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Ιστορική παρουσία της Κύπρου στο Gold Coast
ξαιρετική ήταν η παρουσία της Κύπρου στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, που
έλαβαν χώρα στο Gold Coast της Αυστραλίας μεταξύ 4-15 Απριλίου 2018. Στη 10η
εμφάνιση της χώρας μας στη σημαντική διεθνή διοργάνωση -όπου έλαβαν μέρος 4426 αθλητές από 71 χώρες και περιοχές- η Κύπρος κατέγραψε την καλύτερη της
συγκομιδή, κερδίζοντας οκτώ χρυσά, ένα αργυρό και πέντε χάλκινα! Ο τελικός απολογισμός των 14 μεταλλίων έφερε την Κύπρο στη 10η θέση του πίνακα μεταλλίων,
αφήνοντας από πίσω της χώρες με σαφώς μεγαλύτερες αποστολές.

Ε

Ιστορία για την Κύπρο έγραψε η Διαμάντω Ευριπίδου, η οποία κατέκτησε έξι μετάλλια στη Ρυθμική Γυμναστική, εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά. Δύο χρυσά
πήρε στην Ενόργανη ο Μάριος Γεωργίου, ενώ την αξία τους απέδειξαν γι΄ άλλη
μια μεγάλη διοργάνωση οι Γιώργος Αχιλλέως και Άντρη Ελευθερίου με το χρυσό στο σκητ. Δείτε όλα τα κυπριακά μετάλλια καθώς και τον πίνακα μεταλλίων.
Με την επιστροφή στην Κύπρο, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης και
η γενική διευθύντρια και αρχηγός αποστολής κα. Όλγα Πιπερίδου προχώρησαν στον απολογισμό της διοργάνωσης.
Στο εξωαγωνιστικό μέρος, συγκίνησε η κυπριακή παροικία του Queensland με
την όλη παρουσία της δίπλα από την αποστολή. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στις 9 Απριλίου στο Μπρίσμπεϊν, όπου η παροικία υποδέχτηκε σε τελετή την
κυπριακή αποστολή.
Σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση, η πόλη του Gold Coast τοποθέτησε τον εαυτό της στον
παγκόσμιο χάρτη, μετά την απόλυτα πετυχημένη διοργάνωση των Αγώνων.
* Συνέντευξη της Διαμάντω Ευριπίδου στη σελ. 12.
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Μέλος του Ε.Σ.
η Κάλλη Χατζηιωσήφ

Ο Υπουργός Παιδείας τίµησε
τους Κύπριους αθλητές

Οι αρχηγοί αποστολής
στο Μπουένος Άιρες

Σε συνεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΚΟΕ τη Δευτέρα 30 Απριλίου εφαρμόστηκε πρόνοια του Καταστατικού, σε σχέση
με την ελάχιστη εκπροσώπηση γυναικών και
διορίστηκε Μέλος η κα Κάλλη Χατζηιωσήφ,
Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ.

Τους αθλητές που έκαναν περήφανη την Κύπρο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, τίμησε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ
Κώστας Χαμπιαούρης, σε τελετή που έλαβε
χώρα στο Υπουργείο Παιδείας στη Λευκωσία, το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Απριλίου.

Σεμινάριο αρχηγών αποστολών διοργανώθηκε στο Μπουένος Άιρες στα τέλη Απριλίου, ενόψει των 3ων Ολυμπιακών Αγώνων
Νέων που θα διεξαχθούν μεταξύ 6-18
Οκτωβρίου 2018 στην πρωτεύουσα της Αργεντινής. Εκπρόσωποι από 200 και πλέον
Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές έλαβαν μέρος στο Σεμινάριο.

Αθλητισµός, έκφραση πολιτισµού
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Μέλος του Ε.Σ.
η Κάλλη Χατζηιωσήφ
Σε συνεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ τη Δευτέρα 30 Απριλίου
εφαρμόστηκε πρόνοια του Καταστατικού, σε σχέση με την ελάχιστη εκπροσώπηση γυναικών και διορίστηκε Μέλος η
κα Κάλλη Χατζηιωσήφ, Επιθεωρήτρια
Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης και
Πρόεδρος της Επιτροπής «Γυναίκα και
Αθλητισμός» της ΚΟΕ. Στη συνεδρία αποφασίστηκε επίσης η εκπροσώπηση της
Κύπρου στους Μεσογειακούς της Ταραγόνα με 130 περίπου αθλητές σε 26
αθλήματα. Εξάλλου, στη Γενική Συνέλευση των ΑΜΚΕ που θα πραγματοποιηθεί
στα τέλη Μαΐου στο Μαυροβούνιο, η Κύπρος θα εισηγηθεί σημαντικές αλλαγές
στο Καταστατικό και στους Τεχνικούς κανονισμούς που θα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της διοργάνωσης.
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Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις των
παιδαγωγών και μελετητών της βαθύτερης
έννοιας του αθλητισμού, δύο είναι τα βασικά στοιχεία του σύγχρονου αθλητικού κινήματος. Η άθληση και η εκπαίδευση. Ο αθλητισμός σαν η κύρια έκφραση της Ολυμπιακής Φιλοσοφίας, αποτελεί τη δέσμη των ιδεών που συνδέει τις δύο έννοιες αθλητισμού
και εκπαίδευσης και εκφράζεται μέσα από
το τρίπτυχο της σύζευξης, φιλοσοφίας – τέχνης και αρμονίας.

Αυτός ο επηρεασμός προκαλείται με διάφορες μορφές, βασική του οποίου είναι ο
πολιτισμός που είναι ταυτόσημος και αλληλένδετος με τον αθλητισμό. Τι άλλο από πολιτισμός, μπορεί να είναι μια εκδήλωση που
το χαρακτηριστικό της είναι η ανάπτυξη της
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων
και λαών, η καλλιέργεια των σχέσεων και η
ανταλλαγή απόψεων για τη σφυρηλάτηση
και παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης και
της κατάργησης κάθε μορφής διάκρισης.

