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ΣΣ την παρουσία των περισσοτέρων αθλητών 

της Ολυμπιακής ομάδας και αρκετών που 

βρίσκονταν κοντά στην επίτευξη του στόχου 

της πρόκρισης για τους αγώνες του Λονδίνου, η Κυπριακή 

Ολυμπιακή Επιτροπή παρέθεσε στις 8 Μαρτίου, δημοσιο-

γραφική διάσκεψη, που αφορούσε στην ενίσχυση της Ολυ-

μπιακής ομάδας από τις κάρτες Visa της Τράπεζας Κύπρου. 

Παρόντες ήταν ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής της Τράπεζας 

Κύπρου κ. Χάρης Πουαγκαρέ και ο Ύπατος Αρμοστής της 

Μεγάλης Βρετανίας κ. Μάθιου Κιντ.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης απηύθυνε, το 

πιο μεγάλο ευχαριστώ στην Τράπεζα Κύπρου, τον μόνο με-

γάλο χορηγό και υποστηρικτή της, που με την χορηγία της 

επιτρέπει να υλοποιούνται οι σχεδιασμοί της Ολυμπιακής 

Επιτροπής.  Όπως ανέφερε, «η Τράπεζα Κύπρου πέραν της 

προσφοράς της ως διαχρονικός μεγάλος χορηγός της ΚΟΕ, 

αποφάσισε να στηρίξει ξεχωριστά και την Ολυμπιακή μας 

Ομάδα μέσω των καρτών visa της Τράπεζας Κύπρου προ-

σφέροντας μερίδιο από τις πράξεις που κάνουν οι πολίτες με 

τις κάρτες Visa της Τράπεζας Κύπρου». Σημείωσε δε εμφα-

ντικά, ότι μόνο από τις κάρτες Visa της Τράπεζας Κύπρου και  

από καμίαν άλλη Visa,  καμιάς άλλης Τράπεζας, δίνεται χο-

ρηγία για την Ολυμπιακή Ομάδα της Κύπρου».

TΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΠΡΟΥ …
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ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ VISA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ : ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η Η επιχορήγηση περιλαμβάνει μεταξύη άλλων τους παρακάτω τομείς:  Ενοικιαγορά απαραίτητου εξο-

πλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της αποστολής στο Ολυμπιακό χωριό ή καλύτερα στα «Ολυμπι-

ακά χωριά» που θα μείνει η Ολυμπιακή Ομάδα.

Ικανοποίηση εξειδικευμένων αναγκών αθλητών της Ολυμπιακής Ομάδας (π.χ. διαμονή εκτός Ολυμπιακού χω-

ριού, αεροπορικά εισιτήρια από και σε άλλους προορισμούς, αποστολή εμπορευματοκιβωτίου για Ιστιοπλοΐα, απα-

ραίτητοι συνοδοί επιστημονικής και άλλης προετοιμασίας.

Οικονομική στήριξη αθλητών που δεν επιχορηγούνται από προγράμματα του Olympic Solidarity για σκοπούς 

προετοιμασίας και επιχορηγούνται από αυτή τη χορηγία της visas της Τρά-

πεζας Κύπρου..
Κάλυψη οποιωνδήποτε άλλων αναγκών προκύπτουν για την 

όσο το δυνατό καλύτερη συμμετοχή της Κυπριακής Ομάδας στους 

Αγώνες του Λονδίνου.

Ο  Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας κ. Μά-θιου Κιντ, παρουσίασε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τους στόχους που έθεσε το Λον-δίνο σε ότι αφορά τους αγώνες. Πέραν της οργανωτικής επιτυχίας, κύριος στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση των περιβαλ-λοντολογικών συνθηκών για την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων που θα διαμένουν στις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν Ολυμπι-ακές εγκαταστάσεις. Παρουσιάστηκε παράλ-ληλα, φιλμάκι με την πρόοδο των προετοιμα-σιών για την διοργάνωση.

ΜΑΘΙΟΥ ΚΙΝΤ: 
ΕΤΟΙΜΟ 
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
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ΤΕΥΧΟΣ
2012/1-2

 Ο Γενικός Διευθυντής 

Λιανικής της Τράπεζας 

Κύπρου, Χάρης 

Πουαγκαρέ.

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗ:  
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ»

Το παρόν στη διάσκεψη έδωσαν οι τρεις 

σκοπευτές Γιώργος Αχιλλέως, Αντώνης 

Ανδρέου και Παναγιώτα Ανδρέου, και οι 

αθλητές Έλενα Μουσικού (Τοξοβολία), και 

Ηρόδοτος Γιωργαλλάς (Γυμναστική). Εκ-

προσωπώντας όλους τους αθλητές, και τι-

μώντας παράλληλα τη μέρα της Γυναίκας, η 

Χρυσταλλένη Τρικωμίτη ευχαρίστησε την Κυ-

πριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Τράπεζα 

Κύπρου για τη βοήθεια που τους παρέχουν : 

«Δουλέψαμε σκληρά για πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι ακολουθούμε 

ένα μοναχικό δρόμο πρωταθλητισμού. Οι υποχρεώσεις μας αυξάνουν ώστε 

να παρουσιαστούμε, όσο το δυνατόν σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση για 

να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και για να προβάλουμε 

το καλύτερο πρόσωπο της πατρίδας μας. Σε αυτό το επίπεδο του σύγχρονου 

αθλητισμού, η ηθική στήριξη δεν αρκεί και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας. 

Η προετοιμασία μας περιλαμβάνει, επιστημονική υποστήριξη και συμμετοχή σε 

πολλούς αγώνες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Για να γίνουν αυτά απαιτείται η 

οικονομική στήριξη των αθλητών»
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ΗΗ  ΟΠΑΠ Κύ-
πρου και η 
Κυπριακή 

Ολυμπιακή Επιτροπή, ανα-
νέωσαν  την συνεργασία 
μέχρι το 2016 με στόχο 
τους φετινούς αλλά και 
τους επόμενους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Η ανανέωση 
της συνεργασίας παρουσι-
άστηκε σε διάσκεψη που 
παρέθεσαν από κοινού στις 
30 Μαΐου στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο, παρουσία αθλη-
τών και εκπροσώπων τους, 
οι οποίοι έλαβαν μέρος 
στους Ολυμπιακούς και 
Παραολυμπιακούς Αγώνες 
του Λονδίνου.

ΤΕΥΧΟΣ
20201212/1/1-22

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ-ΚΟΕ 

ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ 
ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ  9
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H ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος 
Ιωαννίδης εξήρε στο χαιρετισμό του, 
την προσφορά της ΟΠΑΠ Κύπρου 
στον Κυπριακό αθλητισμό, συνδέ-
οντας την άμεσα με την πρόοδο του 
και τις επιτυχίες που αυτός έχει στη δι-
άρκεια των τελευταίων δεκαετίων. Ο 
κ. Ιωαννίδης, εξέφρασε την αισιοδο-
ξία και την πεποίθηση του, ότι στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν οι 
προϋποθέσεις ώστε οι αθλητές 
μας να φτάσουν στην επι-
τυχία ακόμη και της κατά-
κτησης ενός μεταλλίου. 
Ευχαρίστησε δε, και 
τους υπόλοιπους 
χορηγούς της ΚΟΕ, 
την Τράπεζα Κύ-
πρου, την Αρχή 
Ηλεκτρισμού και 
τις Κυπριακές Αε-
ρογραμμές.

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΘΜΟΙ

την πρόοδο του 
αυτός έχει στη δι-
ων δεκαετίων. Ο 
ασε την αισιοδο-

ση του, ότι στους 
ες υπήρχαν οι

ε οι αθλητές
στην επι-

 κατά-
λίου.
και
ς

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ 

 Στους χώρους 
του Ολυμπιακού 
Μεγάρου 
κυριαρχούσε το κατ’ 
εξοχήν σύμβολο 
των Ολυμπιακών 
Αγώνων η ελιά. Σε 
ένα μεγάλο δέντρο 
στην κεντρική σάλα 
υπήρχαν ευχές για 
όλους τους αθλητές, 
ενώ αναμνηστικά 
δενδρύλλια δόθηκαν 
σε όλους τους 
προσκεκλημένους.
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1 Ο Σκοπευτής 
Αντώνης Ανδρέου

2 Η σκοπεύτρια Παναγιώτα Ανδρέου
3 Ο αθλητής της Παραολυμπιακής 

ομάδας Ευριπίδης Γεωργίου
4 Ο αθλητής της Παραολυμπιακής 

ομάδας Γιώργος Αρέστη
5 Ο κ. Μιχάλης Χειμώνας με τον κ. Σώτο 

Τριωμίτη που παρέλαβε την επιταγή εκ 
μέρους της Χρυσταλλένης Τρικωμίτη. 

6 Ο κ. Μιχάλης Χειμώνας με τον Πρόεδρο της ΟΑΚ, 
κ. Φίλιο Χριστοδούλου, που παρέλαβε την επιταγή εκ 

μέρους του Μάρκου Παγδατή.
7 Η Διευθύντρια της ΚΟΕΑΣ κ. Λίτσα Ιακωβίδου, παραλαμβάνει την 

επιταγή για λογαριασμό των αθλητών του Στίβου.

 Το παρόν 
στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο έδωσαν 
οι τρεις αθλητές 
της Σκοποβολής 
Γιώργος Αχιλλέως, 
Παναγιώτα 
Ανδρέου, και 
Αντώνης Ανδρέου, 
και οι αθλητές που 
προετοιμάζονταν 
για τους 
Παραολυμπιακούς 
Αγώνες , οι 
Αντώνης Αρέστη 
και Ευριπίδης 
Γεωργίου. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

Εκ μέρους των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες και τους Παραολυμπιακούς που θα ακολουθήσουν του 
μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος της τετραετίας, μίλησε ο Γιώργος 
Αχιλλέως. Ο πρωταθλητής της Σκοποβολής ευχαρίστησε την ΟΠΑΠ 
Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, υπάρ-
χουν τα χορηγικά προγράμματα, χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατο για 
τους αθλητές να προετοιμάζονται και να συμμετέχουν σε αγώνες 
τόσο υψηλού επιπέδου. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι στο Λονδίνο θα δώ-
σουν όλοι τον καλύτερο τους εαυτό ώστε να εκπροσωπήσουν επάξια 
την Κύπρο.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΠΑΠ Κύπρου κ. Μιχάλης Χειμώνας ανέφερε ότι η 
ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στην Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και τους 
αθλητές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο χορηγικό πρόγραμμα που τελεί εν ισχύ 
για όσους θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανακοίνωσε την επι-
πλέον πριμοδότηση των αθλητών που θα επιτύχουν να καταλάβουν θέσεις από 
την 1η μέχρι την 8η στο Λονδίνο, ενώ το πρόγραμμα θα ισχύσει για όλους τους 
αθλητές που θα εξασφάλιζαν τελικά συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΠΑΠ Κύπρου, παρέδωσε τις επιταγές που αφο-
ρούν στην χορηγία της ΚΟΕ, αλλά και των αθλητών, όπως και των εκπροσώπων 
όσων από αυτούς απουσίαζαν. Πέραν των παραπάνω, παρέλαβαν επιταγές εκ-
πρόσωποι των Μάρκου Παγδατή, Χρυσταλλένης Τρικωμίτη, Ανδρέα Καριόλου, 
Κυριάκου Ιωάννου, Ελένης Αρτυματά και Καρολίνας Πελενδρίτου.

Γεωργίου. 

1 Ο Σ

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΟΜΑΔΑ

5 

6 Ο κ. Μιχάλη



Η Η Ελληνική  Ολυμπιακή Επιτροπή 
(ΕΟΕ), και η Κυπριακή  
Ολυμπιακή  Επιτροπή (ΚΟΕ), 

συνυπέγραψαν στις 17 Ιουνίου, στα Γραφεία 
της ΕΟΕ στην Αθήνα, το τετραετές Μνημόνιο 
Συναντίληψης στο πεδίο του αθλητισμού. 
Το μνημόνιο υπέγραψαν οι Πρόεδροι των 
δύο Ολυμπιακών Επιτροπών κ.κ. Σπύρος 
Καπράλος και Ουράνιος Ιωαννίδης αντίστοιχα. 
Παρόντες ήταν επίσης από πλευράς ΕΟΕ, ο 
Γενικός Γραμματέας Μανώλης Κατσιαδάκης 
και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Βασίλης Κατσώρας, και από πλευράς ΚΟΕ, ο 
Γενικός Γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος 
Λόττας  και η Γενική Διευθύντρια κ. Όλγα 
Πιπερίδου Χρυσάφη. Το μνημόνιο με τη λήξη 
του θα ανανεώνεται αυτόματα.

