
Τ
ην συμμετοχή με πλήρη ομάδα, στελεχωμένη σε όλα τα αθλήματα,
ατομικά και ομαδικά, αποφάσισε το Εκτελεστικό Συμβούλιο της
ΚΟΕ σε ότι αφορά τους 17ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης

που θα πραγματοποιηθούν στο Σαν Μαρίνο από 29 Μαΐου μέχρι 3
ιουνίου. Στόχος είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον πίνακα
των μεταλλίων, αφού για πρώτη φορά ύστερα από δύο διοργανώ-
σεις οι αγώνες δεν διεξάγονται στις παραδοσιακά μεγάλες δυνά-
μεις που ακούουν στο όνομα Ισλανδία (2015) και Λουξεμβούργο
(2013). Κριτήριο για την επιλογή των αθλητών που θα στελεχώ-
σουν την ομάδα, θα είναι η δυνατότητα τους να διεκδικήσουν το
χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα τους.

Θα υπάρξει επίσης συμμετοχή με 15μελή περίπου αποστολή
αθλητών σε όλα τα αθλήματα του αγωνιστικού προγράμματος
του 14ου Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού Φεστιβάλ Νέων στο Γκιόρ της
Ουγγαρίας που θα πραγματοποιηθεί από 23-29 Ιουλίου, καθώς
και 11μελής αποστολή αθλητών, όσους δηλαδή δικαιούται η Κύ-
προς, στους 6ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων που θα διεξαχ-
θούν στις Μπαχάμες από 19-23 Ιουλίου.

Η ΚΟΕ θα συμμετάσχει επίσης στο 13ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμ-
πιακό Φεστιβάλ στο Ερζορούμ της Τουρκίας που θα διεξαχθεί από 11-
18 Φεβρουαρίου, με δύο Χιονοδρόμους και ένα αθλητή στις Παγοδρο-
μίες.
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΟΕ

Νέο Εκτελεστικό 
Συμβούλιο ΚΟΕ
Η 36η Γενική Συνέλευση της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής που ήταν παράλλη-
λα και Εκλογική ανέδειξε το νέο Εκτελεστι-
κό Συμβούλιο για τον Ολυμπιακό κύκλο
2016-2020. Ο Ντίνος Μιχαηλίδης επανεξε-
λέγη στην Προεδρία. Στη θέση του Αντι-
προέδρου εξελέγη ο κ. Γιώργος Χρυσοστό-
μου. Στις άλλες δύο θέσεις των Αξιωματού-
χων επανεκλέχθηκαν οι Χαράλαμπος Λότ-
τας στη θέση του Γενικού Γραμματέα και ο
κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού στη θέση του
Ταμία. Εξελέγησαν επίσης τα επτά Μέλη του
Εκτελεστικού.  

Η ΔΟΕ με περισσότερα 
Μέλη από τον ΟΗΕ
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αριθ-
μεί 13 περισσότερα μέλη απ’ ότι ο Οργανι-
σμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Πως προκύ-
πτουν τα επιπλέον Μέλη; Γεωγραφικοί κυ-
ρίως οι λόγοι, αλλά και σε κάποιες περιπτώ-
σεις πολιτικοί. Οι πρώτες αφορούν απομα-
κρυσμένες περιοχές από τον μητροπολιτικό
χώρο του κράτους που ασκεί κυριαρχία. Οι
δεύτερες -λιγότερες μεν- αφορούν εκεί
όπου τα γεωπολιτικά συμφέροντα κατέστη-
σαν αδύνατη την αναγνώριση κράτους από
τον ΟΗΕ, ωστόσο η ΔΟΕ τις αποδέχτηκε
στις τάξεις της.
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Η πρόσβαση των ΑμεΑ 
στον Αθλητισμό
Οι επιτυχίες Κυπρίων αθλητών σε Παραολυμ-
πιακούς Αγώνες και η δράση ομοσπονδιών
και οργανωμένων φορέων να προσελκύσουν
Άτομα με Αναπηρία στους αγωνιστικούς χώ-
ρους, συνέβαλαν ώστε να ανατραπούν αντι-
λήψεις και πρακτικές που ακόμη και στο πρό-
σφατο παρελθόν, έθεταν στο περιθώριο αυ-
τή την κατηγορία των συμπολιτών μας. Χρει-
άζονται όμως ακόμη για να γίνουν πολλά, έτσι
ώστε τα ΑμεΑ να έχουν απρόσκοπτη πρό-
σβαση στον αθλητισμό. Σημαντικοί παρά-
γοντες η κοινωνικοποίηση και η επιμόρφωση
εξειδικευμένου προσωπικού.
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Η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δια μέσου της πολιτικής που χάραξε με βάση το
πρόγραμμα «Agenda 2020», ενθαρρύνει τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες των Ολυμ-
πιακών Αθλημάτων όπως εξασφαλίσουν την αριθμιτική ισότητα Ανδρών και Γυ-

ναικών σε ότι αφορά τόσο τα αγωνίσματα, όσο και  τους αθλητές που θα μετέχουν
στους Αγώνες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ad-Hoc Επιτροπή της Παγκόσμιας Σκοπευτικής Ομοσπονδίας,
ύστερα από συνεδρία στο Μόναχο στις 24 Νοεμβρίου, παρουσίασε τις προτάσεις
της, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων στο Ολυμ-
πιακό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο. 

Μέχρι σήμερα στο Ολυμπιακό πρόγραμμα υπήρχαν 15 αγωνίσματα που αφο-
ρούσαν πέντε στο Αεροβόλο Όπλο, πέντε στο Πιστόλι και πέντε στο Πυροβόλο
Όπλο. Για κάθε μια κατηγορία τρία αγωνίσματα αφορούσαν στην κατηγορία
Ανδρών και δύο Γυναικών. Για να εξασφαλιστεί η ισότητα, η πρόταση είναι όπως
ένα αγώνισμα από κάθε κατηγορία να μετατραπεί σε Μικτό. 

Αφού λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες όπως η παγκόσμια εξάπλωση του αγωνί-
σματος, η προβολή, και τα προγράμματα ανάπτυξης του αθλήματος, κατέληξαν

όπως προταθεί το αγώνισμα του Διπλό Τραπ Ανδρών να αντικατασταθεί στο
Ολυμπιακό πρόγραμμα από το Μικτό Ομαδικό Τραπ, τα 50μ Αεροβόλο Όπλο Αν-

δρών από αγώνισμα 10μ. Αεροβόλο Όπλο Μικτό Ομαδικό, και τα 50μ.Πιστόλι από
τα 10μ.Αεροβόλο Πιστόλι Μικτό Ομαδικό.
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Π
ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στο Ολυμ-
πιακό Μέγαρο η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Αθλητών της
ΚΟΕ, η οποία ήταν παράλληλα και εκλογική, από την οποία ανα-

δείχθηκε το νέο Συμβούλιο.

Οι υποψηφιότητες ήταν όσες και οι θέσεις του πενταμελούς Συμβου-
λίου, που διοικεί την Επιτροπή και έτσι αποφεύχθηκε η εκλογική δια-
δικασία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια συνεδρίασε και
καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως : Πρόεδρος Ανδρέας Χάσικος,
Αντιπρόεδρος Χριστόφορος Παπαμιχαλόπουλος, Γραμματέας Χρυ-
σταλλένη Τρικωμίτη, Ταμίας Γαβριέλλα Χατζηδαμιανού, Έφορος Από-
στολος Παρέλλης.

Ακολούθως το Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε ως εκπρόσωπο του
στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ τον Πρόεδρο της Ανδρέα Χάσι-
κο και ως εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ τους Ανδρέα Χάσικο και Χρυσταλλένη
Τρικωμίτη. 

Ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Χάσικος ανέφερε ότι βασικός στόχος της Επιτροπής
δεν μπορεί να είναι άλλος από τη βελτίωση της απόδοσης και των επιδόσεων των αθλητών,
και οι ενέργειες που θα γίνονται θα αποσκοπούν σε άμεση ή έμμεση υποστήριξη της υλοποί-
ησης αυτού του στόχου, όπως επίσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης τους.

Τακτικά Μέλη της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ, με δικαίωμα ψήφου μετά από αίτηση τους, εί-
ναι αθλητές που πήραν μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Δικαίωμα να εκλεγούν στο Συμβούλιο
έχουν αθλητές που πήραν μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και τη στιγμή της εκλογής τους/υπο-
ψηφιότητάς τους, τουλάχιστον, συμμετέχουν σε Εθνικό επίπεδο σε άθλημα του Ολυμπιακού
προγράμματος ή έχουν συμμετάσχει σε μια από τις τελευταίες τρεις Ολυμπιάδες.

Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ
Νέος Πρόεδρος ο Ανδρέας Χάσικος

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

28η Σύνοδος Εθνικής Ολυμπιακής 
Ακαδημίας Κύπρου
«Η συμβολή του αθλητισμού 
στην κοινωνική υγεία»

Η
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου,

διοργανώνει την 28η Ετήσια Σύνοδου

της, που θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 3 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Το κύριο θέμα της φετινής Συνόδου της

ΕΟΑΚ θα είναι «Η συμβολή του αθλητισμού

στην Κοινωνική Υγεία», και οι εργασίες της

θα αρχίσουν στις 09.00 π.μ. Της τελετής

έναρξης θα προηγηθούν τα Εγκαίνια Αίθου-

σας «Στέλιος Κυριακίδης» στο Ολυμπιακό

Μέγαρο προς τιμήν του κορυφαίου Κύπριου

αθλητή στα οποία θα παραβρεθεί ο γιος του

Δημήτρης Κυριακίδης.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της Συνό-

δου, ο Πρόεδρος της ΕΟΑΚ Ντίνος Μιχαηλί-

δης αναφέρθηκε στο υψηλότατο επίπεδο

του συνόλου των ομιλητών που όπως εκτί-

μησε ίσως να μην έχει υπάρξει ανάλογο προ-

ηγούμενο για ένα τόσο εξειδιξευμένο θέμα

αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής :

«Όταν λέμε Κοινωνική Υγεία, εννούμε βασι-

κά την αποφυγή από διάφορες κακές έξεις

όπως ναρκωτικά, βία, μοχθηρία, κακία και

εξάρτηση. Παράλληλα εννοούμε τη Δημο-

κρατία, την Αξιοκρατία, τα Ανθρώπινα Δι-

καιώματα, την Ανεκτικότητα στη διαφορετι-

κότητα κ.λ.π. Αν κατανοήσουμε ότι ο Αθλητι-

σμός μπορεί και πρέπει να γίνει μέρος της

επίλυσης των Κοινωνικών προβλημάτων, τό-

τε θα μπορούμε να προσδοκούμε σε καλύ-

τερο μέλλον»    

Στη σύνοδο θα απευθύνουν χαιρετισμό η εκ-

πρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Ανώτερη

Ιατρική Λειτουργός Ειρήνη Χατζηχαραλάμ-

πους, εκ μέρους του Προέδρου του ΚΟΑ ο

Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης

Λεοντής, και η κήρυξη της έναρξης των ερ-

γασιών θα γίνει από την Γενική Διευθύντρια

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αί-

γλη Παντελάκη.

Κύριος ομιλητής στη Σύνοδο θα είναι ο Κα-

θηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ

Δρ. Κωνσταντίνος Ψιμόπουλος που θα

αναπτύξει το θέμα «Η φυσική δραστηριότη-

τα ως μέσο πρόληψης ασθενειών και προ-

αγωγής υγείας και ευεξίας στην κοινωνία: Η

περίπτωση των ΗΠΑ”. Ο Δρ Ψιμόπουλος εί-

ναι Διδάσκων και επιστημονικός συνεργάτης,

Πανεπιστήμιο Harvard και MIT. 

Θα ακολουθήσει η ομιλία του Καθηγητή Κοι-

νωνιολογίας του Αθλητισμού στο University

of Seattle, City Unity College στην Αθήνα, Δρ
Διαμαντή Μαστρογιαννάκη με θέμα «Η

συμβολή του Ολυμπισμού και του αθλητι-

σμού στις υπό διαμόρφωση νεοφιλελεύθε-

ρες δυτικές κοινωνίες». 

Οι ομιλίες θα ολοκληρωθούν με αυτήν του

Καθηγητή Γαστρεντερολογίας Διευθυντής

της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανε-

πιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Δρ
Ιωάννη Μουζά με την ομιλία «Αθλητισμός,

νέοι και αλκοόλ». 

Των ομιλιών θα ακολουθήσει συζήτηση

στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των

ομιλητών και του Δρ Μοριακής Βιολογίας

Δημήτρη Ιακωβίδη, κάτοχο διδακτορικού

τίτλου στις Βιοϊατρικές Επιστήμες από το Πα-

νεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φραν-

σίσκο.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, η Μαρία Παπαδο-

πούλου θα καταθέσει τις εντυπώσεις από τη

συμμετοχή της στην 56η Σύνοδο της ΔΟΑ

για νέους συμμετέχοντες. Η σύνοδος αναμέ-

νεται να ολοκληρωθεί στις 13.30 μετά το με-

σημέρι.

Η συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου εί-

ναι ελεύθερη για το κοινό που καλείται να

συμμετάσχει. Για περισσότερες πληροφορίες

το κοινό μπορεί να επικοινωνεί καθημερινά

από 07.30-18.00 με τα γραφεία της ΚΟΕ, στο

τηλέφωνο 22449880, ενώ το έντυπο συμμε-

τοχής είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της

ΚΟΕ, www.olympic.org.cy

Ο νέος Πρόεδρος της
Επιτροπής Αθλητών
της ΚΟΕ, Σκοπευτής

Ανδρέας Χάσικος.

Εφόσον υλοποιηθεί η πρόταση της ISSF τότε αθλητές του Τραπ όπως η Γεωργία Κωνσταντινίδου
θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΤΟΚΥΟ 2020
Εισηγήσεις για αλλαγές στο πρόγραμμα της Σκοποβολής

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) ανακοί-
νωσε ότι κατά το 2015 οι περισσότεροι έλεγχοι αθλητών
έγιναν στα αθλήματα του Ποδοσφαίρου (32,362), του Στί-
βου (30,308) και της Ποδηλασίας (22,652). Ακολούθησαν ο
Υγρός Στίβος (12,973) και η Άρση Βαρών (10,262). 

Συνολικά σε όλα τα αθλήματα το ποσοστό των αντικανονι-
κών αναλυτικών δειγμάτων που λήφθηκαν κατά το 2015,

ανέβηκε στο 1.26%, σε σχέση με 1.1% το 2014. Το μεγαλύ-

τερο ποσοστό βρέθηκε κατά σειρά στα αθλήματα της  Άρ-

σης Βαρών (2.7%), του Γκολφ (2.4%), του Μπέισμπολ (2,2%),

και της Ιππασίας (2.1%), που ήταν τα τέσσερα αθλήματα με

ποσοστό πάνω από 2%. Μηδενικά ποσοστά καταγράφηκαν

στο Μοντέρνο Πένταθλο, την Αναρρίχηση και το Luge

(άθλημα του χειμερινού Ολυμπιακού προγράμματος).
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ΝΕΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Cyprus Masters Cup 2016 

Η κορωνίδα των εγχώριων πρωταθλημάτων

Διοργανώνεται από τις 5-18 Δεκεμβρίου στο Εθνικό Κέντρο Τένις στην Έγ-
κωμη του Cyprus Masters Cup 2016. Πρόκειται για την κορωνίδα των

εγχώριων πρωταθλημάτων που διοργανώνει η Ομοσπονδία Αντισφαι-
ρίσεως Κύπρου και με αυτήν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα στο επί-

σημο καλεντάρι για τη χρονιά αυτή. 
Στο Cyprus Masters Cup 2016, θα συμμετάσχουν σύμφωνα με τις

επίσημες βαθμολογίες της ΟΑΚ, σε ότι αφορά τις κατηγορίες
Ανδρών και Αγοριών οι 16 καλύτεροι αντισφαιριστές στο Μο-
νο και οκτώ ζευγάρια στο Διπλό, και σε ότι αφορά τις κατηγο-
ρίες Γυναικών, Κοριτσιών, Seniors 35+ και Seniors 45+ οι
οκτώ καλύτεροι στο Μονό και τέσσερα ζευγάρια στο Διπλό. 
Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε Αγόρια, Κορίτσια,
Άντρες, Γυναίκες σε 24 συνολικά κατηγορίες. Το πρωτάθλη-
μα είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί το Σάββατο
18 Δεκεμβρίου με συναντήσεις που θα περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων τον μεγάλο τελικό στην κατηγορία Ανδρών.
Από τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος, θα καθορι-
σθεί σε μεγάλο βαθμό και η κατάταξη των Κυπρίων αντι-
σφαιριστών για το 2016 στην πλειοψηφία των ηλικιακών
κατηγοριών.

Ο Χρίστος Τρικωμίτης και η Βασιλική Κούρρη κατά τη βράβευση
τους ως κορυφαίοι Έφηβος και Νεάνιδα στο Τζούντο .

