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Όχημα ειρήνης ο Αθλητισμός

Η Νότια και η Βόρεια Κορέα διεκδικούν τη συνδιοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2032, μετά από μια σειρά θετικών εξελίξεων, που
είχαν ως κινητήριο μοχλό τον Αθλητισμό
ερίπου 45 μέρες πριν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
του 2018 στη Νότια Κορέα, η μεγαλύτερη ανησυχία της ΔΟΕ, των διοργανωτών,
των αθλητών και των φιλάθλων ήταν η πιθανή επιθετική στάση που θα τηρούσε η Βόρεια Κορέα. Οι δοκιμές διηπειρωτικών πυραύλων που προηγήθηκαν, η
επιθετική ρητορική και το γεγονός ότι η μυστικιστική χώρα δεν είχε σκοπό να συμμετάσχει στους Αγώνες, προκαλούσαν μέγιστη ανησυχία. Το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα, είχε αναπτυχθεί δημόσια συζήτηση ακόμη και για μετακίνηση των
Αγώνων σε κάποια «ασφαλή χώρα».

Π

Δεκατρείς μήνες μετά, στις 15 Φεβρουαρίου του 2019, εκπρόσωποι των Υπουργείων Αθλητισμού της Βορείου και Νοτίου Κορέας και των δύο Ολυμπιακών Επιτροπών,
συναντήθηκαν από κοινού στη Λωζάνη με τη ΔΟΕ, με θέμα συζήτησης την κοινή
υποψηφιότητα των δύο χωρών -που τεχνικά ακόμη βρίσκονται σε πόλεμο- για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032!
Μέσα σε ένα χρόνο μεσολάβησαν πολλά θετικά στο μέτωπο της Ειρήνης για την ταλαιπωρημένη κορεατική χερσόνησο, με τον Αθλητισμό να αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις εξελίξεις. Οι δύο συμμετείχαν με κοινές ομάδες στους περσινούς Χειμερινούς και στους Πανασιατικούς Αγώνες, παρέλασαν μαζί, ενώ προετοιμάζονται για κοινές ομάδες στο Τόκιο 2020.
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Πρωταθλητής Ευρώπης
ο Μίλαν!

Εντυπωσίασαν
ξανά οι μαθητές

100 χρόνια ζωής
ο Γ.Σ. «Πράξανδρος»

Πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο
στο αγώνισμα των 60μ με εμπόδια αναδείχθηκε την Κυριακή 3 Μαρτίου ο Μίλαν Τραΐκοβιτς! Ο σπρίντερ του ΓΣΟ πήρε την πρωτιά
στον τελικό με επίδοση 7.60, με αποτέλεσμα
να γίνει έτσι ο πρώτος Κύπριος που ανεβαίνει
στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε ηπειρωτική ή παγκόσμια διοργάνωση στίβου!"

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στο Ολυμπιακό Μέγαρο, το
8ο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre de Coubertin".
Το θέμα του συνεδρίου, που διοργανώθηκε
από την Επιτροπή “Pierre de Coubertin” της
Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου
(ΕΟΑΚ), ήταν «Ο αθλητής ως πρότυπο μέσα
από τα μάτια των μαθητών”. Συμμετείχαν έξι
σχολεία από Κύπρο και Ελλάδα.

Ο Μάρτιος του 2019 είναι ιστορικός για τον
κυπριακό αθλητισμό, αφού με τον ΓΣΠρ,
πλέον όλοι οι Γυμναστικοί Σύλλογοι της χώρας μας έχουν κλείσει ένα αιώνα δράσης.
Πριν ακριβώς εκατό χρόνια, ιδρύθηκε στους
πρόποδες του Πενταδακτύλου ο Γυμναστικός Σύλλογος «Πράξανδρος» με έδρα την
Κερύνεια. Από το 1974 ο Σύλλογος ζει στην
προσφυγιά.

Αθλητής και Αθλητική Ηθική
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ
Επιμέλεια Ύλης:
Ηρόδοτος Μιλτιάδους

Σχεδιασμός και Εκτύπωση:

Σήμερα, ο σύγχρονος αθλητής απειλείται
σε διάφορα επίπεδα. Κινδυνεύει από έλλειψη προσαρμοστικότητας, από ψυχικούς τραυματισμούς, από εκμετάλλευση
πολιτική και εμπορική, από τη βία και τη
διαφθορά. Πάνω από όλα αυτά όμως,
υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Η συνείδηση και η Ηθική όσων ασχολούνται
με τον αθλητισμό.
Μπορεί η ηθική του αθλητισμού να φαντάζει σήμερα σαν ουτοπία. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο αθλητισμός
είναι μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις
του ΚΑΛΟΥ, σε έναν κόσμο ατελή. Οι διάφορες ανασταλτικές τάσεις της σύγχρονης πρακτικής του αθλητισμού επηρεασμένες από την κρίση αξιών της κοινωνίας δεν θα πρέπει να μας απομακρύνει
από το ΙΔΑΝΙΚΟ απλά και μόνο επειδή

δεν μπορούμε να το φθάσουμε. Το ότι η
Ηθική του Αθλητισμού έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα δεν καταργεί το ιδανικό. Η μάχη πρέπει να δίνεται καθημερινά για το ΑΡΙΣΤΟ περνώντας
μέσα από τα στάδια αγωγής και εξανθρωπισμού που προσφέρει ο αθλητισμός. Δεν θα πρέπει να μετατραπούμε σε
Κασσάνδρες προβλέποντας την καταστροφή. Αποτελεί ανθρώπινο, κοινωνικό,
εθνικό και πολιτικό χρέος να διαφυλαχθούν οι κανόνες της αθλητικής ηθικής.
Ο Αθλητισμός αποτελεί στην ουσία ένα
εκπαιδευτικό μήνυμα που υπερβαίνει τα
όρια του συναγωνισμού. Η Ηθική του
Αθλητισμού δεν δημιουργείται με κανονισμούς και διατάξεις, είναι υπόθεση της
ανθρώπινης συνείδησης.

Theopress LTD

ΤΟΚΙΟ 2020
Ανοικτό για όλους
ο Μαραθώνιος
στο Παρίσι 2024!
Σε μια πρωτοποριακή κίνηση, με στόχο
να δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες άτομα
να νιώσουν σαν αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων, προχωρούν οι διοργανωτές του «Παρίσι 2024». Συγκεκριμένα,
την ημέρα του αγωνίσματος του Μαραθωνίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να
τρέξει στην ίδια διαδρομή και με τις ίδιες
συνθήκες με τους αθλητές. Παράλληλα,
γίνονται σκέψεις να επεκταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε άλλα αθλήματα, όπως την ποδηλασία.

Όλα έτοιμα ενόψει
των test event
Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών
Αγώνων 2020 στο Τόκιο τονίζουν ότι
τα έργα ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων βρίσκονται εντός προγράμματος και όλοι οι χώροι θα είναι έτοιμοι ενόψει των προγραμματισμένων
test event. Το Ολυμπιακό Στάδιο είναι
κατά 60% έτοιμο, ενώ το Κολυμβητήριο κατά 55%. Γενικά, δεν υπάρχουν
μεγάλες ανησυχίες για την ετοιμότητα
των εγκαταστάσεων, όπως συνέβαινε
με προηγούμενους διοργανωτές. Το
μεγαλύτερο εμπόδιο των Ιαπώνων,
πάντως, είναι ο περιορισμός των μεγάλων εξόδων, με διάφορες αναπροσαρμογές να έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια.

103 εκατ. ευρώ θα κοστίσουν
οι Τελετές
Αυξημένος κατά 43% είναι ο προϋπολογισμός
των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών
και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2020. Το συγκεκριμένο ποσό ανέρχεται στα 103 εκατ. ευρώ
και είναι αυξημένο κατά 31 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 72 εκατ. ευρώ του αρχικού σχεδιασμού. Πάντως, το κόστος θα είναι σημαντικά χαμηλότερο απ΄ αυτό του Λονδίνου 2012. Το συνολικό μπάτζετ των Αγώνων του 2020 ανέρχεται
στα 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία, του Δεκεμβρίου.
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Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο
Το Breakdancing στα υποψήφια αθλήματα
για το Παρίσι 2024
Οι διοργανωτές των μεθεπόμενων Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» πρότειναν τέσσερα αθλήματα στη ΔΟΕ ως υποψήφια για
συμπερίληψη στο καλεντάρι. Αυτά είναι το
Breakdancing (αγωνιστικός χορός), η Αγωνιστική Αναρρίχηση, το Σκέιτμπορντ και το
Σέρφινγκ. Τα τρία τελευταία συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του «Τόκιο 2020», ενώ το Breakdancing αναμένεται να κάνει το Ολυμπιακό
του ντεμπούτο. Η προκαταρτική έγκριση θα
ληφθεί στη συνεδρία της Εκτελεστικής της
ΔΟΕ στα τέλη Μαρτίου. Το Breakdancing βρισκόταν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών
Αγώνων Νέων «Μπουένος Άιρες 2018», με
την Κύπρο μάλιστα να συμμετέχει με την Ειρήνη Τάνου (ΦΩΤΟ). Εκτός 2024
έμειναν το μπέιζμπολ, το σόφτμπολ και το καράτε, ενώ θέση στο πρόγραμμα
διεκδίκησαν ανεπιτυχώς μεταξύ άλλων το σκουός, το σνούκερ και το σκάκι.