ΣΥΝΥΠΕΓΡΑΨΑΝ  ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

KOE-EOE
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Το απόγευμα της 
ίδια μέρας, η Κυπριακή 

αντιπροσωπεία παρέστει 
στα εγκαίνια της Έκθεσης 

Ολυμπιακών Ενθυμημάτων 
με θέμα «Οι σύγχρονοι Ολυ-

μπιακοί Αγώνες 1894-2012 : 
η συμβολή της Ελλάδας στα τεκ-

μήρια». Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο 
Ζάππειο Μέγαρο και  διοργανώθηκε από την 

Επιτροπή Φιλοτελισμού, Νομισμάτων και Αναμνηστικών Ολυ-
μπιακών Αγώνων (Ε.Φ.Ν.Α.Ο.Α) της Ε.Ο.Ε. και την Εθνική Ολυ-
μπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α). Η έκθεση διήρκησε από 15 έως 
20 Μαΐου. 

Στη συνέχεια η Κυπριακή αντιπροσωπεία, ύστερα από επί-
σημη πρόσκληση της ΕΟΕ,  μετέβει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 

όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της Ολυμπι-
ακής Φλόγας, στην οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών 
Αγώνων του Λονδίνου. Στην τελετή παρίσταντο ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και η πρι-
γκίπισσα της Αγγλίας Άννα. Τελευταίοι λαμπαδηδρόμοι ήταν 
οι χρυσοί Ολυμπιονίκες Πύρρος Δήμας (Άρση Βαρών) και ο 
Κινέζος Λι Νινγκ (Γυμναστική), ο άνθρωπος που άναψε τον 
βωμό στο Ολυμπιακό στάδιο του Πεκίνου στη διάρκεια της 
τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, σε μια 
πράξη σύνδεσης της προηγούμενης με την επερχόμενη Ολυ-
μπιακή διοργάνωση. 

Η Ολυμπιακή Φλόγα που άναψε στην Αρχαία Ολυμπία στις 
10 Μαΐου, παραδόθηκε στην πριγκίπισσα Άννα, η οποία συ-
νοδευόταν από πέντε νεαρά παιδιά από την Μ. Βρετανία, από 
τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρο 
Καπράλο.

Το απόγευμα
ίδια μέρας, η Κυ

αντιπροσωπεία π
στα εγκαίνια της Έ

Ολυμπιακών Ενθυ
με θέμα «Οι σύγχρ

μπιακοί Αγώνες 18
η συμβολή της Ελλ

μήρια». Η έκθεση φ
Ζάππειο Μέγαρο και  διο

Επιτροπή Φιλοτελισμού, Νομισμάτω
ιακών Αγώνων (Ε.Φ.Ν.Α.Ο

Κύριος στόχος του Μνημονίου, είναι 
η προώθηση της ανταλλαγής επισκέ-
ψεων αθλητικών αποστολών, προπο-
νητών, εμπειρογνωμόνων και ειδικών 
στον αθλητισμό, τη φυσική αγωγή και 
την εφαρμοσμένη αθλητική επιστήμη, 
μέσω απ’ ευθείας επαφής με τις αρ-
μόδιες αθλητικές ομοσπονδίες. Πα-
ράλληλα, θα αφορά στην ανταλλαγή 
προσκλήσεων σε αθλητές για συμμε-
τοχή τους σε διοργανώσεις και διεθνείς 
αθλητικές συναντήσεις στις δύο χώρες, 
όπως επίσης και για τη συμμετοχή σε 
συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις, σε-
μινάρια και ακαδημαϊκές συναθροίσεις 
με θέμα τον αθλητισμό των δύο χωρών.

Η αμοιβαία συνεργασία θα προωθη-
θεί επιπρόσθετα με την ανταλλαγή προ-
τάσεων για τη διεξαγωγή αθλητικών δι-
οργανώσεων με βάση τα ενδιαφέροντα 
των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών. 
Η συμμετοχή και τα οικονομικά θέμα-
τα σε τέτοιες διοργανώσεις είναι στη 
δικαιοδοσία των εμπλεκομένων ομο-

σπονδιών για να  αποφασίσουν. Θα 
επιδιώκεται παράλληλα, ο συντονισμός 
θέσεων και απόψεων κατά τη διάρκεια 
αθλητικών γεγονότων ανά τον κόσμο.

Οι συμβαλλόμενοι, θα συνεργα-
στούν στο πεδίο της έρευνας και της 
ανάπτυξης του αθλητισμού, στα πεδία 
της Αθλητιατρικής, του ελέγχου απα-
γορευμένων ουσιών, στη διοίκηση και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσε-
ων, των προπονητικών κατασκηνώσε-
ων και των θεμάτων που αφορούν σε 
αθλητές με ειδικές ανάγκες. 

Την εφαρμογή των προνοιών του 
Μνημονίου Συναντίληψης,  θα επο-
πτεύει κοινή επιτροπή που θα συνέρχε-
ται μία φορά τον χρόνο. Αυτή θα έχει και 
την ευθύνη της οργάνωσης και συντο-
νισμού των προγραμμάτων, όπως και 
των εισηγήσεων για ενδεχόμενες τρο-
ποποιήσεις προκειμένου να επιτευχθεί 
περισσότερη και καλύτερη συνεργασία 
των δύο Ολυμπιακών Επιτροπών στα 
πεδία του αθλητισμού.

 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΦΛΟΓΑΣ ΣΤΟ 

ΛΟΝΔΙΝΟ
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ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ 

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

2011
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε σε ειδική τελετή 

που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 31 Ια-
νουαρίου, τους κορυφαίους Έφηβους αθλητές και Νεανίδες 

αθλήτριες για το 2011. Προτάθηκαν από 35 Ομοσπονδίες, 35 Έφηβοι αθλη-
τές και 27 Νεανίδες αθλήτριες. Κορυφαίος Έφηβος αθλητής της χρονιάς ανα-
δείχτηκε ο Μιχάλης Κρασιάς και Κορυφαία Νεανίδα αθλήτρια αναδείχτηκε η 
Παναγιώτα Ανδρέου. Κορυφαίος αθλητής ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε ο 
Ανδρέας Χριστοδούλου της Καλαθόσφαιρας και αθλήτρια η Μανωλίνα Κων-
σταντίνου της Πετόσφαιρας.

Δόθηκαν επίσης τα έπαθλα «Αντώνης Παπαδόπουλος στην Λεοντία Καλ-
λένου (Στίβος-Άλμα εις  Ύψος), και «Πεύκιος Γεωργιάδης» στην Ελένη Πρατσή 
(Μοντέρνο Πένταθλο-Δίαθλο) ενώ βραβεύτηκαν οι αθλητές των Ειδικών Ολυ-
μπιακών Γιώργος Μαύρος και Ελένη Ευαγγέλου.

Στις κατηγορία των ειδικών βραβεύσεων για αθλητές που διακρίθηκαν ιδιαί-
τερα για τις επιδόσεις και τις επιτυχίες τους τη χρονιά που πέρασε τιμήθηκαν οι 
παρακάτω έξι αθλητές : Πέτρος Χρυσοχός (Αντισφαίριση), Αλέξης Αυγουστής 
(Ιστιοπλοΐα),  Όμηρος Ζάγκας ( Κολύμβηση), Γιώργος Καζάκος (Σκοποβολή), 
Μιχάλης Κλατσιάς (Στίβος) και Μερόπη Παναγιώτου (Στίβος).

Στην τελετή απονεμήθηκαν επίσης τα έπαθλα και διπλώματα στους καλύτε-
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 Οι κορυφαίοι Έφηβοι και Νεάνιδες για το 2011 σε αναμνηστική 
φωτογραφία την βραδιά της ειδικής τελετής βράβευσης που 
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 31 Ιανουαρίου.
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ρους έφηβους αθλητές και νεανίδες 
αθλήτριες για κάθε άθλημα σύμφω-
να με την υπόδειξη της αντίστοιχης 
Ομοσπονδίας. 

Παρόντες στην κατάμεστη αί-
θουσα του Ολυμπιακού Μεγάρου 
ήταν ο Ύπατος Αρμοστής της Βρε-
τανίας στην Κύπρο κ. Μάθιου Κιντ, 
το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ 
και οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδι-
ών, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Πάμπος 
Στυλιανού  και μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του οργανισμού, ο Δή-
μαρχος Λακατάμιας κ. Λουκάς Ια-
τρού, ο Βοηθός Διευθυντής της ΑΗΚ 
κ. Κώστας Γαβριηλίδης, η κ. Λόλα 
Παπαδοπούλου, η κ. Μαργαρίτα Γε-
ωργιάδου, όπως και οι γονείς των τι-
μώμενων αθλητών.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ
TOY ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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Ουράνιος Ιωαννίδης: «Σήμερα σας τιμούμε,  για να δώσουμε την 
αναγνώριση που οφείλουμε σε όσους ξεχώρισαν και σε όσους επενδύουμε 
για μετάλλια στις προσεχείς Ολυμπιάδες. Αναμένουμε ότι θα αντιγράψουν τις 
επιτυχίες ανδρών και γυναικών που μέσα από σκληρή δουλειά κέρδισαν τη 
συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου».



ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ 
ΑΘΛΗΤΗΣ   
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΑΣΙΑΣ – 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (Κ.Ο.Γ.)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΑΝΔΡΕΟΥ  – 
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (ΣΚ.Ο.Κ.)

Κ
ΑΑΑ
ΜΜΜ
Γ

Κ
Π
Σ

ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»  
ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ 
– ΣΤΙΒΟΣ (Κ.Ο.Ε.Α.Σ.)

Ε
Π
Λ
–

Η Παναγιώτα Ανδρέου, κατέκτη-
σε Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Γυναικών που διεξήχθη 
στο Μάριμπορ, γεγονός που της 
εξασφάλισε το δικαίωμα συμμετο-
χής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου.

Η Λεοντία Καλλένου κατέκτησε το Χρυσό μετάλ-
λιο στο Άλμα εις Ύψος στους Κοινοπολιτειακούς 
Αγώνες Νέων που διεξήχθησαν στο Isle of Man και 
το Αργυρό μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες 
Νέων που διεξήχθησαν στην Τραπεζούντα.

Η σύζυγος του 
αείμνηστου 
Αντώνη 
Παπαδόπουλου, 
κ. Λόλα 
Παπαδοπούλου 
βράβευσε τη 
Λεοντία Καλλένου.

Ο Μιχάλης Κρασιάς είχε την κορυφαία του 
παρουσία κατά το έτος 2011 στους Κοινοπο-
λιτειακούς Αγώνες Νέων που διεξήχθησαν 
στο Isle of Man, όπου κατέκτησε δύο χρυσά 
μετάλλια στα αγωνίσματα του Πλάγιου Ίππου 
και των Κρίκων και ένα χάλκινο μετάλλιο στο 
αγώνισμα του Εδάφους. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ
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Η Ελένη Πρατσή είναι άρι-
στη μαθήτρια. Στον αγωνιστι-
κό τομέα, κατέκτησε το Χρυσό 
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Διάθλου που περιλαμ-
βάνει συνεχόμενα 1500 μέτρα 
τρέξιμο, 200 μέτρα κολύμβηση 
και άλλα 1500 μέτρα τρέξιμο, 
που πραγματοποιήθηκε στη 
Σόφια, στην κατηγορία νεα-
νίδων «Α», στις ηλικίες 17-18 
χρόνων.

Εκ μέρους της Ελένης 
Πρατσή, το βραβείο 
παρέλαβε ο Στρατηγός 
Χαράλαμπος Λόττας από 
την Μαργαρίτα Γεωργιάδου, 
σύζυγο του αείμνηστου 
πρώην Υπουργού Παιδείας 
Πεύκιου Γεωργιάδη.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ & 
ΕΛΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»   
ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΤΣΗ – ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ-ΔΙΑΛΘΟ
ΕΕ
ΕΕΕ

Η Επιτροπή της ΚΟΕ, βράβευσε τον αθλητή Γιώργο Μαύρου, και την αθλήτρια 
Έλενα Ευαγγέλου για τις επιτυχίες που είχαν στην κατηγορία των Ειδικών Ολυ-
μπιακών.

ΤΕΥΧΟΣ
2012/1-2



ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ 
ΑΘΛΗΤΗΣ (ΟΜΑΔΙΚΟ) 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
– ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ (Κ.Ο.Κ.)

