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Χαιρετισμός του Επίτ. Καθ.
Ουράνιου Μ. Ιωαννίδης,
Προέδρου της ΚΟΕ

Αγαπητοί Φίλοι,
Έχετε και πάλι στα χέρια σας την έκδοση των Ολυμπιακών Ρυθμών. Ένα ακόμα τεύχος μέσα από το οποίο
παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις της Ολυμπιακής Επιτροπής και προβάλλονται οι επιτυχίες
των αθλητών μας και οι ίδιοι οι αθλητές μας.
Το περιοδικό ‘‘Ολυμπιακοί Ρυθμοί’’ είναι μια διαχρονική παρουσία που είναι βήμα περιοδικής λογοδοσίας
της Ολυμπιακής Επιτροπής που δίνει στον κάθε φίλαθλο το δικαίωμα να γίνεται κοινωνός για όσα αφορούν το
Ολυμπιακό Κίνημα στην Κύπρο και όχι μόνο και να έχει την ευκαιρία να συγκρίνει τρίμηνο με τρίμηνο, εξάμηνο
με εξάμηνο, χρόνο με χρόνο και τετραετία με τετραετία την πρόοδο που επιτυγχάνεται ή δεν επιτυγχάνεται.
Είναι την ίδια ώρα οι Ολυμπιακοί Ρυθμοί και ένα περιοδικό βιβλιοθήκης που επιτρέπει στον καθένα να ανατρέχει ώστε να βρίσκει ξανά και ξανά όσα αφορούν στο Ολυμπιακό Κίνημα στον τόπο μας αλλά και διεθνώς, να
βλέπει την πορεία των αθλητών και των αθλητικών μας ομάδων στις διάφορες αθλητικές συναντήσεις, κύπελλα, πρωταθλήματα, τοπικά και διεθνή και στους πολυαγώνες στους οποίους συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία διά της Ολυμπιακής Επιτροπής.
Είναι για όλα τούτα που θεωρούμε τους Ολυμπιακούς Ρυθμούς αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητας
της Ολυμπιακής Επιτροπής, άτυπο τρόπο δημόσιας λογοδοσίας και πρώτιστα και πάνω απ’ όλα το χώρο που
προβάλλονται οι αθλητές μας και οι επιτυχίες τους.
Οι Ολυμπιακοί Ρυθμοί στέλνουν μέσα από τις σελίδες τους και το μήνυμα στον φίλαθλο κόσμο ότι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζεται για τη δράση της από χορηγούς και υποστηρικτές , από φίλαθλες εταιρείες και οργανισμούς και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αυτοί οι χορηγοί και υποστηρικτές
τυγχάνουν του σεβασμού και ταυτόχρονα της ανταποδοτικής υποστήριξης του Ολυμπιακού Κινήματος, ως το
οφείλουμε και ως πρέπει.
Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την Τράπεζα Κύπρου, την
ΑΗΚ, τη Cyprus Airways και την PEAK και αναμένουμε ότι το παράδειγμα τους θα μιμηθούν και άλλοι. Η υποστήριξη τους είναι θα είναι επένδυση στο μέλλον της κυπριακής νεότητας με οφέλη ανυπολόγιστα.
Επίτ. Καθ. Ουράνιος Μ. Ιωαννίδης
Πρόεδρος ΚΟΕ
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FAIR
PLAY
Η ΑΛΛΙΩΣ

«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
Έ

νθα γαρ άμιλλα ενταύθα και νίκη» Μέσα στη
ρήση του Αριστοτέλη αναφύεται όλη η σημασία
του fair play. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια φιλοσοφία που ξεκινά από την Αρχαία Ελλάδα, τότε που θεωρούσαν
την προσπάθεια του αθλητή μεγαλύτερη των πάντων, ακόμη και
της ίδιας της νίκης! Όποιος συνεργάζεται και παίζει τίμια, έστω κι
αν νικηθεί, είναι νικητής στο μέτρο που ξεπέρασε τις δυνατότητές
του. Όλες οι αρχές του ολυμπισμού βρίσκονται συμπυκνωμένες
σε αυτή την πρόταση. Τι σημαίνει όμως fair play; Εφαρμόζεται στις
ημέρες μας; Πολλοί το λένε, λίγοι το εφαρμόζουν, και ακόμη πιο
λίγοι καταλαβαίνουν την σημασία του. Κρίμα γιατί ο αθλητισμός
θα πρόσφερε μέσα από αυτή την οπτική και προοπτική μεγαλύτερες συγκινήσεις! Και είναι τόσο απλό. Είναι αυτό που οι αρχαίοι
Έλληνες ονόμαζαν «ευ αγωνίζεσθαι». Ερμηνεύοντας αυτή τη φράση σημαίνει παίζω, αγωνίζομαι τίμια. Δηλαδή σέβομαι τους κανονισμούς, σέβομαι τους αντιπάλους, δέχομαι τις αποφάσεις των
διαιτητών και δίνω ίσες ευκαιρίες σε όλους. Το fair play δείχνει
το δρόμο μέσω του αθλητισμού ακόμη και στην κοινωνία καθώς
προϋποθέτει σεβασμό στο περιβάλλον, σεβασμό στην αντίθετη
άποψη, πειθαρχημένη και γενναιόδωρη συμπεριφορά σύμφωνη με τα αθλητικά ιδεώδη και φυσικά είναι ενάντια της βίας και
των αναβολικών ουσιών. Καλύτεροι πρεσβευτές του fair play, για
μένα, δεν είναι άλλοι από τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στους
Ειδικούς Αγώνες. Αυτά τα παιδιά καταφέρνουν να μας συγκινήσουν όχι μόνο με τις επιδόσεις αλλά και με την αθλητοπρέπειά
τους. Δεν κοιτάζουν απλώς το τέρμα αλλά κοιτάζουν με τα μάτια
της ψυχής τους. Είδαμε αθλητές να πέφτει ο συναθλητής τους και
αντί να συνεχίσουν τον αγώνα και να βάλουν τα δυνατά τους για
τη νίκη τους τείνουν χείρα βοηθείας. Αυτή είναι η πραγματική σημασία του fair play!
Το Ευ Αγωνίζεσθαι ή Fair Play, όπως αποδίδεται διεθνώς, αποτελεί θεσμό και κίνηση οικουμενικής εμβέλειας που διέπεται από
σύστημα αξιών όσο και βασικό θεμελιώδες στοιχείο κάθε πραγματικής αθλητικής συνάντησης, αθλητικής συμπεριφοράς. Ο θεσμός του «Ευ Αγωνίζεσθαι» συστάθηκε το 1994 από το Founding

Assembly of National Fair Play με τη συμμετοχή 14 χωρών. Σήμερα το European Fair Play movement απαρτίζουν 40 χώρες
ανάμεσά τους και η Κύπρος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...

ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ

της Κυπριακής
Ολυμπιακής
Επιτροπής και μέλος
του Εκτελεστικού
Συμβουλίου του
European Fair Play,
στρατηγό Χαράλαμπο
Λόττα.

Στις 12/2/99 η Άρσεναλ προχώρησε σε κάτι πρωτοφανές που
καταγράφηκε στην ιστορία του αθλητισμού. Αν και νίκησε στον
αγώνα κυπέλλου Αγγλίας τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με 2-1, ο προπονητής της ομάδας Αρσέν Βενγκέρ και ο αντιπρόεδρος Ντέιβιντ Ντέιν είχαν ζητήσει επανάληξη του αγώνα από τον διαιτητή
Στιβ Μπρους, αίτημα που τελικά έγινε αποδεκτό από την Αγγλική
Ομοσπονδία. Και αυτό έγινε επειδή στο 75ο λεπτό οι παίκτες της
Σέφιλντ πέταξαν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία συμπαίκτη τους
Λι Μόρρις. Στην επαναφορά, όμως, ο Κανού έδωσε πάσα στον
Όφερμανς, ο οποίος σκόραρε για τους «κανονιέρηδες». Ο αγώνας επαναλήφθηκε μετά από 3 ημέρες με νίκη της Άρσεναλ. Από
τότε θεσπίστηκε από τη ΦΙΦΑ και έγινε θεσμός στο άθλημα του
ποδοσφαίρου και όχι μόνο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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Μαίρη Φωτιάδη

Στους Χειμερινούς Αγώνες Νέων Ευρώπης συμμετείχε και ο έφηβος πρωταθλητής μας Ντίνος Λευκαρίτης, ωστόσο παρά
να τερματίσει στο αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης.
4
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ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ!
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δεκαπεντάχρονη αθλήτρια του Αλπικού Σκι,
κατάφερε να πετύχει μια αξιοπρεπή παρουσία
στους Χειμερινούς Αγώνες Νέων Ευρώπης που
διεξήχθησαν τον Φεβρουάριο στο Λίμπερετς της Τσεχίας.
Η Μαίρη Φωτιάδη, με πείσμα, θέληση και πάθος για το
άθλημά της κατάφερε να ολοκληρώσει τις προσπάθειές της
και στις δύο καταβάσεις, και στα δύο αγωνίσματα της Γιγαντιαίας και της Τεχνικής Κατάβασης Νεανίδων καταλαμβάνοντας την 64η και 52η θέση αντίστοιχα, στους Χειμερινούς
Αγώνες Νέων που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο στη
Τσεχία. Στη Γιγαντιαία Κατάβαση, η νεαρή αθλήτρια με χρόνους 1.03.03 και 1.04.45 βρέθηκε σε χρονική απόσταση
26.69 δευτερολέπτων από τη πρώτη Σλοβένα Πλουτ και με
265.45 βαθμούς ποινής τερμάτισε 64η ανάμεσα σε 96 αθλήτριες που δήλωσαν συμμετοχή. Τον αγώνα ολοκλήρωσαν μόνο
74 αθλήτριες.
Στο αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης ήταν ακόμη καλύτερη, αφού με χρόνους 59.40 και 57.25 τερμάτισε στην 52η θέση με
248.90 βαθμούς ποινής. Βρέθηκε 31.76 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια Σουηδή Σάεφενμπεργκ, ενώ τον αγώνα ολοκλήρωσαν μόλις 58
αθλήτριες από τις 96 που αρχικά δήλωσαν συμμετοχή.

