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Με θέμα «Ολυμπισμός – Ειρήνη – Εκεχειρία»,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουα-
ρίου 2020 στο Ολυμπιακό Μέγαρο, το 9ο Μα-
θητικό Συνέδριο “Pierre de Coubertin”, με διορ-
γανώτρια την Επιτροπή “Pierre de Coubertin”
της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου
(ΕΟΑΚ). 120 περίπου μαθητές από πέντε Λύ-
κεια της Κύπρου και ένα της Ελλάδας συμμε-
τείχαν στο συνέδριο.

Το ελληνικό σκέλος της Λαμπαδηδρομίας δια-
κόπηκε τη 2η μέρα, για λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας, όμως παραμένει ως γε-
γονός η ύπαρξη της Ολυμπιακής Φλόγας, το
μήνυμα του οποίου αποτελεί ελπιδοφόρο για
όλο τον πλανήτη. Η Φλόγα άναψε στις 12 Μαρ-
τίου στην Ολυμπία, και στις 19 του μήνα πα-
ραδόθηκε στους Ιάπωνες διοργανωτές.

Το σεμινάριο της ΔΕΜΑ, με θέμα τον απολογι-
σμό (de-briefing) των 2ων Παράκτιων Μεσο-
γειακών Αγώνων «Πάτρα 2019» και το μέλλον
των Αγώνων, φιλοξένησε η Κυπριακή Ολυμ-
πιακή Επιτροπή στη Λεμεσό, την Παρασκευή 6
Μαρτίου 2020. Βασικό συμπέρασμα, η σημαν-
τικότητα ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της
διοργάνωσης, πάντα μέσα στα σωστά οικονο-
μικά πλαίσια.

Οι κορυφαίοι νέοι
αθλητές και αθλήτριες
της Κύπρου!
Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο
Ολυμπιακό Μέγαρο η «Τελετή Βράβευσης των Καλυτέ-
ρων Εφήβων-Νεανίδων 2019», όπου τιμήθηκαν οι κορυ-
φαίοι νέοι αθλητές και νέες αθλήτριες της Κύπρου για το
έτος που πέρασε. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον
αείμνηστο Ουράνιο Ιωαννίδη. Η αίθουσα «Ευ Αγωνίζε-
σθαι» ήταν κατάμεστη από αθλητές, γονείς και επισήμους.
Η επιλογή των καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων έγινε μέσα
από τις προτάσεις που έκαναν οι οικείες αθλητικές ομο-
σπονδίες.

Καλύτερος Έφηβος απ΄ όλα τα αθλήματα αναδείχτηκε ο
γυμναστής Ηλίας Γεωργίου, ο οποίος το 2019 κατέκτησε
τρία μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα Ανδρών. Δεύτερος
καλύτερος έφηβος ο τζουντόκα Γεώργιος Μπαλαρτζισβί-
λι, και τρίτος ο Γρηγόρης Νικολάου του στίβου.

Καλύτερη νεάνιδα αναδείχτηκε η ιστιοπλόος Μαριλένα
Μακρή, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση της για Ολυμ-
πιακούς του Τόκιο. Δεύτερη καλύτερη νεάνιδα η αθλή-
τρια του στίβου Στυλιάνα Ιωαννίδη και Τρίτη η Σοφία
Ασβεστά του τζούντο.

σελ.5 σελ. 10 σελ. 11

9ο Μαθητικό Συνέδριο 
“Pierre de Coubertin”

Άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα! Σεμινάριο Παράκτιων 
Μεσογειακών Αγώνων



Από δύο σημαιοφόρους η κάθε χώρα
Όπως ανακοίνωσε η ΔΟΕ, στην προσπάθεια για την ισότητα των φύ-
λων, αποφασίστηκε όπως στην τελετή έναρξης του «Τόκιο 2020» η
κάθε χώρα θα έχει το δικαίωμα να παρελάσει με δύο σημαιοφόρους,
έναν άνδρα και μια γυναίκα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βή-
μα στη μάχη για ισότητα, στους Αγώνες του 2020 όπου το 48,8%
των συμμετεχόντων, θα είναι γυναίκες, αριθμός που θα αποτελεί ρε-
κόρ. Στόχος είναι στο «Παρίσι 2024» ο αριθμός αθλητών και αθλη-
τριών να είναι στο 50%-50%.
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Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο

Παγκόσμια θλίψη για Κόμπι Μπράιαντ
Η είδηση της απώλειας του Κόμπι Μπράιαντ, σε αεροπορικό
δυστύχημα στα τέλη Ιανουαρίου, σόκαρε την παγκόσμια
αθλητική οικογένεια. Ο δύο φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης
στην καλαθόσφαιρα, με την Εθνική των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, απεβίωσε σε ηλικία 41 ετών, όταν το ελικόπτερο στο
οποίο βρισκόταν, κατέπεσε στην Καλιφόρνια. Μαζί του «έφυ-
γαν» η 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλα επτά άτομα.

Οκταετής αποκλεισμός για Σουν Γιανγκ
Οκτώ χρόνια αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική δραστη-
ριότητα επέβαλε το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο
(CAS) στον 28χρονο Σουν Γιανγκ. Ο λόγος, το περιστατι-
κό τον Σεπτέμβριο του 2018 όταν ο Κινέζος κολυμβητής
και η ομάδα του έσπασαν φιαλίδια με δείγμα αίματος,
που είχε δώσει λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι θεωρούσαν
παράτυπη τη διαδικασία. Ο Γιανγκ μετράει πέντε Ολυμ-
πιακά μετάλλια, εκ των οποίων τα τρία χρυσά. Πήρε δύο χρυσά στο Λονδίνο σε 400μ και
1500μ ελεύθερο και ένα χρυσό στο Ρίο στα 200μ ελεύθερο.

1,1 δισ. ευρώ έσοδα για NBC
Το NBC, το αμερικάνικο
κανάλι που έχει αγορά-
σει τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα των Ολυμπια-
κών Αγώνων στις ΗΠΑ
μέχρι και το 2032, ανα-
κοίνωσε πρόσφατα ότι
κατέγραψε ρεκόρ εσό-
δων από διαφημίσεις
για το «Τόκιο 2020»
ύψους 1,1 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ! Το 90% του
διαφημιστικού χώρου
στο NBC έχει ήδη συμπληρωθεί, πέντε μήνες πριν την τελετή έναρ-
ξης! Η ΔΟΕ παραχώρησε στο NBC τα δικαιώματα των Ολυμπιακών
Αγώνων, Θερινών και Χειμερινών, το 2014 με ορίζοντα μέχρι το τέ-
λος των Αγώνων του 2032, σε μια συμφωνία ύψους 6,7 δισ. ευρώ.

