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«Υιοθετήστε» έναν Κύπριο αθλητή!

Η ΚΟΕ λανσάρει το πρόγραμμα στήριξης των ελίτ μας αθλητών
«Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο 2020» στηρίζοντας την
προετοιμασία τους για πρόκριση και διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

T

ον Ιούλιο του 2020 στο Τόκιο της Ιαπωνίας ανάμεσα στους δέκα και πλέον χιλιάδες
αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων, θα βρίσκονται και μερικοί Κύπριοι, που θα κάνουν τη δική τους μεγάλη προσπάθεια για να κάνουν περήφανη τη χώρα μας. Αν και
η στήριξη από το κράτος και από ιδιωτικές εταιρείες είναι υπαρκτή και άκρως σημαντική για τους αθλητές μας, εντούτοις οι ανάγκες τους για περισσότερη οικονομική στήριξη παραμένουν ψηλές. Για το σκοπό αυτό, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) αποφάσισε τη δημιουργία ενός προγράμματος το οποίο σκοπό έχει την
οικονομική στήριξη και ενίσχυση των αθλητών με απώτερο στόχο την κατάλληλη
προετοιμασία τους για πρόκριση, συμμετοχή και διάκριση στους επερχόμενους
Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020».
Μέσα απ΄ αυτό το πρόγραμμα, με τίτλο «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το
Τόκιο 2020», οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί, εταιρείες και ιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να στηρίξουν απ’ ευθείας συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους
αθλητές καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, «υιοθετώντας» τους.
Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί αρχικά σχεδόν όλοι οι ελίτ αθλητές της Κύπρου. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να «υιοθετήσουν» αθλητές, μπορούν να το κάνουν καλύπτοντας ένα μέρος του προϋπολογισμού των αθλητών για προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες.
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«Χάλκινος» στην Ευρώπη
ο Μάριος Γεωργίου!

Πρωτόκολλο συνεργασίας
Κύπρου και Πολωνίας

Ημερίδα της Επιτροπής
«Γυναίκα και Αθλητισμός»

Άλλη μια τεράστια επιτυχία κατέγραψε για
την Κύπρο ο Μάριος Γεωργίου. Ο Λεμεσιανός γυμναστής κατέκτησε στις 12 Απριλίου
2019 το χάλκινο μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στην Πολωνία. Ο Κύπριος
πρωταθλητής συγκέντρωσε 84.398 βαθμούς
στον τελικό. Την επομένη, ο Γεωργίου συμμετείχε και στον τελικό του πλάγιου ίππου
όπου πήρε την 8η θέση.

Την Κύπρο επισκέφθηκε ο πρόεδρος της
Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας κ. Αντρέι Κραζνίσκι, όπου μαζί με τον πρόεδρο
της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη υπέγραψαν
Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Το πρωτόκολλο
τετραετούς διάρκειας υπογράφηκε σε τελετή την Πέμπτη 28 Μαρτίου στο Ολυμπιακό
Μέγαρο, στην παρουσία της Πρέσβειρας της
Πολωνίας στην Κύπρο κα. Ιρένα Λιχνέροβιτς
Όγκουστιν.

Η «Επιτροπή Γυναίκα και Αθλητισμός» της
ΚΟΕ διοργάνωσε την Τετάρτη 20 Μαρτίου,
ημερίδα με θέμα «Γυναικεία Φύση και Ολυμπιακό Ιδεώδες: κοινός ή άγνωστος τόπος...».
Κύρια ομιλήτρια ήταν η Δρ. Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια Ολυμπιακού Μουσείου
Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε η απονομή του βραβείου «Αθλητισμός και Γυναίκα 2018» της ΔΟΕ
στην κα Ευαγγελία Τρικωμίτη.

Αθλητισμός και Κοινωνία
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αθλητισμός
εξελίχθηκε στην εποχή μας ως το σημαντικότερο κοινωνικό γεγονός με τεράστιες
προεκτάσεις στην κοινωνία.
Αποτελεί πλέον ένα σύνθετο κοινωνικό
φαινόμενο που συχνά υπερβαίνει τον καθαρά αθλητικό του χαρακτήρα και μεταβάλλεται σε ένα κομμάτι της κοινωνίας.
Ένα κομμάτι, πολύ πιο ουσιαστικό από
άλλα φαινόμενα που επικρατούν και ίσως
πιο πειστικό. Και αυτό, γιατί, ο αθλητισμός
διέπεται από κοινά αποδεκτούς κανόνες,
όχι ανεξέλεγκτους, αλλά ελεγχόμενους
από τους ίδιους αποδεκτούς αθλητικούς
κανονισμούς και όρους.
Στη διαχρονική του εξέλιξη ο αθλητισμός
απέκτησε τέτοια χαρακτηριστικά που μετατρέπει το αυθόρμητο παιχνίδι σε καθαρά κοινωνική εκδήλωση. Αυτό γίνεται γιατί ο οποιοσδήποτε αγώνας θα πρέπει να
υπαχθεί σε κοινά αποδεκτούς θεσμούς
που πολλές φορές κατοχυρώνονται από
την ίδια την πολιτεία, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβολή του στο κοινωνικό σύνολο.
Η μετάβαση του αθλητισμού από καθα-

ρό “άθλημα” σε θέαμα και ακόμα στη σύγχρονη εποχή σε εμπόρευμα, αποτελούν
τα δομικά στοιχεία του αθλητισμού σήμερα. Η ενεργοποίηση των ανθρωπίνων
ορίων, η τεχνική κατάρτιση του αθλητή
με τη συμμετοχή του σώματος, της ψυχής
και του νου, η έντονη κινητικότητα ως
αποτέλεσμα της φύσης του μεταβάλλει
τον αθλητισμό από καθαρό συναγωνισμό
σε ανταγωνιστικό πεδίο, γεγονός που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις της
Κοινωνίας.
Ο ανταγωνισμός, αυτό το κύριο στοιχείο
τη εποχής μας εκφράζεται κατά τον καλύτερο τρόπο από τον αθλητισμό. Βιώνεται αυτή η ανάγκη και μάλιστα μέσα στα
πλαίσια του αθλητισμού χωρίς ακρότητες
και με βάση το Fair Play. Αποτελεί ίσως το
καλύτερο μέσο για σωστή εφαρμογή του
ανταγωνισμού και σε άλλους τομείς της
κοινωνίας. Ο Αθλητισμός δεν είναι μόνο,
φυσική άσκηση ή ψυχαγωγία. Οι προεκτάσεις του στην κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο είναι τεράστιες και καθοριστικές. Έτσι θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε και έτσι να τον λειτουργούμε.