Οι Αγώνες Νέων Ευρώπης όπως καθιερώθηκε να λέγεται η διοργάνωση European Youth
Olympic Festival, άρχισαν το 1990 με πρωτοβουλία του Προέδρου σήμερα της ΔΟΕ, Δρ
Ζιάκ Ρογκ, προς τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές ως «European Youth Olympic Days»,
Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Ημέρες Νέων. Στους Αγώνες Νέων Ευρώπης, συμμετέχουν όλες οι
ευρωπαϊκές χώρες κάθε δύο χρόνια, με αθλητές ηλικίας 14 -18 ετών. Η Κύπρος συμμετέχει στους
Χειμερινούς Αγώνες από το 1993. Στους αγώνες, που διεξάγονται κάθε δύο χρόνια, συμμετέχουν
48 ευρωπαικές χώρες με αθλητές ηλικίας 14-18 ετών.

τη μεγάλη προσπάθεια δεν κατάφερε

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ!

Τ

ριάντα δύο φορές έγινε η ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου στο Λιχτενστάιν και η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας κυμάτισε ψηλά και υπερήφανα,
προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στην κυπριακή αποστολή. Η
Κύπρος κατέκτησε συνολικά 82 μετάλλια, 32 χρυσά, 30 αργυρά και 20 χάλκινα μετάλλια καταλαμβάνοντας για πέμπτη
συνεχόμενη διοργάνωση την πρωτιά. Τα μετάλλια σίγουρα
δεν ήταν το μοναδικό κέρδος για την πατρίδα μας. Η εμπειρία της συμμετοχής ήταν εξίσου σημαντική για τους νεαρούς
αθλητές μας ενώ οι επιδόσεις πολλών από αυτούς, εκτός που
το να μας κάνουν υπερήφανους, μας απέδειξαν ότι το μέλλον τους διαγράφεται λαμπρό. Πολλά νέα παιδιά έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους και απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις
στο άθλημά τους προκαλώντας ικανοποίηση στην Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή, στις Ομοσπονδίες και στους προπονητές τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΧΩΡΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΜΑΛΤΑ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΜΟΝΑΚΟ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΑΝΔΟΡΑ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

ΧΡΥΣΑ
32
30
20
8
6
6
4
3
3

ΑΡΓΥΡΑ
30
15
23
12
10
9
2
7
4

ΧΑΛΚΙΝΑ
20
27
25
9
11
14
2
5
11

ΣΥΝΟΛΟ
82
72
68
29
27
29
8
15
18

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

9

ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

14

οι

«ΧΡΥΣΑΦΙ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣΣ
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΟΝΟΜΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΠΑΚΤΙΑΡΟΦ
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΝΑ-ΡΑΜΟΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΚΤΙΑΡΟΦ
ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ, ΟΓΚΝΙΑΝ
ΣΕΡΑΦΙΜΟΦ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΑΜΠΟΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΟΓΚΝΙΑΝ
ΣΕΡΑΦΙΜΟΦ
ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΝΝΑ
ΣΟΓΚΟΛΕΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΑΡΗΣ ΞΟΥΦΑΡΙΔΗΣ
ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΙΤΤΗΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΚΕΤΤΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΠΠΑ
ΑΜΙΝΕ ΚΑΝΤΙΡΙ
ΝΙΝΑ ΣΕΡΜΠΕΖΟΒΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΘΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
ΑΡΗΣ ΞΟΥΦΑΡΙΔΗΣ, ΡΗΓΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΝΩΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΤΖΟΥΝΤΟ (-66 ΚΙΛΑ)
ΕΡΟ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
ΣΤΙΒΟΣ (100Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (100Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ)
ΣΤΙΒΟΣ (800Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (ΤΡΙΠΛΟΥΝ)
ΛΟΟΥΔΑ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (100Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)
ΥΘΘΕΡΟ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
ΛΟΟΥΔΑ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (100Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)
Ο)
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΟΜΑΔΙΚΟ)
ΣΤΟΛΙ)
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙ
ΠΙΣΤΟΛΙ)
ΙΣΣΗ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
(ΔΙΠΛΟ)
ΥΘΘΕΡΟ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
ΕΙΚΤΗ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (4X100Μ. ΜΕΙΚΤΗ)
ΣΤΙΒΟΣ (110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ)
ΣΤΙΒΟΣ (400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ))
ΣΤΙΒΟΣ (1500Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ)
ΣΤΙΒΟΣ (ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ)
ΣΤΙΒΟΣ (ΜΗΚΟΣ)
ΜΙΚΟ)
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (ΟΡΕΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟ)
ΑΔΙΚΟ)
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (ΟΡΕΙΝΗ ΟΜΑΔΙΚΟ)
ΣΤΙΒΟΣ (200Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ)
ΣΤΙΒΟΣ (1500Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (ΤΡΙΠΛΟΥΝ)
ΣΤΙΒΟΣ (ΥΨΟΣ)
ΣΤΙΒΟΣ (100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ))
ΣΤΙΒΟΣ (4X100Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (4X400Μ.)
ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ

ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
#

ΟΝΟΜΑ

1.

ΑΝΝΑ ΣΟΓΚΟΛΕΒΑ

2.
3.

ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

4.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5.
6.
7.
8.
9.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΠΙΤΣΙΛΛΟΥΔΗΣ
ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ
ΑΜΙΝΕ ΚΑΝΤΙΡΙ
ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

10.

ΑΝΝΑ ΣΟΓΚΟΛΕΒΑ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΥΡΕΑ, ΑΝΝΑ
ΜΙΚΟΒΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΚΤΙΑΡΟΦ
ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΥΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΝΑ
ΜΙΚΟΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΑΧΙΜΗ, ΕΛΕΝΗ
ΒΡΑΧΙΜΗ, ΕΛΕΝΣ ΦΕΜΚΕ, ΒΑΣΩ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ
ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΝΑ ΦΟΙΤΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΛΑΔΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΝΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ ΡΑΜΟΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΕΣΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ,
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ, ΑΝΝΑ
ΡΑΜΟΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (200Μ.
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
ΤΖΟΥΝΤΟ (-73 ΚΙΛΑ)
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (ΑΕΡΟΒΟΛΟ
ΤΟΥΦΕΚΙ)
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (ΑΕΡΟΒΟΛΟ
ΤΟΥΦΕΚΙ)
ΣΤΙΒΟΣ (ΥΨΟΣ)
ΣΤΙΒΟΣ (800Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (800Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (100Μ.
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
(ΟΜΑΔΙΚΟ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
(ΔΙΠΛΟ)
ΣΚΟΥΟΣ (ΟΜΑΔΙΚΟ)
ΣΤΙΒΟΣ (110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ)
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (ΟΡΕΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟ)
ΣΤΙΒΟΣ (ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ)
ΣΤΙΒΟΣ (ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ)
ΣΤΙΒΟΣ (ΜΗΚΟΣ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (1500Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
ΣΤΙΒΟΣ (200Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (200Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ)
ΣΤΙΒΟΣ (1500Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (ΤΡΙΠΛΟΥΝ)
ΣΤΙΒΟΣ (ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Μ
#

ΟΝΟΜΑ

1.

ΑΝΝΑ ΣΟΓΚΟΛ
ΣΟΓΚΟΛΕΒΑ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ
ΤΡΙΚ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Μ
ΜΑΝΕΦ
ΠΟΠΗ ΣΤΑΥΡΙΝ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΚΤΙΑΡΟΦ
ΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ,
ΑΡΓΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΑΝΕΝΑ ΣΑΒΒΑ
ΠΟΠΗ ΣΤΑΥΡΙΝ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ
ΜΑΝΕΦ
ΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ,
ΙΩΑΝΝΑ-ΝΕΝΑ ΣΑΒΒΑ
ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΝΑ
ΣΟΓΚΟΛΕΒΑ
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

8.
99.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

19.

ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΥΡΕΑ

20.

ΒΑΣΩ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (200Μ. ΜΕΙΚΤΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ)
ΤΖΟΥΝΤΟ (-81 ΚΙΛΑ)
ΤΖΟΥΝΤΟ (-90 ΚΙΛΑ)
ΤΖΟΥΝΤΟ (-52 ΚΙΛΑ)
ΣΤΙΒΟΣ (800Μ.)
ΣΤΙΒΟΣ (100Μ.)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
ΤΕΝΙΣ (ΔΙΠΛΟ)
ΤΖΟΥΝΤΟ (ΟΜΑΔΙΚΟ)
ΤΖΟΥΝΤΟ (ΟΜΑΔΙΚΟ)
ΤΕΝΙΣ (ΑΤΟΜΙΚΟ)
ΤΕΝΙΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΔΙΠΛΟ)
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (ΟΡΕΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟ)
ΣΤΙΒΟΣ (400Μ.)

