
Πραγματοποιήθηκε από 29-30 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο το
διήμερο σεμινάριο της Επιτροπής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της
Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων με θέμα «Το μέλλον των

Μεσογειακών Αγώνων. Το Σεμινάριο διοργάνωσε η Κυπριακή Ολυμπια-
κή Επιτροπή (ΚΟΕ), σε συνεργασία με τη ΔΕΜΑ. Σε αυτό συμμετείχαν 23
Πρόεδροι και Αξιωματούχοι Ολυμπιακών Επιτροπών από 18 Μεσογει-
ακές χώρες. Ανάμεσά τους, ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ Αλγερινός Αμάρ Αν-
τάντι, και ο Ταμίας της ΔΕΜΑ Κίκης Λαζαρίδης.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της
ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, επεσήμανε ότι οι τελευταίες διοργανώσεις πα-
ρουσιάζουν φθίνουσα πορεία σημειώνοντας και τα ακόλουθα : «Στό-
χος του σεμιναρίου είναι να αναλυθούν οι αιτίες αυτής της πορείας και
να βρεθούν λύσεις που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση των αγώνων»

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ Αμάρ Αντάντι, ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Μέλος Εκτελεστι-
κής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, η
Διεθύντρια Αθλητικών Σχολείων Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ροζάνα
Τσιουφέττι,ο Πρόεδρος Επιτροπής ΔΕΜΑ Συνεργασίας & Ανάπτυξης Τούλ-
λιο Παρατόρε, το Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΔΕΜΑ Μάργουαν Μαγ-
κούρ, η Γραμματέας Επιτροπής Αθλητών ΚΟΕ και πρώην Πρέσβης «Fair Play”
Κύπρου Χρυσταλλένη Τρικωμίτη, και ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης
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29η Σύνοδος Εθνικής 
Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου 
Με κεντρικό θέμα «Γιατί ο Ολυμπισμός
(Αθλητισμός) πρέπει να αποτελεί ανθρώπινο
δικαίωμα», η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
Κύπρου, πραγματοποίησε στις 9 Δεκεμβρί-
ου στο Ολυμπιακό Μέγαρο την 29η Ετήσια
Σύνοδο της. 

Στο πλαίσιο της Συνόδου, η ΚΟΕ και η ΕΟΑΚ,
απένειμαν τιμητική διάκριση στον κ. Κυριά-
κο Νεοκλέους, για τη συνολική του προ-
σφορά στη νεολαία, στην παιδεία, και στην
κοινωνία.  

Α.Βασιλείου: Βραβείο IOC 
Women and Sport Awards 2017
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απένειμε το
βραβείο «Γυναίκες και Αθλητισμός 2017»
στην κ. Αντρούλα Βασιλείου, βράβευση η
οποία αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 

Πρόκειται για μια εξαιρετικά τιμητική βρά-
βευση που απονέμεται για πρώτη φορά σε
υποψήφια από την Κύπρο, που τιμά τόσο
την ίδια για το έργο που έχει επιτελέσει όσο
και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή που
την έχει προτείνει. 

Επίτιμο Μέλος της E.F.P.M. 
ο Χαράλαμπος Λόττας
Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Fair Play (E.F.P.M.) ανα-
κήρυξε ως Επίτιμο Μέλος του, τον Γενικό
Γραμματέα της ΚΟΕ Χαράλαμπο Λόττα τι-
μώντας τον έτσι για την πολυετή του προ-
σφορά στο κίνημα, 

Η ανακήρυξη του κ. Λόττα ως Επίτιμου Μέ-
λους πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
της 23ης Ολομέλειας της E.F.P.M. οι εργασίες
της οποίας έλαβαν χώραν στη Χάιφα (Ισ-
ραήλ) από 23-27 Οκτωβρίου.
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου η 37η Γενική Συνέλευση της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής. Ύστερα από την επικύρωση των Πρακτικών της περσινής Γενι-
κής Συνέλευσης (11/11/2016), και σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, ο Πρόεδρος της
ΚΟΕ κατέθεσε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2017. Η Έκθεση Πεπραγμένων κινή-
θηκε σε πέντε βασικούς τομείς. 

α. Οικονομικά δεδομένα, β. Αγωνιστική παρουσία 2017 και τις Αγωνιστικές Υποχρεώσεις
2018, γ. Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, δ. Εσωτερικές και Διεθνείς σχέ-
σεις και ε. Εκδηλώσεις-Βραβεύσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ενώπιον της 37ης Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάστηκε ο απολογισμός
για το 2017 και κατατέθηκαν οι προϋπολογισμοί για το 2018

Στην ομιλία του ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης,
παρουσίασε τα αποτελέσματα των
αθλητικών αποστολών της ΚΟΕ, σε

τέσσερις διοργανώσεις το 2017 που ήταν
το 13ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό
Φεστιβάλ Νέων (Ερζορούμ–Τουρκία), οι
17οι Αγώνες Μικρών Κρατών (Σαν Μαρίνο
2017), οι 6οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέ-
ων (Μπαχάμες) και το 14ο Ευρωπαϊκό
Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων (Γκιόρ-Ουγγα-
ρία). Παράλληλα έγινε αναφορά στις τέσ-
σερις διοργανώσεις που θα συμμετάσχει η
ΚΟΕ το 2018 και είναι οι 23οι Χειμερινοί
Ολυμπιακοί Αγώνες Πιεονγκ Τσανγκ/Νοτί-
ου Κορέας 9-25/Φεβρουαρίου), οι 21οι Κοι-
νοπολιτειακοί Αγώνες (Γκόλντ Κόουστ/Αυ-
στραλία, 4-15 Απριλίου), οι 18οι Μεσογει-
ακοί Αγώνες (Ταραγόνα/Ισπανία, 22 Ιουνί-
ου-1η  Ιουλίου) και οι 3οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες Νέων (Μπουένος Άιρες/Αργεντινή, 6-18
Οκτωβρίου).

Στον τομέα της Εκπαίδευσης/Επιμόρφω-
σης, η κύρια προσπάθεια γίνεται μέσω της
δράσης της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδη-
μίας Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματο-
ποιήθηκαν, η 29η Σύνοδος της Ε.Ο.Α.Κ., το
6ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο «Pierre
de Coubertin”, και η Ημερίδα “Η Γυναίκα
στον αθλητισμό: Καταλύτης στην επίλυση
κοινωνικών προβλήμάτων” στην οποία πα-
ρέστη η Αρχηγός της ομάδας Προσφύγων
της ΔΟΕ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Ρίο, Τέγκλα Λορούπε. Συνεχίστηκε το πρό-

γραμμα Ολυμπιακής Παιδείας της ΚΟΕ με
επισκέψεις στο Ολυμπιακό Μέγαρο Δημο-
τικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Παράλληλα
υπήρξε συμμετοχή σε δραστηριότητες της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. 

Έγινε αναφορά στη συμμετοχή των μελών
του Εκτελεστικού Συμβουλίου στις Γενικές
Συνελεύσεις και σε διεθνείς Επιτροπές ολο-
κλήρου του φάσματος του αθλητισμού
(IOC, ANOC, EOC, CGF, ICMG, GSSE, EFPM),
όπως επίσης και στην παρουσία Μελών του
Εκτελεστικού Συμβουλίου σε σεμινά-
ρια/συνέδρια που διοργάνωσαν οι οργανι-
σμοί αυτοί. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το
πρόσφατο συνέδριο/σεμινάριο της Διε-
θνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕ-
ΜΑ) που διοργάνωσε η ΚΟΕ στην Κύπρο με
θέμα το «Μέλλον των Μεσογειακών Αγώ-
νων», το οποίο σημείωσε ιδιαίτερη επιτυ-
χία και απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από
τους εκπροσώπους των Ολυμπιακών Επι-
τροπών που συμμετείχαν σε αυτό. 