Ένας χρόνος
από το Gold Coast
Με τη συμπλήρωση της επετείου του
ενός χρόνου από τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2018 στο Gold Coast
της Αυστραλίας, η κυβέρνηση του
Κουίνσλαντ ανακοίνωσε ότι οι Αγώνες
έφεραν οικονομική ενίσχυση στην περιοχή ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το νούμερο αυτό κυκλοφόρησε επίσημα
στην τελική έκθεση και αφορά ενισχύσεις από τον τουρισμό, από συμβόλαια
σε επιχειρήσεις της περιοχής κ.α. Επιπλέον, η έκθεση τονίζει ότι οι εξαιρετικοί
αθλητικοί χώροι που ανεγέρθηκαν, αφήνουν μια σημαντική κληρονομιά στην
πόλη..

Στην Αθήνα η Σύνοδος της ΔΟΕ του 2021
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή προκρίνει
την Αθήνα ως διοργανώτρια πόλη της 137ης
Συνόδου της ΔΟΕ για το 2021, κατά την οποία
η 8ετής πρώτη θητεία του προέδρου Τόμας
Μπαχ θα ολοκληρωθεί και αναμένεται να
διεκδικήσει μια δεύτερη και τελευταία -4ετήςθητεία. Θα ακολουθήσει μελέτη βιωσιμότητας, πριν δοθεί επίσημα στην Αθήνα η ευθύνη της διοργάνωσης της Συνόδου. Αν η Αθήνα αναλάβει τη διοργάνωση, θα είναι η όγδοη
φορά που η ΔΟΕ συνέρχεται στην ελληνική
πρωτεύουσα, αλλά πρώτη μετά το 2004. Οι
προηγούμενες φορές ήταν το 1896, 1934, 1954, 1961, 1978 και 2004. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί νίκη για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρο Σπύρο Καπράλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2015 μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει εκπρόσωπο στη
ΔΟΕ, σπάζοντας ένα ιστορικό σερί που «έτρεχε» από το 1894.

150.000 νέες θέσεις εργασίας στο Παρίσι
λόγω των Αγώνων του 2024
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Ο πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι, Τόνι Εστανγκέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και πλαισιωμένος
από την Υπουργό Εργασίας και την Υπουργό Αθλητισμού, ανακοίνωσε ότι 150 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για τους Αγώνες του
2024. Σύμφωνα με μελέτη, 12 χιλιάδες θέσεις θα
προκύψουν στον κατασκευαστικό τομέα, 78 χιλιάδες στην ασφάλεια και μεταφορές και 60 χιλιάδες
στον τουριστικό τομέα. Ο κ. Εστανγκέ τόνισε ότι
στόχος είναι να εμπλακούν όλοι, μικρές και μεγάλες
εταιρείες, στην κάλυψη των θέσεων εργασίας.

Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο
ΤΟΚΙΟ 2020
Επέστρεψαν στο Τόκιο οι Ολυμπιακές Σημαίες
Στα τέλη Μαρτίου 2019 οι Σημαίες των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων επέστρεψαν στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, μπαίνοντας έτσι στην τελική ευθεία για τους Αγώνες το καλοκαίρι του 2020.
Η κυβερνήτης του Τόκιο Γιουρίκο Κοΐκε παρέλαβε τις σημαίες, μαζί με
τον υπουργό Ολυμπιακών Αγώνων Γιοσιτάκα Σακουράντα. Η πρώτη
περιοδεία των Σημαιών στη χώρα πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά
τους Αγώνες στο Ρίο το 2016.

68.000 θεατές στο Ολυμπιακό στάδιο
Οι διοργανωτές των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι
του 2020 στην Ιαπωνία ανακοίνωσαν ότι το νεόκτιστο Ολυμπιακό στάδιο θα έχει χωρητικότητα 68 χιλιάδων θεατών. Το στάδιο θα φιλοξενήσει τις τελετές έναρξης και λήξης, ποδόσφαιρο και στίβο. Στόχος είναι το στάδιο να αποπερατωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2019. Από κει
και πέρα, το Ολυμπιακό κολυμβητήριο θα έχει 15 χιλιάδες θέσεις και
το Στάδιο του Τόκιο (που θα φιλοξενήσει ποδόσφαιρο, ράγκμπι και
μοντέρνο πένταθλο) 48 χιλιάδες θέσεις. 22 χιλιάδες θεατές θα μπορούν να δουν τη δράση στην πίστα του Φούτζι για την ποδηλασία δρόμου, ενώ στην ιστιοπλοΐα θα υπάρχει χωρητικότητα για 3600 θεατές.

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Τακέντα
Ο Τσουνεκάζου Τακέντα, μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ιαπωνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, παραιτήθηκε στα τέλη Μαρτίου, μετά που το όνομά του συνδέθηκε με κατηγορίες δωροδοκίας κατά τη διεκδίκηση των Αγώνων του
2020. Ο κ. Τακέντα αρνείται κάθε εμπλοκή στο θέμα, το οποίο αφορά
πληρωμές ύψους 1.75 εκατ. ευρώ σε εταιρεία της Σιγκαπούρης. Η παραίτηση του από την Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας του, έφερε παράλληλα και την αποχώρηση του από τη ΔΟΕ, με τους Ιάπωνες πλέον
να κάνουν αγώνα δρόμου για να συμπληρώσουν την κενή θέση πριν
τους Αγώνες του 2020.

Στηρίζει τους Αγώνες του 2026 η Ιταλική κυβέρνηση
Αν και η Ιταλική κυβέρνηση, ως αντιπολίτευση το 2016 κινήθηκε κατά της διεκδίκησης των Αγώνων του 2024 από τη Ρώμη, εντούτοις στην πρόσφατη επίσκεψη της ομάδας εργασίας της ΔΟΕ για
τον έλεγχο της υποψηφιότητας του Μιλάνο και της Κορτίνα ντ’ Αμπέτζο, ανακοινώθηκε επίσημα η
υπογραφή εγγύησης από την ιταλική κυβέρνηση για στήριξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
του 2026. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη για την ιταλική υποψηφιότητα, που βγήκε πιο δυνατή από τον έλεγχο της ΔΟΕ. Η συμφωνία στήριξης της ιταλικής κυβέρνησης αφορά προϋπολογισμό ύψους 415 εκατ. ευρώ για ασφάλεια και μια σειρά από έργα για βελτίωση των υποδομών της
περιοχής.
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Οι κορυφαίοι του 2018

Τους κορυφαίους του 2018 τίμησε η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κ. Αλέξανδρος Χριστοφόρου είπε: «Το 2018 ήταν μια ακόμη καλή χρονιά για
την αγωνιστική κολύμβηση. Η άνοδος του αθλήματος φάνηκε τόσο μέσα από τους αυξημένους αριθμούς των αθλητών και αθλητριών όσο και από τις
αγωνιστικές επιτυχίες». Στην κατηγορία ανδρών
βραβεύτηκαν οι Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου
(Ν.Ο. Λευκωσίας), Νικόλας Ιωαννίδης (Ν.Ο. Αγλαντζιάς), Σταύρος Τζιρτζιπής (Ν.Ο. Λάρνακας), στην
κατηγορία γυναικών οι Κάλια Αντωνίου (Ν.Ο. Λεμεσού), Αλεξάνδρα Σιεκόλεβα (Ν.Ο. Αμμοχώστου), Τόνια Μαρία Παπαπέτρου (Ν.Ο. Λεμεσού). Στην υδατοσφαίριση, κορυφαίος άνδρας ανακηρύχθηκε ο
Ανδρέας Μοδέστου του Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς.

