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Ρεκόρ συγκομιδής μεταλλίων σε Μεσογειακούς για την Κύπρο
Τέσσερα χρυσά, δύο αργυρά και δύο χάλκινα ο απολογισμός της χώρας μας στην Ταραγόνα

Μ

ε τα τέσσερα χρυσά και τα οκτώ συνολικά μετάλλια, η Κύπρος πήρε τη 12η θέση
στον πίνακα μεταλλίων στους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ταραγόνα, που
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 22 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2018. Γι΄ άλλη μια διοργάνωση τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος τα πήγε καλύτερα από την αμέσως προηγούμενη,
δείχνοντας βελτίωση και στέλνοντας θετικά μηνύματα, στην καλύτερη της συγκομιδή
από το 1983 όταν λαμβάνουμε μέρος στους Αγώνες.
Ο γυμναστής Μάριος Γεωργίου γι΄ άλλη μια φορά αναδείχτηκε ως το πρόσωπο της κυπριακής αποστολής. Πήρε δύο χρυσά σε σύνθετο ατομικό και μονόζυγο, αργυρό στο
δίζυγο και χάλκινο στον πλάγιο ίππο, κερδίζοντας έτσι τα μισά χρυσά και τα μισά συνολικά μετάλλια της χώρας μας. Στο στίβο, η Κύπρος πήρε δύο χρυσά μετάλλια. Με
την Ελένη Αρτυματά στα 400μ, όπου κατέρριψε μάλιστα το παγκύπριο ρεκόρ με
51.19 και με τον Απόστολο Παρέλλη στη δισκοβολία.
Στην ιστιοπλοΐα, ο Παύλος Κοντίδης πήρε το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο
άθλημα σε Μεσογειακούς, κατακτώντας το αργυρό στα Laser. Ιστορικό ήταν το μετάλλιο και για την Άντρη Χριστόφορου, που πήρε το χάλκινο στην ατομική χρονομέτρηση της ποδηλασίας.
Πέραν από τα αγωνιστικά, όπως τόνισε ο αρχηγός αποστολής της Κύπρου Δρ Μιχάλης
Κρασιάς στον απολογισμό του μετά τους Αγώνες, οι διοργανωτές Ισπανοί δεν πέτυχαν
στον οργανωτικό τομέα. «Αγωνιστικά, η διοργάνωση κινήθηκε σε ψηλά επίπεδα, όπως πάντοτε. Οργανωτικά οι Ισπανοί απέτυχαν, ιδιαίτερα σε δύο βασικούς τομείς. Της διαμονής στο
Μεσογειακό Χωριό, αφού οι αθλητές τοποθετήθηκαν σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και δεν
είχαν την απαιτούμενη άνεση, και στον νευραλγικό τομέα της μετακίνησης».
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Δεν πάνε Μπέλφαστ οι
Κοινοπολιτειακοί Νέων 2021

Η 58η Σύνοδος της ΔΟΑ
στην Αρχαία Ολυμπία

Στο δρόμο για το «Τόκιο 2020»
ΚΟΕ και RCB Bank

Στα τέλη Ιουνίου 2018 η Διεθνής Επιτροπή
Κοινοπολιτειακών Αγώνων αποφάσισε να
αφαιρέσει από το Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας τη διοργάνωση των Κοινοπολιτειακών Αγώνων Νέων 2021, λόγω της μη οικονομικής στήριξης από την τοπική κυβέρνηση. Η νέα περίοδος υποψηφιοτήτων για το
2021 θα διαρκέσει έξι μήνες.

Με τη συμμετοχή 204 εκπροσώπων από 94
Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και από τις
πέντε ηπείρους, πραγματοποιήθηκε στην
Αρχαία Ολυμπία το διάστημα 16-30 Ιουνίου
2018 η 58η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες που διοργανώνει κάθε χρόνο η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ). Ομιλητής
στη Σύνοδο ήταν και ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ.
Ντίνος Μιχαηλίδης.

Χέρι-χέρι θα πορευτούν γι’ άλλο ένα Ολυμπιακό κύκλο η ΚΟΕ και η RCB Bank. Οι δύο
πλευρές ανακοίνωσαν στα μέσα Ιουνίου
2018 την ανανέωση της συνεργασίας τους
για τα επόμενα τρία χρόνια, η οποία θα κορυφωθεί κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες
«Τόκιο 2020».
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Ενεργός συμμετοχή και σεβασμός
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Έκδοση:
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αμφιπόλεως 21, Τ.Κ.23931
1687 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: +35722449880
Fax : +35722449890
E-mail : cypnoc@cytanet.com.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ
Επιμέλεια Ύλης:
Ηρόδοτος Μιλτιάδους

Σχεδιασμός και Εκτύπωση:
Theopress LTD

Δεξιώθηκε το νέο Δ.Σ. της ΕΑΚ
Το Ε.Σ. της ΚΟΕ παρέθεσε το βράδυ της
Πέμπτης (14/06) δείπνο γνωριμίας στο νέο
Δ.Σ. της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου
(ΕΑΚ), σε μια συνάντηση όπου οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις και εισηγήσεις για τομείς κοινού
ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Ντίνος Μιχαηλίδης, ευχήθηκε στους αθλητικούς συντάκτες καλή δουλειά και επιτυχία
στο δύσκολο έργο που ανέλαβαν.

Ένα βασικό θέμα που προωθείται από την
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και γενικά το
Ολυμπιακό Κίνημα, είναι η ιδέα του σεβασμού. Προωθείται ως βασικό στοιχείο της
Ολυμπιακής Ιδεολογίας στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο ο Σεβασμός να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος
της αθλητικής ηθικής.

μωρία και βία.

Είναι γεγονός πως η ιδέα του ΣΕΒΑΣΜΟΥ
δεν είναι ούτε απλή, ούτε απόλυτα σαφής,
δεδομένου ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
στάσεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών από τον αυτοσεβασμό, στο σεβασμό
του άλλου, το σεβασμό των αρχών του περιβάλλοντος και του φυσικού κόσμου.

