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Δύο χρόνια πριν από το «Τόκιο 2020»

Οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες έρχονται στο προσκήνιο –
Ξεκινά η διαδικασία πρόκρισης, ενώ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα

Σ

ε λιγότερο από δύο χρόνια οι αθλητές του κόσμου θα συγκεντρωθούν στο Τόκιο, τη
μεγαλύτερη μητρόπολη του κόσμου, με πληθυσμό 37,8 εκατομμύρια κατοίκους,
για να συμμετάσχουν στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν και η τελετή έναρξης
της 24ης Ιουλίου 2020 βρίσκεται ακόμη μακριά, εντούτοις η προσοχή άρχισε να στρέφεται στη διοργάνωση.
Προσεχώς ξεκινούν οι προκρίσεις αθλητών. Το πρώτο μεγάλο ραντεβού για τους Κύπριους αθλητές για πρόκριση στο «Τόκιο 2020» θα δοθεί στο 52ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής (31/08-15/09).
▶ Σελ. 4

Το πρόγραμμα του «Τόκιο 2020»
Σε μια άλλη εξέλιξη, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα των Αγώνων. Όπως
προκύπτει, αναμένεται πως οι περισσότερες κυπριακές συμμετοχές θα έρθουν την 1η
εβδομάδα των Αγώνων, μεταξύ 25 και 31 Ιουλίου, ενώ ο στίβος ξεκινά τη 2η εβδομάδα.
▶ Σελ. 10

Miraitowa και Someity οι μασκότ
Oι διοργανωτές του «Τόκιο 2020» ανακοίνωσαν εξάλλου τα ονόματα των μασκότ των Αγώνων.
Miraitowa είναι η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων και Someity αυτή των Παραολυμπιακών
Αγώνων.
▶ Σελ. 3

σελ. 6

σελ. 8

Πρωτεργάτης στην
Αθλητιατρική
ο Δρ. Νίκος Αγγελίδης

Συμπόρευση ΟΠΑΠ Κύπρου
και Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή

Τον Οκτώβριο του 1977 ιδρύθηκε η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΑΕΚ), o μόνος επιστημονικός οργανισμός κατάλληλος για τα
Αθλητιατρικά θέματα στον τόπο μας. Ένας
από τους πρωτεργάτες εκείνης της προσπάθειας και των πολλών ενεργειών που ακολούθησαν μέχρι σήμερα στον τομέα της
Αθλητιατρικής στον τόπο μας, είναι ο Δρ. Νίκος Αγγελίδης.

Η ΟΠΑΠ Κύπρου και η ΚΟΕ ανανέωσαν τη
συνεργασία τους και συμπορεύονται προς
όφελος του κυπριακού αθλητισμού στη βάση του αμφίδρομου σεβασμού και της συνέπειας. Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας έγινε την Τετάρτη 18 Ιουλίου σε σεμνή
τελετή στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ στην
παρουσία αξιωματούχων των δύο φορέων.

σελ. 11

«Έφυγε» η «φτεροπόδαρη»

και πρωτοπόρος Ηρώ Μιτσίδου
Σε ηλικία 87 ετών, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 25 Ιουλίου η θρυλική Ηρώ Τσαγγαρίδου Μιτσίδου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μορφές του Κυπριακού Αθλητισμού, που έγραψε ιστορία τόσο εντός στίβου, όσο και ως διοικητικός παράγοντας.
Θεωρείται δικαίως μία από τις σπουδαιότερες Κύπριες αθλήτριες όλων των εποχών,
ενώ μετά την αθλητική της ενασχόληση,
ανέπτυξε έντονη δράση στη διοίκηση του
αθλητισμού.
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Το πνεύμα της Ολυμπίας Πρακτική φιλοσοφία του παρόντος
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

Ηλεκτρονικό newsletter
Από τον Αύγουστο, η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή εκδίδει πλέον και
διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter
στην αγγλική γλώσσα, το οποίο στέλνεται
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο
τον κόσμο. Όσοι ενδιαφέρονται να
εγγραφούν στην υπηρεσία,
μπορούν να στείλουν email στο
cypnoc.erodotos@olympic.org.cy.

Η ANOC έστειλε στα NOC's τα κριτήρια
συμμετοχής για Σαν Ντιέγκο
Περίπου δεκαπέντε μήνες πριν από την
έναρξη των 1ων Παγκόσμιων Αγώνων Παραλίας, που θα διεξαχθούν μεταξύ 9-14
Οκτωβρίου 2019 στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ένωση Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) απέστειλε στις
Ολυμπιακές Επιτροπές τις λεπτομέρειες
πρόκρισης για τους Αγώνες. Στόχος της
ANOC είναι στα 15 αθλήματα να λάβουν μέρος οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου στα
συγκεκριμένα σπορ. Οι Αγώνες θα συμπεριλάβουν 1360 αθλητές.

2 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
Ο Ολυμπισμός ως πνευματική κίνηση με
διεθνείς διαστάσεις και ως ιδεολογία με
αποστολικό ρόλο, ξεκινά από την άποψη
ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, χαρακτηρίζεται από μια σοβαρή κρίση αξιών με
αποτέλεσμα ο άνθρωπος να έχει χάσει τον
ορθό προσανατολισμό του και να μένει
ανερμάτιστη.
Το αίσθημα της αλληλοεκτίμησης και του
αλληλοσεβασμού έχει εκλείψει και το «ευ
αγωνίζεσθαι», η τιμιότητα σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας στις
σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους.
Ζούμε, μέσα στη σύγχυση ποικίλων δογμάτων, παράλογων θεωριών και φιλοσοφικών
απόψεων μέσα από προκαταλήψεις και φανατισμό που διαιρούν τον κόσμο.
Μέσα, από τέτοιες εκτιμήσεις γεννήθηκε η
ιδέα του Ολυμπισμού με στόχο να προβάλει πρότυπα που να εξευγενίζουν τον άνθρωπο. Ο εμπνευστής του Ολυμπισμού,
Πιερ ντε Κουμπερτέν, έδωσε τέτοιες διαστάσεις στο Κίνημα του Ολυμπισμού και