Τους κορυφαίους του 2018 τίμησε η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.

ΚΑΡΑΤΕ

Καλές εμφανίσεις
στο Πανευρωπαϊκό U21 & U18

Επιτυχίες στον αγωνιστικό χώρο και σημαντικές επαφές με την ευρωπαϊκή
ηγεσία, κατέγραψε η κυπριακή αποστολή.

Επτά συνολικά νίκες πέτυχαν οι Κύπριοι αθλητές στο 46ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων, νέων και U21 που διεξήχθη στη
Δανία στα μέσα Μαρτίου. Στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, η Ειρήνη Κοντού (-47kg) πέτυχε δύο νίκες επί Λουξεμβούργου και Αγγλίας και πήρε την 7η θέση. Ο Λοΐζος Βασιλείου (70kg) πέτυχε μία νίκη επί του Πορτογάλου αθλητή, ο Χρίστος
Ιωάννου (+70kg) μία νίκη επί του Ούγγρου, ο Στέφανος Ιωάννου (61kg) πέτυχε δύο νίκες επί Σλοβένου και Βορειομακεδόνα αθλητή,
ο Συμεών Παρπούνας πέτυχε μία νίκη επί του Κροάτη. Την αποστολή συνόδευσαν ο εθνικός προπονητής Μάριος Σάκκης και Νικόλας Βατυλιώτης. Ο πρόεδρος Αντρέας Βασιλείου εκπροσώπησε
την Κύπρο σε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας καράτε Αντόνιο Εσπίνος. Στους αγώνες συμμετείχαν
1092 αθλητές από 51 χώρες!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Κυπελλούχος ανδρών ο Κεραυνός
Ο Κεραυνός ήταν ο μεγάλος νικητής του Final Four για το Κύπελλο
ΟΠΑΠ Basket League, κατακτώντας το 10ο Κύπελλο στην ιστορία
του. Στον τελικό της 17ης Μαρτίου, η ομάδα του Στροβόλου, έπειτα
από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι το οποίο οδηγήθηκε στην παράταση, νίκησε στο «Κίτιον» την Πετρολίνα ΑΕΚ με 89-86 και στέφθηκε
Κυπελλούχος Κύπρου. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε μπροστά
σε 1500 περίπου φίλους της καλαθόσφαιρας. Κορυφαίος καλαθοσφαιριστής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Ντάρλιν Γουίλις ο οποίος πέτυχε 40 πόντους, κατέβασε 17 ριμπάουντ και μοίρασε μια ασίστ.
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Ο Κεραυνός Στροβόλου κατέκτησε το 10ο Κύπελλο στην ιστορία του.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Βόλεϊ στο… χιόνι!

Ιστορική στιγμή για το κυπριακό βόλεϊ. Για πρώτη
φορά στα χρονικά κυπριακή ομάδα πετοσφαίρισης
συμμετέχει σε διοργάνωση
snow volleyball που εντάσσεται στο καλεντάρι της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης (FIVB). Η
πρώτη αποστολή αποτελείται από τον προπονητή
Βαγγέλη Κουτουλέα και
τους πετοσφαιριστές Κωνσταντίνο Καλαφάτη, ΑντώΗ ΚΟΠΕ δίνει τεράστια σημασία στην
νη Λιοτατή και Χαράλαμπο
Ζορπή. Η ομάδα μας συμ- ανάπτυξη του snow volleyball και στοχεύει
μετείχε το διάστημα 28-31 τη σεζόν 2019-2020 να προχωρήσει στην
ανάπτυξή του.
Μαρτίου στη διοργάνωση
στην πόλη Wagrain – Kienarl της Αυστρίας, όπου συμμετείχαν τοπ πετοσφαιριστές, για σκοπούς προώθησης του αγωνίσματος. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠΕ, δίνει
τεράστια σημασία στην ανάπτυξη του snow volleyball και στοχεύει
τη σεζόν 2019-2020 να προχωρήσει στην ανάπτυξή του.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Πρωταθλήτρια γυναικών τα Λατσιά
Το 11ο πρωτάθλημα στην ιστορία του πανηγυρίζει από τις αρχές
Απριλίου ο CyView Α.Σ. Λατσιά επιστρέφοντας στην κορυφή του
αθλήματος μετά από ένα χρόνο. Τα κορίτσια του Ανδρέα Σοφοκλέους επιβεβαίωσαν όλα τα προγνωστικά και παίζοντας εξαιρετικό
χάντμπολ κόντρα στον Α.Ο. Αραδίππου, κέρδισαν με 22-16 και κατέκτησαν τον τίτλο στο
πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών. Στο φινάλε του θεσμού, ο Α.Σ. Λατσιά ήθελε
μόνο νίκη για να στεφθεί
πρωταθλητής. Γνωρίζοντας πως νωρίτερα η Ε.Ν.
Αθηένου επικράτησε χωρίς πρόβλημα του Πανελλήνιου εκτός έδρας με 3224 ανεβαίνοντας προσωρινά στην 1η θέση με 18
βαθμούς δεν είχε άλλη επιΤο 11ο πρωτάθλημα στην ιστορία του
λογή για τη νίκη και τα καπανηγυρίζει από τις αρχές Απριλίου ο
τάφερε.
CyView Α.Σ. Λατσιά.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

«Χάλκινος» στην Ευρώπη
ο Μάριος Γεωργίου!
Άλλη μια τεράστια επιτυχία κατέγραψε για την Κύπρο ο Μάριος Γεωργίου. Ο Λεμεσιανός γυμναστής κατέκτησε στις 12
Απριλίου το χάλκινο μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που
πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία. Ο Κύπριος πρωταθλητής
συγκέντρωσε 84.398 βαθμούς στον τελικό, παίρνοντας την
3η θέση, πίσω από τους Ρώσους Nikita Nagornyy (88.665) και
Artur Dalaloyan (87.832). Στον τελικό, ο Μάριος είχε εξαιρετική παρουσία στον πλάγιο ίππο όπου είχε τη 2η καλύτερη
επίδοση με 14.160 και στο μονόζυγο όπου με 14.160 σημείωσε την 3η καλύτερη επίδοση. Στο έδαφος είχε 13.830 βαθμούς, στους κρίκους 13.500, στο άλμα 14.000 και στο δίζυγο
14.730. Το χάλκινο μετάλλιο είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή επιτυχία για την κυπριακή γυμναστική και άλλη μια
απόδειξη ότι ο Μάριος Γεωργίου ανήκει στην ελίτ του αθλήματος, μετά τη 10η θέση στο σύνθετο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018 και τα μετάλλια στους Κοινοπολιτειακούς
και Μεσογειακούς Αγώνες.
Εξάλλου, το Σάββατο 14 Απριλίου ο Μάριος Γεωργίου συμμετείχε και στον τελικό του πλάγιου ίππου, σε μια άλλη μεγάλη στιγμή για τον ίδιο, με το 13.000 που σημείωσε να τον
φέρνει στην 8η θέση. Το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκε στο
14.600.