Όφελος 33 δισ. ευρώ 
για το Κουίνσλαντ
Σύμφωνα με κυβερνητική μελέτη στην
Αυστραλία, η πιθανή διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2032 από την
Πολιτεία του Κουίνσλαντ, θα αποφέρει
στην περιοχή οικονομικό όφελος ύψους
33 δισεκατομμυρίων ευρώ! Επιπλέον,
130 χιλιάδες θέσεις εργασίας θα δημι-
ουργηθούν, τη στιγμή που η μελέτη κρί-
νει πως τα δημόσια ταμεία δεν θα επιβα-
ρυνθούν, αφού το κόστος θα καλυφθεί
με έσοδα χορηγιών και από τη ΔΟΕ. Σύμ-
φωνα με τη μελέτη, στο πρώτο master-
plan των Αγώνων συμπεριλαμβά-νονται
43 στάδια, εκ των οποίων τα 25 είναι στο
Μπρίσμπεϊν και τα υπόλοιπα στις πόλεις
Gold Coast και Sunshine Coast και στις
περιοχές Toowoomba, Cairns και
Townsville. Η ιστιοπλοΐα προτείνεται
όπως διεξαχθεί στα Whitsundays.

“United by Emotion” το μότο των Αγώνων
Όπως αποκάλυψαν οι διοργανωτές των επερχόμενων Ολυμπιακών
Αγώνων, το μότο του «Τόκιο 2020» είναι “United by Emotion”, το
οποίο δίνει έμφαση στη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει ανθρώ-
πους απ΄ όλο τον κόσμο. Οι Ιάπωνες ανακοίνωσαν το μότο, με βίντεο
στα social media, όπου πρωταγωνιστούσε η σταρ του παγκόσμιου
τένις από την Ιαπωνία, Ναόμι Οσάκα.

Η πνευματική, η ψυχική και η σωματική
ολοκλήρωση του ατόμου είναι τελικά το
κύριο έργο της αγωγής. Στην υπηρεσία
λοιπόν της αγωγής τίθεται ο αθλητισμός
μέσω της Ολυμπιακής Παιδείας. Και εννοώ
την αγωγή συνολικά και όχι επί μέρους το-
μείς της.

Μέσα από τον αθλητισμό και φυσικά της
Ολυμπιακής Παιδείας βιώνεται και η κοι-
νωνική αγωγή με την έννοια της αποδε-
κτής συμπεριφοράς, στάσης και δράσης
και η πολιτική αγωγή με την έννοια της τή-
ρησης των κανόνων, της αποδοχής των
ρόλων και της ιεραρχίας και η δημοκρατι-
κή αγωγή με την έννοια της ευγενικής
άμιλλας, του τίμιου παιγνιδιού (fair play)
και της ισότητας ευκαιρίας, αλλά και η
οποιαδήποτε αγωγή συμπεριλαμβανομέ-
νης ασφαλώς και της Φυσικής Αγωγής.

Επαφίεται, λοιπόν στην κάθε Εθνική Ολυμ-
πιακή Επιτροπή να επιλέξουν και εφαρμό-
σουν προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας
(συνήθως σε συνεργασία με τα αρμόδια
Υπουργεία Παιδείας), προσαρμοσμένα
στην κουλτούρα κάθε λαού αλλά και στις
κοινές παραμέτρους που συναποτελούν
την Ολυμπιακή Παιδεία, που έχει ως βάση

τις Ολυμπιακές αξίες και παρακαταθήκες
του Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, οι οποίοι στην
ουσία βασίζονται στην παιδαγωγική πτυ-
χή του Ολυμπισμού.

Για τον Κουμπερτέν η αθλητική επίδοση,
αποτελούσε πρόβλημα για τη σχέση πνεύ-
ματος και σώματος, ένα παιδαγωγικό και
ψυχολογικό πρόβλημα για το πως θα δια-
μορφώσουμε τη βούληση του ανθρώπου
παροτρύνοντας την να ενστερνιστεί τις
παιδαγωγικές αξίες που εκφράζει ο Αθλη-
τισμός. Για τον Κουμπερτέν η νίκη θα πρέ-
πει να είναι το αποτέλεσμα, όχι μόνο της
βιολογικής κατάστασης του ατόμου αλλά
και προϊόν Παιδαγωγικής ανάτασης.

Στην ουσία ο Ολυμπισμός αποτελεί ένα πο-
λύπλευρο παιδαγωγικό σύστημα που απο-
τελεί τη βάση και την ουσία της Ολυμπια-
κής Παιδείας.

Η Ολυμπιακή Παιδεία, αποτελεί στην ουσία
εκπαιδευτική διαδικασία που στηρίζεται σε
επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προ-
γραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης με
σκοπό τη διαμόρφωση ή και τροποποίηση
προτύπων συμπεριφοράς του ατόμου σύμ-
φωνα με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπι-
σμού στις διασυνδέσεις με την Κοινωνία.

Στην Υπηρεσία της 
Αγωγής ο αθλητισμός
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

ΤΟΚΙΟ  2020
Ο Τόμας Μπαχ για την απειλή του κορωνοϊού

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Τόμας Μπαχ
ήταν ξεκάθαρος, μιλώντας στα ΜΜΕ, μετά την πρόσφατη συνεδρία
της εκτελεστικής επιστολής της ΔΟΕ και αναφορικά με το θέμα του
κορωνοϊού. «Στη διάρκεια της συνάντησης, δεν αναφέρθηκε σε κα-
μία περίπτωση η λέξη ‘ακύρωση’ ή ‘αναβολή’. Ακούμε τους ειδικούς,
δεν θα βάλουμε λάδι στη φωτιά και ως υπεύθυνη οργάνωση που εί-
μαστε, παρακολουθούμε το όλο θέμα, έχοντας ανοικτή επικοινωνία
με τους ειδικούς. Ζητάω από τους αθλητές του κόσμου να συνεχί-
σουν την σκληρή δουλειά για πρόκριση και διάκριση στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες, τους οποίους η ΔΟΕ είναι δεσμευμένη να διοργα-
νώσει με επιτυχία μεταξύ 24 Ιουλίου και 9 Αυγούστου».

Η όλη κρίση με τον κορωνοϊό, έχει δημιουργήσει, πάντως, αρκετά
προβλήματα σε προκριματικούς αγώνες, αφού πολλές αθλητικές
διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο είτε ακυρώνονται, είτε αναβάλλον-
ται, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στους αθλητές στη διαδικα-
σία πρόκρισής τους στους Ολυμπιακούς. «Είμαστε πολύ περήφανοι
στη ΔΟΕ», σχολίασε ο κ. Μπαχ, για τον τρόπο που το Ολυμπιακό Κί-
νημα ενεργεί στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, με διά-
φορες χώρες να αναλαμβάνουν την τελευταία στιγμή διοργανώσεις
και να αλληλοστηρίζονται.

