσι ώστε να αποτελεί μέρος της
όλης εκπαίδευσης που έχει ως στόχο
τη βελτίωση του ανθρώπινου παράγοντα.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΑΚ αναφέρθηκε στις παραμέτρους που αναδεικνύουν την σημασία του Αθλητισμού/Ολυμπισμού που καθιστούν
την Ολυμπιακή Παιδεία απαραίτητο
στοιχείο της εκπαίδευσης. Αυτές
αφορούν στη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ που διέπει
τον αθλητισμό, τη συμβολή του στο

πολυτιμότερο ανθρώπινο αγαθό που
είναι η ΥΓΕΙΑ και πως αυτή συνδέεται και με την ψυχαγωγία, την ενεργό
συμμετοχή, την αγωνιστική προσπάθεια, την ευγενική άμιλλα και την

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, την ανάγκη για δημιουργία
ΟΦΕΛΙΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ βασισμένης
σε αρχές, και την ενεργοποίηση όλων
των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας
που δια μέσω του «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ» ικανοποιούνται γενικότερες
ανάγκες του ανθρώπου.
Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε
επίσης στα προσόντα που πρέπει να
αποκτήσει μέσω της εκπαίδευσης
ο σύγχρονος άνθρωπος για να είναι
απόλυτα επιτυχημένος στην κοινωνία. Αυτά είναι η ικανότητα να μαθαίνει, να επικοινωνεί, να διαχειρίζεται
διαφορετικές καταστάσεις, και στο
τέλος να αφήνει το αποτύπωμα του
και το στίγμα του.
Καταλήγοντας στην εισήγηση του
ανέφερε και τα εξής : «Η Φυσική
Αγωγή, αποτελεί σήμερα επιστημονικό κλάδο που στηρίζεται στη φύση
του ανθρώπου, σύμφωνα με τη βιολογία, τη ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Για να φτάσει στην περιοχή της
επιστήμης η Φυσική αγωγή πέρασε
από μακρά περίοδο εμπειρίας. Ήταν
τέχνη.
Τώρα, στηρίζεται και συνεργάζεται
με την επιστήμη. Αναγνωρίστηκε όχι
ως μέσο που εξασφαλίζει την υγεία
και την ευεξία μόνο, αλλά ως μοχλός
που συντελεί στην εξύψωση της ανθρώπινης προσωπικότητας».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΕ
Ο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

τομέας της Ολυμπιακής
Παιδείας της KOE, παρουσίασε θεματολογία
που αφορούσε στην ιστορία
των αρχαίων και σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς
και στα Ολυμπιακά Αθλήματα ενόψει των αγώνων «ΡΙΟ
2016» που θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Αύγουστο.
Οι τρεις παρουσιάσεις έγιναν
στις Αθλητικές Ημερίδες 2015
του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου, 20
Νοεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου
στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»
Σε κάθε παρουσίαση
παραβρίσκονταν 20 περίπου
μαθητές από πέντε τάξεις
διαφορετικών σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, και το
πρόγραμμα παρακολούθησαν
συνολικά πέραν των 300 μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης
από σχολεία όλης της Κύπρου.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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Κεντρικό σημείο των
φετινών εορτασμών
της «Ημέρας της
Κοινοπολιτείας» ήταν το
Αββαείο του Γουέστμινστερ.
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«ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Π

ραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 14 Μαρτίου στις 53 χώρες μέλη,
οι ετήσιοι εορτασμοί για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας. Τη φετινή
χρονιά οι εκδηλώσεις εορτασμού πραγματοποιήθηκαν υπό το γενικό τίτλο «Για μια Κοινοπολιτεία χωρίς αποκλεισμούς» και υψώθηκαν περισσότερες από 850 σημαίες της Κοινοπολιτείας σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη του πλανήτη. Οι εκδήλωσεις, έχουν ως στόχο να φέρουν κοντά
όλες τις χώρες, σε ένα πλαίσιο συναδέλφωσης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.
Στο μήνυμα του, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοπολιτείας Κάμαλες Σιάρμα, σημείωσε ότι η Κοινοπολιτεία χωρίς αποκλεισμούς, αναφέρεται στις
αξίες της ανοχής του σεβασμού και της κατανόησης, καθώς και της ισότητας και της δικαιοσύνης, όπως ορίζονται στον Χάρτη της Κοινοπολιτείας
και τον πλούτο της οικογένειας των Εθνών όπου το κάθε μέλος της είναι
ίσο. Επιπρόσθετα ο κ. Σιάρμα ανέφερε: «Στην εποχή των αλλαγών, υπάρχει
η ανάγκη όπως η Κοινοπολιτεία ενεργεί ως ένας οργανισμός, αμοιβαίας
υποστήριξης και ανάπτυξης, για την αύξηση των ευκαιριών και των δικαιωμάτων για όλους».
Στο Λονδίνο οι εορτασμοί είχαν ως κεντρικό σημείο το Αββαείο του Γουέστμιντσερ και πραγματοποιήθηκαν στην παρουσία της Βασίλισσας Ελισσάβετ ΙΙ, την οποία συνόδευαν οι Πρίγκηπες Άντριου και Γουίλιαμ. Παρέστησαν πέραν των 1000 καλεσμένων ανάμεσα τους εκατοντάδες μαθητές.
Στο μήνυμα της, η Βασίλισσα Ελισσάβετ ΙΙ, ανέφερε τα εξής : «Η αποδοχή
της διαφορετικότητας, πηγαίνει βαθύτερα από την αποδοχή των ατομικών
χαρακτηριστικών του καθενός και της ανεκτικότητας. Η πραγματική γιορτή
για την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, και η αξία της μοναδικής συμβολής του περιλαμβάνει την αναγνώριση της ατομικής του ταυτότητας».
Η Ημέρα της Κοινοπολιτείας καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο
τη δεύτερη Δευτέρα του Μάρτη. Την Κοινοπολιτεία συγκροτούν 53 χώρες
συνδεδεμένα μέλη ανάμεσα τους και η Κύπρος (71 συνολικά περιοχές). Ο
πληθυσμός των χωρών αυτών ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια, και η γεωγραφική τους έκταση εκτείνεται στο 21% της ξηράς σε όλο τον πλανήτη.
Σημειώνεται ότι οι «Κοινοπολιτειακοί Αγώνες» που διοργανώνονται ανά
τετραετία, αποτελούν σημείο αναφοράς για τους δεσμούς που ενώνουν
τις χώρες της Κοινοπολιτείας, και σε αυτούς συμμετέχει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Οι επόμενοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο «Gold
Coast» της Αυστραλίας από 4-15 Απριλίου 2018. Σε ότι αφορά την επόμενη διοργάνωση Κοινοπολιτειακών Αγώνων Νέων, αυτή θα διεξαχθεί το
καλοκαίρι του 2017 στις Μπαχάμες από 18-23 Ιουλίου.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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TO BEACH VOLLEY
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ «GOLD
COAST 2018»
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ΤΕΥΧΟΣ
2016/1

ια πρώτη φορά στην ιστορία, το πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών
αγώνων επεκτείνεται για να συμπεριλάβει 18 αθλήματα, αντί του
παραδοσιακού αριθμού των 17 των τελευταίων διοργανώσεων. Η
συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδίας Κοινοπολιτειακών Αγώνων (CGF), της
Κυβέρνησης του Κουίνσλαντ, του Αυστραλιανού Οργανισμού Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ACGA) και της Οργανωτικής Επιτροπής των Κοινοπολιτειακών Αγώνων Gold Coast 2018 (GC2018), αφορά στην ένταξη του Μπιτς
Βόλεϊ, στο πρόγραμμα των αγώνων.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε κυρίως για να βοηθήσει στην καλύτερη προβολή των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στην Αυστραλία από 4-15
Απριλίου 2018, καθώς το κοσμοπολίτικο Γκόουλντ Κόουστ, φημίζεται για
τις παραλίες του και το παραλιακό μέτωπο, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν της πρωτεύουσας της περιφέρειας του Κουίνσλαντ. To Μπιτς Βόλεϊ ως
ένα από τα πλέον «τηλεοπτικά» αθλήματα, αποτελεί στόχο για τους τηλεοπτικούς παραγωγούς τους σπόνσορες και τις διαφημιστικές εταιρείες, που

μέσω των Κοινοπολιτειακών Αγώνων θα απευθυνθούν σε ένα τηλεοπτικό
κοινό ενάμισι δισεκατομμυρίου τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο. Επιπρόσθετα η απόφαση εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων η οποία αριθμεί πέραν των 70 μελών για εκσυγχρονισμό
της μεγάλης αυτής αθλητικής διοργάνωσης που διεξάγεται ανά τετραετία.
Το πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν από 4-15 Απριλίου
2018, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 18 αθλήματα : Στίβος, Υγρός Στίβος
(Κολύμβηση και Καταδύσεις), Μπάντμιντον, Καλαθόσφαιρα, Μπιτς Βόλεϊ,
Πυγμαχία, Ποδηλασία (Δρόμου, Ορεινή και Πίστας), Γυμναστική, Χόκεϊ, Σκοποβολή, Σκουός, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Τρίαθλο, Άρση Βαρών, Πάλη,
Lawn Bowls, Netball, και Rugby Sevens.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 18 διαφορετικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Οι 14 από αυτές θα βρίσκονται στο Γκόουλν Κόουστ, δύο στο Μπρίσμπεϊν (Σκοποβολή και Ποδηλασία Πίστας), ενώ η Καλαθόσφαιρα θα διεξαχθεί
στο Κάιρνς και στο Τάουνσβιλ.