Άλλωστε να μη μας διαφεύγει, ότι ένας από
τους λόγους που ώθησαν τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στην καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων είναι να προετοιμάσει μια νέα γενιά αθλητών να υιοθετήσουν
μια ηθική προσέγγιση του Αθλητισμού με
βασικό χαρακτηριστικό την προσπάθεια για
αποδοχή των Ολυμπιακών Αξιών, της αριστείας, της φιλίας και του σεβασμού.

Οι αντιλήψεις περί σεβασμού βρίσκονται
παντού και είναι στενά συνδεδεμένες με τις
συζητήσεις γύρω από τα θέματα όπως δικαιοσύνη και ισότητα, αδικία και καταπίεση,
αυτονομία και ενεργός συμμετοχή, ηθικά
και πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ηθικά κίνητρα και ανάπτυξη του ήθους, πολιτιστική ποικιλότητα και ανεκτικότητα, τι-

Όλα αυτά αποτελούν
μέρος από τις μορφές
του σεβασμού που αναπτύσσονται και που
αναμένεται από τον Αθλητισμό – Ολυμπισμό να προωθήσει μέσα από την ενεργό
συμμετοχή και τη βίωση των αρχών και
αξιών του, ιδιαίτερα από τους νέους.

Για να φτάσουμε στην αξία του ΣΕΒΑΣΜΟΥ,
χρειάζεται υπέρβαση του ΕΓΩ μας.
Η ενεργός συμμετοχή στον αθλητισμό προωθεί την διά βίου ανάπτυξη της ηθικής αριστείας, της φιλίας και του σεβασμού.

Ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση
του Επιμορφωτικού Προγράμματος
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο η α΄ φάση του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Ανάδειξη γυναικών ως διοικητικά στελέχη
στον αθλητισμό» της ΚΟΕ, το οποίο
υλοποίησε η Ernst & Young, στην οποία
έχει ανατεθεί το πρόγραμμα. Στην α΄
φάση συμμετείχαν πάνω από πενήντα
γυναίκες, οι οποίες είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις
από τρεις εξαιρετικές ομιλήτριες. Αυτές ήταν η κα Claudia Bokel, πρώην
πρόεδρος της επιτροπής αθλητών της
ΔΟΕ και αργυρή Ολυμπιονίκης στη ξιφασκία στην «Αθήνα 2004», η κα Birgitta Kervinen,
επίτιμη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Μη Κυβερνητικής Αθλητικής Οργάνωσης (ENGSO) και
η Δρ Βικτώρια Κιμωνίδη, Διευθύντρια Στρατηγικής Τεχνολογίας της Microsoft (κεντρική
και ανατολική Ευρώπη).

Εγκρίθηκαν οι προτάσεις
CYTA και TOYOTA

Ο Δήμος Αγρινίου τίμησε
τον Ντίνο Μιχαηλίδη

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ συνήλθε την Πέμπτη 14 Ιουνίου
2018 σε έκτακτη συνεδρία. Το Ε.Σ. μελέτησε θέματα προγραμματισμού για τη συμμετοχή στους 3ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων (6-18
Οκτωβρίου) στο Μπουένος Άιρες. Κατά τη συνεδρία του Εκτελεστικού
Συμβουλίου, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις 2017 που ετοιμάστηκαν, και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της ΚΟΕ, την εταιρεία Deloitte Ltd. Εγκρίθηκαν επίσης οι προτάσεις συνεργασίας των εταιρειών CYTA και ΤΟΥΟΤΑ με την ΚΟΕ, και
αφορούν την περίοδο μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκυο
2020», και αναμένεται στο προσεχές διάστημα να καθοριστούν οι ημερομηνίες επικύρωσης και υπογραφής όσων έχουν συμφωνηθεί.

Στις 20 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Έλληνες Ολυμπιονίκες και Έλληνες
Olympians» του Αθλητικού Μουσείου
Αγρινίου. Το Μουσείο φιλοξενεί και
αντικείμενα που αφορούν την Κύπρο.
Στην τελετή, οι διοργανωτές τίμησαν
μια σειρά από άτομα που πρόσφεραν
στον ελληνικό αθλητισμό. Ανάμεσα
τους και τον πρόεδρο της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, πρώην πρωταθλητή Ελλάδας και Βαλκανιονίκη στο στίβο.
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Ολυμπιακά Νέα απ΄ όλο τον κόσμο
Η CGF ψάχνει διοργανωτή για τους
Κοινοπολιτειακούς Νέων 2021
Στα τέλη Ιουνίου 2018 η Διεθνής Επιτροπή Κοινοπολιτειακών
Αγώνων αποφάσισε να αφαιρέσει από το Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας τη διοργάνωση των Κοινοπολιτειακών Αγώνων Νέων 2021, λόγω της μη οικονομικής στήριξης από την τοπική κυβέρνηση, απόρροια του συνεχιζόμενου πολιτικού αδιεξόδου.
Τον Ιανουάριο η συνεργασία μεταξύ των Βρετανών Προτεσταντών και των Ιρλανδών Καθολικών κατέρρευσε, αφήνοντας τη
Βόρεια Ιρλανδία σε αβεβαιότητα. Η νέα περίοδος υποψηφιοτήτων για το 2021 θα διαρκέσει έξι μήνες και ήδη το Τρινιντάντ και
Τομπάγκο εξέφρασε ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

Η υπουργός αθλητισμού υπέρ της σκοποβολής
Η μη συμπερίληψη της σκοποβολής στο πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών Αγώνων 2022 συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Πρόσφατα, η υπουργός αθλητισμού της Βρετανίας, Τρέισι
Κράουτς, μιλώντας στη Βουλή, αποκάλυψε ότι ψάχνει τρόπους
το άθλημα να συμπεριληφθεί τελικά, σε συζητήσεις που κάνει
με τους εμπλεκομένους. Η έλλειψη σκοπευτηρίου σε κοντινή
απόσταση με την πόλη του Μπέρμιγχαμ αποτέλεσε τη κυριότερη δικαιολογία, όμως την ίδια στιγμή η ποδηλασία θα διεξαχθεί στο Λονδίνο!