Η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή επιτυχία για την κυπριακή γυμναστική αποτελεί
και άλλη μια απόδειξη ότι ο Μάριος Γεωργίου ανήκει στην ελίτ του αθλήματος.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Πιο κοντά στο Τόκιο η Άντρη Χριστοφόρου
Άλλο ένα βήμα πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 έκανε η Κύπρια πρωταθλήτρια
ποδηλασίας Άντρη Χριστοφόρου. Στον διεθνή αγώνα Aphrodite Cycling Race που διεξήχθη το διήμερο 29-30 Μαρτίου στην Πάφο, η 27χρονη αθλήτρια κατέλαβε τη δεύτερη θέση τόσο στην ατομική χρονομέτρηση όσο και στον αγώνα αντοχής με αποτέλεσμα να μαζέψει ακόμη 60 βαθμούς. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την εμφάνισή μου και το αποτέλεσμα στον αγώνα, αφού το επίπεδο ανταγωνισμού
ήταν πάρα πολύ ψηλό. Οι 60 βαθμοί που μάζεψα, σε συνδυασμό με τους 85 των προηγούμενων αγώνων σε Ισραήλ και Τουρκία, με έχουν φέρει ακόμα πιο κοντά στις πρώτες 100 θέσεις της Παγκόσμιας Κατάταξης», είπε η αθλήτρια. Για να προκριθεί στο Τόκιο 2020, η Κύπρια θα πρέπει να βρεθεί στις πρώτες
εκατό θέσεις της Παγκόσμιας Κατάταξης και με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι θα χρειαστεί περίπου 200 βαθμούς για να το καταφέρει.
«Οι 60 βαθμοί που μάζεψα (σ.σ. στον διεθνή αγώνα στην Πάφο), σε συνδυασμό με τους 85 των προηγούμενων αγώνων σε Ισραήλ και
Τουρκία, με έχουν φέρει ακόμα πιο κοντά στις πρώτες 100 θέσεις της Παγκόσμιας Κατάταξης».
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«Υιοθετήστε» έναν αθλητή
στον δρόμο για το «Τόκιο 2020»
Η ΚΟΕ λανσάρει το πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης
των ελίτ αθλητών μας στην προετοιμασίας τους για πρόκριση
και διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή δεν μπορούσε να μείνει μακριά απ΄ όλη αυτή την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, γι΄ αυτό και καλεί τον κάθε επιχειρηματία,
χορηγό και εταιρεία να συμβάλει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, έτσι ώστε όλοι μαζί να τρέξουμε τον αγώνα αυτό προς την επιτυχία!
Όλοι μαζί για το δρόμο προς το «Τόκιο 2020»!

ον Ιούλιο του 2020 οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου θα συγκεντρωθούν στο Τόκιο της Ιαπωνίας, για να διεκδικήσουν το
σπουδαιότερο αθλητικό έπαθλο, που είναι το Ολυμπιακό Μετάλλιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020 θα φιλοξενηθούν για 2η φορά (μετά το 1964) στην πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας και ανάμεσα στους δέκα και πλέον χιλιάδες αθλητές, θα βρίσκονται και μερικοί Κύπριοι, που θα κάνουν τη δική τους μεγάλη προσπάθεια για
να κάνουν περήφανη τη χώρα μας.

T

Αν και η στήριξη από το κράτος, μέσω του ΚΟΑ και από ιδιωτικές
εταιρείες είναι υπαρκτή και άκρως σημαντική για τους αθλητές μας,
εντούτοις οι ανάγκες τους για περισσότερη οικονομική στήριξη παραμένουν ψηλές. Για το σκοπό αυτό, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη, προώθηση και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη, παράλληλα με το Χορηγικό της Πρόγραμμα και μη έχοντας το οικονομικό υπόβαθρο να στηρίξει η ίδια
απ’ ευθείας τους Κύπριους αθλητές, αποφάσισε τη δημιουργία ενός
πρωτοποριακού προγράμματος το οποίο σκοπό έχει την οικονομική στήριξη και ενίσχυση των αθλητών με απώτερο στόχο την κατάλληλη προετοιμασία τους για πρόκριση, συμμετοχή και διάκριση
στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020».
Μέσα απ΄ αυτό το πρόγραμμα, με τίτλο «Υιοθετήστε έναν αθλητή
στο δρόμο για το Τόκιο 2020», οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί, εταιρείες και ιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να στηρίξουν απ’ ευθείας συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους αθλητές καθ’ όλη
τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, «υιοθετώντας» τους.
Η συνδρομή των χορηγών, υποστηρικτών και αρωγών σε αυτή την
προσπάθεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη του
πολυπόθητου στόχου και της επιτυχίας. Η συμβολή όλων μας για
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την πορεία αυτή καθίσταται ακόμη πιο σημαντική λαμβάνοντας
υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της Κύπρου και του κυπριακού
αθλητισμού γενικότερα. Η αρωγή όλων μας στη δύσκολη αυτή πορεία των αθλητών θα είναι αυτή που θα συμβάλει και θα ανεβάσει
την πατρίδα μας ακόμη ένα βήμα πιο ψηλά, γεμίζοντας όλους μας
με περηφάνια, κάτι πολύ σημαντικό για τις μέρες μας.
Ως εκ τούτου, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή δεν μπορούσε να
μείνει μακριά απ΄ όλη αυτή την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, γι΄
αυτό και καλεί τον κάθε επιχειρηματία, χορηγό και εταιρεία να συμβάλει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, έτσι ώστε όλοι μαζί να τρέξουμε τον αγώνα αυτό προς την επιτυχία! Όλοι μαζί για το δρόμο
προς το «Τόκιο 2020»!
Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί αρχικά σχεδόν όλοι οι ελίτ αθλητές
της Κύπρου. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να «υιοθετήσουν»
αθλητές, μπορούν να το κάνουν καλύπτοντας ένα μέρος του προϋπολογισμού των αθλητών για προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες.
Στο πρόγραμμα έχουν αρχικά ενταχθεί οι πιο κάτω αθλητές:
Ανδρέου Παναγιώτα (Σκοποβολή), Αρτυματά Ελένη (Στίβος), Αχιλλέως Γιώργος (Σκοποβολή), Γεωργίου Ηλίας (Ενόργανη Γυμναστική),
Γεωργίου Μάριος (Ενόργανη Γυμναστική), Δημητρίου Χρίστος (Στίβος), Ελευθέριου Άντρη (Σκοποβολή), Ευαγγελίδου Ναταλία (Στίβος), Ιωάννου Κυριάκος (Στίβος), Καουσλίδης Αλέξης (Πάλη), Καριόλου Ανδρέας (Ιστιοπλοΐα), Κουττούκη Κυριακή (Τάεκβοντο), Κωνσταντινίδου Γεωργία (Σκοποβολή), Κωνσταντίνου Βασίλης (Στίβος),
Μακρή Μαριλένα (Ιστιοπλοΐα), Μακρής Ανδρέας (Σκοποβολή),
Μπατζάβαλης Πάρης (Στίβος), Νικολάου Κωνσταντίνα (Σκοποβολή), Νικολάου Τομ ( Ενόργανη Γυμναστική), Παγδατής Μάρκος (Αν-