ΣΤΙΒΟΣ (ΥΨΟΣ)
ΣΤΙΒΟΣ (4X400Μ.)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
(ΑΤΟΜΙΚΟ)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
(ΑΤΟΜΙΚΟ)
ΣΚΟΥΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΣΤΙΒΟΣ (4X100Μ.)
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

11

14

οι
ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τ

ΟΙ ΑΓΩΝ
Ε
Σ
ΜΕ

ΣΑ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΦΩ
ΤΟΓΡΑΦ
ΙΚΟ

ΦΑΚΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

13

ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

14

οι

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Οι επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών μας στους 14ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης αποτελούν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, μιαν ακόμη ισχυρή
απόδειξη της συστηματικής και μεθοδικής προσπάθειάς τους,
αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο του κυπριακού αθλητισμού και
αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ουράνιο Ιωαννίδη, συγχάρηκε θερμά τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΚΟΕ και όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια προετοιμασία της
κυπριακής αποστολής στο Λιχτενστάιν.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους αθλητές μας που μοιράστηκαν το στόχο της
Κύπρου και αγωνίστηκαν με πάθος, θέληση και αφοσίωση να φέρουν την πρωτιά για την
πατρίδα τους», δήλωσε ο Ουράνιος Ιωαννίδης. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην περίπτω-

ση του αθλητή του Στίβου Παναγιώτη Ιωάννου ο οποίος κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια, αν
και, τόσο στα 200μ. όσο και στη σκυταλοδρομία, αγωνίστηκε τραυματισμένος. «Αν θέ-

λουμε ως Κύπρος να συνεχίσουμε να διεκδικούμε την πρώτη θέση στους Αγώνες αυτούς
θα πρέπει να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των αθλητών μας και να προσπαθήσουμε με
προγραμματισμό και σκληρή δουλειά να τους στηρίξουμε».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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«Η ΧΩΡΑ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ...»
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ΤΕΥΧΟΣ
2011/1-6
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Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΑΘΛ

Ζ

ήσαμε πολλές συγκινήσεις μαζί του! Στα 27
του μας υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερες και
έχουμε κάθε λόγο να τον πιστεύουμε. Δεν
είναι μόνο τα ρεκόρ και τα μετάλλια που κατακτά σε παγκόσμιες διοργανώσεις που μας κάνουν υπερήφανους. Είναι το
ήθος, το πάθος, η θέληση και η αγάπη του για τον αθλητισμό που τον κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα σε εκατοντάδες
άλλους επαγγελματίες αθλητές. Συν το ότι έμαθε να λέει τα
πράγματα με το όνομά τους...
Στους παγκύπριους αγώνες που διεξήχθησαν τέλη
Ιουνίου στη Λεμεσό μας έπεισες ότι είσαι έτοιμος
για μεγάλα άλματα...
Είμαι σε μία καλή κατάσταση, οπότε ήθελα να κάνω ένα
καλό άλμα στη χώρα μου και στο γήπεδο όπου έκανα τα
πρώτα μου βήματα ως αθλητής. Πιστεύω ότι κατάφερα να
κάνω ένα πολύ καλό άλμα αν και δεν κατάφερα να επιτύχω
ένα παγκύπριο ρεκόρ. Θέλω να πηδήξω όσο πιο ψηλά γίνεται
και πιστεύω ότι μαζί με τον προπονητή μου είμαστε σε πολύ
καλό δρόμο!
Με όλη αυτή την προετοιμασία που κάνεις
καταφέρνεις να βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου;
Πάντα βρίσκω χρόνο για τον εαυτό μου γιατί αλλιώς χάνεσαι. Κάνω παράλληλα κάποια πράγματα που με ικανοποιούν
και δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Όταν υπάρχει θέληση
όλα γίνονται.
Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου;
Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νούμερο ένα της βαθμολογίας Ντάιαμοντ λίγκ. Από την αρχή της σεζόν αυτός ήταν και ο
στόχος μου, να διακριθώ στο Ντάιαμοντ Λιγκ και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο να κερδίσω την πρώτη
θέση γιατί λαμβάνουν μέρος οι καλύτεροι οκτώ του κόσμου,
ωστόσο θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Στο Ντάιαμοντ
Λιγκ στόχος μου είναι να παίρνω όσο καλύτερη βαθμολογία
γίνεται για την τελική κατάληξη.
Εννοείται πως το 2007 σηματοδότησε την καριέρα
σου...
Ήταν η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου και εκείνη την
ημέρα στην Οσάκα της Ιαπωνίας δε θα την ξεχάσω ποτέ.
Ήταν το πρώτο μου παγκόσμιο μετάλλιο που έφερε την αναγνώριση παγκοσμίως. Ήταν μία πολύ δύσκολη χρονιά για
μένα τότε, όμως τα κατάφερα πολύ καλά.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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Υπάρχει κάτι που σε απογοήτευσε στην
πορεία;
Πολλά είναι τα πράγματα που με απογοήτευσαν αλλά δεν θέλω να στέκομαι σε αυτά. Είμαι
πολύ χαρούμενος άνθρωπος και δεν μου αρέσει καθόλου να μιζεριάζω, αλλά ούτε να είμαι με
ανθρώπους που μιζεριάζουν, για αυτό τα προσπερνώ.
Πώς νιώθει ένας αθλητής όταν
δεν λαμβάνει μέρος σε μία μεγάλη
διοργάνωση;
Επειδή σε δύο τρεις μεγάλες διοργανώσεις
τελευταία στιγμή δεν κατάφερα να λάβω μέρος
γνωρίζω από πρώτο χέρι το συναίσθημα, είναι
πικρό. Είναι ό,τι χειρότερο, να προετοιμάζεσαι
για αυτό και ένα ατύχημα να σε κρατά εκτός.
Πρέπει να δείξεις μεγάλη ψυχική δύναμη για να
αντεπεξέλθεις και να αποθεραπευτείς ώστε να
βγεις από τον τραυματισμό σου πιο δυνατός και
έτοιμος για τον επόμενο στόχο.
Ξεχωρίζεις κάποια νεαρά ταλέντα στην
Κύπρο σήμερα;
Σίγουρα κάποια παιδιά ξεχωρίζουν. Η Κύπρος έχει πολλά ταλέντα το θέμα είναι να αξιοποιηθούν σωστά και να προστατευθούν. Κάποιοι συναθλητές μου ξεχώριζαν και τότε όπως
εγώ ωστόσο χάθηκαν στη πορεία. Πρέπει τα
πραγματικά ταλέντα να τύχουν διαφορετικής
μεταχείρισης.
Πόσο δύσκολο είναι να κάνει κάποιος
πρωταθλητισμό;
Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά, φτάνει να
είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις, να πιστεύεις
στον εαυτό σου. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
Υπάρχουν θυσίες, ωστόσο πιστεύω ότι άμα το
θέλεις τόσο πολύ οι οποιεσδήποτε δυσκολίες
συναντήσεις τις προσπερνάς.
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Είσαι ευχαριστημένος από τη βοήθεια
που παρέχει το κράτος στους
πρωταθλητές του; Τι θέλεις να αλλάξει,
τι πρέπει να γίνει;
Πρέπει να γίνουν πιο επαγγελματίες και να
μην έχουν στο μυαλό ότι επειδή είμαστε ένα μικρό νησάκι δεν πρέπει να απλώσουμε το χέρι
μας μακριά... Πρέπει να το εμπεδώσουν και να
μην το βάζουν στο μυαλό του αθλητή. Προσωπικά δεν ένιωσα ποτέ μειονεκτικά για αυτό το
πράγμα και θεωρώ ότι η χώρα μου είναι τεράστια για να διακριθεί παγκόσμια. Επίσης πρέπει
να ξέρουν και τι πρέπει να προστατεύσουν από
μία μεγάλη επιτυχία. Το 2007, τα media είπαν
ότι είμαι ο μεγαλύτερος πρεσβευτής της Κύπρου, οι αρμόδιοι έμειναν ώς εκεί, τίποτα άλλο.
Ένας αθλητής για να μπορεί να αποδώσει πρέπει να έχει τη στήριξη της πολιτείας, πρέπει να
νιώθει υπερκαλυμμένος οικονομικά να μην
έχει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη που να τον βγάζει εκτός προγράμματος.
Υπάρχει κάτι που θέλεις να πεις στο
κόσμο;
Η ανταπόκριση που ήθελα να έχω στους
παγκύπριους υπήρχε, θα ήταν καλύτερα όμως
ο κόσμος να ήταν περισσότερος. Ίσως να μην
υπήρχε η σωστή διαφήμιση από τα κανάλια και
τους αρμόδιους φορείς. Ό,τι έγινε, έγινε από
μένα που απηύθυνα κάλεσμα στον κόσμο να
έρθει στο γήπεδο και όχι από την Ομοσπονδία
μου. Πάντως ευχαριστώ θερμά όσους ήρθαν
και εύχομαι του χρόνου να έρθουν περισσότεροι στο γήπεδο για να αγκαλιάσουν τους αθλητές μας!

Ένας αθλητής για να μπορεί να αποδώσει πρέπει
να έχει τη στήριξη της Πολιτείας, πρέπει να
νιώθει υπερκαλυμμένος οικονομικά να μην έχει
οποιαδήποτε άλλη ανάγκη που να τον βγάζει εκτός
προγράμματος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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«ΑΙΣΙΟΔΟΞΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ»
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Η

αθλήτρια που έκανε περήφανη όλη την Κύπρο,με τις επιδόσεις και τις διακρίσεις της στα 100 και 200 μέτρα, μας μιλά για τους στόχους της, για την πίκρα
που νιώθει που μένει εκτός αγωνιστικών γηπέδων λόγω τραυματισμού, αλλά
και για την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή της καριέρας της.

Πώς νιώθει ένας αθλητής όταν για λόγους τραυματισμού δεν μπορεί να λάβει μέρος σε
μεγάλες διοργανώσεις;
Είναι και επίκαιρη η ερώτηση αυτή. Ένας τραυματισμός που ξεκίνησε να με ταλαιπωρεί λίγο
μετά το Πάσχα, με κρατάει εκτός προπονήσεων και με αφήνει εκτός αγωνιστικής. Κατά συνέπεια
δεν θα συμμετάσχω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν αθλητή να
συνειδητοποιήσει πως θα είναι εκτός του αγώνα που στόχευε όλο το χρόνο. Ωστόσο η πίκρα που
με διακατέχει ως εκ τούτου, δεν θα με αφήσει να απαισιοδοξώ για την επόμενη χρονιά και την
Ολυμπιάδα που έρχεται.

Πώς είναι να είναι κανείς πρωταθλητής στα 100 και 200 μέτρα;

Είναι ωραίο να ασχολείσαι με δύο αγωνίσματα ειδικά όταν σχετίζονται μεταξύ τους και το ένα
συμπληρώνει το άλλο. Τα θεωρώ από τα εντυπωσιακότερα και δυσκολότερα αγωνίσματα του
στίβου, αν αναλογιστούμε το πλήθος των συμμετοχών σε κάθε Ολυμπιάδα και παγκόσμιο πρωτάθλημα καθώς επίσης και τη δυσκολία διάκρισης. Αλλά για μένα αυτό είναι η μαγεία του αγωνίσματος.