Στον Ειρηνικό Ωκεανό το σέρφινγκ του 2024
Η ΔΟΕ ενέκρινε την εισήγηση της οργανωτικής επιτρο-
πής του «Παρίσι 2024», όπως το άθλημα του σέρφινγκ
διεξαχθεί στο νησί Ταϊτή, που πρόκειται για γαλλική κτή-
ση, στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού, περίπου 15.700 χι-
λιόμετρα μακριά από το Παρίσι! Σύμφωνα με την πρότα-
ση, οι 48 σέρφερς θα αγωνιστούν την πρώτη εβδομάδα
και τη δεύτερη εβδομάδα των Αγώνων, θα φιλοξενηθούν
στο Ολυμπιακό Χωριό στο Παρίσι και θα ζήσουν την εμ-
πειρία της τελετής λήξης.



ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Οι νικητές του Cyprus Sunshine Epic

Ο Ondrej Cink από την Τσεχία με τον Πολωνό Bartolomej Wawak και η Δανέ-
ζα Annika Langvad με την Αμερικανίδα Haley Batten έγραψαν το όνομά τους
σε περίοπτη θέση στην ιστορία του εθνικού μας αγώνα ποδηλασίας, καθώς
κέρδισαν το πρώτο Cyprus Sunshine Epic το οποίο διεξήχθη με τους διαγω-
νιζόμενους να αγωνίζονται ως δίδυμα. Ο αγώνας έλαβε χώρα για 24η  φορά
και αποτελεί μετεξέλιξη του Cyprus Sunshine Cup και των «Αυξεντείων», εξ ου
και ολοκληρώνεται ανήμερα του μνημόσυνου του Γρηγόρη Αυξεντίου. Στον
αγώνα μετείχαν 130 αθλητές και αθλήτριες από 23 χώρες. Για τον Cink ήταν
η δεύτερη διαδοχική επιτυχία στην Κύπρο αφού πέρσι κέρδισε το Cross Co-

untry της Αμαθούντας, δεύ-
τερου σκέλους του Cyprus
Sunshine Cup. H Δανέζα
Langvad είναι πολυνίκης του
θεσμού τον οποίο κέρδισε
φέτος για πέμπτη φορά και
δεύτερη διαδοχική, μετά την
περσινή νίκη στα «Αυξέν-
τεια», τα οποία είχε κερδίσει
και τα έτη 2010, 2012 και
2015.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Οι κυπριακές συμμετοχές  στα Παγκόσμια

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Κυπελλούχος η Ε.Ν. Αθηένου

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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Τον Φεβρουάριο διεξήχθησαν στην Αυστραλία παγκόσμια πρωτα-
θλήματα στην ιστιοπλοΐα, με κυπριακές συμμετοχές. Την 25η θέση
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RS:X στο Σορέντο κατέλαβε ο Ανδρέ-
ας Καριόλου, ο οποίος μπήκε με άνεση στον «χρυσό στόλο», και
όπως έγραψε και ο ίδιος στα social media, ένιωθε ότι μπορούσε να
πάρει ακόμη καλύτερο πλασάρισμα.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser στη Μελβούρνη, η καταστρο-
φική προτελευταία ημέρα με το σπασμένο κατάρτι κόστισε στον
Παύλο Κοντίδη ένα καλύτερο πλασάρισμα. Ο Ολυμπιονίκης μας
έμεινε στη 12η θέση, ανεβαίνοντας μάλιστα επτά θέσεις την τελευ-
ταία ημέρα, στις τρεις τελευταίες κούρσες.

Στην ίδια πόλη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser Radial, η Μα-
ριλένα Μακρή μπήκε στο χρυσό στόλο, δείχνοντας ότι είναι σε πο-

λύ καλή αγωνιστική κατάσταση. «Νιώθω πολύ πιο άνετη στο γυναι-
κείο στόλο και πλέον ανίχνευσα και σημεία όπου μπορώ να βελ-
τιωθώ», είπε η ίδια μετά τον αγώνα.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Νέο παγκύπριο ρεκόρ η Κάλια

Λίγες εβδομάδες μετά που
κατέρριψε το παγκύπριο
ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο,
η Κάλια Αντωνίου σημεί-
ωσε νέο εξαιρετικό εθνικό
ρεκόρ, αγωνιζόμενη με τα
χρώματα του Πανεπιστη-
μίου της Αλαμπάμα, στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Η κο-
λυμβήτρια του Σταύρου
Μιχαηλίδη σημείωσε χρό-
νο 55.92 στα 100μ ελεύθε-
ρο, σπάζοντας την προ-
ηγούμενη παγκύπρια επί-
δοση 55.96 που κατείχε εδώ και μια δεκαετία, από το
2009, η Άννα Στυλιανού.
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Το τέταρτο Κύπελλο της ιστορίας
της πανηγυρίζει η γυναικεία ομάδα
της Ένωσης Νέων Αθηένου, η οποία
επικράτησε εύκολα με 29-14 του
Α.Ο. Αραδίππου στον 34ο τελικό Κυ-
πέλλου ΟΠΑΠ, την Κυριακή 8 Μαρ-
τίου. Πολυτιμότερη του Final-4 ανα-
δείχθηκε η Μάγδα Παπά η οποία
συνολικά σκόραρε 25 γκολ, 14 στον
τελικό και 11 στον δύσκολο ημιτελι-
κό, όπου η ομάδα της επικράτησε με ένα τέρμα του Πανελληνίου. Ήταν το τέ-
ταρτο Κύπελλο για την Αθηένου μετά τα τρία πρώτα που ήρθαν συνεχόμενα
(2014, 2015, 2016).

ΣΤΙΒΟΣ
Τεράστια βολή από Λαδά

Πολύ μεγάλο ρεκόρ πέτυ-
χε η Ανδρονίκη Λαδά στη
Νότια Αφρική στις 25 Φε-
βρουαρίου, αγωνιζόμενη
σε διεθνές μίτινγκ στην
Πρετόρια, καθώς έστειλε
τον δίσκο της στα 59.18
μέτρα! Πρόκειται για ένα
εντυπωσιακό παγκύπριο
ρεκόρ, αφού το προηγού-
μενο ανήκε στην ίδια από
το 2014 και ήταν στα
56.69μ, δηλαδή η Λαδά
έστειλε τον δίσκο σχεδόν
τρία μέτρα (!) πάνω από το
παγκύπριο ρεκόρ! Η δισκοβόλος μας προπονείται
από φέτος με το γκρουπ ριπτών του Κώστα Σταθε-
λάκου και με το νέο της ρεκόρ έπιασε με άνεση το
όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στί-
βου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παρίσι (26-30 Αυ-
γούστου 2020).

Με θέμα «Ολυμπισμός – Ειρήνη – Εκε-
χειρία», πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στο

Ολυμπιακό Μέγαρο, το 9ο Μαθητικό Συνέ-
δριο “Pierre de Coubertin”, με διοργανώτρια
την Επιτροπή “Pierre de Coubertin” της Εθνι-
κής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ).

