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Με ισχυρή ομάδα η Κύπρος στο Gold Coast
Παρούσα στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες
στην Αυστραλία με 46 αθλητές η χώρα μας
ε 46 αθλητές σε οκτώ αθλήματα και επιπλέον 19 προπονητές, τριμελές ιατρικό τιμ, τριμελές δημοσιογραφικό τιμ και τρία άτομα ως διοίκηση, η αποστολή της Κυπριακή Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων μετέβη στην
Αυστραλία στα τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου, για να συμμετάσχει στους 21ους
Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Gold Coast.

Μ

Στην Αυστραλία, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε με την καλύτερη δυνατή ομάδα.
Από τους 46 αθλητές που έκαναν το ταξίδι στη μακρινή χώρα, οι 18 είχαν προηγούμενη εμπειρία από Κοινοπολιτειακούς Αγώνες. Τη «παλαιότερη» εμπειρία
από τους Αγώνες είχε η σκοπεύτρια Μαριλένα Κωνσταντίνου η οποία σε ηλικία
18 ετών είχε αγωνιστεί στο «Μάντσεστερ 2002» και επέστρεψε το 2006 στη
Μελβούρνη, εκεί όπου την Κύπρο είχαν εκπροσωπήσει επίσης οι Ελένη Αρτυματά (στίβος), Γιώργος Αχιλλέως, Στέφεν Θεοδότου και Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή).
Ο Γιώργος Αχιλλέως επιλέχθηκε από την Κυπριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών
Αγώνων (ΚΕΚΑ) να έχει την τιμή να μεταφέρει την κυπριακή σημαία στην τελετή
έναρξης που διεξήχθη στο στάδιο Carrara στις 4 Απριλίου 2018.
Οι Αυστραλοί διοργανωτές των 21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις από την οργάνωσή τους πριν τους Αγώνες. Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη εικόνα σε μεγάλες διοργανώσεις, στο Gold Coast λίγες μέρες πριν την τελετή
έναρξης όλα κυλούσαν «ρολόι».
* Συνέντευξη του σημαιοφόρου Γιώργου Αχιλλέως στη σελ. 12.
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Στη Βόρεια Κορέα
ο Τόμας Μπαχ

Νίκη-ανόδου πέτυχε
η Εθνική Ράγκμπυ

Ημερίδα «Η Γυναίκα Σε
Ηγετικό Ρόλο Στον Αθλητισμό»

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), κ. Τόμας Μπαχ, επισκέφτηκε
την Πιονγιάνγκ της Βορείου Κορέας το τριήμερο 29-31 Μαρτίου 2018. Η ιστορική επίσκεψη έγινε κατορθωτή μετά που άνοιξαν
δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Βορείου και
της Νοτίου Κορέας.

Μεγάλη νίκη πέτυχε η Εθνική Κύπρου Ράγκμπυ απέναντι στη Σλοβενία με 17-5 στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο στις 24
Μαρτίου 2018. Διαβάστε διάφορα νέα αθλητικών ομοσπονδιών στο ρεπορτάζ στις σελίδες 4-5.

Η «Επιτροπή Γυναίκα και Αθλητισμός» της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ),
διοργάνωσε την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018,
ημερίδα με θέμα «Η Γυναίκα σε ηγετικό ρόλο στον Αθλητισμό». Κύρια ομιλήτρια ήταν η
Δρ Ξένια Αργειτάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μήνας Κοινοπολιτειακών ο Απρίλιος
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Ο Απρίλιος είναι μήνας Κοινοπολιτειακών
Αγώνων για την Επιτροπή μας. Πρόκειται
για μία πολύ σημαντική διοργάνωση για
την Κύπρο και τους αθλητές μας, λόγω του
υψηλού επιπέδου των αγωνισμάτων και
την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε χώρες
πιο ισχυρές αθλητικά από εμάς και από
διαφορετικές σχολές.
Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες είναι οι «φιλικοί αγώνες», όπου οι σχέσεις μεταξύ των χωρών
είναι πάντοτε άψογες και το κλίμα στη
διοργάνωση εξαιρετικό, μετατρέπουν το
ανά τετραετίας αθλητικό ραντεβού σε μια
όμορφη στιγμή για την Επιτροπή μας και
τους αθλητές μας.
Όλοι στην Κυπριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ) περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία τη διοργάνωση στο
Gold Coast της Αυστραλίας, τόσο λόγω
των πιο πάνω που ανάφερα, όσο και για το
γεγονός ότι η πολυπληθής κυπριακή παροικία -τόσο στην πολιτεία του Queensland και στις πόλεις Brisbane και Gold Coast, όσο και σε άλλες πόλεις- ετοιμάζονταν

να μας υποδεχτούν με θέρμη. Οι Κύπριοι
της διασποράς αποτελούν ένα σπουδαίο
συστατικό του τόπου μας και ήταν χρέος
μας να τους ανταποδώσουμε τη φιλοξενία
που μας ετοίμασαν στην Αυστραλία.
Από τα μέλη της κυπριακής αποστολής, είτε είναι αθλητές, προπονητές, ιατροί και
άλλο προσωπικό, ζήτησα πριν τους Αγώνες και κατά την αναχώρηση να δώσουν
το 100% των δυνάμεων τους στους τομείς
τους, για να κάνουν περήφανη την Κυπριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων και την Κύπρο!
Η δουλειά, όμως, δεν σταματάει στο Gold
Coast. Αμέσως με την επιστροφή μας στην
Κύπρο, θα μπούμε στην τελική ευθεία της
προετοιμασίας μας για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018, που θα διεξαχθούν στην Ταραγόνα της Ισπανίας στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια διοργάνωση
όπου η Κύπρος παραδοσιακά τα πηγαίνει
εξαιρετικά, απέναντι σε χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε πολλά κοινά, λόγω της
καταγωγής μας.