Παρουσιάστηκαν και οι υπόλοιπες δρα-
στηριότητες/ενέργειες της ΚΟΕ με ιδιαίτε-
ρη αναφορά στην εκδήλωση Απόδοσης Τι-
μών στον Επίτιμο Πρόεδρο της ΚΟΕ Ουρά-

νιο Ιωαννίδη, και στην βράβευση ύστερα
από πρόταση της ΚΟΕ, της κ. Αντρούλας
Βασιλείου με το βραβείο της ΔΟΕ «Γυναίκα
και Αθλητισμός 2017» για την Ευρώπη, τι-
μή η οποία αποδίδεται για πρώτη φορά σε
Κύπρια υποψήφια. 

Έγινε επίσης αναφορά και στις άλλες εκδη-
λώσεις όπως η διοργάνωση του εορτασμού
της Ολυμπιακής Ημέρας, στον τομέα των
βραβεύσεων όπου ξεχωριστή είναι η εκδή-
λωση για τους καλύτερους Έφηβους-Νεά-
νιδες της χρονιάς, τα βραβεία «Γλαύκος
Κληρίδης», καθώς και η πρόσφατη βρά-
βευση του Κυριάκου Νεοκλέους. Σημει-
ώθηκαν επίσης, τα εκπαιδευτικά προπονη-
τικά σεμινάρια που διοργανώνει η ΚΟΕ στο
πλαίσιο των προγραμμάτων “Olympic Soli-
darity”, η υπογραφή πρωτοκόλλου συνερ-
γασίας με το ΚΥΠΕ, η διοργάνωση της
Queen’ s Baton Relay που πρόβαλε με εξαι-
ρετικό τρόπο την φυσική ομορφιά και τον
πολιτισμό της Κύπρου στις χώρες της Κοι-
νοπολιτείας, και η τέλεση υπό την αιγίδα
της ΚΟΕ των ενοποιημένων ημερίδων των
Ειδικών Ολυμπιακών.

ΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Σεβασμός στην αυτοτέλεια και στο έργο της ΚΟΕ
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Την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων,
ακολούθησε η  παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων για το 2016 από τον Ταμία του
Εκτελεστικού Συμβουλίου κ. Δαμιανό Χατζηδαμιανού,
όπως και η Έκθεση του Ελεγκτή για τις οικονομικές
καταστάσεις του ίδιου έτους.  Η ολομέλεια της Γενικής
Συνέλευσης ενέκρινε τους προϋπολογισμούς για το
2018 και διόρισε τους Ελεγκτές για το έτος αυτό. 
Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο πέραν του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ. το Επίτιμο Μέλος
Ανδρέας Σταύρου, και εκπρόσωποι κάθε Ομοσπονδίας
και Σώματος – Μέλους της ΚΟΕ.

ΟΕκτελεστικός Διευθυντής του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος
«26.2» Τίμοθι Κίλντουφ, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του
Κάθι Κίλντουφ και τον Δημήτρη Κυριακίδη, υιό του σπουδαί-

ου μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη, επισκέφτηκαν το πρωί της
Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου 2017 το Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία
όπου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής, Ντίνο Μιχαηλίδη και τη διευθύντρια της ΚΟΕ Όλγα Πι-
περίδου.

To Ίδρυμα «26.2» (αναφέρεται στα 26,2 μίλια της απόστασης του
Μαραθωνίου -42.195 χλμ.) εδρεύει στη Βοστώνη και σκοπό έχει την
προώθηση και στήριξη της ενασχόλησης με τον μαραθώνιο, καθώς
και την προώθηση της υγείας και ανάπτυξης μέσω προγραμμάτων
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι κ. Κίλντουφ και Κυριακίδης δώρισαν στην Ολυμπιακή Επιτροπή
-με σκοπό τη συμπερίληψη στο Ολυμπιακό Μουσείο- δύο πίνακες
που απεικονίζουν τον Στέλιο Κυριακίδη. Μία απεικόνιση του γλυ-
πτού με τίτλο «Το Πνεύμα του Μαραθωνίου» που βρίσκεται στο ση-
μείο του «ενός μιλίου» στη διαδρομή του φημισμένου Μαραθωνίου
της Βοστώνης, και μίας ελαιογραφίας του Κύπριου μαραθωνοδρό-
μου όπου τον απεικονίζει κατά τη διάρκεια του αγώνα της Βοστόνης
το 1946.

Το γλυπτό «Το Πνεύμα του Μαραθωνίου» -δημιουργίας του Μίκο
Κάουφμαν- ανεγέρθηκε το 2004 στο δήμο του Χόπκιντον στη Βο-
στόνη και παρουσιάζει τον Στέλιο Κυριακίδη να τρέχει έχοντας δί-
πλα του τον Σπύρο Λούη να του δείχνει το δρόμο προς τη νίκη. Στο
κάτω μέρος του γλυπτού, παρουσιάζεται ο Φειδιππίδης, πρώτος μα-
ραθωνοδρόμος στην ιστορία, να τρέχει για να αναγγείλει στους
Αθηναίους τη νίκη στη μάχη του Μαραθώνα. Αντίγραφο του ίδιου
γλυπτού έχει τοποθετηθεί και στο Δήμο Μαραθώνα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Κίλντουφ ενημέρωσε τον πρό-
εδρο και τη διευθύντρια της ΚΟΕ για την παγκόσμια κληρονομιά
που άφησε η θρυλική νίκη του Στέλιου Κυριακίδη στο Μαραθώνιο
της Βοστώνης το 1946, πριν ξεναγηθεί ακολούθως στο Κυπριακό
Ολυμπιακό Μουσείο, το οποίο διατηρεί μια μεγάλη ενότητα προς
τιμή του Κύπριου Μαραθωνοδρόμου.

Ο Τίμοθι Κίλντουφ υπηρέτησε ως διευθυντής του Μαραθωνίου της
Βοστώνης από το 1983, και για περισσότερα από 30 χρόνια εργά-
στηκε για το Μαραθώνιο της αμερικάνικης μεγαλούπολης ο οποίος
θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στον κόσμο.

Ίδρυμα «26.2Μ - «Στέλιος Κυριακίδης»
Ο Τίμοθι Κίλντουφ και ο υιός του Στέλιου Κυριακίδη, Δημήτρης, δώρισαν δύο πίνακες 
για το Κυπριακό Ολυμπιακό Μουσείο
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Πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας από 24 μέχρι 25 Νο-
εμβρίου, η 46η Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ολυμπακών Επι-

τροπών (EOC) στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 50 Ολυμπιακών
Επιτροπών της Ευρώπης. Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώ-
πησαν ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Χα-
ράλαμπος Λόττας και η Γενική Διευθύντρια Όλγα Πιπερίδου.

Της Γενικής Συνέλευσης της EOC, προηγήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των ΑΜΚΕ. Σε αυτήν, έγιναν εισηγήσεις από την πλευρά της Κυ-
πριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως επίσης και από της αντίστοιχης του
Μονακό, για τροποποιήσεις του καταστατικού, και οι τελικές αποφάσεις θα
ληφθούν στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει τον προσεχή Μάιο.