Ο Ανδρέας Χριστοδούλου αγωνί-
στηκε στην Εθνική ομάδα των Παίδων 
στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που 
διεξήχθη στην Π.Γ.Δ.Μ., στο οποίο 
αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της διορ-
γάνωσης.  Το 2011 κλήθηκε από τους 
Ομοσπονδιακούς προπονητές στην 
Προ-Εθνική ομάδα των Ανδρών. Τα 
τελευταία δύο χρόνια, φοιτά στη Θεσ-
σαλονίκη, και εκεί αγωνίζεται με την 
ομάδα του Μαντουλίδη.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΡΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. 

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΠΑΡΕΛΑΒΕ 
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ 
ΤΗΣ 
ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ, 
Η ΜΗΤΕΡΑ 
ΤΗΣ ΡΟΥΛΑ 
ΚΑΤΣΑΜΠΗ

Κ
ΑΑΑ
ΑΑΑ
–

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ 
ΑΘΛΗΤΡΙΑ (ΟΜΑΔΙΚΟ)  
ΜΑΝΩΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
– ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ (Κ.Ο.ΠΕ.)

Κ
Α
Μ
–

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

18  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ  19

ΤΕΥΧΟΣ
2012/1-2

 Για την πρόοδο στις αθλητικές 
επιδόσεις, και τα αποτελέσμα-
τα που κατήγαγαν κατά το 2011 
βραβεύτηκαν οι αθλητές, Πέτρος 
Χρυσοχός (Αντισφαίριση), Αλέξης  
Αυγουστή (Ιστιοπλοΐα), Όμηρος 
Ζάγκας ( Κολύμβηση),  Γιώργος 
Καζάκος (Σκοποβολή), Μιχάλης 
Κλατσιάς (Στίβος), και Μερόπη 
Παναγιώτου (Στίβος).

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Ε
Β

Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου είναι βα-
σικό στέλεχος της Εθνικής Γυναικών και 
κατά το 2011 είχε μεγάλες διακρίσεις στο 
Μπιτς Βόλει, στο Ευρωπαϊκό Νεανίδων, σε 
τουρνουά Masters, Challenger, Satellite. 
Κατέκτησε παράλληλα το χρυσό μετάλλιο 
στους Α.Μ.Κ.Ε. Πήρε μεταγραφή για τον 
Παναθηναϊκό και αποτελεί βασικό στέλε-
χος της κορυφαίας Ελληνικής ομάδας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΑΣΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ) 

ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ (ΣΤΙΒΟΣ) 

ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΤΣΗ (ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ-ΔΙΑΛΘΟ)

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ  

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ ΜΑΝΩΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) 

ΑΛΕΞΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ (ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ) 

ΟΜΗΡΟΣ ΖΑΓΚΑΣ ( ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ (ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ) 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΤΣΙΑΣ (ΣΤΙΒΟΣ)  

ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΣΤΙΒΟΣ)

Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Η  Κ. Ο. Ε.  Γ Ι Α   Τ O  Ε Τ O Σ   2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ 
Α Θ Λ Η Μ Α Ε Φ Η Β Ο Σ   Α Θ Λ Η Τ Η Σ Ν Ε Α Ν Ι Δ Α    A Θ Λ Η Τ Ρ Ι Α                    

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ  

ΓΚΟΛΦ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΛΑΥΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΑΣΙΑΣ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ   ΜΑΡΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΠΙΤΡ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΑΛΕΞΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ  

ΚΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΕ ΣΑΒΒΑΣ ΖΕΒΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

KICKBOX ALL STYLES ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΑΡΡΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΙΗΚΚΗΣ MICHELLE ΤΣΙΑΚΚΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΗΡΟΣ ΖΑΓΚΑΣ ANNA SCHEGOLEVA
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛ ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ  
ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΚΝΕΚΝΑ
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΝΕΟΚΛΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ  

ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ
ΠΑΛΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΝΑΛΠΑΤΙΑΝ  

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΔΙΑΘΛΟ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΤΣΗ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΙΖΟΥ  
ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΓΚΟΥ

ΣΚΑΚΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΛΙΡΗΣ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΚΟΥΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΝΙΤΑ ΒΑΨΗ
ΣΤΙΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΤΣΙΑΣ ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΝΤΣ  
ΤΖΟΥΝΤΟ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΕΛΠΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΤΟΥΚΗ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΤΡΙΑΘΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΟΥΑΤ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ ΝΤΙΝΟΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ TAYLOR

ΧΟΚΕΪ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑ ΚΟΝΙΑΛΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΝΤΜΠΩΛ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑ

Η αρμόδια επιτροπή της ΚΟΕ για την ανάδειξη των κορυφαίων Εφήβων-Νεανίδων αποτελείται από τους Χαράλαμπο Λόττα 
(Πρόεδρος), Νάκη Μιχαηλίδη (Μέλος), Σώτο Τρικωμίτη (Μέλος), Μάικ Τύμβιο (Μέλος), Τερεζόπουλο Λουκή (Μέλος 

Ε.Ο.Α.Κ.). 

ε
τ
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Υπήρξε στέλεχος της Εθνικής ομάδας Πετόσφαιρας  Γυναικών 
για 17 χρόνια. Ως αθλήτρια της ΑΕΛ Λεμεσού, του Παναθηναϊκού, 

και για δύο χρόνια στο Ρουμανικό πρωτάθλημα, κατέκτησε περισσό-
τερους από 50 τίτλους στην καριέρα της μέσα σε μια γεμάτη 20ετή 

καριέρα.
Διακρίθηκε για τη συνεισφορά στην αύξηση της συμμετοχής των γυ-

ναικών στις αθλητικές δραστηριότητες, υπό τις ιδιότητες της ως καθηγή-
τρια φυσικής αγωγής, ως προπονήτρια, και ως αθλητική παράγοντας με 

την παρουσία της στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ και στην Επιτροπή για 
το Εθνικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού.
Είναι σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών, διατηρώντας παράλληλα το πάθος της 

για τον αθλητισμό, καθιστώντας την  ιδιαίτερα δημοφιλή στην αθλητική οικο-
γένεια της Κύπρου. Τα τελευταία πέντε χρόνια, αφιέρωσε τον περισσότερο της 
χρόνο στην προώθηση του αθλητισμού δίνοντας έμφαση στην παρότρυνση 
προς τις γυναίκες για να συμμετέχουν.

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΡΟΥΛΑ 

ΚΑΤΣΑΜΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΗΣ 

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 

κ

ναικ
τρια φ

την παρ
το Εθνικό
Είναι σύ

για τον αθ
γένεια της
χρόνο στη
προς τις γυ

 ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
2011

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΕ 2011 
«ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 
ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΜΠΗ

Υ ήρξε

Β
«
Κ
Ρ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΕ 
2011«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»
ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

Β
2
Κ
Π

Ουράνιος 
Ιωαννίδης : «Ο 
Πάρης και η 
Ρούλα αποτελούν 
μεγάλα 
παραδείγματα 
γι’ αυτούς που 
σήμερα είναι 
στην κορυφή 
και διεκδικούν 
μετάλλιο στο 
Λονδίνο. Σήμερα 
συνεχίζεται η 
σκυταλοδρομία 
με τους νέους 
και τις νεάνιδες.  
Από το χθες, στο 
σήμερα και το 
αύριο».

Το όνομα του έχει συν-
δεθεί και αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι της 
ιστορίας της Κυπριακής κα-
λαθόσφαιρας. Αρχικά στον 
ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια 
στον Κεραυνό, υπήρξε ένας 
εκ των κορυφαίων αθλη-
τών για 20 περίπου χρόνια, 
κατακτώντας προς το τέλος 
της καριέρας του όλους 
τους εγχώριους τίτλους. 

Ως παράγοντας, και από 
το 1996 ως Πρόεδρος, 
οδήγησε την ομάδα του 
Στροβόλου, στην κορυφή 
της Κυπριακής καλαθό-
σφαιρας και στην Ευρωπα-
ϊκή καταξίωση. Δημιούργη-
σε το αθλητικό κέντρο του 
Κεραυνού, και οραματίστη-
κε την λειτουργία της Πρώ-
της Ακαδημίας Καλαθό-
σφαιρας στην Κύπρο στην 
οποία σήμερα αθλούνται 
πέραν των 200 παιδιών.

Παρά το βαρύ φόρτο 
εργασίας, λόγω των επαγ-
γελματικών του ενασχο-
λήσεων δε χάνει σχεδόν 
ποτέ αγώνα της ομάδας του 
στην Κύπρο και το εξωτερι-
κό.  Παράλληλα έχει παρα-
στεί σε πολλές διοργανώ-
σεις Ολυμπιακών Αγώνων, 
και σε πλείστες άλλες με-
γάλες διεθνείς διοργανώ-
σεις πολλών διαφορετικών 
αθλημάτων.
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ΣΣ τη Μόσχα βρέθηκε το διάστημα 11-18 Απρι-
λίου, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιω-
αννίδης, όπου παρέστει στις εργασίες της  

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (E.O.E.), της 18ης Γενικής Συνέλευσης της  Διεθνούς 
Ένωσης Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC), και στο 2ο Παγκόσμιο 
Ολυμπιακό Αθλητικό Συνέδριο. 

Η αρχή έγινε με τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών στις 12 Απριλίου. Κύ-
ριο θέμα της συνέλευσης, ήταν η μελέτη της έρευνας για τη σκο-
πιμότητα της διεξαγωγής Ευρωπαϊκών Αγώνων σε κατ’ αντιστοι-
χία με τους ήδη υφιστάμενους Παναμερικανικούς, Πανασιατικούς 
και Παναφρικανικούς, αλλά και τα θέματα της ατζέντα της Γενικής 

Συνέλευσης της A.N.O.C. που ακολούθησε την επόμενη μέρα.
Η 18η Γενική Συνέλευση της A.N.O.C. πραγματοποιήθηκε από 

τις 13-15 Απριλίου. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε από 
την οργανωτική επιτροπή των  Ολυμπιακών Αγώνων «Λονδίνο 
2012» η πρόοδος των προετοιμασιών και ο βαθμός ετοιμότητας 
της πρωτεύουσας της Βρετανίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Επίσης,  ενώπιον των Προέδρων των Ολυμπιακών Επιτρο-
πών όλων των χωρών, έγινε μια πρώτη παρουσίαση των υπο-
ψηφίων πόλεων για τη διοργάνωση του 2020 που είναι οι εξής 
: Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), το Τόκιο (Ιαπωνία), το Μπακού 
(Αζερμπαϊτζάν), η Ντόχα (Κατάρ) και η Μαδρίτη (Ισπανία). Τελικά 
οι υποψήφιες πόλεις για το 2020 είναι πλέον μόνο η Μαδρίτη, η 
Κωνσταντινούπολη και το Τόκιο.  

Φωτογραφίες από 
τις εργασίες του 
2ου Παγκοσμίου 
Αθλητικού Συνεδρίου

ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ 
Η 18η ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ A.N.O.C. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ   

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, συμμετείχε στις εργασίες 
της  18ης Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης Ολυμπιακών 
Επιτροπών (A.N.O.C.), που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο στη Μόσχα.

Φωτογραφίες από τις εργασίες της 18ης της 
A.N.O.C.

Το Τόκιο ήταν μία από τις πέντε υποψήφιες πόλεις για τη διοργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, που παρουσίασαν ενώπιων των 
συνέδρων μέρος του φακέλου της διεκδίκησης. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι 
εργασίες του 2ου Παγκόσμιου Ολυμπια-
κού Αθλητικού Συνεδρίου, την έναρξη των 
εργασιών του οποίου κήρυξε ο Πρόεδρος 
της ΔΟΕ Δρ. Ζαγκ Ρογκ. Στις εργασίες του 
συνεδρίου που έλαβαν χώρα το διήμερο 
16-17 Απριλίου, παραβρέθηκαν οι Πρό-
εδροι των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτρο-
πών, όπως και οι αρμόδιοι Υπουργοί για 
θέματα Αθλητισμού κάθε χώρας. Για το 
σκοπό αυτό, μετέβει στις 15 Απριλίου στη 
Μόσχα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-
σμού κ. Γιώργος Δημοσθένους. Μεταξύ 

των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν , «Η 
διασφάλιση και ανάπτυξη του αθλητισμού 
μέσα στην τρέχουσα οικονομική συγκυ-
ρία»,  και  «Ο ρόλος του Αθλητισμού και 
του Ολυμπιακού Κινήματος, στην προ-
σέλκυση και μεγιστοποίηση γεγονότων, 
ως καταλυτών  για την ανάπτυξη». Το τε-
λευταίο θέμα ανέπτυξε ο Πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής του Λονδίνου, κ. 
Σεμπάστιαν Κόε. 

Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις, πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κέντρο 
Εμπορίου της Μόσχας. 
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Η Κύπρος συμμετείχε φέτος στους 1ους  Χειμε-
ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Ίνσμπρουγκ της Αυστρίας 

από 13-22 Ιανουαρίου. Στη νεοσύστατη διοργάνωση, συμ-
μετείχαν  πέραν των χιλίων αθλητών ηλικίας 14-18 χρόνων 
από ένα σύνολο 70 χωρών. Στο πρόγραμμα των αγώνων 
περιλαμβάνονταν επτά αθλήματα και διεξήχθησαν 63 συ-
νολικά αγωνίσματα. . Η πόλη του Ίνσμπρουγκ φιλοξένησε 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1964 και το 1976.

Η Κύπρος συμμετείχε στους Αγώνες με έναν αθλητή, τον 
Ντίνο Λευκαρίτη στο Αλπικό Σκι. Ο αθλητής μας έλαβε μέ-
ρος τόσο στο αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης, όσο και σε 
αυτό της Γιγαντιαίας Κατάβασης.

1
οι  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 

ΝΕΩΝ – ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ/ΑΥΣΤΡΙΑ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ
ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΥΠΡΟΣ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ
ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΥΠΡΟΣ
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34ος
 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΒΑΣΗ

ΝΤΙΝΟΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ

34ος
 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΒΑΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ



Η  Τεχνική Κατάβαση 
πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 

21 Ιανουαρίου. Ο Ντίνος Λευκαρίτης 
πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση 

καταλαμβάνοντας την 34η θέση σε σύνο-
λο 54 αθλητών οι πλείστοι εκ των οποίων 

προέρχονταν από χώρες τις Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης. Οι αρχικές δηλώσεις 

συμμετοχών έφτασαν τις 62. 
Ο 16 χρόνων Κύπριος αθλητής, έκανε μια 

«συντηρητική» πρώτη κούρσα, για να αποφύ-
γει ενδεχόμενη πτώση τερματίζοντας σε χρόνο 
1.02.83. Στη δεύτερη κούρσα ήταν εξαιρετικός, και 
με χρόνο 47.62 που ήταν ο 29ος απ’ όσους συνέχι-
ζαν τον αγώνα κατάφερε να αναρριχηθεί στην 34η 
θέση της κατάταξης, με συνολικό χρόνο 1.50.45 
και βαθμολογία 211.97.

Ο αγώνας διεξήχθη στην πίστα του Πατσερκόφελ, 
κάτω από κακές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρα-
σία στο σημείο εκκίνησης ήταν -4 ο C και  κατά τη 
διάρκεια του αγώνα χιόνιζε συνεχώς. Οι αθλητές 
ξεκίνησαν τις προσπάθειες τους από υψόμετρο 
1233 μέτρων, και έπρεπε να περάσουν μέσα από 
46 πόρτες κατεβαίνοντας μια διαδρομή συνολι-
κής  υψομετρικής διαφοράς 153 μέτρων. 

 Η Γιγαντιαία Κατάβαση, πραγματοποιή-
θηκε δύο μέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 19 

Ιανουαρίου. Σε αυτήν ο Λευκαρίτης δεν 
μπόρεσε να πάρει κατάταξη, αφού στη 

δεύτερη κούρσα, είχε πτώση λίγο μετά 
την έναρξη της προσπάθειας του με 

αποτέλεσμα να μην βαθμολογηθεί. 
Στην πρώτη κούρσα της Γιγαντιαί-

ας Κατάβασης τερμάτισε 41ος  
σε σύνολο 64 συμμετοχών 

με χρόνο 1.06.71.

Τε

ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 

16ΧΡΟΝΟ ΑΘΛΗΤΗ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

Ο ΝΤΙΝΟΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1995 και τα 
τελευταία επτά χρόνια διατελεί μέλος της Εθνικής Ομάδας Χιονοδρόμων 
Κύπρου.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε 
πολλούς αγώνες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τελευταίες σημαντικές συμμε-
τοχές κατά την περσινή περίοδο,  ήταν η παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Ολυμπι-
ακό Φεστιβάλ Νέων στο Λίμπερετς της Τσεχίας και στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα 
που πραγματοποιήθηκε στην Φολγκάρια της Ιταλίας.

Σε ότι αφορά τις συμμετοχές του στα Παγκύπρια πρωταθλήματα, η εξέλιξη της 
αθλητικής του πορείας έχει να επιδείξει τους παρακάτω σταθμούς :

3η θέση στην κατηγορία Παμπαίδων το 2006
1η Θέση στην κατηγορία Παίδων Ι το 2008
2η θέση στην κατηγορία Παίδων ΙΙ το 2009

1η θέση στις κατηγορίες Ανδρών και Εφήβων το 2011

Είναι ένας από τους αθλητές της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου, που 
προπονείται για να συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 
2014. Ο Ντίνος Λευκαρίτης, είναι ενεργό στέλεχος της εφηβικής ομάδας 
καλαθόσφαιρας της ΑΕΚ Λάρνακας, και της ομάδας του σχολείου του της 
Αμερικανικής Ακαδημίας, ενώ συμμετέχει σε αγώνες Θαλάσσιου Σκι. 

Ν
ΤΙ

Ν
Ο

Σ 
Λ

ΕΥ
Κ

Α
ΡΙ

ΤΗ
Σ  

Την Κυπριακή αποστολή αποτελούσαν ο αρχηγός αποστολής, 
Διοικητικός Λειτουργός της ΚΟΕ Γιώργο Τερεζόπουλος, ο 
αθλητής Ντίνος Λευκαρίτης, και ο προπονητής του Μίλαν 
Μάτιτς.  Το παρόν στην τελετή έναρξης έδωσαν ο Πρόεδρος 
της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, ο Γενικός Γραμματέας 
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας, και ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου, κ. Ντίνος Λευκαρίτης. 
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ΗΗ  Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με το 

τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την έκδοση της ανα-

μνηστικής σειράς γραμματοσήμων με θέμα τους Ολυμπια-

κούς Αγώνες του 2012. Η συνεργασία αφορούσε στην παροχή των φω-

τογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό των γραμματοσήμων 

και την εκτύπωση των σχετικών με το θέμα καρτών, όπως και στα κείμενα 

που συνόδευαν οτιδήποτε αφορούσε την αναμνηστική σειρά, η οποία τέ-

θηκε σε κυκλοφορία την 21η Μαρτίου.

Η σειρά αποτελείται από τέσσερα γραμματόσημα στα οποία απεικονίζο-

νται αθλητές σε διαφορετικά Ολυμπιακά αθλήματα. Τα σχέδια και η καλλι-

τεχνική επιμέλεια της Ιωάννας Καλλή, είναι εμπνευσμένα από προσπάθειες  

τεσσάρων κορυφαίων Κυπρίων αθλητών που είναι, οι Ηρόδοτος Γιωργαλ-

λάς, Μάρκος Παγδατής, Κυριάκος Ιωάννου, και Γεώργιος Αχιλλέως. Πα-

ράλληλα κυκλοφόρησαν αναμνηστικοί φάκελοι στους οποίους περιλαμ-

βάνονται όλα τα γραμματόσημα, οι οποίοι πωλούνται από τα ταχυδρομεία.

Λίγες μέρες μετά κυκλοφόρησε η αναμνηστική σειρά καρτών που θα 

συνοδεύει την σειρά γραμματοσήμων και τέθηκε επίσης στη διάθεση του 

κοινού. Σε αυτές παρουσιάζονται σε φωτογραφία οι τέσσερις πιο πάνω 

αθλητές, και παρατίθενται στοιχεία τόσο για τους ίδιους και την αθλητική 

τους καριέρα, όσο και για το άθλημα στο οποίο αγωνίζονται. Η σειρά των 

καρτών φέρει σφραγίδα πρώτης μέρας κυκλοφορίας.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

 «Κάποια μέρα, όταν 
η ανθρωπότητα 
μάθει πώς να 
αναπτύσσει 
επιτυχώς τα 
ταλέντα, κάθε 
κράτος/έθνος 
θα κερδίζει το 
δίκαιο μερίδιο 
του σε Ολυμπιακά 
μετάλλια». 
 ΒΑΡΩΝΟΣ ΠΙΕΡ 
 ΝΤΕ ΚΟΥΠΕΡΤΕΝ

Η Ολυμπιακή μας ομάδα προετοι-

μάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώ-

νες.  Δουλέψαμε σκληρά με προσή-

λωση στο στόχο μας. Δώσαμε όσα 

μπορούσαμε, ώστε το αστείρευτο 

κυπριακό ταλέντο, να αναδειχτεί και 

να ανατρέψει τα πληθυσμιακά δε-

δομένα, αγγίζοντας την παγκόσμια 

αθλητική κορυφή. Έχουμε την πεποί-

θηση ότι ήρθε η ώρα να κερδίσουμε 

το δίκαιο μερίδιο που μας αναλογεί. 

Πιστεύουμε ότι οι αθλητές μας είναι 

έτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή του κα-

λοκαιριού και θα κάνουν περήφανη 

τη μικρή μας πατρίδα.

Για την Κύπρο, πιο γρήγορα, πιο 

ψηλά, πιο δυνατά, με την Ολυμπιακή 

ομάδα στο Λονδίνο.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
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ΠΠ ραγματοποιήθηκε στις 4 
Απριλίου στο Ολυμπιακό Μέ-
γαρο, το 1ο Παγκύπριο Μα-

θητικό Συνέδριο με θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες 
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον». Το συνέδριο 
διοργανώθηκε από την Κυπριακή Επιτροπή 
Pierre de Coubertin της ΚΟΕ και ήταν ενταγ-
μένο στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 
χρόνια του Παγκυπρίου Γυμνασίου.  Εκπροσω-
πήθηκαν πέντε λύκεια με ένα συνολικό αριθμό 
150 περίπου μαθητών, ένα από κάθε επαρχία 
της Κύπρου καθώς και τα δύο αθλητικά σχο-
λεία. Αυτά ήταν το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το 
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου Γ΄ Πάφου, 
το Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, το Λύκειο 
Παραλιμνίου, και το Παγκύπριο Λύκειο Λάρ-
νακας, όπως επίσης και τα Αθλητικά Σχολεία 
Κύκκου Β ,́ και Λανιτείου Β .́

Η τελετή έναρξης, περιλάμβανε τον Ολυ-
μπιακό Ύμνο, και δεκαπεντάλεπτο ντοκιμαντέρ 
με αναφορά στην ιστορία του Παγκυπρίου Γυ-
μνασίου. Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν  
ο Διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. 
Σόλων Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος της Επι-

τροπής Παιδείας της Βουλής κ. Νίκος Τορνα-
ρίτης, και ο Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας 
Μάθιου Κιντ. Την έναρξη των εργασιών κή-
ρυξε ο Υπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Δημο-
σθένους. Στο συνέδριο παρέστησαν επίσης, 
μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ 
και εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελλά-
δας. Τα σχολεία χρησιμοποιώντας διάφορους 
τρόπους, όπως προβολή φιλμ, διαφανειών 
και συνεντεύξεων, τραγούδι, χορό, και ομι-
λίες, προέβησαν σε 15λεπτες παρουσιάσεις 
του θέματος. Παράλληλα προσέγγισαν το 
θέμα με ποικίλους τρόπους και ξεχωριστούς 
προβληματισμούς για τα θέματα που απασχο-
λούν σχετικά με το μέλλον των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων , 
ακολούθησε συζήτηση από τους μαθητές. Οι 
εργασίες και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν 
από το συνέδριο θα εκδοθούν σε ειδικό ανα-
μνηστικό λεύκωμα από την Κυπριακή Ολυμπι-
ακή Επιτροπή.

Είχε προηγηθεί η εξαγγελία του Συνεδρίου 
σε ειδική εκδήλωση στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
στις 11 Ιανουαρίου.