τισφαίριση), Παναγή Νεκταρία (Στίβος), Παπαϊωάννου Ραμόνα (Στίβος), Παρέλλης Απόστολος (Στίβος), Σεγκόλεβα Αλεξάνδρα (Κολύμβηση), Σερμπάν Ραλούκα (Αντισφαίριση), Σκιττίδη Βικτώρια
(Ρυθμική Γυμναστική), Τοφαλίδης Αλέξανδρος (Ξιφασκία), Τραΐκοβιτς Μίλαν (Στίβος), Φωτοπούλου Ολίβια (Στίβος), Χάντζλικ Νταγκμάρα Άννα (Στίβος), Χατίρι Αμίν (Στίβος) και Χριστοφόρου Άντρη
(Ποδηλασία).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη υπεύθυνη του προγράμματος, λειτουργό της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρώην
Olympian (Αθήνα 2004) κα. Άντρη Σιάλου στο τηλ. 22 449899 ή στο
email cypnoc.andri@olympic.org.cy.

Κορυφαίοι Κύπριοι αθλητές μιλάνε για το πρόγραμμα
«Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο 2020»
«Το πρόγραμμα ‘Υιοθετήστε έναν αθλητή’ θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια μου για διάκριση στην 4η συνεχόμενη μου
Ολυμπιάδα. Ευχαριστώ την ΚΟΕ για την όλη προσπάθεια που καταβάλει!»
Ελένη Αρτυματά
«Ευχαριστώ πολύ την ΚΟΕ για τη στήριξη μέσα από το πρόγραμμα
‘υιοθετήστε έναν αθλητή’. Είναι μια στήριξη που θα με βοηθήσει στο
Τόκιο του 2020 να φέρω το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην
Κύπρο μας!»
Γιώργος Αχιλλέως
«Το πρόγραμμα ‘υιοθετήστε έναν αθλητή’ πρόκειται για ένα τεράστιο
βήμα που κάνει η Ολυμπιακή Επιτροπή, το οποίο θα μας δώσει ώθηση και στήριξη για να πετύχουμε τους στόχους μας, που είναι η διάκριση στο Τόκιο το 2020.»
Μάριος Γεωργίου
«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους αθλητές να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη στήριξη στην προσπάθεια που κάνουμε. Ακόμη
και η πιο μικρή βοήθεια μπορεί εν τέλει να αλλάξει εντελώς την ιστορία ενός αθλητή! Γι΄ αυτό εύχομαι όπως το πρόγραμμα να καταστεί
επιτυχία και θεσμός.»
Άντρη Ελευθερίου
«Μεγάλος μου στόχος είναι η 5η μου πρόκριση σε Ολυμπιακούς
Αγώνες και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Συγχαίρω την Ολυμπιακή Επιτροπή για το πρωτοποριακό πρόγραμμα,
το οποίο θα βοηθήσει πολλούς αθλητές.»
Μάρκος Παγδατής

«Ο προσωπικός μου στόχος είναι να αγωνιστώ για 5η συνεχόμενη
φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και για 3η συνεχόμενη στον τελικό! Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αλλά και οι στόχοι των συναθλητών μου, εύχομαι το πρόγραμμα της ΚΟΕ να προσφέρει την ανάλογη στήριξη. Πρέπει όλοι μας να το δούμε ως μια κοινή προσπάθεια για να φέρουμε ψηλά την κυπριακή σημαία.»
Κυριάκος Ιωάννου
«Όταν στοχεύεις ψηλά, το πιο δύσκολο είναι να παραμείνεις στα ψηλά και για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να έχουμε δίπλα μας όσο
το δυνατόν περισσότερο κόσμο και να νιώθουμε την Κύπρο στο
πλευρό μας. Προκαταβολικά, ευχαριστώ θερμά όσους θα στηρίξουν
αυτή την προσπάθεια!»
Απόστολος Παρέλλης
«Συγχαίρω την ΚΟΕ για την προσπάθεια που καταβάλει για στήριξη
όλων των αθλητών μέσα από το πρόγραμμα ‘Υιοθετήστε έναν αθλητή’. Πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντική στήριξη στην προσπάθεια
που κάνουμε για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νιώθω περήφανος που αγωνίζομαι για την Κύπρο μας και ευχαριστώ όλες τις
εταιρείες που στηρίζουν τον αθλητισμό.»
Μίλαν Τραΐκοβιτς
«Είναι πολύ καλή η προσπάθεια της ΚΟΕ για στήριξη μας μέσα από
το πρόγραμμα αυτό. Για μένα προσωπικά θα είναι μια σημαντική
ανάσα, στην προσπάθεια που κάνω για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού πρέπει να αγωνιστώ σε μια σειρά αγώνων στο
εξωτερικό για να μαζέψω βαθμούς για την πρόκριση».
Άντρη Χριστοφόρου
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Ντίνος Μιχαηλίδης και Αντρέι Κραζνίσκι υπέγραψαν το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Πολωνίας.

Το βράδυ της Πέμπτης, η ΚΟΕ παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν της πολωνικής αντιπροσωπείας και με αφορμή
τους εορτασμούς των 100 χρόνων ιστορίας της PKOl.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Ολυμπιακό Μέγαρο, ο κ. Κραζνίσκι
ξεναγήθηκε στους χώρους του Ολυμπιακού Μουσείου, επιδεικνύοντας
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκθέματα του. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να
γνωρίσει μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ.

Το πρωί της Πέμπτης (28/03), ο Αντρέι Κραζίνσκι, συνοδευόμενος από τον
πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο Μιχαηλίδη, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας,
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Κώστα Χαμπιαούρη. Στη συνάντηση
παρέστη και η πρέσβειρα της Πολωνίας κα Λιχνέροβιτς Όγκουστιν.

Κύπρος και Πολωνία
υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας
Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας κ. Αντρέι Κραζνίσκι
επισκέφθηκε στα τέλη Μαρτίου την Κύπρο
ην Κύπρο επισκέφθηκε στα τέλη Μαρτίου ο πρόεδρος της
Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας (PKOl) κ. Αντρέι Κραζνίσκι, με σκοπό την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με
την αντίστοιχη Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). Το πρωτόκολλο τετραετούς διάρκειας υπογράφηκε σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 στο Ολυμπιακό Μέγαρο
από τους προέδρους των δύο οργανισμών, κ.κ. Ντίνο Μιχαηλίδη και
Αντρέι Κραζνίσκι, στην παρουσία της Πρέσβειρας της Πολωνίας
στην Κύπρο κα. Ιρένα Λιχνέροβιτς Όγκουστιν.