ΠΕΝΤΑΘΛΟ-ΔΙΑΘΛΟ
Στη Γ.Σ. της UIPM ο Χαράλαμπος Λόττας

Στη Εκλογική Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας Μοντέρνου Πεντάθλου, που έλαβε χώρα στη Φρανκ-
φούρτη της Γερμανίας μεταξύ 21 και 27 Νοεμβρίου, παρευ-
ρέθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πεντά-
θλου-Διάθλου, Χαράλαμπος Λόττας. Το παρών τους στη Γε-
νική Συνέλευση έδωσαν 80 χώρες. Ο κ. Λόττας επιλέχθηκε
από τη συνέλευση ως πρόεδρος της εκλογικής διαδικασίας :
«Ήταν πολύ τιμητική η επιλογή προς το πρόσωπο μου να
έχω την ευθύνη, της εκλογικής διαδικασίας», σημείωσε ο
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας. Από τη διαδικασία επανε-
ξελέγη στην προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ο Δρ
Κλάους Σόρμαν για την επόμενη τετραετία, με τον οποία η
Ομοσπονδία Πεντάθλου-Διάθλου διατηρεί άριστες σχέσεις.

ΤΖΟΥΝΤΟ
Πετυχημένο το 2016
Στην πρώτη της χρονιά ως ξεχωριστή ομοσπονδία
ύστερα από τον διαχωρισμό με το άλλο Ολυμπιακό
άθλημα του Τάε Κβο Ντο, η Παγκύπρια Ομοσπονδία
Τζούντο διακιούται να θεωρεί ότι είχε ένα επιτυχη-
μένο 2016. Στα highlight της περιόδου, καταγρά-
φεται η παρουσία της νεαρής Βάσιας Κούρρη στο
«Παγκόσμιο Κύπελλο Ηλιάδης» όπου πήρε την 1η
θέση στην κατηγορία της. Στην ίδια διοργάνωση ο
Χρίστος Τρικωμίτης πήρε την 5η θέση στην κατη-
γορία του, ενώ ο ίδιος αθλητής είχε αξιοσημείωτη
επιτυχία και σε διεθνές τουρνουά στο Βέλγιο, όπου
πήρε δεύτερη θέση. Στις δραστηριότητες της Ομο-
σπονδίας σημειώνεται και η επιτυχής διοργάνωση
στις 6 Νοεμβρίου στο Λευκόθεο, Διεθνούς Κυπέλ-
λου με τη συμμετοχή αθλητών από δέκα χώρες. ΠΥΓΜΑΧΙΑ 

Δύο νίκες ο Γ. Κόκκινος στη Σερβία
Στο 59ο Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας «Golden Glove» που διεξήχθη μεταξύ 23-
27 Νοεμβρίου στη Σερβία, συμμετείχε η Εθνική ομάδα της Κύπρου. Τέσσερις
αθλητές, μαζί με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ανδρέα Ιωάννου, ταξίδεψαν στη
βαλκανική χώρα και έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα κατηγορίας 2 αστέρων, που
ανήκει στο καλεντάρι της EUBC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πυγμαχίας). 
Από κυπριακής πλευράς, ξεχώρισε ο Γιάννης Κόκκινος ο οποίος στην κατηγορία
των 81kg. πέτυχε δύο νίκες, κατακτώντας την πρώτη θέση. Οι Μιχάλης Νεοφύτου
(56kg.), Πλούταρχος Πάρης (64kg.) και Ονούφριος Παναγή (75kg.) ηττήθηκαν
στους αγώνες που έδωσαν. «Η παρουσία των παιδιών και ιδιαίτερα του Γιάννη
(σ.σ. Κόκκινου) ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ σημαντική εμπειρία η συμμετοχή μας
στο πρωτάθλημα αυτό», μας είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Ανδρέας
Ιωάννου.

Ο Μενέλαος Ευσταθίου αναμένεται να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών στο Cyprus Masters
Cup με το οποίο κλείνει η αγωνιστική χρονιά στην Αντισφαίριση

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Διαμέσου του προγράμματος DNSS (Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αθλη-
τισμού) του Olympic Solidarity της ΔΟΕ,  σε συνεργασία με την Κυ-
πριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, και την Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομο-
σπονδία (ISF), η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΚΙΟ), κατόρθω-
σε κατά το 2016 να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις της ISF για να
εξασφαλίσει Διεθνώς Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. (Η
Ομοσπονδία έλαβε το Certificate of Accreditation το Νοέμβριο ). Τον
Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί το «technical course for coaches
Level 3».
Σε ότι αφορά την επικείμενη αγωνιστική δράση, ο Παύλος Κοντίδης
θα λάβει μέρος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της World Sai-
ling που θα διεξαχθεί από 4 μέχρι 11 Δεκεμβρίου στο Περθ της Αυ-
στραλίας, και ο Ορέστης Γερμανός θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα Νέων που θα γίνει στη Νέα Ζηλανδία, 14-20 Δεκεμβρί-
ου 2016.
Στη Λεμεσό διεξήχθη το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων ιστιοσανίδας
«2016 RS:Χ Youth World Windsurfing Championship», με τη συμμε-
τοχή 103 αθλητών από 20 χώρες.Tους αγώνες διοργάνωσε ο Ν.Ο.Λε-
μεσού με τη στήριξη της ΚΙΟ. Τελούσαν υπό την αιγίδα του Κυπρια-
κού Οργανισμού Αθλητισμού. Οι ιστιοδρομίες που
διήρκεσαν από τις 21 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου,
διεξήχθηκαν στο θαλάσσιο χώρο μπροστά
από το οίκημα του Ναυτικού Ομίλου Λε-
μεσού.
Ο επίτιμος πρόεδρος της Κυπριακής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, Τοτός Θε-
οδοσίου, εξελέγη ως μέλος του Εκτε-
λεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας (World Sai-
ling). Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν
στις 20 Οκτωβρίου 2016 στο Σαου-
θάμπτον. 

Φάση από τον νικηφόρο αγώνα απέναντι στη Λιθουα-
νική Σιαουλάι που συνέβαλε στην πρόκριση του ΑΠΟΕΛ

στην επόμενη φάση του Fiba Europe Cup.

Εκπρόσωποι από περισσότερες από 80 χώρες έλαβαν μέρος στην Γενική
Συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Συνεχίζει η Κύπρος 
στο FIBA Europe Cup
Γι΄ ακόμη έναν τουλάχιστον μήνα, θα συνεχι-
στεί η εκπροσώπηση της Κυπριακής καλθό-
σφαιρας στις Ευρωπαϊκές συλλογικές διοργα-
νώσεις, μετά την πρόκριση του ΑΠΟΕΛ στην
επόμενη φάση του FIBA Europe Cup. Οι «γα-
λαζοκίτρινοι» του Τζίμη Κουστένη αγωνίστη-
καν στον 10ο όμιλο και πέρασαν ως μία από
τις καλύτερες τρίτες ομάδες, σημειώνοντας
τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. 

Στην επόμενη φάση ο ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί
στον 13ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τις Τέλε-
κομ (Γερμανία), Πριενάι (Λιθουανία) και Όμ-
περβαρτ (Αυστρία). Στο πρώτο της παιχνίδι η
ομάδα της Λευκωσίας θα ταξιδέψει στη Βόν-
νη της Γερμανίας στις 14 Δεκεμβρίου, και η
αυλαία θα πέσει στις 25 Ιανουαρίου με την εν-
τός έδρας αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με αντίπα-
λο την ομάδα από την Αυστρία. 
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ΝΕΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΠΑΛΗ
Επανεκλογή Π. Χατζηπαναγιώτου
Την εκλογική της Γενική συνέλευση πραγματοποίησε τον Νο-
έμβριο η Κυπριακή Ομοσπονδία Πάλης (ΚΟΠΑΛ). Από τις αρ-
χαιρεσίες που διεξήχθηκαν ο κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώ-
του επανεξελέγη στην προεδρία της Ομοσπονδίας για ακό-
μη μία τετραετή θητεία. 

Στο αγωνιστικό μέρος, η σεζόν του 2017 στην πάλη ξεκινά
τον Φεβρουάριο με τα πρώτα τοπικά πρωταθλήματα, στα
οποία λαμβάνουν μέρος οι πέντε συλλόγοι με περίπου 50-
60 αθλητές.

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Εξαιρετική εμφάνιση στον Καναδά
Δύο από τα νεαρά ανερχόμενα ταλέντα του Τάεκ-
βοντο, η Άννα Μαρία Αντωνίου και η Σουζάνα Τομά-
ζου, κέρδισαν την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Τάεκβοντο Εφήβων/Νεανίδων, που πραγμα-
τοποιήθηκε στον Καναδά από 16 μέχρι 20 Νοεμβρί-
ου. Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα εξελίχθηκε ως ένα
από τα ένα από τα πιο αμφίρροπα και δύσκολα Εφή-
βων/Νεανίδων του κόσμου, και σε αυτό έλαβαν μέ-
ρος αθλητές από 120 χώρες (!!!)