δεν είναι καθόλου
υπερβολή να πούμε
ότι έβλεπε σ’ αυτό, το μέσο, με το οποίο θα
αναμορφώσει κυριολεκτικά την κοινωνία
μας στις πιο καίριες εκδηλώσεις της: στα
ιδανικά που πρέπει να την εμπνέουν και
στις αρχές της ζωής που πρέπει να την καθοδηγούν, στους δεσμούς που πρέπει να
συνέχουν τους ανθρώπους ως άτομα, ως
πολίτες και ως μέλη της παγκόσμιας κοινωνίας – στον κώδικα ηθικής που πρέπει
να ρυθμίζει τη συμπεριφορά τους, στο περιεχόμενο της παιδείας που αξίζει να έχει
ένας ολοκληρωμένος και καλλιεργημένος
άνθρωπος και στη στάση μας απέναντι
στην πολιτική, στις κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις, στις διάφορες θρησκείες,
ιδεολογίες και κοινωνικά συστήματα.
Τελικά, αυτό που λείπει από το παρόν, θα
πρέπει να το αναζητούμε στο παρελθόν.
Ο Ολυμπισμός, ως πνεύμα της Αρχαίας
Ολυμπίας, δεν έχει το χαρακτήρα μιας ρομαντικής – θεωρητικής αναπόλησης του παρελθόντος, αλλά ως ουσία του παρόντος.

Χίλιοι έλεγχοι ντόπινγκ στο Μινσκ
Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τους διοργανωτές των 2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων
στο Μινσκ της Λευκορωσίας, κατά την περίοδο των Αγώνων θα πραγματοποιηθούν συνολικά χίλιοι έλεγχοι ντόπινγκ. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα θα είναι υπό
την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής (EOC). Στους Αγώνες θα λάβουν μέρος τέσσερις χιλιάδες αθλητές
από πενήντα χώρες της
Ευρώπης, οι οποίοι θα
αγωνιστούν σε 201 αγωνίσματα σε δεκαπέντε αθλήματα.

Σεμινάριο Αρχηγών
Αποστολών στο Μινσκ

Έναρξη Λαμπαδηδρομίας
από τη Φουκουσίμα

Ένα περίπου χρόνο πριν την τελετή
έναρξης των 2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων, που θα διεξαχθούν στο Μινσκ της
Λευκορωσίας, οι διοργανωτές των
Αγώνων φιλοξένησαν μεταξύ 9-12
Ιουλίου 2018, το σεμινάριο για τους
Αρχηγούς Αποστολών, όπου αναλύθηκαν όλες οι λεπτομέρειες των Αγώνων. Την ΚΟΕ εκπροσώπησε ο Γιώργος
Παναγίδης.

Στις 26 Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει η εντός
Ιαπωνίας διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων,
με πρώτη αφετηρία την περιοχή της Φουκουσίμα. Πρόκειται για την επαρχία που
πλήγηκε έντονα από τον σεισμό και το
τσουνάμι του 2011, με την επιλογή να γίνεται για συμβολικούς λόγους. Η Λαμπαδηδρομία εντός Ιαπωνίας θα διαρκέσει
121 μέρες και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου 2020 στο Τόκιο, την ημέρα της τελετής έναρξης.
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Ολυμπιακά Νέα απ΄ όλο τον κόσμο
Μέσα και η Τυνησία για το 2022
Ως γνωστό, η Γκαμπορόνε στην Μποτσουάνα, η Αμπούντζα στη
Νιγηρία και το Ντακάρ στη Σενεγάλη είναι οι τρεις υποψήφιες πόλεις για να αναλάβουν τη διοργάνωση των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, που το 2022 θα διεξαχθούν στην Αφρική. Πλέον, στις
υποψήφιες πόλεις προστέθηκε και η Τύνιδα της Τυνησίας, μετά
που η κυβέρνηση της βορειοαφρικάνικης χώρας έδωσε γραπτές
διαβεβαιώσεις ότι οι αθλητές από το Ισραήλ θα είναι ευπρόσδεκτοι στη διοργάνωση. Η ΔΟΕ θα επιλέξει την πόλη που θα διαδεχτεί το Μπουένος Άιρες, κατά τη Σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Αργεντινή τον Οκτώβριο.

Miraitowa και Someity
οι μασκότ του «Τόκιο 2020»
Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» ανακοίνωσαν στα μέσα Ιουλίου 2018 τα ονόματα των μασκότ των
Αγώνων. Miraitowa είναι το όνομα της μασκότ των Ολυμπιακών
Αγώνων, ενώ Someity ονομάζεται η μασκότ των Παραολυμπιακών Αγώνων. Οι μασκότ προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας από μαθητές απ΄ όλη την Ιαπωνία και παρουσιάστηκαν τον Φεβρουάριο, χωρίς όμως ονόματα. Τα ονόματα ανακοίνωσαν η κυβερνήτης του Τόκιο Γιουρίκο Κοΐκε και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Γιοσίρο Μόρι. Το όνομα «Miraitowa» συνδυάζει
τις λέξεις «μέλλον» και «αιωνιότητα», ενώ το «Someity» προέρχεται από το λουλούδι «someiyoshino», το οποίο επίσης μεταφράζεται ως «πολύ ισχυρός».

Εννιά νέα μέλη της ΔΟΕ
Εννιά άτομα προτάθηκαν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΔΟΕ) να αποτελέσουν τα νέα μέλη της, οι οποίοι θα ανεβάσουν
το μέγεθος του σώματος σε 106 άτομα. Συγκεκριμένα, προτάθηκαν ο πρόεδρος της Διεθνής Παραολυμπιακής Επιτροπής Άντριου Πάρσονς. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής Μορινάρι Γουατανάμπε (ΦΩΤΟ). Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής Τζιοβάνι Μαλαγκό. Η πρόεδρος
της Λιθουανικής Επιτροπής Ντάινα Γκουντζινεβιτσιούτε. Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Παραγουάης, Καμίλο Πέρεζ Μορέιρα. Η Σαμίρα Ασγκάρι από το Αφγανιστάν, η οποία είναι ακτιβίστρια και μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ. Η
αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ρουάντα Φελίσιτε Ρουεμαρίκα. Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της
Ουγκάντα, Γουίλιαμ Μπλικ. Και ο πρόεδρος της NOC του Μπουτάν, πρίγκηπας Τζιγκιέλ Ουγκίεν Γουαντσούκ. Αναμένεται πως
οι πιο πάνω θα εγκριθούν στην προσεχή Σύνοδο της ΔΟΕ τον
Οκτώβριο στο Μπουένος Άιρες.