Στην Πάτρα ο Ντ. Μιχαηλίδης

Επίσκεψη Στο Ε’ Δημόσιο Και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

Ως μέλος της συντονιστικής επιτροπής
των Μεσογειακών Αγώνων Παραλίας
«Πάτρα 2019», ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνος Μιχαηλίδης μετέβη στην ελληνική
πόλη το διήμερο 8-9 Μαρτίου 2018, όπου
συμμετείχε σε συσκέψεις και ξεναγήσεις
στα προτεινόμενα αθλητικά στάδια και
σε άλλους χώρους. Η Πάτρα και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανέλαβαν να
διοργανώσουν τη 2η διοργάνωση των
Μεσογειακών Αγώνων Παραλίας, που
προγραμματίζεται να διεξαχθεί στα τέλη
Αυγούστου του 2019. Στη συντονιστική
επιτροπή συμμετέχουν επίσης ο κ. Στράτος Καρέτος, ο κ. Έρος Μπολόνια, ο Δρ
Γιώργος Μαρίνος και η κ. Κατερίνα Μουρατίδου.

Στο πλαίσιο των εξωτερικών κινητοποιήσεων του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Μαρτίου
2018 στο Ε’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς, αθλητική/εκπαιδευτική ημερίδα παρουσίασης Ολυμπιακών Αθλημάτων.
Η ΚΟΕ ευχαριστεί θερμά τις Ομοσπονδίες της Πτεροσφαίρισης (Badminton), του Ποδοσφαίρου, του
Τάεκβοντο και του Τζούντο για τη συνεργασία.
Αντίστοιχη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 8
Μαΐου 2018, στο Α’ Δημοτικό Αγλαντζιάς όπου μέχρι στιγμής έχουν κληθεί για παρουσίαση των
αθλημάτων τους η Ομοσπονδία της Ξιφασκίας και
του Γκολφ, ενώ αναμένονται να συμμετάσχουν και
οι Ομοσπονδίες Πάλης και Γυμναστικής.

Σεμινάριο Προπονητών Καράτε υπό το Olympic Solidarity
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία
Καράτε (ΚΟΚΑ) και υπό την αιγίδα προγράμματος του Olympic Solidarity, διοργάνωσαν
σεμινάριο προπονητών το διήμερο 30 Μαρτίου και 1 Απριλίου. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο κοινοτικό Αγίου Δομετίου.
Εισηγητής στο σεμινάριο ήταν ο Ισπανός Όλιβα Αντόνιο, ο οποίος εκπροσώπησε την
Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε (WKF). Στο σεμινάριο δήλωσαν συμμετοχή 40 προπονητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα προπονητικής του αθλήματος, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο.
Στα πλαίσια του Olympic Solidarity, η ΚΟΕ σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες
διοργανώνουν σε σταθερή βάση Τεχνικά Σεμινάρια Προπονητών. Για την φετινή χρονιά
το Σεμινάριο Προπονητών Καράτε είναι το πρώτο κατά σειρά, και θα ακολουθήσουν
αντίστοιχα σεμινάρια προπονητών, σε συνεργασία με τις οικίες Ομοσπονδίες, για προπονητές Καλαθόσφαιρας, Χάντμπολ, Τριάθλου, και Μπάντμιντον.
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Ολυμπιακά Νέα απ΄ όλο τον κόσμο
Στη Βόρεια Κορέα ο Τόμας Μπαχ
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), κ. Τόμας
Μπαχ, επισκέφτηκε την Πιονγιάνγκ της Βορείου Κορέας το τριήμερο 29-31 Μαρτίου 2018. Η ιστορική επίσκεψη έγινε κατορθωτή μετά που άνοιξαν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Βορείου και της
Νοτίου Κορέας, που έφερε και τη συμμετοχή της πρώτης στους πρόσφατους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην ΠιέονγκΤσανγκ με
22 αθλητές. Μάλιστα οι δύο χώρες της χερσονήσου παρέλασαν μαζί, ενώ στο χόκεϊ γυναικών η Κορέα συμμετείχε με κοινή ομάδα.
Ο κ. Μπαχ προσκλήθηκε να επισκεφτεί τη Βόρεια Κορέα κατά τη συνάντηση των δύο χωρών με τη ΔΟΕ τον Ιανουάριο στη Λωζάνη.

Στην τελική ευθεία για τους Ολυμπιακούς του 2026
Στις 31 Μαρτίου 2018 έκλεισε η προθεσμία της ΔΟΕ για την γραπτή
υποβολή ενδιαφέροντος από Ολυμπιακές Επιτροπές για τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026. Με το πέρας
της προθεσμίας, την πρόθεση τους να διεκδικήσουν τη διοργάνωση των Αγώνων εκδήλωσαν ο Καναδάς με την πόλη του Κάλγκαρι
(διοργανώτρια των Χειμερινών του 1988), η Ιταλία με κοινή υποψηφιότητα Μιλάνο-Τορίνο (η τελευταία φιλοξένησε τους Αγώνες του
2006), η Αυστρία με την υποψηφιότητα Γκρατς και Σλάντμινγκ, η
Σουηδία με την Στοκχόλμη, η Ελβετία με τη Σιόν, η Ιαπωνία με το
Σάπορο (διοργανώτρια το 1972) και η Τουρκία με το Ερζουρούμ. Οι
επίσημες υποψηφιότητες θα υποβληθούν τον Οκτώβριο και η διοργανώτρια θα επιλεχθεί εντός του 2019.