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ



ΤΕΥΧΟΣ
2012/1-2

Το συνέδριο σηματοδοτεί την 1η 
οργανωμένη προσπάθεια της επι-
τροπής και ευελπιστούμε ότι τα παι-
διά που είναι σήμερα εδώ μαζί μας 
και μετέχουν να αποκτήσουν τέτοια 
βιώματα ώστε όταν επιστρέψουν στα 
σχολεία τους να συνεχίσουν αυτή την 
προσπάθεια έτσι ώστε ο αθλητισμός 
και ο ολυμπισμός να μεταδίδει θετι-
κές αξίες όπως ο αυτοσεβασμός, ο 
σεβασμός προς το συνάνθρωπο και 
παράλληλα η αλληλεγγύη και το ευ 
αγωνίζεσθαι να επικρατήσουν. Όλοι 
μαζί να συνεργαστούμε για να κατοχυ-
ρώσουμε τις αξίες αυτές και εσείς οι 
νέοι να γίνετε πρωτοπόροι για μία κα-
λύτερη κοινωνία. Αν αναλύσουμε πιο 
ουσιαστικά τις αξίες και τις αρχές στη 
φιλοσοφία του Ολυμπισμού θα δού-
με ότι η βίωση τους είναι η μοναδική 
διέξοδος στα σημερινά αδιέξοδα. 

Ντίνος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Πιερ 

ντε Κουμπερτέν

Η οργάνωση μαθητικών συνεδρίων, ως «Εργαστήρια 
Μάθησης», αποδεικνύουν έμπρακτα πως η εκπαιδευτι-

κή κοινότητα της Κύπρου δεν περιορίζεται στην απλή 
εφαρμογή οδηγιών, αλλά προβληματίζεται σοβαρά 

για εκπαιδευτικά, επιστημονικά , κοινωνικά και ηθι-
κά θέματα της εποχής μας. Το δημοκρατικό και 
ανθρώπινο σχολείο που όλοι οραματιζόμαστε, 
στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των ιδιοτήτων που 
χαρακτηρίζουν έναν δημοκρατικό πολίτη του 
21ου αιώνα και καλλιεργεί κομβικά προσόντα 
που απαιτούνται στις κοινωνίες του αιώνα μας 
όπως: η ελεύθερη κριτική σκέψη, η συνεργασία, 
η δημιουργικότητα, η ανοχή και η αποδοχή, η 
αυτονομία στο δρόμο της γνώσης. Τα θερμά μου 

συγχαρητήρια στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτρο-
πή για την ίδρυση της Κυπριακής Επιτροπής Πιερ 

Ντε Κουμπερτέν που μέσα από τις δράσεις της, διορ-
γανώνει το 1ο Παγκύπριο Μαθητικό συνέδριο. 

Γιώργος Δημοσθένους
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Η οργ
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«Αυτό που σήμερα βιώνουμε ως Ολυμπισμό, με κορυφαία έκφραση 

του, τους ανά τετραετία Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ένα σύστημα Αρ-

χών και Αξιών, το μοναδικό από όσα έχουν κατατεθεί στην οικουμένη, 

το οποίο έγινε ασμένως αποδεκτό από όλο τον κόσμο. Οι 207 

Ολυμπιακές Επιτροπές από τα ανεξάρτητα κράτη του κόσμου, 

υιοθετούν το ίδιο σύστημα αξιών. Ο Ολυμπισμός είναι ένα αξι-

ακό σύστημα, που είναι Παιδεία και Πολιτισμός, και την 

ίδια ώρα, αγώνας Πνεύματος, Ψυχής και Σώματος».

Ουράνιος Ιωαννίδης
Πρόεδρος Κυπριακής Ολυμπι-

ακής Επιτροπής

Το μέλλον το μεγάλο ζητούμενο. 
Αν επιστρέψουμε ή αν στρέψουμε το 
βλέμμα και τη σκέψη μας στο παρελ-
θόν και δούμε πως λειτούργησαν αυ-
τοί που εφάρμοσαν στην πράξη τους 
ολυμπιακούς αγώνες, με επικράτηση 
της ειρήνης, με ήθος, συνένωση κρα-
τών και λαών, κάτω από το Ολυμπια-
κό Πνεύμα, έχω την εντύπωση ότι θα 
πετύχουμε πολύ περισσότερα. 

Παγκύπριο γυμνάσιο. Συμπυ-
κνώνει όλη την νεότερη ιστορία του 
Κυπριακού Ελληνισμού Παρελθόν 
ένδοξο, παρόν δυστυχώς με μεγάλα 
ερωτηματικά. Έχουν γίνει προτάσεις. 
Αναμένουμε από την πολιτεία να προ-
χωρήσει σε δράσεις. Εξατάξιο πρέπει 
να γίνει το Παγκύπριο Γυμνάσιο, πρέ-
πει άμεσα να διευρυνθεί η εκπαιδευτι-
κή του περιφέρεια και να συνδεθεί με 
το πανεπιστήμιο Κύπρου ως πρότυπο 
σχολείο. 

Νίκος Τορναρίτης
Πρόεδρος Επιτροπής Παι-

δείας της Βουλής

Η Κυπριακή Επιτροπή «Πιερ 
Ντε Κουμπερτέν» εγκρίθηκε 
από την Κυπριακή Ολυμπια-
κή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 
2010, εγκαθιδρύθηκε επίσημα 
το Μάιο του 2011 και η πρώτη 
της δράση ήταν η ένταξη του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, ως του 
αρχαιοτέρου σχολείου της Κύ-
πρου, στο διεθνές δίκτυο σχο-
λείων Πιερ Ντε Κουμπερτέν. 

Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν 
26 σχολεία από 18 χώρες, από 
5 ηπείρους και μέσα από μο-
ναδικές συναντήσεις και κοινά 
προγράμματα εγκύπτουν πάνω 
στις αρχές και αξίες του οράμα-
τος του Κουμπερτέν.

Κάλλη Χατζηιωσήφ
Επιθεωρήτρια Φυσική 
Αγωγής Μέσης Εκπαί-
δευσης και πρέσβειρα 

του Fair Play

Η παράδοση δεν είναι κάτι 
που μένει στο παρελθόν αλλά 
περνά από γενιά σε γενιά. Προ-
σθέτει κάτι από τη σοφία της 
κάθε γενιάς, και αν περάσει σω-
στά, με προσοχή, με σεβασμό, 
με φροντίδα και με μεράκι, θα 
προσφέρει ένα καλύτερο μέλ-
λον. Αυτό θέλουμε και επιδιώ-
κουμε με τους Ολυμπιακούς του 
Λονδίνου.

Μετά τους Αγώνες, τα φώτα 
θα σβήσουν, και αυτό που θα 
μείνει, είναι το κληροδότημα. Το 
μέλλον. Αυτό που γίνεται σήμε-
ρα, είναι το κληροδότημα για το 
αύριο. Αυτό που εσείς επιλέγετε 
σήμερα, είναι αυτό που θα σας 
καθορίσει αύριο ως πολίτες. 

Μάθιου Κιντ
Βρετανός Ύπατος Αρ-

μοστής
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 «Έχοντας στο σχολείο μας, πλούσια παράδοση στον αθλητισμό, θεωρούμε χρέος μας τη συμβολή 
στην προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού. Εμείς οι Έλληνες, έχουμε το δικαίωμα να υπερηφανευό-
μαστε για την προσφορά των προγόνων μας στην αρχαιότητα. Οι Αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν την 
Πόλη, τις Αξίες, τον Πολιτισμό. Για να υπάρχουν σήμερα οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες, χρωστούν απείρως 
πολλαπλάσια στην Ελλάδα, απ’ όσα διατείνονται ότι τους χρωστά σήμερα η ίδια. 

Σόλων Χαραλάμπους» 
Διευθυντής Παγκυπρίου Γυμνασίου

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΤΟ 8ο 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΙΕΡ ΝΤΕ 
ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ

Οι μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Βιργινία Σακκά, Άννα Μαρία Μουσιούττα, Έλενα Στυλιανοπούλου, 
Χριστιάνα Μιχαήλ, Άντρια Ελευθερίου παρουσίασαν στην αίθουσα «Ευ αγωνίζεσθαι» χοργοραφία με θέμα τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι μαθητές του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου Νικολέττα Παναγιώ-
του και Χρίστος Πεττεμερίδης 
εκπροσώπησαν την Κύπρο στο 
8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πιερ 
ντε Κουμπερτέν που πραγματο-
ποιήθηκε στο Πεκίνο από 13-19 
Αυγούστου 2011. Οι δύο μαθη-
τές παρουσίασαν στο Μαθητικό 
Συνέδριο τις εμπειρίες του από το 
Πεκίνο και τις εργασίες του συνε-
δρίου στην Κίνα. 

Με την άφιξη τους στο Πεκίνο, 
γνωρίστηκαν με τους μαθητές 
από τις υπόλοιπες χώρες με τους 
οποίους διέμεναν στο «Beijing 
High school 4» και επισκέφθη-
καν την Κινεζική πρωτεύουσα. 
Την επόμενη μέρα τους παρουσί-
ασαν το Tai Chi, μια παραδοσια-

 «Μάθαμε στην πράξη 
τις Ολυμπιακές 
αξίες που πρέπει 

να χαρακτηρίζουν έναν 
άνθρωπο και κυρίως έναν 
αθλητή»
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κή κινέζικη πολεμική τέχνη. Αυτό 
το μάθημα, συμπεριλαμβανόταν 
στις δραστηριότητες που αφο-
ρούσαν την γνωριμία με τον κινέ-
ζικο πολιτισμό. Παράλληλα κατά 
την παραμονή τους στην Κίνα 
είχαν την ευκαιρία να βιώσουν 
τον πολιτισμό και να θαυμάσουν 
την τέχνη, την αρχιτεκτονική, την 
μουσική και γενικότερα την κουλ-
τούρα της. Αυτός άλλωστε είναι 
και ο κυριότερος σκοπός του 
ταξιδιού. Κατά την εξαήμερη πα-
ραμονή τους, υπήρξε επίσκεψη 
στην «Απαγορευμένη Πόλη», και 
στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις 
όπου έγινε ξενάγηση στη «Φωλιά 
του Πουλιού» (Ολυμπιακό Στά-
διο),  και στην Ολυμπιακή πισίνα. 
Παράλληλα  πραγματοποιήθη-
καν αθλητικοί διαγωνισμοί που 
περιλάμβαναν Στίβο, Κολύμβηση 
και Tai Chi, ενώ σε ότι αφορά το 
διαγωνισμό Τεχνών, η κάθε χώρα 
παρουσίασε τη δική της κουλ-
τούρα μέσα από διάφορες δρα-
στηριότητες.

 Η Νικολέττα Παναγιώτου και 
ο Χρίστος Πεττεμερίδης 

Το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, αφιέρωσε μεγάλο 
μέρος της παρουσίασης του, στις αξίες του Ολυμπισμού 
και στον τρόπο εφαρμογής τους μέσα από την Κυπριακή 
εκπαίδευση. Οι Αγώνες διαχωρίστηκαν με βάση τρία χρο-
νολογικά ορόσημα-σταθμούς. Τον 8ο αιώνα π.Χ (776), το 
1896, και το 2012. 

Αναφέρθηκε ότι ο Ολυμπισμός ως φιλοσοφία ζωής, 
και ως το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο της σύγχρο-
νης εποχής αντικρίζει την παγκόσμια κοινωνία χωρίς δια-
κρίσεις, καλλιεργεί το αίσθημα της αλληλοαναγνώρισης, 
συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών και τον –με ίσους 
όρους- τίμιο και δίκαιο ανταγωνισμό. Παράλληλα στοχεύει 
στη συμφιλίωση των εθνών, μέσω της αλληλογνωριμίας 
που προέρχεται από την παγκόσμια συμμετοχή, γεγονός 
που προωθεί τη φιλία και ενισχύει την ειρήνη. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προβλήθηκε βίντεο σχετι-

κό με την επίθεση στο Μόναχο εναντίον των Ισραηλινών 
αθλητών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 
1972 και τα τραγικά γεγονότα που την ακολούθησαν. 

Παράλληλα έγινε αναφορά στην καταλυτική παρουσία 
του Πιερ ντε Κουμπερτέν στην αναβίωση των Αγώνων, 
αλλά και στα προβλήματα που παρουσιάζονται τις τελευταί-
ες δεκαετίες όπως ο γιγαντισμός (μεγάλες εγκαταστάσεις, 
πολλά νέα αθλήματα, κόστος), η υποταγή της άμιλλας και 
του συναγωνισμού στον επαγγελματικό ανταγωνισμό, η τε-
ράστια προβολή που τυγχάνουν τα μεγάλα ρεκόρ αντί της 
άμιλλας, η μετατροπή του αθλητισμού σε πρωταθλητισμό, 
η σημασία του κέρδους αντί της συμμετοχής, και η εμπο-
ρευματικοποίηση των Αγώνων. 