Σκέψεις κάνουν στο Λονδίνο για το 2036!
Μπορεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του
2012 στο Λονδίνο να είναι ακόμη
φρέσκοι στις μνήμες μας, όμως ξεκίνησε ήδη συζήτηση για διεκδίκηση
των Αγώνων του 2036 από τους
Βρετανούς! Εφόσον οι Αγώνες του
2032 δεν παραχωρηθούν σε ευρωπαϊκή χώρα, κάτι αρκετά πιθανό λόγω των υποψηφιοτήτων που ήδη
άρχισαν να εκφράζονται, το 2036 θα
έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από
την τελευταία επίσκεψη (Παρίσι
2024) στην ήπειρο μας. Η εφημερίδα «The Evening Standard» έγραψε ότι γίνονται σκέψεις για διεκδίκηση των Αγώνων, με βασικό κίνητρο η Μεγάλη
Βρετανία να ξεπεράσει μέχρι τότε τις ΗΠΑ στην πρωτιά του πίνακα των μεταλλίων. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Αθλητισμού (UK Sport), για να
επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, θα χρειάζεται επένδυση στο οικοδόμημα του αθλητισμού ύψους 1,2 δισ. ευρώ ανά Ολυμπιακό κύκλο.

Ο δρόμος προς το 2032
Μετά την αποστολή της επίσημης επιστολής για επιβεβαίωση της πρόθεσης
υποβολής κοινής υποψηφιότητας για τους Ολυμπιακούς του 2032 από τις πόλεις Σεούλ και Πιόνγκγιανγκ των Νοτίου και Βορείου Κορέας, την ίδια επιστολή προς τη ΔΟΕ απέστειλε και η Ινδονησία. Μερικούς μήνες μετά τη διεξαγωγή των Ασιατικών Αγώνων στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, ο πρόεδρος της Ινδονησίας υπέγραψε ο ίδιος την επιστολή προς τη ΔΟΕ. Πρόθεση για διεκδίκηση των Αγώνων εξέφρασε και η Ινδία, όπως και η Γερμανία η οποία προωθεί
υποψηφιότητα των πόλεων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
Εξάλλου, σε μελέτη βιωσιμότητας προχώρησαν στην πολιτεία του Κουίνσλαντ
για τους Αγώνες του 2032, που αναμένονται να διεκδικηθούν από το Μπρίσμπεϊν, ενώ αθλήματα θα διεξαχθούν και στο Gold Coast, όπου πραγματοποιήθηκαν πριν ένα χρόνο οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες. Η μελέτη έδειξε ότι είναι
εφικτή η διοργάνωση από την πολιτεία της Αυστραλίας. Η τελευταία φορά που
οι Ολυμπιακοί Αγώνες ανατέθηκαν στη χώρα ήταν το 2000 και στο Σίδνεϊ. Η
επιλογή της διοργανώτριας του 2032 αναμένεται να λάβει χώρα το 2025.

Χάνει το χρυσό του 2012 στο ύψος
λόγω ντόπινγκ ο Ούκοφ
Μετά από πρόσφατη απόφαση του CAS,
δώδεκα Ρώσοι αθλητές αποκλείστηκαν
λόγω παραβάσεων ντόπινγκ την περίοδο 2012-2013, ανάμεσα τους και ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο ύψος το 2012
Ιβάν Ούκοφ (ΦΩΤΟ). Ο τελευταίος έτσι
θα χάσει το μετάλλιο του, κάτι που σημαίνει ότι το χρυσό στο συγκεκριμένο
αγώνισμα θα πάει στον Αμερικανό Έρικ
Κίναρντ και το αργυρό στους Μουτάζ
Μπαρσίμ (Κατάρ), Ντέρεκ Ντρούιν (Καναδάς) και Ρόμπι Γκράμπαρζ (Μ. Βρετανία) οι οποίοι είχαν ισοβαθμήσει τότε στην 3η θέση. Ο Κυριάκος Ιωάννου αναμένεται να ανέβει από τη 13η θέση στη 12η
στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Άλλοι αξιοσημείωτοι αθλητές
που αποκλείστηκαν είναι οι Σβετλάνα Σκόλινα (ύψος) και Τατιάνα Λισένκο (σφυροβολία). Μέχρι τώρα, η Ρωσία απώλεσε
δεκαπέντε μετάλλια (!) από το Λονδίνο 2012 λόγω ντόπινγκ,
και συγκεκριμένα πέντε χρυσά, οκτώ αργυρά, δύο χάλκινα.

«Έτοιμες» όλες οι εγκαταστάσεις
του Μινσκ 2019
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των 2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων «Μινσκ
2019» Αλεξέι Μπογκντάνοβιτς, όλες οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες, τρεις μήνες πριν τη
διοργάνωση, ανάμεσα τους και το πλήρως ανακαινισμένο
Στάδιο Ντιναμό (ΦΩΤΟ). Τα δώδεκα στάδια, καθώς και το
Χωριό των Αθλητών, είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους περίπου 4 χιλιάδες αθλητές από 50 χώρες που θα μεταβούν
στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το διάστημα 21-30
Ιουνίου 2019. Δεκαπέντε αθλήματα βρίσκονται στο καλεντάρι, εκ των οποίων τα δέκα θα προσφέρουν προκρίσεις
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Η Κύπρος αναμένεται να συμμετάσχει με αποστολή άνω των 50 ατόμων.

Παράταση μέχρι 30 Απριλίου
για το 2023
Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή
Επιτροπή (EOC) ανακοίνωσε ότι επεκτείνει κατά δύο
μήνες την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για
τους 3ους Ευρωπαϊκούς
Αγώνες, που προγραμματίζονται να διεξαχθούν το 2023. Οι υποψήφιες πόλεις πλέον
έχουν μέχρι τις 30 Απριλίου να καταθέσουν υποψηφιότητα. Η EOC ανακοίνωσε ότι ο λόγος της παράτασης είναι το
«ισχυρό ενδιαφέρον από την ήπειρο για διοργάνωση των
Αγώνων». Μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι Κατόβιτσε (Πολωνία) και Καζάν (Ρωσία) ενδιαφέρονται. Πρόθεση της EOC
είναι να ανακοινώσει τη διοργανώτρια στις 20 Ιουνίου, μία
ημέρα πριν την τελετή έναρξης στο Μινσκ.
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Ο κ. Οδυσσέας Πατσαλίδης κατά την παρουσία του στη Γλασκώβη.

ΤΡΙΑΘΛΟ
Πρόεδρος των Μικρών Κρατών
ο Ο. Πατσαλίδης
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, κ. Οδυσσέας
Πατσαλίδης, εξελέγη στις 16 Φεβρουαρίου, στη διάρκεια του συνεδρίου των προέδρων των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών, ως πρόεδρος
της υπό-ομοσπονδίας των Μικρών Κρατών Ευρώπης στο τρίαθλο.
Πρόκειται για επανενεργοποίηση του σώματος που ήταν δραστήρια μέχρι πριν μια δεκαετία. Ο κ. Πατσαλίδης με την ανάληψη των
καθηκόντων του, δεσμεύτηκε για διοργάνωση διεθνών αγώνων
τριάθλου στην Κύπρο το 2020. Στην υπό-ομοσπονδία μετέχουν δέκα κράτη, που είναι οι Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Ισλανδία, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μονακό και Σαν
Μαρίνο.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ
Σημαντική διάκριση στο Παγκόσμιο Χιονοδρομικό Πρωτάθλημα

Εξαιρετική η παρουσία της Κύπρου
στους Αγώνες.

Μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο αποτέλεσε η
παρουσία τριών αθλητών στους τελικούς στο
Παγκόσμιο Χιονοδρομικό Πρωτάθλημα που
διεξήχθη τον Φεβρουάριο στο χιονοδρομικό
κέντρο (και υποψήφιο για τους Ολυμπιακούς
του 2026) του Άρε στη Σουηδία. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στο Παγκόσμιο Χιονοδρομικό
Πρωτάθλημα με τέσσερις αθλητές, με τρεις απ΄
αυτούς να παίρνουν μέρος στους τελικούς! H
Aνδριάνα Πιερή αγωνίστηκε απ’ ευθείας στους
τελικούς τεχνικής και γιγαντιαίας κατάβασης. Ο
Γιάννος Κουγουμτζιάν, μετά από εξαιρετική παρουσία στους προκριματικούς της τεχνικής και
γιγαντιαίας κατάβασης, εξασφάλισε την παρουσία του στους τελικούς των δύο αγωνισμά-