T

Το πρωτόκολλο καλύπτει ανταλλαγές επισκέψεων αθλητικών αποστολών, και ειδικών σε θέματα αθλητισμού και Ολυμπιακής εκπαίδευσης, ενθάρρυνσης αθλητών να συμμετάσχουν σε αθλητικές
διοργανώσεις που θα διεξάγονται στις δύο χώρες, ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αμφίπλευρων προσκλήσεων σε συνέδρια, διαλέξεις και σεμινάρια στις δύο χώρες, και
συντονισμό των δράσεων στο χώρο του Ολυμπιακού Κινήματος.
Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκε το πρωί
της Πέμπτης 28 Μαρτίου ενώπιων εκπροσώπων των ΜΜΕ, του προσωπικού της ΚΟΕ και των ομοσπονδιών. Μιλώντας στη διάρκεια της
υπογραφής, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης σημείωσε
ότι ο κυπριακός αθλητισμός θα αποκτήσει σημαντικά πλεονεκτήματα από τις ευκαιρίες που προσφέρει η Πολωνία, μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του αθλητισμού στην Ευρώπη. Συνεχάρη επίσης την Πολωνική Ολυμπιακή Επιτροπή η οποία φέτος γιορτάζει τα
8 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

εκατοντάχρονα της. Από την πλευρά του, ο κ. Αντρέι Κραζνίσκι, ο
οποίος είναι παράλληλα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής (EOC), σημείωσε ότι η συμφωνία
είναι ένα μεγάλο βήμα για την βελτίωση της συνεργασίας για τους
κοινούς στόχους και οραματισμούς που έχουν οι δύο οργανισμοί
στο χώρο του Ολυμπιακού Κινήματος, και της ανάδειξης των αξιών
του Ολυμπισμού.
Νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης, ο κ. Κραζίνσκι και η υπεύθυνη διεθνών σχέσεων της PKOl κα. Ιβόνα Λότιζ, συνοδευόμενοι από τον
πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο Μιχαηλίδη, είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Κώστα Χαμπιαούρη. Στη συνάντηση παρέστη και η πρέσβειρα της Πολωνίας
κα Λιχνέροβιτς Όγκουστιν. Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ.
Κραζνίσκι εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον τρόπο που το κράτος στηρίζει την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, και εξήρε το έργο
που παράγει η ΚΟΕ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Ολυμπιακό Μέγαρο, ο κ.
Κραζνίσκι ξεναγήθηκε στους χώρους του Ολυμπιακού Μουσείου,
επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκθέματα του. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ. Το βράδυ της Πέμπτης, η ΚΟΕ παρέθεσε επίσημο
δείπνο προς τιμήν της πολωνικής αντιπροσωπείας και με αφορμή
τους εορτασμούς των 100 χρόνων ιστορίας της PKOl.

Ημερίδα της Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ
Βασική ομιλήτρια η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης Δρ. Κυριακή Ουδατζή
«Επιτροπή Γυναίκα και Αθλητισμός» της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής (ΚΟΕ), διοργάνωσε την Τετάρτη 20 Μαρτίου, ημερίδα
με θέμα «Γυναικεία Φύση και Ολυμπιακό Ιδεώδες: κοινός ή άγνωστος τόπος...». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο,
έχοντας ως κύρια ομιλήτρια την Δρ. Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια
Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η απονομή του βραβείου «Αθλητισμός και Γυναίκα 2018»
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην κα Ευαγγελία Τρικωμίτη.

H

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΔΗ.ΣΥ. Δημήτρης Δημητρίου, ο σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα αθλητισμού Φοίβος Ζαχαριάδης, η αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Καίτη
Χατζηκυριάκου Λουκαΐδου ο πρώην πρόεδρος του ΚΟΑ Δήμος Γεωργιάδης, η πρώην επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντρούλλα Βασιλείου,
και μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου της ΚΟΕ και του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ.
Η πρόεδρος της Επιτροπής της ΚΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός», κα Κάλλη
Χατζηιωσήφ αναφέρθηκε στο σκεπτικό της επιλογής του θέματος της
Ημερίδας σημειώνοντας και τα ακόλουθα: «επιλέξαμε το θέμα, έχοντας
ως γνώμονα μεταξύ άλλων να αναδείξουμε το ρόλο και την ιδιαίτερη δυναμική της Γυναίκας στην προσέγγιση θεμάτων που αγγίζουν κοινωνικά
προβλήματα αλλά και ενδιαφέροντα».
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης χαιρετίζοντας την εκδήλωση σημείωσε ότι το θέμα της Ημερίδας θέτει ένα ερώτημα που είναι άμεσα
συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία της ζωής που πρέπει να αναπτύξουμε και
που είναι άμεσα συνυφασμένο με το ρόλο της Γυναίκας αλλά και τη συμβολή της στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να δεχτούμε
και βιώσουμε τις Ολυμπιακές αξίες με βάση τη διαμόρφωση του τρόπου
ζωής μας.

Η ομιλία της Δρ Κυριακής Ουδατζή
ο κυρίως κομμάτι της εκδήλωσης ήταν η κύρια
ομιλία από την Δρ. Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Η ομιλήτρια οριοθέτησε τη θέση της γυναίκας στην σημερινή κοινωνία και αναφέρθηκε σε κυρίαρχες αξίες
του Ολυμπισμού, όπως η ισότητα, ο ιπποτισμός και
το κάλλος, και του αθλητισμού που χαρακτηρίζεται
από τα προνόμια της ισότητας των ευκαιριών, όπου
ανεξάρτητα από εθνότητα, φυλή, φύλο, κοινωνική
τάξη, θρησκευτικές πεποιθήσεις εξασφαλίζει ισότητα, δικαιοσύνη και αξιοκρατία σε όλους όσους στέκονται ίσοι και ισότιμοι μπροστά στα μάτια κριτών
και θεατών.

Τ
Η Δρ Κυριακή Ουδατζή έθεσε
το ερώτημα πως να λείψει η
γυναίκα από τον αθλητικό
στίβο όταν πρωταγωνιστεί
στον στίβο της ζωής.

Η Δρ Ουδατζή έθεσε το ερώτημα πως να λείψει η γυναίκα από τον αθλητικό στίβο όταν πρωταγωνιστεί στον στίβο της ζωής, και αναφέρθηκε στην
ανάγκη ανάδειξης του κοινού τόπου της γυναικείας φύσης με τον Ολυμπισμό, ως τρόπου και φιλοσοφία ζωής δίνοντας την απάντηση: Η γυναίκα ως
φύλο, ως αθλήτρια καταπιέστηκε, αγνοήθηκε, ακυρώθηκε από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και θρησκευτικές πεποιθήσεις Ενάντια όμως σε κοινωνικά στερεότυπα αιώνων φοβικής καταπίεσης ξέφυγε από τον ‘έλεγχο’,
έσπασε κοινωνικά, θρησκευτικά, στερεοτυπικά και συντηρητικά φράγματα,
και ξεχύθηκε ως χείμαρρος ορμητικός, σαρωτικός κυριαρχώντας σε κάθε είδος και μορφή αθλητισμού, δίνοντας αυτό που έλειπε: συναίσθημα, δυναμισμό, μαχητικότητα αλλά και γιατί όχι, την άλλη πλευρά, την καθαρά θηλυκή φύση, γοητεία, χάρη, φρεσκάδα, κομψότητα, μα και απαράμιλλες στιγμές αντοχής, δύναμης, αποφασιστικότητας, χαράς, συμπόνιας, απογοήτευσης, πόνου, στοργής».