Απλή διαδικασία για τους Ολυμπιακούς Νέων του 2022
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου μία «απλή διαδικασία» επιλογής της
διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων του 2022, διοργάνωση που η ΔΟΕ υποσχέθηκε
να παραχωρήσει στην αφρικάνικη ήπειρο. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ανακοίνωσε η ΔΟΕ, τον
Μάιο θα ξεκινήσουν οι επαφές με τις υποψήφιες πόλεις, τον Ιούλιο θα υποβληθούν οι επίσημες υποψηφιότητες και η διοργανώτρια του 2022 θα επιλεχθεί στη Σύνοδο της ΔΟΕ στο Μπουένος Άιρες το διήμερο 8-9 Οκτωβρίου 2018, όπου θα διεξαχθούν οι επόμενοι Ολυμπιακοί Νέων.
Η Αφρική δεν έχει διοργανώσει ποτέ διοργάνωση Ολυμπιακού επιπέδου.
Η πρωτεύουσα της Σενεγάλης, το Ντακάρ, δείχνει να είναι το φαβορί για το
2022, με την πιθανότητας μίας μόνο κοινής υποψηφιότητας να φαντάζει
πολύ πιθανή.

Συνάντηση ΕΟΕ με «Τόκιο 2020»
Συνάντηση στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είχε ο πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Σπύρος Καπράλος και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θανάσης Βασιλειάδης με εκπροσώπους της
Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» στα τέλη Μαρτίου 2018. Θέμα
συζήτησης ήταν η διοργάνωση των Τελετών
Αφής και Παράδοσης
της Ολυμπιακής Φλόγας
για το Τόκιο που θα
πραγματοποιηθούν την
Άνοιξη του 2020.

Μαρόκο vs ΗΠΑ/Καναδά/Μεξικό για το
2022
Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 θα διεξαχθεί είτε στο Μαρόκο, είτε στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ,
Καναδάς, Μεξικό). Αυτές είναι οι δύο υποψηφιότητες
που υποβλήθηκαν μετά το πέρας της προθεσμίας από
τη FIFA τον Μάρτιο του 2018. Η διοργανώτρια του
Μουντιάλ 2026 θα επιλεχθεί στις 13 Ιουνίου 2018 στη
Μόσχα, την ημέρα πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Ρωσία. Η κάθε ομοσπονδία-μέλος της
FIFA θα έχει μία ψήφο, σε αντίθεση με την πρακτική που
ακολουθήθηκε μέχρι το 2022 όταν τη διοργανώτρια
χώρα επέλεγε η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA.
Το Μαρόκο προγραμματίζει την ανέγερση αρκετών καινούργιων σταδίων, με τον τελικό να προορίζεται για το
προτεινόμενο Grand Stade στην Καζαμπλάνκα χωρητικότητας 93 χιλιάδων θεατών.
Η υποψηφιότητα της Βορείου
Αμερικής, με τον τίτλο United
2026, προωθεί τη διοργάνωση 60
από τα 80 παιχνίδια στις ΗΠΑ, με
Καναδά και Μεξικό να φιλοξενούν
από δέκα ματς. Όλα τα παιχνίδια
από την προημιτελική φάση και
έπειτα θα λάβουν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν όλα τα
προτεινόμενα στάδια της υποψηφιότητας είναι ήδη σε λειτουργία.
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ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Πρωτιά για «Πηλαβάκη» στο Παγκύπριο

Με αμφίρροπους και πολύ δυναμικούς αγώνες πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Μαρτίου στο «Ελευθερία» το Παγκύπριο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Τάεκβοντο Ανδρών και Γυναικών της Εθνικής Ομοσπονδίας Τάεκβοντο Κύπρου, στο
οποίο πρώτευσε το σωματείο «Πηλαβάκη», τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Τη 2η θέση κέρδισε το σωματείο «Μακεδονία», την 3η το σωματείο «Νικολάου» και την
4η το σωματείο «Winners». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αθλητές και αθλήτριες που κέρδισαν χρυσό μετάλλιο (1η θέση)
θα διεκδικήσουν θέση για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Τάεκβοντο Ανδρών και Γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί
στο Καζάν της Ρωσίας από 10 μέχρι 13 Μαΐου 2018.

ΤΕΝΙΣ

Βραβείο από την ITF «για την ανάπτυξη
του Τένις»

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Τέσσερα μετάλλια στη Μάλτα

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ITF) επέλεξε την Ομοσπονδία
Αντισφαίρισης Κύπρου (ΟΑΚ) για μια ιδιαίτερη τιμητική διάκριση, απονέμοντας της, το Αριστείο για την Ανάπτυξη του Τένις 2018. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης
της Tennis Europe που έγινε στη Βουδαπέστη από 23-25 Μαρτίου. Την
Κύπρο εκπροσώπησαν στη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος Νώντας
Μεταξάς, και το Μέλος του Δ.Σ. της ΟΑΚ Παντελής Νέος, ο οποίος μετέχει και στις Επιτροπές Ανάπτυξης της ΤΕ. Επίσης παρών ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος Φίλιος Χριστοδούλου με την ιδιότητα του ως «διά Βίου Σύμβουλος της Τennis Εurope». Το βραβείο απένειμαν ο Πρόεδρος
της ITF Ντέιβιντ Χάγκερτι και ο Πρόεδρος της ΤΕ Βλαντιμίρ Ντιμίτριεφ.
«Σαρωτική» ήταν η Κύπρος στους Ανοιξιάτικους Διεθνείς
Αγώνες Τοξοβολίας που πραγματοποιήθηκαν στη Μάλτα
στα τέλη Μαρτίου. Συγκεκριμένα, η κυπριακή αποστολή
κατέκτησε δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλια, στις κατηγορίες σύνθετο (compound) και Ολυμπιακό
τόξο (recurve). Στο σύνθετο τόξο την πρώτη θέση και το
χρυσό κατέκτησε ο Διομήδης Δημητριάδης (ΦΩΤΟ) και την
τρίτη θέση (χάλκινο) ο Μάριος Εγγλέζος. Στο Ολυμπιακό
τόξο την πρώτη θέση (χρυσό) ο Κωνσταντίνος Λοΐζου και
το αργυρό πήρε ο Κωνσταντίνος Παναγή.