των. Ο Γιώργος Κάκκουρας πήρε επίσης μέρος
στους προκριματικούς της τεχνικής και γιγαντιαίας κατάβασης και εξασφάλισε επάξια τη
συμμετοχή του στους τελικούς της γιγαντιαίας
κατάβασης. Ο νεαρότερος αθλητής της αποστολής, ο Ανδρέας Επιφανίου, ξεδίπλωσε το ταλέντο του στους προκριματικούς αγώνες, στην
τεχνική και στη γιγαντιαία κατάβαση, εκπροσωπώντας και αυτός επάξια την Κύπρο. Οι Αγώνες θεωρούνταν εφάμιλλοι με τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού σ’ αυτούς αγωνίζονται οι κορυφαίοι αθλητές στον κόσμο. Στη
διοργάνωση πήραν μέρος πέραν των 500
αθλητών από 75 χώρες, γεγονός που αποτελεί
ρεκόρ.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Μάχη για Τόκιο από Καριόλου και Μακρή
Ο γερόλυκος Ανδρέας Καριόλου στοχεύει στην 5η του συμμετοχή
σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα αποτελέσει ρεκόρ εφόσον επιτευχθεί. Πρόσφατα ο Κερυνειώτης ιστιοπλόος των RS:X πήρε τη 2η
θέση στις βραβεύσεις της Ομοσπονδίας για το 2018, με τον ίδιο να
τονίζει: «Ευχαριστώ την ομοσπονδία για την τιμή που μου έχει κάνει.
Ουσιαστικά συγκεντρώνομαι στο 2019. Το 2018 έχει περάσει. Ήταν
μία χρονιά όχι τόσο καλή για μένα. Επανήλθα μετά από μία επέμβαση που έκανα στον ώμο μου το 2017, έχασα για μία χώρα την πρόκριση για την Ολυμπιάδα και προετοιμάζομαι για το παγκόσμιο τον
Σεπτέμβριο που είναι η επόμενη ευκαιρία να πάρουμε την πρόκριση. Πρώτος στόχος είναι να πάρω την πρόκριση για την Ολυμπιάδα
και δεύτερος στόχος είναι να έχω μία διάκριση στο Τόκιο».
Εξάλλου, στο 2ο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη αρχές Φεβρουαρίου στο Μαϊάμι των ΗΠΑ συμμετείχε η Κύπρια ιστιοπλόος του Ν.Ο. Αμμοχώστου Μαριλένα Μακρή, με σκοπό να συγκεντρώσει εμπειρίες, για να διεκδικήσει ένα από τα δέκα εισιτήρια
πρόκρισης στους Ολυμπιακούς του Τόκιο στην κατηγορία Laser Ra4 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ο Ανδρέας Καριόλου αναδείχθηκε 2ος κορυφαίος ιστιοπλόος για το 2018.
Τον βράβευσε ο σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Φοίβος Ζαχαριάδης.

dial στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το καλοκαίρι στην Ιαπωνία, ή ένα
από τα δύο εισιτήρια για την Ευρώπη που θα δοθούν τον Απρίλιο
του 2020 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ιταλία.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Skarnitzl και Langvad κέρδισαν
τα «Αυξέντεια»
Ο Τσέχος Jan Skarnitzl και η Annika Langvad από τη Δανία κατέκτησαν την πρωτιά στον 4ήμερο αγώνα των «Αυξέντειων» του
Cyprus Sunshine Cup 2019, που διεξήχθη μεταξύ 21-24 Φεβρουαρίου σε Λεύκαρα, Λυθροδόντα και Μαχαιρά. Ο Τσέχος κατέκτησε
την πρωτιά για πρώτη φορά, ενώ η πέντε φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια πήρε την 4η της νίκη στα «Αυξέντεια», που αποτελεί ρεκόρ. Σπουδαία επιτυχία για τα κυπριακά χρώματα ήταν η 5η θέση
του Ανδρέα Μιλτιάδη στη γενική κατάταξη, η πρώτη φορά στην
23χρονη ιστορία της διοργάνωσης που Κύπριος ανεβαίνει στο βάθρο στην κατηγορία ανδρών. Στα «Αυξέντεια» έλαβαν μέρος ποδηλάτες από 31 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων Ολυμπιονίκες
και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές. Το Cyprus Sunshine Cup 2019 ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Μαρτίου με τον μονοήμερο αγώνα στην
αρχαία Αμαθούντα, εκεί όπου ο Jan Skarnitzl πήρε την πρωτιά και
στην πορτοκαλί φανέλα της διοργάνωσης, ενώ στις γυναίκες πρώτευσε στον αγώνα η Ουκρανή Yana Belomoina, με την Ελβετίδα Lisa
Pasteiner να παίρνει την πορτοκαλί φανέλα ως η νικήτρια του Κυπέλλου Sunshine.

Jan Skarnitzl και Annika Langvad με την κίτρινη φανέλα των «Αυξέντειων»,
κατά την τελετή απονομών την Κυριακή (24/02) στο Λυθροδόντα.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Πρωταθλητής για πρώτη φορά ο Παρνασσός
Ιστορία έγραψε το Σάββατο 2 Μαρτίου ο Παρνασσός Στροβόλου, αφού με την ολοκλήρωση της 16ης Αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α΄ Κατηγορίας στο Χάντμπολ, στέφθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Κύπρου! Ο τίτλος της σεζόν 2018-19 κατέληξε στον
Παρνασσό και μαθηματικά, μετά τη νίκη με 23-21 απέναντι
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πετυχαίνοντας το
απόλυτο σε 16 αγώνες, η ομάδα του Σάββα Ζωγράφου κατάφερε να εκθρονίσει τον πρωταθλητή των τελευταίων ετών
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θυμίζουμε πως την περσινή σεζόν, ο Παρνασσός κατέκτησε το κύπελλο, ενώ φέτος
η χρονιά ξεκίνησε με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.

Οι χειροσφαιριστές του Παρνασσού πανηγυρίζουν
τον ιστορικό πρώτο τίτλο στην ιστορία του συλλόγου.

ΤΕΝΙΣ
Μποντ και Χατζηγεωργίου κατέκτησαν το Εθνικό
Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Πρωτάθλημα «Φώτος Φωτιάδης» που
διοργάνωσε η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου (ΟΑΚ), από 4 μέχρι 21 Φεβρουαρίου στο Εθνικό Κέντρο Τένις. Το πρωτάθλημα που
επεκτάθηκε χρονικά κατά μία εβδομάδα, λόγω των πολλών αναβολών σε αγώνες εξαιτίας των βροχών, χαρακτηρίστηκε από τον σημαντικό αριθμό συμμετοχών (176 άτομα και 329 συμμετοχές) στις
είκοσι ηλικιακές κατηγορίες. Το πρωτάθλημα φέρει από φέτος το
όνομα του αείμνηστου Φώτου Φωτιάδη, ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ. Ο Τόμας Μποντ κατέκτησε τον τίτλο στους Άνδρες επικρατώντας στον τελικό του Ανδρέα Στυλιανού
με 2-0 (6-4 ,6-1). Ο τελικός ήταν αφιερωμένος στις προσπάθειες
ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης υπό το σύνθημα «Ναι
στο Τένις, όχι στις εξαρτήσεις». Στις γυναίκες η Φλωρεντία Χατζηγωργίου κατέκτησε τον τίτλο με ανατροπή στο σκορ του τελικού,
κερδίζοντας την Ελένη Μακρίδη με 2-1 (3-6, 6-1, 6-1). Στις υπόλοιπες κατηγορίες η νεαρή Τουρκοκύπρια Τανσέλ Τσικ κέρδισε τόσο το
μονό όσο και το Διπλό (με παρτενέρ την Ιωάννα Πανταζή) στην κατηγορία U12, ενώ παρόμοια επιτυχία κατέγραψε ο Ανδρέας Τίμινη
στην κατηγορία U14 (στο Διπλό με παρτενέρ τον Νικήτα Σκλεαρέν-

Τόμας Μποντ και Φλωρεντία Χατζηγωργίου ήταν οι δύο νικητές στους Άνδρες
και Γυναίκες στο Εθνικό Πρωτάθλημα «Φώτος Φωτιάδης».

κο). Η Κλειώ Μαρία Ιωάννου ήταν η πρωταγωνίστρια σε δύο ηλικιακές κατηγορίες κερδίζοντας το Μονό σε U16 και U18 (η μοναδική
που σημείωσε αυτού του είδους την επιτυχία), ενώ πρόσωπο των
αγώνων ήταν ο Στυλιανός Χριστοδούλου που κατέκτησε τρεις τίτλους, το Μονό στα U16 και το Διπλό στο U16 (παρτενέρ Λάμπρος
Παντζαρής) και στο U18 (παρτενέρ Σέργιος Κύζας).