Η 46η Γενική Συνέλευση ήταν παράλληλα και εκλογική, για εκλογή Εκτελεστικού
Συμβουλίου για την περίοδο 2017-21. Στις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα, επα-
νεξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο στη θέση του Ταμία, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΚΟΕ
Κίκης Λαζαρίδης. Νέος πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. εξελέγη ο Σλοβένος Γιάνετς Κοσί-
γιαντσιτς, και στη θέση του Αντιπροέδρου ο Δανός Νιλς Νάιγκαρντ. Γενικός Γραμ-
ματέας εξελέγει ο Ιταλός Ραφαέλε Πανιότζι. Τα νέα 12 Μέλη του Εκτελεστικού
Συμβουλίου είναι : οι Σπύρος Καπράλος (Ελλάδα), Ζλάτκο Μάτεσα (Κροατία),
Ζαν Μισέλ Μπρουν (Γαλλία), Μπιλ Σουίνι (Μεγάλη Βρετανία), Λίνεϊ Ρουτ Χαλν-
τορσντοτίρ (Ισλανδία), Ντάινα Γκουτζινεβισιούτε (Λιθουανία), Αντρέι Κρασνίτσκι
(Πολωνία), Τζόρντι Βιζάτσκι (Σερβία), Γιόζεφ Λίμπα (Σλοβακία), Αλεχάντρο
Μπλάνκο (Ισπανία), Χασάν Αράτ (Τουρκία) και Πέτερ Μένελ (Αυστρία). 

Πραγματοποιήθηκε από 8-11 Οκτω-
βρίου, το Σεμινάριο Αρχηγών Απο-

στολής των 21ων Κοινοπολιτειακών
Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο
Γκόλντ Κόουστ της Αυστραλίας. Την ΚΕ-
ΚΑ εκπροσώπησαν η Γενική Διευθύντρια
της ΚΟΕ Όλγα Πιπερίδου που θα είναι η
Αρχηγός Αποστολής και η Βοηθός Αρ-
χηγός Αποστολής Άντρη Σιάλου.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν
ήταν θέματα αφίξεων και αναχωρήσεων,
δηλώσεων συμμετοχής, Αντι-ντόπινγκ,
εισαγωγής όπλων των αθλητών σκοπο-
βολής, διαμονής, διακίνησης, εστίασης, εισιτηρίων εισόδου, ασφα-
λείας, Μ.Μ.Ε. και Τελετών Έναρξης και Λήξης. Επιπρόσθετα πραγ-
ματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κοινοπολιτειακό Χωριό και σε αριθμό
αγωνιστικών χώρων. 

46η Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών

Επανεκλογή Κίκη Λαζαρίδη στη θέση του Ταμία -
Νέος Πρόεδρος ο Γιάνεζ Κοσίγιαντσιτς

ΗΈνωση Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC), πραγματοποίησε
το διήμερο 2-3 Νοεμβρίου στην Πράγα, την 22η Γενική Συνέλευση

στην οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά εκπρόσωποι από 205 χώρες
και πέραν των 1300 συνέδρων και παρατηρητών από διάφορους ορ-
γανισμούς, αριθμοί οι οποίοι αποτελούν ρεκόρ. Σε αυτήν παρέστη ο
Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας
Μπαχ και την Κυπριακή Ολυμ-
πιακή Επιτροπή εκπροσώπησε
στη Γενική Συνέλευση ο Πρό-
εδρος Ντίνος Μιχαηλίδης και ο
Γενικός Γραμματέας Χαράλαμ-
πος Λόττας.  

Η ANOC κάλεσε όλες τις Ολυμ-
πιακές Επιτροπές μέλη της,
όπως οι δραστηριότητες και η
άσκηση πολιτικής εκ μέρους τους, να βασίζεται στις αρχές και τις κα-
τευθυντήριες γραμμές του Ολυμπιακού προγράμματος Agenda 2020.
Εκφράστηκε ιδιαίτερη ευαρέσκεια για την υλοποίηση της απόφασης
για αριθμητική ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα του αθλητι-
σμού και υπήρξε παραίνεση όπως η προσπάθεια για αύξηση των γυ-
ναικών στην ανώτερη διοίκηση του ολυμπιακού κινήματος συνεχιστεί.   

H ANOC επιβεβαίωσε τη δέσμευση της για εφαρμογή των υψηλότε-
ρων προτύπων χρηστής διακυβέρνησης. Αποφάσισε την δημιουργία
ανεξάρτητης Επιτροπής Ηθικής της ANOC και κάλεσε τις Εθνικές Ολυμ-
πιακές Επιτροπές να προχωρήσουν προς ανάλογες ενέργειες. Κάλεσε
παράλληλα όλες τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές που δεν το έχουν
κάνει ακόμη, να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με βάση τους κα-
νονισμούς της WADA.

ΗΓενική Εκλογική Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογει-
ακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου

στην Ταραγόνα. Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησαν
ο Πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος
Λόττας και ο Διοικητικός Λειτουργός της ΚΟΕ Σταύρος Μιχαηλίδης.
Σις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν, ο επίτιμος Πρόεδρος της

ΚΟΕ Κίκης Λαζαρίδης επανεξελέγη
στη θέση του Ταμία του Εκτελεστι-
κού Συμβουλίου της ΔΕΜΑ. 

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέ-
λευσης έγινε λεπτομερής παρου-
σίαση της προόδου των προετοιμα-
σιών για τη διοργάνωση ενώ έγινε
και παρουσίαση των αντίστοιχων

εργασιών από το Οράν της Αλγερίας για τους Αγώνες του 2021. Απο-
φασίστηκε επίσης η ανάθεση στην πόλη της Πάτρας των Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων το 2019.

Είχαν προηγηθεί τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, η συνεδρία της Τεχνικής
Επιτροπής των Αγώνων στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της
ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, ενώ το διήμερο 10-11 Οκτωβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε το Σεμινάριο Αρχηγών Αποστολής.  

Γενική Συνέλευση ΔΕΜΑ

Σεμινάριο Αρχηγών Αποστολής “Gold Coast 2018”

KOE: Παρούσα στην 22η Γενική Συνέλευση ANOC
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Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Fair Play (Euro-
pean Fair Play Movement) ανακήρυξε
ως Επίτιμο Μέλος του, τον Γενικό

Γραμματέα της ΚΟΕ Χαράλαμπο Λόττα τι-
μώντας τον έτσι για την πολυετή του προ-
σφορά στο κίνημα, τόσο ως απλό Μέλος
όσο και κατά το μακρό διάστημα που διε-
τέλεσε Μέλος του Εκτελεστικού Συμβου-
λίου.

Η ανακήρυξη του κ. Λόττα ως Επίτιμου
Μέλους πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της 23ης Ολομέλειας της E.F.P.M. οι
εργασίες της οποίας έλαβαν χώραν στη
Χάιφα (Ισραήλ) από 23-27 Οκτωβρίου.

Απευθυνόμενος στον κ. Λόττα και ανα-
πτύσσοντας το σκεπτικό της απόδοσης
της τιμητικής διάκρισης ο Πρόεδρος της
E.F.P.M. Αυστριακός Κρίστιαν Χίντερμ-
περγκ σημείωσε τα ακόλουθα : «Απευθύ-
νουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας προς
τον Στρατηγό Χαράλαμπο Λόττα. Αφιέρω-
σε πολλά χρόνια για την προώθηση των
αρχών του Fair Play στην χώρα του, και ει-
δικότερα κατά την παρουσία του στην
Εκτελεστική Επιτροπή πάντοτε προσέφε-
ρε πλήρη προσωπική υποστήριξη συμ-
βάλλοντας στην ανάπτυξη του E.F.P.M.»

Στην αντιφώνηση του ο κ. Λόττας ανέφερε τα εξής : «Είναι με βαθιά
συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα για άλλη μια φορά ανάμεσα σας,
και θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω για την τιμή που μου
αποδώσατε.

Ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια, όταν δημιουργήσαμε το European
Fair Play Movement (EFPM), έχοντας ως στόχο την προαγωγή και
την καλλιέργεια του Ευ Αγωνίζεσθαι στον αθλητισμό, στην εκπαί-
δευση και στην καθημερινή ζωή.