Τι θυσίες απαιτούνται στον πρωταθλητισμό;

Η αλήθεια είναι ότι ο πρωταθλητισμός απαιτεί στερήσεις. Πολλές προετοιμασίες π.χ. σε βρίσκουν περίοδο γιορτών μακριά από τον τόπο και την οικογένειά σου. Σε καμία περίπτωση όμως
δεν θεωρώ ότι θυσιάζω πράγματα εφόσον αγαπώ αυτό που κάνω και είναι μέρος της ζωής μου.

Μένεις μόνιμα Ελλάδα. Ποιος ήταν ο λόγος ουσιαστικά που σε οδήγησε εκεί;

Ο λόγος που ήρθα αρχικά στην Ελλάδα ήτανε οι σπουδές και έπειτα με κράτησε ο πρωταθλητισμός.

Ποια ήταν η ομορφότερη στιγμή της καριέρας σουυ και ποια η πιο άσχημη;

Η ομορφότερη στιγμή στην καριέρα μου μέχρι τώραα ήταν η συμμετοχή μου στον τελικό του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Βερολίνο την οποία θεωρώ και τη μεγαλύτερή μου επιαι, ήτανε ο αποκλεισμός μου (και
τυχία. Τώρα η πιο άσχημη, αν και δεν κάνει να το θυμάμαι,
ακούς Αγώνες της Ινδίας.
ο τρόπος που έγινε) από τον τελικό στους Κοινοπολιτειακούς

Πότε ανακάλυψαν το ταλέντο σου, σου άρεσε απόό μικρή ο αθλητισμός;

Με τον αθλητισμό, ασχολούμαι από τότε που
ου φοιτούσα στο Δημοτικό
κογένειάς μου και του πρώΣχολείο έπειτα από παρότρυνση της οικογένειάς
λοκούδια. Σαφώς και μου
του μου προπονητή Λευτέρη Κολοκούδια.
ζω να ασχολούμαι.
άρεσε γι’ αυτό άλλωστε συνεχίζω
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Τι μήνυμα θέλεις να δώσεις
σεις στα παιδιά που τώρα
ξεκινούν πρωταθλητισμό;
ό;

Ότι δεν έχουν να χάσουν
σουν απολύτως τίποτα παρά
μόνο να κερδίζουνε μέσα από τον αθλητισμό.
Εμπειρίες, ταξίδια. Να μην δειλιάζουν και να μην
κλήσεις των αγώνων. Να βάφοβούνται τις προκλήσεις
ζουνε στόχους και να τους κυνηγάνε αφού όποιο
ποτέλεσμα θα βγούνε κερδισμέκαι να είναι το αποτέλεσμα
νοι.

Πώς είναι η Ελένη εκτός γηπέδου. Με τι
ασχολείσαι στονν ελεύθερό σου χρόνο;

Συνήθως απομένει
ομένει πολύ λίγος
ος και σ’ αυτόν
ελεύθερος χρόνος
κουράζομαι και
προσπαθώ να ξεκουράζομαι
οντας λογοτενα ηρεμώ διαβάζοντας
οντας ταινίες.
χνικά βιβλία ή βλέποντας

Ο αθλητισμός μπορεί
ορεί να γίνει
ρουτίνα;
Είναι ασφαλώς μέροςς της καθηου.
μερινότητας και της ζωής μου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘ
ΡΥΘΜΟΙ

21

«ΕΠΟΜΕΝΟΣ

Υ
Ο
Ν
Α
Ι
Λ
Υ
Τ
Σ
ΑΝΝΑ

Σ
Ο
Χ
Ο
ΣΤ

22

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

«ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ

ΤΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ»

Η

χαρούμενη που
κατάφερα να
βάλω και εγώ το
λιθαράκι μου με τα
3χρύσα,1αργυρό και
1χάλκινο μετάλλιο,
έτσι ώστε η Κύπρος
μας να καταλάβει
την πρώτη θέση
στο σύνολο
στους
ΑΜΚΕ.»

αθλήτρια που κρέμασε τρία χρυσά, ένα αργυρό
και ένα χάλκινο μετάλλιο στο λαιμό της στους
14ους ΑΜΚΕ, μας αποκαλύπτει τα συναισθήματά της μετά τις νέες της επιτυχίες, τον επόμενό της στόχο και τι
θυσίες χρειάζονται για να διακριθεί κάποιος στον αθλητισμό και
να κάνει πρωταθλητισμό.
»Ποια τα συναισθήματα σου μετά το χρυσό μετάλλιο
στους 14ους ΑΜΚΕ;
Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου με τα πέντε μετάλλια: 3 χρύσα, 1 αργυρό και 1 χάλκινο
μετάλλιο, έτσι ώστε η Κύπρος μας να καταλάβει την πρώτη θέση
συνολικά στους ΑΜΚΕ.
»Ποιός είναι ο επόμενος στόχος ;
Ο επόμενος μου αγώνας είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που
θα διεξαχθεί στην Σαγκάη και στόχος μου είναι να καταφέρω να
διακριθώ και να κάνω ένα παγκύπριο ρεκόρ.
»Πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να διακριθεί
στην κολύμβηση;
Ένας αθλητής για να διακριθεί στην κολύμβηση πρέπει να έχει
ταλέντο, πολύ δυνατό χαραχτήρα και επιμονή για να μπορέσει να
αντεπεξέλθει στις δύσκολες προπονήσεις και στο δύσκολο ωράριο που θα έχει. Επίσης χρειάζονται πολλές θυσίες για να φτάσεις
σε ένα υψηλό επίπεδο.
» Ποιές θυσίες απαιτεί ο αθλητισμός;
Ο πρωταθλητισμός χρειάζεται πάρα πολλές θυσίες, στερείσαι
σχεδόν τα πάντα. Έχεις προκαθορισμένες ώρες προπόνησης και

ξεκούρασης, πρέπει να έχεις ένα καλό προγραμματισμό στην ζωή
σου. Γενικά οι αθλητές σε όλα τα αθλήματα είναι συνειδητοποιημένα άτομα και γνωρίζουν μέχρι ποιο σημείο μπορούν να «ξεφύγουν».
» Ένα νεαρό κορίτσι σαν εσένα, τι κάνει στον
ελεύθερο του χρόνο;
Έχω ελάχιστο ελεύθερο χρόνο και αυτό που έχω προσπαθώ
να τον εκμεταλλευτώ για να περάσω ευχάριστα με τις φίλες μου.
Μου αρέσει να πηγαίνω για καφέ, cinema και να διαβάζω βιβλία.
»Πότε ανακάλυψες το ταλέντο σου στο χώρο του
αθλητισμού;
Σε ηλικία 8-9 χρονών άρχισα να κολυμπώ σε ιδιωτικό κολυμβητήριο. Εκεί ο προπονητής όταν με είδε κατάλαβε ότι είχα ταλέντο οπότε και είπε στους γονείς μου να με προσέξουν αφού είχα
τις προυποθέσεις για να θα πάω μπροστά. Πράγματι με το καιρό
γράφτηκα στο Ν.Ο.Αμμοχωστου και άρχισα να προπονούμαι κανονικά.
»Ποιό είναι το μότο σου;
Πιστεύω πως πρέπει κάθε στιγμή της ζωής μας να καταφέρνουμε να περνάμε καλά και πάντα να έχουμε θετική σκέψη και
πώς όλα θα πάνε μια χαρά.
»Ποια είναι η ομορφότερη στιγμή στην καριέρα σου;
Η ομορφότερη στιγμή στην καριέρα μου που την θυμάμαι πάρα
πολύ έντονα είναι τη συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Πεκίνο όταν συμμετείχα στα 100 και 200μ ελεύθερο και
κατάφερα να κάνω παγκύπριο ρεκόρ μέσα σε ένα κατάμεστο κολυμβητήριο.
»Ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις στα παιδιά που
θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό;
Καλώ όλα τα παιδιά να ασχοληθούν με οποιοδήποτε άθλημα.
Δίνει νόημα στη ζωή τους, γυμνάζει το σώμα και το πνεύμα τους,
και πάνω από όλα μπορεί να τους κάνει καλύτερους ανθρώπους.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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Π

ιστεύει ότι χρειάζεται πείσμα και καθαρό μυαλό για να
πετύχει κανείς τους στόχους του. Και η Μερόπη τα διαθέτει και τα δύο και μας κάνει ήδη περήφανους με
τις διακρίσεις της αλλά και για τα όσα η ίδια αισιοδοξεί να κατακτήσει
στο μέλλον! Και είναι μόλις 17!

Πώς ένιωσες που πήρες χρυσό στους 14ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης;
Κερδίζοντας το χρυσό στους ΑΜΚΕ κατάλαβα πως η χρονιά τώρα
ξεκινά και ότι έχουμε σκληρή δουλειά μπροστά μας. Είμαι πολύ περήφανη για τα δύο χρυσά που χάρισα στην πατρίδα μου. Ήταν απίστευτες στιγμές για μένα αφού οι νίκες μου συνδυάστηκαν με ατομικά ρεκόρ.

Ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος σου στόχος;

Ο επόμενος μεγάλος μου στόχος είναι το παγκόσμιο
πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών που θα διεξαχθεί στη
Γαλλία τον Ιούλιο και ελπίζω σε μία αξιοπρεπή παρουσία.

Είσαι ένα δεκαεπτάχρονο κορίτσι και ο πρωταθλητισμός απαιτεί κάποιες θυσίες; Ποιες;

Ο πρωταθλητισμός απαιτεί πολλές θυσίες και διαφορετικό τρόπο ζωής. Για να έχεις τον έλεγχο του εαυτού
σου και να μπορείς να αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις
του πρωταθλητισμού δεν μπορείς να ξενυχτάς, πρέπει
να προσέχεις τη διατροφή σου και να κάνεις καθημερινή προπόνηση. Η πειθαρχία είναι απαραίτητη όταν κάνεις
πρωταθλητισμό.

Έχεις στερηθεί κάτι λόγω του πρωταθλητισμού;

Δεν νιώθω να έχω στερηθεί κάτι, ο αθλητισμός είναι
κομμάτι της ζωής μου.