Την παρουσίαση έκαναν οι μαθήτριες Φλωρεντία Κων-
σταντινίδου, και Μαρία Λυμπουρή. Καθηγήτρια η Φιλόλο-
γος Μαρία Γεωργίου.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
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Το σχολείο ξεκίνησε την παρουσίαση του με αναπαράσταση 
αγώνων Πάλης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην συνέχεια 
έγινε μια παρουσίαση της προσπάθειας που κατέβαλε ο Πιερ ντε 
Κουμπερτέν για την αναβίωση των αγώνων και παρουσιάστηκαν 
τα προβλήματα των σύγχρονων αγώνων των ημερών μας. Οι 
μαθητές του σχολείου δεν παρέλειψαν να δώσουν τη δική τους 
πρόταση για λύση των προβλημάτων αυτών : « Λύσεις μπορούν 
να αναζητηθούν στην παιδεία και ειδικά στην ανθρωπιστική, στην 
πνευματική καλλιέργεια, στην εμμονή στην άμιλλα. Η εξυγίανση 
των αθλητικών συλλόγων, ομοσπονδιών και η αποστασιοποίηση 
του αθλητισμού από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα (δηλαδή 
να πάψει να είναι αντικείμενο συναλλαγών και κερδοσκοπίας). Με 
τη στάση τους ως αθλητές, συναγωνιστές, μπορούν να περάσουν 
μηνύματα συναδέλφωσης και αγάπης. Να δείξουν ότι αυτό που 
μετρά δεν είναι μόνο η νίκη αλλά ο αγώνας για τη νίκη. Ο εκσυγ-
χρονισμός της αθλητικής νομοθεσίας, η ισότιμη και αυστηρή επι-
βολή ποινών στους αθλητές που χρησιμοποιούν απαγορευμένες 
χημικές ουσίες, καθώς επίσης και η αντικατάσταση των βραβεί-
ων από χρηματικά σε συμβολικά. Πρέπει να καλλιεργηθεί η ιδέα 
του Ολυμπισμού σε όλους τους ανθρώπους γιατί ο αθλητισμός 
φέρνει σε επαφή λαούς με διαφορετική κουλτούρα, ιδεολογία και 
αξίες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες να μην χρησιμοποιούνται από πολυ-
εθνικές εταιρείες. Να σταθούν μακριά από πολυδάπανες αθλη-
τικές διοργανώσεις, τη χλιδή και την ενοικίαση της Ολυμπιακής 
φλόγας από τον πλειοδότη. Το Ολυμπιακό Ιδεώδες να αποκτήσει 
ξανά τη γνησιότητά του. 

Την παρουσίαση έκαναν οι μαθητές Ευαγγελία Κωνσταντίνου, 
Παύλος Χαραλαμπίδης, Ελεάνα Πέτρου, Κωνσταντίνος Κούτας, 
Χαράλαμπος Χρίστου, Πατριτσιώτης Λένος, Παναγιώτης Νεο-
κλέους, Αντρέας Πελιβανίδης, ενώ στη συνέχεια εντυπωσίασε το 
τραγούδι με τίτλο «Ολυμπιακό Πνεύμα» που συνέθεσε, έγραψε 
τους στίχους και ερμήνευσε ο Πόλυς Ιωαννίδης.

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ Γ΄ ΠΑΦΟΥ

Ολυμπιακό
Πνεύμα
Στίχοι /Μουσική : Πόλυς Ιωαννίδης 

Απ’ την Αρχαία την Ελλάδα
Ως το σπαθί του Κουμπερντέν 
Κι από την ήπειρο τη μαύρη
Μέχρι την ήπειρο την μπλε 

Καθάριο πνεύμα ταξιδεύει
Ειρήνη, αγάπη αναζητεί
πάνω από θάλασσες να κλαίει
Και στο κεφάλι καταπράσινο στεφάνι 

ελιάς φορεί 

Όλοι στον κόσμο ίσοι
μα όλοι μοναδικοί
Δεμένοι, σαν δεμένοι
είν’ οι κύκλοι στο πανί

Και νίκη στον αγώνα μας
αγώνες συμβολίζει
Μες τον ιδρώτα τον καυτό
Μυρίζει γιασεμί

Άσπρους και μαύρους δε γνωρίζει
Ισότητα διαλαλεί
Όπλα και μάχες ημερεύει
Φυσά παντού Θεού πνοή

Καθάριο πνεύμα ταξιδεύει
Ειρήνη, αγάπη αναζητεί
πάνω από θάλασσες να κλαίει
Και στο κεφάλι καταπράσινο στεφάνι 

ελιάς φορεί 

Όλοι στον κόσμο ίσοι
μα όλοι μοναδικοί
Δεμένοι, σαν δεμένοι
είν’ οι κύκλοι στο πανί

Και νίκη στον αγώνα μας
αγώνες συμβολίζει
Μες τον ιδρώτα τον καυτό
Μυρίζει γιασεμί
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Το Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, επέλεξε 
να κάνει την παρουσίαση του μέσω προβο-
λής διαφανειών, χωρίζοντας το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. 

Παρελθόν : Έγινε παρουσίαση αρχαίων 
αγωνισμάτων : Δόλιχος, Στάδιο, Πάλη, Πα-
γκράτιο, Δισκοβολία, Άλμα, Αρματοδρομίες, 
Ιπποδρομίες, Ακοντισμός, Πυγμή, Πένταθλο, 
Οπλίτης Δρόμος. Παράλληλα αξιολογήθη-
καν οι Ολυμπιακές Αξίες της Ιερής Ολυμπια-
κής Εκεχειρίας, της Αρετής και του Κάλλους.

Παρόν - Ολυμπιακοί Αγώνες Λονδίνο 
2012 : Ως στόχοι του Λονδίνου προσδιορί-
στηκαν η βελτίωση των συνθηκών διαβίω-
σης, η κληρονομιά σύγχρονων εγκαταστά-
σεων που θα δημιουργηθούν, η μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ, 
η αυξημένη παγκόσμια προβολή που θα τύχουν οι αγώνες μέσω των 
τεχνολογικών εξελίξεων. Έγινε παράλληλα σύγκριση με την επόμενη 
μέρα του ΑΘΗΝΑ 2004, και τις οικονομικές επιπτώσεις στις χώρες που 
διοργανώνουν Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μέλλον : Κρίθηκε ότι αθλητισμός μετατράπηκε σε βιομηχανία. Ούτε 
ο τρόπος που γίνονται οι αγώνες έχουν οτιδήποτε κοινό, αλλά ούτε και ο 
σκοπός που γίνονται εφάπτεται κάπου με τα κριτήρια που είχαν οι αυθε-
ντικοί αγώνες. Μέσω της Λευκής Βίβλου, η Ενωμένη Ευρώπη εξασφα-
λίζει την προστασία ανηλίκων αθλητών, προστατεύει από τη διαφθορά 
και προσπαθεί να αποτρέψει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 

Την παρουσίαση έκαναν οι μαθητές Μαρία Τζιαμπανή, Κωνσταντίνος 
Παναγιωτίδης, Ελλάδα Αχεριώτη, Σπύρος Αλεξάκης, Κατερίνα Δανιήλ. 
Καθηγήτρια στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού ήταν η Ρούλα Κατσαμπή.

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

 Της παρουσίασης των σχολείων ακολούθησε συζήτηση 
μεταξύ των μαθητών.

 « …όχι μόνο το λέγειν, 
αλλά και το πράττειν» 
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Από πλευράς του Λυκείου Παραλιμνίου, παρουσιά-
στηκε ο Ολυμπιακός Ύμνος, και τέθηκε ο προβληματι-
σμός αν θα υπάρξουν στο μέλλον Ολυμπιακοί Αγώνες.

Έγινε παρουσίαση των αξιών που διέπουν τους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες σε αντιπαραβολή 
με αυτούς της αρχαιότητας, όπως το γεγονός ότι κατά 
την αρχαιότητα δεν καταγράφονταν οι επιδόσεις των 
αθλητών, ενώ σημειώθηκε η διαφορά της λέξης Αγώ-
νες με τη σημερινή εκδοχή που στην Αγγλική γλώσσα 
αντικαταστάθηκε με το Παιγνίδι (Game).

Χρησιμοποιώντας την αρίθμηση του Ελληνικού αλ-
φαβήτου, παρουσιάστηκε η εκδοχή ότι αρκετά Ελλη-
νικά ονόματα που είχαν σχέση με τους Αγώνες, ήταν 
άμεσα συνδεδεμένα με τον αριθμό 8, όπως ο Δίας, 
ο Απόλλων, η Άρτεμις αλλά και οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες. Σε μια προέκταση του παραπάνω ο αριθμός 8 
συνδέθηκε με το σύμβολο για το άπειρο (  ), που συμ-

βολίζει τη διαρκή τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ταυτόχρονα 
με αυτό τον τρόπο έγινε η σύνδεση των αγώνων της αρχαιότητας 
με τη Θρησκεία. 

Στις καινοτομίες της παρουσίασης του Λυκείου Παραλιμνίου 
ήταν και οι συνεντεύξεις που λήφθηκαν και παρουσιάστηκαν σε 
βίντεο, των αθλητών Λάμπρου Κεφάλα και Κωνσταντίνου Κόκ-
κινου που συμμετείχαν στους Αγώνες της Μόσχας (1980) και 
του Σίδνει (2000) αντίστοιχα όπως και της Παναγιώτας Ανδρέου 
που προετοιμαζόταν για να συμμετάσχει στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε εισήγηση όπως οι Αγώνες 
επανέλθουν και τελούνται μόνιμα στην Ελλάδα. 

Την παρουσίαση έκαναν οι μαθητές Ειρήνη Πελαγία, Σαββί-
να Παπαγιάννη, Χριστίνα Τσούκκα, Ελένη Γιαννή, Θεόδωρος 
Κουννής, Γιώργος Τσαπαρέλλας, Κωνσταντίνος Σκίτσας. Καθη-
γήτρια-Φιλόλογος η Ελένη Χατζηγιώργη και Καθηγήτρια Φυσι-
κής Αγωγής η Μαρία Ξενή.

ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
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«Η έννοια του Ολυμπισμού αναβίωσε από τον Γάλλο Πιερ ντε 
Κουμπερτέν, ο οποίος υπήρξε ο αναβιωτής του Ολυμπιακού κινή-
ματος. Ο Κουμπερτέν αναφέρει ότι ο Ολυμπισμός ανάγεται σε ένα 
σύνολο αξιών όπως είναι η ισότητα, ο σεβασμός για τους άλλους 
και η κατανόηση. Οι αξίες του Ολυμπισμού, όπως προαναφέρθη-
κε, κινούνται γύρω από δύο βασικούς άξονες : Το ευ αγωνίζεσθε 
και την ευγενή άμιλλα

Στον πρώτο άξονα εντοπίζονται οι αξίες της εντιμότητας, του σε-
βασμού των κανόνων διεξαγωγής των αγώνων, της ισότητας, της 
δικαιοσύνης, του σεβασμού των συναθλητών και της ισοτιμίας.

Στο δεύτερο άξονα, περιέχονται οι αξίες της αριστείας, του ευ-
γενικού συναγωνισμού ανάμεσα σε άτομα και λαούς, της στάσης 
για διάκριση και υπεροχή μακριά από κάθε αντιπαλότητα. 

«Ο Ολυμπισμός που η έννοιά του 
αναβίωσε στο τέλος του 19ου αιώνα, 
από τον Γάλλο αριστοκράτη Pierre de 
Coubertin είναι ο ιδρυτή του σύγχρο-
νου ολυμπιακού κινήματος που ως ιδέα 
έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και στο 
πνεύμα των αρχαίων Ολυμπιακών αγώ-
νων το οποίο περιείχε το θρησκευτικό 
στοιχείο, το κάλλος, τη λιτότητα και το 
μέτρο, το πνευματικό ήθος και την ιερό-
τητα της ανθρώπινης ζωής. Στην αρχαία 
Ελλάδα ισχύει ο κανόνας μόνο Έλληνες 
για τα περισσότερα Πανελλήνια αθλη-
τικά γεγονότα και φυσικά για τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. Προφανώς γιατί οι 
Έλληνες ενσωμάτωναν στους αγώνες 

μία ιερή θρησκευτική τελετή και γιορτή 
και σε αυτούς απαγορεύονταν η συμ-
μετοχή στους βάρβαρους και στους 
δούλους.  Στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες ο κάθε αθλητής προσπαθεί 
για μια δίκαιη και αξιοκρατική νίκη 

όχι τόσο για το δικό του όφελος και 
δόξα, όσο για την ανάδειξη των αρχών 

της ευγενούς άμιλλας και της συνεργα-
σίας. Ταυτόχρονα του δίνεται η ευκαιρία 
να γίνει παγκόσμιος πρέσβης της κουλ-
τούρας της χώρας που εκπροσωπεί».