ΣΤΙΒΟΣ

Νέο ρεκόρ από Κονιαράκη
Νέο Παγκύπριο ρεκόρ Εφήβων στη Δισκοβολία σημείωσε ο αθλητής του ΓΣΟ
Γιώργος Κονιαράκης στη διάρκεια του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 25ης
Μαρτίου που έγινε στο ΓΣΠ στη Λευκωσία. Ο Κονιαράκης πέτυχε βολή στα
56.90μ. καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε από τη περσινή
χρονιά ο Χριστόφορος Γενεθλής με 55.69μ. Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα ήταν
η πρώτη ουσιαστικά διοργάνωση της ΚΟΕΑΣ σε ανοικτό Στίβο για τη φετινή
χρονιά και έγινε στα πλαίσια των Εορτασμών της Επετείου της 25ης Μαρτίου.
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ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Οι κορυφαίοι του 2017

ΡΑΓΚΜΠΥ

Νίκη-ανόδου πέτυχε η Εθνική
Μεγάλη νίκη πέτυχε η Εθνική Κύπρου απέναντι στη Σλοβενία
με 17-5 στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο στις 24
Μαρτίου 2018. Στον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες που διεκδικούσαν την πρωτιά στον όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράγκμπυ Νότιας Περιφέρειας Β, η Εθνική πήρε τη νίκη
μετά που ο αρχηγός της ομάδας μας Λουκάς Φρίξου σκόραρε
στα τελικά στάδια του αγώνα για το 17-5. Η νίκη κρίνει και την
κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο που ήταν και ο
πρωταρχικός στόχος της ομάδας του Ανδρέα Μπινίκου αυτή τη
σεζόν. Ο τελευταίος αγώνας θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου
εκτός έδρας απέναντι στη Σερβία.

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2018 στο Ολυμπιακό Μέγαρο η τελετή βράβευσης των αρίστων αθλητών της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Γυμναστικής για το έτος 2017, στην παρουσία και
του προέδρου της ΚΟΕ κ. Ντίνου Μιχαηλίδη. Στην τελετή βραβεύθηκαν οι άριστοι αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών στη
Ρυθμική Γυμναστική, στην Ενόργανη Γυμναστική Γυναικών και Ανδρών. Αθλητής της χρονιάς αναδείχθηκε ο Μάριος Γεωργίου ο
οποίος πέτυχε διεθνείς επιτυχίες και μας έκανε όλους υπερήφανους. Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Πετρίδης, ο οποίος είναι ο προπονητής του Μάριου Γεωργίου.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Κορυφαίος ο Παύλος Κοντίδης
Γι΄ άλλη μια χρονιά, ο Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης αναδείχτηκε κορυφαίος ιστιοπλόος από την Κυπριακή Ιστιοπλοΐκή Ομοσπονδία. Την Παρασκευή 30 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία η Ετήσια Τελετή Βράβευσης της ΚΙΟ για το έτος 2017. Κορυφαίος ιστιοπλόος αναδείχτηκε ο Παύλος
Κοντίδης, ο οποίος το 2017 πέτυχε μία σειρά από μεγάλες επιτυχίες σε διεθνείς
αγώνες. Δεύτερος κορυφαίος ήταν ο Ανδρέας Καριόλου και τρίτος ο Αλέξης Παπάζογλου. Συγκίνησε κατά την ομιλία του ο Γιάννης Παπάζογλου, ο οποίος μετά
από δεκαετίες στην προπονητική πήρε την απόφαση να σταματήσει.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Παγκύπρια ρεκόρ, εφάμιλλα του παγκόσμιου
Ο αγώνας σκητ για το «Κύπελλο Αμμοχώστου», που διεξήχθη στις 18 Μαρτίου, έφερε τρία μεγάλα παγκύπρια ρεκόρ. Ο Γιώργος Αχιλλέως πέτυχε το απόλυτο 60/60 (!)
στον τελικό των ανδρών, η Άντρη Ελευθερίου ανέβασε το ρεκόρ στον τελικό των
γυναικών στο 58/60 και η Σωτηρία Ανδρέου πέτυχε 113/115 στο σκητ νεανίδων!
Και οι τρεις πιο πάνω επιδόσεις θα αποτελούσαν παγκόσμιο ρεκόρ (!) αν σημειώνονταν σε διοργανώσεις της ISSF!
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Ημερίδα με τίτλο «Η Γυναίκα Σε Ηγετικό Ρόλο
Στον Αθλητισμό»
«Επιτροπή Γυναίκα και Αθλητισμός» της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), διοργάνωσε την Πέμπτη 15 Μαρτίου
2018, ημερίδα με θέμα «Η Γυναίκα σε ηγετικό ρόλο στον
Αθλητισμό». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, έχοντας ως κύρια ομιλήτρια την Δρ Ξένια Αργειτάκη, Επίκουρος
Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η απονομή του
βραβείου «Αθλητισμός και Γυναίκα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ευρώπη στην κ. Αντρούλλα Βασιλείου, διάκριση η
οποία απονέμεται για πρώτη φορά σε Κύπρια γυναίκα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρώην Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου, οι Βουλευτές του ΔΗ.ΣΥ.
Νίκος Νουρής και Δημήτρης Δημητρίου, ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Αθλητισμού Φοίβος Ζαχαριάδης, οι πρώην Υπουργοί Παιδείας Γιώργος Δημοσθένους και Ανδρέας Φιλίππου, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γεωργιάδης, ο
πρώην Πρόεδρος του ΚΟΑ Δήμος Γεωργιάδης, Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚΟΑ και ο Πρεσβευτής Fair Play Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης.
Η εκδήλωση άρχισε με την ερμηνεία του τραγουδιού “La vie en rose” από την Βανέσσα Μεγαλέμου. Η Πρόεδρος της Επιτροπής της
ΚΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός», κα Κάλλη Χατζηιωσήφ αναφέρθηκε
στο σκεπτικό της επιλογής του θέματος της Ημερίδας σημειώνοντας
και τα ακόλουθα: «Δεκάδες αιώνες παρήλθαν με τη γυναίκα εξοβε-
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λισμένη από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα και συμμετοχή. Ακόμη και στις καλούμενες προηγμένες κοινωνίες μόλις τον περασμένο αιώνα εμφανίστηκαν γυναίκες στον αθλητισμό. Ελπίζουμε
να μην είναι χρονικά ανάλογη καθυστέρηση σε ηγετικό ρόλο στον
αθλητισμό».
Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Χαμπιαούρης σημείωσε ότι είναι κοινώς παραδεκτό ότι στον
αθλητικό χώρο η γυναίκα βρήκε κατανόηση και ευκαιρία να εκφραστεί, να αποδείξει τις δυνάμεις, τις αντοχές και τις ικανότητες
της και να καταξιωθεί. Επεσήμανε ωστόσο ότι η εικόνα που προκύπτει από την εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις τόσο στον
χώρο του αθλητισμού αλλά και ευρύτερα είναι απογοητευτική.