Μαζί σε τρία σπορ Νότιος και Βόρεια Κορέα
Στους 18ους Ασιατικούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στην Τζακάρτα τον Αύγουστο, η Βόρεια και η Νότια Κορέα θα αγωνιστούν με κοινές ομάδες σε τρία αθλήματα, όπως ανακοινώθηκε. Η είδηση μεταδόθηκε από την Ασιατική Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά από συνάντηση των δύο πλευρών. Συγκεκριμένα, θα
αγωνιστούν με κοινές ομάδες στο μπάσκετ 5x5, στο Ντράγκον
Μπόουτς ανδρών και γυναικών και σε τρεις κατηγορίες στην
κωπηλασία. Επιπλέον, θα παρελάσουν μαζί, υπό τη σημαία της
ενοποίησης, στην τελετή έναρξης της 18ης Αυγούστου, στην
11η φορά που οι δύο χώρες θα το πράξουν αυτό σε μεγάλη
διοργάνωση.

Αποσύρθηκε η Σιόν για το 2026
Το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στη Σιόν στις αρχές
Ιουνίου 2018 απέρριψε την υποψηφιότητα της ελβετικής πόλης
για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 με ποσοστό
54%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η υποψηφιότητα να αποσυρθεί. Ο
δήμαρχος της πόλης, Φιλίπ Βαρόν, δήλωσε ότι «η ήττα στο δημοψήφισμα είναι το τέλος του δρόμου και δεν υπάρχει σχέδιο Β».

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 I 3
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ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

SPECIAL OLYMPICS

Ημερίδα ποδοσφαίρου για νεαρούς
Η Ημερίδα Ενοποιημένου Ποδοσφαίρου Νεαρών
Αθλητών (Young Athlete Football Project) για ηλικίες 2
με 8 ετών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου
2018, στα γήπεδα Nuevo Campo στη Λευκωσία. Σε αυτήν έλαβαν μέρος πέραν των 65 νεαρών αθλητών από
Ειδικά Σχολεία/Ιδρύματα και το Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας. Το «Young Athlete Football Project» στηρίχθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
με σύνθημα «Όλοι διαφορετικοί Όλοι ίσοι».

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

70 παιδιά στο κύπελλο αναπτυξιακών ηλικιών
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας διοργάνωσε την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 τον 1ο Παγκύπριο Αγώνα Τοξοβολίας τελικού κυπέλλου
αθλητών αναπτυξιακών ηλικιών στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδίας
στη Λευκωσία. Συμμετείχαν 70 παιδιά ηλικίας 7-17 ετών και αγωνίστηκαν οι καλύτεροι οκτώ αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών του 27ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2017-2018. Για
πρώτη φορά οι νεαροί ταλαντούχοι τοξοβόλοι αγωνίστηκαν σε νοκάουτ, σε μια συγκλονιστική εμπειρία. Ιδιαίτερα σε κρίσιμα παιχνίδια
όπου κρινόταν ο νικητής από ένα βέλος στο μπαράζ, οι νεαροί τοξοβόλοι ήταν άψογοι και με αθλητοπρέπεια ακολουθούσαν τους κανονισμούς υπό την καθοδήγηση των κριτών και προπονητών τους.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κυπριακή νίκη στο Ράλι Κύπρος
Ο Σίμος Γαλαταριώτης με συνοδηγό τον Αντώνη Ιωάννου,
οδηγώντας ένα Skoda Fabia R5 κέρδισαν την πρωτιά στο
Ράλι Κύπρος 2018, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15-17
Ιουνίου με βάση τη Λάρνακα. Ο Κύπριος οδηγός πήρε τη
νίκη με μόλις 0,6 δευτερόλεπτα (!) προβάδισμα από τον
Πορτογάλος Μπρούνο Μαγκαλάες, στην πιο στενή επικράτησε στην ιστορία του Ράλι Κύπρος και του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος. Ο Γαλαταριώτης ολοκλήρωσε τις 13 ειδικές διαδρομές σε χρόνο 1 ώρα, 55 λεπτά, 40 δευτερόλεπτα
και 2 δέκατα και ο Μαγκαλάες σε χρόνο 1 ώρα, 55 λεπτά, 40
δευτερόλεπτα και 8 δέκατα!

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Back to back για Ν.Ο. Λεμεσού
Επίδειξη δύναμης έκανε ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού στο 43ο πρωτάθλημα κολύμβησης ανδρών και γυναικών που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 28-30 Ιουνίου 2018 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο
Λεμεσού. Ο ΝΟΛ πήρε από την πρώτη μέρα το προβάδισμα στη
βαθμολογία και δεν το απώλεσε σε κανένα σημείο της διοργάνωσης. Αυτός ήταν ο 2ος συνεχόμενος τίτλος για τον Ν.Ο. Λεμεσού και
ο ενδέκατος στην ιστορία του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου, στους 156 βαθμούς πίσω από την πρώ-
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τη θέση, ενώ τρίτος ήταν ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας, 34 βαθμούς μπροστά από τον Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας. Στους αγώνες σημειώθηκαν και 26 νέες παγκύπριες επιδόσεις, με το ρεκόρ του Όμηρου Ζάγκα στα 100μ πρόσθιο (1:04.14) να ξεχωρίζει. Ο αθλητής του
ΝΟΛ πήρε την επίδοση από τον Θωμά Τσιοπανή, ο οποίος είχε καταρρίψει (μετά από 14 χρόνια) το ρεκόρ στους πρόσφατους Μεσογειακούς Αγώνες με 1.04.41.
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ΣΤΙΒΟΣ

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Πρωτιά για ΓΣΠ στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Οι ευρώ-αντιπάλοι

Οι τρεις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο CEV Challenge Cup, έμαθαν τους αντιπάλους τους. Στους άνδρες, ο
πρωταθλητής Παφιακός -ο οποίος δεν έκανε χρήση του δικαιώματός του να αγωνιστεί στο CEV Champions Leagueκληρώθηκε στον 2ο γύρο με την πορτογαλική Μπενφίκα. Ο
πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη Λισαβόνα στις 6-8 Νοεμβρίου και ο δεύτερος στις 13-15 του μήνα. Εάν οι Παφίτες
προκριθούν, θα αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης
στη φάση των «16».