Τα νέα αθλήματα του «Παρίσι 2024»
μέχρι το 2019
Όπως αποφασίστηκε πρόσφατα από τη ΔΟΕ, όλα τα νέα αθλήματα που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2024 στο Παρίσι της Γαλλίας, θα εγκριθούν
προκαταρτικά όχι αργότερο
μέχρι τη Σύνοδο της ΔΟΕ
τον Οκτώβριο του 2019 στο
Μιλάνο. Η ΔΟΕ επίσης επιβεβαίωσε ότι τα esports δεν
θα συμπεριληφθούν στους
μεθεπόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει να τονιστεί ότι τα αθλήματα που
θα πάρουν το πρώτο πράσινο φως τον Οκτώβριο του
2019, δεν θα έχουν εξασφαλισμένη είσοδο στο πρόγραμμα των Αγώνων, αφού
ενδέχεται να απορριφθούν
από την εκτελεστική επιτροπή δεκατέσσερις μήνες
αργότερα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 I 3
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ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Παγκύπρια πρωταθλήματα
τον Σεπτέμβριο
Δύο πολύ ενδιαφέροντα παγκύπρια πρωταθλήματα θα
διοργανώσει το διήμερο 29-30 Σεπτεμβρίου 2018 στο
στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» η Εθνική
Ομοσπονδία Ταεκβόντο Κύπρου. Πρόκειται για τα παγκύπρια πρωταθλήματα U21 και U15 (cadets), στα οποία
αναμένεται να λάβουν μέρος πάνω από 300 αθλητές
και αθλήτριες απ΄ όλη την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το παγκύπριο πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου και το παγκύπριο
εφήβων/νεανίδων στις 24 Φεβρουαρίου.

Πολυνίκης στο παγκύπριο πρωτάθλημα U21 η Κυριακή Κουττούκη, η οποία μετράει δύο χρυσά
και ένα αργυρό μετάλλιο στη διοργάνωση.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Ώρα πρόκρισης για το Τόκιο
Στο 52ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ISSF, που θα πραγματοποιηθεί
μεταξύ 31 Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου στην πόλη Τσανγκγουόν
της Νοτίου Κορέας, θα συμμετάσχει η Κύπρος με δεκατέσσερις
αθλητές και αθλήτριες. Το σημαντικό στοιχείο είναι πως οι δύο πρώτοι σε κάθε αγώνισμα θα εξασφαλίσουν κάρτα πρόκρισης για την
Κύπρο στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020».
Τη χώρα μας στην Κορέα στις κατηγορίες ανδρών/γυναικών θα εκπροσωπήσουν οι Άντρη Ελευθερίου, Παναγιώτα Ανδρέου, Κωνσταντίνα Νικολάου (σκητ γυναικών), Γιώργος Αχιλλέως, Νικόλας Βασιλείου, Ανδρέας Χάσικος (σκητ ανδρών), Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, Νιχάτ Ακτερζί, Ανδρέας Μακρής (τραπ ανδρών), Γεωργία
Κωνσταντινίδου (τραπ γυναικών). Οι δύο τελευταίοι θα αγωνιστούν
και στο μικτό τραπ. Στις εφηβικές κατηγορίες και στο σκητ, θα αγωνιστούν οι Αλέξανδρος Παναγή, Πέτρος Εγγλεζούδης, Σωτήρης Ανδρέου, Σωτηρία Ανδρέου. Περήφανος πατέρας ο παλιός πρωταθλητής μας Αντώνης Ανδρέου, ο οποίος θα δει τα τρία από τα τέσσερα του παιδιά (η 4η στη σειρά, κόρη του, είναι μόλις επτά ετών) να
εκπροσωπούν ταυτόχρονα την Κύπρο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Εξαιρετικές επιδόσεις στην Κοζάνη
Αξιοσημείωτες επιδόσεις σημείωσαν οι Κύπριοι αθλητές που
συμμετείχαν σε αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Θαλάσσιου Σκι στον Διεθνή Αγώνα «6th Aliakmon Open» που
διοργανώθηκε στην λίμνη του Πολύφυτου στην Κοζάνη της
Ελλάδας. Την κυπριακή ομάδα αποτελούσαν οι Στέλιος Κωνσταντίνου, Φλωρεντία Λοϊζίδου, Στέλλα Αναστάση, Άρτεμης
Κωνσταντίνου και Ανδρέας Κωνσταντίνου. Η Φλωρεντία Λοϊζίδου (14 ετών) με 2/12/55 ισοφάρισε την προσωπική της
επίδοση και το παγκύπριο ρεκόρ γυναικών. Η επίδοση αυτή
αποτελεί την καλύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη στην
κατηγορία U14. Με 1/12/55 από την Στέλλα Αναστάση (14
ετών) βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ. Η επίδοση αυτή αποτελεί την δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη
στην κατηγορία U14, καθώς υπολείπεται μίας μπάλα από το
παγκύπριο ρεκόρ γυναικών. Με 4.5/14.25/49 ο Ανδρέας Κωνσταντίνου (9 ετών) πέτυχε μια εξαιρετική επίδοση για την
ηλικία του, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην ευρωπαϊκή
κατάταξη στα αγόρια U10.

Η Παναγιώτα είναι η μία από τα τρία αδέλφια Ανδρέου που θα
εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής.