Οι Αντωνίου και Τομάζου, που πρόσφατα κέρδισαν
δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στο Πανευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα U21, κέρδισαν στον Καναδά πρω-
ταθλήτριες από Γερμανία, Καζακστάν, Αίγυπτο και Φι-
λιππίνες. 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Στην Τουρκία θα ταξιδέψει ο Παφιακός για να αντιμετωπίσει σε δι-
πλούς αγώνες την Γαλατασαράι στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Chal-

lenge Cup. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 6 και 8 Δεκεμβρίου στην Κωνσταντι-
νούπολη στο φημισμένο γήπεδο «Μπουράν Φελέκ». Ύστερα από προβλήματα
που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν σε αγώνες Τουρκικών ομάδων στην
Κύπρο, η ΚΟΠΕ θεωρήθηκε υπότροπος για τη συμπεριφορά των ομάδων της,
και υπήρξε σαφής προειδοποίηση ότι εφόσον υπάρξουν ανάλογα θέματα στο
μέλλον τότε υπήρχε σοβαρός κίνδυνος αποκλεισμού του Κυπριακού Βόλεϊ από
τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ΚΟΠΕ, σε επαφή, και ύστερα από την αποδοχή
από την κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα, προβαίνει πλέον στις κατάλληλες διευθε-
τήσεις ώστε σε παρόμοιες περιπτώσεις και οι δύο αγώνες να διεξάγονται εκτός
έδρας. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να ευνοεί κατά κάποιν τρόπο οικονομικά τις Κυ-
πριακές ομάδες αφού αποφεύγονται τα έξοδα φιλοξενίας, ωστόσο σε καθαρά
αγωνιστικό επίπεδο (και όχι μόνο), τις φέρνει σε μειονεκτική θέση, αφού θα πρέ-
πει να δώσουν και τους δύο αγώνες στην έδρα του αντιπάλου ή σε ουδέτερο
έδαφος. Ο Παφιακός είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος στο Παγκύπριο πρωτά-
θλημα, και δείχνει ικανός να πετύχει σημαντικές διακρίσεις τη φετινή περίοδο.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ 
Σε δύο διεθνείς διοργανώσεις
Η Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου (ΟΧΚ), προετοιμάζεται για τη συμ-
μετοχή της σε δύο μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Αυτή αφορά αρχικά το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκι που θα διεξαχθεί στο Σεντ Μόριτζ της Ελ-
βετίας, από τις 6 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου. Στην αποστολή αναμένεται
να συμμετάσχουν 4-6 αθλητές. 

Το ίδιο περίπου διάστημα πραγματοποιείται στο Ερζερούμ της Τουρκίας
το 13ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων. Από τις 11-18 Φεβρουα-
ρίου δύο σκιέρ γεννημένοι τις χρονιές 1999-2000, θα περιλαμβάνονται
στην αποστολή της ΚΟΕ για τους αγώνες. 

Σημειώνεται ότι και στις δύο διοργανώσεις οι συμμετοχές αφορούν στο
Αλπικό Σκι, τόσο στο Σλάλομ όσο και στη Γιγαντιαία κατάβαση.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Επιτυχές διεθνές τουρνουά 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το ετήσιο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέ-
ζιας Αντισφαίρισης που διοργανώθηκε από την Παγκύπρια Ομο-
σπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης από τις 18-20 Νοεμβρίου 2016
στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης με την συμμετοχή
των Εθνικών ομάδων Ελλάδας, Ρωσσίας, Νορβηγίας, Λιβάνου και της
Κύπρου στις κατηγορίες Έφηβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων.
Με τα χρώματα της Εθνικής Κύπρου είχαν την ευκαιρία να αγωνι-
στούν  23  αθλητές και αθλήτριες.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλάμβανε Ομαδικά και Ατομικά Εφή-
βων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων.Στους πολύ ενδιαφέροντες
αυτούς αγώνες η Ρωσσία ήταν η μεγάλη νικήτρια αφού κατέκτησε
και τα τέσσερα χρυσά μετάλλια στα ομαδικά με την κατάταξη στις
κατηγορίες να διαμορφώνεται ως εξής: 

Έφηβων: 1. Ρωσσία 2. Ελλάδα 3. Νορβηγία 4. Λίβανος 

Νεανίδων: 1. Ρωσσία 2. Νορβηγία 3. Ελλάδα 4. Κύπρος

Παίδων: 1. Ρωσσία 2. Ελλάδα 3. Νορβηγία 4. Λίβανος 

Κορασίδων: 1. Ρωσσία 2. Ελλάδα 3. Νορβηγία 4. Κύπρος Α  

Στα ατομικά πρωταθλήματα τις νίκες μοιράστηκαν Ρώσοι και Έλλη-
νες αθλητές. Στις Κορασίδες η Μαλαματένια Παπαδημητρίου και
στους Έφηβους ο Στράτος Δαμιανής κατέκτησαν τους τίτλους ενώ
στους Παίδες ο Βλαντισλάβ Μακάροβ και στις Νεάνιδες η Άννα Κρα-
σίκοβα σημείωσαν τις Ρωσικές νίκες
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ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ
Το Super Cup στους Navigators
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Νοεμβρίου στο Rock N’ Bowl
Bowlers Club στη Λάρνακα, το Σούπερ Καπ «Ρογήρος Χρι-
στοφίδης». Πρόκειται για τον αγώνα που φέρνει αντιπάλους
την Πρωταθλήτρια των πρωταθλητριών των έξι ομίλων Μπό-
ουλινγκ με την Κυπελλούχο των Κυπελλούχων των έξι ομίλων
(ένας ανά Επαρχία). Για την αγωνιστική περίοδο στον τελικό
βρέθηκαν αντιμέτωποι οι πρωταθλητές Navigators με το Κυ-
πελλούχο ΑΠΟΕΛ. Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα των Navi-
gators που επικράτησε στο σύνολο των κορύνων με 2842
έναντι 2737 του ΑΠΟΕΛ. Ο θεσμός του Super Cup είναι αφιε-
ρωμένος στην μνήμη του αείμνηστου Ρογήρου Χριστοφίδη,
πρωτεργάτη του αθλητικού μπόουλινγκ στην Κύπρο. Με τον
αγώνα αυτό ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος 2015-16,
ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει όλα τα πρωταθλήματα για την νέα
αγωνιστική περίοδο 2016-17. 

H ομάδα της Εθνικής Κύπρου που αγωνίστηκε στο Διεθνές Τουρνουά.

ΣΤΙΒΟΣ
Συνέλευση και Βραβεύσεις
Πραγματοποιείται στις 10 Δεκεμβρίου η Ετήσια Γε-
νική Συνέλευση της ΚΟΕΑΣ, κατά την οποία θα γί-
νει ο απολογισμός της χρονιάς και ο καθορισμός
των επόμενων ενεργειών της Ομοσπονδίας με
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος.

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγα-
ρο θα διεξαχθεί η εκδήλωση βράβευσης των μα-
θητών-αθλητών του στίβου κατά την οποία θα τι-
μηθούν επίσης οι Ολυμπιονίκες Κυριάκος Ιωάννου,
Μίλαν Τραΐκοβιτς, Απόστολος Παρέλλης και Δημή-
τρης Χονδροκούκης. Στο αγωνιστικό σκέλος, τα
γκρουπ των ριπτών (με προπονητή τον Γιώργο Γε-
ωργιάδη) και των σπρίντερ (με προπονητή τον Αν-
τώνη Γιαννουλάκη) αναχωρούν στα τέλη Δεκεμ-
βρίου για το εξωτερικό, για το βασικό στάδιο της
προετοιμασίας τους.

Ο Απόστολος
Παρέλλης θα είναι ένας

εκ των Ολυμπιονικών
που θα βραβευθούν

από την ΚΟΕΑΣ
στις 14 Δεκεμβρίου στο

Ολυμπιακό Μέγαρο.

Η ομάδα των Navigators με το βαρύτιμο Κύπελλο του Σούπερ Καπ
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Π
ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, η 36η Γε-

νική Συνέλευση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής που

ήταν παράλληλα και Εκλογική. Από την εκλογική διαδικασία

αναδείχτηκαν οι Αξιωματούχοι και τα Μέλη του νέου Εκτελεστικού

Συμβουλίου για τον Ολυμπιακό κύκλο 2016-2020.

Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης επανεξελέγη στην Προεδρία του Εκτελε-

στικού Συμβουλίου με 20 ψήφους έναντι 16 που έλαβε ο ανθυπο-

ψήφιος του κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.