Το διήμερο 16-17 Ιουνίου 2018, ο ΓΣΕ φιλοξένησε για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια το παγκύπριο πρωτάθλημα στίβου, στο δημοτικό στάδιο Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου». Στο 100ο παγκύπριο
πρωτάθλημα ανδρών και 62ο παγκύπριο πρωτάθλημα γυναικών
της ΚΟΕΑΣ, συμμετείχαν οι κορυφαίοι πρωταθλητές της Κύπρου, με
τους αγώνες να μεταδίδονται ζωντανά από τη Cytavision. Πρωταθλητής αναδείχτηκε και στις δύο κατηγορίες ο ΓΣΠ Λευκωσίας, με
179 βαθμούς στους άνδρες και 196 βαθμούς στις γυναίκες.

Η κυπελλούχος Ομόνοια θα αγωνιστεί στη φάση των «16» και
θα έχει ως αντίπαλο σε διπλούς αγώνες στις 27-29 Νοεμβρίου και 4-6 Δεκεμβρίου την κροατική Μπλάντοστ Ριμπόλα. O
πρώτος αγώνας θα γίνει στην Κροατία και ο επαναληπτικός
στο «Ελευθερία». Στο CEV Challenge Cup γυναικών η ΑΕΛ
έχει δύσκολη κλήρωση αφού καλείται να αντιμετωπίσει σε
διπλούς αγώνες στις 6-8 Νοεμβρίου και 13-15 Νοεμβρίου τον
Α.Ο. Θήρας. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Σαντορίνη και ο
επαναληπτικός στη Λεμεσό.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Τουρνουά Μπιτς Χάντμπολ στις Φοινικούδες
Με τη συμμετοχή 25 ομάδων και πέραν των 300 αθλητών, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 6-8 Ιουλίου στις Φοινικούδες στη Λάρνακα
το EBT Beach Handball Tournament 2018. Η Κυπριακή Ομοσπονδία
Χειροσφαίρισης έθεσε υπό την αιγίδα της το θεσμό, μαζί με το Δήμο Λάρνακας. Το Μπιτς Χάντμπολ είναι ένα θεαματικό και ανερχόμενο σπορ, που βρίσκεται στο πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων Παραλίας.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Ήττα και αποκλεισμό για Εθνική Ανδρών
Τη νίκη για να προκριθεί στην επόμενη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021 χρειαζόταν την 1η Ιουλίου 2018 η Εθνική ανδρών,
απέναντι στο Λουξεμβούργο, όμως ήρθε η ήττα με 89-76 στο «Ελευθερία», μπροστά από δύο χιλιάδες θεατές, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Νικόλας Στυλιανού με 18 πόντους,
ενώ ακολούθησε με 13 ο Στέφανος Ηλιάδης. Η Κύπρος θα έχει μια
δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στην τελική φάση, τον Αύγουστο του
2019, με τις ομάδες που θα αποκλειστούν από τον α΄ και β΄ προκριματικό να διεκδικούν του χρόνου δύο θέσεις.
Σε μια άλλη εξέλιξη, στις 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Εκλογική Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και
μέσα από την εκλογική διαδικασία, νέος πρόεδρος της ΚΟΚ μέχρι το
2022 εκλέχθηκε ο κ. Ανδρέας Μουζουρίδης, διαδεχόμενος τον κ.
Λούη Δημητρίου.
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ρεκόρ συγκομιδής σε Μεσογειακούς
για την Κύπρο
Η χώρα μας κατέκτησε τέσσερα χρυσά, δύο αργυρά και δύο χάλκινα στην Ταραγόνα, που την έφερε για πρώτη
φορά στη 12η θέση του πίνακα μεταλλίων

M

ε απολογισμό οκτώ μεταλλίων, εκ των οποίων τα τέσσερα
χρυσά, η Κύπρος συμμετείχε μεταξύ 22 Ιουνίου και 1 Ιουλίου
στους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ταραγόνα. Γι΄ άλλη
μια διοργάνωση, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος τα πήγε καλύτερα από την αμέσως προηγούμενη, δείχνοντας βελτίωση και στέλνοντας θετικά μηνύματα. Στους προηγούμενους Μεσογειακούς Αγώνες, το 2013 στη Μερσίνα της Τουρκίας, η Κύπρος είχε πάρει και πάλι
οκτώ μετάλλια, όμως με δύο χρυσά.
Στην ισπανική πόλη η κυπριακή αποστολή είχε τα θετικά και τα αρνητικά της. Στα θετικά είναι ο απολογισμός των μεταλλίων. Η χώρα
μας είχε την καλύτερη της συγκομιδή από το 1983 όταν λαμβάνουμε
μέρος στους Αγώνες, με 4 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα, μια συλλογή που μας έφερε στη 12η θέση του πίνακα μεταλλίων σε σύνολο 26
χωρών.
Ο γυμναστής Μάριος Γεωργίου γι΄ άλλη μια φορά αναδείχτηκε ως το
πρόσωπο της κυπριακής αποστολής. Πήρε δύο χρυσά σε σύνθετο
6 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

ατομικό και μονόζυγο, αργυρό στο δίζυγο και χάλκινο στον πλάγιο
ίππο, κερδίζοντας έτσι τα μισά χρυσά και τα μισά συνολικά μετάλλια
της χώρας μας. Ο Γεωργίου έκτισε στην επιτυχία του Gold Coast, συνεχίζοντας να μαζεύει μετάλλια για την Κύπρο.
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Στο στίβο, η Κύπρος πήρε δύο χρυσά μετάλλια. Η Ελένη Αρτυματά
πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ, καταρρίπτοντας μάλιστα το παγκύπριο ρεκόρ με 51.19. Η αθλήτρια από το Παραλίμνι πήρε χρυσό για
3η συνεχόμενη διοργάνωση, μετά τις πρωτιές στα 200μ σε Πεσκάρα
2009 και Μερσίνα 2013. Ο Απόστολος Παρέλλης ήταν εμφανέστατα
ο κορυφαίος στη δισκοβολία, παίρνοντας την πρωτιά και ανεβαίνοντας επιτέλους στο ψηλότερο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης.