ΡΑΓΚΜΠΙ

Τουρνουά στην παραλία
Μετά από αρκετά χρόνια, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ράγκμπι διοργάνωσε τουρνουά Μπιτς
Ράγκμπι. Το Σάββατο 28 Ιουλίου στην παραλία του ΚΟΤ στη Λάρνακα, πραγματοποιήθηκε η
διοργάνωση, με τη συμμετοχή δεκάδων ανδρών και γυναικών, τόσο μελών των ομάδων του
πρωταθλήματος (Paphos Tigers, Limassol Crusaders, Larnaca Rugby, Nicosia Barbarians), όσο
και φίλων του σπορ.
4 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ
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ΚΑΝΟ

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Θετική παρουσία στο Πανελλήνιο

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Καλή παρουσία στο Πανευρωπαϊκό

ά

Καλή παρουσία με απολογισμό τριών χάλκινων μεταλλίων είχε η
επταμελής αποστολή που εκπροσώπησε την Κυπριακή Ομοσπονδία Κανό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ, που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, στο Σχοινιά, μεταξύ 13 και 15 Ιουλίου 2018. Την αποστολή απάρτιζαν οι αθλητές
Στέφαν Κλεάνθους, David Bokor Nagy, Tina Chobanova, Ολίβια Δημητριάδου και Χρυσόστομος Νικολάου. Ο κ. Ανδρέας Χριστοδούλου και η κ. Χριστοθέα Κωνσταντίνου συνόδευσαν την αποστολή
(ΦΩΤΟ). Ο Κλεάνθους κέρδισε τρεις τρίτες θέσεις, στα αγωνίσματα
Κ1 1000, Κ1 500 και Κ1 200 μέτρων, στην κατηγορία Εφήβων. Οι
αθλήτριες Δημητριάδου και Chobanova κατατάχθηκαν 4ες στο Κ2
500 (διπλό). Η Ολίβια Δημητριάδου τερμάτισε 4η στο Κ1 1000 Κορασίδων και η Tina Chobanova 4η στο Κ1 500 Νεανίδων. Οι αθλητές
David Bokor Nagy και Χρυσόστομος Νικολάου είχαν μια καλή παρουσία στο Κ2 200, όπου τερμάτισαν στην 7η θέση.

Δώδεκα νίκες πέτυχαν οι Κύπριοι αθλητές της Εθνικής ομάδας, που εκπροσώπησαν το νησί μας στο Πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα παίδων/κορασίδων/εφήβων/νεανίδων, που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15-24 Ιουλίου στο Κλουζ της Ρουμανίας. Οι εμφανίσεις τους ήταν εξαιρετικές και έδειξαν ότι
διαθέτουν μπόλικο ταλέντο. Οι αθλητές που εκπροσώπησαν
την Κύπρο είναι: Τζόζεφ Ηλία, Χρήστος Σάββα, Στυλιανός Γεωργίου, Χαράλαμπος Τσίσσιος, Χρήστος Χρυσοστόμου (Εθνική Εφήβων), Γεωργία Αβραάμ, Κωνσταντίνα Μελετιέ, Νεφέλη Πάλλη, Μαρίνα Μυλωνά (Εθνική Νεανίδων), Αντρέας Τσίσσιος, Αντρέας Ιωαννίδης, Σιαρπέλ Ηλία, Παναγιώτης Γεωργάκη (Εθνική Παίδων), Φωτεινή Μελετιέ, Χριστίνα Παναγιώτου,
Χαρά Τζιωνή (Εθνική Κορασίδων). Προπονητής ήταν ο ομοσπονδιακός Αντριάν Σίμιον και αρχηγός αποστολής ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΑ κ. Αντρέας Γεωργίου.

ΣΤΙΒΟΣ

32η Ετήσια Συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας
Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 24-25 Ιουλίου στο Εθνικό Στάδιο
Στίβου στο ΓΣΠ στη Λευκωσία η Αθλητική Συνάντηση στίβου παίδων και κορασίδων μεταξύ των Εθνικών ομάδων της Κύπρου και
της Ελλάδας. Η συνάντηση έχει καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός και
διεξήχθη για 32η συνεχή χρονιά, εντασσόμενη στα πλαίσια του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας ΚΟΑ-Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού Ελλάδας. Οι Εθνικές ομάδες στίβου της Κύπρου καταρτίστηκαν ύστερα από τη διεξαγωγή των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων παίδων/κορασίδων μερικές μέρες νωρίτερα στη Λεμεσό.

ΚΑΡΑΤΕ

Προετοιμασία για τους ΑΜΚΕ
Ξεκίνησε εδώ και μερικές εβδομάδες με προπονήσεις και αγώνες
στην κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών στον Άγιο Δομέτιο η προετοιμασία της Εθνικής Κύπρου στο Καράτε, με στόχο να είναι έτοιμη για τη
συμμετοχή της στους 5ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης Καράτε, οι οποίοι φέτος θα διεξαχθούν στο Σαν Μαρίνο από τις 27 μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου 2018. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Ιουλίου το πρώτο Παγκύπριο κύπελλο Καράτε Εφήβων/Νέων/ Ανδρών και Γυναικών, στις κατηγορίες Kata και Kumite.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πρωτεργάτης στην Αθλητιατρική
ο Δρ. Νίκος Αγγελίδης
Το επόμενο βιβλίο του ιατρού έχει ως θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Έμπειρος γιατρός με τεράστια υπηρεσία στο χώρο του, εκπαιδευτικός και
συγγραφέας, ο Δρ. Νίκος Αγγελίδης μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα», με
αφορμή το νέο του βιβλίο.

Ίδρυση της Αθλητιατρικής Εταιρείας
«Το ντόπινγκ είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά από την WADA.
Πάντα υπάρχουν νέες μέθοδοι και πάντοτε γίνεται μία προσπάθεια αναπροσαρμογής.
Υπάρχει και στην Κύπρο πρόβλημα ουσιαστικό».