Το μεγαλείο αυτό, του αθλητισμού δεν περιορίζεται, απλά σε μια αγωνιστική έκφραση του ανθρώπου, αλλά στη φιλοσοφία που
έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια για
υλοποίηση μιας ιδέας με τις δικές της αξίες
και ηθικές αρχές, μεστές από νόημα και ουσία για τον άνθρωπο προς τον οποίο απευθύνονται.

Ο Αθλητισμός, υπήρξε πάντοτε, Κοινωνικός
παράγοντας υψίστης σημασίας. Μέσα από
οποιαδήποτε αθλητική δράση και ενέργεια
υπάρχει πάντα ο έντονος πόθος του ανθρώπου για τον αγώνα, τη νίκη και την προσωπική επιτυχία. Μέσα σ’ αυτή βρίσκεται η
επιθυμία της υπεροχής και της διάκρισης,
Αυτός ο πόθος και κάτω από τη φιλοσοφική
πνοή μια μεγάλης περιόδου, έγινε αγωγή
και πολιτισμός.

Και είναι πραγματικά αυτές οι αρχές και
αξίες ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο άνθρωπος, γιατί αποτελεί επιτυχή συγκερασμό του τρίπτυχου “πνεύμα – ψυχή – σώμα”.
Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, παρά τις
αντιθέτου απόψεις, γιατί στη βάση υπάρχει
πίστη, ότι η αθλητική φιλοσοφία έχει παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό σκοπό και επηρεάζει, όχι μόνο όσους μετέχουν ενεργά,
αλλά και ολόκληρο τον κόσμο που θέλει να
ολοκληρωθεί.

Αυτή η αναγνώριση της Κοινωνικής επίδρασης του αθλητισμού έγινε Παγκόσμια.
Έχει υπερπηδήσει σύνορα και έγινε διεθνούς σημασίας και σκοπιμότητας με επιπτώσεις, ηθικές και πολιτιστικές. Το μεγαλείο του αθλητισμού αναδεικνύεται από τη
διαπίστωση και την κοινή συνείδηση, ότι
αποτελεί την ωραιότερη έκφραση πολιτισμού.

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα για Ανάδειξη γυναικών
Η ΚΟΕ παρουσίασε το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
«Ανάδειξη γυναικών ως διοικητικά στελέχη στον
αθλητισμό» που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Μαΐου – Νοεμβρίου 2018, σε δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα 30 Απριλίου. Αφετηρία του προγράμματος υπήρξε η απονομή του
βραβείου της ΔΟΕ «Αθλητισμός και Γυναίκα» για
το 2017 για όλη την Ευρώπη στην κα Ανδρούλα
Βασιλείου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η Α΄ φάση (29 Μαΐου – 15
Ιουνίου) περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις για την κυπριακή πραγματικότητα και η Β΄ φάση
(1 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου) τα εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Ο Υπουργός Παιδείας τίµησε τους Κύπριους αθλητές
Τους αθλητές που έκαναν περήφανη την Κύπρο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο
Gold Coast, τίμησε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, σε τελετή που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Παιδείας στη Λευκωσία, το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Απριλίου. Στην τελετή παρευρέθηκαν αθλητές και προπονητές απ΄ όλα τα αθλήματα όπου εκπροσωπήθηκε η Κύπρος στη σημαντική διεθνή διοργάνωση. Ανάμεσα τους και
οι νικητές μεταλλίων
Διαμάντω Ευριπίδου, Άντρη Ελευθερίου, Μάριος
Γεωργίου, Βικτώρια Σκιττίδη, Ελένη Έλληνα, Απόστολος Παρέλλης, Αλέξης Καουσλίδης και Παναγιώτα Ανδρέου.

Ολυµπιακά Νέα απ΄ όλο τον κόσµο
Οι αρχηγοί αποστολής
στο Μπουένος Άιρες
Σεμινάριο αρχηγών αποστολών διοργανώθηκε στο
Μπουένος Άιρες στα τέλη Απριλίου, ενόψει των 3ων
Ολυμπιακών Αγώνων Νέων που θα διεξαχθούν μεταξύ 6-18 Οκτωβρίου 2018 στην πρωτεύουσα της
Αργεντινής. Εκπρόσωποι από 200 και πλέον Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές έλαβαν μέρος στο Σεμινάριο, όπου έγινε ανάλυση της πορείας των έργων,
παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός αναφορικά με τα
τέσσερα πάρκα όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες καθώς και η πρωτοτυπία αναφορικά με την τελετή
έναρξης, που θα διεξαχθεί εκτός σταδίου, σε κεντρικό σημείο του Μπουένος Άιρες. Την Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησε στην Αργεντινή ο λειτουργός Γεώργιος Κορέλλης.

Κοινές κορεατικές οµάδες
στους Ασιατικούς Αγώνες
Στο περιθώριο της ιστορικής συνάντησης των ηγετών της Νοτίου και Βορείου Κορέας, Μουν Τζάε-ιν και Κιμ Γιονγκ-ουν, την Παρασκευή 27 Απριλίου, ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων η πρόθεση
όπως οι δύο χώρες της κορεατικής χερσονήσου ενώσουν δυνάμεις σε επικείμενες αθλητικές διοργανώσεις. Στους πρόσφατους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην PyeongChang, οι δύο
χώρες παρέλασαν μαζί, ενώ στο χόκεϊ γυναικών συμμετείχε μικτή ομάδα των δύο χωρών. Μετά τη συμφωνία Μουν-Κιμ, η Βόρεια και η Νότια Κορέα ενδέχεται να συμμετάσχουν με μικτές
ομάδες σε διάφορα αθλήματα στους Ασιατικούς Αγώνες του
2018 στην Τζακάρτα. Οι Αγώνες θα διεξαχθούν μεταξύ 18 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή σχεδόν δέκα χιλιάδων αθλητών από 45 χώρες.