120 περίπου μαθητές από πέντε Λύκεια της
Κύπρου και ένα της Ελλάδας συμμετείχαν
στο συνέδριο. Τα σχολεία που συμμετείχαν
φέτος ήταν το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακα-
τάμειας (Λευκωσία), το Λύκειο Παραλιμνίου
(Αμμόχωστος), το Λύκειο Λειβαδιών (Λάρνα-
κας), το Λύκειο Λινόπετρας (Λεμεσός), και το
Λύκειο «Γιαννάκη Ταλιώτη» Γεροσκήπου (Πά-
φος). Από την Ελλάδα συμμετείχαν μαθητές
από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο
Αθηνών.

Στους μαθητές είχε ζητηθεί όπως η παρου-
σίασα τους στηριχτεί στο θέμα «Ολυμπισμός
– Ειρήνη – Εκεχειρία». Και όπως συμβαίνει
κάθε φορά, κάθε σχολείο προσέγγισε δια-
φορετικά το θέμα, με αποτέλεσμα να απο-
λαύσουμε έξι διαφορετικές παραλλαγές του
βασικού θέματος, με τη χρήση ποίησης, τρα-
γουδιού, θεατρικών, χορού, βιντεοσκοπημέ-
νων συνεντεύξεων και νέες τεχνολογίες.

Το τελετουργικό της έναρξης του συνεδρίου
περιλάμβανε την ανάκρουση του Ολυμπια-
κού Ύμνου, και ανάγνωση του χαιρετισμού
του πρόεδρου της ΕΟΑΚ κ. Ντίνου Μιχαηλί-
δη. Το πρόγραμμα του συνεδρίου παρου-
σίασε η κα Κάλλη Χατζηιωσήφ, μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, και μέλος
της Εφορείας της ΕΟΑΚ, και της Επιτροπής
της ΚΟΕ «Pierre de Coubertin”.

Χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου απη-
ύθυναν η γενική γραμματέας της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελλάδας κα. Ντόρα
Πάλλη, ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Ανδρέας Μι-

χαηλίδης, ενώ την κήρυξη των εργασιών του
συνεδρίου πραγματοποίησε εκ μέρους του
Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρό-
μου, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευ-
σης Δρ. Κυπριανός Λούης.

Εξαιρετικές παρουσιάσεις από τα παιδιά στο 
9ο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre de Coubertin”
Πέντε λύκεια της Κύπρου και ένα της Ελλάδας συμμετείχαν στο Μαθητικό Συνέδριο που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2020

Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κύπρο και
την ιστορία του τόπου μας είχαν οι μαθητές
από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο
Αθηνών, οι οποίοι ήρθαν στο νησί μας στα
πλαίσια της συμμετοχής τους στο 9ο Παγκύ-
πριο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre de Couber-
tin”. Οι δέκα μαθητές, μαζί με τους δύο καθη-
γητές-συνοδούς τους, ήρθαν στην Κύπρο την
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου και μέχρι την Τε-
τάρτη είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μια
σειρά από ιστορικά σημεία αναφοράς στη
Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Στη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής
τους στη χώρα μας, οι μαθητές από την Αθή-
να περιηγήθηκαν στην εντός των τειχών Λευ-

κωσία από ξεναγό του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού. Επισκέφθηκαν το Παγκύπριο Γυμνάσιο
και το εξαιρετικό μουσείο του αρχαιότερου
ελληνικού σχολείου στην Κύπρο. Φιλοξενή-
θηκαν στην Αρχιεπισκοπή, όπου είχαν την
ευκαιρία να μάθουν για την πλούσια ιστορία
εκκλησία της Κύπρου. Πήγαν στη Λεμεσό,
όπου περιηγήθηκαν στην αναπλασμένη πε-
ριοχή του Κάστρου και του Μόλου. Μετέβη-
σαν στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον
Τύμβο Μακεδονίτισσας, όπου κατέθεσαν
στεφάνια και έμαθαν για τους Αγώνες των
Κυπρίων το 1955-1959 και το 1974 από εκ-
πρόσωπους του Τμήματος Φυλακών και την
Εθνική Φρουρά, που ανέλαβαν τις ξεναγή-

σεις. Τέλος, επισκέφθηκαν το Κυπριακό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, όπου στεγάζεται η ιστο-
ρία δέκα και πλέον χιλιετιών του τόπου μας.

Οι δέκα μαθητές είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν μια σειρά από ιστορικά σημεία

αναφοράς στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Η επίσκεψη από την Ελλάδα

Κάθε σχολείο προσέγγισε διαφορετικά το θέμα,
με αποτέλεσμα να απολαύσουμε έξι διαφορετικές

παραλλαγές του βασικού θέματος.
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ΚΥΡΙΟ
ΘΕΜΑ

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Ολυμ-
πιακό Μέγαρο η «Τελετή Βράβευσης των Καλυτέρων Εφήβων-
Νεανίδων 2019», όπου τιμήθηκαν οι κορυφαίοι νέοι αθλητές

και νέες αθλήτριες της Κύπρου για το έτος που πέρασε. Η εκδήλω-
ση ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο Ουράνιο Ιωαννίδη. Η αίθουσα
«Ευ Αγωνίζεσθαι» ήταν κατάμεστη από αθλητές, γονείς και επισή-
μους.

Η επιλογή των καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων έγινε μέσα από τις
προτάσεις που έκαναν οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Συνολικά
προτάθηκαν από 38 Ομοσπονδίες, 38 έφηβοι και 35 νεάνιδες ατο-
μικών και ομαδικών αθλημάτων.

Καλύτερος Έφηβος απ΄ όλα τα αθλήματα αναδείχτηκε ο γυμναστής
Ηλίας Γεωργίου, ο οποίος το 2019 κατέκτησε τρία μετάλλια σε Παγ-
κόσμια Κύπελλα Ανδρών. 2ος Καλύτερος Έφηβος ήταν ο τζουντόκα
Γεώργιος Μπαλαρτζισβίλι, και 3ος Καλύτερος Έφηβος ο Γρηγόρης
Νικολάου του στίβου.

Καλύτερη νεάνιδα αναδείχτηκε η ιστιοπλόος Μαριλένα Μακρή, η
οποία εξασφάλισε την πρόκριση της για Ολυμπιακούς του Τόκιο. 2η
καλύτερη νεάνιδα η αθλήτρια του στίβου Στυλιάνα Ιωαννίδη και 3η
καλύτερη νεάνιδα η Σοφία Ασβεστά του τζούντο.

Το έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» που απονέμεται στον καλύ-
τερο αθλητή στίβου απονεμήθηκε στον Τριπλουνίστα Γρηγόρη Νι-
κολάου. Το έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη», που απονέμεται στην
καλύτερη νεάνιδα αθλήτρια του στίβου απονεμήθηκε στην Στυλιά-
να Ιωαννίδη που αγωνίζεται στο Άλμα εις Ύψος.