Τ

ον Οκτώβριο του 1977 ιδρύθηκε η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΑΕΚ), o μόνος
επιστημονικός οργανισμός κατάλληλος για τα Αθλητιατρικά θέματα στον τόπο μας.
Σκοπός της ΑΕΚ η προστασία της υγείας των αθλητών, κάτι που επιτυγχάνει μέσα
από την καθιέρωση του θεσμού του δελτίου υγείας, της ιατρικής κάλυψης και ασφάλισης
των αθλητών, της συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης σε αθλητικές εκδηλώσεις, το αντί-ντόπινγκ, τη δημιουργία Αθλητιατρικού Κέντρου.
Ένας από τους πρωτεργάτες εκείνης της προσπάθειας και των πολλών ενεργειών που
ακολούθησαν μέχρι σήμερα στον τομέα της Αθλητιατρικής στον τόπο μας, είναι ο Δρ. Νίκος Αγγελίδης. Έμπειρος γιατρός με τεράστια υπηρεσία στο χώρο του, εκπαιδευτικός και
συγγραφέας, ο Δρ. Αγγελίδης μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα», με αφορμή το νέο του βιβλίο, το οποίο βρίσκεται στα τελικά στάδια πριν την εκτύπωση και αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

6 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Αρχικά ζητήσαμε από τον Δρ. Αγγελίδη να μας
αναφέρει τη δράση του στον τομέα της αθλητιατρικής και όχι μόνο: «Συμμετέχω από τον καιρό
της ιδρύσεως της στην Αθλητιατρική Εταιρεία
Κύπρου, με αρκετά χρόνια δράσης. Υπήρξα σε
μεταγενέστερη φάση και πρόεδρος της εταιρείας. Πέραν τούτου είχα επεκταθεί και στη διεθνή
αθλητιατρική εταιρεία. Υπήρξα μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής. Ως μέλος της εκπαιδευτικής
επιτροπής έλαβα μέρος στην πρώτη συγγραφή
βιβλίου της διεθνής αθλητιατρικής εταιρείας για
τις γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο αθλητίατρος. Πέραν από την ιατρική μου πρακτική στο
νοσοκομείο για χρόνια, πλέον διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και σε μαθήματα για
φαρμακοποιούς και διαιτολόγους».

00 Olymbiaka NEA 19-FINAL:Layout 1

7/31/18

3:53 PM

Page 7

Συγγραφική δράση
Σημαντική είναι η συγγραφική δράση του Δρ. Αγγελίδη: «Έχω εκδώσει ως editor δεδομένα συνεδρίων αθλητιατρικής, και σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία αθλητιατρικής πέραν των 20 βιβλίων. Αυτά καλύπτουν θέματα αθλητιατρικής κάθε φύσεως», τονίζει και συνεχίζει: «Η αθλητιατρική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, που
καλύπτει όχι μόνο θέματα τραυματισμών και αντιμετώπισης τους
αλλά συνάμα και πολλές άλλες παραμέτρους, που επεκτείνονται
μέχρι και την τρίτη ηλικία, διότι μιλάμε και για άσκηση δια βίου».

«Η Αθλητιατρική βοηθά πολύ
τον αθλητή και πρέπει να είναι
στην πρώτη γραμμή για κάθε
αθλητή».

Το πρόβλημα του ντόπινγκ
Έντονη είναι η ενασχόληση του Δρ. Αγγελίδη και με το θέμα
του ντόπινγκ. «Το ντόπινγκ είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά
από την WADA. Πάντα υπάρχουν νέες μέθοδοι και πάντοτε γίνεται μία προσπάθεια αναπροσαρμογής. Υπάρχει και στην Κύπρο πρόβλημα ουσιαστικό. Αν και μόλις το 1-2% είναι το ποσοστό που βρίσκονται ντοπαρισμένοι, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Είναι σημαντικό το πρόβλημα
και χρειάζεται χρηστή παρακολούθηση».

Η σημασία της Αθλητιατρικής

Το επικείμενο βιβλίο

Η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου σήμερα έχει πάνω από 80 τακτικά μέλη (γιατροί ή άτομα με ανάλογα προσόντα) και 40 εταιρικά μέλη (χημικοί, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, διαιτολόγους). Ο Δρ. Αγγελίδης τονίζει τη σημασία της
Αθλητιατρικής: «Αποτελεί σήμερα ειδικότητα της ιατρικής. Δεν
είναι αναγνωρισμένη ακόμη στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά
είναι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η Αθλητιατρική βοηθά
πολύ τον αθλητή και πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή για κάθε αθλητή. Πέρα από το δελτίο υγείας που πρώτη ενστερνίστηκε η Αθλητιατρική εταιρεία και μετά ο ΚΟΑ δια νόμου, η αθλητιατρική εταιρεία σε συνεννόηση με τον ΚΟΑ έχει δημιουργήσει
το ΚΑΕΚ. Άλλες υποχρεώσεις των Αθλητίατρων είναι να παρευρίσκονται σε διάφορους αθλητικές εκδηλώσεις. Σημαντικά είναι
και τα μαθήματα που παραδίδουμε σε Αθλητίατρους, διακρατικά, μαζί με τον καθηγητή Δεληγιάννη. Είναι πολλές οι πτυχές και
όσο περνά ο καιρός, αναγνωρίζεται ακόμη περισσότερο η σημασία της ειδικότητας».

Το τελευταίο βιβλίο του Δρ. Νίκου Αγγελίδη έχει θέμα τους
Ολυμπιακούς Αγώνες: «Το βιβλίο προέκυψε αρχικά μέσα από
την ενασχόληση μου με την αρχαία ιατρική. Στα πλαίσια αυτά
ασχολήθηκα με τον Ολυμπισμό και την εκγύμναση σε αρχαία
Ελλάδα, Ρώμη και γενικά στη περιοχή της Μεσογείου. Αυτά
τα θέματα είναι που με έκαναν να κινηθώ προς τα εκεί», λέει
για την αφορμή να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Όσον
αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου, λέει: «Το βιβλίο αγγίζει
όλες τις πτυχές των Ολυμπιακών μέχρι πρόσφατα. Αναφέρεται σε διάφορους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, θερινούς και χειμερινούς, ανασκοπώντας τα διάφορα
προβλήματα που υπήρχαν. Είναι πλούσιο σε περιεχόμενο και
με ιδιάζοντα τρόπο παρουσίασης», καταλήγει ο ιατρός.
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ

Συμπόρευση ΟΠΑΠ Κύπρου και ΚΟΕ

Η

ΟΠΑΠ Κύπρου και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανανέωσαν
τη συνεργασία τους και συμπορεύονται προς όφελος του κυπριακού αθλητισμού στη βάση του αμφίδρομου σεβασμού και της
συνέπειας. Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας έγινε την Τετάρτη
18 Ιουλίου 2018 σε σεμνή τελετή στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ Κύπρου στην παρουσία αξιωματούχων των δύο φορέων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, κ. Δημήτρης Αλετράρης δήλωσε: «Σήμερα, ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με την ΚΟΕ
προς όφελος του κυπριακού αθλητισμού, προσδοκώντας ότι στη
βάση του αμφίδρομου σεβασμού θα μπορέσουμε να στηρίξουμε
την περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχία των σχεδιασμών της ΚΟΕ. Πέραν αυτής της συνεργασίας, συνεχίζουμε και το πρόγραμμα στήρι-