Α. Βασιλείου: «Χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά»
αραλαμβάνοντας το βραβείο «Αθλητισμός και Γυναίκα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ευρώπη, η κ.
Αντρούλλα Βασιλείου, ανέφερε ότι το βραβείο δικαιώνει τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας
της, ως πρώην Ευρωπαία Επίτροπος υπεύθυνη μεταξύ άλλων και για τον αθλητισμό.
Παρουσιάζοντας τομείς του έργου της, σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί σε όλους τους
τομείς του αθλητισμού η ισότητα των φύλων. «Δεν νοείται όλες οι αποφάσεις για τον
αθλητισμό να λαμβάνονται από ανδροκρατούμενα συμβούλια. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να ασχοληθούν με την
προπόνηση αθλητών, και τη διαιτησία. Να
υπάρξει διαφάνεια στις διαδικασίες πρόσληψης και στις εκλογές στα Εκτελεστικά Συμβούλια, εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών
στις επιτροπές διορισμού για θέσεις λήψης
αποφάσεων. Η κα Βασιλείου ανέδειξε επίσης
το θέμα της βίας και κυρίως της σεξουαλικής
βίας έναντι των γυναικών στον αθλητισμό,
σημειώνοντας ότι όπως το πρόβλημα υπάρχει παντού στον κόσμο, υπάρχει και στον τόπο μας.

Π

Η κ. Βασιλείου εξήγγειλε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης
γυναικών που ενδιαφέρονται για ηγετικές
θέσεις: «Μαζί με το βραβείο η ΔΟΕ, διέθεσε
στην ΚΟΕ ποσό ύψους 30.000 δολαρίων για
την οργάνωση προγράμματος της επιλογής
μου γύρω από το θέμα «Γυναίκα και Αθλητισμός». Επέλεξα την διοργάνωση προγράμματος που θα περιλαμβάνει σειρά εργαστηρίων και σεμιναρίων για περίπου 50 επιλεγ-

μένες γυναίκες που θα ενδιαφερθούν με θέμα «Η ενδυνάμωση γυναικών για να συμμετέχουν σε θέσεις λήψεως αποφάσεων στον
Αθλητισμό’. Το πρόγραμμα αυτό θα οργανωθεί υπό την καθοδήγηση μου σε συνεργασία με τις Επιτροπές «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ και του ΚΟΑ, και καλώ όλες
τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν το συντομότερο την αίτηση τους για
συμμετοχή».

Ξ. Αργειτάκη: Η υποεκπροσώπηση γυναικών αγγίζει
την Ελλάδα και την Κύπρο

εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κύρια ομιλία από την Δρ Ξένια Αργειτάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης
και Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Πρόεδρος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Γυναίκα» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), και πρώτη γυναίκα μέλος της
Εκτελεστική Επιτροπής της ΕΟΕ, αναφέρθηκε αρχικά στα στοιχεία
που αποδεικνύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και ουσιαστικά
έχει επιφέρει στις μέρες μας την ισότητα στον τομέα της συμμετοχής
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο παρουσιάζοντας παγκόσμια
έρευνα για την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις τα στοιχεία
για την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε Εθνικούς Αθλητικούς
Οργανισμούς και Διοικητικά Συμβούλια είναι συντριπτικά σε βάρος
των γυναικών. Τα στοιχεία διαπερνούν οριζόντια, όλες τις Ηπείρους,
και το κάθε κράτος ξεχωριστά, ανεξαρτήτως θρησκειών, πολιτικών
συστημάτων, και πολιτισμικής κουλτούρας. Σε ότι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο οι γυναίκες μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Εθνικών
Αθλητικών Οργανισμών ήταν για την περίοδο της έρευνας (2014)
11.58% και 13.64% αντίστοιχα.