Το έπαθλο «Πεύκιος Γεωργιάδης» που απονέμεται προς τιμήν, του
αείμνηστου πρώην Υπουργού Παιδείας Πεύκιου Γεωργιάδη, στον
καλύτερο αθλητή/τρια που ξεχώρισε τόσο με τις επιδόσεις του στα
μαθήματα όσο και με τις αγωνιστικές του επιτυχίες απονεμήθηκε
στον πετοσφαιριστή Σωτήρη Σιαπάνη.

Στα ομαδικά αθλήματα, καλύτερος αθλητής αναδείχτηκε ο ποδο-
σφαιριστής Ιωάννης Κωστή και καλύτερη αθλήτρια η πετοσφαιρί-
στρια Γεωργία Σταυρινίδου.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των βραβευθέντων ανά Αθλητική
ομοσπονδία:

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Καλύτερος Έφηβος: Ηλίας Γεωργίου (Ενόργανη Γυμναστική)

2ο Βραβείο: Γεώργιος Μπαλαρτζισβίλι (Τζούντο/-60Kg)

3ο Βραβείο: Γρηγόρης Νικολάου (Στίβος/Τριπλούν)

Καλύτερη Νεάνιδα: Μαριλένα Μακρή (Ιστιοπλοΐα/Laser Radial)

2ο Βραβείο: Στυλιάνα Ιωαννίδη (Στίβος/Ύψος)

3ο Βραβείο: Σοφία Ασβεστά (Τζούντο/-52Kg)

Οι κορυφαίοι νέοι και νέες αθλητές της Κύπρου!
H Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε τους κορυφαίους έφηβους και νεάνιδες του 2019 
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ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Καλύτερος Έφηβος: Ιωάννης
Κωστή (Ποδόσφαιρο/Ν.Σαλα-
μίς-Εθνική Ομάδα)

Καλύτερη Νεάνιδα: Γεωργία Σταυρινίδου ( Πετόσφαιρα/Ανόρθω-
ση-Εθνική ομάδα )

ΕΠΑΘΛΟ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»
ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΙΒΟΥ:
Γρηγόρης Νικολάου
(Στίβος/Τριπλούν)

ΕΠΑΘΛΟ 
«ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ»
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ:
Στυλιάνα Ιωαννίδη 
(Στίβος/Ύψος)

ΕΠΑΘΛΟ 
«ΠΕΥΚΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»: 
Σωτήρης Σιαπάνης (Πετό-
σφαιρα & Beach Volley
/Εθνική Ομάδα)

ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ:
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ : Στέφανος Σάββα / Κλειώ Μαρία Ιωάννου

ΓΚΟΛΦ : Νικόλας Πιτυρής

ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ : Αλέξανδρος Χατζηπαύλου / Κρίστιαν Καρή

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ : Άννα Σοκόλοβα

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ : Ηλίας Γεωργίου / Γκλόρια Φιλασίδη

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ : Βικτώρια Σκιττίδη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ : Αιμίλιος Πέτρου / Λουκία Γεωργίου

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ : 
Τζόζεφ Ηλία / Κωνσταντίνα Μελετιέ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ :
Γιώργος Παπακωνσταντίνου / Φλωρεντία Λοϊζίδου

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ : Σωτήρης Μιλτιάδους / Μαριλένα Μακρή

ΚΑΝΟ : Ορέστης Αγαθαγγέλου / Σάββια Χατζηχαραλάμπους

ΚΑΡΑΤΕ : Λοϊζος Βασιλείου / Ειρήνη Κοντού

KICK-BOXING (ALL STYLES): Νικόλας Χαραλάμπους

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ : Χρήστος Μανώλη / Alexandra Schegoleva

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ : Νικόλας Αριστείδου / Στυλιάνα Αντωνιάδου

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ : Αριστόδημος Έλληνας

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ : Χρίστος Χαϊλής / Ιωάννα Πίσση

ΞΙΦΑΣΚΙΑ : Αλέξανδρος Ταλιώτης

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ-
ΣΜΟΣ : Ανδρέας Εφραίμ / Σεμέλη Αρκατίτη

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΕΣ : Ήλια Καράνκεβιτς / Αντζελίνα Κουντριάβτσεβα

ΠΑΛΗ : Κωνσταντίνος Καρακασίδης

ΠΕΝΤΑΘΛΟ / ΔΙΑΘΛΟ : Ανδρέας Γιωργαλλής / Αικατερίνη Πηλείδη

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ : Χρήστο Φιλοκύπρου / Ελένη Αντρέου

ΠΥΓΜΑΧΙΑ : Οδυσσέας Ατζματζίδης / Ηλιάνα Χατζηβασιλείου

ΣΑΜΠΟ : Βασίλειος Αποστολακούδης / Άννα Νικοδήμου

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ : Πέτρος Εγγλεζούδης / Αναστασία Ελευθερίου

ΣΚΟΥΟΣ : Κωνσταντίνος Βασιλειάδης / Ελεάνα Χαραλάμπους

ΣΤΙΒΟΣ : Γρηγόρης Νικολάου / Στυλιάνα Ιωαννίδου

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ : Ευάγγελος Γεώργιος Αντωνίου / Ευτυχία Χρίστου

ΤΖΟΥΝΤΟ : Γεώργιος Μπαλαρτζισβίλι / Σοφία Ασβεστά

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ : Άγγελος Κωνσταντίνου / Έλενα Πέτρου

ΤΡΙΑΘΛΟ : Παύλος Καλλή / Αντωνία Σοφοκλέους

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ : Ανδρέας Επιφανίου / Τζώρτζια Επιφανίου

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ : Ανδρέας Παφίτης /Μόνα Ζάριτς
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ : Σωτήρης Σιαπάνης / Γεωργία Σταυρινίδου
BEACH VOLLEY : Σωτήρης Σιαπάνης / Ντάρια Κουσάροβα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ : Ιωάννης Κωστή / Έλενα Αριστοδήμου
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ : Σταύρος Σιεχάτε Ριάτ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ : Μάριος Χαραλάμπους /Ιωάννα Αβρααμίδου
BEACH HANDBALL : Aντώνης Πέτρου / Γεωργία Καϊλά
ΧΟΚΕΪ : Χαράλαμπος Σαμουήλ / Ζωή Ιωάννου

Τα Βραβεία «Γλαύκος Κληρίδης»
Το βραβείο «Γλαύκος Κλη-
ρίδης» που απονέμεται κά-
θε χρόνο στον καλύτερο
αθλητή και την καλύτερη
αθλήτρια της χρονιάς στις
κατηγορίες Ανδρών και Γυ-
ναικών, απονεμήθηκε
στους Παύλο Κοντίδη και
στην Άντρη Ελευθερίου.
Εξάλλου, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης, η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή απέ-
νειμε ξεχωριστή Τιμητική
Βράβευση στον Μάρκο Πα-
γδατή που ολοκλήρωσε
την 20ετή καριέρα του.