Η ISB τα τηλεοπτικά του «Μινσκ 2019»
Συμβόλαιο με την ισπανική
εταιρεία International Sports
Broadcasting (ISB) υπέγραψαν
οι διοργανωτές των 2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων, που θα διεξαχθούν μεταξύ 21-30 Ιουνίου
2019 στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Η ISB ανέλαβε το ρόλο της τηλεοπτικής
παραγωγού. Η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και έχει υπηρετήσει ως τηλεοπτικός παραγωγός σε επτά Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ είχε το
ίδιο ρόλο και στο Μπακού 2015, στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Η ISB
προγραμματίζει να προσφέρει 600 ώρες τηλεοπτικής κάλυψης κατά το
«Μινσκ 2019».

Ξεκινούν δουλειά στο Χωριό
του Μπέρµιγχαµ 2022
Οι εργασίες κατασκευής του Χωριού των επόμενων Κοινοπολιτειακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας το 2022, θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο,
με την κατεδάφιση του χώρου στο Perry Barr, όπου στεγάζονταν φοιτητικές εστίες από τη δεκαετία του ‘70. Στο
συγκεκριμένο χώρο θα ανεγερθούν χώροι διαμονής για
6500 άτομα, με κόστος 420 εκατ. ευρώ. Μετά τους Αγώνες, οι εγκαταστάσεις του Χωριού θα μεταμορφωθούν
σε χίλια σπίτια.
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ΓΚΟΛΦ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

Καλή παρουσία στην Ελλάδα
Θετική παρουσία είχε η εθνική ομάδα νέων της Κύπρου, στο 4ο Κύπελλο Φιλίας Ελλάδας-Κύπρου, που διεξήχθη την Κυριακή 22 Απριλίου στη
Χαλκιδική. Η ομάδα μας, που αποτελείτο από τους Νικόλα Πιτιρή, Τέιτ
Ντόντσον, Θεόδωρο Μιχαήλ, Μιχάλη
Προδρόμου, Έκτορα Μενελάου και
Αχιλλέα Λαζαρίδη, κέρδισε τον αγώνα στο μονό, όμως έχασε στο συνολικό αγώνα, με σκορ 8-4. Ο αγώνας
διεξήχθη με τους κανονισμούς του
Ryder Cup.

Έντεκα χώρες στο
«Κύπελλο Ταλέντων»
Με τη συμμετοχή 87 αθλητών από 11
χώρες, διεξήχθη το σαββατοκύριακο
28-29 Απριλίου στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό το Διεθνές Τουρνουά
Ξιφασκίας «Κύπελλο Ταλέντων», με τη
συμμετοχή αθλητών μέχρι 13 ετών.
Πρόκειται για την 5η χρονιά όπου διεξάγεται η διοργάνωση, η οποία συνεισφέρει και στο τουριστικό προϊόν της
Κύπρου.

Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΤΖΟΥΝΤΟ

Πρώτο τρόπαιο για τον ΑΠΟΕΛ

Μετάλλια στο Μαρόκο

Τον πρώτο τίτλο της ιστορία του πανηγυρίζει από την Κυριακή (29/04)
ο ΑΠΟΕΛ στην υδατοσφαίριση. Οι γαλαζοκίτρινοι του Ανδρέα Κυθρεώτη κατέκτησαν το κύπελλο, επικρατώντας στον τελικό στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας του Ναυτικού Ομίλου Πάφου 12-4.
Πρώτοι σκόρερ ήταν οι Μπαγλαντζής και Νικολάου, που πέτυχαν από
τέσσερα γκολ. Εξάλλου, το ίδιο σαββατοκύριακο διεξάχθηκαν και οι
τελικοί κυπέλλου στις κατηγορίες Νέων, και Παίδων. Στους νέους το
κύπελλο κατέκτησε ο Ναυτικός Όμιλος Μέσα Γειτονιάς (4-3 τον Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας) και στους Παίδες ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας (10-4 τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου).

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν στο Κύπελλο Τζούντο στο
Μαρόκο στα τέλη Απριλίου οι Κύπριοι αθλητές. Πρόκειται
για νίκες και μετάλλια που τους έδωσαν σημαντικούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Παναγιώτης Σιακός, με
προπονητή τον Μαρίνο Πίπονα, κατέκτησε δύο μετάλλια
στη διοργάνωση. Πήρε το χάλκινο στην κατηγορία U18 και
το αργυρό στην U21. Ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι, με προπονητή τον Χρίστο Χριστοδουλίδη, πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην U21.

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Κύπελλο «Cyprus Junior 2018»
Σημαντική διεθνή διοργάνωση, με τη συμμετοχή αθλητών κάτω των 19 ετών από
χώρες διαφόρων ηπείρων, φιλοξένησε το τετραήμερο 12-15 Απριλίου η Κυπριακή
Ομοσπονδία Μπάτμιντον. Το «Cyprus Junior 2018» διεξήχθη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου τοποθετήθηκαν πέντε γήπεδα στα
οποία διεξάγονταν συνεχώς αγώνες με την διαδικασία νοκ άουτ. Τους αγώνες παρακολούθησαν πλήθος αθλητών, προπονητών καθώς και αρκετοί φίλοι του αθλήματος απ΄ όλη την Κύπρο. Τον τίτλο στο μονό αγοριών πήρε ο Nguyen Hai Dang
από το Βιετνάμ και στο μονό κοριτσιών η Purva Barve από την Ινδία.
 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

Πρωταθλητής ξανά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΤΕΝΙΣ
4η στο Fed Cup η Κύπρος
Ικανοποιητική ήταν η παρουσία της Κύπρου στο Fed Cup, το
παγκόσμιο κύπελλο τένις, και στους αγώνες για το Group III
της Ευρώ-Αφρικανικής ζώνης, που έλαβαν χώρα μεταξύ 1621 Απριλίου στην Τυνησία. Η χώρα μας πέτυχε τρεις νίκες στα
τρία πρώτα παιχνίδια, απέναντι σε Αλγερία, Κόσοβο και Μαδαγασκάρη, πριν ηττηθεί από την Τυνησία με 3-0 στο φινάλε του ομίλου. Ακολούθως, αντιμετώπισε την Αρμενία για τις
θέσεις 3-4, με την Κύπρο να χάνει 2-1. Η Κύπρος αγωνίστηκε
με τις τενίστριες Ελένη Λουκά (Νο1), Ελένη Μακρίδη (Νο2)
και Φλωρεντία Χατζηγεωργίου (Νο3), ενώ κάπτεν ήταν ο Νικόλας Κωνσταντίνου.