Η πρόεδρος της Επιτροπής της ΚΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός», κα
Κάλλη Χατζηιωσήφ παραδίδει τιμητική πλακέτα στην Δρ. Κυριακή
Ουδατζή.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του
ΔΗ.ΣΥ. Δημήτρης Δημητρίου, ο σύμβουλος του Προέδρου της
Δημοκρατίας για θέματα αθλητισμού Φοίβος Ζαχαριάδης, η
αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Καίτη Χατζηκυριάκου Λουκαΐδου και η
πρώην επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντρούλλα Βασιλείου.

Τιμήθηκε η Ευαγγελία Τρικωμίτη
Ύστερα από πρόταση της ΚΟΕ, η ΔΟΕ απένειμε το
βραβείο «Αθλητισμός και Γυναίκα» για το 2018, στην
κα Ευαγγελία Τρικωμίτη, για τη συνολική της προσφορά προς τον Αθλητισμό της Κύπρου, αλλά και για
τη διεθνή αναγνώριση της ως επίσημου Κριτή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Η βραβευθείσα είναι παρούσα εδώ και πολλά χρόνια στην κορυφή της
πυραμίδας των Διεθνών Κριτών Γυμναστικής, προωθώντας διαρκώς με θετικό τρόπο την κατοχύρωση
της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό και έχει ουσιαστική συμβολή στην προώθηση της συμμετοχής
των γυναικών στη φυσική και αθλητική δραστηριότητα.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο η κα Ευαγγγελία Τρικωμίτη, ευχαρίστησε θερμά την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για την απονομή της τιμητικής διάκρισης, μια ενέργεια η οποία όπως ανέφερε θα ενισχύσει
τις προσπάθειες της για την προώθηση του αθλητισμού τόσο στην Κύπρο όσο και στον διεθνή χώρο.

Ύστερα από πρόταση της ΚΟΕ, η ΔΟΕ απένειμε το βραβείο
«Αθλητισμός και Γυναίκα» για το 2018, στην κα Ευαγγελία Τρικωμίτη.
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«Έφυγε» ο Σάββας Λαγούδης
Σε ηλικία 83 ετών, έφυγε από τη ζωή στα μέσα Απριλίου 2019 ο
Σάββας Λαγούδης. Ο εκλιπών υπήρξε σημαντικός υπηρέτης του
κυπριακού αθλητισμού και πρωτεργάτης στην ίδρυση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Μάλιστα, ο Σ. Λαγούδης ως εκπρόσωπος της ΚΟΠ ήταν ένα από τα επτά άτομα που έβαλαν την υπογραφή τους στη διακήρυξη ίδρυσης της ΚΟΕ στις 10 Ιουνίου 1974.
Στη συνέχεια, ο Σ. Λαγούδης υπηρέτησε ως μέλος του Ε.Σ. της ΚΟΕ
από το 1974 μέχρι το 1980. Η ΚΟΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Επίσκεψη από Αβέρωφ Νεοφύτου
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.) Αβέρωφ Νεοφύτου, επισκέφθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου τα γραφεία της ΚΟΕ
όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντίνο Μιχαηλίδη. Τον κ. Νεοφύ-

του συνόδευαν η Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. Στέλλα Κυριακίδου, οι
υποψήφιοι ευρωβουλευτές Λουκάς Φουρλάς, Παναγιώτης Σεντώνας
και Τζώρτζια Κωνσταντίνου Παναγιώτου καθώς και ο Γραμματέας Επιτροπής Αθλητισμού του ΔΗ.ΣΥ Κώστας Παπακώστας. Στη συνάντηση
παρέστησαν επίσης o Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Χαράλαμπος Λόττας, και τα Μέλη του Ε.Σ. Σοφοκλής Χαραλαμπίδης και Κάλλη Χατζηιωσήφ, καθώς και ο χρυσός νικητής των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Μίλαν Τραΐκοβιτς με τον προπονητή του Αντώνη Γιαννουλάκη.
Ο κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε τον κ. Αβέρωφ για την επίσκεψη, και το
ενδιαφέρον που επέδειξε ως αρχηγός του μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος, ενώ του τόνισε την αναγκαιότητα και τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΚΟΕ για την θέσπιση και εφαρμογή ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας. Ο κ. Νεοφύτου από την πλευρά του εξήρε το έργο της ΚΟΕ.

Στο Ολυμπιακό Μέγαρο ο Μάρκος Παγδατής
Το Ολυμπιακό Μέγαρο επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαρτίου, ο Μάρκος Παγδατής λίγο πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό, για να συμμετάσχει σε ένα ακόμη
διεθνές τουρνουά αντισφαίρισης. Ο Κύπριος πρωταθλητής του τένις είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο Μιχαηλίδη, στην παρουσία του ταμία Δαμιανού
Χατζηδαμιανού και της γενικής διευθύντριας Όλγας Πιπερίδου Χρυσάφη, και συζήτησαν θέματα που αφορούν στην καριέρα του αθλητή. Όπως ανέφερε ο Μάρκος
Παγδατής, ένας από τους μεγάλους στόχους που έχει θέσει για το υπόλοιπο της καριέρας του, είναι η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Σεμινάριο αρχηγών αποστολής στο Μαυροβούνιο, ενόψει ΑΜΚΕ
Μερικές εβδομάδες πριν την έναρξη των ΑΜΚΕ 2019 στο Μαυροβούνιο (27 Μαΐου με
1 Ιουνίου), η γενική διευθύντρια της ΚΟΕ και αρχηγός αποστολής της Κύπρου κα. Όλγα
Πιπερίδου Χρυσάφη, ταξίδεψε στη βαλκανική χώρα, συνοδευόμενη από τον γενικό διευθυντή της ΚΟΕΑΣ και μέλος της τεχνικής επιτροπής των ΑΜΚΕ κ. Αντώνη Γιωργαλλίδη. Οι δύο τους εκπροσώπησαν την Κύπρο στη συνάντηση των αρχηγών αποστολής
των εννιά χωρών, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου.