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Δεύτερη η Κύπρος στο Cyprus Grand Prix

Η Εθνική Γυναικών σκητ με τις Παναγιώτα Ανδρέου, Άντρη Ελευθερίου και
Κωνσταντίνα Νικολάου στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Με απολογισμό εννιά μεταλλίων (2 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα)
η Κύπρος πήρε τη 2η θέση στον πίνακα μεταλλίων στο Cyprus
Grand Prix που διεξήχθη τον Φεβρουάριο στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας. Η πρωτιά πήγε στη Ρωσία που μάζεψε 23 μετάλλια
(7 χρυσά, 11 αργυρά και 5 χάλκινα). Στη διοργάνωση συμμετείχαν
42 χώρες και πάνω από 500 αθλητές, κάτι που πιστοποίησε το
Cyprus Grand Prix ως το δημοφιλέστερο παγκοσμίως της συγκεκριμένης κατηγορίας αγώνων. Τα χρυσά μετάλλια ήρθαν από τις
εθνικές μας ομάδες του σκητ γυναικών (Παναγιώτα Ανδρέου, Άντρη
Ελευθερίου, Κωνσταντίνα Νικολάου) και εφήβων (Σωτήρης Ανδρέου, Πέτρος Εγγλεζούδης, Κλεάνθης Βαρναβίδης), τα αργυρά τα κατέκτησαν η εθνική ομάδα του τραπ ανδρών (Ανδρέας Μακρής, Νικόλας Κυριάκου, Χριστόφορος Κωνσταντινίδης), ο Ανδρέας Χάσικος στο σκητ ανδρών, η Παναγιώτα Ανδρέου στο σκητ γυναικών και
η ίδια αθλήτρια μαζί με τον Γιώργο Αχιλλέως στο Skeet Mixed Team,
ενώ τα τρία χάλκινα μετάλλια τα εξασφάλισαν, η εθνική ομάδα του
σκητ ανδρών (Νικόλας Βασιλείου, Γιώργος Αχιλλέως, Σωτήρης Αντωνίου), η Άντρη Ελευθερίου στο σκητ γυναικών και ο Νικόλας Βασιλείου στο σκητ ανδρών. Αξιόλογα είναι επίσης και τα αποτελέσματα άλλων τεσσάρων αθλητών μας που κατέλαβαν την 4η θέση
στην κατηγορία τους. Αυτοί είναι οι Σωτήρης Ανδρέου (σκητ εφήβων), Κωνσταντίνα Νικολάου (σκητ γυναικών), Γεωργία Κωνσταντινίδου (τραπ γυναικών) και Αναστασία Ελευθερίου (σκητ νεανίδων).

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΑΜΚΕ και μετά γ΄ προκριματικός
Με την ήττα από τη Μεγάλη Βρετανία εκτός έδρας (ΦΩΤΟ), η Εθνική Κύπρου Ανδρών
ολοκλήρωσε στις 21 Φεβρουαρίου τις υποχρεώσεις της για την β΄ προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021. Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον
στρέφει την προσοχή τους στις επόμενες επίσημες διοργανώσεις στις οποίες θα συμμετέχει. Πιο συγκεκριμένα, από τις 27 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου, η Κύπρος θα συμμετέχει στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Μαυροβούνιο. Ακολούθως, τον Αύγουστο, η χώρα μας θα αγωνιστεί στη γ΄ προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021. Η Κύπρος κληρώθηκε στον 6ο όμιλο και απέναντι
σε Σλοβακία και Ρουμανία θα διεκδικήσει την πρωτιά του ομίλου, που αν έρθει, θα
φέρει την Κύπρο ανάμεσα στις 32 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, οι οποίες ακολούθως θα αγωνιστούν για μία από τις 24 θέσεις πρόκρισης για την τελική φάση του
Ευρωμπάσκετ 2021. Το πρόγραμμα της Κύπρου στην επόμενη προκριματική φάση:
Σλοβακία-Κύπρος (03/08), Κύπρος-Ρουμανία (07/08), Κύπρος-Σλοβακία (14/08), Ρουμανία-Κύπρος (17/08).

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρωτιά για την Εθνική Γυναικών
Η Εθνική Γυναικών Κύπρου το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 κέρδισε με 10 την Εσθονία και κατέκτησε έτσι την πρώτη θέση στο τετραεθνές
Aphrodite Cup, το οποίο έλαβε χώρα στην Κύπρο. Το γκολ της νίκης
απέναντι στην Εσθονία πέτυχε στο 38ο λεπτό η Άντρη Βιολάρη. Με
δύο νίκες για την Εθνική μας σε τρεις αγώνες, οι έξι βαθμοί ήταν αρκετοί να χαρίσουν στην ομάδα του Άγγελου Τσολάκη την πρωτιά. Η
Κύρος προετοιμάζεται ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Γυναικών. Στις 27 Φεβρουαρίου η Κύπρος κέρδισε 2-1
τη Λιθουανία, ενώ στις 28 του μήνα ηττήθηκε 1-0 από τη Μάλτα. Στη
βαθμολογία του Aphrodite Cup 2019 η Κύπρος είχε 6 βαθμούς, η Μάλτα 5, η Λιθουανία 4 και η Εσθονία 1.

Η Εθνική Γυναικών όπως αγωνίστηκε στο φετινό Aphrodite Cup.
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SPECIAL OLYMPICS
Με 35 αθλητές στο Άμπου Ντάμπι
Με τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη στις 20
Φεβρουαρίου η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συμμετοχής της κυπριακής αποστολής στους Παγκόσμιους Αγώνες Ειδικών
Ολυμπιακών που διεξάγονται στο Άμπου
Ντάμπι τον Μάρτιο του 2019. Η κυπριακή
αποστολή αποτελείται από 35 αθλητές, 14
προπονητές, 1 αρχηγό αποστολής, 1 βοηθό
αρχηγό αποστολής και 1 γιατρό. Οι Κύπριοι
αθλητές θα διαγωνισθούν στα αθλήματα
κολύμβησης, ποδηλασίας, ενόργανης και
ρυθμικής γυμναστικής, στίβου, bowling,
bocce και καλαθόσφαιρας. Η αποστολή
αναμένεται να επιστρέψει στις 22 Μαρτίου
2019.

Στιγμιότυπο από τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη

ΣΤΙΒΟΣ
Ιστορικό χρυσό από τον Μίλαν Τραΐκοβιτς
Πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο στο αγώνισμα των 60μ με εμπόδια αναδείχθηκε την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
ο Μίλαν Τραΐκοβιτς! Ο σπρίντερ του ΓΣΟ πήρε την πρωτιά στον τελικό με επίδοση 7.60, με αποτέλεσμα να γίνει έτσι ο πρώτος Κύπριος
που ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε ηπειρωτική ή
παγκόσμια διοργάνωση στίβου! Στον τελικό της διοργάνωσης, που
διεξήχθη στη Γλασκώβη της Μεγάλης Βρετανίας, ο Τραΐκοβιτς έτρεξε στον εσωτερικό διάδρομο και μετά από συγκλονιστικό αγώνα,
επικράτησε οριακά των Γάλλων Pascal Martinot-Lagarde (7.61) και
Aurel Manga (7.62). Η έκπληξη και η χαρά του Κύπριου αθλητή ήταν
ευδιάκριτη μόλις είδε το όνομα του στην πρώτη θέση από τα μάτριξ του σταδίου, με τον ίδιο να κάνει αμέσως το γύρο του θριάμβου,
πριν ανέβει στην κερκίδα και πέσει στην αγκαλιά της κοπέλας του.

Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς έγινε ο πρώτος Κύπριος που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί
του βάθρου σε ηπειρωτική ή παγκόσμια διοργάνωση στίβου.

Το χρυσό μετάλλιο του Τραΐκοβιτς, ήταν το τρίτο μετάλλιο της Κύπρου σε Πανευρωπαϊκό Κλειστού. Η χώρα μας μετράει επίσης δύο
αργυρά, με τον Άννινο Μαρκουλίδη το 1998 στα 200μ. και με τον
Κυριάκο Ιωάννου το 2009 στο ύψος. Ο Ιωάννου κατέκτησε και τα
τρία μετάλλια της Κύπρου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, ένα
αργυρό (2009) και ένα χάλκινο (2007) στον ανοικτό και ένα χάλκινο
(2008) στον κλειστό στίβο.
Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς μετά τη νίκη και ιδιαίτερα από την επομένη έδωσε μια σειρά από συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, τα οποία κάλυψαν εκτενώς την ιστορική επιτυχία. «Είχα ένα άσχημο ημιτελικό και είχα στο
μυαλό μου να μην κάνω τα ίδια στον τελικό. Γνώριζα ότι μπορούσα
να πάρω το χρυσό, συγκεντρώθηκα, έκανα τη δική μου κούρσα και
μου βγήκε. Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό τελικό, όπου μετέχουν Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, ξέραμε ότι θα κριθεί στο
εκατοστό. Το θέμα είναι να δούμε ποιος ήταν πρώτος, δεύτερος και
τρίτος. Δεν έχουν σχέση οι χρόνοι, αλλά τα μετάλλια. Ήμουν χαμένος, δεν το πίστευα, αλλά ένιωσα δικαίωση για όλα όσα έκανα μέχρι
τώρα. Από πέρσι που έκανα την άκυρη (σ.σ. στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού στο Βελιγράδι), είχαμε ως στόχο
το μετάλλιο στην Γλασκώβη», τόνισε ο Τραΐκοβιτς. Όσον αφορά τη
συνέχεια, ο αθλητής του Αντώνη Γιαννουλάκη είπε: «Ο στόχος τώρα
είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτού Στίβου τον Σεπτέμβριο
στην Ντόχα. Δεν έχω προκριθεί σε τελικό ανοικτού και είναι ένας
στόχος που θέλω να πετύχω. Θα ξεκουραστώ για μια εβδομάδα και
θα αρχίσω ξανά προπονήσεις».
Η νίκη του Τραΐκοβιτς έφερε και μια σειρά από συγχαρητήρια μηνύματα στον αθλητή, αλλά και μεγάλο ενθουσιασμό στα Μέσα Κοι-

«Γνώριζα ότι μπορούσα να πάρω το χρυσό, συγκεντρώθηκα, έκανα τη δική μου
κούρσα και μου βγήκε. Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό τελικό, όπου μετέχουν Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, ξέραμε ότι θα κριθεί στο εκατοστό».