«Αφεντικό» στην κυπριακή χειροσφαίριση παραμένει τα τελευταία
χρόνια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δύο αγωνιστικές πριν
το φινάλε του πρωταθλήματος, στα τέλη Απριλίου, η ομάδα του Ανδρέα Ανδρέου «κλείδωσε» τον τίτλο, μετά τη νίκη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ / ΣΠΕΣ με 27-20. Πρόκειται για το 8ο πρωτάθλημα και 4ο συνεχόμενο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Ευρωπαϊκό συνέδριο στη Λεμεσό
Με τη συμμετοχή 29 συνέδρων και 12 παρατηρητών, διεξήχθη το
Σάββατο 22 Απριλίου στη Λεμεσό η 21η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Ευρωπαϊκής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (EUROSAF), με διοργανώτρια
την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Παρών ήταν και ο πρόεδρος
της Διεθνής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας κ. Κιμ Άντερσεν. Αυτή ήταν η
2η φορά που το συγκεκριμένο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με την πρώτη φορά να ήταν το 2012. Στο συνέδριο δόθηκε μεγάλη έμφαση στο πως θα μπορέσουν οι ομοσπονδίες αλλά και γενικά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας να προσελκύσει νέους
ιστιοπλόους.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Παγκύπριος αγώνας στον υδατοφράκτη
του Κούρη
Την Κυριακή 29 Απριλίου η Κυπριακή Ομοσπονδία Κωπηλασίας (ΚΟΚΩΠ) διοργάνωσε τους αγώνες του Α΄ Σκέλους του
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας, στον υδατοφράχτη του Κούρη. Στο Α΄ Σκέλος συμμετείχαν αθλητές στις ηλικιακές κατηγορίες παίδων, κορασίδων, ανδρών και γυναικών οι
οποίοι έλαβαν μέρος στα αγωνίσματα μονό σκιφ, διπλό σκιφ και
τετραπλό σκιφ. Συμμετείχαν
αθλητές από τέσσερις Ομίλους/Σωματεία και συγκεκριμένα από τους Ναυτικούς Ομίλους
Λεμεσού, Αμμοχώστου, Κερύνειας και από το Σωματείο Νηρέας
Ύψωνα. Ο Ν.Ο. Λεμεσού κατέκτησε 11 χρυσά, 5 αργυρά και 8
χάλκινα. Ο Νηρέας Ύψωνα 2
χρυσά, 6 αργυρά και 3 χάλκινα
και ο Ν.Ο. Αμμοχώστου 2 χρυσά,
4 αργυρά και 4 χάλκινα μετάλλια.
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Ιστορική παρουσία της Κύπρου στο Gold Coast
Στη 10η της συμμετοχή σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, η χώρα μας για πρώτη φορά πήρε θέση στο top10
του πίνακα μεταλλίων

στορική ήταν η παρουσία της Κύπρου στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, που έλαβαν χώρα στο Gold Coast της Αυστραλίας μεταξύ 4-15 Απριλίου 2018. Στη 10η εμφάνιση της χώρας μας
στη σημαντική διεθνή διοργάνωση -όπου έλαβαν μέρος 4426 αθλητές από 71 χώρες και περιοχές- η Κύπρος κατέγραψε την καλύτερη
της συγκομιδή, κερδίζοντας οκτώ χρυσά, ένα αργυρό και πέντε χάλκινα! Ο τελικός απολογισμός των 14 μεταλλίων έφερε την Κύπρο
στη 10η θέση του πίνακα μεταλλίων, αφήνοντας από πίσω της χώρες με σαφώς μεγαλύτερες αποστολές.

Ι

Έξι διαφορετικοί Κύπριοι αθλητές κρέμασαν χρυσό μετάλλιο στο
λαιμό τους. Η εκπληκτική Διαμάντω Ευριπίδου κατέκτησε τέσσερα
χρυσά στη ρυθμική γυμναστική (καθώς και ένα αργυρό και ένα χάλκινο). Τα τρία από τα τέσσερα της χρυσά ήρθαν σε ατομικά αγωνίσματα. Οι συναθλήτριες της στη ρυθμική, Βικτώρια Σκιττίδη και Ελένη Έλληνα, πήραν το χρυσό στο ομαδικό (μαζί με τη Διαμάντω).
Εξαιρετικός ήταν ο Μάριος Γεωργίου, που κέρδισε δύο χρυσά και
ένα χάλκινο στην ενόργανη. Οι Γιώργος Αχιλλέως και Άντρη Ελευθερίου απέδειξαν ότι ανήκουν στην ελίτ του σκητ, κατακτώντας κι
αυτοί το χρυσό. Για τον Γιώργο, ήταν το 5ο του Κοινοπολιτειακό χρυσό από το 2006, κάτι που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής κατάταξης σε ό,τι αφορά τους Κύπριους. Γιώργος και Άντρη σημείωσαν
ρεκόρ αγώνων στον τελικό.
Ρεκόρ αγώνων πέτυχε στον προκριματικό η Παναγιώτα Ανδρέου,
που πήρε τελικά το χάλκινο στο σκητ. Χάλκινο πήρε και ο Απόστολος Παρέλλης στη δισκοβολία, αποδεικνύοντας ξανά ότι ανήκει
στην ελίτ του αγωνίσματος του, ενώ το ίδιο χρώμα μετάλλιο πήρε
και ο Αλέξης Καουσλίδης στην πάλη, ο οποίος παρά την ατυχία στον
προκριματικό, επανήλθε μέσω του ρεπεσάζ.
46 τελικά ήταν οι αθλητές της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες, με την κυπριακή να ήταν η 23η σε μέγεθος αποστολή στο
Gold Coast. Ο 47ος της αποστολής, ο Ηρόδοτος Γιωργαλλάς, δεν έλαβε μέρος τελικά στην 6η του συνεχόμενη διοργάνωση, αφού λόγω
τραυματισμού, αναγκάστηκε να αποσυρθεί λίγες μέρες πριν την
αναχώρηση.
Δεν ήταν, όμως, μόνο τα μετάλλια που ανέδειξαν την κυπριακή αποστολή σε απόλυτα πετυχημένη. Κι άλλοι αθλητές της Κύπρου ξεπέρασαν τον εαυτό τους, σε αθλήματα παγκοσμίου επιπέδου, με αποτέλεσμα η παρουσία τους να κρίνεται απόλυτα πετυχημένη. Ιστορική
ήταν η παρουσία του μπιτς βόλεϊ, με το δίδυμο Μαριώτα Αγγελο I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

πούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου να φτάνει μέχρι τα ημιτελικά,
αλλά να μένει στην 4η θέση, χάνοντας στο μικρό τελικό από το Βανουάτου. 4η θέση και για τον Μίλαν Τραΐκοβιτς στα 110μ εμπόδια, σε
έναν τελικό εφάμιλλο των Ολυμπιακών Αγώνων. Μία θέση εκτός μεταλλίων έμεινε και η ομάδα ενόργανης γυμναστικής, με τους Μάριο
Γεωργίου, Ηλία Γεωργίου, Νεόφυτο Κυριάκου και Μιχάλη Κρασιά. Μεγάλη ήταν η επιτυχία για Ηλία Γεωργίου και Νεόφυτο Κυριάκου, που
προκρίθηκαν σε τελικούς οργάνων. Ο Ηλίας Γεωργίου πήρε την 7η
θέση σε δίζυγο και μονόζυγο και ο Κυριάκου την 8η θέση στο άλμα.
Τεράστια ήταν η επιτυχία της Κάλιας Αντωνίου στα 50μ ελεύθερο,
όπου προκρίθηκε στα ημιτελικά και διεκδίκησε επάξια την πρόκριση στον τελικό, μένοντας τελικά στην 10η θέση. Μάλιστα, η 18χρονη κολυμβήτρια εμφανίστηκε απογοητευμένη στο τέλος, αφού η
πρόκριση στον τελικό κρίθηκε εντός των δικών της επιδόσεων! Το
επίπεδο της κολύμβησης ήταν ιδιαίτερα ψηλό, με παγκόσμια ρεκόρ
να καταρρίπτονται στην πισίνα του Gold Coast.
Στο στίβο, πετυχημένη ήταν η παρουσία της Νεκταρίας Παναγή με
την 6η θέση στο μήκος, με το 6.63μ που πέτυχε να αποτελεί τη 2η καλύτερη της επίδοση. Ο Αμίν Χαντίρι κατάφερε και προκρίθηκε στον
τελικό των 1500μ, με τη 10η θέση να αποτελεί ιδιαίτερη επιτυχία. Η
Ναταλία Ευαγγελίδου πέτυχε δύο παγκύπρια ρεκόρ σε 800μ και
1500μ, ενώ ατομική επίδοση πέτυχε στα 800μ ο Χρίστος Δημητρίου.
Θετική ήταν η παρουσία της Άντρης Χριστοφόρου, όπου πήρε την
11η θέση στην Ποδηλασία Δρόμου, τερματίζοντας σε χρόνο 3 ώρες,
2 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα, μόλις 13 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια. Παράλληλα, πήρε την 6η θέση στην Ατομική Χρονομέτρηση. Η Γεωργία Κωνσταντινίδου πήρε την 5η θέση στο διπλό τραπ,
ενώ πολύ καλή ήταν η πορεία των Δημήτρη Αποστόλου και Γιώργου
Χρυσοστόμου στο μπιτς βόλεϊ, που έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά.
Στο εξωαγωνιστικό μέρος, η κυπριακή αποστολή διέμενε -μαζί με
τους αθλητές όλων των χωρών- στο Χωριό των Αγώνων, σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις και συνθήκες. Αρχηγός αποστολής της Κύπρου
ήταν η γενική διευθύντρια της ΚΟΕ κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη
και βοηθοί αρχηγοί αποστολής οι Άντρη Σιάλου και Γιώργος Γεωργίου. Την αποστολή συνόδεψαν στην Αυστραλία ο πρόεδρος της
ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, ο αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο γενικός γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας και το
μέλος του εκτελεστικού κ. Σώτος Τρικωμίτης. Την Κυπριακή κυβέρνηση και τον Υπουργό Παιδείας εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. του
ΚΟΑ κ. Τάσος Προκοπίου, ο οποίος στήριξε θερμά τους κύπριους
αθλητές στα διάφορα στάδια.
Η στήριξη του ιατρού της αποστολής κ. Γεώργιου Πιτσή και των φυσιοθεραπευτών Φράγκη Χαπέρη και Ηλία Παρούτη ήταν ανεκτίμητης αξίας στην επιτυχία της αποστολής. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει
να γίνει στη δημοσιογραφική ομάδα, με τον απεσταλμένο της Ένωσης Αθλητικογράφων Μικαέλο Παπαδάκη να μεταφέρει με εξαιρετικό τρόπο τα νέα της αποστολής στην Κύπρο και τη φωτογράφο
Σελήνη Αλεξία Χριστοδούλου να καταφέρνει να καλύπτει όλους
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τους αθλητές, σε μια δύσκολη προσπάθεια δύο εβδομάδων. Μαζί
τους ήταν και ο Υπεύθυνος Τύπου Ηρόδοτος Μιλτιάδους.
Τοομαδικό κλίμα ήταν ευδιάκριτο καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής, με τους αθλητές να παρευρίσκονται σε διάφορα αθλήματα
και να στηρίζουν τους υπόλοιπους Κύπριους. Έντονη ήταν η στήριξη των αθλητών μεταξύ τους και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
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Τα κυπριακά µετάλλια και οι 4ες θέσεις
ΧΡΥΣΑ
1
2
3
4
5
6
7
8

Μάριος Γεωργίου
Μάριος Γεωργίου
Άντρη Ελευθερίου
Γιώργος Αχιλλέως
Διαμάντω Ευριπίδου, Ελένη Έλληνα, Βικτώρια Σκιττίδη
Διαμάντω Ευριπίδου
Διαμάντω Ευριπίδου
Διαμάντω Ευριπίδου