Η

Η κ. Αργειτάκη ανέφερε τις αιτίες και τα εμπόδια που προκαλούν το
πρόβλημα ξεχωρίζοντας τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς, θρησκευτικούς λόγους καθώς και τα κοινωνικά στερεότυπα, που αναγκάζουν τη γυναίκα να υφίσταται διαφορετική αντιμετώπιση, τα φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και εσωτερικά εμπόδια που πολλές φορές κάνουν τη γυναίκα να αμφιβάλλει για τις ικανότητες της.
Η Δρ Ξένια Αργειτάκη αναφέρθηκε λεπτομερώς και στις λύσεις που

μπορούν να δοθούν οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από την Ολυμπιακή Ατζέντας 2020 της ΔΟΕ σε τομείς όπως η πλήρης ισότητα συμμετοχής στους αγώνες, η ισότιμη προβολή από τα Μ.Μ.Ε, η ίση χρηματοδότηση αθλητών/αθλητριών, η εξασφάλιση μέσω των διαδικασιών εκλογής και επιλογής της παρουσίας γυναικών σε ρόλους Διοίκησης, και στον τομέα παρακολούθησης και επικοινωνίας, όπου
προβλέπεται να εφαρμοσθεί σύστημα αναφοράς για την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της ισότητας των φύλων και των
αποτελεσμάτων σε μια διαρκή βάση.
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ΑΓΩΝΕΣ

Με 46 αθλητές στην Αυστραλία η Κύπρος
Η ανάλυση της κυπριακής αποστολής που συμμετείχε στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες
ε 46 αθλητές σε οκτώ αθλήματα και επιπλέον 19 προπονητές,
τριμελές ιατρικό τιμ, τριμελές δημοσιογραφικό τιμ και τρία
άτομα ως διοίκηση (με αρχηγό αποστολής τη γενική διευθύντρια της ΚΟΕ κ. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη), η αποστολή της Κυπριακή Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων μετέβη στην Αυστραλία στα τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου σε δύο δόσεις, για να συμμετάσχει στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Gold Coast.

Μ

Την αποστολή συνόδεψαν επίσης τέσσερα μέλη του εκτελεστικού
συμβουλίου της ΚΟΕ, ένα μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ, ενώ η Ύπατη Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία κ. Μάρθα Μαυρομμάτη και ο Πρόξενος κ. Βάκης Ζήσιμος διαπιστεύτηκαν και στήριξαν την ομάδα από κοντά.
Στην Αυστραλία, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε με την καλύτερη δυνατή ομάδα. Από τους 46 αθλητές που έκαναν το ταξίδι στη μακρινή
χώρα, οι 18 είχαν προηγούμενη εμπειρία από Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες. Τη «παλαιότερη» εμπειρία από τους Αγώνες είχε η σκοπεύτρια Μαριλένα Κωνσταντίνου η οποία σε ηλικία 18 ετών είχε αγωνιστεί στο «Μάντσεστερ 2002» και επέστρεψε το 2006 στη Μελβούρνη, εκεί όπου την Κύπρο είχαν εκπροσωπήσει επίσης οι Ελένη Αρτυματά (στίβος), Γιώργος Αχιλλέως, Στέφεν Θεοδότου και Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή).
Τέσσερις από τους 46 αθλητές της Κύπρου που πήγαν στο Gold Coast είχαν κερδίσει μετάλλια σε προηγούμενους Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες. Ο Γιώργος Αχιλλέως μετράει τέσσερα χρυσά (2006 δις, 2010,
2014) και ένα αργυρό (2010), η Άντρη Ελευθερίου ένα χρυσό (2006),
ένα αργυρό (2006) και ένα χάλκινο (2014) και οι Απόστολος Παρέλλης και Γεωργία Κωνσταντινίδου από ένα αργυρό (2014 και οι δύο).
Απώλεια για την Κύπρο αποτέλεσε ο Ηρόδοτος Γιωργαλλάς, ο οποίος αρχικά ήταν προγραμματισμένο να λάβει μέρος στην 6η συνεχόμενη του διοργάνωση Κοινοπολιτειακών Αγώνων (η πρώτη του φο-
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ρά ήρθε το 1998 στην Κουάλα Λουμπούρ), όμως ένας τραυματισμός
λίγες μέρες πριν την αναχώρηση, στέρησε τη συμμετοχή στο 40χρονο γυμναστή της ενόργανης.

Ηλικίες και συγγένειες
Ο μεγαλύτερος αθλητής σε ηλικία (μετά την απόσυρση του Γιωργαλλά)
στην αποστολή ήταν ο Γιώργος Αχιλλέως, ο οποίος γεννήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1980. Ο Ολυμπιονίκης σκοπευτής, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς του 2000 στο Σίδνεϊ, έκανε ντεμπούτο σε Κοινοπολιτειακούς το
2006 στη Μελβούρνη. Τα τέσσερα χρυσά και συνολικά πέντε μετάλλια, που
πήρε μεταξύ 2006 και 2014, τον κατέτασσαν ως τον κορυφαίο στην ιστορία της Κύπρου στη διοργάνωση.
Από την άλλη, η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια της αποστολής ήταν η σκοπεύτρια Παναγιώτα Χαραλάμπους που γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 2004,
δηλαδή δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο της Μαριλένας Κωνσταντίνου
στους Κοινοπολιτειακούς! Η Χαραλάμπους (που αγωνίζεται στο αεροβόλο
πιστόλι), είναι η κόρη της Φανής Θεοφάνους, της πρωταθλήτριας για πολλά χρόνια στο αεροβόλο τυφέκι. Η Φανή Θεοφάνους κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς του 1994, ενώ συμμετείχε σε άλλες πέντε διοργανώσεις, μέχρι και το 2014! Από το 2018, τη σκυτάλη παίρνει η κόρη της Παναγιώτα…

Ο ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ

Δεύτερη φορά ο Αχιλλέως
Ο Γιώργος Αχιλλέως επιλέχθηκε από την Κυπριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ) να έχει την τιμή να μεταφέρει την κυπριακή σημαία στην τελετή έναρξης που διεξήχθη στο στάδιο Carrara στις 4 Απριλίου 2018. Ήταν η 2η φορά που ο Ολυμπιονίκης σκοπευτής αποτέλεσε τον
σημαιοφόρο της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς, μετά τη Γλασκώβη πριν
τέσσερα χρόνια. Ο Αχιλλέως ήταν επίσης ο σημαιοφόρος της Κύπρου σε
δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2004 στην Αθήνα και το 2008 στο Πεκίνο.