Πότε ανακάλυψες το ταλέντο σου στον αθλητισμό;

Ο αθλητισμός μου άρεσε από πολύ μικρή ηλικία. Σε
ηλικία 12 ετών ξεκίνησα προπονήσεις στο άλμα εις ύψος
μαζί με τον κ. Λουκά Καλογήρου. Στο Γυμνάσιο συμμετείχα σε κάποιους αγώνες δρόμου με είδε ο πατέρας μου
και πίστεψε από την αρχή σε μένα. Εκεί ξεκίνησαν όλα.
Ξεκίνησα προπονήσεις με τον κ. Σπύρο στις μεσαίες απο-

στάσεις και να ΄μαι!

Τι χρειάζεται κάποιος αθλητής για να πετύχει τους στόχους του;

Ένας αθλητής για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του
πρέπει να έχει πίστη στον εαυτό του, πείσμα και επιμονή. Πρέπει να
μάθει να αντέχει στα δύσκολα και να μπορεί να σηκώνεται όταν πέφτει. Πρέπει να μάθει πρώτα να χάνει και μετά να κερδίζει.

Πόση δύναμη χρειάζεται κάποιος για να τρέχει και να κερδίζει στα
1500 μέτρα;
(γέλια) Σε όλα τα αγωνίσματα χρειάζεται σωματική αλλά και ψυχική δύναμη. Χρειάζεται πείσμα και καθαρό μυαλό!

Τι κάνει η Μερόπη στον ελεύθερό της χρόνο;

Ο ελεύθερός μου χρόνος δυστυχώς είναι κάτι που δεν περισσεύει
κατά την διάρκεια της ημέρας. Τον αξιοποιώ περισσότερο
για ξεκούραση και χαλάρωση. Τα σαββατοκύριακα αφι«ΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
ερώνω το χρόνο μου στην οικογένεια και στους φίλους
για να μπορέσει να
μου.
υλοποιήσει τους
Τι συμβουλεύεις τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν
με τον πρωταθλητισμό;
στόχους του πρέπει
να έχει πίστη στον
Θεωρώ πως τα παιδιά κερδίζουν πολλά από τον αθληεαυτό του, πείσμα
τισμό και θα τα συμβούλευα να ασχοληθούν με αυτόν.
και επιμονή. Πρέπει
Αντίθετα ο πρωταθλητισμός είναι ένα δύσκολο μονοπάνα μάθει να αντέχει
τι για λίγους και θα φανεί στην πορεία των παιδιών ποια
στα δύσκολα και να
μπορούν να αντέξουν και να εξελιχθούν στους μελλοντιμπορεί να σηκώνεται
κούς πρωταθλητές του τόπου μας.
όταν πέφτει»
Γράψε μου λίγα πράγματα για σένα; Ποιο είναι το μότο

σου;

«Όσο ζω ελπίζω» αυτό είναι το μότο μου. Με τη βοήθεια του προπονητή μου που του οφείλω πάρα πολλά
και με σκληρή προπόνηση θα συνεχίσω να ελπίζω σε καλυτέρους χρόνους και μεγαλύτερες διακρίσεις. Για μένα
ο κύριος Σπύρος είναι ο καλύτερος προπονητής και του
είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που μου προσφέρει και
τη σιγουριά για το ότι μπορώ να πετύχω. «Shoot for the
moon. Even if you miss it you will land among the stars»,
αυτό με ακολουθεί παντού!
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ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,

ΤΙΜΗΣΕ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΧΑΡΑ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ...

Ο

γδόντα δύο χρόνια οργανωμένου γυναικείου αθλητισμού γεμάτα επιτυχίες, διακρίσεις, συγκινήσεις και όμορφες στιγμές που δεν χάθηκαν
στο χρόνο μέτρησε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή που σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κύπρου της Διεθνούς Οργάνωσης για την προώθηση των γυναικών
(AIPFE), τίμησε τις αθλήτριες της Κύπρου. Επέλεξε συμβολικά την ημέρα που παγκοσμίως είναι αφιερωμένη στη γυναίκα για να απονείμει τις ηθικές αμοιβές στις αθλήτριες
μας, που τα 82 χρόνια (1928 – 2010) οργανωμένου γυναικείου αθλητισμού μάς έκαναν
περήφανους με τις επιτυχίες τους. Απονεμήθηκε επίσης το Δίπλωμα «Αθλητισμός και Γυναίκα» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Άντρη Σιάλου. Παρουσία εκατοντάδων
ατόμων, τιμήθηκαν οι γυναίκες – αθλήτριες του νησιού μας που πήραν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκείνες που κατέκτησαν μετάλλιο σε Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες, εκείνες που πήραν την πρώτη θέση σε Ηπειρωτικούς, Βαλκανικούς ή και
Πανελλήνιους Αγώνες μέχρι το 1980, όταν η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έγινε μέλος
της ΔΟΕ.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ...
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στην ιστορία
του γυναικείου αθλητισμού, τονίζοντας ότι το 1928 στους Παγκύπριους Αγώνες στη Λάρνακα, συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά δύο αγωνίσματα γυναικών και σ’ αυτούς πήρε
μέρος ως πρωτοπόρος η αθλήτρια Δομνίτσα Λανίτου – Καβουνίδου: «Υπήρξε σύμφωνα
με τη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια η διασημότερη Κύπρια Αθλήτρια. Ακολουθεί
η Ηρώ Τσαγγαρίδου-Μιτσίδου. H Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια τη χαρακτηρίζει
ως τη μεγαλύτερη μεταπολεμική γυναικεία αθλητική φυσιογνωμία της Κύπρου. Μετά
την Δομνίτσα και την Ηρώ, φτάσαμε σταδιακά στις άλλες κορυφαίες των 82 αυτών
ετών που απόψε τους απονέμουμε ως οφείλουμε ηθικές αμοιβές (παράσημα)».
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης πρωτοπόρες αθλήτριες των ομαδικών αθλημάτων
που ξεκίνησαν στο νησί μας επίσημα με την πετόσφαιρα στο πρωτάθλημα των Γυμναστικών Συλλόγων το 1952. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, αρχηγός αυτής της ομάδας πετόσφαιρας ήταν η Ηρώ Τσαγγαρίδου – Μιτσίδου και συμπαίκτριες της η Αθηνούλα Πηλακούτα – Κολλακίδου, η Ρίτα Ανθούλλη – Κυριακίδη, η Λέλλα Κανικλίδη – Σόγιερ, η Έλση
Κανελλίδου – Ηλιάδη, η Ιωάννα Σωτηροπούλου και η Σούλα Ευθυβούλου – Στυλιανού.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ...

«Δεν είμαστε βέβαιοι, όπως είναι αναμενόμενο, ότι συμπεριλάβαμε στις τιμώμενες
όλες όσες δικαιούνται την τιμή, γιατί περιλάβαμε μόνο όσες έγινε κατορθωτό να διασταυρωθούν και να επιβεβαιωθούν όλα τα στοιχεία για την κάθε τιμώμενη», ανέφερε ο
πρόεδρος της ΚΟΕ και τόνισε: «Σ’ αυτές που δικαιούνται την τιμή αλλά δεν προσκλήθηκαν απόψε εδώ διότι δεν κατέστη δυνατό να τις εντοπίσουμε και να διασταυρώσουμε τα στη διάθεσή μας στοιχεία, απολογούμαστε και τις βεβαιώνουμε ότι για όποιες
συγκεντρωθούν και διασταυρωθούν τα στοιχεία και τις εντοπίσουμε θα επανέλθουμε
και θα απονείμουμε το δίπλωμα ή και το παράσημο το οποίο τους ανήκει. Γι’ αυτό
καλούμε τις ίδιες, τους οικείους τους ή και τις συναθλήτριές τους να επικοινωνήσουν
μαζί μας το ταχύτερο δυνατόν για να τους απονεμηθεί το μετάλλιο ή και το δίπλωμα τα
οποία δικαιούνται».