νωνικής Δικτύωσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης συνεχάρη τον αθλητή, ενώ τον αθλητή, τον προπονητή
και την ομοσπονδία συνεχάρησαν μεταξύ άλλων η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, διάφοροι
φορείς και άτομα.

Σκανάρετε για να δείτε το
βίντεο από την απονομή
του χρυσού μεταλλίου.
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Όχημα για την ειρήνη
στην Κορεατική χερσόνησο ο Αθλητισμός
Η Νότια και η Βόρεια Κορέα διεκδικούν επίσημα τη συνδιοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032, μετά από
μια σειρά θετικών εξελίξεων, που είχαν ως κινητήριο μοχλό τον Αθλητισμό

ερίπου 45 μέρες πριν την τελετή έναρξης των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων του 2018 στη Νότια Κορέα, η μεγαλύτερη ανησυχία της ΔΟΕ, των διοργανωτών, των αθλητών και των φιλάθλων ήταν η πιθανή επιθετική στάση που θα
τηρούσε η Βόρεια Κορέα. Οι δοκιμές διηπειρωτικών πυραύλων
που προηγήθηκαν, η επιθετική ρητορική και το γεγονός ότι η
μυστικιστική χώρα δεν είχε σκοπό να συμμετάσχει στους Αγώνες, προκαλούσαν μέγιστη ανησυχία. Το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα, είχε αναπτυχθεί δημόσια συζήτηση ακόμη και για
μετακίνηση των Αγώνων σε κάποια «ασφαλή χώρα».

Π

Δεκατρείς μήνες μετά, τον Φεβρουάριο του 2019, εκπρόσωποι
των Υπουργείων Αθλητισμού της Βορείου και Νοτίου Κορέας
και των δύο Ολυμπιακών Επιτροπών, συναντήθηκαν από κοινού στη Λωζάνη με τη ΔΟΕ, με θέμα συζήτησης την κοινή υποψηφιότητα των δύο χωρών -που τεχνικά ακόμη βρίσκονται σε
πόλεμο- για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032!
Μέσα σε ένα χρόνο μεσολάβησαν πολλά θετικά στο μέτωπο της
Ειρήνης για την ταλαιπωρημένη κορεατική χερσόνησο, με τον
Αθλητισμό να αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις εξελίξεις.

Ιστορικά βήματα μπροστά
Πως φτάσαμε όμως από το αρνητικό σκηνικό στα τέλη του 2017 στο
σήμερα; Στο πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα στις αρχές του 2018, ο
ηγέτης της Βορείου Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εξέπληξε όταν γνωστοποίησε την πρόθεση της χώρας του να συμμετάσχει στους Αγώνες
στη γειτονική Νότια Κορέα. Ακολούθησαν, μέσω διαβουλεύσεων με
τη ΔΟΕ, η συμφωνία για συμμετοχή κοινής ομάδας της Κορέας στο
χόκεϊ επί πάγου, ενώ η Νότια και η Βόρεια Κορέα παρέλασαν μαζί,
υπό τη σημαία της Ενοποίησης, στις τελετές έναρξης και λήξης. Στον
αγωνιστικό τομέα, είδαμε ακολούθως κοινές ομάδες στους Ασιατι-
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Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, δήλωσε μετά τη συνάντηση στη Λωζάνη:
«Οι σημερινές συναντήσεις αποτέλεσαν άλλο ένα βήμα για το πώς μπορεί ο
αθλητισμός να συνεισφέρει στην ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο αλλά και
σε όλο τον κόσμο».

κούς Αγώνες τον Αύγουστο, ενώ συμφωνήθηκαν ήδη κοινές ομάδες για το «Τόκιο 2020». Στο διπλωματικό τομέα, ιστορικές ήταν οι
δύο συναντήσεις του Κιμ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
τον Μάιο του 2018 και τον Φεβρουάριο του 2019 (αν και η τελευταία συνάντηση δε έβγαλε αποτέλεσμα).
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε τρεις φορές με τον πρόεδρο της Νοτίου Κορέας Μουν Τζάε-ιν. Τον Απρίλιο και Μάιο του 2018 στο συνοριακό χωριό Πανμουντζόμ στα σύνορα, με τον Κιμ, μάλιστα, να
περνάει πεζός στα εδάφη της Νοτίου Κορέας. Και τον Σεπτέμβριο
στην Πιόνγκγιανγκ, όπου μετέβη αεροπορικώς ο Νοτιοκορεάτης

Η Βόρεια και η Νότια Κορέα παρέλασαν μαζί στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2018, υπό τη σημαία της Ενωμένης Κορέας, ενώ κοινή
ομάδα στο χόκεϊ επί πάγου συμμετείχε στους Αγώνες.

ηγέτης και έγινε δεκτός με επίσημη και μεγαλειώδη υποδοχή. Στη
συγκεκριμένη συνάντηση, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν τη διακήρυξη
της Πιόνγκγιανγκ όπου βασικό αποτέλεσμα ήταν η πρόθεση για επίσημη λήξη του πολέμου του 1953 και η σύναψη συνθήκης ειρήνης.
Ανάμεσα στις υπόλοιπες αποφάσεις ήταν και η κοινή υποψηφιότητα των δύο χωρών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032.

Τα εμπόδια ενόψει 2032
Μετά την απόφαση των δύο ηγετών, η Βόρεια Κορέα επέλεξε την
πρωτεύουσα Πιόνγκγιανγκ ως υποψήφια πόλη ενώ η Νότια Κορέα
επέλεξε την πρωτεύουσα Σεούλ, απορρίπτοντας την πρόταση από
την πόλη Μπούσαν. Μόλις 195 χιλιόμετρα χωρίζουν Πιόνγκγιανγκ
και Σεούλ, όμως σήμερα σχεδόν κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει μεταξύ των δύο πόλεων. Μόλις 4 χιλιάδες ξένοι τουρίστες εισέρχονται κάθε χρόνο στη Βόρεια Κορέα και πάντοτε μέσω Κίνας, ενώ λιγοστοί είναι οι ξένοι δημοσιογράφοι στη χώρα. Ελάχιστοι Νοτιοκορεάτες δικαιούνται να μεταβούν απέναντι και αυτό μόνο μετά από
γραπτή άδεια και των δύο χωρών. Για να μπορέσουν, λοιπόν, Σεούλ
και Πιόνγκγιανγκ να επιλεχθούν το 2025 ως οι διοργανωτές των
Αγώνων του 2032, πολλά είναι που πρέπει να αλλάξουν. Χρειάζεται
να ανοίξουν τα σύνορα, να επιτραπεί η απρόσκοπτη μετακίνηση της
Ολυμπιακής Οικογένειας, των αθλητών, των ΜΜΕ και όλων των διαπιστευμένων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τα είπαν στη Λωζάνη

γός Αθλητισμού Ντο Γιονγκ-χούαν και ο πρόεδρος της Ολυμπιακής
Επιτροπής Λι Κι-χοανγκ.
Ο Κιμ Ιλ-Γκουκ δήλωσε: «Οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν να
διεκδικήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032. Είμαι πολύ συγκινημένος και ενθουσιασμένος από την προοπτική κοινής διεκδίκησης. Συμφωνούμε με τις προτάσεις που έθεσε η Νότια Κορέα και
ζητάμε τη στήριξη του προέδρου Μπαχ και της ΔΟΕ για να συνδιοργανώσουν τους Αγώνες η Σεούλ και η Πιόνγκγιανγκ».
Από την πλευρά του ο Ντο Γιονγκ-χούαν είπε: «Είναι μεγάλη ελπίδα
για εμάς να συνδιοργανώσουμε τους Αγώνες του 2032 με τη Βόρεια
Κορέα και θα δουλέψουμε για να πετύχουμε. Μετά την πετυχημένη
μας συνεργασία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2018, θα
συνεχίσουμε να δουλεύουμε στενά με τη Βόρεια Κορέα για πετυχημένη υποψηφιότητα από Σεούλ και Πιόνγκγιανγκ».

Ελπίδα
Από την Ολυμπιακή Εκεχειρία της αρχαιότητας, μέχρι σήμερα, είναι
πολλές οι περιπτώσεις που αποδείχθηκε η ειρηνευτική δύναμη του
Αθλητισμού. Αν ο Αθλητισμός θα αποτελέσει τελικά τον κινητήριο
μοχλό για επίσημη ολοκλήρωση του πολέμου του 1953 στη χερσόνησο και για τοποθέτηση ακολούθως των σχέσεων των δύο πλευρών σε νέα, σύγχρονη και ευημερούσα παράμετρο, με τελικό στόχο την Ενοποίηση, είναι κάτι που μόνο ο χρόνος θα δείξει. Το σίγουρο είναι ότι ο Αθλητισμός ανοίγει τις πόρτες και δίνει την ευκαιρία στους ηγέτες να κάνουν το βήμα μπροστά.