Οι 4ες θέσεις
Πέρα από τα βάθρα, τέσσερις αθλητές μας έφτασαν πολύ κοντά στην πηγή, μένοντας στην 4η θέση. Αυτοί είναι, στο μονόζυγο της ενόργανης ο Ηλίας Γεωργίου ο οποίος μάλιστα αδικήθηκε στη βαθμολογία του, στο ύψος ανδρών ο Βασίλης Κωνσταντίνου, στα 100μ η Ολίβια Φωτοπούλου και στο μήκος η Νεκταρία Παναγή. Επιπλέον, την 4η θέση πήρε και η ομάδα 4x100 στο
στίβο με τις Δήμητρα Κυριακίδου, Ολίβια Φωτοπούλου, Φιλίππα
Φωτοπούλου και Ελένη Αρτυματά.

Στην ιστιοπλοΐα, ο Παύλος Κοντίδης πήρε το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο άθλημα σε Μεσογειακούς, κατακτώντας το αργυρό στα
Laser. Ο Ολυμπιονίκης ιστιοπλόος πάλεψε για το χρυσό, όμως κάποιες ατυχίες και αδικίες, τον κράτησαν στη 2η θέση. Ιστορικό ήταν το
μετάλλιο και για την Άντρη Χριστόφορου, που πήρε το χάλκινο στην
ατομική χρονομέτρηση της ποδηλασίας. Η Χριστοφόρου ήταν άτυχη
λίγες μέρες νωρίτερα στην ποδηλασία δρόμου, όμως ανέκαμψε και
έδειξε τις ικανότητες της στην ατομική χρονομέτρηση.

Απέτυχε η Ταραγόνα
Όπως τόνισε ο αρχηγός αποστολής της Κύπρου Δρ Μιχάλης Κρασιάς
στον απολογισμό του μετά τους Αγώνες, οι διοργανωτές Ισπανοί δεν
πέτυχαν. «Αγωνιστικά, η διοργάνωση κινήθηκε σε ψηλά επίπεδα,
όπως πάντοτε. Οργανωτικά οι Ισπανοί απέτυχαν, ιδιαίτερα σε δύο βασικούς τομείς. Της διαμονής στο Μεσογειακό Χωριό, αφού οι αθλητές
τοποθετήθηκαν σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και δεν είχαν την
απαιτούμενη άνεση, και στον νευραλγικό τομέα της μετακίνησης. Στα
θετικά ήταν η σίτιση των αθλητών και η οργάνωση του αγωνιστικού
σκέλους».

Ευκαιρία για όλα τα σπορ
Λαμβάνοντας μέρος σε 24 διαφορετικά αθλήματα στους 18ους
Μεσογειακούς Αγώνες, η Κύπρος είχε την ευκαιρία στην Ταραγόνα να δει πολλά σπορ να κοντράρονται με άλλες χώρες και να
διαπιστωθεί το πραγματικό επίπεδο των αθλημάτων. Κάποια
αθλήματα ξεχώρισαν, άλλα έδειξαν ανταγωνιστικότητα και άλλα
δυσκολεύτηκαν να ανταπεξέλθουν. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, μιλώντας στη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά
τους Αγώνες, στην πρώτη κατηγορία συμπεριέλαβε αθλήματα
στα οποία προσβλέπουμε σε διακρίσεις σε οποιαδήποτε διοργάνωση όπως είναι οι Στίβος, Ιστιοπλοΐα, Γυμναστική και Σκοποβολή. Στη δεύτερη βρίσκονται αυτά για τα οποία είναι διακριτή η
ανοδική τους πορεία, η οποία επιτρέπει να αισιοδοξούμε για το
μέλλον (Κολύμβηση, Τένις, Ποδηλασία, Ταεκβοντό, Πετόσφαιρα,
Μπιτς Βόλεϊ, Καλαθόσφαιρα και Θαλάσσιο Σκι). Στην τρίτη είναι
τα υπόλοιπα αθλήματα που αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμα να
ανταγωνιστούν με ίσους όρους σε τέτοιου βεληνεκούς αγώνες.
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα αποτελέσματα της κυπριακής αποστολής (μέχρι 8η θέση)
ΑΘΛΗΜΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