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν η κα. Σούλα Κυθραιώτου Ζαβού εκ μέρους του
(AIPFE), η κα. Μαίρη Ιωαννίδου
Κουτσελίνη, επικεφαλής της
Έδρας της Ουνέσκο για την ισότητα των δύο φύλων και η κα.
Εβελίνα Γεωργιάδου, πρόεδρος
της Επιτροπής του ΚΟΑ Γυναίκα
και Αθλητισμός.
Στην αντιφώνησή της εκ μέρους των τιμωμένων, η κα. Ηρώ
Τσαγγαρίδου – Μιτσίδου εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνηση
όλων, ευχαριστώντας την ΚΟΕ
για την πρωτοβουλία της. Παραλαμβάνοντας το δίπλωμα της
ΔΟΕ, «Αθλητισμός και Γυναίκα»,
η Άντρη Σιάλου αναφέρθηκε
στις αξίες του αθλητισμού, τονίζοντας την τεράστια σημασία
της άθλησης σε όλα τα επίπεδα.
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Γυμνάσιο ιδρύθηκε
το 1812 από τον
Αρχιεπίσκοπο
Κυπριανό σε
μια εποχή που η
Κύπρος ήταν ακόμη
υπό οθωμανική
κατοχή. Είναι το
αρχαιότερο σχολείο
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε
λειτουργία στο νησί.
Αρχικά λειτούργησε
ως γυμνάσιο
και ονομαζόταν
Ελληνική Σχολή.
Το 1893 το σχολείο
αναβαθμίσθηκε
με την δημιουργία
λυκείου, και άλλαξε
το όνομά του το
1896 σε Παγκύπριο
Γυμνάσιο.
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Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Ανδρέας Δημητρίου συνεχάρη την
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη δημιουργία αυτόνομης Κυπριακής Επιτροπής Πιέρ ντε Κουμπερτέν, με δικό της καταστατικό πλήρως εναρμονισμένο με τους σκοπούς και στόχους του Δικτύου της Διεθνούς Επιτροπής. Ο Υπουργός επισήμανε παράλληλα πως η συμμετοχή των παιδιών
μας σε Διεθνή Δίκτυα διευρύνει τους ορίζοντές τους σε μια σύγχρονη κοινωνία που απαιτεί τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση. «Ξεκινώντας από το Παγκύπριο Γυμνάσιο η μελέτη και αναγνώριση του έργου του Πιέρ ντε Κουμπερτέν θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα σχολεία με την επωφελή συνέπεια: η καλλιέργεια των διαχρονικών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού να συντείνουν
στην περαιτέρω βελτίωση της ανθρωπιστικής παιδείας που όλοι επιδιώκουμε» επισήμανε στην
ομιλία του ο Υπουργός. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής,
Ουράνιος Ιωαννίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του μεγάλου Γάλλου βαρόνου, ανέφερε
πως «μετά από μια προσπάθεια που διήρκεσε περισσότερο από δυο χρόνια έχουμε πετύχει να μας
δοθεί το δικαίωμα από τη Διεθνή Επιτροπή Πιέρ ντε Κουμπερτέν, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να ιδρύσουμε Κυπριακή Επιτροπή Πιέρ ντε Κουμπερτέν, την
οποία έχουμε στελεχώσει και στηρίζουμε». Ο πρόεδρος της ΚΟΕ είπε ότι ταυτόχρονα, «πετύχαμε
όπως ένα σχολείο της Κύπρου, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, να αποτελέσει μέρος του Διεθνούς Δικτύου Σχολείων Πιέρ ντε Κουμπερτέν».
Η Εκπρόσωπος του Διεθνούς Δικτύου Σχολείων Πιέρ ντε Κουμπερτέν, Δικαία Χατζηευσταθίου
χαρακτήρισε το Παγκύπριο Γυμνάσιο ένα σταυροδρόμι ιστορικών θησαυρών, δηλώνοντας εντυπωσιασμένη με τις ιστορικές, θρησκευτικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις του σχολείου αυτού.
Η κα. Χατζηευσταθίου είπε ότι μέσα από το Διεθνές Δίκτυο Σχολείων Πιέρ ντε Κουμπερτέν εξαλείφεται η άγνοια του ενός για τον άλλο, αρχίζοντας από τους νέους, και ενώνοντας κράτη όπως
την Ιαπωνία με την Κένυα, το Μεξικό με τον Άγιο Μαυρίκιο και την Τυνησία με την Κύπρο με ένα
πρόγραμμα χαράς και γνώσης, γνώσης για τον άλλο, για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, αλλά πρωτίστως γνώση για τον άνθρωπο.
Από την πλευρά της η Διευθύντρια του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Χριστίνα Καρατζιά, είπε ότι μέσα
από την ένταξη του σχολείου στο Διεθνές Δίκτυο Σχολείων Πιέρ ντε Κουμπερτέν θα εμπεδωθούν
καλύτερα οι αξίες της ζωής μέσα από τους κανόνες του «τίμιου παιγνιδιού» το οποίο θα δώσει
νόημα και αξία στις όποιες αναζητήσεις έχουν οι μαθητές σε όλη τους την ζωή. Ο πρόεδρος της
Κυπριακής Επιτροπής Ντίνος Μιχαηλίδης, παρουσίασε το έργο και τη φιλοσοφία του Πιέρ ντε
Κουμπερτέν για τον Ολυμπισμό. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν κατάφερε να
κάνει πράξη το όραμα πολλών γενεών για τη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού συστήματος το
οποίο να καταξιώνει τον άνθρωπο με άμεσο στόχο τη συνολική ανάπτυξη του ατόμου στο σώμα,
το πνεύμα και την ψυχή. Το πρόγραμμα Πιέρ ντε Κουμπερτέν επεξήγησε η Κάλλη Χατζηιωσήφ,
μέλος της Κυπριακής Επιτροπής Πιέρ ντε Κουμπερτέν, Πρέσβειρα του Fair Play και Επιθεωρήτρια
Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης. Ακολούθησε η αποκάλυψη αναμνηστικής πλακέτας από
τον Υπουργό Παιδείας, τον πρόεδρο της ΚΟΕ, την Εκπρόσωπο του Διεθνούς Δικτύου Πιέρ ντε
Κουμπερτέν και τη Διευθύντρια του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν (1863
- 1937) ήταν Γάλλος παιδαγωγός και
ιστορικός, ο οποίος έγινε ευρύτερα
γνωστός ως ιδρυτής των σύγχρονων Ολυμπιακών
Αγώνων. Πίστευε ότι η αθλητική παιδεία
ήταν σημαντικό μέρος για την ανάπτυξη της
προσωπικότητας των νέων ανθρώπων. Το 1887
μαζί με άλλους ίδρυσε στη Γαλλία την Ένωση
Γαλλικών Αθλητικών Συλλόγων (Union des
Sociétés Françaises de Sports Athlétiques) στην
οποία εκλέχτηκε γενικός γραμματέας το 1892.
Από αυτή τη θέση άρχισε να προωθεί την ιδέα της
αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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«ΑΡΧΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΑΘΑΝΑΤΟ,
ΑΓΝΕ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ, ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΚΑΙ Τ’ ΑΛΗΘΙΝΟΥ

ΚΑΤΕΒΑ, ΦΑΝΕΡΩΣΟΥ ΚΙ ΑΣΤΡΑΨΕ ‘ΔΩ ΠΕΡΑ
ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙ Τ’ ΟΥΡΑΝΟΥ.»
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 1896

Σ

το πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 152 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή Κωστή
Παλαμά, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή σε
συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού «Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» διοργάνωσαν τη Δευτέρα 9 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην
αίθουσα CYTA Ευ Αγωνίζεσθαι του Ολυμπιακού Μεγάρου στη Λευκωσία εκδήλωση προς τιμήν του.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ουράνιος
Ιωαννίδης υπογράμμισε ότι ο Κωστής Παλαμάς αποτελεί μία από
τις μεγαλύτερες πνευματικές φυσιογνωμίες της νεώτερης Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές του Ελληνισμού. Ο
πρόεδρος της ΚΟΕ, θυμήθηκε στίχους του μεγάλου μας ποιητή,
ενώ αναφέρθηκε ειδικότερα στην κηδεία του τον Φεβρουάριου
του 1943 στην Αθήνα όπου συνέρευσε όλος ο πνευματικός κόσμος της Αθήνας και 5000 λαού που τη μετέτρεψαν σε καθολική
αντιστασιακή εκδήλωση.
Ο Ουράνιος Ιωαννίδης καλωσόρισε στην Κύπρο, για την τιμητική εκδήλωση, την πρωταθλήτρια ακοντισμού το 1976, Σκεύη Λακαταμίτου η οποία υπηρετεί ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στην
Ελλάδα για να παρουσιάσει τη ζωή και το έργο του Κωστή Παλαμά
κυρίως ως Ολυμπιακού Στιχουργού και Υμνωδού των Ολυμπιακών
Ιδεωδών. Η κα. Λακαταμίτου εξήρε το έργο του ποιητή και υπογράμμισε ότι είναι ένας στοχαστής διαχρονικός και επίκαιρος. «Το
τεράστιο ποιητικό του έργο υμνεί την ιστορία, τον Ελληνισμό και
τον οραματισμό της «μεγάλης ιδέας» για την πατρίδα, αλλά παράλληλα ασχολείται με τον άνθρωπο και τα συναισθήματά του»,
ανέφερε η κυρία Λακαταμίτου. Ο Κωστής Παλαμάς, ο νεώτερος
εθνικός μας βάρδος, γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1859 και πέθανε στην Αθήνα αφήνοντας μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά στις
27 Φεβρουαρίου 1943, μεσούσης της γερμανικής κατοχής.
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ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

βραβεύτηκαν για
την προσφορά και
το έργο τους στον
αθλητισμό και
στον πολιτισμό της
Κύπρου, ο Πρόεδρος
της ΚΟΕ, πρώην
Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού,
Ουράνιος Μ.
Ιωαννίδης και η
πρώην Υπουργός
Παιδείας Κλαίρη
Αγγελίδου.

Ο Ολυμπιακός Ύμνος είναι μια μουσική
σύνθεση που συντέθηκε για τους πρώτους
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
το 1896 από τον Σπύρο Σαμάρα, σε ποίηση
του Κωστή Παλαμά. Κατά τις επόμενες
Ολυμπιάδες, η εκάστοτε διοργανώτρια χώρα
ανέθετε σε διάφορους συνθέτες τη σύνθεση
ενός ξεχωριστού ύμνου. Το 1958 όμως ο
ύμνος των Σαμάρα / Παλαμά επελέγη από την
ΔΟΕ ως ο επίσημος ύμνος του Ολυμπιακού
Κινήματος και από την Ολυμπιάδα της
Ρώμης το 1960 ανακρούεται στις τελετές
έναρξης και λήξης κάθε Ολυμπιάδας,
συνήθως μεταγλωττισμένος στη γλώσσα της
διοργανώτριας χώρας.