Η απόφαση του Σεπτεμβρίου 2018 άρχισε, πάντως, ήδη να υλοποιείται. Οι δύο πλευρές έστειλαν κοινή επιστολή τον Νοέμβριο στη
ΔΟΕ όπου δήλωσαν την πρόθεση τους να διεκδικήσουν τους Αγώνες του 2032, ενώ στις 15 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποίησαν
ιστορική συνάντηση εργασίας στη Λωζάνη, μαζί με τη ΔΟΕ. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι αρχικές σκέψεις των δύο πλευρών. Ο
πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, δήλωσε μετά τη συνάντηση, στα
διεθνή ΜΜΕ: «Οι σημερινές συναντήσεις αποτέλεσαν άλλο ένα βήμα για το πώς μπορεί ο αθλητισμός να συνεισφέρει στην ειρήνη
στην κορεατική χερσόνησο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Αθλητισμός θα συνεχίσει να κτίζει γέφυρες και να επιδεικνύει την ενοποιητική δύναμη των Ολυμπιακών Αγώνων. Καλωσορίζουμε, λοιπόν,
θερμά την ιστορική πρωτοβουλία των δύο Κορέων για κοινή υποψηφιότητα».
Επικεφαλής της βορειοκορεατικής αντιπροσωπείας ήταν ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής και Υπουργός Αθλητισμού Κιμ ΙλΓκουκ, ενώ την νοτιοκορεάτικη αντιπροσωπεία ηγήθηκαν ο Υπουρ-

Ιστορική ήταν η συνάντηση στη Λωζάνη στις 15 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ
των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και υπό την προεδρία της ΔΟΕ.
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Εντυπωσίασαν γι΄ άλλη μια χρονιά οι μαθητές
Το 8ο ετήσιο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre de Coubertin” είχε θέμα “Ο Αθλητής ως πρότυπο μέσα από τα μάτια
των μαθητών”

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στο
Ολυμπιακό Μέγαρο, το 8ο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre de Coubertin". Το θέμα του συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την
Επιτροπή “Pierre de Coubertin” της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
Κύπρου (ΕΟΑΚ), ήταν «Ο αθλητής ως πρότυπο μέσα από τα μάτια
των μαθητών”.

Π

Το τελετουργικό της έναρξης του συνεδρίου περιλάμβανε την ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου, και χαιρετισμό από τον Πρόεδρο
της ΕΟΑΚ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη. Στο συνέδριο συμμετείχαν 150 περίπου μαθητές από πέντε Λύκεια της Κύπρου, που είναι το Παγκύπριο
Γυμνάσιο (Λευκωσία), το Λύκειο Κοκκινοχωρίων (Αμμόχωστος), το
Λύκειο Λειβαδιών (Λάρνακας), το Λύκειο Λινόπετρας (Λεμεσός), και
το Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄(Πάφος), ενώ από την Ελλάδα προσκλήθηκαν από την ΕΟΑΚ μαθητές της Σχολής Αντωνοπούλου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση». Οι μαθητές από την Ελλάδα κατά την τριήμερη παραμονή τους στην Κύπρο επισκέφθηκαν τα Φυλακισμένα
Μνήματα, τον Τύμβο Μακεδονίτισσας, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, τη
«Λεβέντειο Πινακοθήκη», ενώ ξεναγήθηκαν στη Λευκωσία.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ κ.
Γιώργος Αλικάκος και από τον ΚΟΑ το μέλος του Δ.Σ. κα. Δώρα Κυριάκου.
Οι μαθητές επέλεξαν οι ίδιοι τον τρόπο παρουσίασης, επιλέγοντας,
ποίηση, τραγούδι, θεατρικά δρώμενα, χορό, βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις και τις νέες τεχνολογίες.
Των εργασιών του συνεδρίου προηγήθηκε η υπογραφή της ανανέωσης του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών Κύπρου-Ελλάδας από τους προέδρους Ντίνο Μιχαηλίδη και Γιώργο Αλικάκο, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την
ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, επισκέψεων, τον συντονισμό θέσεων και απόψεων κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων
ανά τον κόσμο, την ανταλλαγή έντυπου υλικού και την εκπόνηση
και προώθηση κοινού προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας.
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Σκανάρετε εδώ για να δείτε
όλες τις φωτογραφίες από το
Μαθητικό Συνέδριο.

Σκανάρετε εδώ για να
παρακολουθήσετε τα βίντεο
από το Μαθητικό Συνέδριο.
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Εκατό χρόνια ζωής κλείνει τον Μάρτιο του 2019
ο Γυμναστικός Σύλλογος «Πράξανδρος»
«Αν θέλουμε να καταρτίσωμεν αγωνιστάς δυναμένους […], πρέπει να ιδρύσωμεν Γυμναστικόν Σύλλογον» τα λόγια
του Μητροπολίτη Κυρηνείας Μακαρίου

Το διήμερο 24-25 Μαρτίου 1919 διοργανώθηκαν οι Α΄ Επαρχιακοί Αγώνες, με
πρωτοβουλία του διευθυντή της Σεβερείου Σχολής Γεώργιο Καραγιάννη και
των δασκάλων Κώστα Λάπα και Σάββα Ζαβογιάννη και με βασικό
υποστηρικτή τον Μητροπολίτη Κυρηνείας Μακάριο. Οι Αγώνες αυτοί έφεραν
και τη δημιουργία του Γυμναστικού Συλλόγου «Πράξανδρος».

Από τους Παγκύπριους Αγώνες του 1966, με φόντο τον Πενταδάκτυλο και τον
Άγιο Ιλαρίωνα, ο Αντρέας Ευθυμίου του ΓΣΠ στο δρόμο για τη νίκη στα 1500μ,
με δεύτερο τον Γεώργιο Τσιάκκιρο του ΓΣΕ. (Πηγή φωτογραφίας: «Στιγμές του
Αθλητισμού στην Κερύνεια - Φλόγα που Καίει» του Σάββα Κοσιάρη).

ριν 127 χρόνια ιδρύθηκε στη Λεμεσό ο ΓΣΟ, ο πρώτος αθλητικός σύλλογος της Κύπρου. Δύο χρόνια μετά, το 1894, ιδρύθηκε στη Λευκωσία ο ΓΣΠ, ενώ το 1896 ιδρύθηκε ο ΓΣΖ στη
Λάρνακα. Το 1898 στην Πάφο έγινε η ίδρυση του ΓΣΚ και το 1903 η
Αμμόχωστος απέκτησε το δικό του Σύλλογο, τον ΓΣΕ. Η τελευταία
χρονικά πόλη της Κύπρου που απέκτησε Γυμναστικό Σύλλογο ήταν
η Κερύνεια. Τον Μάρτιο του 1919, πριν ακριβώς εκατό χρόνια, ιδρύθηκε στους πρόποδες του Πενταδακτύλου ο Γυμναστικός Σύλλογος
«Πράξανδρος». Ο Μάρτιος του 2019 είναι ιστορικός για τον κυπριακό αθλητισμό, αφού με τον ΓΣΠρ, πλέον όλοι οι Γυμναστικοί
Σύλλογοι της χώρας μας έχουν κλείσει ένα αιώνα δράσης. Και στην
περίπτωση του ΓΣΠρ, όπως και του ΓΣΕ, η στιγμή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού εδώ και 45 χρόνια ο σύλλογος της Κερύνειας είναι προσφυγικός, εκδιωγμένος από την πόλη του, εξαιτίας της
Τουρκικής εισβολής και κατοχής. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες της
προσφυγιάς, ο ΓΣΠρ συνεχίζει την αθλητική και κοινωνική του δράση, μπαίνοντας από φέτος στο δεύτερο αιώνα παρουσίας του.

ρυξε ο Μητροπολίτης, ο οποίος είπε: «Αν θέλουμε να καταρτίσωμεν
αγωνιστάς δυναμένους να φιλονικήσωσι τον στέφανον μεγαλυτέρων αγώνων, πρέπει να γυμναζώμεθα, πρέπει να ιδρύσωμεν Γυμναστικόν Σύλλογον, πρέπει να ιδρύσωμεν Γυμναστήριον».