Οι προτεραιότητες της δράσης μας δια-
μορφώνονται διαχρονικά ανάλογα με τις
αλλαγές που επέρχονται στην κοινωνία. Τα
βασικά προβλήματα όμως που στιγματί-
ζουν τον αθλητισμό παραμένουν: Η βία, το
ντόπινγκ, ο ρατσισμός, η ανοχή, οι προσυ-
νεννοημένοι αγώνες και τα παράνομα στοι-
χήματα, η εμπορία νεαρών αθλητών και
παικτών, καθώς και οι φυλετικές και θρη-
σκευτικές διακρίσεις. Ανάλογα προσαρμό-
ζονται στις διάφορες εποχές τα πεδία δρά-
σης και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για
την επίλυση αυτών των προβλημάτων. 

Η EFPM επιζητεί να δημιουργήσει ένα κα-
λύτερο κόσμο, μέσα στο πνεύμα του Ευ
Αγωνίζεσθα και, βάσει της αξίας του «καλού
παραδείγματος» μέσα από τον αθλητισμό.
Αναζητώντας λοιπόν τα πρότυπα καλά πα-
ραδείγματα, οι στόχοι της ενθάρρυνσης και
της υποστήριξης των ηθικών αξιών του
αθλητισμού, καθώς και η προαγωγή του
πνεύματος “Ευ Αγωνίζεσθαι” θα κατακτη-
θούν πλήρως. Είναι γι’ αυτό το λόγο, που η
στάση ζωής, η καθημερινή συμπεριφορά
και οι πράξεις που τη συνοδεύουν, θα πρέ-
πει να ακολουθούν τον κάθε ένα από μας,
σε κάθε του στιγμή, από όποια θέση καλεί-

ται να υπηρετήσει τον σκοπό στον οποίο είμαστε ταγμένοι. 

Αυτό θα ήθελα να πιστεύω ότι έπραξα όσο καλύτερα μπορούσα μέ-
χρι τώρα, αυτό σκοπεύω να συνεχίσω να πράττω, τόσο από τη θέ-
ση του Γενικού Γραμματέα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής,
αλλά και κατά την όποιαν άλλη δραστηριότητα μου στο χώρο του
Αθλητισμού». 

Η E.F.P.M. ιδρύθηκε το 1994, και σήμερα αριθμεί 39 Μέλη, Εθνικές
Ολυμπιακές Επιτροπές από την Ευρώπη.

Χαράλαμπος Λόττας: Ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος της E.F.P.M. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΜΑ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Παρόντες 23 εκπρόσωποι από 18 χώρες της Μεσογείου

Πραγματοποιήθηκε από 29-30 Νοεμβρί-
ου στο Ολυμπιακό Μέγαρο το διήμερο
σεμινάριο της Επιτροπής Συνεργασίας

και Ανάπτυξης της Διεθνούς Επιτροπής Μεσο-
γειακών Αγώνων με θέμα «Το μέλλον των Με-
σογειακών Αγώνων. Το Σεμινάριο διοργάνωσε
η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), σε συ-
νεργασία με τη ΔΕΜΑ. Σε αυτό συμμετείχαν 23
Πρόεδροι και Αξιωματούχοι Ολυμπιακών Επι-
τροπών από 18 Μεσογειακές χώρες. Ανάμεσά
τους, ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ Αλγερινός Αμάρ Αντάντι, και ο Ταμίας
της ΔΕΜΑ Κίκης Λαζαρίδης. Χαιρετισμό στο σεμινάριο απηύθυνε ο
Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Δημήτρης Λεοντής.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της
ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στα σημερινά δεδομένα των
Μεσογειακών Αγώνων και την φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρό-
νια σε ότι αφορά τη συμμετοχή των κορυφαίων αθλητών και του εν-
διαφέροντος του κοινού τα οποία βρίσκονται σε αναντιστοιχία με

την αύξηση των χωρών, των αθλημάτων, και
των συμμετεχόντων σημειώνοντας τα εξής :
«Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλυθούν οι
αιτίες και να βρεθούν λύσεις που θα οδηγή-
σουν στην αναβάθμιση των αγώνων»  

Τις παρουσιάσεις των ομιλητών ακολουθούσε
συζήτηση για όσα κατατέθηκαν τα πορίσματα
των οποίων θα κατατεθούν στην ΔΕΜΑ με
στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
των αγώνων. Η πρώτη μέρα του Σεμιναρίου

ολοκλήρώθηκε με τη δημιουργία δύο ομάδων εργασίας με στόχο
την εξαγωγή συμπερασμάτων και κατάθεση προτάσεων που θα συ-
ζητηθούν στο τέλος του σεμιναρίου.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, τίμησε τους ομιλητές πα-
ραδίδοντας τους αναμνηστική ρέπλικα, αντίγραφο του «Καραβιού
της Κερύνειας», αναφερόμενος στην σημασία του για την ιστορία
και την κληρονομιά της Κύπρου.

Ο κ. Τούλλιο Παρατόρε, Πρόεδρος Επιτροπής ΔΕΜΑ
Συνεργασίας & Ανάπτυξης παρουσίασε το θέμα “Η
κληρονομιά των Μεσογειακών Αγώνων”. Σύμφωνα με
στοιχεία, το 95% των εγκαταστάσεων που
χρησιμοποιήθηκαν στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις
(Αλμερία, Πεσκάρα και Μερσίνα) έχουν παραδοθεί
στις αθλητικές αρχές και τα Πανεπιστήμια των πόλεων
αυτών και σήμερα χρησιμοποιούνται, ενώ οι
σημερινές βασικές αθλητικές υποδομές της Τυνησίας
που φιλοξένησε τους αγώνες το 2001, δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες
της διοργάνωσης εκείνης. 

Ο κ.Μάργουαν Μαγκούρ, Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΔΕΜΑ, στην εισήγηση του
ανέπτυξε το θέμα “Μελλοντικές ενέργειες για καλύτερους Μεσογειακούς Αγώνες”. Ο κ.
Μάγκούρ ζήτησε όπως αυξηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των Εθνικών
Ολυμπιακών Επιτροπών σε σχέση με τη συμμετοχή τους στους αγώνες και να τεθούν
κριτήρια συμμετοχής για τους αθλητές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο
επίπεδο αγώνων.  Πρότεινε επίσης την ενδυνάμωση των ομαδικών αθλημάτων και
κυρίως του ποδοσφαίρου. Θεώρησε ως σημαντική την στήριξη ακόμη περισσότερο
των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων που είναι μια νέα διοργάνωση που ταιριάζει
στις ανάγκες της εποχής.

O Πρόεδρος της ΔΕΜΑ Αμάρ Αντάντι ανέπτυξε το θέμα «Μεσογειακοί Αγώνες : Εξέλιξη
– προκλήσεις για την διατήρηση των αγώνων». Ο κ. Αντάντι παρουσίασε τα στοιχεία
από τις συμμετοχές χωρών, και αθλητών στα 66 χρόνια που πέρασαν από την πρώτη
διοργάνωση στην Αλεξάνδρεια. Στις προτάσεις αναβάθμισης του Προέδρου της
ΔΕΜΑ, περιλαμβάνονται η αναθεώρηση του κανονισμού που επιτρέπει μόλις σε οκτώ
χώρες (από τις 26) να διοργανώσουν τους αγώνες, του εκσυγχρονισμού του
προγράμματος με την συμπερίληψη περισσοτέρων των τριών μη Ολυμπιακών
αθλημάτων, του καθορισμού του έτους διεξαγωγής των αγώνων με βάση τον τετραετή
Ολυμπιακό κύκλο, και της συνεργασίας των χωρών που συμμετέχουν έτσι ώστε να
εξασφαλισθούν μεγαλύτεροιι οικονομικοί πόροι για του αγώνες.

O κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Μέλος
Εκτελεστικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής ανέπτυξε το θέμα
Εμπειρίες Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και η δική τους οπτική γωνία”.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη διαχρονική συμμετοχή της Ελλάδας στους αγώνες,
ανέδειξε τη δραστική μείωση στις τελευταίες διοργανώσεις του ποσοστού
συμμετοχής των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών στους αγώνες. Κατέγραψε ως
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγώνες, την αύξηση των
αθλημάτων, την αύξηση του κόστους για τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, το κόστος
της κάθε διοργάνωσης και το μειωμένο ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Στις προτάσεις του περιέλαβε την αλλαγή του χαραχτήρα των αγώνων, τη δημιουργία
ελκυστικού αγωνιστικού προγράμματος, τη μείωση του κόστους των αγώνων και την
επιλογή του καταλληλότερου χρόνος διεξαγωγής που θα αυξήσει τα κίνητρα και για
τους αθλητές και για τα Μ.Μ.Ε.

Η κα Ροζάνα Τσιουφέττι, Διευθύντρια Αθλητικών
Σχολείων Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανέπτυξε
το θέμα “Η αξία και η σημασία των Μεσογειακών
Αγώνων”. Στην τοποθέτηση της η κα Τσιουφέττι,
σημείωσε ότι οι προσεχείς Μεσογειακοί Αγώνες που
θα γίνουν στην Ταραγόνα θα πρέπει να είναι οι
τελευταίοι που θα διεξαχθούν με ένα τόσο
εκτεταμένο αγωνιστικό πρόγραμμα.



Tελευταίος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος
της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης που ανέ-
πτυξε το θέμα “Κίνητρα για τη συμμετο-

χή των αθλητών κορυφής”. Ο Πρόεδρος της
ΚΟΕ αναφέρθηκε στην προσέγγιση των
αγώνων από την πλευρά της Κύπρου, σημει-
ώνοντας ότι αυτοί αξιολογούνται ως ένα εκ
των κορυφαίων αθλητικών και πολιτιστικών
γεγονότων το έτος διεξαγωγής τους. Ως εκ
τούτου δεν τίθεται θέμα συμμετοχής των κο-
ρυφαίων αθλητών από πλευράς των μικρών
χωρών. Παρουσίασε συνοπτικά τις αιτίες
που συμβάλουν στην απουσία αθλητών κο-
ρυφής των μεγάλων χωρών και σε ότι αφο-
ρά τα κίνητρα για τους αθλητές αυτούς, πρό-
τεινε όπως το έτος διεξαγωγής τους να είναι
όσο το δυνατόν πιο κοντά στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, τα αθλήματα να περιοριστούν
σε 17-18 εκ των οποίων τα 12-14 να είναι μό-
νιμα στο πρόγραμμα διεξαγωγής, να υπάρ-
ξουν κριτήρια που θα βοηθούν στην πρό-
κριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και στα
αθλήματα όπου υπάρχει «ranking list» τα
αποτελέσματα των αγώνων να συμπεριλαμ-
βάνονται σε αυτήν.

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν
με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην
οποία συμμετείχαν οι Αμάρ Αντάντι, Σπύρος
Καπράλος, Μαργουάν Μαγκούρ, και Χρυ-
σταλλένη Τρικωμίτη και στη συνέχεια η πλει-
οψηφία των συνέδρων τοποθετήθηκε για

όσα θέματα τέθηκαν στο διήμερο σεμινάριο.
Κοινή πεποίθηση είναι ότι οι αγώνες μπο-
ρούν να αναβαθμιστούν και πρωταρχικός
παράγοντας είναι η εξεύρεση μεγαλύτερων
πόρων κάτι που μπορεί να συμβεί κυρίως με
την εμπλοκή χορηγών, και καλύτερης προ-
βολής και κυρίως με την αναβάθμιση του
αγωνιστικού επιπέδου των αγώνων. Ταυτό-

χρονα τέθηκε και το θέμα της γεωπολιτικής
σημασίας των αγώνων δεδομένων των θε-
μάτων μετανάστευσης και των πολιτικών
διενέξεων των χωρών της Μεσογείου και το-
νίστηκε η δυνατότητα που προσφέρουν οι
αγώνες για την ανάδειξη των θεμάτων αυ-
τών με στόχο την άμβλυνση των προβλημά-
των που δημιουργούνται.a

Ντ. Μιχαηλίδης: 
«Σύνδεση των αγώνων με την Ολυμπιακή πρόκριση»
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HΓραμματέας Επιτροπής Αθλητών ΚΟΕ και πρώην Πρέσβης “Fair
Play” Κύπρου, Χρυσταλλένη Τρικωμίτη, ανέφερε στην ομιλία
της ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν μέρος του ευρύτε-

ρου Ολυμπιακού Κινήματος και σε ότι αφορά το Fair Play θα πρέπει
και σε αυτούς τους αγώνες οι αθλητές να εμπνέονται από τις αξίες
του Ολυμπισμού της Αριστείας της Φιλίας και του Σεβασμού. 

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το Fair Play στις μέρες μας είναι η αφό-
ρητη πίεση που ασκείται για την νίκη» σημείωσε χαραχτηριστικά,
αναφέροντας και τα ακόλουθα: «Οι Μεσογειακοί Αγώνες συνδέουν
εκ των πραγμάτων διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς. Ιδιαί-
τερα το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο για τις μικρότερες χώρες της
Μεσογείου (Κύπρος, Μάλτα. Σαν Μαρίνο, Μαυροβούνιο κ.λ.π.) και οι
αγώνες δίνουν την ευκαιρία σε αθλητές να αγωνιστούν σε ψηλότερο
επίπεδο και να βελτιωθούν» ήταν η τοποθέτηση της για το σήμερα
των Μεσογειακών Αγώνων. 

Η κα Τρικωμίτη κάλεσε την ΔΕΜΑ να διερευνήσει σε ποια αθλήματα
διαχρονικά το επίπεδο είναι υψηλό (φέρνοντας ως παράδειγμα τη
δική της συμμετοχή στην Ρυθμική Γυμναστική όπου συνήθως συμ-
μετέχουν οι περισσότερες καλύτερες αθλήτριες κάθε χώρας) και σε
ποια δεν συμμετέχουν οι αθλητές κορυφής έτσι ώστε να ληφθούν
μέτρα για ένα πιο ισορροπημένο επίπεδο συμμετοχών.

Χρυσταλλένη Τρικωμίτη: 
«Μεγαλύτερος κίνδυνος για το Fair Play η αφόρητη πίεση που ασκείται για την νίκη».
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29Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΟΑΚ

29η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΟΑΚ
«ΓΙΑΤΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ»

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Με κεντρικό θέμα «Γιατί ο Ολυμπισμός (Αθλητισμός) πρέπει να
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα» η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδη-
μία Κύπρου, πραγματοποίησε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο

Ολυμπιακό Μέγαρο την 29η Ετήσια Σύνοδο της. 

Η σύνοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό Ύμνο από την Μουσικό Ειρήνη
Κακογιάνη, και στη συνέχεια τηρήθηκε μονόλεπτος σιγή εις μνήμην
του Ανδρέα Γεωργιάδη που απεβίωσε την περασμένη άνοιξη και διε-
τέλεσε επί δεκαετίες μέλος της Εφορείας της ΕΟΑΚ. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής (ΚΟΕ) και της ΕΟΑΚ, κ. Ντίνος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην επι-
λογή του θέματος της φετινής Συνόδου, λέγοντας ότι η άσκηση και ο
αθλητισμός αποτελούν, πλέον για τη σύγχρονη κοινωνία αναφαίρετο
ανθρώπινο δικαίωμα. Δικαίωμα που πρέπει να επωφελείται κάθε άν-
θρωπος, ανεξάρτητα κοινωνικού επιπέδου, θρησκείας ή εκπαίδευσης. 