Οι αθλητές της Κύπρου
στο «Gold Coast 2018»:
ΣΤΙΒΟΣ (17): Μίλαν Τραΐκοβιτς (110μ. Εμπ.),
Νικόλας Φράγκου (3000μ. Στιπλ),
Βασίλης Κωνσταντίνου (Ύψος),
Νίκανδρος Στυλιανού (Επί Κοντώ),
Απόστολος Παρέλλης (Δισκοβολία),
Ανδρέας Χρίστου (Δισκοβολία),
Κωνσταντίνος Σταθελάκος (Σφυροβολία),
Αλέξανδρος Πουρσανίδης (Σφυροβολία),
Αμίν Χαντίρι (1500μ., 5000μ.), Χρίστος
Δημητρίου (800μ., 1500μ.), Ελένη Αρτυματά
(400μ.), Ναταλία Ευαγγελίδου (800μ., 1500μ.),
Νεκταρία Παναγή (Μήκος),
Μαρία Αριστοτέλους (Επί Κοντώ),
Ραμόνα Παπαϊωάννου (100μ.),
Ναταλία Χριστοφή (100μ. Εμπ.),
Ανδρονίκη Λαδά (Δισκοβολία).
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (10): Γιώργος Αχιλλέως (Σκητ),
Γιώργος Καζάκος (Σκητ), Ανδρέας Μακρή
(Τραπ), Στέφεν Θεοδότου (Διπλό Τραπ),
Αλέξανδρος Χριστοφόρου (Αεροβόλο Τουφέκι
10μ.), Παναγιώτα Ανδρέου (Σκητ),
Άντρη Ελευθερίου (Σκητ), Γεωργία
Κωνσταντινίδου (Τραπ, Διπλό Τραπ),
Παναγιώτα Χαραλάμπους (Αεροβόλο Πιστόλι
10μ.), Μαριλένα Κωνσταντίνου (Αεροβόλο
Τουφέκι 10μ.)
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (6):
Μάριος Γεωργίου, Ηλίας Γεωργίου,
Μιχάλης Κρασιάς, Νεόφυτος Κυριάκου,
Γκλόρια Φιλασσίδη, Ελένη Ηλιάδη.
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (3):
Διαμάντω Ευριπίδου, Ελένη Έλληνα, Βικτώρια
Σκιττίδη.
ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (4): Δημήτρης Αποστόλου,
Γιώργος Χρυσοστόμου (Άνδρες),
Μαριώτα Αγγελοπούλου, Μανολίνα
Κωνσταντίνου (Γυναίκες).
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (2) : Κωνσταντίνος
Χατζηττοουλής (200μ. Ελεύθερο, 400μ.
Ελεύθερο, 1500μ. Ελεύθερο), Κάλια Αντωνίου
(50μ. Ελεύθερο, 100μ. Ελεύθερο, 50μ. Ύπτιο).
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (2) : Ανδρέας Μιλτιάδης (Ορεινή
Ποδηλασία, Αντοχής Δρόμου, Ατομ. Χρον.
Δρόμου), Άντρη Χριστοφόρου (Ορεινή
Ποδηλασία, Αντοχής Δρόμου, Ατομ. Χρον.
Δρόμου).
ΠΥΓΜΑΧΙΑ (1) : Ανδρέας Κόκκινος (75Kg)
ΠΑΛΗ (1) : Αλέξης Καουσλίδης (97Kg,
Ελευθέρα)
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ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σαν μια μικρή Ολυμπιάδα
Οι Αυστραλοί διοργανωτές των 21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις από την οργάνωσή τους πριν τους Αγώνες. Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη εικόνα σε μεγάλες διοργανώσεις, στο Gold Coast λίγες μέρες πριν την τελετή έναρξης όλα κυλούσαν «ρολόι».
Τα στάδια ήταν έτοιμα και ομολογουμένως εντυπωσιακά, τα εισιτήρια είχαν όλα σχεδόν προπωληθεί, το Χωριό των αθλητών ήταν οργανωμένο στην εντέλεια, τα μεταφορικά έδειχναν να
δουλεύουν βάση σχεδίου, οι εθελοντές ήταν πάντοτε διαθέσιμοι, φιλικοί και καταρτισμένοι. Η
πόλη -η πιο αναπτυσσόμενη της Αυστραλίας, με πληθυσμό σήμερα πάνω από 600 χιλιάδες άτομα- ήταν «ντυμένη» στα χρώματα της διοργάνωσης και ο κόσμος έδειχνε να απολαμβάνει την
παρουσία εκεί 6 χιλιάδων αθλητών, αρκετών άλλων χιλιάδων προπονητών, στελεχών και δημοσιογράφων. Όλα συνηγορούσαν πριν τους Αγώνες, ότι οι 21οι Κοινοπολιτειακοί θα έμεναν
στην ιστορία ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών.

10 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Κύπρος στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες

Κύπρος έγινε μέλος της Κοινοπολιτείας
το 1961 και συμμετέχει στους Αγώνες
από το 1978, με μοναδική εξαίρεση το
1986 στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, όταν μαζί
με άλλες τριάντα μία χώρες μποϊκόταραν τη
διοργάνωση, ως διαμαρτυρία για τις αθλητικές
σχέσεις που διατηρούσε η τότε βρετανική κυβέρνηση με την κυβέρνηση του απαρτχάιντ
της Νοτίου Αφρικής.