Π

Το ιστορικό της ίδρυσης
Με την έλευση του 20ου αιώνα, οι νέοι της Κερύνειας γυμνάζονταν
στο σχολείο, αλλά ήταν φανερή η απουσία ενός γυμναστικού συλλόγου. Σύμφωνα με το βιβλίο «Ιστορία του Κυπριακού Αθλητισμού»
του Ανδρέα Χατζηβασιλείου, τον Ιανουάριο του 1919 τα αδέλφια
Αλέξανδρος και Κώστας Φυτός από τη Λεμεσό, παγκυπριονίκες επί
σειρά ετών, βρίσκονταν στην Κερύνεια ύστερα από πρόσκληση του
εμπόρου Σάββα Σεβέρη, για την κατασκευή ενός καϊκιού. Τις ελεύθερες τους ώρες βρίσκονταν στη Σεβέρειο Σχολή για να προπονηθούν ή για να παρακολουθήσουν τους νέους που γυμνάζονταν. Οι
δύο παγκυπριονίκες, βλέποντας την εκεί αθλητική δράση, εισηγήθηκαν την τέλεση αγώνων στην Κερύνεια. Στις 24 Μαρτίου 1919 ξεκίνησαν οι Α΄ Επαρχιακοί Αγώνες, με πρωτοβουλία του διευθυντή
της Σεβερείου Σχολής Γεώργιο Καραγιάννη και των δασκάλων Κώστα Λάπα και Σάββα Ζαβογιάννη και με βασικό υποστηρικτή τον
Μητροπολίτη Κυρηνείας Μακάριο (ο οποίος διετέλεσε μεταξύ 19471950 Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με την επωνυμία Μακάριος Β΄). Στις 25
Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δοξολογία και παρέλαση προς την
Μητρόπολη, ενώ το απόγευμα συνεχίστηκαν οι Αγώνες. Τη λήξη κή12 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Για το σκοπό αυτό ο Μητροπολίτης πρόσφερε εκ μέρους της Μητρόπολης δέκα λίρες και ο ίδιος τρεις λίρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσει ενθουσιώδης συλλογή χρημάτων από μια σειρά ατόμων όπως τον δήμαρχο Χαρίλαο Δημητριάδη, τον ευεργέτη
Σάββα Χαραλάμπους, τους Νίκο Χ. Φιερό, Σπύρο Κ. Χαραλαμπίδη,
Νικόλαο Καρατζιά, Π. Αγαθαγγέλου, Δημήτριο Χαραλάμπους, Κώστα Χ. Φιερό και άλλους.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Πράξανδρος» ήταν γεγονός! Για το όνομα
του Συλλόγου επιλέχθηκε ο Πράξανδρος, ο οποίος σύμφωνα με τη
μυθολογία ήταν ο ιδρυτής της πόλης της Κερύνειας και πρώτος βασιλιάς της, γύρω στο 1300 π.Χ.
Έδρα του ΓΣΠρ είναι το κατεχόμενο σήμερα Δημητριάδειο Στάδιο,
στους πρόποδες του Πενταδακτύλου, ένα πανέμορφο μικρό στάδιο που ανακαινίστηκε το 1972 με ποσό 44 χιλιάδων λιρών από τον
ΚΟΑ και σήμερα, παρά τις δεκαετίες υπό κατοχή, δεν έχει αλλάξει
σχεδόν καθόλου εμφάνιση. Ο προσφυγικός Σύλλογος φιλοξενείται
προσωρινά στη Λευκωσία.

Θετικός ο κυπριακός απολογισμός στο Σαράγεβο
«Είμαστε ευχαριστημένοι από τη συνολική προσπάθεια. Η Τζώρτζια Επιφανίου τερμάτισε και στους δύο αγώνες,
ενώ ο Στέφανος Πηλαβάκης τερμάτισε στο σλάλομ
Σημαιοφόρος της Κύπρου στην τελετή
έναρξης της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου
ήταν η 16χρονη Τζώρτζια Επιφανίου.

Ο Στέφανος Πηλαβάκης με τον αρχηγό
αποστολής κ. Δημήτρη Παπαθεοδότου.

ετικός ήταν ο απολογισμός της κυπριακής αποστολής στο
14ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων που διεξήχθη στη
Βοσνία/Ερζεγοβίνη μεταξύ 10-15 Φεβρουαρίου 2019. Η χώρα μας έλαβε μέρος στη διοργάνωση, στο Σαράγεβο και Ανατολικό
Σαράγεβο, με δύο αθλητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, στο άθλημα
του Αλπικού Σκι. Συγκεκριμένα, η 16χρονη Τζώρτζια Επιφανίου και
ο 17χρονος Στέφανος Πηλαβάκης συμμετείχαν στα αγωνίσματα του
σλάλομ και γιγαντιαίου σλάλομ.

Θ

Τα κυπριακά αποτελέσματα
Μετά την τελετή έναρξης της Κυριακής (10/02), όπου σημαιοφόρος
της Κύπρου επιλέχθηκε η Επιφανίου, πρώτη στη «μάχη» ρίχτηκε την
επόμενη μέρα η 16χρονη αθλήτρια, η οποία αγωνιζόμενη στο σλάλομ τερμάτισε στην 50η θέση, σε σύνολο 99 αθλητριών που ξεκίνησαν τον αγώνα. Στην πρώτη της κατάβαση, στο χιονοδρομικό
κέντρο της Γιαχόρινα, η 16χρονη σκιέρ κατέγραψε χρόνο 1:05.23,
ενώ στη δεύτερη κατάβαση χρόνο 1:13.96. Την επομένη, Τρίτη
(12/02) ο Στέφανος Πηλαβάκης πήρε την 53η θέση σε σύνολο 105
αθλητών στο σλάλομ. Στην πρώτη κατάβαση έκανε χρόνο 1:19.26
και στη δεύτερη χρόνο 1:20.20.

«Είμαστε ευχαριστημένοι» δήλωσε ο αρχηγός
αποστολής κ. Παπαθεοδότου.
Ο αρχηγός αποστολής της Κύπρου κ. Δημήτρης Παπαθεοδότου, μιλώντας στο Γραφείο Τύπου της ΚΟΕ, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των αθλητών μας, είπε: «Είμαστε ευχαριστημένοι από τη συνολική προσπάθεια. Η Τζώρτζια τερμάτισε και
στους δύο αγώνες, ενώ ο Στέφανος τερμάτισε στο σλάλομ και αποχώρησε στη 2η διαδρομή του γιγαντιαίου σλάλομ. Θα ήθελα ως αρχηγός αποστολής να ευχαριστήσω την Ολυμπιακή Επιτροπή για τον
εξοπλισμό που μας παραχώρησε και τον λειτουργό της ΚΟΕ Γιώργο
Παναγίδη για την όλη στήριξή του, τον ΚΟΑ για την αγορά των σκι
και όλους όσους υποστήριξαν την προσπάθεια των παιδιών».
Προπονητής της κυπριακής αποστολής στους Αγώνες ήταν ο κ.
Βουκ Ζίβκοβιτς.

Η σημαία στο Βουοκάτι

Ακολούθως, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στο γιγαντιαίο σλάλομ, η
Τζώρτζια Επιφανίου πήρε την 68η θέση σε σύνολο 101 αθλητριών
με συνολικό χρόνο από τις δύο διαδρομές 2 λεπτά, 58 δευτερόλεπτα και 95 εκατοστά. Την επομένη, 14 του μήνα, ο Στέφανος Πηλαβάκης στο γιγαντιαίο σλάλομ έκανε χρόνο 1:25.62 στην πρώτη κατάβαση, όμως στη 2η δεν κατάφερε να τερματίσει, με αποτέλεσμα
να μην ολοκληρώσει τον αγώνα.

Στην τελετή λήξης, στο τελετουργικό πραγματοποιήθηκε και η παράδοση της σημαίας των Αγώνων στους διοργανωτές της επόμενης διοργάνωσης, του 2021, που θα διεξαχθούν στο Βουοκάτι της
Φινλανδίας. Στο πρόγραμμα του 14ου Χειμερινού Ευρωπαϊκού
Ολυμπιακού Φεστιβάλ Νέων περιλαμβάνονταν οκτώ αθλήματα,
τέσσερα στο χιόνι, και άλλα τέσσερα στον πάγο. Πρόκειται για τα
Αλπικό Σκι (Alpine Skiing), Δίαθλο (Biathlon), Δρόμος (Cross Country), Χιονοσανίδα (Snowboard), Χόκεϊ επί Πάγου (Ice Hockey), Παγοδρομίες (Ice Skating), Δρόμος (Short Track), και Κέρλινγκ (Curling).

Στην τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 15 Φεβρουαρίου μπροστά από το δημαρχείο του Ανατολικού Σεράγεβο, σημαιοφόρος της Κύπρου ήταν ο Στέφανος Πηλαβάκης.

Στον πίνακα μεταλλίων, πρώτευσε η Νορβηγία με 6 χρυσά, 1 αργυρό και 5 χάλκινα, ενώ ακολούθησε η Ελβετία με 5-5-2, η Γαλλία με 43-4 και η Αυστρία με 3-1-2. Συνολικά 21 χώρες πήραν μετάλλιο, από
τις 46 που συμμετείχαν στους Αγώνες.
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Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Αθλητική Διοίκηση - Ενίσχυση Γυναικών
στα Κέντρα Λήψης Απόφασης»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στο Ολυμπιακό Μέγαρο, η τελετή απονομής των διπλωμάτων παρακολούθησης
στις συμμετέχουσες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αθλητική Διοίκηση – Ενίσχυση Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Απόφασης». Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το παρακολούθησαν 35 γυναίκες, κυρίως προερχόμενες από τον χώρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και των Αθλητικών Ομοσπονδιών.
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 πρόγραμμα ήταν διάρκειας 30 διδακτικών ωρών και πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση
ξεκίνησε στις 29 Μαΐου 2018 και ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου, και
η δεύτερη από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Συμβούλου του
Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Αθλητισμού κ. Φοίβου Ζαχαριάδη. Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ισότητα και αναγνώ-

ριση, είναι πλέον αναμφισβήτητα γεγονότα και μάλιστα είναι κατοχυρωμένα και θεσμικά και ιδεολογικά και θεωρητικά. Εκείνο που
απομένει είναι η Γυναίκα να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες πρακτικές για ανάδειξη. Να συμμετάσχει ισότιμα στον ανταγωνισμό».
Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστα Χαμπιαούρη, η Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής
κα Κάλλη Χατζηιωσήφ, η οποία και ως πρόεδρος της Επιτροπής της
ΚΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός» ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτελεί μέρος μια σειράς εκπαιδευτικών ενεργειών που
σχεδιάσαμε ως Επιτροπή ‘Γυναίκα και Αθλητισμός’. Σεμινάρια, συνέδρια και προγράμματα που στόχο έχουν την εκπαίδευση και την
επιμόρφωση».
Ο Ανώτερος Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ernst & Young
κ. Σάκης Μωϋσέως ανέλυσε τις διάφορες φάσεις του προγράμματος
και τη θεματολογία των διαλέξεων που περιλάμβανε. Στην τελετή
παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας και ο εκπρόσωπος της CYTA – Επίσημου Χορηγού της ΚΟΕ κ. Νίκος Νικολάου.