Η επιλογή των καλυτέρων Εφήβων-Νεανί-
δων έγινε μέσα από τις προτάσεις που
έκαναν οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες.
Συνολικά προτάθηκαν από 38 Ομοσπον-
δίες, 38 έφηβοι και 35 νεάνιδες ατομικών
και ομαδικών αθλημάτων.
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Όλη η Κύπρος στο πλευρό της Ολυμπιακής ομάδας
Το χορηγικό πρόγραμμα  «Υιοθετήστε έναν Αθλητή»  σημείωσε μεγάλη επιτυχία

Η ιστορία της Ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας
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Φως στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο
πλανήτης πρόσφερε η Ολυμπιακή Φλό-
γα, η οποία άναψε στις 12 Μαρτίου 2020

στην αρχαία Ολυμπία και στις 19 του μήνα πα-
ραδόθηκε στους Ιάπωνες διοργανωτές, οι οποί-
οι τη μετέφεραν αεροπορικώς στη χώρα τους.

Η Φλόγα είναι ένα από τα βασικά σύμβολα του
Ολυμπιακού Κινήματος με οικουμενική απήχη-
ση και βαθύ συμβολισμό. Αποτελεί το συνδετι-
κό κρίκο ανάμεσα στους αρχαίους και στους
σύγχρονους Αγώνες, παραπέμποντας στην ιε-
ρή φλόγα της θεάς Εστίας που έκαιγε άσβεστη
(άσβεστον πυρ) στο Πρυτανείο της Ολυμπίας.

Για την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η
χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
έχει το αποκλειστικό προνόμιο να προσφέρει
σε όλο τον κόσμο τη Φλόγα, προερχόμενη από
τις ακτίνες του ηλίου της Ηλείας, της περιοχής
όπου βρίσκεται η Ολυμπία.

Η πρώτη φορά που Ολυμπιακή Φλόγα χρησι-
μοποιήθηκε σε Ολυμπιακούς, ήταν το 1928 στο
Άμστερνταμ, όμως η πρώτη αφή και λαμπαδη-
δρομία της Ολυμπιακής Φλόγας έγινε το 1936
ενόψει των Αγώνων στο Βερολίνο. Τότε η Φλό-
γα μεταφέρθηκε δια ξηρός και κάλυψε 3422 χι-
λιόμετρα, διανύοντας τα Βαλκάνια και την κεν-
τρική Ευρώπη, για να φτάσει στη γερμανική
πρωτεύουσα.

Το 1948 η Φλόγα μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα και από εκεί με πλοίο
πήγε στην Ιταλία και ακολούθως στην Ευρώπη και τελικά στο Λον-
δίνο. Το 1952 η Φλόγα ανέβηκε για πρώτη φορά σε αεροπλάνο, με
τελικό προορισμό το Ελσίνκι, ενώ μεγάλη διαδρομή έκανε το 1956
στη Μελβούρνη και το 1964 στο Τόκιο -ενδιάμεσα, το 1960 η δια-
δρομή προς τη Ρώμη έγινε με πλοίο.

Το 1976 η Φλόγα μεταφέρθηκε από την Αθήνα στο Μόντρεαλ δια-
μέσου… δορυφόρου, αφού χρησιμοποιήθηκαν οι… ηλεκτρονικοί
παλμοί από την ίδια τη Φλόγα για να ανάψει η δάδα στην άλλη άκρη
του κόσμου. Μία πρακτικά που σήμερα φαντάζει ακραία και φυσι-
κά αδύνατο να πραγματοποιηθεί ξανά.

Το 1984 δεν έγινε λαμπαδηδρομία στην Ελλά-
δα, αλλά η Φλόγα άναψε σε στενό κύκλο στην
Ολυμπία και αμέσως δόθηκε στους Αμερικα-
νούς, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εμπο-
ρευματοποίηση της Λαμπαδηδρομίας! Βεβαί-
ως, σήμερα η εμπορική αξιοποίηση της Ολυμ-
πιακής Φλόγας αποτελεί πλέον το φυσικό επα-
κόλουθο της γιγάντωσης των Ολυμπιακών.

Το 2000 η Φλόγα επισκέφθηκε για πρώτη φο-
ρά τις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού, πριν κα-
ταλήξει στο Σίδνεϊ, ενώ το 2004 πραγματοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά αληθινή παγκόσμια
λαμπαδηδρομία, η οποία επισκέφθηκε όλες τις
ηπείρους, ανάμεσα τους για πρώτη φορά την
Αφρική και τη Νότια Αμερική και βεβαίως την
Κύπρο, στις 8 Ιουλίου 2004, στην τελευταία
στάση πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για το τε-
λικό σκέλος πριν την Αθήνα.

Η παγκόσμια λαμπαδηδρομία επιχειρήθηκε
και το 2008, όμως οι συνεχόμενες διαμαρτυ-
ρίες σε όλες σχεδόν τις στάσεις της Φλόγας, με

αποδέκτη την Κίνα και τις καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από τη χώρα, υποχρέωσαν τη ΔΟΕ να αποσύρει την πρακτική της
παγκόσμιας λαμπαδηδρομίας για τις επόμενες διοργανώσεις. Έτσι,
το 2012, το 2016 και το 2020 η Φλόγα μετέβη απευθείας σε Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, Βραζιλία και Τόκιο, με μοναδική εξαίρεση μία στάση σε
Λωζάνη και Γενεύη το 2016.

Κατά τη διάρκεια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων η φλόγα
καίει μέρα και νύκτα σε ειδικό βωμό, συνήθως μέσα στο Ολυμπια-
κό Στάδιο της πόλης που τους φιλοξενεί, αν και τα τελευταία χρόνια
βλέπουμε την πρακτική η Φλόγα να καίει σε κεντρικό σημείο της
πόλης. Κάτι που θα συμβεί και το 2020, οπόταν η Φλόγα θα τοπο-
θετηθεί σε γέφυρα πεζών στο Tokyo Bay Zone, σε σημείο το οποίο
θα λειτουργεί ως μεγάλο υπαίθριο Ολυμπιακό Πάρκο.
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Το 1936 έγινε για πρώτη φορά η Αφή της Φλόγας, το οποίο αποτελεί μέγα προνόμιο για την Ελλάδα

Από τον Μάιο του 2019, οπόταν ανακοινώθηκε το χορηγικό
πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τό-
κιο», μέχρι τον Μάρτιο του 2020, όταν γράφονταν αυτές οι

γραμμές, είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι η πρωτοβουλία της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) για δημιουργία ευκαιριών για επιπλέ-
ον στήριξη των αθλητών της προ-Ολυμπιακής ομάδας, ήταν από-
λυτα πετυχημένη!