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΥΚΚΟΥ Β΄

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄

 Οι μαθήτριες του Αθλητικού Σχολείου Λευκωσίας Έμιλι Κωνσταντίνου και Σοφία Τζιωνή. Διευθύντρια του Σχολείου η Έλενα Βασιλείου

 Οι μαθήτριες 
του Αθλητικού 

Σχολείου 
Λεμεσού Σοφία 
Παπαδοπούλου 

και Μαρία 
Παπαναστασίου. 

Διευθυντής 
του Σχολείου 

ο Πέτρος 
Τσιάκκιρος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
Κωστή Παλαμά
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί

Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός, κάθε λαός
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός



ΗΗ Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, κα-

θόρισε το 1948, την 6η Απριλίου 

ως την «Ολυμπιακή Ημέρα», ύστε-

ρα από πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-

τροπής. Αποφασίστηκε παράλληλα, όπως εορτά-

ζεται κάθε χρόνο την 23η Ιουνίου (ή σε παραπλήσια 

μέρα) , ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιή-

θηκε το 1894 στo Παρίσι το Συνέδριο που οργά-

νωσε ο Βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν. Σε αυτό είχε 

αποφασιστεί η ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής 
Η «Ολυμπιακή Ημέρα», αποτελεί ουσιαστικά ένα 

κάλεσμα εισαγωγής της άθλησης στον καθημερινό 

τρόπο ζωής. Αποτελεί παράλληλα ικανή αφορμή 

για την επανεκκίνηση της προσπάθειας για εκπλή-

ρωση των κοινωνικών στόχων του αθλητισμού.

Βρισκόμαστε στο έτος διεξαγωγής των 30ων 

Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Οι συγκρίσεις με 

το κλίμα και τις συνθήκες διεξαγωγής, των Αγώνων 

των 10 ημερών στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 1896, 

αποτελούν δύσκολο εγχείρημα, πόσω μάλλον, με 

αυτές των ανά τετραετία διεξαγόμενων στην Αρχαία 

Ολυμπία. Οι απαιτήσεις, η προσπάθεια που απαιτεί-

ται, αλλά και τα προβλήματα που δημιούργησε ο γι-

γαντισμός που περιβάλλει το θεσμό στις μέρες μας, 

έχουν διαφοροποιηθεί. 

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στοχεύει πέ-

ραν των αγωνιστικών επιτυχιών μέσα στους αγωνι-

στικούς στίβους. Εξίσου σημαντική είναι η διαρκής 

προσπάθεια που γίνεται προς την κατεύθυνση της 

αποφυγής κάθε χρήσης ουσιών , την απόρριψη 

κάθε μορφής βίας και ρατσισμού, την απρόσκο-

πτη συμμετοχή στον αθλητισμό ανθρώπων από 

όλες τις κοινωνικές τάξεις, όλων των εθνοτήτων και 

θρησκειών. Παράλληλα, επιλέγει την ταυτόσημη 

πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αθλητι-

σμός, με την φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη 

των σύγχρονων εγκαταστάσεων που απαιτούνται 

για αυτόν.  Η 6η Απριλίου, ως «Ολυμπιακή Μέρα», 

αποτελεί ετήσιο σημείο αναφοράς, για την επανέ-

ναρξη των προσπαθειών προς υλοποίηση αυτών 

των στόχων. 

Η ΚΟΕ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
Πριν από 116 χρόνια στην Αθήνα, αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες με την πραγματοποίηση της τελετής έναρξης 

στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Έκτοτε, η 6η Απριλίου, ημέρα έναρξης των αγώνων, αποτελεί ημερομηνία ορόσημο 

για το Ολυμπιακό Κίνημα (σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, οι αγώνες ξεκίνησαν την 25η Μαρτίου 1896, 

ημερομηνία που συνέπιπτε με την Εθνική Επέτειο, και τα 75 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης).
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ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Σημαντικό μέρος των εκδηλώσεων αφορού-

σε στη διοργάνωση του Αγώνα Δρόμου στους 

κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας, τόσο στην 

απόσταση των 1000 μέτρων για παιδιά κάτω 

των 12 ετών, όσο και αυτή των 5400 μέτρων 

για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η συμμετοχή υπήρ-

ξε αθρόα και η διοργάνωση από πλευράς του 

Σωματείου «Περικλής Δημητρίου» απόλυτα 

επιτυχής. Σε ότι αφορά τους νικητές, στη Γενική 

Κατάταξη Ανδρών την πρώτη θέση κατέλαβε ο 

Πανίκος Στυλιανού, στην αντίστοιχη των Γυναι-

κών η Σίντυ Παπανικολάου, και στους Έφηβους 

ο Μάριος Ζεμπύλας. Στον δρόμο 1000 μέτρων 

στην Γενική Κατάταξη Παίδων νικητής ήταν ο 

Κωνσταντίνος Σωκράτους, και στις Κορασίδες η 

Ειρήνη Θεοδώρου. Τέλος στην κατηγορία αθλη-

τών με Ειδικές Ικανότητες νικητής ήταν ο Αντρέας 

Συμεού. 

Οι φετινές εκδηλώσεις εορτασμού της Ολυ-

μπιακής μέρας πραγματοποιήθηκαν το Σάββα-

το 16 Ιουνίου στους δρόμους της Λευκωσίας. Η 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Δήμος Λευκω-

σίας και 12 Αθλητικές Ομοσπονδίες, έχοντας τη 

σημαντική συνδρομή του Σωματείου Δρομέων 

«Περικλής Δημητρίου», μεταμόρφωσαν για τρεις 

περίπου ώρες τη Λεωφόρο Μακαρίου, σε ένα με-

γάλο αθλοχώρο. Εκεί, δημιουργήθηκαν τα «γήπε-

δα» και παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα αθλήματα 

με τη συμμετοχή τόσο αθλητών των Ομοσπονδι-

ών αλλά και του απλού κόσμου που βρέθηκε εκεί.  

Οι 12 Ομοσπονδίες που συμμετείχαν ήταν των 

Στίβου, Ποδηλασίας, Καλαθόσφαιρας, Πετό-

σφαιρας, Χειροσφαίρισης, Αντισφαίρισης, Άρσης 

Βαρών, Ξιφασκίας, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, 

Καράτε, Τζούντο-Ταεκβοντο, και Σαΐτας, όπως 

επίσης και το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δη-

μητρίου».
Χορηγός των εκδηλώσεων που καλύφθηκαν 

ζωντανά από το “Love Radio” ήταν η φίλαθλος 

εταιρεία P.C.Splash που προμηθεύει μεταξύ άλ-

λων και τα προϊόντων της POKKA  Coffee, Papa 

Johns Pizza και ΛΟΥΞ.

ασμού της Ολυ- γάλο αθλοχώρο. Εκεί, δημιουργήθηκαν τα «γήπε-

ά καν τα αντίστοιχα αθλήματα 
Καράτε, Τζούντο-Ταεκβοντο, και Σαΐτας, όπως 

επίσης και το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δη-

ί
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ΠΟΛΥΠΛΗΘΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ

Τα περισσότερα βλέμματα στο σύνολο των εκδηλώσεων συγκέντρωσε 

η παρουσία των αθλητών της Ομοσπονδίας Καράτε, όπου με 

δεκάδες αθλητές, ανάμεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας κ. Ανδρέας Βασιλείου, προέβησαν σε 

εντυπωσιακές επιδείξεις και ασκήσεις του αθλήματος. 
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Πραγματοποιήθηκε στο Σεντ 
Μάρτιν του Τζέρσι στις 28-29 
Απριλίου, συνάντηση των εκπρο-
σώπων των χωρών που συγκρο-
τούν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Κοινοπολιτειακών Αγώνων. 
Την Κυπριακή Επιτροπή 

Κοινοπολιτειακών Αγώ-
νων εκπροσώπησε 

ο Ταμίας της ΚΟΕ 
κ. Δαμιανός Χα-

τζηδαμιανού. Η 
συνάντηση είχε 
ως κύριο θέμα 
την πρόοδο 
των εργασιών 
για την προ-
ετοιμασία και 
διεξαγωγή των 

20ων Κοινοπο-
λιτειακών Αγώ-

νων που θα πραγ-
ματοποιηθούν στη 

Γλασκόβη το 2014. 
Σε μια άλλη δρα-

στηριότητα, ο κ. Χατζη-
δαμιανού, εκλέγηκε στο 

Εκτελεστικό Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρ-
σης Βαρών (EWF), στο εκλογικό 
Συνέδριο που πραγματοποιήθη-
κε στην Αττάλεια της Τουρκίας, 
παράλληλα με τους Πανευρω-
παϊκούς Αγώνες Άρσης Βαρών. 
Ο κ. Χατζηδαμιανού συγκέντρω-
σε τις περισσότερες ψήφους από 
οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο 
αθλητικό παράγοντα της Άρσης 
Βαρών, στις διάφορες ψηφοφο-
ρίες για τον καταρτισμό του νέου 
Εκτελεστικού Συμβουλίου αφού 
υπερψηφίστηκε από 28 εκπρο-
σώπους χωρών. Η παρουσία 47 
συνολικά χωρών από το σύνολο 
των 49  που είναι εγγεγραμμέ-
νες στην EWF, αποτέλεσε ρεκόρ 
συμμετοχής. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
“FAIR PLAY”Πραγματοποιήθηκε το διήμε-

ρο 20-21 Απριλίου στη Βερόνα, 
η 46η συνεδρία του Εκτελεστι-
κού Συμβουλίου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής “Fair Play”, μέ-
λος του οποίου είναι ο Γενικός 
Γραμματέας της ΚΟΕ, Στρατη-
γός Χαράλαμπος Λόττας. Στη 
συνεδρία αποφασίστηκε μεταξύ 
άλλων η διοργάνωση στην ίδια 
πόλη του 18ου Ευρωπαϊκού Κο-
γκρέσου με θέμα «Επαγγελμα-
τικός Αθλητισμός και Fair Play» 
στο διάστημα 24-28 Οκτωβρίου.

Ο Στρατηγός Χαράλαμπος 
Λόττας, εκπροσώπησε επίσης 
την Κυπριακή Ολυμπιακή Επι-
τροπή στη Γενική Συνέλευση 
της Παγκόσμιας Επιτροπής Fair 
Play, η οποία πραγματοποιήθη-
κε στη Βουδαπέστη στο διάστη-
μα 26-29 Απριλίου. Στο πλαίσιο 
της Γενικής Συνέλευσης, έγινε 
η ετήσια εκδήλωση της απονο-
μής των Βραβείων Fair Play, ενώ 
σημαντικό ήταν το σεμινάριο με 
θέμα «Πρόγραμμα Προσδιορι-
σμού Ταλέντων». 

Ο Γενικός Γραμματέας εκπρο-
σώπησε την ΚΟΕ και στο 33ο 
Σεμινάριο Ευρωπαϊκών Ολυμπι-
ακών Επιτροπών που πραγματο-
ποιήθηκε στην πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας τις ίδιες μέρες. Δ
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Οι εκπρόσωποι των χωρών που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Κοινοπολιτειακών αγώνων στο συνέδριο που έγινε στο Τζέρσεϊ. Την Κύπρο 
εκπροσώπησε ο Ταμίας της ΚΟΕ, κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας, μέλος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Fair Play”.
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“SPORT 4 GOOD GOVERNANCE”

 Το διήμερο 8-9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Τεχνική Σύ-
σκεψη και η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής των 15ων 
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθούν στο 
Λουξεμβούργο από τις 27 Μαΐου-1η Ιουνίου 2013.  Στις δύο 
δραστηριότητες την ΚΟΕ εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια 
κ. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της Τεχνικής Επιτροπής 
έγιναν επισκέψεις στους χώρους διεξαγωγής των 10 αθλημά-
των που βρίσκονται στο πρόγραμμα των αγώνων, όπως και σε 
άλλες εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Τα 10 αθλή-
ματα είναι ο Στίβος, η Ποδηλασία, το Τζούντο, η Επιτραπέζια 
Αντισφαίριση, η Κολύμβηση, η Αντισφαίριση, η Γυμναστική, η 

Πετόσφαιρα και η Καλαθόσφαιρα. Οι χώροι είναι ήδη έτοιμοι 
και σε αυτούς θα γίνουν μόνο μικρές ανακαινίσεις. Εργασίες 
απομένουν να γίνουν μόνο στο γήπεδο του Στίβου, οι οποίες 
θα ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2012. Παράλληλα έγινε 
μια πρώτη παρουσίαση από πλευράς Ισλανδίας για τους αγώ-
νες που θα διοργανώσει το 2015. Σε σχέση με το Λουξεμβούρ-
γο, το πρόγραμμα θα διαφοροποιηθεί κατ’ ελάχιστο, αφού το 
άθλημα της Ποδηλασίας θα αντικατασταθεί από το Γκολφ.