ξης της Ολυμπιακής μας ομάδα που η ΟΠΑΠ Κύπρου εφαρμόζει αυθόρμητα και με συνέπεια. Πρόγραμμα που οι πρωταθλητές μας αποδέχονται με αγάπη και ανακούφιση».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανανέωση της συνεργασίας. «Η
στήριξη της ΟΠΑΠ βασίζεται στη συνέπεια και την ειλικρίνεια. Διαβεβαιώνουμε ότι η ΚΟΕ θα ανταποκριθεί απόλυτα στη νέα συνεργασία και θα εργαστεί ώστε αυτή να αποδώσει τα μέγιστα προς όφελος του αθλητισμού. Με αμοιβαίο σεβασμό και καλή θέληση όλα θα
πάνε καλά ώστε να συνεχίσουμε να χαιρόμαστε τις μεγάλες επιτυχίες που ήδη οι αθλητές μας προσφέρουν στη χώρα μας».

Yβριδικό RAV4 από την Toyota στην ΚΟΕ
Το Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία επισκέφτηκε το πρωί της
Δευτέρας 16 Ιουλίου 2018 αντιπροσωπεία της Toyota Cyprus, με
σκοπό την παράδοση αυτοκινήτου της εταιρείας στην Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή, στα πλαίσια της χορηγικής συνεργασίας
των δύο πλευρών, που απορρέει από τη συνεργασία της Toyota
ως κορυφαίου χορηγού (mobility partner) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Toyota Cyprus κ. Δικράν Ουζουνιάν, συνοδευόμενος από τον διευθυντή μάρκετινγκ
κ. Δημήτρη Μελανθίου και τον διευθυντή πωλήσεων υποκαταστήματος Toyota Λευκωσίας κ. Ευθύμιο Χαραλαμπίδη, παρέδωσαν το υβριδικό Toyota RAV4 στον πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, τη γενική διευθύντρια κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη και
τον λειτουργό μάρκετινγκ κ. Σταύρο Μιχαηλίδη.
Μιλώντας στο πλαίσιο της τελετής παράδοσης, ο κ. Ουζουνιάν
ανάφερε: «Η συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή είναι μια
νέα αρχή για εμάς στην Toyota, σε μια τεράστια προσπάθεια που
γίνεται, με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020
στο Τόκιο. Είναι μεγάλη η χαρά μας να συνεργαστούμε με την
Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Κύπρου, συνεισφέροντας με το
δικό μας τρόπο στον αθλητισμό της Κύπρου».

8 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Μιχαηλίδης, είπε: «Η
Toyota έχει ενταχθεί εδώ και αρκετούς μήνες στην χορηγική μας
οικογένεια, με την παράδοση του αυτοκινήτου να αποτελεί ένα
από τα αρκετά μέτρα συνεργασίας στα οποία θα προχωρήσουμε
οι δύο πλευρές. Στην Ολυμπιακή Επιτροπή είμαστε σίγουροι ότι
η συνεργασία με την Toyota θα είναι ευεργετική και καρποφόρα
για όλους τους εμπλεκομένους».
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Συνάντηση με τον
Σπύρο Νεοφυτίδη του ΠΑ.Σ.Π.

Προτάθηκε ο Φίλιος Χριστοδούλου
για τα βραβεία EOC Olympic Laurel

Με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.)
και αντιπρόεδρο της FIFPro Division Europe κ. Σπύρο Νεοφυτίδη, συναντήθηκε την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 στο Ολυμπιακό Μέγαρο ο πρόεδρος της
ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο νομικός σύμβουλος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Λοΐζος Χατζηδημητρίου.

To Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ, στη συνεδρία της Δευτέρας 16 Ιουλίου, αποφάσισε όπως
προτείνει τον κ. Φίλιο Χριστοδούλου ως υποψήφιο
για τα φετινά βραβεία
«EOC Olympic Laurel
Awards», για την συνολική του προσφορά στον
κυπριακό αθλητισμό και
το Ολυμπιακό κίνημα.

Οι τρεις άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα θέματα, με έμφαση στη συζήτηση να δίνεται στην αναγκαιότητα θέσπισης Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας, μία πρωτοβουλία της ΚΟΕ, η οποία ήδη έχει προχωρήσει
σε επαφές με το αρμόδιο υπουργείο (σ.σ. Παιδείας), με άλλους φορείς και με
έγκριτους νομικούς, που ασχολούνται με θέματα αθλητισμού.

Ο κ. Φίλιος Χριστοδούλου, μεταξύ άλλων, διετέλεσε
ταμίας της ΚΟΕ για πέντε συναπτές θητείες (19842004), και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης
Κύπρου επί 35 χρόνια (1982-2017).
Τα βραβεία «EOC Olympic Laurel Awards» έχουν θεσμοθετηθεί το 2007, από τα Τάγματα Αξίας της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής και απονέμονται σε
ετήσια βάση είτε σε πρόσωπα είτε σε οργανισμούς.
Στο συμβούλιο των European Olympic Laurel Awards
προεδρεύει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής
Επιτροπής.