ΜΕ 32
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΙ 18ΟΙ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
«ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2017» !!!
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) και η Τεχνική
Επιτροπή των Αγώνων, σε συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ταραγόνα, από τις 30 Μαρτίου
μέχρι την 1η Απριλίου, οριστικοποίησαν τα αθλήματα που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
των 18ων Μεσογειακών Αγώνων. Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν ο Ταμίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΕΜΑ Κίκης Λαζαρίδης, και το Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Ντίνος Μιχαηλίδης. Οι
αγώνες θα διεξαχθούν στην Ισπανική πόλη από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουλίου 2017.
Το πρόγραμμα των Αγώνων θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αθλήματα : Αντισφαίριση, Άρση Βαρών, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Γκολφ, Γυμναστική, Θαλάσσιο Σκι, Ιππασία, Ιστιοπλοΐα, Κολύμβηση, Καλαθόσφαιρα 3Χ3, Κανό-Καγιάκ, Καράτε, Κωπηλασία, Μπάντμιντον, Μπιτς Βόλεϊ, Ξιφασκία,
Πάλη, Πετόσφαιρα, Ποδηλασία, Ποδόσφαιρο (Ανδρών), Πυγμαχία, Στίβος, Τάε Κβο Ντο, Σκοποβολή, Τζούντο, Τοξοβολία, Τρίαθλο, Υδατοσφαίριση, Χάντμπολ, Petang, Lyonaise, και Raffa.
Στους αγώνες θα λάβουν μέρος 25 χώρες, 18 από την Ευρώπη, πέντε από την Αφρική και
δύο από την Ασία, με ένα σύνολο αθλητών που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 4000. Οι χώροι
διεξαγωγής θα βρίσκονται σε 16 διαφορετικούς δήμους της ευρύτερης περιοχής της Ταραγόνα.
Ανάμεσα τους και ο πιο μακρινός από αυτούς, που δεν είναι άλλος από τη Βαρκελώνη που απέχει
100 περίπου χιλιόμετρα, και εκεί θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της Ιππασίας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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ε τις ευλογίες του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη Βενέδικτου Ιωάννου, και την ευχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή πραγματοποίησε τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου την εκδήλωση
για την Κοπή της Βασιλόπιτας για το 2016. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Ολυμπιακό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Ουράνιου Ιωαννίδη, και σύσσωμου του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, και των Προέδρων και εκπροσώπων των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Παρούσα στην εκδήλωση η Πρόεδρος του
ΚΟΑ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ο Αντιπρόεδρος Κλεάνθης Γεωργιάδης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, καθώς και πλήθος
ανθρώπων του αθλητισμού. Παρών επίσης και ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, o Προέδρος της ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης, ενώ
τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού εκπροσώπησε η Επιθεωρήτρια Φυσικής
Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης Κάλλη Χατζηιωσήφ και την Πρεσβεία της Ελλάδος
ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Σύμβουλος Χρήστος Καποδίστριας.
Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ιωάννου, ο οποίος ευχήθηκε καλή χρονιά στον αθλητικό κόσμο της Κύπρου σημειώνοντας ότι τα έργα μας πρέπει να κατευθύνονται από το Φως του Χριστού, και
πως ο σκοπός δεν πρέπει να αγιάζει τα μέσα. Ο Κοσμήτωρ Θεολογικής Σχολής
Εκκλησίας Κύπρου, αναφέρθηκε σε απόσπασμα της Β΄ Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο (2ο Κεφ./Στ.5) όπου περιλαμβάνεται η φράση «Εαν
δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εαν μη νομίμως αθλήση» (Κι όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης, αν δεν αγωνιστεί
σύμφωνα με τους κανόνες).

Η ΚΟΠΉ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΌΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή υποδέχτηκε τους παρευρισκόμενους σημειώνοντας ότι ο νέος χρόνος μας βρίσκει μας βρίσκει να διατηρούμε την ίδια
έγνοια για το καλό της πατρίδας μας, την προσδοκία για τη δικαίωση και τη λύτρωση του λαού μας, και από το δικό του μετερίζι ο καθένας για την πρόοδο και
την ανάπτυξη του αθλητισμού. Όπως αναφέρθηκε «φέτος κλείνει ο Ολυμπιακός Κύκλος με την κορυφαία διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο τον
Αύγουστο. Ευελπιστούμε να συνοδευτεί με επιτυχίες ανάλογες της τελευταίας
τετραετίας που θα δώσουν την ευκαιρία σε εμάς και σε όλο τον Κυπριακό λαό να
αισθανθεί για άλλη μια φορά περήφανος για τους αθλητές του. Με τη βοήθεια
του Θεού πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουν».
Η ΚΟΕ ευχαρίστησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που ως θεσμικός
χορηγός παραμένει δίπλα στην Ολυμπιακή Επιτροπή, τον Πρώτο Μεγάλο Χορηγό την ΟΠΑΠ Κύπρου, τον Μεγάλο Χορηγό τη CYTA, καθώς και τους επίσημους χορηγούς μας την Petrolina και την PEAK που ανταποκρίνονται σε κάθε
κάλεσμα, και η βοήθεια τους αποτελεί ουσιαστικό στήριγμα στις προσπάθειες
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για να ανταποκριθεί επάξια στο έργο που
επιτελεί. Τυχερή Aθλητική Ομοσπονδία, αναδείχτηκε η Ομοσπονδία AIKIDO που
είναι Συνδεδεμένο Μέλος της ΚΟΕ, η οποία κέρδισε χρηματικό ποσό 500€.
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