Στη θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Γιώργος Χρυσοστόμου

με 19 ψήφους έναντι 17 που έλαβε ο κ. Δημήτρης Λόρδος.

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα επανεξελέγη ο κ. Χαράλαμπος

Λόττας με 19 ψήφους έναντι 17 που έλαβε ο  κ. Αλέξανδρος Χρι-

στοφόρου.  

Στη θέση του Ταμία επανεξελέγη ο κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού

ύστερα από κλήρωση, διαδικασία που προέβλεπε το καταστατικό

της ΚΟΕ, αφού πήρε ίσο αριθμό ψήφων με τον ανθυποψήφιο του

Ανδρέα Γεωργίου (18).

Στη συνέχεια εξελέγησαν τα επτά Μέλη του Εκτελεστικού Συμβου-

λίου. Υπήρξαν 13 υποψηφιότητες και από τη διαδικασία εξελέγη-

σαν οι Παναγιώτης Ιωαννίδης (31), Ρέα Γεωργίου (22), Μιχάλης Κρα-

σιάς (21), Σώτος Τρικωμίτης (21), Γιώργος Παπαγεωργίου (20), και

Σοφοκλής Χαραλαμπίδης (20). Στην έβδομη θέση ισοψήφισαν οι

Γιάννος Φωτίου και Γιώργος Αποστόλου με 19 ψήφους και ακολού-

θησε επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο, από την οποία

εξελέγη ο Ιωάννης Φωτίου. Υποψήφιοι για εκλογή ως Μέλη του

Εκτελεστικού Συμβουλίου ήταν επίσης οι  Ανδρέας Βασιλείου, Σάβ-

βας Μάτσας, Ευθύμιος Πολυδώρου, Γεώργιος Χατζηπαναγή (Μο-

ριάς), και Χριστόδουλος Χριστοδούλου.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

συνήλθε στην πρώτη του τακτική συνεδρία, την Δευτέρα 21 Νοεμ-

βρίου, κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας

του Σώματος, καθώς και τους στόχους που έχει η Ολυμπιακή Επι-

τροπή.

Η 36η Γενική Συνέλευση ανέδειξε το νέο
Εκτελεστικό Συμβούλιο (2016-2020)
Ο Ντίνος Μιχαηλίδης επανεξελέγη στην Προεδρία της ΚΟΕ 
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Του Ντίνου Μιχαηλίδη, 

Προέδρου ΚΟΕ 

O ρόλος της 
Κυπριακής 
Ολυμπιακής 
Επιτροπής

Σ
το αθλητικό φάσμα κάθε χώρας, ση-

μαντική θέση κατέχει και η Εθνική

Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία έχει την

ευθύνη της διατήρησης του αθλητισμού μέ-

σα σε πλαίσια που διέπονται από τις αρχές

του Ολυμπιακού πνεύματος και των αξιών

του Ολυμπισμού. Την Ολυμπιακή Επιτροπή

δεν θα πρέπει να την εξετάζουμε μέσα στην

οργανωτική δομή του αθλητισμού κάθε χώ-

ρας, γιατί είναι ανεξάρτητος φορέας που λει-

τουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ολυμ-

πιακού Χάρτη, ο οποίος αποτελεί την πεμ-

πτουσία του αθλητισμού. Όμως, επειδή μέ-

σα στις ευθύνες της υπάγονται και τομείς

που έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο λει-

τουργίας του αθλητισμού, είναι φυσικό, η

Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή να θεωρείται

βασικό συστατικό της δομής του αθλητι-

σμού.

Για την Κύπρο, η αναγνώριση της ΚΟΕ το 1979,

θεωρείται ως το σημαντικότερο αθλητικό γε-

γονός στην ιστορία της Κύπρου. Με την ανα-

γνώριση, η Κύπρος αφενός μεν έγινε ισότιμο

μέλος της ΔΟΕ με όλα τα δικαιώματα και ευ-

θύνες που προνοεί ο Ολυμπιακός Χάρτης, και

αφετέρου ενίσχυσε όχι μόνο την αθλητική,

αλλά και την κρατική μας οντότητα. 

Οι βασικοί σκοποί κάθε Εθνικής Ολυμπια-
κής Επιτροπής είναι :

1. Η ανάπτυξη και προστασία του Ολυμπια-

κού κινήματος και η διάδοση του Ολυμ-

πιακού πνεύματος.

2. Η εφαρμογή των κανόνων του Ολυμπια-

κού Xάρτη που διέπουν τη λειτουργία κά-

θε αθλητικού φορέα (Ομοσπονδίες κ.λ.π.).

3. Η οργάνωση προετοιμασία, επιλογή αθλη-

τών και ομάδων για συμμετοχή σε διεθνείς

αγώνες που γίνονται υπό την αιγίδα της

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

4. Η προστασία της απόλυτης αυτονομίας

του αθλητισμού και η αποτελεσματική αν-

τίσταση σε πιέσεις, πολιτικές, θρησκευτι-

κές, κοινωνικές και οικονομικές.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, ενώ ο Ολυμπια-

κός Χάρτης και το καταστατικό της κάθε

Ολυμπιακής Επιτροπής περιγράφουν με σα-

φήνεια τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της

ΚΟΕ, εντούτοις δεν καθορίζουν αυστηρά

πρότυπα και διαδικασίες για την επίτευξη

τους. Επαφίεται σε κάθε Ολυμπιακή Επιτρο-

πή να επιλέγει τους τρόπους για την υλοποί-

ηση τους και ανάλογα με το υφιστάμενο

εθνικό αθλητικό πλαίσιο και τη νοοτροπία-

παράδοση που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Ειδικά για την Κύπρο, ο ρόλος της ΚΟΕ περιο-

ρίζεται α) στη διάδοση του Ολυμπιακού

πνεύματος, β) στις διεθνείς συμμετοχές, γ) σε

προγράμματα αθλητικής ανάπτυξης (επι-

μόρφωση), δ) στη διεθνή προβολή και κυ-

ρίως ε) στην κατοχύρωση της ανεξαρτησίας

του αθλητισμού και των αθλητικών φορέων

(Ομοσπονδίες).

8 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΝΕΑ

Το νέο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ. Από αριστερά : Σώτος Τρικωμίτης, Μιχάλης Κρασιάς,
Γιώργος Χρυσοστόμου (Αντιπρόεδρος), Ρέα Γεωργίου, Ντίνος Μιχαηλίδης (Πρόεδρος), Δαμιανός
Χατζηδαμιανού (Ταμίας), Σοφοκλής Χαραλαμπίδης, Χαράλαμπος Λόττας (Γενικός Γραμματέας),
Παναγιώτης Ιωαννίδης, Γιάννος Φωτίου, και Γιώργος Παπαγεωργίου.
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Και οι αντοχές του Μισιάρα ...
Γνωστός στο χώρο του Στίβου ο Ανδρέα Μισιάρα Καχούμι, ο αθλητής της ημιαντοχής. Ήρ-

θε στην Κύπρο από την Κένυα το 2003 σε ηλικία εννέα ετών και το 2015 εκπροσώπησε
το νησί μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (πρώην Μπρούνο Ζάουλι).

Ο 22χρονος σήμερα Μισιάρα αγωνίστηκε με τις μικρές εθνικές της Κύπρου, ενώ
το 2015 στο ευρωπαϊκό ομάδων έτρεξε στα 400μ., αν και το 800άρι είναι το

καλό του αγώνισμα. Φέτος έκανε 1.48.70, μια επίδοση κοντά στο όριο για
τους Ολυμπιακούς (1.46.00), δείχνοντας ότι έχει πολύ καλές προοπτικές για

το μέλλον. Είναι φοιτητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, και περιμένει
πλέον να λάβει το κυπριακό του διαβατήριο : «Περιμένω να ολοκληρω-
θεί η διαδικασία και να πάρω το διαβατήριο μου, για να μπορώ να εκ-
προσωπώ χωρίς εμπόδια την Κύπρο στο εξωτερικό», λέει σε άπταιστα
ελληνικά ο Μισιάρα. «Όταν ήρθα στην Κύπρο, ήμουν εννιά χρονών. Ο
αθλητισμός με βοήθησε πάρα πολύ. Με τον αθλητισμό μπαίνεις στο
σωστό δρόμο. Έκανα φίλους, νιώθω ότι ανήκω σε ένα σύνολο και
αυτό με βοήθησε και στις σπουδές μου. Μέσα στον αθλητισμό ποτέ
δεν ένιωσα διακρίσεις, εδώ είμαστε όλοι οι ίδιοι. Είναι το μέρος όπου
νιώθω περισσότερο ασφαλής», σημειώνει σε άπταιστα Ελληνικά.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ

Ι
διαίτερα ευαίσθητη στο θέμα των προσφύγων είναι η Κύπρος, λόγω και της
δικής της οδυνηρής εμπειρίας. Και ως σταυροδρόμι σε μια ταραχώδη πε-
ριοχή, το νησί μας αναπόφευκτα δέχεται πολλούς πρόσφυγες, που ξεφεύ-

γουν από τις ταραχώδεις περιοχές απ΄ όπου κατάγονται. Η ενσωμάτωση των
προσφύγων στην τοπική κοινωνία αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, και ο αθλη-
τισμός σε πολλές περιπτώσεις διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για
την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα συγκε-
κριμένα θέματα. Τον Αύγουστο στο Ρίο η Αρχηγός αποστολής της κυπριακής
Ολυμπιακής ομάδας Όλγα Πιπερίδου, συναντήθηκε με την αντίστοιχη αρχηγό
της Ομάδας Προσφύγων της ΔΟΕ, την κ. Τέγκλα Λόρουπ που ηγήθηκε της
Ομάδας Προσφύγων της ΔΟΕ. Ακολούθως, στις 5 Νοεμβρίου η ΚΟΕ διοργά-
νωσε μαζί με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και
το ΓΣΠ, την εκδήλωση με τίτλο «Ο αθλητισμός είναι μαζί με τους πρόσφυγες»,
όπου πέραν των ογδόντα παιδιών από τα κέντρα διαμονής προσφύγων, μετέ-
βησαν στο Ολυμπιακό Μέγαρο και στο ΓΣΠ, για να γνωρίσουν διάφορα αθλή-
ματα.

Στη θέση αυτών των ατόμων, που χρειάστηκε να ζήσουν σε ξένη χώρα και να
δημιουργήσουν από την αρχή αυτοί και η οικογένειά τους, μια νέα ζωή, βρέ-
θηκαν και αθλητές που σήμερα εκπροσωπούν την Κύπρο διεθνώς.

Οι αθλητές-πρόσφυγες που εκπροσωπούν την Κύπρο
Οι Τραΐκοβιτς και Μισιάρα που τρέχουν για την πατρίδα μας

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό του Μίλαν Τραΐ-
κοβιτς. Ο 7ος  Ολυμπιονίκης στο Ρίο στα 110 μ. εμπόδια ήρθε
στην ηλικία των εννέα ετών στην Κύπρο μαζί με την οικογένειά
του, μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία : «Ήταν δύσκολα στις
αρχές, αλλά διάφοροι άνθρωποι μάς βοήθησαν και είμαστε φί-
λοι μαζί τους μέχρι και σήμερα», θυμάται ο Μίλαν, ο οποίος
αναφερόμενος στο ρόλο που είχε ο αθλητισμός στην ενσω-
μάτωσή του στην κυπριακή κοινωνία σημειώνει τα ακόλου-
θα : «Ο αθλητισμός με βοήθησε πάρα πολύ. Με έκανε να
νιώθω ότι είμαι στη ίδια θέση με τα άλλα παιδιά». Δεκα-
πέντε περίπου χρόνια μετά, ο Τραΐκοβιτς, και έχοντας
για γούρι την Κυπριακή σημαία στα παπούτσια, βίωνε
με περηφάνια τις στιγμές λίγο πριν πατήσει το ταρ-
τάν του ολυμπιακού σταδίου του Ρίο, για να τα
βάλει με τους κορυφαίους εμποδιστές στον
πλανήτη…

Τα εμπόδια του Μίλαν ...

Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) αποτελούν
σημαντικό κομμάτι της κυπριακής κοινω-
νίας. Άτομα που συχνά τίθενται στο περιθώ-
ριο, μεταξύ άλλων και σε επιμέρους τομείς
της κοινωνικής δραστηριότητας όπως αυ-
τός του αθλητισμού. Οι αντιλήψεις και οι
πρακτικές αυτές το τελευταίο διάστημα
ανατρέπονται και σε αυτό συνέβαλαν οι
επιτυχίες Κυπρίων αθλητών σε Παραολυμ-
πιακούς Αγώνες και η δράση ομοσπονδιών
και οργανωμένων φορέων να προσελκύ-
σουν ΑμεΑ στους αγωνιστικούς χώρους.Τα
αποτελέσματα έχουν φανεί και μεγαλώνει
πλέον το νούμερο των ΑμεΑ που αθλούν-
ται. Όμως την ίδια στιγμή, είναι πολλά που
χρειάζονται ακόμη για να γίνουν, έτσι ώστε
τα ΑμεΑ να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση
στον αθλητισμό.

Σημαντική η κοινωνικοποίηση
Αυτή τη στιγμή, γύρω στα εκατό Άτομα με
Αναπηρία ασχολούνται συστηματικά με
τον αθλητισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής (ΚΕΠΕ), κ. Ανδρέα Καμαρλίγγο.
Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι δεκάδες
που ασχολούνται με το μπάσκετ σε αμαξί-
διο, ενώ ο αριθμός αυξάνει κατά πολύ αν
συμπεριληφθούν και τα άτομα που μέσω
άλλων φορέων, όπως για παράδειγμα Συν-
δέσμους, ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Την ίδια στιγμή, δεν είναι αμελητέος και ο
αριθμός παιδιών με αναπηρίες στα σχολεία,
όμως για λόγους αποφυγής διακρίσεων,
δεν είναι εφικτό να δίνονται τα στοιχεία
τους στους αθλητικούς φορείς, για να προ-
σεγγιστούν. Η προσέλκυση παιδιών με ανα-
πηρία στο χώρο του αθλητισμού αποτελεί
προτεραιότητα των ιθύνοντων, όμως τα με-
γαλύτερα εμπόδια σε αρκετές περιπτώσεις
παρουσιάζονται από τη στάση και την νοο-
τροπία των ιδίων των οικογενειών τους.
«Παρά τα βήματα που έγιναν προς τα εμ-

πρός, στα θέματα αποδοχής των ΑμεΑ στην
Κύπρο, εντούτοις παρατηρούμε ακόμη γο-
νιούς να κρατάνε τα παιδιά τους στο σπίτι,
επιλέγοντας να μην βγάλουν το πρόβλημα
προς τα έξω», τονίζει ο κ. Καμαρλίγγος, ο
οποίος συμπληρώνει: «Επειδή είναι σημαν-
τικό να κοινωνικοποιηθούν αυτά τα παιδιά,
από πλευράς μας αξιοποιούμε σε επισκέ-
ψεις σε σχολεία και αλλού, τόσο τους πρω-
ταθλητές μας, όπως την Καρολίνα Πελεν-
δρίτου και τον Αντώνη Αρέστη, όσο και Ελ-
λαδίτες Παραολυμπιονίκες τους οποίους
φέρνουμε στην Κύπρο».

Τα σπορ
Σε πρώιμο στάδιο βρίσκονται ακόμη τα
αθλήματα που καλλιεργούν τα Παραολυμ-
πιακά σπορ στην Κύπρο, όμως σε σύγκρι-
ση με την κατάσταση πριν μερικά χρόνια,
τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Σημαντική
ήταν η περσινή πρωτοβουλία για μπάσκετ
με αμαξίδιο και η διεξαγωγή πρωταθλήμα-
τος με έξι ομάδες. 

Οργανωμένα πρωταθλήματα και τουρνουά
για ΑμεΑ έχουν διοργανωθεί επίσης και σε

αθλήματα όπως η Τοξοβολία, ο Στίβος, η
Κολύμβηση, η Άρση Βαρών, η Επιτραπέζια
Αντισφαίριση, το Μπάντμιντον, το Κανό, η
Ποδηλασία και η Σκοποβολή. «Υπάρχουν
αθλήματα που είναι πιο δύσκολο από άλλα
να καλλιεργηθούν, όπως για παράδειγμα η
Ποδηλασία, όπου τα ειδικά ποδήλατα στοι-
χίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ το ένα», λέει
ο κ. Ανδρέας Καμαρλίγγος.

Χρειάζεται επιμόρφωση
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των Παραολυμ-
πιακών αθλημάτων, οι ανάγκες για περισ-
σότερους και εξειδικευμένα επιμορφωμέ-
νους προπονητές είναι ιδιαίτερα μεγάλες,
κάτι που σημαίνει ότι και οι ανάγκες για
χρηματοδότηση είναι αυξημένες. Χαρακτη-
ριστικό είναι το παράδειγμα πως ένας προ-
πονητής Τοξοβολίας, μπορεί να κοουτσά-
ρει ταυτόχρονα μέχρι και δέκα αρτιμελείς
αθλητές άτομα, ενώ στην Τοξοβολία για
ΑμεΑ, ένας προπονητής δύσκολα μπορεί
να αναλάβει πάνω από 2-3 αθλητές. Αυτό
ισχύει, επειδή συχνά ο προπονητής χρει-
άζεται να φέρνει ο ίδιος τα βέλη αθλητών
με κινητικές δυσκολίες ή να κατευθύνει
αθλητές με μειωμένη όραση.