Σημείωσε δε και τα εξής : «Ως ανθρώπινο δικαίωμα, ο αθλητισμός πρέ-
πει να προβάλλεται και αναπτύσσεται με τρόπο, ώστε ο μεγαλύτερος
δυνατός αριθμός ατόμων να μπορεί να αθλείται στην καθημερινή του
ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Διεθνής Ολυμ-
πιακή Επιτροπή, πολύ σωστά τονίζουν πάντα τη σχέση του Αθλητισμού
με το επίπεδο ανάπτυξης μιας κοινωνίας ή μιας χώρας.Επειδή ο αθλη-
τισμός είναι τόσο μόρφωση και παιδεία, όσο και μια δραστηριότητα
που επηρεάζεται από αυτές, η συμμετοχή των ανθρώπων στον Αθλη-
τισμό, αποτελεί το δείκτη για το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης και
ευεξίας που επιτυγχάνεται σε μια δεδομένη κοινότητα».

Χαιρετισμούς στην σύνοδο απηύθυναν  ο Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Δη-
μήτρης Λεοντής, ο Επίτιμος Κοσμήτορας της ΔΟΑ Δρ Κώστας Γεωρ-
γιάδης, και εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώ-
στα Καδή η Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής κα
Κάλλη Χατζηιωσήφ.

ΗΚυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η ΕΟΑΚ, απένειμαν κατά
τη διάρκεια της Συνόδου τιμητική διάκριση στον κ. Κυριάκο
Νεοκλέους, για τη συνολική του προσφορά στη νεολαία, στην

παιδεία, και στην κοινωνία. Συγκινητική στιγμή η παρουσία στην Σύ-
νοδο μαθητών του Λυκείου Έγκωμης «Κυριάκος Νεοκλέους» η οποί-
οι χάρισαν στον τιμώμενο αναμνηστική φανέλα του Λυκείου, ενώ
απήγγειλαν άγνωστο ποίημα του Πιερ ντε Κουμπερτέν που παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο. 

Στην αντιφώνηση του ο κύριος Νεοκλέους καθήλωσε τους παρευ-
ρισκόμενος παρουσιάζοντας την προσέγγιση και το όραμα του για
την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Ολυμπισμό αναδεικνύοντας τον
πρωτεύοντα ρόλο του Σχολείου και των Γονέων: «Θα πρέπει να πα-
ρέχουμε στο παιδί μια γενική ηθικο-πνευματική ΑΓΩΓΗ και ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ, με την αγωγή να αρχίζει από την βρεφική ηλικία. Επιπρό-
σθετα θα πρέπει να προικίσουμε το παιδί με μια ολοκληρωμένη, ευ-
ρεία ανθρωπιστική εκπαίδευση, μη εξαιρουμένης βέβαια της ωφε-
λιμιστικής κατάρτισης, απαραίτητης για την εξασφάλιση προς το
ζην. Στη δε ανθρωπιστική, να περιλαμβάνουμε ένα φιλόδοξο πρό-
γραμμα που να καλλιεργεί τη βασική φιλοσοφική σκέψη, η οποία
με τον χρόνο, να οδηγήσει στο «Γνώθι σαυτόν», στην κατανόηση
της ύπαρξης μας και της δημιουργίας του κόσμου, σε μια κατάστα-
ση που να ελευθερώνει τον άθρωπο από τη δυστυχία, τους φόβους
και τις προκαταλήψεις.»
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ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΙΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

Κύριοι ομιλητές στην Σύνοδο ήταν ο Καθηγητής Δρ. Κώστας Γε-
ωργιάδης,  η Δρ Γκέλη Αρώνη, η Καθηγήτρια  Δρ Ανθή Λού-

τσιου, και ο Καθηγητής Δρ Πάνο Ραζής. Μετά από την κάθε πα-
ρουσίαση οι εισηγητές δέχτηκαν τις ερωτήσεις των Συνέδρων
που παρακολουθούσαν τις εργασίες τις Συνόδου. 

Στο πλαίσιο της Συνόδου ο Χαράλαμπος Πηλαβάκης παρουσία-
σε τις εντυπώσεις από τη συμμετοχή στην 57η Σύνοδο της ΔΟΑ
για Νέους που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της στην
Αρχαία Ολυμπία. 

Στην 29η Σύνοδο της ΕΟΑΚ συμμετείχαν 180 περίπου σύνεδροι
ανάμεσα στους οποίους Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΚΟΕ, Εκπρόσωποι Δήμων και οργανωμένων Φορέων, Πρόεδροι
Αθλητικών Ομοσπονδιών και άλλοι αθλητικοί παράγοντες, γυ-
μναστές, αθλητές και μαθητές Αθλητικών Σχολείων. Όσα κατατέ-
θηκαν στη Σύνοδο, οι ομιλίες, οι ερωτήσεις των συνέδρων και οι
απαντήσεις, οι συζητήσεις και τα συμπεράσματα της Συνόδου,
θα εκδοθούν όπως κάθε χρόνο σε ειδικό αναμνηστικό λεύκωμα

Δρ. Κώστας Γεωργιάδης / Επίτιμος Κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας: Ανέπτυξε το θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες και Ειρήνη», θέτοντας κυ-
κλωτικά και καίρια τη σύνδεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Ολυμπιακού Κι-
νήματος και του αμοιβαίου σεβασμού με την βαθύτερη έννοια της ειρήνης.
Έκανε εκτενή και παραδειγματική επεξήγηση από την αρχαιότητα μέχρι σή-
μερα, των περιπτώσεων όπου τηρήθηκε η Ολυμπιακή εκεχειρία, ή και το αντί-
θετο, όπως συμβαίνει στη σύγχρονη εποχή διεξαγωγής των αγώνων.
Σημείωσε δε, ότι, στις μέρες μας αν και δεν υπάρχει καθολική εκεχειρία, οι με-
λέτες έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων
οι συρράξεις και οι επιθετικές ενέργειες ανά το παγκόσμιο παρουσιάζουν αι-
σθητή μείωση.

Δρ Γκέλη Αρώνη / Υπεύθυνη για τη Διαχείριση, Συντονισμό και Παρακολού-
θηση της Εκπαίδευσης των Προσφύγων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας) : Ανέπτυξε το θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την
έννοια του Ολυμπισμού με αφορμή την προσφυγική κρίση». Στην ομιλία της
περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης στους χώρους άφιξης των προσφύγων
ύστερα από πολύ δύσκολα ταξίδια, που από μόνες τους μεγεθύνουν τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι προσφυγοποιημένοι άνθρωποι. Η κ. Αρώνη
παρουσίασε την βελτίωση στον τομέα προσαρμογής και κοινωνικής ενσωμά-
τωσης που παρουσιάζουν πρόσφυγες που εντάσσονται σε προγράμματα
άθλησης, αναπτύσσοντας δεξιότητες ζωής όπως να αποδίδεις υπό πίεση, να
επιλύεις προβλήματα, και να μαθαίνεις να χάνεις, και εξήρε τη σημασία της
δημιουργίας της Ολυμπιακής ομάδας Προσφύγων που προέβαλε το πρό-
βλημα των προσφύγων σε όλο τον πληθυσμό της γης. «Ο Ολυμπισμός δεν
είναι μόνο ανθρώπινο δικαίωμα, αποτελεί και ευθύνη όλων των ανθρώπων
απέναντι στους πρόσφυγες»