Ferenc Puskas

ΤΕΥΧΟΣ
2011/1-2

Θ

αυμαστές και εκτιμητές του έργου του μεγάλου θρύλου του ποδοσφαίρου μαζεύτηκαν στις 20 Μαΐου στα κεντρικά γραφεία της
Τράπεζας Κύπρου για να του αποτίσουν φόρο τιμής. Ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ουράνιος Ιωαννίδης μίλησε για τον αείμνηστο Ferenc Puskas υπογραμμίζοντας ότι θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα μείνει
για πάντα αξέχαστος. Ο κύριος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στη
μεγάλη καριέρα του Ούγρου ποδοσφαιριστή ο οποίος σε
ηλικία 40 ετών εγκατέλειψε την ενεργό δράση, το 1967 για
να ακολουθήσει προπονητική καριέρα. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν η συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1971, όπου
η ελληνική ομάδα έχασε 2-0 από τον Άγιαξ.
Ο Ferenc Puskas γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1927
στη Βουδαπέστη. Ήταν μέλος και αρχηγός της θρυλικής
Αράντσιπατ, της εθνικής ομάδας της χώρας του, η οποία τη
δεκαετία του 1950 δίδαξε θεαματικό ποδόσφαιρο και ήταν
η πρώτη που νίκησε την Αγγλία εκτός έδρας, με εκείνο το
μυθικό πια 6-3. Ο Puskas είχε κλείσει τα 31 όταν αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά παρέμενε ασυναγώνιστος. Εκεί βρήκε δύο ισάξιους παρτενέρ στo πρόσωπo του
Alfredo di Stefano και του Raymond Kopa και πανηγύρισε
την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1959 και
το 1960.. Συνολικά με τη φανέλα των Mερένγκες ο Puskas
κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα και έπαιξε σε 180 αγώνες
της primera division, σημειώνοντας 156 γκολ, ενώ στην
Ευρώπη σκόραρε 35 φορές σε 39 ματς. Η συχνότητα σκοραρίσματος σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του μόνο με την
αντίστοιχη του Gerd Muller μπορεί να συγκριθεί στα χρονικά
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ισπανία πήρε την υπηκοότητα και εκπροσώπησε την εθνική ομάδα
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962. Έπαιξε σε τέσσερα ματς, χωρίς να πετύχει γκολ.
Ακόμη και αν δεν κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Πούσκας ολοκλήρωσε την
καριέρα του στην Εθνική με 85 συμμετοχές και 84 γκολ. Στην ιστορία έχουν μείνει
νίκες, όπως το 6-3 επί της Αγγλίας μέσα στο Γουέμπλεϊ (1953) και το 7-1 πάλι επί της
Αγγλίας στη Βουδαπέστη (1954).
Στην εκδήλωση προβλήθηκε ντοκιμαντέρ της ζωής και του έργου του μεγάλου
προδοσφαιρστή.

ΤΙΜΗ

Έναν από τους
κορυφαίους
ποδοσφαιριστές
στο κόσμο,
τον Ferenc Puskas

τίμησε η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή
σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Ουγγαρίας
στην Κύπρο, με αφορμή την
συμπλήρωση πέντε χρόνων
από το θάνατό του.

ΣΤΟΝ ΚΑΛΠΑΖONTA

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ!
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
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θρύλος δεν χάνεται ποτέ, δεν πεθαίνει υπάρχει πάντα στην καρδιά μας,
στη ψυχή μας. Αυτό το γνωρίζουν
καλά όσοι αποχαιρέτισαν στις 20 Μαΐου την μεγάλη
«φανατικότερη ιέρεια του αθλητισμού», τη Δομνίτσα
Λανίτου-Καβουνίδου που απεβίωσε στα 97 της χρόνια. Ήταν θρύλος για τον κλασικό αθλητισμό, η σημαντικότερη μορφή σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς ήταν η
πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που έλαβε μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1936 στο Βερολίνο.
Η Δόμνα Λανίτου–Καβουνίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό. Ο πατέρας της, Νικόλαος Λανίτης, ήταν σπουδαίος δικηγόρος, ένθερμος αγωνιστής και πρωτεργάτης του κινήματος της ΕΝΩΣΗΣ της Κύπρου με τη
Μητέρα Ελλάδα. Συνιδρυτής του Γυμναστικού Συλλόγου Λεμεσού «Ολύμπια» και από τα ιδρυτικά μέλη
του ΣΕΓΑΣ.
Μετά από εισήγηση του πατέρα της το 1928 οι
παγκύπριοι αγώνες περιέλαβαν για πρώτη φορά γυναικεία αγωνίσματα. Έτσι η μικρή Δόμνα παίρνει εκείνη τη χρονιά για πρώτη φορά μέρος στα αγωνίσματα
του μήκους και του άλματος σε ύψος και πρωτεύει
και στα δύο. Το 1931 η Δόμνα μαζί με την αδελφή
της Ισμήνη, πηγαίνει στην Αθήνα για σπουδές. Εκεί
αντιμετωπίζουν την καχυποψία της ελληνικής κοινωνίας που ήθελε τις γυναίκες μακριά από τα στάδια. Με
λιγοστές ακόμα κοπέλες που μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού παίρνουν μέρος σε αθλητικούς
αγώνες.

ΔΟΜΝΙΤΣΑ ΛΑΝΙΤΟΥ ΚΑΒΟΥΝΙΔΟΥ

Επικήδειο για το θάνατο της Δομνίτσας Λανίτου Καβουνίδου εκφώνησε στην κηδεία της στο Α΄ Νεκροταφείο Αθήνας, ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής Χαράλαμπος Λόττας, ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη των ανθρώπων της ομοσπονδίας και του κλασικού αθλητισμού για το θάνατο
της μεγαλύτερης μορφής του Κυπριακού Αθλητισμού, απευθύνοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους της.
Κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο Παναθηναϊκό Στάδιο αρκετοί νεαροί μαζεύονται, ενοχλούν
και κάνουν άσχημα σχόλια. Παρ’ όλα αυτά, κάθε επίσημη εμφάνιση της Δομνίτσας στον στίβο φέρνει και
ένα καινούριο ρεκόρ. Στο ενεργητικό της και τέσσερα
βαλκανικά ρεκόρ, που χρειάστηκε να περάσεουν αρκετές δεκαετίες έως ότου ξεπεραστούν.
Οκτώβριος του 1931. Στους Πανελλήνιους Αγώνες Γυναικών η δεκαεπτάχρονη αθλήτρια παίρνει μέρος σε επτά αγωνίσματα και θριαμβεύει, σπάζοντας
έξι πανελλήνια ρεκόρ. Την ίδια μέρα των αγώνων,
ο πατέρας της, βουλευτής τότε Πάφου – Λεμεσού,
συλλαμβάνεται από τους Αγγλους, φυλακίζεται και
στη συνέχεια εξορίζεται. Στα τέλη του 1935, η Ελληνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων επιλέγει τους
αθλητές για την Ολυμπιάδα του Βερολίνου. Μετά
από απαίτηση του Τύπου και μετά τα νέα βαλκανικά
ρεκόρ της αθλήτριας στα 100 μέτρα και στα 80 μέτρα μετ’ εμποδίων, η Δόμνα Λανίτου γίνεται η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Προπονείται για πρώτη φορά στο
Παναθηναϊκό Στάδιο υπό τις οδηγίες του αείμνηστου
Otto Simtsek.
Στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, την 1η Αυγούστου, για πρώτη φορά η Δόμνα αγωνίζεται με τις
καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Την επομένη σημειώνεται το ιστορικό γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου με τη συναρπαστική νίκη του Τζέσε Όουεν και τη συμβολική ήττα του ναζισμού.
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ΑΠΕΒΙΩΣΕ

Ο ΘΡΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ!
Επιστρέφοντας, η Δόμνα παίρνει μέρος στο αγώνισμα σκυταλοδρομίας στον Βόλο, ως… τέταρτος
άνδρας της ομάδας. Σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες
στο Πάντειο πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή.
Ο πόλεμος τη βρίσκει να προσφέρει τις υπηρεσίες
της, ως εθελόντρια νοσοκόμα. Οι Ολυμπιακοί του
1940 και 1948 δεν πραγματοποιούνται λόγω του
πολέμου. Οι πρώτοι μεταπολεμικοί Ολυμπιακοί διεξάγονται το 1948 στο Λονδίνο, όπου συμμετέχει ως
η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε 13 άνδρες. Παρελαύνει
επικεφαλής της ελληνικής αποστολής. Σε ηλικία 34
ετών νιώθει την ηθική ικανοποίηση της συμμετοχής
και της μεγάλης προσπάθειας παρά τις τεράστιες δυσκολίες.

Το 1958 είναι υποψήφια στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών στο Κόμμα των Φιλελευθέρων του Γεωργίου
Παπανδρέου και το 1963 είναι στην τιμητική συνοδεία γύρω από το φέρετρο του Γρηγόρη Λαμπράκη.
Παραμένει πάντα μια γνήσια Ελληνίδα που τιμά την
Ελλάδα, αλλά και την ιδιαίτερή της πατρίδα με πίστη
και σθένος, παντού και πάντοτε.

Η ΔΟΜΝΙΤΣΑ Λανίτου Καβουνίδου είναι
και θα παραμείνει η ξεχωριστή μορφή του
αθλητισμού μας και η πρωτοπόρος αθλήτρια
που άνοιξε το δρόμο για το στίβο και τον
αθλητισμό και στις υπόλοιπες γυναίκες.

ΤΕΥΧΟΣ
2011/1-2

11οι ΑΓΩΝΕΣ
ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

Π

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ!

υρετώδεις είναι οι προετοιμασίες των νέων μας
για τους 11ους Αγώνες Νέων Ευρώπης που θα
διεξαχθούν από τις 24 έως και τις 29 Ιουλίου
στην Τραπεζούντα. Η Κύπρος θα συμμετέχει με δεκαέξι αθλητές
και αθλήτριες οι οποίοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για
να κάνουν την Κύπρο περήφανη τόσο με τις επιδόσεις τους όσο
και με το ήθος και την αθλητοπρέπεια τους. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή 49 Ευρωπαϊκών χωρών και 4.000 περίπου αθλητών.
Η Κύπρος θα συμμετάσχει σε έξι από τα εννέα αθλήματα που
περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα, οι οποίοι θα συνοδεύονται από οκτώ προπονητές. Αυτοί είναι:
ΣΤΙΒΟΣ: Αδάμου Ανδρέας, Χούλος
Δημήτρης, Καρακώστας Στέφανος,
Καζακαίος Στυλιανός, Καλλένου
Λεοντία, Κολοκούδια Πηνελόπη,
Παναγιώτου Μερόπη. Συνοδοί –
προπονητές: Αποστολίδης Ιωάννης,
Σπύρου Σπύρος
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Κονναρής Σεμπάστιαν,
Χρυσοστόμου Ειρήνη. Συνοδός:
Σκουρίδης Βασίλειος .
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Παλταγιάν Δήμος. Συνοδός:
Τσουπίν Αλεξάντερ.
ΤΖΟΥΝΤΟ: Καουράνης Χρίστος,
Χατζηαδάμου Ευδοκία. Συνοδός:
Σκουρουμούνης Μιχάλης.
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Κρασιάς Μιχάλης,
Λουκαίδης Στέφανος, Σολέας
Χρίστος. Συνοδοί : Πετρίδης
Παναγιώτης, Άγγονας Δημήτριος
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ: Παπαγιάννης Λέαντρος,
Συνοδός: Καλλίας Φώτος Μάριος.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ θα εκπροσωπήσει ο κύριος Νάκης Μιχαηλιδης, ενώ αρχηγός της αθλητικής αποστολής
θα είναι ο Γιώργος Κορέλλης με βοηθό τον Λένο Παναγιώτου.
Η αποστολή θα ταξιδέψει αεροπορικώς στην Τραπεζούντα, με
ενδιάμεσους σταθμούς την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη.