Μέσα στους δέκα περίπου μήνες του προγράμματος, ένα ποσό γύ-
ρω στις 300 χιλιάδες ευρώ συγκεντρώθηκε από τις εταιρείες και
τους ιδιώτες που στήριξαν το πρόγραμμα, χρήματα που δόθηκαν
εξ ολοκλήρου στους Κύπριους αθλητές και αθλήτριες, που προ-
ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο. Και το σημαντικότερο είναι πως επωφελήθηκαν από το
πρόγραμμα σχεδόν το σύνολο των αθλητών που είχαν περιληφθεί
σε αυτό, δηλαδή γύρω στα 35 άτομα!

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνος Μι-
χαηλίδης δήλωσε για το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή»: «Εί-
μαστε πολύ ικανοποιημένοι για τη μεγάλη στήριξη που έλαβαν οι
αθλητές μας μέσα από το πρόγραμμα ‘υιοθεσίας’ της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής. Η στήριξη προς τους αθλητές είναι πάρα
πολύ σημαντική και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει εκείνο το επι-
πλέον σπρώξιμο που χρειάζονταν, για να πετύχουν απόλυτα τους
στόχους τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Εκ μέρους της
ΚΟΕ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες και τους ιδιώτες που
στήριξαν το πρόγραμμα. Θέλω επίσης με την ευκαιρία να ευχαρι-
στήσω θερμά τους χορηγούς της ΚΟΕ που είναι πάντα δίπλα μας και
μας στηρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Αυτοί είναι ο
διαχρονικός χορηγός ΟΠΑΠ Κύπρου, οι Μέγα Χορηγοί RCB Bank,
Carbo One και Χαραλαμπίδης Κρίστης και οι Επίσημοι Χορηγοί Cy-
ta, Toyota και Metro Supermarkets».

Μέσα στους δέκα περίπου μήνες του προγράμματος, ένα ποσό γύρω στις 300
χιλιάδες ευρώ συγκεντρώθηκε από τις εταιρείες και τους ιδιώτες που
στήριξαν το πρόγραμμα, χρήματα που δόθηκαν εξ ολοκλήρου στους

Κύπριους αθλητές και αθλήτριες.

Πιο κάτω ακολουθούν οι αθλητές που «υιοθετήθηκαν» μέσα
από το πρόγραμμα της ΚΟΕ:

Μάριος Γεωργίου (ενοργ. γυμναστική) - Petrolina (Holdings)
Public Ltd

Ραλούκα Σερμπάν (τένις) - Costas Papaellinas Pharmaceutical
Organization Ltd

Μάριος Γεωργίου, Ηλίας Γεωργίου, Τομ Νικολάου (ενοργ. γυμνα-
στική), Βικτώρια Σκιττίδη (ρυθμ. Γυμναστική) - Carbo One Ltd

Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή) - CTC-ARI Airports Duty Free

Ναταλία Ευαγγελίδου (στίβος) - EKO Hellenic Petroleum Cyprus

Ναταλία Ευαγγελίδου (στίβος) - Elements Capital Management

Ελένη Αρτυματά, Κυριάκος Ιωάννου, Χρίστος Δημητρίου, Ναταλία
Ευαγγελίδου, Βασίλη Κωνσταντίνου, Πάρης Μπατζάβαλης,
Νεκταρία Παναγή, Ραμόνα Παπαϊωάννου, Απόστολος Παρέλλης,
Μίλαν Τραΐκοβιτς, Ολίβια Φωτοπούλου, Νταγκμάρα Χάντζλικ,
Αμίν Χατίρι (Στίβος) - Charalambides Christis

Άντρη Ελευθερίου, Ανδρέας Μακρής, Δημήτρης Κωνσταντίνου
(σκοποβολή) - Υφυπουργείου Τουρισμού Κυπριακής Δημοκρατίας

Ανδρέας Καριόλου (ιστιοπλοΐα) - Philip Christopher

Μαριλένα Μακρή (ιστιοπλοΐα) - AJK Wealth Management Ltd

Ελένη Αρτυματά (στίβος) - ΠΟΜΑΚ 

Τομ Νικολάου (ενοργ. γυμναστική), Άλεξ Τοφαλίδης (ξιφασκία)
- Απόδημοι Λονδίνου

Μίλαν Τραΐκοβιτς, Απόστολος Παρέλλης (στίβος), Άντρη
Χριστοφόρου (ποδηλασία) - Medochemie Ltd

Μάριος Γεωργίου (ενοργ. γυμναστική), Ελένη Αρτυματά, Νεκταρία
Παναγή (στίβος), Ραλούκα Σερμπάν (τένις) - Herbalife Nutrition

Η πρώτη αφή και λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας έγινε το
1936 ενόψει των Αγώνων στο Βερολίνο. Μεταφέρθηκε δια ξηρός και
κάλυψε 3422 χιλιόμετρα, διανύοντας τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευ-
ρώπη, για να φτάσει στη γερμανική πρωτεύουσα.

Στις 8 Ιουλίου 2004 η Ολυμπιακή
Φλόγα επισκέφθηκε την Κύπρο,
στην τελευταία στάση πριν επι-
στρέψει στην Ελλάδα για το τελι-
κό σκέλος πριν την Αθήνα.

Φως στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο πλανήτης πρόσφερε η Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία άναψε
στις 12 Μαρτίου 2020 στην αρχαία Ολυμπία.



Το σεμινάριο της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων
(ΔΕΜΑ), με θέμα τον απολογισμό (de-briefing) των 2ων Παρά-
κτιων Μεσογειακών Αγώνων «Πάτρα 2019» και το μέλλον των

Αγώνων, φιλοξένησε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο ξενοδο-
χείο St. Raphael στη Λεμεσό, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020. Το
βασικό συμπέρασμα που βγήκε μέσα από το σεμινάριο ήταν η ση-
μαντικότητα ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της διοργάνωσης, πάντα
μέσα στα σωστά οικονομικά πλαίσια.

Το σεμινάριο αποτέλεσε το τελικό de-briefing των Αγώνων που έγι-
ναν στην Πάτρα τον Αύγουστο του 2019. Οι Εθνικές Ολυμπιακές Επι-
τροπές που ήταν παρούσες είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν τη χρη-
σιμότητα της συγκεκριμένης διοργάνωσης για την αθλητική οικο-
γένεια της Μεσογείου. Η σύγκριση της 1ης διοργάνωσης, του 2015
στην Πεσκάρα, με αυτή του 2019 στην Πάτρα, μέσα από την έρευ-
να που έγινε ανάμεσα στις Ολυμπιακές Επιτροπές, και την οποία πα-
ρουσίασε ο κ. Στράτος Καρέτος εκ μέρους της συντονιστικής επι-
τροπής των Μεσογειακών Αγώνων, κατέδειξε την ανοδική τάση της
διοργάνωσης και την προοπτική περαιτέρω ενδυνάμωσης της για
το μέλλον. Οι 3οι Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες θα γίνουν το 2023
στην ιταλική πόλη Πέζαρο.