«Η επιμόρφωση των προπονητών και κρι-
τών είναι κάτι σημαντικό να γίνει πρώτα,
αφού ακόμη κι αν φέρουμε εκατό νέους
αθλητές, αν δεν έχουμε προπονητές να
τους στηρίζουν, δεν θα μπορούμε να τους
ικανοποιήσουμε. Από κει και πέρα, χρειαζό-
μαστε έργα υποδομής και εξοπλισμό. Για
παράδειγμα, σήμερα, μεταξύ άλλων, δεν
υπάρχουν αρκετά καθίσματα για σφαίρα,
δίσκο και ακόντιο ή ειδικά ποδήλατα», μας
είπε ο κ. Ανδρέας Καμαρλίγγος, όταν τον
ρωτήσαμε για τις ενέργειες που πρέπει να
αποτελέσουν προτεραιότητα για βελτίωση
των συνθηκών άθλησης των ΑμεΑ.

Η πρόσβαση των Κυπρίων ΑμεΑ στον αθλητισμό
Επιμόρφωση και αύξηση των προπονητών σε συνδυασμό με έργα υποδομής απαιτούνται 
για να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση



ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), που ιδρύθηκε το

1894 αριθμεί 206 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. Στην

τελετή έναρξης των πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων

στο Ρίο, παρήλασαν επίσης οι αθλητές που συγκρούσαν την

Ομάδα Προσφύγων της ΔΟΕ.

Σήμερα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), που ιδρύθη-

κε μέσα από τις στάχτες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μισό αι-

ώνα αργότερα (1945), αριθμεί 193 Πλήρη Μέλη. Σημειώνεται

ότι όλα τα κράτη-Μέλη του ΟΗΕ έχουν και την δική τους

Ολυμπιακή Επιτροπή. Πως προκύπτει όμως αυτή η διαφορά

των 13 επιπρόσθετων Ολυμπιακών Επιτροπών που αναγνώ-

ρισε ΔΟΕ και δεν το έχει πράξει ακόμη ο ΟΗΕ; 

Οι 13 αυτές περιπτώσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο με-

γάλες κατηγορίες. 

206 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές 
Vs 193 Κράτη Μέλη του ΟΗΕ

Γεωγραφικοί και Πολιτικοί οι κύριοι λόγοι για τον αριθμό 13 της διαφοράς.

Αμερικανική Σαμόα

(American Samoa / Oceania) : 

Κυριαρχία : Η.Π.Α.

Πληθυσμός : 55.000

Έκταση : 268 km2

Αρούμπα (Aruba / Americas)

Κυριαρχία : Ολλανδία

Πληθυσμός : 103.400

Έκταση : 178.91 km2

Βερμούδες

(Bermuda /Americas)

Κυριαρχία : Μ. Βρεττανία

Πληθυσμός : 64,237

Έκταση : 53.2 km2

Ν. Καϊμάν

(Cayman Islands / Americas)

Κυριαρχία : Μ. Βρεττανία

Πληθυσμός : 56,732

Έκταση : 264 km2

Κινέζικη Ταϊπέι

(Chinese Taipei / Asia)

Κυριαρχία : — 

Πληθυσμός : 23.445.000

Έκταση : 35.980 km2

Ν. Κουκ

(Cook Islands / Oceania)

Κυριαρχία : Νέα Ζηλανδία

Πληθυσμός : 14,974

Έκταση : 240 km2

Γκουάμ (Guam / Oceania)

Κυριαρχία : Η.Π.Α.

Πληθυσμός : 161,785

Έκταση : 544 km2

Χονγκ Κονγκ

(Hong Kong, China / Asia)

Κυριαρχία : Κίνα

Πληθυσμός : 7,234,800

Έκταση : 2,755 km2

Κόσοβο (Kosovo / Europe)

Κυριαρχία : 

Πληθυσμός : 1,859,203

Έκταση : 10,908 km2

Παλαιστίνη (Palestine / Asia)

Κυριαρχία : Αναγνωρισμένη

από 136 μέλη του ΟΗΕ

Πληθυσμός : 4,550,368

Έκταση : 6,220 km2

Πουέρτο Ρίκο

(Puerto Rico/ Americas)

Κυριαρχία : Η.Π.Α.

Πληθυσμός : 3,474,182

Έκταση : 9,104 km2

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

(Virgin Islands, British /

Americas)

Κυριαρχία : Μ. Βρεττανία

Πληθυσμός : 28,054

Έκταση : 153 km2

Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

(Virgin Islands, US / Americas)

Κυριαρχία : Η.Π.Α.

Πληθυσμός : 114,743

Έκταση : 346.36 km2

Για «Γεωγραφικούς» λόγους

Α. Τις εννέα περιπτώσεις όπου «περιοχές» τελούν υπό

την κυριαρχία μεγάλων κρατών, αλλά αρκετά απομα-

κρυσμένων από τον Μητροπολιτικό κορμό. Είναι ως

επί το πλείστον νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα, μι-

κρής έκτασης και πληθυσμού. Για τις περιπτώσεις αυ-

τές δεν τέθηκαν πολιτικά ζητήματα κατά την περίοδο

αναγνώρισης τους από τη ΔΟΕ. Οι εννέα Εθνικές

Ολυμπιακές Επιτροπές που μπορούν να καταταχθούν

σε αυτή την κατηγορία είναι (σε παρένθεση η χώρα

που ασκεί κυριαρχία στην περιοχή αυτή): 

• Αμερικανική Σαμόα (ΗΠΑ), 

• Γκουάμ (Η.Π.Α), 

• Πουέρτο Ρίκο (Η.Π.Α.), 

• Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι (Η.Π.Α.), 

• Βερμούδες (Μ.Βρετανία), 

• Νήσοι Καϊμάν (Μ.Βρετανία), 

• Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (Μ.Βρετανία), 

• Αρούμπα (Ολλανδία), 

• Νήσοι Κουκ (Νέα Ζηλανδία).

Και για «Πολιτικούς» λόγους

Β. Τέσσερις περιπτώσεις Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών που αναγνωρίστη-

καν από τη ΔΟΕ αλλά πολιτικά ζητήματα δεν επέτρεψαν κατά το χρονικά διά-

στημα που προέκυψαν ή δεν επιτρέπουν μέχρι και σήμερα την αναγνώριση

τους από τον ΟΗΕ. Οι περιπτώσεις αυτές είναι :

Χονγκ Κονγκ: Αναγνωρίστηκε από τη ΔΟΕ την 1/1/1951. Από το 1997 ανήκει

στην Κίνα με συμφωνία που προβλέπει ειδικό καθεστώς διοικητικής αυτονο-

μίας. Στο πλαίσιο της αυτονομίας αυτής, διατήρησε την Εθνική Ολυμπιακή Επι-

τροπή και συνεχίζει να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κινέζικη Ταϊπέι ή Ταϊβάν. Αναγωρίστηκε από τη ΔΟΕ την 1/1/1960. Στο νησί που

ιστορικά αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της Κινεζικής ενδοχώρας, κατέφυ-

γαν όσοι ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο, μετά την επικράτηση του Μάο στην

Κίνα στα μέσα του περασμένου αιώνα.. Στον ΟΗΕ το «βέτο» της Κίνας, απέτρε-

ψε την αναγνώριση της ως ανεξάρτητη χώρα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα με-

γάλα κράτη της υφηλίου. Ως μία συνέπεια των παραπάνω ήταν ο όρος «Ταϊβα-

νοποίηση».

Παλαιστίνη. Συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1996

στην Ατλάντα. Σήμερα τα Παλαιστινιακά εδάφη στην Παλαιστίνη και τη Λωρίδα

της Γάζας και η Παλαιστινιακή Αρχή που ασκεί κυριαρχία σε αυτά, είναι ανα-

γνωρισμένα από 136 χώρες μέλη του ΟΗΕ, ωστόσο καθαρά πολιτικοί λόγοι δεν

της επιτρέπουν την πλήρη ένταξη της στον ΟΗΕ.