Αποφάσεις της συνεδρίας
του Εκτελεστικού

Αλυτάρχης ιστιοπλοΐας στο «Μπουένος Άιρες 2018»
η Έλενα Παπάζογλου
Μία ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση απέστειλε η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (World Sailing) στην τεχνική σύμβουλο της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας (ΚΙΟ) Έλενα Παπάζογλου, ενόψει των 3ων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2018 στο Μπουένος Άιρες
της Αργεντινής.
Η Παγκόσμια ομοσπονδία, πρότεινε στην Κύπρια το διορισμό της
στη θέση του Course Representative στους επερχόμενους Αγώνες,
που θα διεξαχθούν στη χώρα της
Λατινικής Αμερικής μεταξύ 6-18
Οκτωβρίου 2018. Η κυρία Παπάζογλου από την πλευρά της αποδέχτηκε την πρόταση.
Ο course representative ή αλυτάρχης ενός αγώνα, είναι το άτομο που επιβλέπει εκ μέρους της
Παγκόσμιας ομοσπονδίας τον στίβο στη θάλασσα και εποπτεύει
την ομαλή του διεξαγωγή με βάση τους κανονισμούς του αθλήματος.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ, συνήλθε τη
Δευτέρα 16 Ιουλίου σε τακτική συνεδρία, για την
αποτίμηση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου διαστήματος όπως επίσης και για τον προγραμματισμό των επομένων, με στόχο την ακόμη
καλύτερη λειτουργία του οργανισμού. Έμφαση
στο επόμενο διάστημα θα δοθεί στον τομέα της
Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, την εφαρμογή του
Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΚΟΕ, καθώς και στην
υλοποίηση του στόχου της εφαρμογής Ενιαίας
Αθλητικής Νομοθεσίας.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την
οριστική συμφωνία συνεργασίας με την ΟΠΑΠ
Κύπρου, έγινε επίσης ανασκόπηση και απολογισμός της συμμετοχής στους 18ους Μεσογειακούς
Αγώνες της Ταραγόνα, και εξετάστηκαν θέματα
που αφορούν στη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων που θα πραγματοποιηθούν τον
προσεχή Οκτώβριο στο Μπουένος Άιρες.
Το Εκτελεστικό ενέκρινε εισήγηση της Εφορείας
της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου
(ΕΟΑΚ) για την πραγματοποίηση της 30ης Συνόδου της Ακαδημίας στις 8 Δεκεμβρίου με θέμα «Ο
αθλητής ως πρότυπο». Ενέκρινε επίσης την εισήγηση όπως, κατά τη διάρκεια της Συνόδου τιμηθεί η Γενική Διεύθντρια του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού Δρ Αίγλη Παντελάκη, η οποία
αφυπηρετεί, για την προσφορά της στην Ολυμπιακή Ακαδημία και την άψογη συνεργασία με την
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 I 9
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ΤΟΚΙΟ 2020

Ανακοινώθηκε το αγωνιστικό
πρόγραμμα του «Τόκιο 2020»
Οι περισσότερες κυπριακές συμμετοχές αναμένονται
την 1η εβδομάδα των Αγώνων, μεταξύ 25 και 31
Ιουλίου, με τον στίβο να ξεκινά τη 2η εβδομάδα

Η Κύπρος ενδέχεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στους Ολυμπιακούς
Αγώνες την επομένη της τελετής έναρξης, δηλαδή το Σάββατο 25 Ιουλίου.

μενα μέρη για να καταλήξουμε στο πρόγραμμα. Λάβαμε υπόψη την
εμπειρία των αθλητών και την άνεση τους, τους κανονισμούς των
διεθνών ομοσπονδιών, την ισότητα των φύλων και τη δημοτικότητα των αθλημάτων». Με πέντε νέα αθλήματα να προστίθενται στο
πρόγραμμα, ο αριθμός των σπορ έχει αυξηθεί σε 33, από τα 28 που
βρίσκονταν στο πρόγραμμα του «Ρίο 2016».

Ο πρόεδρος του «Τόκιο 2020» Γιοσίρο Μόρι δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τη ΔΟΕ, ότι «χρειάστηκε πάνω από ενάμιση χρόνο προγραμματισμού και επαφών με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη για να καταλήξουμε στο πρόγραμμα».

Η δράση στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα ξεκινήσει δύο μέρες πριν
την τελετή έναρξης, δηλαδή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με το ποδόσφαιρο και το σόφτμπολ. Την ημέρα της τελετής έναρξης, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, θα διεξαχθούν προκριματικοί σε τοξοβολία
και κωπηλασία. Η 1η Αυγούστου, έχει χαρακτηριστεί ως το «Σούπερ
Σάββατο» από τους διοργανωτές, αφού την ημέρα εκείνη δράση θα
υπάρχει σε 23 αθλήματα με δεκάδες μετάλλια προς διεκδίκηση.
Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η τελετή
έναρξης, στο νεόκτιστο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ την Κυριακή 9 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η τελετή λήξης.

Το κυπριακό ενδιαφέρον
Αν και υπάρχει ακόμη αρκετός καιρός μέχρι τους Αγώνες και η σύνθεση της κυπριακής ομάδας δεν είναι ακόμη γνωστή, εντούτοις,
λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα του 2016, μπορούμε να κάνουμε
μια πρώτη αναφορά στα αθλήματα όπου ενδέχεται να έχουμε κυπριακή παρουσία. Αξίζει, βεβαίως, να σημειωθεί ότι σχεδόν σε κάθε Ολυμπιάδα, υπάρχουν αθλήματα που κόντρα στις προβλέψεις,
καταφέρνουν και εξασφαλίζουν προκρίσεις αθλητών τους και εκπροσώπηση της Κύπρου στους Αγώνες, ένα γεγονός όμως που δεν
μπορεί να προβλεφθεί.
Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης, στο
νεόκτιστο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ την Κυριακή 9 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η τελετή λήξης.