Η

Στις εννιά διοργανώσεις (μέχρι το 2014) όπου
μετείχε, η Κύπρος κατέκτησε 15 χρυσά, 12 αργυρά και 12 χάλκινα μετάλλια, συνολικά δηλαδή 39 μετάλλια. Η καλύτερη συγκομιδή ήρθε
το 2010 στο Δελχί με 4 χρυσά και συνολικά 11
μετάλλια, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως η Κύπρος κερδίζει τουλάχιστον ένα χρυσό σε κάθε
διοργάνωση από το 1990 κι έπειτα. Στο συνολικό πίνακα μεταλλίων μέχρι και το 2014 η Κύπρος βρίσκεται στη 17η θέση ανάμεσα στις 57
χώρες ή περιοχές που κατέκτησαν μετάλλιο.
Μάλιστα, η Κύπρος, με τα 15 χρυσά της, ήταν
πρώτη μεταξύ των χωρών με μονοψήφιο αριθμό συμμετοχών σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.
Τα περισσότερα χρυσά μετάλλια για την Κύπρο
(πάντοτε μέχρι το 2014) έχει κατακτήσει ο σκοπευτής Γιώργος Αχιλλέως, με 2 στο ατομικό
σκητ (2006, 2014) και 2 στο ομαδικό (2006,
2010), ενώ έχει και ένα αργυρό το 2010. Ο σκοπευτής Αντώνης Νικολαΐδης έχει κατακτήσει 3
χρυσά, όλα στο ομαδικό (1998, 2002, 2006).
Από 2 χρυσά έχουν κατακτήσει οι Χρίστος
Κουρτέλλας στο σκητ (1994, 2002) και Χρυσταλλένη Τρικωμίτη στη ρυθμική γυμναστική
(2010).

Η Τρικωμίτη, μαζί με τον Αχιλλέως, είναι οι
αθλητές με τα περισσότερα συνολικά μετάλλια.
Το 2010 στο Δελχί η αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής μάζεψε πέντε μετάλλια: 2 χρυσά, 1
αργυρό και 2 χάλκινα, γίνοντας έτσι το πρόσωπο με τα περισσότερα μετάλλια για την Κύπρο
σε μία μόνο διοργάνωση.
Τα πρώτα μετάλλια της Κύπρου ήρθαν το 1990
στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας με το χρυσό
του Μάριου Χατζηανδρέου στο τριπλούν και
το αργυρό του Γιώργου Σακέλλη στο σκητ. Από
τότε η Κύπρος κερδίζει τουλάχιστον ένα χρυσό μετάλλιο σε κάθε διοργάνωση. Η σκοποβολή είναι το άθλημα που πρόσφερε τα περισσότερα μετάλλια στην Κύπρο, με 9 χρυσά, 5 αργυρά και 4 χάλκινα.
Από κει και πέρα, η Κύπρος πήρε 4 χρυσά στη
γυμναστική (2 στην
ενόργανη και 2 στη
ρυθμική), ένα στην
άρση βαρών και ένα
στο στίβο. Πέρα από
τα πιο πάνω, η Κύπρος
έχει κατακτήσει μετάλλια σε πυγμαχία,
τζούντο και πάλη, ενώ
η χώρα μας έχει λάβει
μέρος και σε κολύμβηση,
τοξοβολία,
μπάντμιντον, ποδηλασία και επιτραπέζια
αντισφαίριση.
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CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γιώργος
Αχιλλέως

Για δεύτερη φορά στην πλούσια του αθλητική σταδιοδρομία, ο
Γιώργος Αχιλλέως επιλέχθηκε από την Κυπριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ) να αποτελέσει το σημαιοφόρο της
Κύπρου, στην τελετή έναρξης των Αγώνων του 2018 στο Gold
Coast, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου στο στάδιο Carrara. Ο 37χρονος σκοπευτής ήταν ο σημαιοφόρος της Κύπρου και
στη «Γλασκώβη 2014», ενώ δύο φορές οδήγησε την κυπριακή
αποστολή και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, σε
«Αθήνα 2004» και «Πεκίνο 2008».
Ο Γιώργος Αχιλλέως, μιλώντας στα «Ολυμπιακά Νέα», είπε αρχικά
για την απόφαση της Επιτροπής: «Αποτέλεσε μεγάλη τιμή για μένα η ενέργεια της ΚΕΚΑ να με χρίσει σημαιοφόρο στην τελετή
έναρξης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων. Η κυπριακή αποστολή
στους Αγώνες διαθέτει πολλούς σπουδαίους αθλητές, σε διάφορα
αθλήματα, έτσι είναι ιδιαίτερα τιμητικό που επιλέχθηκα να τους
καθοδηγήσω στην τελετή έναρξης. Στην τελετή έναρξης θα είναι
ακόμη μεγαλύτερη η χαρά μου (σ.σ. η συνέντευξη δόθηκε πριν

τους Αγώνες), αφού στην κερκίδα θα βρίσκονται η σύζυγος μου
και τα δύο μου παιδιά». Ο Αχιλλέως είχε κερδίσει δύο Κοινοπολιτειακά χρυσά στη «Μελβούρνη 2006» και από ένα χρυσό σε «Δελχί 2010» και «Γλασκώβη 2014», ενώ πήρε και αργυρό στην Ινδία
πριν οκτώ χρόνια.
Ο Γιώργος Αχιλλέως ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν του 2018 με
το ανεπίσημο παγκόσμιο ρεκόρ στον τελικό (60/60), επίδοση που
πέτυχε σε παγκύπριο αγώνα στο Παραλίμνι. «Μετά τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, ο μεγάλος μου στόχος για φέτος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στην Κορέα τον Σεπτέμβριο,
όπου θα αρχίσουν να δίνονται και οι κάρτες πρόκρισης για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του ‘Τόκιο 2020’», είπε ο Αχιλλέως και συνέχισε: «Μετά τη συμμετοχή μου σε Σίδνεϊ, Αθήνα, Πεκίνο και Λονδίνο, θέλω να επιστρέψω σε Ολυμπιακούς, στο Τόκιο. Αλλά ξέρω
ότι πρέπει να κλείσω γρήγορα την πρόκριση μου, για να μην μεταφέρω το άγχος στην προ-ολυμπιακή χρονιά».