Οι στόχοι της αποστολής επικεντρώνονται σε δύο άξονες. Αρχικά στη
συμμετοχή αθλητών που έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν, με τις
ελπίδες να συγκεντρώνονται στον τομέα αυτό στα αθλήματα του Στίβου
και της Γυμναστικής. Κυριότερη αυτή που προέρχεται από τη συμμετοχή
της Λεοντίας Καλλένου στο άλμα εις ύψος. Κατά δεύτερο λόγο για
να δοθεί η δυνατότητα σε αθλητές να μετρήσουν τι δυνάμεις τους σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα η ευκαιρία σε νεαρά ταλέντα να
αποκτήσουν εμπειρίες μεγάλων αγώνων.
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ΤΕΛΕΤΗ
ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΟΕ
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

2010
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Τους καλύτερους έφηβους και τις καλύτερες νεάνιδες από ολόκληρο το φάσμα
του αθλητισμού μας, τίμησαν την Τρίτη 8
Φεβρουαρίου 2011 το βράδυ, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η Τράπεζα Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της σεμνής Τελετής
Βράβευσης στην παρουσία αξιωματούΒ
χων της ΚΟΕ, του ΚΟΑ, όλων σχεδόν των
χω
ομοσπονδιών και εκατοντάδων φίλων του
ομοσ
αθλητισμού στην κατάμεστη Αίθουσα Εκαθλητ
δηλώσεων Σόλωνα Τριανταφυλλίδη, στα
δηλώ
Γραφεία Διοίκησης Τράπεζας Κύπρου, στην
Γραφε
Αγία Παρασκευή, στη Λευκωσία, τιμήθηκαν
Αγ
οι νεαροί πρωταθλητές μας που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις και το ήθος τους κατά
το 2010.

ΤΕΥΧΟΣ
2011/1-2

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑ

ΝΙΑΤΑ!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

37

Σ

το χαιρετισμό του
στην εκδήλωση, ο
πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην
τεράστια σημασία και την αναγκαιότητα της προσεκτικής επιλογής και της
επιτυχούς ανάπτυξης των αθλητικών ταλέντων. «Τιμούμε τους έφηβους και τις
νεανίδες για να δώσουμε την αναγνώριση που οφείλουμε σε αυτούς που ξεχώρισαν και στους οποίους επενδύουμε για ένα μετάλλιο σε επόμενους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Εύχομαι ολόψυχα όπως ο μεγάλος στόχος του κυπριακού αθλητισμού
για την κατάκτηση ενός Ολυμπιακού μεταλλίου γίνει πραγματικότητα από τους
αθλητές και τις αθλήτριες που τιμούμε απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΟΕ. Ο κ. Βάσος Σιαρλής, Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος
Τράπεζας Κύπρου ανέφερε ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι Μέγας χορηγός της ΚΟΕ
από το 2006 και ότι ήταν στο πλευρό των αθλητών μας τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου (με χορηγία ύψους 50 χιλιάδων ευρώ και ασφαλιστική
κάλυψη 500 χιλιάδων ευρώ για κάθε αθλητή μας από τη Eurolife), όσο και στη διοργάνωση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που έγιναν στην Κύπρο. Όπως
ανέφερε ο κ. Σιαρλής, η Τράπεζα Κύπρου επενδύει για δεκαετίες στην Παιδεία, τον
λητισμό
Πολιτισμό, την Υγεία και το περιβάλλον, τονίζοντας: « Στηρίζουμε τον αθλητισμό
διότι προετοιμάζει τους νέους μας τόσο σωματικά όσο και πνευματικά
στά πρότυπα
για να πορευθούν στην κοινωνία, έχοντας σωστά
και συμπεριφορές, αλλά και διότι σταδιακά
ας καλός
ο αθλητισμός γίνεται ένας
πρεσβευτής της Κύπρου
ώς».
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Ολυ Σοφία Ψα
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Ανά
άθλημα όλοι
οι βραβευθέντες για το
2010 ήταν οι ακόλουθοι: ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ: Γιώργος Νικολάου, Στέλλα Κνέκνα,
ΚΙCK BOX ALL STYLES: Χρυσόστομος Χατζηδημητρίου,
ΧΟΚΕΥ: Λοΐζος Λοΐζου, Αλεξάνδρα Τέιλορ, ΠΥΓΜΑΧΙΑ: Νικόλας
Τζαμάς, TΡΙΑΘΛΟ: Μάρκος Σπυρίδης, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Γιώργος Καζάκος,
Παναγιώτα Ανδρέου, ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: Δημήτρης Μινασίδης, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ): Μιχάλης Κρασιάς, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (Ρυθμική): Πολυβία
Τρικωμίτη, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ: Στέφανος Ελευθερίου, ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ:
Μιχάλης Μαλεκκίδης, Νατάσα Χριστοδούλου, ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ: Αλέξανδρος
Νικολάου, Ελένη Ιωσήφ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ: Σέργης Κυρατζής, Ιωάννα
– Νέα Σάββα, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ: Όμηρος Αντωνίου, Μαρία Καραΐσκου, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ: Νικόλας Παναγιώτου, Μαριανέλα Νικολάου,
ΣΚΟΥΟΣ: Ανδρέας Τσουρής, Αννίτα Βαψή, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Λεόντιος Κατσούρης, Άντρια Χριστοφόρου, ΤΖΟΥΝΤΟ: Ρόμπερτ Νικόλα, Θεογνωσία
Παντελή, ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ: Μαρίνος Μαρίνου, Κυριακή Κουττούκη, ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ: Δημήτρης Γιαννή, Σοφία Ψαρούδη, ΣΤΙΒΟΣ: Αλέξανδρος
Πουρσανίδης, Λεοντία Καλλένου, ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ: Νεοκλής Ηροδότου,
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ, Σοφία Παπαμιχαλοπούλου, ΚΑΝΟ: Άγγελος Γεωργίου, Παναγιώτα Χατζηγεωργίου,
ΞΙΦΑΣΚΙΑ: Αλέξανδρος Αχιλλέως, Μελίνα Κουγιάλη,
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ: Χριστίνα Χριστοφόρου,
ΠΕΝΤΑΘΛΟ – ΔΙΑΘΛΟ: Στέλιος
Σαφείρης, Ελένη Πρατσή,

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Ιάκωβος
Χατζηκωνσταντίνου, Άννα
Σογκόλεβα, ΣΚΑΚΙ: Ανδρέας Χατζηνικολάου, Σοφία Χατζημιτσή, ΚΑΡΑΤΕ: Λουκάς
Χριστοφή, Νένα Νεοφύτου, ΠΑΛΗ: Ανδρέας Αναστασιάδης,
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ: Σίμων Μιχαήλ, Γεωργία Γεωργιάδου, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ:
Αλέξανδρος Παναγίδης, Μανωλίνα Κωνσταντίνου, Μαριώτα Αγγελοπούλου, ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Μάριος Παπαμιχαήλ, Άρτεμις Χατζηευαγγέλου,
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Πιέρος Σωτηρίου, Φωτεινή Ανδρονίκου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

39

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

Η

ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό ήταν
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της συνάντησης του
Εκτελεστικού Συμβουλίου
της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής με την Επίτροπο
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού,
Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κ. Ανδρούλα Βασιλείου που
έγινε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος
Ιωαννίδης και τα μέλη του
Εκτελεστικού Συμβουλίου
φιλοξένησαν στο Ολυμπιακό
Μέγαρο την κ. Βασιλείου που
συνοδευόταν από τον Ακόλουθο κ. Ζήνων Σεβέρη και
τον υπεύθυνο Τύπου της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας κ.
Γιώργο Ηλιόπουλο.
Ο κοινωνικός ρόλος, η
οικονομική διάσταση και η
οργάνωση του αθλητισμού,
αποτελούν προτεραιότητα για
την Ευρώπη και έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν
σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων η κ. Βασίλειου εξέφρασε την ανησυχία
της για τη διάσταση της βίας
στον κυπριακό αθλητισμό και
ζήτησε από την ΚΟΕ να συνδράμει στην καταπολέμησή
της. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ
ανέλυσε τους σχεδιασμούς
υψηλού αθλητισμού που
υπάρχουν τονίζοντας ότι ο
πήχης πλέον έχει τεθεί ψηλά
για την Κύπρο, με τις προσδοκίες μας να φτάνουν μέχρι την
κατάκτηση μεταλλίου στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου 2012.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση της
φαρμακοδιέγερσης, στη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για τους νέους αθλητές
υψηλού επιπέδου, στη βελτίωση της υγείας μέσω του
αθλητισμού, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αθλητισμό
για όλους για την καλή φυσική
κατάσταση και στις κρατικές
ενισχύσεις του αθλητισμού.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Επιτ. Καθ. Ουράνιος Μ. Ιωαννίδης,
μ
μετά από πρόσκληση της Εθνικής Ολυμηιακής Επιτροπής του Ισραήλ, μετέβει το Σάββατο 18
ΙΙουνίου στο Ισραήλ όπου υπόγραψε το συμφωνηθέν Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ ΚΟΕ
κ
και Ολυμπιακής Επιτροπής του Ισραήλ.
Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών μεταξύ των Εθνικών
Ο
Ολυμπιακών Επιτροπών της Κύπρου και του Ισραήλ και των Ομοσπονδιών Μελών της και
εείναι διάρκειας τεσσάρων ετών. Με την υπογραφή του μνημονίου θεσμοθετούνται και αναπ
πτύσσονται ακόμα πιο πολύ οι άριστες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών Ομοσπονδιών της Κύπρου και του Ισραήλ.
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