1

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ατομικό Ανδρών - Σύνθετο

Γεωργίου Μάριος

1

2

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ατομικό Ανδρών - Μονόζυγο

Γεωργίου Μάριος

1

3

ΣΤΙΒΟΣ

Δισκοβολία Ανδρών

Παρέλλης Απόστολος

1

4

ΣΤΙΒΟΣ

400μ. Γυναικών

Αρτυματά Ελένη

1

5

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ατομικό Ανδρών - Δίζυγο

Γεωργίου Μάριος

2

6

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Laser Ανδρών

Κοντίδης Παύλος

2

7

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ατομικό Ανδρών - Πλάγιος

Γεωργίου Μάριος

3

8

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Ατομικής Χρονομέτρησης

Χριστοφόρου Άντρη

3

9

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ατομικό Ανδρών - Μονόζυγο

Γεωργίου Ηλίας

4

10

ΣΤΙΒΟΣ

Ύψος Ανδρών

Κωνσταντίνου Βασίλης

4

11

ΣΤΙΒΟΣ

100μ. Γυναικών

Φωτοπούλου Ολίβια

4

12

ΣΤΙΒΟΣ

4Χ100μ. Γυναικών

Κύπρος

4

13

ΣΤΙΒΟΣ

Μήκος Γυναικών

Παναγή Νεκταρία

4

14

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Μονό Ανδρών

Ευσταθίου Μενέλαος

5

15

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Διπλό Γυναικών

Κύπρος

5

16

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 3Χ3

Ομαδικό Ανδρών

Κύπρος

5

17

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ομαδικό Άνδρών

Κύπρος

5

18

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

4Χ100μ. Ελεύθερο Ανδρών

Κύπρος

5

19

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ

Διπλό Γυναικών

Κύπρος

5

20

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Ανδρών -75Kg

Κόκκινος Ανδρέας

5

21

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

Γυναικών -49Kg

Κουττούκη Κυριακή

5

22

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Ομαδικό Ανδρών

Κύπρος

5

23

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Ομαδικό Γυναικών

Κύπρος

5

24

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ατομικό Ανδρών - Άλμα

Νεοφύτου Κυριάκος

6

25

ΡΥΘΜΙΚΗ

Σύνθετο Ατομικό

Σκιττίδη Βικτώρια

6

26

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Ανδρών

Γεωργίου Ανδρέας

6

27

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Γυναικών

Αναστάση Στέλλα

6

28

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Τραπ Γυναικών

Κωνσταντινίδου Γεωργία

6

29

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

Ατομικό Γυναικών Epee

Μαυρικίου Ειρήνη

6

30

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

R:SX Ανδρών

Καριόλου Ανδρέας

7

31

ΚΑΝΟ

Κ1-200μ.

Οδυσσέως Ιωάννης

7

32

ΚΑΡΑΤΕ

Ανδρών -75Kg

Λοϊζίδης Παναγιώτης

7

33

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Δρόμου Ανδρών

Αγρότης Αλέξανδρος

7

34

ΣΤΙΒΟΣ

200μ. Ανδρών

Παΐσιος Δημητριάδης

7

35

ΣΤΙΒΟΣ

100μ. Εμπόδια Γυναικών

Χριστοφή Ναταλία

7

36

ΣΤΙΒΟΣ

800μ. Γυναικών

Ευαγγελίδου Ναταλία

7

37

ΤΖΟΥΝΤΟ

Ανδρών 66-73 Kg

Κουρτίδης Ρούντολφ

7

38

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ατομικλο Ανδρών - Σύνθετο

Γεωργίου Ηλίας

8

39

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Ατομικό Ανδρών - Δίζυγο

Γεωργίου Ηλίας

8

40

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Ανδρών

Κόκκινος Γιάννης

8

41

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Γυναικών

Λοϊζίδου Φλωρεντία

8

42

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

4Χ100μ. Μικτή

Κύπρος

8

43

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

50μ. Ελεύθερο Γυναικών

Αντωνίου Κάλια

8

44

ΣΤΙΒΟΣ

5000μ. Γυναικών

Παναγιώτου Μερόπη

8

8 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ
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Πρώτη η Ιταλία, 6η η Ελλάδα
Την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων κατέκτησε η Ιταλία με 56 χρυσά, 55 αργυρά και 45 χάλκινα, και ακολούθησε η διοργανώτρια Ισπανία με 38 χρυσά, 40 αργυρά και 44 χάλκινα. Η Ελλάδα κατέλαβε την 6η
θέση με 12 χρυσά, 14 αργυρά και 21 χάλκινα. Από τις 26 χώρες που
συμμετείχαν στους αγώνες μόνο η Ανδόρα και η Λιβύη δεν κατέκτησαν οποιοδήποτε μετάλλιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο πίνακας μεταλλίων των 18ων Μεσογειακών Αγώνων:
Χώρα

Χρυσά

Αργυρά

Χάλκινα

Σύνολο

1. Ιταλία

56

55

45

156

2. Ισπανία

38

40

44

122

3. Τουρκία

31

25

39

95

4. Γαλλία

28

31

40

99

5. Αίγυπτος

18

11

16

45

6. Ελλάδα

12

14

21

47

7. Σερβία

12

11

9

32

8. Μαρόκο

10

7

7

24

9. Κροατία

9

5

3

17

10. Τυνησία

6

13

13

32

11. Σλοβενία

4

9

23

36

12. Κύπρος

4

2

2

8

13. Πορτογαλία

3

8

13

24

14. Κόσοβο

3

1

0

4

15. Αλγερία

2

4

7

13

16. Συρία

2

2

3

7

17. ΠΓΔΜ

2

1

3

6

18. Σαν Μαρίνο

2

0

0

2

19. Βοσνία/Ερζεγοβίνη

1

1

1

3

20. Αλβανία

1

1

0

2

21. Μαυροβούνιο

0

2

2

4

22. Μονακό

0

2

0

2

23. Λίβανος

0

1

0

1

24. Μάλτα

0

0

1

1

25. Ανδόρα

0

0

0

0

26. Λιβύη

0

0

0

0
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ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΟΑ

Η Αρχαία Ολυμπία φιλοξένησε νέους από 94
Ολυμπιακές Επιτροπές για την 58η Σύνοδο της ΔΟΑ
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης ήταν ένας από τους ομιλητές στη Σύνοδο