Στο Ολυμπιακό Μέγαρο ο πρόεδρος των Special Olympics Ασίας & Ειρηνικού
Στο Ολυμπιακό Μέγαρο για εθιμοτυπική επίσκεψη μετέβη την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής
των Ειδικών Ολυμπιακών Ασίας & Ειρηνικού κ. Σάιμον Κοχ. Ο αθλητικός παράγοντας από τη Σιγκαπούρη έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνο Μιχαηλίδη στο
γραφείο του τελευταίου. Τον κ. Κοχ συνόδευε η γενική γραμματέας
των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου κ. Ελένη Ρωσσίδου. Ο κ. Κοχ ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΚΟΕ για τη δράση των Special Olympics
στην Ασία, ενώ αναφέρθηκε και στους επικείμενους Ειδικούς Ολυμπιακούς του 2019, που θα διεξαχθούν στην ήπειρό του, μεταξύ 1421 Μαρτίου 2019 και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στους Αγώνες του 2019 αναμένεται να
συμμετάσχουν επτά χιλιάδες αθλητές από 170 χώρες, ανάμεσα τους
και από την Κύπρο.
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ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΓΔΑΤΗΣ
Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση σε επαγγελματικό
τουρνουά (σε ηλικία 14 ετών) και διανύοντας τη 17η του σεζόν ως
επαγγελματίας τενίστας, ο Μάρκος Παγδατής συνεχίζει δυνατός, με
υψηλούς στόχους και με το βλέμμα του ήδη στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2020 στο Τόκιο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στα
«Ολυμπιακά Νέα».
«Γενικά, είμαι μια χαρά. Έχω ξεπεράσει τους μικροτραυματισμούς
που αντιμετώπιζα. Κάναμε πολύ καλή προετοιμασία στο τέλος της
χρονιάς πέρσι, όπου δεν έπαιξα πολλά τουρνουά και προτίμησα να
δουλέψω περισσότερο με τον γυμναστή μου Αντώνη Κέζο και τον
προπονητή μου Πάμπλο Πέρεζ. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επανέλθω εκεί που θέλω εγώ και η ομάδα μου», είπε στο Γραφείο Τύπου
της ΚΟΕ ο 33χρονος (17/06/1985) τενίστας.
Το 2019 βρήκε τον Παγδατή στο Νο122 του κόσμου, ενώ το 2018 είχε φτάσει μέχρι το Νο78. «Ο στόχος μου για φέτος είναι να μπω στην
50άδα, κάτι που θα μου δώσει και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, και την ευκαιρία στην Κύπρο να προκριθεί
στο ATP Cup που θα διεξαχθεί πρώτη φορά στις αρχές του 2020,
στην Αυστραλία. Ήταν πάντα το όνειρο μου να πάρω την Κύπρο
στο ψηλότερο επίπεδο του τένις και θα είναι μεγάλη επιτυχία αν βάλουμε τη χώρα μας στη νέα διοργάνωση». Η τελευταία φορά που ο
Παγδατής βρέθηκε στην πρώτη 50άδα του κόσμου ήταν τον Μάρτιο του 2017.
Μιας και ανάφερε το Τόκιο 2020, ζητήσαμε από τον Μάρκο να μας
πει για το δρόμο προς τους Ολυμπιακούς: «Σίγουρα είναι εφικτή η
πρόκριση, εγώ πιστεύω ότι μπορώ να μπω και στην 20άδα του κόσμου. Ο φετινός στόχος είναι να εξασφαλίσω το εισιτήριο για τους
Ολυμπιακούς. Τενιστικά νιώθω πολύ καλά. Πέρσι έκανα και αρκετές
καλές εμφανίσεις, απλά πρέπει να βρω τη σταθερότητα μου με τους
τραυματισμούς και τα μικροπροβλήματα. Γι’ αυτό πήρα τον επιπλέον χρόνο πέρσι, για να δουλέψω σωστά».
Ο Λεμεσιανός τενίστας αγωνίστηκε το 2004 στην Αθήνα και το 2012
στο Λονδίνο, ενώ είχε προκριθεί στο Πεκίνο 2008 και στο Ρίο 2016,
αλλά τραυματισμοί (καρπός και μέση αντίστοιχα), δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί. Αν προκριθεί στο Τόκιο, θα είναι η 5η του Ολυμπιακή πρόκριση, που θα είναι ρεκόρ για Κύπριο αθλητή, μία επίδοση που επίσης κυνηγούν Ανδρέας Καριόλου, Γιώργος Αχιλλέως και

«Σίγουρα (σ.σ. αν έχει απωθημένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες).
Γι΄ αυτό θέλω να πάω το 2020 στο Τόκιο. Και δεν θέλω να πάω
μόνο για τη συμμετοχή. Στόχος θα είναι το μετάλλιο. Ο
προγραμματισμός μου του χρόνου θα είναι περισσότερο
επικεντρωμένος για τους Ολυμπιακούς».

Κυριάκος Ιωάννου. Του αναφέραμε το συγκεκριμένο στατιστικό:
«Ναι; Δεν το γνώριζα! Πολύ ωραία!», ήταν η πρώτη του αντίδραση,
πριν συνεχίσει: «Είναι τιμή μου να βρεθώ σε μια τέτοια λίστα με αυτούς τους αθλητές, που τους ξέρω και γνωρίζω πως δούλεψαν
αφάνταστα σκληρά όλη τους την καριέρα τους. Γι’ αυτό δουλεύει
ένας αθλητής, όχι μόνο για τη δική του ιστορία, αλλά και για να μεταφέρει στην νεολαία το μήνυμα ότι αν μπορώ εγώ, μπορεί ο οποιοσδήποτε να τα καταφέρει. Αυτό είναι που με ευχαριστεί. Ο αθλητισμός είναι μια φανταστική ενασχόληση και όλοι πρέπει να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό».
Με μόλις δύο συμμετοχές παρά τις τέσσερις προκρίσεις, ρωτήσαμε
τον Μάρκο αν έχει κάποιο απωθημένο από τους Ολυμπιακούς: «Σίγουρα, γι΄ αυτό θέλω να πάω το 2020. Και δεν θέλω να πάω μόνο για
τη συμμετοχή. Αν θα πάω, στόχος θα είναι το μετάλλιο. Αλλά ξέρετε, το άθλημα μας δεν εξαρτάται μόνο από εσένα. Η χρονιά μας είναι γεμάτη πρωταθλήματα. Ο προγραμματισμός μου του χρόνου
θα είναι περισσότερο επικεντρωμένος για τους Ολυμπιακούς».
Πρόσφατα ο Παγδατής κέρδισε τον Γάλλο Λούκας Πουίγ, Νο17 στον
κόσμο, λίγες εβδομάδες μετά που δεν κατάφερε να προκριθεί στο
κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν. Ρωτήσαμε τον πρωταθλητή μας πόσο τονωτική ήταν η συγκεκριμένη νίκη: «Η νίκη απέναντι τον Πούιγ ήταν μια μικρή επιβεβαίωση ότι μπορώ να παίξω σε
αυτό το επίπεδο και ότι τενιστικά είμαι εκεί. Είναι ζητούμενο να βάλω όλο το παζλ μαζί, να έχω και λίγη τύχη και να προχωρήσω σε 12 πρωταθλήματα. Ήταν πολύ σημαντική η νίκη, για την αυτοπεποίθηση μου».
Ο Παγδατής πλέον ζει μόνιμα στη Λεμεσό: «Μετακομίσαμε πέρσι
με την οικογένεια μου (σ.σ. από την Κροατία) στη Λεμεσό. Εδώ είναι
η βάση μου. Προπονούμε με τον Πάμπο και τον Αντώνη, λίγο στο
Famagusta (σ.σ. Tennis Club), στο Τσίρειο και στο γυμναστήριο στο
σπίτι μου».
Κλείνοντας, ο Μάρκος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους συναθλητές του της Κύπρου: «Κυρίως μέσω Instagram, παρακολουθώ
τον Παύλο (σ.σ. Κοντίδη), τον Μίλαν (σ.σ. Τραΐκοβιτς), τον Κυριάκο
(σ.σ. Ιωάννου) και άλλους. Το μήνυμα μου, ειδικά στους νεαρότερους, είναι να ακολουθούν τα όνειρα τους, να πιστέψουν σε αυτό
που κάνουν και να κάνουν ότι θυσία υπάρχει γι΄ αυτό που αγαπάνε».

Μαζί για μια νέα πορεία!
Tokyo 2020
Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!
Διαχρονικός χορηγός

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