Ενόργανη
Ενόργανη
Σκοποβολή
Σκοποβολή
Ρυθμική
Ρυθμική
Ρυθμική
Ρυθμική

Έδαφος
Δίζυγο
Σκητ
Σκητ
Ομαδικό
Σύνθετο Ατομικό
Μπάλα
Στεφάνη

Διαμάντω Ευριπίδου

Ρυθμική

Κορδέλα

Μάριος Γεωργίου
Παναγιώτα Ανδρέου
Διαμάντω Ευριπίδου
Αλέξης Καουσλίδης
Απόστολος Παρέλλης

Ενόργανη
Σκοποβολή
Ρυθμική
Πάλη
Στίβος

Σύνθετο Ατομικό
Σκητ
Κορίνες
97 Kg
Δισκοβολία

Στίβος
Μπιτς Βόλεϊ
Ενόργανη

110μ εμπόδια
Γυναικών
Ομαδικό

ΑΡΓΥΡΟ
1

ΧΑΛΚΙΝΑ
1
2
3
4
5

Τιμητική αναφορά λόγω 4ης θέσης
1
2
3

Μίλαν Τραΐκοβιτς
Μαριώτα Αγγελοπούλου, Μανωλίνα Κωνσταντίνου
Μάριος Γεωργίου, Ηλίας Γεωργίου, Νεόφυτος Κυριάκου, Μιχάλης Κρασιάς

Ο απολογισµός του προέδρου και της γενικής διευθύντριας
το περιθώριο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παρέθεσε
την Τρίτη 24 Απριλίου η Κυπριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών
Αγώνων (ΚΕΚΑ), με θέμα τον απολογισμό των αγώνων, ο πρόεδρος κ. Ντίνος Μιχαηλίδης και η γενική διευθύντρια και αρχηγός
αποστολής κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη ανέφεραν μεταξύ άλλων:

Σ

Ντίνος Μιχαηλίδης: «Γενική είναι η εκτίμηση ότι η όλη παρουσία
της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες ήταν απόλυτα πετυχημένη. Δεν θα έλεγα πέραν από τις προσδοκίες μας, γιατί είχαμε
προ καιρού τοποθετηθεί ότι ο Κυπριακός Αθλητισμός οδεύει σε
αναπτυξιακή πορεία και ότι αν δεν μεσολαβούσαν απρόβλεπτοι αρνητικοί παράγοντες και κυρίως αν μας το επέτρεπε η νοοτροπία
μας, θα φτάναμε σε αποτελέσματα όπως στο Gold Coast και για τα
οποία είναι πρωτοφανή για κράτος του μεγέθους (γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά), όπως της Κύπρου.
Η παρουσία της Κύπρου στους 21ους Κοινοπολιτειακούς ήταν αναμφισβήτητα η καλύτερη γι΄ αυτή τη διοργάνωση μέχρι σήμερα. Τονίζω, ιδιαίτερα το μέχρι σήμερα, γιατί οι προοπτικές για περαιτέρω
πρόοδο του Κυπριακού Αθλητισμού είναι μεγαλύτερες, πιο αισιόδοξες και μπορώ να πω αναμενόμενες.

με στο μέλλον.
Σήμερα με τα αποτελέσματα του Gold Coast αποδεικνύεται ότι ο
πήχης δεν φθάνει ποτέ τόσο ψηλά ώστε να μην μπορεί να ξεπεραστεί!!! Φτάνει να υπάρχει όραμα, στόχος και θέληση για να φθάσεις
ακόμη πιο ψηλά. Και το όραμα αυτό και τους στόχους τους έθεσαν
πρώτα από όλους οι αθλητές μας οι οποίοι με πολύ δουλειά κατάφεραν να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα και
που μας κάνουν όλους ανεξαιρέτως να αισθανόμαστε περήφανοι
για αυτούς.
Για πρώτη φορά η Κύπρος βρίσκεται στη 10η θέση στον πίνακα των
μεταλλίων, με οκτώ χρυσά, ένα αργυρό και πέντε χάλκινα μετάλλια,
έχοντας μπροστά της χώρες που στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία
είχαν συμμετοχή με πέραν των 200 αθλητών.
Χαρακτηριστικά αναφέρω Αυστραλία, Αγγλία, Ινδία, Καναδάς, Νέα
Ζηλανδία, Ουαλία, Σκωτία. Με την αναφορά και μόνο στα ονόματα
των χωρών αυτών είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τις διαφορές
μας σε μεγέθη σε πολλούς τομείς με τις χώρες αυτές. Ήμασταν η μοναδική χώρα με πληθυσμό κάτω του ενός εκατομμυρίου που κέρδισε πέραν του ενός χρυσού μεταλλίου».

Αυτό το μήνυμα πήραμε από όλους τους αθλητές και αθλήτριες που
έλαβαν μέρος και το τονίζω ιδιαίτερα ΟΛΟΥΣ τους αθλητές. Για να
επιτευχθούν όμως αυτές οι αισιόδοξες προοπτικές, χρειάζεται να γίνουν πολλά. Να μην υπάρξει επανάπαυση και να μη χαλάσουμε με
τη νοοτροπία μας, ότι κτίστηκε με κόπο.
Κυρίως, όμως να βλέπουμε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Ποιοι είμαστε, τι οικονομικές, τεχνολογικές και πληθυσμιακές
δυνατότητες έχουμε. Στην Αυστραλία απεδείχθη, πρώτα και κύρια,
ότι υπάρχει το ταλέντο, ο ενθουσιασμός, υπήρξε η πίστη, ότι μπορούμε. Τώρα χρειάζεται οργάνωση και σωστός προγραμματισμός».

Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη: «Μετά τις επιτυχίες του Δελχί το 2010,
με συγκομιδή έντεκα συνολικά μεταλλίων, αλλά και της Γλασκώβης
το 2014, με συνολική συγκομιδή οκτώ μεταλλίων και διασπορά μεταλλίων σε πέντε διαφορετικά αθλήματα, θεωρήσαμε ότι ο πήχης είχε ανέβει αρκετά ψηλά και θα ήταν πολύ δύσκολο να τον φθάσουΜΑΪΟΣ 2018 I 
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Ο πίνακας µεταλλίων
Η διοργανώτρια Αυστραλία «διέλυσε» τον ανταγωνισμό, κατακτώντας 80 χρυσά, σχεδόν τα διπλάσια από τη 2η Αγγλία. Ήταν η
13η φορά που η Αυστραλία πήρε την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων σε 21 διοργανώσεις. Για την Κύπρο, ήταν η πρώτη φορά που
μπήκε στην πρώτη δεκάδα, ξεπερνώντας χώρες με πληθυσμό

Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
26
26
30
31
32
33
34
34
34
37
37
39
39
39
39
39

Χώρα
Αυστραλία
Αγγλία
Ινδία
Καναδάς
Νέα Ζηλανδία
Νότιος Αφρική
Ουαλία
Σκωτία
Νιγηρία
Κύπρος
Τζαμάικα
Μαλαισία
Σιγκαπούρη
Κένυα
Ουγκάντα
Μποτσουάνα
Σαμόα
Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Ναμίμπια
Β. Ιρλανδία
Μπαχάμες
Παπούα Νέα Γουινέα
Φίτζι
Πακιστάν
Γρενάδα
Αγία Λουκία
Βερμούδα
Βρ. Παρθένοι Νήσοι
Γουιάνα
Μπαγκλαντές
Σρι Λάνκα
Καμερούν
Δομίνικος
Μαυρίκιος
Ναούρου
Νήσος του Μαν
Βανουάτου
Μάλτα
Γκάνα
Νησιά Σολομώντα
Νήσοι Κουκ
Νόρφολκ
Σεϋχέλλες
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Χρυσά
80
45
26
15
15
13
10
9
9
8
7
7
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

εκατομμυρίων. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν το τέλος των Αγώνων, η
Κύπρος είχε σκαρφαλώσει μέχρι και την 7η θέση, με Σκωτία, Ουαλία και Νιγηρία –χώρες με πολλαπλάσιες αποστολές- τελικά να ξεπερνούν οριακά τη χώρα μας.

Αργυρά
59
45
20
40
16
11
12
13
9
1
9
5
2
7
1
1
3
1
0
7
3
2
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Χάλκινα
59
46
20
27
15
13
14
22
6
5
11
12
2
6
2
1
0
0
0
4
0
0
2
4
1
0
0
0
0
0
5
2
1
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1

Σύνολο
198
136
66
82
46
37
36
44
24
14
27
24
9
17
6
5
5
3
2
12
4
3
4
5
2
1
1
1
1
2
6
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Αθλητές
469
390
216
282
251
194
213
226
88
46
106
177
59
136
69
26
38
51
28
90
31
56
96
56
14
13
8
10
23
23
79
40
13
54
16
31
18
24
71
14
18
18
25

Αποστολή εξετελέσθει για το Gold Coast
Η πόλη του Gold Coast, των 638 χιλιάδων κατοίκων, στα νότια σύνορα της πολιτείας του Queensland, είναι η 6η μεγαλύτερη πόλη
της Αυστραλίας και η πιο αναπτυσσόμενη. Στον έξω κόσμο, όμως,
ήταν σχετικά άγνωστη. Για τους πλείστους, το Gold Coast ήταν «η
πόλη που βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νότια του Μπρίσμπεϊν». Όλα
αυτά, όμως, άλλαξαν μετά τους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.
Η πόλη του Gold Coast τοποθέτησε τον εαυτό της στον παγκόσμιο
χάρτη, μετά την απόλυτα πετυχημένη διοργάνωση των Αγώνων
τον Απρίλιο του 2018. Τα γεμάτα στάδια, οι εξαιρετικές συγκοινωνίες, ο γεμάτος ενθουσιασμό τοπικός πληθυσμός, η γιορτή που
στήθηκε στην πόλη με το Festival 2018 που «έτρεχε» παράλληλα,

έκαναν το Gold Coast 2018 μία από τις καλύτερες διοργανώσεις
που είδαμε τα τελευταία χρόνια.
Η εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση των Κοινοπολιτειακών
Αγώνων ήδη έφερε το επόμενο στάδιο της συζήτησης, που είναι
η διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032 από την πολιτεία του Queensland. Μετά από αυτό που ζήσαμε στην Αυστραλία, ουδείς αμφιβάλλει ότι οι άνθρωποι της περιοχής είναι σε θέση να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μεγάλο θέμα συζήτησης, όμως, είναι το οικονομικό. Τη στιγμή που οι Κοινοπολιτειακοί κόστισαν 1,5 δισ. ευρώ, οι Ολυμπιακοί κοστίζουν τουλάχιστον δέκα φορές αυτό το ποσό…

Συγκίνησε η κυπριακή παροικία

άθε αθλητική επίσκεψη από την Κύπρο στην Αυστραλία, αποτελεί ευκαιρία για τη μεγάλη κυπριακή παροικία να δείξει την
αγάπη της. Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια των 21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων. Καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων, οι Κύπριοι της Αυστραλίας βρίσκονταν στο πλευρό της αποστολής. Αρχής γενομένης από τις δύο αφίξεις των γκρουπ στο αεροδρόμιο του
Μπρίσμπεϊν, όπου παρά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δεκάδες Κύπριοι υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, αγκαλιές και μπόλικα selfies
τους αθλητές και συνοδούς!