Δρ Ανθή Λούτσιου / Κλινική Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Κλινικής Εκπαίδευσης, Τμήματος Ψυχολο-
γίας, Πανεπιστημίου Κύπρου : Ανέπτυξε το θέμα «Ο Ολυμπιακός Άθλος υπέρ των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και της Κοινωνικής Συνεισφοράς». Η Δρ Ανθή Λούτσιου παρουσίασε την
δυναμική των αθλητών-προτύπων οι οποίοι έδωσαν τις μεγαλύτερες μάχες της ζωής τους
έξω από το ριγκ και τους αθλητικούς χώρους (Νέλσον Μαντέλα, Μοχάμεντ Άλι) προσφέρον-
τας έτσι τη δυνατότητα για κοινωνική αλλαγή και δίνοντας φωνή σε όσους δεν είχαν την δύ-
ναμη να ακουστούν, προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης. υπέρ των ευάλωτων ανθρώπων,
και της κοτοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταλήγοντας σημείωσε ότι «ο αθλητι-
σμός έχει τη δύναμη να εμπνεύσει, οι αθλητές υψηλού επιπέδου έχουν την δύναμη να επι-
δράσουν ως πρότυπα, και οι αθλητές και προπονητές δικαιούνται και έχουν κοινωνικό
ρόλο». Κάλεσε όλους όσοι έχουν δυνατότητες παρέμβασης να ενεργοποιηθούν με κάθε
τρόπο, όσο δύσκολος και αν φαίνεται η υλοποίηση του στόχου που θα θέσουν στο ξεκίνημα
της προσπάθειας τους. 

Δρ Πάνος Ραζής / Καθηγητής Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου : Στην παρέμ-
βαση του στη Σύνοδο παρουσίασε το θέμα «Ο Ολυμπισμός ως δύναμη συνο-
χής της Κοινωνίας και του Πολιτισμού». Στην παρουσίαση του ο κ. Ραζής
σημείωσε ότι ο αθλητισμός είναι έννοια βαθύτερη και έμφυτη στον άνθρωπο,
όπως οι άλλες ανθρώπινες αξίες, της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, και
της δημοκρατίας σημειώνοντας ότι ως τέτοια αξία, αποτελεί αδιαμφισβήτητα
ανθρώπινο δικαίωμα και ευγενή διεκδίκηση από όλους. Καταλήγοντας ανέ-
δειξε τα εξής : «Ο Ολυμπισμός στην βαθύτερη και υγιή του διάσταση είναι κο-
σμοθεωρία, που στοχεύει σε μια επιβράβευση που έχει καθαρά εσωτερικό
χαραχτήρα, και δεν περιμένει τίτοτα απ’ έξω, όπως οι άλλες κοσμοθεωρίες,
ούτε ακόμη και τον συμβολικό κότινο ελαίας. Υπό αυτή την έννοια, ο Ολυμπι-
σμός αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση μας, αφού αποτελεί
μια μοναδική δύναμη συνοχής της Κοινωνίας και του Πολιτισμού μας».



ΚΟΕ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗ

Hκα Ευαγγελία Τρικωμίτη εξελέγη ως Μέλος της Τεχνικής Επι-
τροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ρυθμικής Γυμναστικής,
μία ιδιαίτερη τιμή καθώς είναι η πρώτη φορά που Τεχνικός

της Ομοσπονδίας Γυμναστικής εκλέγεται σε αυτή τη θέση. Η εκλο-
γή της κα Τρικωμίτη θεωρείται πολύ μεγάλη επιτυχία λαμβάνοντας
υπόψη ότι είχε 20 ανθυποψήφιες από πολύ μεγάλες χώρες της Ευ-
ρώπης με μεγάλη παράδοση στη Ρυθμική Γυμναστική όπως η Ισπα-
νία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Ουκρανία και πολλές άλλες.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει προς την κα Τρικωμίτη
τα θερμά συγχαρητήρια και της εύχεται κάθε επιτυχία στο δύσκολο
έργο που αναλαμβάνει και παράλληλα εκφράζει τη βεβαιότητα ότι
η εκλογή της θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Γυμνα-
στικής στην Κύπρο άλλα και του αθλητισμού γενικότερα.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΕ 
Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την 
Ernst & Young

Σε στρατηγική συμφωνία με τον Επαγγελματικό και εξειδικευ-
μένο Οίκο Ernst & Young (ΕΥ) προχώρησε η Κυπριακή Ολυμ-
πιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2107.

Συγκεκριμένα, η ΕΥ θα παρέχει τεχνική υποστήριξη προς την ΚΟΕ,
για τον καταρτισμό και υλοποίηση ενός τριετούς Στρατηγικού Σχε-
διασμού για την περίοδο 2017-2020. Ο εν λόγω σχεδιασμός θα συν-
δέεται άμεσα με τον προϋπολογισμό των δραστηριοτήτων της ΚΟΕ
και θα παρακολουθείται η υλοποίηση του μέσω σύγχρονων ηλε-
κτρονικών εργαλείων παρακολούθησης.

Η προσπάθεια αυτή, η οποία είναι πλήρως συνυφασμένη με τους
Στρατηγικούς Πυλώνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για
εφαρμογή πρακτικών καλής διακυβέρνησης, χαρακτηρίζεται ως
πρωτοποριακή, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα αθλητικά δεδο-
μένα και αναμένεται να αναβαθμίσει περαιτέρω το εσωτερικό περι-
βάλλον του Οργανισμού.

Η ολοκλήρωση της δημιουργίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα
εξελιχθεί σε τέσσερα στάδια και αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας στην ΚΟΕ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας της
ΚΟΕ, μαθητές του Ευρυβιάδειου Γυμνασίου Λάρνακας,
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη την Πέμπτη

9 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ολυμπιακού
Μεγάρου, και έτυχαν ενημέρωσης για θέματα που αφορούν
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ευρύτερο Ολυμπιακό Κί-
νημα.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές
του Γυμνασίου παρακολούθησαν βίντεοπροβολή με θεμα-
τολογία που αφορούσε τη συμμετοχή των Αθλητών στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες. 

Οι 200 περίπου μαθητές του Ευρυβιάδειου Γυμνασίου Λάρ-
νακας στην πλειοψηφία τους προέρχονται από πάρα πολλές
διαφορετικές χώρες και συνοδεύονταν κατά την διάρκεια της
επίσκεψης που διήρκεσε δύο περίπου ώρες από καθηγητές
του Γυμνασίου.
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Olympic Solidarity
Σεμινάρια Προπονητών Ποδηλασίας & Πάλης

HΚυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) σε συνεργασία με την
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ΚΟΠΟ) και την Κυπριακή
Ομοσπονδίας Πάλης (ΚΟΠΑΛ) και υπό την αιγίδα προγράμ-

ματος του Olympic Solidarity, διοργάνωσαν σεμινάρια προπονητών.

Το σεμινάριο της ΚΟΠΟ διεξήχθη στο Allegra GSP Sport Center από
τις 21-27 Οκτωβρίου. Εισηγητής στο σεμινάριο ήταν ο κ. Βασίλης
Αναστόπουλος από την Ελλάδα ο οποίος εκπροσώπησε την Παγ-
κόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας (UCI). Στο σεμινάριο δήλωσαν
συμμετοχή 19 υποψήφιοι προπονητές, οι οποίοι μετά το τέλος των
διαλέξεων παρακάθησαν σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλώμα-
τος προπονητικής Level 1.

Το σεμινάριο της ΚΟΠΑΛ από τις 4 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου διεξήχθη
στο Ολυμπιακό Μέγαρο και σε χώρους προπόνησης. Εισηγητής στο
σεμινάριο ήταν ο Άγγλος Τρέβορ Χόσκινς, ο οποίος εκπροσώπησε
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης (UWW). Οι προπονητές που δή-
λωσαν συμμετοχή στο σεμινάριο μετά το τέλος των διαλέξεων πα-
ρακάθησαν σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος προπονη-
τικής Level 1.