Το σεμινάριο, που ήταν ολοήμερο, άρχισε στις 9 το πρωί με χαιρε-
τισμούς του προέδρου της ΔΕΜΑ κ. Αμάρ Αντάντι και του προέδρου
της ΚΟΕ κ. Ντίνου Μιχαηλίδη. Ο κ. Αντάντι ευχαρίστησε θερμά την
ΚΟΕ για τη φιλοξενία. Ο κ. Μιχαηλίδης καλωσόρισε τους προσκε-
κλημένους στην Κύπρο και στάθηκε στη σημαντικότητα της αθλη-
τικής σύναξης των λαών της Μεσογείου, είτε στους Παράκτιους, εί-
τε στους Παραδοσιακούς Αγώνες, τονίζοντας ότι το πνεύμα του
Ολυμπισμού ενώνει λαούς. Για τον πρόεδρο της ΚΟΕ ήταν μία ση-
μαντική στιγμή η παρουσία του στο σεμινάριο στη Λεμεσό, αφού
ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μετά την προγραμματισμένη
εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο. 

Στην έναρξη του σεμιναρίου, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτρο-
πής της Πάτρας 2019, κ. Νικόλαος Παπαδημάτος μετέφερε χαιρετι-
σμό του Υφυπουργού Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Λευτέρη Αυγενά-
κη.

Το δεύτερο σκέλος του σεμιναρίου ασχολήθηκε με εισηγήσεις για το
μέλλον των Αγώνων, από τον κ. Τούλιο Παρατόρε, πρόεδρο της Επι-
τροπής Συνεργασίας και Συντονισμού της ΔΕΜΑ και τον γενικό
γραμματέα της Ολυμπιακής Επιτροπής του Σαν Μαρίνο κ. Έρος
Μπολόνια.
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Το λογότυπο των ΑΜΚΕ 2021
Το λογότυπο των 19ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ), που θα διεξαχθούν το 2021 στην
Ανδόρα, παρουσίασαν τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου οι διοργανωτές, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που
έγινε στην παρουσία του πρωθυπουργού Ζαβιέρ Εσπότ Ζαμόρα και του προέδρου της Ολυμπιακής
Επιτροπής της Ανδόρας Ζαουμέ Μαρτί. Το λογότυπο απεικονίζει ένα θυμιατήρι με οκτώ λωρίδες χρω-
μάτων, που αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες ενορίες του Πριγκηπάτου: «Το λογότυπο μεταδίδει την
ανεκτικότητα της χώρας μας, τη φιλοξενία μας και το πάθος μας», εξήγησε ο Τόνι Κολόμ, ο δημιουρ-
γός πίσω από το λογότυπο.

Σημαντική η ενίσχυση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

Μας άφησε ο Ουράνιος Ιωαννίδης
Την απώλεια του Ουράνιου Ιωαννίδη θρήνησε ο κυπριακός αθλητισμός και η
κυπριακή κοινωνία, στις 30 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από τη ζωή ο τέως πρό-
εδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε ηλικία 75 ετών ο Ουράνιος
έχασε τη μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε εδώ και μερικά χρό-
νια. Ο εκλιπών, αφιέρωσε τη ζωή του στην πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας,
και ειδικότερα στην Παιδεία, και τον Αθλητισμό προσφέροντας πολύτιμες
υπηρεσίες από όλες τις βαθμίδες όπου κλήθηκε να υπηρετήσει. Ο Επίτιμος
Καθηγητής Ουράνιος Μ. Ιωαννίδης διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμ-
πιακής Επιτροπής κατά την οκταετία 2008-2016. Διετέλεσε επίσης Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και Βουλευτής με το Δημοκρατικό Συναγερ-
μό. Οι σημαίες στο Ολυμπιακό Μέγαρο κυμάτισαν μεσίστιες για τρεις ημέρες,
ως ένδειξη σεβασμού.

Σημαντικές αποφάσεις της ΔΟΕ 
για «Τόκιο 2020»
Ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις έλαβε η εκτελεστική επι-
τροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία συ-
νεδρίασε το διήμερο 3-4 Μαρτίου 2020 στην έδρα της
στη Λωζάνη. Στα πλαίσια της προώθησης της ισότητας
των φύλων, λήφθηκαν δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις.
Συγκεκριμένα, στην τελετή έναρξης της 24ης Ιουλίου, η
κάθε Ολυμπιακή Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να ορίσει
δύο σημαιοφόρους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, οι οποί-
οι θα μεταφέρουν μαζί τη σημαία της χώρας τους! Επι-
πλέον, αποφασίστηκε όπως και οι 206 ομάδες, καθώς και
η Ομάδα Προσφύγων, θα πρέπει να συμμετάσχουν με
άτομα και των δύο φύλων.

Άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα!
Η δημόσια παρουσία της Ολυμπιακής Φλόγας μπορεί να ήταν σύν-
τομη, αφού το ελληνικό σκέλος διακόπηκε τη 2η μέρα, για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας, όμως παραμένει ως γεγονός η
ύπαρξη της Ολυμπιακής Φλόγας, το μήνυμα του οποίου αποτελεί
ελπιδοφόρο για όλο τον πλανήτη. Η Φλόγα άναψε στις 12 Μαρτίου
στην Ολυμπία, σε μία τελετή που διεξήχθη με ελάχιστο κόσμο και με
παρόντες τον Πρόεδρο της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ και τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, στην τελευ-
ταία του ημέρα ως ΠτΔ. Πρώτη λαμπαδηδρόμος ήταν η χρυσή και
χάλκινη Ολυμπιονίκης του 2016 στην σκοποβολή Άννα Κορακάκη.

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ, μιλώντας στην τελετή, τόνισε
ότι «είμαστε έντονοι στη δέσμευση μας για επιτυχή διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, περιορίζοντας με τα κατάλλη-
λα μέτρα την εξάπλωση του κορωνοϊού. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες εί-
ναι μια ισχυρή επίδειξη της ενότητας της ανθρωπότητας. Και η Ια-
πωνία θα επιδείξει αυτό το μήνυμα και την καινοτομία της, το κα-
λοκαίρι. Οι Ιάπωνες θα καλωσορίσουν με τον καλύτερο τρόπο τον
κόσμο και τους 11 χιλιάδες καλύτερους αθλητές του κόσμου».

Το σεμινάριο αποτέλεσε το τελικό de-briefing των Αγώνων που
έγιναν στην Πάτρα τον Αύγουστο του 2019. Οι Εθνικές Ολυμπια-
κές Επιτροπές που ήταν παρούσες είχαν την ευκαιρία να εξετά-

σουν τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με χαιρετισμούς του προέδρου της ΔΕΜΑ κ. Αμάρ Αντάντι και του προέδρου της ΚΟΕ κ. Ντίνου Μιχαηλίδη.



Μαζί για μια νέα πορεία!
Tokyo 2020

Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

#TeamCyprus

Διαχρονικός χορηγός Μέγας χορηγός Επίσημος χορηγός