M

ε τη συμμετοχή 204 εκπροσώπων από 94 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και από τις πέντε ηπείρους, πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία το διάστημα 16-30 Ιουνίου
2018 η 58η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες που διοργανώνει κάθε χρόνο η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ).
Το θέμα της 58ης Συνόδου είχε θέμα «Ο Αθλητής ως Πρότυπο» και ειδικό θέμα: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας Ολυμπιακός
αθλητής προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προτύπου».
Στη Σύνοδο συμμετείχαν καθηγητές πανεπιστημίου, επιστήμονες
και διοικητικοί στο χώρο του Αθλητισμού απ΄ όλο τον κόσμο, οι
οποίοι ανέπτυξαν μεταξύ άλλων την έννοια του προτύπου, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αθλητής στην ανέλιξη του
και το ρόλο των κοινωνιών και των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών στην εκπαίδευση και στήριξη ενός αθλητή-προτύπου.
Ανάμεσα στα άτομα που κατέθεσαν ομιλία στη φετινή Σύνοδο στην
Ολυμπία, ήταν και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, με την επιλογή του από τους διοργανωτές να εκφράσει τις θέσεις εκ μέρους όλων των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών να αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ολυμπιακή
Επιτροπή της χώρας μας. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ ανέπτυξε το θέμα:
«Ο ρόλος των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών στην εκπαίδευση
(δημιουργία) των αθλητών-προτύπων». Μετά την ομιλία του, ακολούθησε συζήτηση διάρκειας άνω της μίας ώρας από τους συμμετέχοντες. Ήταν η δεύτερη φορά που ο κ. Μιχαηλίδης έκανε ομιλία σε
Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες στην Ολυμπία.
Όσον αφορά τους νέους από την Κύπρο, τις εργασίες της Συνόδου
παρακολούθησαν η Εκατερίνα Ιβανουστσένκο και ο Λεωνίδας Ευτυχίου, και οι δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick, που επιλέχθηκαν στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΚΟΕ με
το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
10 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Την έναρξη των εργασιών της 58ης Συνόδου κήρυξε στις 16 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, σε τελετή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
H διάρκειας δύο εβδομάδων ετήσια σύνοδος, που παραδοσιακά
οργανώνεται κάθε Iούνιο ή Iούλιο, αποτελεί εισαγωγή στον Oλυμπισμό και το Oλυμπιακό Kίνημα. H ΔOA συγκεντρώνει μια μεγάλη
διεθνή ομάδα νέων ανθρώπων, κυρίως φοιτητές, Oλυμπιακούς
αθλητές, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό, διδάσκουν ή εργάζονται στις αντίστοιχες Eθνικές Oλυμπιακές Eπιτροπές.
Σκοπός της ΔOA είναι να εκπαιδεύσει, αλλά κυρίως να παροτρύνει
τους νέους ανθρώπους, να χρησιμοποιήσουν παραγωγικά τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους από τη Σύνοδο, για να προαγάγουν τα
Oλυμπιακά Iδεώδη και να εκπαιδεύσουν και άλλους επιστρέφοντας
στις χώρες τους.
Στην Κύπρο, οι αξίες του Ολυμπισμού προωθούνται μέσω της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ), η οποία διοργανώνει
σεμινάρια, συνέδρια και άλλες ενέργειες, με αποκορύφωμα την ετήσια σύνοδο, που διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1987.
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Μαζί και στο δρόμο για το «Τόκιο 2020»
ΚΟΕ και RCB Bank
Χέρι-χέρι θα πορευτούν γι’ άλλο ένα Ολυμπιακό
κύκλο η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και
η RCB Bank. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν στα μέσα Ιουνίου 2018 την ανανέωση της συνεργασίας
τους για τα επόμενα τρία χρόνια, η οποία θα κορυφωθεί κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο
2020».
Η ΚΟΕ και η RCB Bank είναι στρατηγικοί συνεργάτες από το 2016. Από τότε η Τράπεζα είναι ενεργό
μέλος της χορηγικής οικογένειας της Ολυμπιακής Επιτροπής και
στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια για άριστη εκπροσώπηση της
χώρας μας σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις που συμμετέχει η ΚΟΕ
και ειδικότερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ανανέωση της συνεργασίας και για το «Τόκιο 2020» επισφραγίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άριστη συνεργασία αλλά και επιβεβαιώνει την πολιτική της RCB Bank για έμπρακτη προσφορά στην κοινωνία και τον
αθλητισμό της Κύπρου.

Την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και RCB Bank χαιρέτισε ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης. «Η
συνεργασία μας με την RCB Bank ήταν εξαιρετική
τα τελευταία χρόνια και είμαι πολύ ικανοποιημένος που αυτή θα συνεχιστεί μέχρι και το ‘Τόκιο
2020’. Είναι σημαντικό για την ΚΟΕ να απολαμβάνει τη στήριξη οργανισμών όπως η RCB Bank, η
οποία από την πλευρά της αποτελεί ένα αξιόλογο
κομμάτι της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
RCB, κ. Παναγιώτης Λοϊζίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την
ανανέωση της συνεργασίας με την ΚΟΕ, τονίζοντας πως η συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή αποτελεί κορυφαίο γεγονός στις πρωτοβουλίες χορηγιών της Τράπεζας. «Είμαστε ιδιαίτερα
περήφανοι για τη συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή,
η οποία προωθεί τις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού και εκπροσωπεί την Κύπρο σε όλο τον κόσμο».

Έκθεση «Moments Of Glory» στο Λονδίνο
Στην παρουσία του προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνου Μιχαηλίδη και του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Λονδίνο κ. Ευρυπίδη Ευρυβιάδη, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (11/06/2018) στο Hellenic Centre
στο Λονδίνο, τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Moments of
Glory: Olympic Games Rio 2016» με οικοδέσποινα τη διαπιστευμένη φωτογράφο της ΚΟΕ, Σελήνη Αλεξία Χριστοδούλου.
Χαιρετισμό μέσω βίντεο απέστειλαν ο πρόεδρος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Τόμας Μπαχ και ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ. Χρήστος Στυλιανίδης. Χαιρετισμό απεύθυνε (το οποίο ανέγνωσε
ο ύπατος αρμοστής) η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας
κα Άντρη Αναστασιάδη, υπό την αιγίδα της οποίας τέθηκε η έκθεση.
Η φωτογραφική έκθεση «Moments of Glory» περιλάμβανε μοναδικές στιγμές από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, όπως τις κατέγραψε η φωτογράφος Σελήνη Αλεξία Χριστοδούλου. Η έκθεση ήταν
ανοικτή για το κοινό το τριήμερο 12-14 Ιουνίου.
Στο χαιρετισμό του στα εγκαίνια, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης αφού συγχάρηκε την Σελήνη Αλεξία για την εξαιρετική της
δουλειά, είπε ότι «ελπίζω να συνεχίσει την προσπάθεια της να αποθανατίζει στιγμές που πρέπει να παραμένουν αξέχαστες».
Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ στο βίντεο με το χαιρετισμό
του, συγχάρηκε την ΚΟΕ για την πρωτοβουλία, ενώ τόνισε ότι «για
πάνω από ένα αιώνα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες μαγνητίζουν τη φαν-