Στο πλαίσιο του Olympic Solidarity, η ΚΟΕ σε συνεργασία με τις
αθλητικές ομοσπονδίες διοργανώνουν σε σταθερή βάση Τεχνικά
Σεμινάρια Προπονητών. Για την φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν
πέντε σεμινάρια προπονητών, σε συνεργασία με τις οικίες Ομο-
σπονδίες, για προπονητές Αντισφαίρισης, Ρυθμικής Γυμναστικής και
Κανό, Ποδηλασίας και Πάλης.

Παραδίδοντας τα διπλώματα στους συμμετέχοντες ο Πρό-
εδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, εξήρε το ρόλο του προπο-
νητή στην ανάπτυξη των αθλημάτων : «Βασικοί συντελεστές σε
όλα τα αθλήματα είναι οι προπονητές. Το σεμινάριο βοήθησε
για να εμπλουτίσουν οι προπονητές μεταξύ άλλων την παιδα-
γωγική και την τεχνική τους κατάρτιση. Η Πάλη είναι ένα
άθλημα που δύσκολα προσελκύει μεγάλες μάζες γιατί είναι κα-
θαρά τεχνικό. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι ταιριάζει στον σω-
ματότυπο του μέσου Κύπριου αθλούμενου. Ως ΚΟΕ θα
συνεχίσουμε τις προσπάθειες ανάπτυξης του αθλήματος που
έχει βαθιές Ολυμπιακές και Ελληνικές ρίζες. Θα επιδιώξουμε
παράλληλα σε όσες διεθνείς διοργανώσεις υπάρχει στο πρό-
γραμμα η Πάλη, η ΚΟΕ να συμμετέχει με αποστολή αθλητή/τών,
ανεξάρτητα των πιθανοτήτων που θα έχει για κατάκτηση κά-
ποιου μεταλλίου».
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ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: τιμήθηκε με το βραβείο IOC  “Women
and Sport Awards 2017”

HΔιεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απένειμε το βραβείο «Γυναίκες
και Αθλητισμός 2017» στην κ. Αντρούλα Βασιλείου βράβευση
η οποία αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρόκειται για μια

εξαιρετικά τιμητική βράβευση που απονέμεται για πρώτη φορά σε
υποψήφια από την Κύπρο, που τιμά τόσο την ίδια για το έργο που
έχει επιτελέσει όσο και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή που την
έχει προτείνει.

Τα βραβεία «Γυναίκες και Αθλητισμός» της ΔΟΕ είναι θεσμός που
καθιερώθηκε το 2000, για την αναγνώριση των δράσεων και των
επιτευγμάτων γυναικών από όλο τον κόσμο για την υλοποίηση του
στόχου της προώθησης της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό.
Κάθε χρόνο η ΔΟΕ καλεί τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές να προ-
τείνουν πρόσωπα ή οργανισμούς που προωθούν την ισότητα και
την παρουσία γυναικών στον αθλητισμό στις χώρες τους. Η ειδική
επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων της ΔΟΕ αποτελούμε-
νη από μέλη της Επιτροπής «Γυναίκες και Αθλητισμός της ΔΟΕ, επι-
λέγει έξι νικήτριες κάθε χρόνο, μία για το Παγκόσμιο βραβείο και
πέντε για τα Ηπειρωτικά βραβεία. 

Η κ. Αντρούλα Βασιλείου -πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση- τιμήθηκε για την καθοριστική της συμβολή στην προώθηση πο-
λιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση που στόχο είχαν την θεσμοθέ-
τηση της ισότητας στον αθλητισμό. Σε σχετική ανακοίνωση της ΔΟΕ
αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής : «Ύστερα από την έντονη
δραση της ως μέλος του Κοινοβουλίου της Κύπρου, μετέφερε το
2010 τον αγώνα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ως Ευρωπαία Επί-
τροπος ανέλαβε μεταξύ άλλων και τον τομέα του Αθλητισμού. Ηγή-
θηκε της προσπάθειας διαμόρφωσης των πολιτικών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης τοποθετώντας εμφαντικά τα ζητήματα της ισότητας.
Υπό την ηγεσία της, αυτά αξιολογήθηκαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθ-

μό τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τους αθλητικούς οργανι-
σμούς των χωρών»

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου στη Λω-
ζάνη, παρέστη ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ ο οποίος αναφέρ-
θηκε στις πολύ μεγάλες προσπάθειες που γίνονται για να διασφα-
λιστεί η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα στο χώ-
ρο του Ολυμπιακού Κινήματος : «Η ισότητα καταγράφεται στον
Ολυμπιακό Χάρτη, και βρίσκεται στην καρδιά του Ολυμπιακού Κι-
νήματος. Η Ολυμπιακή Agenda 2020 και οι κατευθυντήριες γραμ-
μές της, αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την υλοποίηση των
προσπαθειών μας. 

IOC  “Women and
Sport Awards”

Η ΔΟΕ τίμησε τις παρακάτω έξι γυναίκες με τα βραβεία “Women and Sport
Awards 2017”: Παγκόσμιο Βραβείο : Μπιργκίτα Κερβίνεν (Φινλανδία), 
Ηπειρωτικά Βραβεία : Ευρώπη : Αντρούλα Βασιλείου (Κύπρος), Αφρική :  Λιντέ
Αν Ουόμπα Ζόμα (Μπουρκίνα Φάσο), Αμερική : Πατρίτσια Σανγκένις
(Αργεντινή), Ασία : Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Γυναικών Ιαπωνίας, Ωκεανία :
Τζούντι Όττο (Παλάου). 

Το βραβείο παρέλαβε εκ
μέρους της βραβευθείσας ο κ.
Γεώργιος Χ. Κασουλίδης,
Πρέσβης, Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη Γενεύη. 
Το βραβείο απένειμε η κα
Μαρισόλ Κασάντο, Πρόεδρος
της Διεθνούς Ένωσης Τριάθλου
(ITU) και μέλος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής.

Συγχαρητήρια από ΚΟΕ

HΚυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τα πλέον θερμά
της συγχαρητήρια προς την κυρία Αντρούλα Βασιλείου για
την εξαιρετικά τιμητική βράβευση.

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται μεταξύ άλ-
λων τα εξής : «Η βράβευση συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες
διακρίσεις που απονέμονται παγκόσμια και επεκτείνεται πέραν
του Αθλητισμού, στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Η δε βρά-
βευση της κυρίας Βασιλείου, συμβάλλει τα μέγιστα στην προβο-
λή της Κύπρου ανά την υφήλιο.

Για την κα Βασιλείου αποτελεί δικαίωση και αναγνώριση των
εξαιρετικών δράσεων που ανέπτυξε ως Ευρωπαία Επίτροπος,
που επεκτείνονται και στον τομέα του Αθλητισμού, αλλά και στην
συμβολή της στην καθιέρωση πολιτικών για καθιέρωση της ισό-
τητας των φύλων. Η Ισότητα για το Ολυμπιακό κίνημα, αποτελεί
υψίστης σημασίας προτεραιότητα.

Παράλληλα η βράβευση της κας Αντρούλας Βασιλείου αποτελεί
δικαίωση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής που την πρό-
τεινε, νοουμένου ότι στην απόφαση της, η Επιτροπή λαμβάνει
σοβαρά υπόψη την όλη δραστηριότητα της Εθνικής Ολυμπια-
κής Επιτροπής η οποία λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της χρηστής
διοίκησης και της Ολυμπιακής Ιδεολογίας και Φιλοσοφίας»