Κόσοβο : Αναγνωρίστηκε από τη ΔΟΕ την 1/1/2014 και συμμετείχε για πρώτη

φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο το 2016.
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Η
οργανωτική επιτροπή των 21ων Κοινο-
πολιτειακών Αγώνων που θα πραγμα-
τοποιηθούν στο Γκόουλντ Κόουστ της

Αυστραλίας, από 4-15 Απριλίου 2018, παρου-
σίασε την «σκυτάλη», καθώς και το πρό-
γραμμα της διαδρομής που θα ακολουθήσει
σε όλο τον πλανήτη μέχρι να φτάσει στον προ-
ορισμό της τη βραδιά της τελετής έναρξης. 

Πρόκειται για κάτι αντίστοιχο της Ολυμπιακής
λαμπαδηδρομίας που προηγείται των Ολυμ-
πιακών Αγώνων, όμως αντί της Ολυμπιακής
φλόγας η “Queen’s Baton” θα έχει μέσα της το
μήνυμα της Βασίλισας στα 70 κράτη και πε-
ριοχές που συγκροτούν την Κοινοπολιτεία, ως
κάλεσμα για να προσέλθουν φιλικά για να
συμμετάσχουν στους αγώνεςΟ θεσμός ξεκί-
νησε το 1958 από τη διοργάνωση των Κοινο-
πολιτειακών Αγώνων του Κάρντιφ και
συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.

Το ταξίδι θα ξεκινήσει ως είθισται από το πα-
λάτι του Μπάκιγχαμ στις 13 Μαρτίου και θα
διαρκέσει 288 μέρες. Ξεκινώντας από την
Αφρική, ο πρώτος σταθμός θα είναι η Σιέρα
Λεόνε, και θα ακολουθήσουν η Αμερική, η Κα-
ραϊβική, η Ευρώπη, η Ασία και η Ωκεανία. Στην
Κύπρο θα φτάσει στις 25 Σεπτεμβρίου 2017,
ως τελευταίος σταθμός της Ευρώπης, πριν
αναχωρήσει στις 29 Σεπτεμβρίου για το Πακι-
στάν, τον πρώτο της σταθμό στην Ασία. 

Την ημέρα των Χριστουγέννων του 2017, η
σκυταλοδρομία θα φτάσει στην Αυστραλία
εκεί όπου μέσα από μια διαδρομή 100 ημε-
ρών σε όλες τις πολιτείες της χώρας, θα κατα-
λήξει στο Γκόουλντ Κόουστ για την τελετή
έναρξης της 4η Απριλίου 2018.

Η σκυταλοδρομία αναμένεται να καταρρίψει
δύο ρεκόρ, αφού θα διανύσει 230.000Km, και
παράλληλα θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν ο
μεγαλύτερος μέχρι σήμερα αριθμός ανθρώ-

πων. Σημειώνεται ότι οι Κοινοπολιτειακοί Αγώ-
νες ενδιαφέρουν το ένα τρίτο του Παγκόσμιου
πληθυσμού. Επιπρόσθετα η “Queen’ς Baton
Relay» θα αποτελέσει για πρώτη φορά μέρος
των Κοινοπολιτειακών Αγώνων Νέων που θα

διεξαχθούν το προσεχές καλοκαίρι από 19-
23 Ιουλίου στον Νασάου των Μπαχάμων. 

Η «Queens Baton» κατασκευάστηκε από
ξύλο Macadamia, ενός δέντρου που ευδο-
κιμεί στην περιοχή του Γκόουλντ Κόουστ,
καθώς και βιομηχανικά υλικά που παράγονται
στην ίδια περιοχή. Θα έχει ενσωματωμένο GPS

έτσι ώστε κατά τη διάρκεια
της σκυταλοδρομίας, να είναι γνωστή η πα-
ρουσία της στην κάθε διαφορετική περιοχή
του πλανήτη σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα των 21ων Κοινοπολιτει-
ακών Αγώνων περιλαμβάνονται τα πα-
ρακάτω αθλήματα : Άρση Βαρών, Γυ-
μναστική Ενόργανη&Ρυθμική, Επιτρα-
πέζια Αντισφαίριση, Καλαθόσφαιρα,
Καταδύσεις, Κολύμβηση, Μπάντμιν-
τον, Μπιτς Βόλεϊ, Πάλη, Ποδηλασία
Ορεινή & Δρόμου, Πυγμαχία, Σκοπο-
βολή, Σκουός, Στίβος, Τρίαθλο, Χόκεϊ,
Lawn Bowls, Netball, Powerlifting, και
Rugby Sevens.
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GOLD Coast 2018: 
Παρουσιάστηκε 

η «Queen’s Baton»
500 μέρες πριν την τελετή έναρξης των 21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων

Αθλήματα για όλα τα γούστα

Η Queen’s Baton των Κοινοπολιτει-
ακών Αγώνων του Gold Coast

Από την Queen’s Baton
Relay που πέρασε από

την Κύπρο τον Μάιο του
2014 στην πορεία προς

τη Γλασκώβη. Το 2017 η
σκυταλοδρομία θα πε-

ράσει από την Κύπρο
από 25-29 Σεπτεμβρίου

C I T I U S A L T I U S F O R T I U S

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ένας 18χρονος, χωρίς μεγάλες εμπειρίες από διε-
θνείς αγώνες, έμελλε να κλέψει την παράσταση
στην αρένα της Γυμναστικής στο Ρίο, την 1η μέρα
της αγωνιστικής δράσης των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Το βράδυ της 6ης Αυγούστου, ο Μάριος
Γεωργίου έγραψε ιστορία για την Κύπρο.
Αφότου έγινε ο πρώτος αθλητής της χώρας
μας που έλαβε μέρος στο Ολυμπιακό
άθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής,
ακολούθως με μια εξαιρετική από-
δοση στον προκριματικό του Σύνθε-
του Ατομικού, πήρε την πρόκριση
για τον τελικό! Με 85.289 βαθμούς
ήταν μάλιστα ο νεαρότερος από
τους 24 φιναλίστ! Και η συγκο-
μιδή του θα ήταν σαφώς μεγα-
λύτερη, αν δεν έκανε το
μοναδικό μεγάλο του λάθος
(σ.σ. πτώση) στον πλάγιο ίππο,
που είναι το καλύτερο του όρ-
γανο και σε αυτό στο οποίο είχε
ελπίδες ακόμη και για πρόκριση
στην 8άδα του τελικού.
Ο ενθουσιασμός για την πρό-
κριση του νεαρού Λεμεσιανού
έδωσε τη θέση της στη στεναχώ-

ρια, αφού τέσσερις μέρες μετά (10/08) στον τελικό, ένα
διάστρεμμα ποδοκνημικής που υπέστη στην προπόνηση

δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την παρουσία του. Πα-
ρόλα αυτά, η επιτυχία του Γεωργίου ήταν αναμφίβολα ιστο-

ρική για την Κύπρο.

Αίσθηση ευθύνης και υπόσχεση για δουλειά

Λίγους μήνες αργότερα ο 19χρονος (10/11/1995) αθλητής του Πα-
ναγιώτη Πετρίδη υπηρετεί ήδη τη στρατιωτική του θητεία, ως
μέλος του Λόχου Αθλητών. «Η επιτυχία στο Ρίο μου φέρνει μια αί-
σθηση ευθύνης. Πολλοί πλέον περιμένουν πολλά από μένα και
αυτό μου δίνει κίνητρο για να συνεχίσω. Κατάλαβα ότι πρέπει να
δουλέψω σκληρά, αφού είμαι στους πρώτους 24 του κόσμου.
Μπορώ να πάω πιο ψηλά, έτσι πρέπει να προπονηθώ και να δου-
λέψω», λέει ο ίδιος.

Στρατιώτης στο Λόχο Αθλητών, ο Μάριος Γεωργίου παίρνει δύο
διανυκτερεύσεις την εβδομάδα και βγάζει υπηρεσίες τα υπόλοιπα
βράδια. Καθημερινά, ο Γεωργίου λαμβάνει υπηρεσιακά, για πρωι-
νές και απογευματινές προπονήσεις : «Δεν με βοηθάει στην ξε-
κούραση το γεγονός ότι βγάζω «νούμερα» το βράδυ, ενώ το ότι
είμαι στη Λευκωσία σημαίνει ότι αναγκαστικά δουλεύω με άλλους
προπονητές (σ.σ. και όχι τον Παναγιώτη Πετρίδη) στο Πολυπρο-
πονητήριο», λέει ο 19χρονος για τις προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει..

Όσον αφορά τους μεγάλους στόχους για το 2017, ο Μάριος Γε-
ωργίου θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Κλουζ
της Ρουμανίας (19-23 Απριλίου), στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα
στην Ταϊπεϊ (19-29 Αυγούστου) και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
στο Μόντρεαλ του Καναδά (2-8 Οκτωβρίου).

Έλαμψε στο Ρίο • Στοχεύει ψηλότερα

ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
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Σας ευχαριστούμε...