τασία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι αξέχαστες στιγμές μένουν για πάντα στις μνήμες μας, σε μια γιορτή όπου άνθρωποι απ΄
όλο τον κόσμο έρχονται μαζί. Αυτές οι στιγμές έρχονται στη ζωή μέσα από την έκθεση ‘Moments of Glory’. Συγχαρητήρια σε όλους για
την έκθεση, η οποία είναι απόδειξη ότι ο Ολυμπισμός και η κουλτούρα είναι δύο έννοιες ταυτόσημες».
Η Πρώτη Κυρία κα Άντρη Αναστασιάδη συγχάρηκε την ΚΟΕ για τη
δραστηριότητα της και την Σελήνη Αλεξία για την έκθεσή της. Αναφέρθηκε στη σημασία της έκθεσης, που αποτυπώνει τη συμμετοχή
της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις επιτυχίες που κατέγραψαν οι αθλητές μας στο Ρίο.
Ο Επίτροπος της Ε.Ε. κ. Χρήστος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη σημασία της Ολυμπιακής συμμετοχής της Κύπρου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις επιτυχίες των αθλητών στους Ολυμπιακούς, ιστορικές
στιγμές που αποτύπωσε με το φακό της η Σελένη Αλεξία.
Από την πλευρά του ο Ύπατος Αρμοστής κ. Ευρυπίδης Ευρυβιάδης
συγχάρηκε την Σελήνη Αλεξία για την πολύ όμορφη έκθεση, ενώ
στάθηκε στη σημασία που δίνει η πρεσβεία της Κύπρου στην πολιτιστική προβολή της χώρας μας, τονίζοντας ότι η κυπριακή ύπατη
αρμοστεία στο Λονδίνο στέκεται δίπλα από τέτοιες πρωτοβουλίες.
Στα εγκαίνια της έκθεσης Moments of Glory, παρόντες ήταν εκπρόσωποι διαφόρων πρεσβειών στο Λονδίνο, ανάμεσα τους και της Ελλάδας, καθώς και μέλη της κυπριακής και ελληνικής παροικίας.
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CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ελένη
Αρτυματά

T

ο έκτο της μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες κρέμασε στο
λαιμό της στην Ταραγόνα και στη διοργάνωση του 2018 η
Ελένη Αρτυματά. Η σπουδαία Κύπρια σπρίντερ πήρε το χρυσό στα 400μ με εντυπωσιακό νέο παγκύπριο ρεκόρ 51.19, φτάνοντας έτσι στην κατάκτηση μεταλλίου σε 4ο διαφορετικό άθλημα στη συγκεκριμένη διοργάνωση!
Το 2009 στην Πεσκάρα της Ιταλίας η Αρτυματά πήρε χρυσό στα
200μ και χάλκινο στα 100μ, το 2013 στην Μερσίνα της Τουρκίας
πήρε ξανά το χρυσό στα 200μ, αργυρό στα 4x100μ και ξανά το
χάλκινο στα 100μ. Πέντε χρόνια μετά στην Ταραγόνα, έχοντας εν
τω μεταξύ αλλάξει αγώνισμα, πήρε το χρυσό στα 400μ. Τα έξι μετάλλια την κατατάσσουν στην 1η θέση απ΄ όλους τους Κύπριους
αθλητές και αθλήτριες σε Μεσογειακούς Αγώνες.
Πέραν των πιο πάνω, η Αρτυματά μετράει τρεις 4ες θέσεις σε Μεσογειακούς και δύο 5ες θέσεις. Συγκεκριμένα, το 2005 στην Αλμερία τερμάτισε 4η στα 200μ και 5η σε 100μ και 4x100, στην Πεσκάρα το 2009 πήρε την 4η θέση στα 4x100μ, μία 4η θέση που
επανέλαβε στα 4x100μ και το 2018 στην Ταραγόνα. Αν μείνει μακριά από τραυματισμούς και με την εξαιρετική φυσική κατάσταση που τη χαρακτηρίζει, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η Αρτυματά θα βρίσκεται σε τρία χρόνια στην πόλη Οράν της Αλγε-

ρίας, όπου θα διεξαχθούν οι 19οι Μεσογειακοί Αγώνες το 2021.
«Το θέλαμε πολύ αυτό το χρυσό. Ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένη στην κούρσα. Ήθελα να εφαρμόσω πλήρως την τακτική του
προπονητή μου και δεν ξέφυγα καθόλου από τις εντολές του. Με
βοήθησε πολύ κι ο ανταγωνισμός με τις Ιταλίδες και βγήκε αυτός
ο χρόνος. Έδειξα από τα προκριματικά, όταν από τον πρώτο διάδρομο, στις 10:00 το πρωί, κάτω από τον καυτό ήλιο έκανα 51.77,
ότι μπορούσα να κάνω το παγκύπριο ρεκόρ και ευτυχώς τα κατάφερα και ήρθε και το τρίτο μου χρυσό σε Μεσογειακούς», δήλωσε η ίδια αμέσως μετά τους Αγώνες.
Όσο για το γεγονός ότι μετράει έξι μετάλλια σε τρεις διοργανώσεις, τόνισε: «Το ότι κέρδισα έξι μετάλλια σε διάρκεια εννιά χρόνων, δείχνει τη διάρκεια μου ως αθλήτρια. Και το 2005 στην Αλμερία ήμουν τέταρτη. Είναι το πιο σημαντικό για έναν αθλητή να έχει
διάρκεια στον χρόνο σε υψηλό επίπεδο και αυτό με κάνει να νιώθω χαρούμενη και περήφανη». Όσο για το που αφιέρωσε την επιτυχία, είπε: «Το χρυσό είναι αφιερωμένο στον προπονητή μου. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου, τους φίλους μου,
που είναι συνεχώς δίπλα μου και με στηρίζουν συνεχώς. Ευχαριστίες θέλω να απευθύνω και στην ΟΠΑΠ Κύπρου, την ΚΟΕ, τον
ΚΟΑ και την ΚΟΕΑΣ για τη βοήθειά τους».