Λ

ιγότερο από δύο χρόνια απομένουν μέχρι την έναρξη των
32ων Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» και οι διοργανωτές
ανακοίνωσαν στα μέσα Ιουλίου 2018 το πρόγραμμα των Αγώνων, με μία μόνο εκκρεμότητα, αυτή της κολύμβησης. Η εκκρεμότητα για το κατά πόσον οι τελικοί του αθλήματος θα διεξαχθούν
βράδυ ή πρωί (ώρα Ιαπωνίας), κάτι που θα παίξει ρόλο στη θέαση
για τη μεγάλη (και ακριβή) τηλεοπτική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αφήσει μέχρι στιγμής την κολύμβηση εκτός ανακοίνωσης του προγράμματος. Οι ημερομηνίες όλων των υπόλοιπων αθλημάτων έχουν πλέον γνωστοποιηθεί.
Ο πρόεδρος του «Τόκιο 2020» Γιοσίρο Μόρι δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τη ΔΟΕ, ότι «χρειάστηκε πάνω από ενάμιση χρόνο προγραμματισμού και επαφών με διάφορα ενδιαφερό-
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Αναμένεται, πάντως, πως το μεγαλύτερο μέρος των κυπριακών υποχρεώσεων θα προκύψει την 1η εβδομάδα των Αγώνων. Η Κύπρος
ενδέχεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στους Ολυμπιακούς
Αγώνες την επομένη της τελετής έναρξης, δηλαδή το Σάββατο 25
Ιουλίου, αφού την ημέρα εκείνη αναμένεται να ξεκινήσει η κολύμβηση, η ενόργανη γυμναστική και το τένις. Η ποδηλασία δρόμου
γυναικών θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου με τον τερματισμό
στην πίστα Φούτζι, δίπλα από το ομώνυμο όρος, 100 χιλιόμετρα δυτικά του Τόκιο.
Το σκητ ανδρών και γυναικών στην σκοποβολή είναι προγραμματισμένο για τα διήμερα 26-27 Ιουλίου (Κυριακή-Δευτέρα) και 29-30
Ιουλίου (Τετάρτη-Πέμπτη στο σκοπευτήριο Asaka. Την Κυριακή 26
Ιουλίου θα ξεκινήσει η δράση και στην ιστιοπλοΐα, με τις κούρσες σε
Laser και RS:X να συνεχίζονται καθημερινά μέχρι τις 31 Ιουλίου. Από
το Σάββατο 1η Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι τελικοί στην Enoshima
Yacht Harbour, που βρίσκεται στα νότια προάστεια του Τόκιο.
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου ξεκινά ο στίβος, στο Ολυμπιακό Στάδιο
και θα συνεχιστεί μέχρι τις 8 Αυγούστου, την ημέρα πριν την τελετή λήξης.
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CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΗΡΩ
ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ
ΜΙΤΣΙΔΟΥ

Σε ηλικία 87 ετών, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 η
θρυλική Ηρώ Τσαγγαρίδου Μιτσίδου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μορφές του Κυπριακού Αθλητισμού, που έγραψε ιστορία τόσο εντός στίβου, όσο και ως διοικητικός παράγοντας. Θεωρείται δικαίως μία από τις σπουδαιότερες Κύπριες αθλήτριες όλων των
εποχών, ενώ μετά την αθλητική της ενασχόληση, ανέπτυξε έντονη
δράση στη διοίκηση του αθλητισμού.
Πρωτεργάτης της διεκδίκησης των ίσως δικαιωμάτων των γυναικών,
η Ηρώ Μιτσίδου διατηρεί ένα αξιοπρόσεκτο στοιχείο. Έγινε η πρώτη
γυναίκα στην ιστορία στο εκτελεστικό συμβούλιο της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής (2003), στο διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (1988) και στο δ.σ. του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (1990)! Αποτέλεσε πρωτεργάτης της
ίδρυσης της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ) το 1987,
ενώ αργότερα υπήρξε και μέλος της εφορείας. Το 1996 ανέλαβε ως
πρώτη πρόεδρος της Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ.
Η αθλητική της καριέρα δεν ήταν μακρά, ήταν όμως πλούσια, με πολλές επιτυχίες. Η Ηρώ Μιτσίδου θεωρείται θρύλος του κυπριακού και
ελληνικού αθλητισμού, αποκτώντας τον χαρακτηρισμό «η φτεροπόδαρη». Γεννημένη στη Λευκωσία τον Ιανουάριο του 1931, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από τα δώδεκα της χρόνια, κατακτώντας αρχικά μια σειρά από νίκες στους σχολικούς αγώνες στίβου με το Παγκύπριο Γυμνάσιο και συγκεκριμένα στα αγωνίσματα δρόμου, ύψους,
μήκους και σκυταλοδρομίες.
Το 1947 ως αθλήτρια του ΓΣΠ, σε ηλικία 16 ετών, συμμετείχε στους
πρώτους μεταπολεμικούς Πανελλήνιους Αγώνες, που έγιναν στην Κύ-

προ. Στους Αγώνες αυτούς κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος και σημείωσε πρώτες νίκες στο ύψος, στα 100μ. και στην σκυταλοδρομία, ενώ τερμάτισε 2η στα 60μ. Τον επόμενο χρόνο, το 1948,
στους Αγώνες που έγιναν για πρώτη φορά στην Αθήνα μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, πέτυχε άλλες τρεις νίκες (ύψος, μήκος, 60μ.).
Παρά το υψηλό της επίπεδο, που δικαιωματικά θα της έδινε μία θέση στην Ολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας για το «Λονδίνο 1948», εντούτοις έμεινε εκτός αποστολής, λόγω των οικονομικών δυσκολιών
που αντιμετώπιζε τότε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη συγκρότηση της ομάδας.
Το 1949 κατέκτησε άλλη μία νίκη στους Πανελληνίους, στο μήκος,
με 70 χιλιάδες θεατές να την αποθεώνουν εκείνη την ημέρα, υπό την
ιαχή «Ελλάς-Κύπρος-Ένωσις», μία στιγμή για την οποία η ίδια είπε αργότερα πως «δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ». Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’50 διακρίθηκε και στην πετόσφαιρα, ενώ συμμετείχε κανονικά και στους Παγκύπριους Αγώνες. Όλα αυτά, πριν αφοσιωθεί
στη δημιουργία οικογένειας. Το 1954 παντρεύτηκε τον πρωταθλητή
σε στίβο και πετόσφαιρα Μίκη Μιτσίδη και το 1955 απέκτησε τις δίδυμες κόρες της, Όλγα και Νινώ.
Για την πορεία της στον Αθλητισμό, τιμήθηκε από σωρεία οργανωμένων φορέων και συνόλων. Τιμήθηκε και από τη Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή (ΔΟΕ) με το «Women and Sport Achievement Diploma» ως
αναγνώριση για την ξεχωριστή της συνεισφορά. Ως ένδειξη της προσφοράς της, η Ηρώ Μιτσίδου επιλέχθηκε το 2004 να αποτελέσει μία
από τις λαμπαδηδρόμους της Ολυμπιακής Φλόγας στην Κύπρο.
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Μαζί για μια νέα πορεία!
Tokyo 2020
Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!
Διαχρονικός χορηγός

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