Σεμινάριο προπονητικής beach volleyball
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ), με την στήριξη της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και του Olympic Solidarity, διοργάνωσε σεμινάριο
προπονητικής beach volleyball της FIVB. Οι εργασίες άρχισαν την Τετάρτη 10
Απριλίου 2019 στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις του μπιτς βόλεϊ στη Λεμεσό
και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 14 του μήνα. Συμμετείχαν 37 προπονητές από
12 χώρες (Αγγλία, Σλοβενία, Σκωτία, Ελλάδα, Τσεχία, Ουαλία, Χιλή, Βέλγιο, Ρωσία,
Ισπανία, Γερμανία και Κύπρος). Εισηγητής ήταν ο καθηγητής Αθανάσιος Παπαγεωργίου ο οποίος διδάσκει σε σεμινάρια της FIVB από το 1993.
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«Όσο πιο γρήγορα ‘καθαρίσω’ το όριο
για την Ολυμπιάδα, τόσο το καλύτερο.
Το όριο είναι στα 85 μέτρα. Έχω ατομική
επίδοση 85.95μ από το 2016 και το 2018
έκανα μόλις μια βολή σε όλη τη χρονιά
πριν τραυματιστώ και έριξα 85.46μ.».

ΠΑΡΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ
Όνομα ακόμη -σχετικά- άγνωστο στην Κύπρο, αναμφίβολα θα τον
μάθει ο κόσμος μόλις φορέσει για πρώτη φορά την εμφάνιση της
Κύπρου σε διεθνή διοργάνωση. Ο 24χρονος (25/11/1994) Πάρης
Μπατζάβαλης είναι αθλητής ακοντισμού, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα, ο οποίος πλέον αγωνίζεται για την Κύπρο, αφού
μετακόμισε στο νησί μας και πήρε την υπηκοότητα, μετά που παντρεύτηκε την πρωταθλήτρια μας στο ύψος Λεοντία Καλλένου. Ανήκοντας στη δύναμη του ΓΣΠ, ο Μπατζάβαλης θα έχει το δικαίωμα να
εκπροσωπήσει την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις από την 1η
Απριλίου του 2020, προλαβαίνοντας έτσι το ραντεβού των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020.
«Βρίσκομαι σε ένα μεταβατικό στάδιο, αφού τον Ιούνιο του 2018
πέρασα από χειρουργείο, αλλά τώρα είμαι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, όχι τέλειο, αλλά καλό. Δεν βιάζομαι, όμως, αφού έτσι κι αλλιώς φέτος δεν μπορώ να συμμετάσχω σε μεγάλη διοργάνωση.
Προς το παρόν, όλα πάνε καλά με την προετοιμασία. Είχα κόψει τον
μείζων θωρακικό μυ στο στήθος. Το ξεπερνώ σιγά-σιγά, χρειάζεται
χρόνος και υπομονή. Από κει και πέρα, προπονούμαι καθημερινά,
έτσι δεν έχω πρόβλημα», είπε στο Γραφείο Τύπου της ΚΟΕ ο Κύπριος
ακοντιστής.
Η αλλαγή της υπηκοότητας από την IAAF θα τεθεί βεβαίως σε ισχύ
το 2020, όμως ο Πάρης φέτος θα αγωνιστεί -πάντα ανάλογα με την
αποθεραπεία του- σε διάφορους αγώνες. «Θέλω φέτος να κάνω μια
καλή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ομάδων, εκεί όπου η ομοσπονδία μου με χρειάζεται. Και όσο πιο γρήγορα ‘καθαρίσω’ το όριο
για την Ολυμπιάδα, τόσο το καλύτερο. Το όριο είναι στα 85 μέτρα.
Έχω ατομική επίδοση 85.95μ από το 2016 και το 2018 έκανα μόλις
μια βολή σε όλη τη χρονιά πριν τραυματιστώ και έριξα 85.46μ. Αν
και ψηλά τα Ολυμπιακά όρια, μπορεί να φαίνεται εύκολη η πρόκριση, επειδή έχω την επίδοση, δεν είμαι όμως ακόμη στη φάση που
ήμουν πέρσι. Το όριο θα μπορώ από τον Μάιο φέτος να το διεκδικήσω, σε οποιοδήποτε αγώνα. Στόχος μου είναι του χρόνου να είμαι καλά και έτοιμος για το Τόκιο», είπε ο πρώην αθλητής του Παναθηναϊκού και νυν του ΓΣΠ.

Όσον αφορά τους στόχους του, ο Μπατζάβαλης λέει: «Θέλω σε κάποια φάση στην καριέρα μου να διεκδικήσω έναν τελικό μεγάλης
διοργάνωσης, όπως Ολυμπιάδα ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και να
πρωταγωνιστήσω σε μεγάλα μίτινγκ, κάτι που δεν μπόρεσα μέχρι
τώρα λόγω τραυματισμών και ατυχίας. Θέλω να μπορώ να πρωταγωνιστήσω και να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους», λέει ο ακοντιστής, ο οποίος το 2016 ήταν ιδιαίτερα άτυχος, αφού έριξε 85 μέτρα μόλις τέσσερις μέρες μετά που έκλεισε η διαδικασία πρόκρισης
για το Ρίο 2016, μένοντας έτσι εκτός Ολυμπιακής ομάδας.
Κάτοικος πλέον της Κύπρου, ο Πάρης λέει για την αλλαγή στη ζωή
του: «Η ζωή μου στην Κύπρο είναι πολύ πιο χαλαρή σε σχέση με την
Αθήνα. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που μπορεί να συνεννοηθείς μαζί τους και να σε βοηθήσουν. Έχουμε υπέροχες εγκαταστάσεις στο
ΓΣΠ και λόγω ΚΟΕΑΣ και ΚΟΑ μπορούμε και φτάνουμε στο τοπ του
φορμαρίσματος μας. Έχω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος και
ευτυχισμένος. Έχω τη σύζυγο μου, το σπίτι μου και το πανεπιστήμιο
μου. Και τα συνδυάζω όλα αυτά. Σπουδάζω sports science, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και θέλω και μελλοντικά να ασχοληθώ
επαγγελματικά με τον αθλητισμό».
Για το πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση να μετακομίσει στην Κύπρο,
ο Μπατζάβαλης είναι ξεκάθαρος: «Η αλήθεια είναι ότι μελλοντικά
ήθελα να κοιτάξω και την οικογένεια μου, όσον αφορά τις ευκαιρίες
που θα τους δίνονταν. Την Κύπρο την αγάπησα μέσω της Λεοντίας
και αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και επιλέγοντας μεταξύ Ελλάδας ή Κύπρου, αποφασίσαμε την Κύπρο. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα και την οικογένεια
μου», είπε ο 24χρονος αθλητής, ο οποίος παραδέχτηκε ότι σιγά-σιγά μαθαίνει και… κυπριακά! «Τα καταλαβαίνω τα κυπριακά, αλλά
δεν μπορώ να τα μιλήσω. Επειδή όμως συναναστρέφομαι με Κύπριους, πλέον μου βγαίνει και καμιά λέξη!».
Κλείνοντας, ο ακοντιστής θέλησε να ευχαριστήσει τους χορηγούς
και υποστηρικτές του, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕΑΣ, την ΚΟΕ, το ΓΣΠ, το
Demetriou Sports και τα Lanes.

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

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