Κ

Από κει και πέρα, σχεδόν σε κάθε αθλητικό αγώνα, κυπριακές σημαίες βρίσκονταν διάσπαρτες στην κερκίδα, με τους Κύπριους να
εξασφαλίζουν εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι τα αγωνίσματα ήταν
sold out από πολύ πριν την έναρξη των Αγώνων.
Η μεγαλύτερη συγκίνηση, όμως, ήρθε τη Δευτέρα του Πάσχα (9

Απριλίου 2018), όταν η κυπριακή παροικία του Μπρίσμπεϊν υποδέχτηκε την αποστολή σε τελετή στο οίκημά της. Κάνοντας το ταξίδι
των περίπου 60 λεπτών από το Gold Coast, τα μέλη της αποστολής
έζησαν στιγμές που θα τους μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό. Πάνω από 200 μέλη της κοινότητας, από μικρά παιδιά μέχρι υπερήλικες, περίμεναν τους αθλητές της Κύπρου και τους υποδέχτηκαν
με μεγάλες τιμές και μπόλικη αγάπη.
Σημαντική ήταν η στήριξη που πρόσφερε στην κυπριακή αποστολή η Ύπατη Αρμοστής της Δημοκρατίας στην Αυστραλία κα Μάρθα
Μαυρομμάτη. Από την πρώτη στιγμή, η κα Μαυρομμάτη ταξίδεψε
στο Gold Coast, όπου παρέμεινε δίπλα από την αποστολή, στηρίζοντας τους αθλητές σε εξωαγωνιστικές και αγωνιστικές στιγμές.
Την τελετή έναρξης παρακολούθησε και ο πρόξενος της Δημοκρατίας κ. Βάκης Ζήσιμος.
ΜΑΪΟΣ 2018 I 
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∆ιαµάντω
Ευριπίδου

αποκάλυψη της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες
του Gold Coast ήταν αναμφίβολα η Διαμάντω Ευριπίδου. Η
18χρονη (30/03/2000) αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής
κατέκτησε τον εντυπωσιακό αριθμό των έξι μεταλλίων στη διοργάνωση! Τέσσερα χρυσά (ομαδικό, σύνθετο ατομικό, μπάλα, στεφάνη), ένα αργυρό (κορδέλα) και ένα χάλκινο (κορύνες). Η συγκομιδή της την έφερε στην 3η θέση των αθλητών με πολλαπλά
μετάλλια, πίσω μόνο από τον Αυστραλό κολυμβητή Μίτς Λάρκιν
(πέντε χρυσά) και τον Άγγλο Νάιλ Γουίλσον της ενόργανης (τέσσερα χρυσά, δύο αργυρά).

H

Λίγες μέρες μετά την επιστροφή στην Κύπρο, η Διαμάντω Ευριπίδου μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα». Η πρώτη μας ερώτηση ήταν για
το πως αντιμετώπισε το ξαφνικό ενδιαφέρον προς το πρόσωπό
της: «Στην άφιξη πήγα αμέσως σπίτι, ήταν η μόνη ημέρα που ξεκουράστηκα μετά τους Κοινοπολιτειακούς, επειδή μετά είχα πολλές
συνεντεύξεις και εκδηλώσεις που έπρεπε να παρευρεθώ. Είμαι ενθουσιασμένη και είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ήταν κάτι πολύ
θετικό, για έναν αθλητή να μαθαίνει ο κόσμος τι πέρασε και τι έζησε για να φτάσει μέχρι εδώ». Όσο για το πως αντιμετωπίζει τη συνέχεια, είπε: «Στην καθημερινότητα μου δεν αλλάζει τίποτα και ταπεινά συνεχίζω τη δουλειά για τις επόμενες μου υποχρεώσεις».
Ποια ήταν, όμως, η στιγμή που ξεχώρισε απ΄ όλα τα συγχαρητήρια
και τις ευχές που έλαβε; «Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε το περιστατικό που μας μετέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΕ (σ.σ. Ντίνος Μιχαηλίδης), για έναν ηλικιωμένο στην Αυστραλία που είπε στον
πρόεδρο ότι ‘η μικρή (σ.σ. Δ. Ευριπίδου) μου άλλαξε τη ζωή μου
και πλέον θα περπατώ περήφανα στο Μπρίσμπεϊν ως Κύπριος’.
Αυτό με συγκίνησε παρά πολύ».

Πριν τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, η Διαμάντω Ευριπίδου ήταν
σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο γενικό κοινό, παρά τις πολλές επιτυχίες που ήδη μετρούσε: «Με τη ρυθμική ασχολούμαι δεκατέσσερα χρόνια. Είμαι η μόνη αθλήτρια με δέκα πρωταθλήματα Κύπρου στις ηλικιακές μου κατηγορίες. Είμαι πρωταθλήτρια γυναικών εδώ και τρία χρόνια. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο παγκοσμίως. Είχα πολλές επιτυχίες σε διεθνείς αγώνες της FIG, που είχα
πάρει και 1η και 2η θέση. Επίσης, η πρόκριση μου σε τελικό σε
Γκραν Πρι και η 6η θέση ήταν κάτι πολύ σημαντικό», μας είπε η
Διαμάντω, όταν της ζητήσαμε να μας πει… ποια είναι!
Κλείνοντας, η 18χρονη αθλήτρια θέλησε να στείλει ένα μήνυμα
προς τους φιλάθλους και τα ΜΜΕ: «Όλα τα αθλήματα και τα δεκατέσσερα μετάλλια που πήραμε, έφεραν την Κύπρο σε μια πολύ
ψηλή θέση. Η 10η θέση στον πίνακα μεταλλίων για μια χώρα με
πληθυσμό πολύ μικρότερο των άλλων χωρών, ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Είχαμε ταλέντο, όπως ο παλαιστής, η σκοποβολή που μας
έκανε περήφανους, η γυμναστική. Βλέπουμε την πρόοδο στα αποτελέσματα, άρα σημαίνει κάτι κάνουμε καλά. Δουλεύουμε και αξίζουμε. Δεν έχω κάτι με το ποδόσφαιρο, είναι ΟΚ ως άθλημα, αν
και δεν είμαι φαν του, αλλά πρέπει να λάβουν σημασία και τα άλλα αθλήματα. Θεωρώ απαράδεκτο στα αθλητικά να βλέπουμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν τόσοι αθλητές που δουλεύουν
σκληρά, σε βάρος της προσωπικής τους ζωής αλλά παραμένουν
στο σκοτάδι. Πρέπει ως χώρα, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να στηρίζουμε αυτούς τους αθλητές. Αυτό το πίστευα, ακόμη και αν δεν
φέρναμε αυτές τις επιτυχίες».