Η κ. Πιπερίδου Χρυσάφη, παρέστη επίσης στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις για τα 100χρονα της Ολυμπιακής Επιτροπής 
του Λουξεμβούργου που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου 
2012.

ΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

 Οι εγκαταστάσεις της “coque arena” 
όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα 
των περισσοτέρων αθλημάτων των 

15ων ΑΜΚΕ στο Λουξεμβούργο.

Το διήμερο 8-9 Ιουνίο

15ων ΑΜΚΕ στο Λουξεμβούργο.

15οι ΑΜΚΕ

Το γραφείο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών για θέματα Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (EOC EU Office), έχει διεκδικήσει σε συνεργασία με άλλους εταί-
ρους τη διεξαγωγή έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Το θέμα της έρευνας 
η οποία και εγκρίθηκε είναι «Αθλητισμός και Χρηστή Διοίκηση» (Sport 4 Good 
Governance).  Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετέχει στην εν λόγω 
έρευνα ως ένας από τους εταίρους. 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να ενισχύσει την εφαρμογή των αρχών 
της χρηστής διοίκησης ανάμεσα σε αθλητικούς οργανισμούς στον Ευρωπα-

ϊκό χώρο.
Πιο συγκεκριμένα η έρευνα στόχο έχει:
Να αναλύσει τις Βασικές Καθολικές Αρχές της Χρηστής Διοίκησης της 

Ολυμπιακής και Αθλητικής Κίνησης.
Να ερευνήσει την εφαρμογή των αρχών αυτών στους αθλητικούς οργανι-

σμούς των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σχεδιάσει και να προωθήσει ένα εκπαιδευτικό οδηγό για την εμπέδωση 

και εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης.
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ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Η Η ιδέα για την ίδρυση Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύ-
πρου ήταν κάτι που πάντα απασχολούσε και προβλημά-
τιζε τους αξιωματούχους της ΚΟΕ. Έτσι, στη συνεδρία του 

Εκτελεστικού της Συμβουλίου, στις 13 του Γενάρη του 1987, το όλο θέμα 
τέθηκε στην τελική του ευθεία και αφού δρομολογήθηκαν και ολοκληρώ-
θηκαν κάποιες σημαντικές διεργασίες, η τελετή εγκαθίδρυσης της Εθνικής 
Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου έγινε στις 30 Μαρτίου 1987, στη Λευκω-
σία, στα πρότυπα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ
 η Ολυμπιακή εκπαίδευση όσων ασχολούνται με τα θέματα του 

Αθλητισμού 
 η διάδοση των Ολυμπιακών αξιών 
 η εφαρμογή των κοινωνικών και παιδαγωγικών αρχών του Ολυμπι-

σμού όπως έχουν καθοριστεί από τη  Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, καθώς 
και η συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή 
Ακαδημία και όλες τις Αθλητικές Αρχές, για την επικράτηση των ηθικών 
αξιών της Ολυμπιακής Ιδέας.

 ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ: 
 Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Ολυμπια-

κής Ακαδημίας και η διατήρηση επαφής μέσω της Κυπριακής Ολυμπιακής 
Επιτροπής. 

 Η προετοιμασία των συνέδρων που επιλέγονται για την παρακολού-
θηση των Συνόδων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. 

 Η ενεργοποίηση των Συνέδρων τόσο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακα-
δημίας Κύπρου όσο και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. 

 Η κινητοποίηση όλων των συνέδρων της Εθνικής Ολυμπιακής Ακα-
δημίας Κύπρου στο έργο της διάδοσης των αρχών του Ολυμπισμού.

 Η διοργάνωση ή η ανάθεση διοργάνωσης σε άλλο φορέα συνό-
δων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, μαθημάτων, διαλέξεων, εορτών, σε 
συνεργασία με όλες τις Αθλητικές Αρχές του τόπου, Ομοσπονδίες, Σωμα-
τεία, Σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα.

 Η παραγωγή και η διακίνηση του κατάλληλου πληροφοριακού υλι-
κού γύρω από τον Ολυμπισμό.

 Ενδεχόμενη στήριξη για την έκδοση βιβλίων Ολυμπιακού περιε-
χομένου, για παραγωγή ή απόκτηση Ολυμπιακών ταινιών, για οργάνωση 
Ολυμπιακού Μουσείου, για ίδρυση Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, οργάνωση 
εκθέσεων κ.λ.π.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου υπάγεται στην Κυπριακή Ολυ-
μπιακή Επιτροπή, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της οποίας ορίζει τον Πρόε-
δρο, τα μέλη και τον Κοσμήτορα της Εφορείας. 

 Η Σοφία Νεοφύτου και ο Αντώνης Λαμπριανίδης, 
μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
εκπροσώπησαν την Ολυμπιακή Ακαδημία στη 
52η Σύνοδο για Νέους της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Ακαδημίας, που  πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο, 
από  16-30 Ιουνίου 2012.

Ο Πρόεδρος της 
Ε.Ο.Α.Κ. Σοφοκλής 
Χαραλαμπίδης

 Στη φετινή Σύνοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, που πραγματοποιήθηκε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της 
στην Αρχαία Ολυμπία, από 24 – 31 Μαϊου 2012, την Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Σοφοκλής 
Χαραλαμπίδης.
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 Αρχές και αξίες, όπως, ο σεβασμός των συνανθρώπων μας, ο σεβασμός της 
διαφορετικότητας, ο σεβασμός στους κανόνες, η αποδοχή των άλλων, η συνεργασία, η 
ευγένεια, η αξιοπιστία, η δικαιοσύνη, ο αυτοέλεγχος, η υπευθυνότητα, ο σεβασμός στις 
αποφάσεις των κριτών, η σωφροσύνη, η εγκράτεια, όλα αυτά και άλλα ακόμα πολλά, 
όταν, μέσω ειδικών προγραμμάτων «Ολυμπιακής παιδείας» από το νηπιαγωγείο ως 
το πανεπιστήμιο, γίνουν τρόπος ζωής των νέων μας, είτε αυτοί θα γίνουν αθλητές, είτε 
θα γίνουν κριτές ή αθλητικοί παράγοντες ή ακόμα και απλοί φίλαθλοι, τότε μόνο θα 
εκλείψουν, μια για πάντα, από τους αθλητικούς χώρους, η βία και η παραβατικότητα των 
νέων μας (Σοφ. Χαραλαμπίδης, πρόεδρος ΕΟΑΚ).

Οι εισηγήσεις και 
τα αποτελέσματα 
των εργασιών της 
23ης Συνόδου της 
ΕΟΑΚ για άλλη μια 
χρονιά εκδόθηκαν σε 
αναμνηστικό λεύκωμα.
χ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΑΚ είναι 
επταμελές και κατά την περίοδο αυτή απαρτίζε-
ται από τα ακόλουθα μέλη :

Πρόεδρος:  Σοφοκλής Χαραλαμπίδης
Μέλη: Κώστας Χριστοδουλάκης 
Λίτσα Ιακωβίδου
Ανδρέας Γεωργιάδης 
Γιώργος Καθιτζιώτης
Λούκας Τερεζόπουλος 
Κώστας Παναγίδης
Κοσμήτορας:  Ζαχαρίας Κυριάκου

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου 
είναι στη διάθεση κάθε Σωματείου, Συλλόγου, 
Ομοσπονδίας, Σχολείου ή άλλου φορέα, με 
απώτερο σκοπό τη διάδοση των αρχών του 
Ολυμπισμού και την εμπέδωση και εφαρμογή 
στην πράξη του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΘΑΙ».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής που προωθεί και συνδυάζει 
σε αρμονικό σύνολο τις αρετές του σώματος και της ψυχής. Συνδέοντας 
τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την παιδεία, ο Ολυμπισμός 
προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τρόπο ζωής που στηρίζεται στη χαρά 
της προσπάθειας, την εκπαιδευτική αξία του καλού παραδείγματος και 
το σεβασμό των οικουμενικών αξιών».  

Το νέο λογότυπο της 
Διεθνούς Ολυμπιακής 
Ακαδημίας

 «Σκοπός του 
Ολυμπισμού είναι να 
θέσει τον αθλητισμό στην 
υπηρεσία της αρμονικής 
ανάπτυξης του ανθρώπου, 
ενθαρρύνοντας την 
δημιουργία μιας 
ειρηνικής κοινωνίας, 
που να ενδιαφέρεται 
για τη διατήρηση 
της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας». 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
 «SPORTS AND GAMES IN 

MODERN DAY CYPRUS» 
 Καλλιτέχνης : Τατιάνα Φεραχιάν 

Σκεπτικό επιλογής : Η καλλιτέχνης χρησιμοποίησε με σύγχρονο και πρωτότυπο τρόπο 
τα αναγνωρισμένα Ολυμπιακά Σύμβολα. Μέσα από τη δουλειά της αναδεικνύεται μία 
ισορροπημένη και αρμονική ενόραση μέσα στη συχνά αντικρουόμενη αλλά και συναρ-
παστική δυναμική του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Το έργο δουλεύει 
σε πολλαπλά επίπεδα τόσο αισθητικά όσο και εννοιολογικά.

Ο λοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των έργων που κατατέθηκαν  στο πλαίσιο της Εθνι-
κής φάσης,  του διαγωνισμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με θέμα «Αθλητισμός 
και οι Ολυμπιακές αξίες της Υπεροχής της Φιλίας και του Σεβασμού». 

Η Επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε συνολικά 18 συμμετοχές, στις κατηγορίες  της Ζωγραφικής και της  
Γλυπτικής. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως απονείμει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της Ζωγραφικής, 
στο έργο της Tatiana Ferahian υπό τον τίτλο «Sports and Games in Modern Day Cyprus».  Αντιστοίχως, 
το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της Γλυπτικής, απονεμήθηκε στην Κατερίνα Νεοφυτίδου για το έργο  
με τίτλο «Η λαμπερή μάχη».  Τα έργα που κέρδισαν το πρώτο βραβείο σε κάθε κατηγορία, αποστάληκαν 
στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λωζάνη. Εκεί ο διαγωνισμός συνεχίστηκε σε διε-
θνές επίπεδο με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.  

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ«Ο ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Κ.Α.»

Καλλιτέχνης : Λεωνίδας Παπασάββας

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ«ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ»Καλλιτέχνης : Κατερίνα 
Βαβλίτου 

 «Η λαμπερή μάχη». Το έργο της Κατερίνας Νεοφυτίδου που 
κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Γλυπτικής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
«Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΜΑΧΗ»  

Όνομα Καλλιτέχνη :  Κατερίνα 
Νεοφυτίδου 

Σκεπτικό Επιλογής :  Το έργο χωρίς 
να γίνεται περιγραφικό και αφηγηματικό 
εκφράζει  με σύγχρονα εικαστικά μέσα 
συμβολισμούς μέσα από τους οποίους 
επιχειρεί να αναδείξει την αρχική σημα-
σία των Ολυμπιακών Αγώνων χρησιμο-
ποιώντας το φως που ήταν και η αρχική 
πνευματική διάσταση του Ολυμπισμού.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ   ΟΙ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ»

«Sports and 
Games in 

Modern Day 
Cyprus». 

Το έργο της 
Τατιάνας 

Φεραχιάν 
που κέρδισε 

το πρώτο 
βραβείο στην 

κατηγορία 
Ζωγραφικής.

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΕ 



For all Teamwear needs:
P.O. Box 56066, 3304 Limassol, Cyprus

Tel: +357 25 374500
Fax: +357 25 363788

peak@fremagroup.com.cy



48  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, 
συνεχίστηκε το πρόγραμμα της 
Ολυμπιακής Παιδείας, που στόχο 
έχει την εκπλήρωση της αποστολής 
της ΚΟΕ προς το σκοπό της ανά-
πτυξης και προστασίας του Ολυμπι-
ακού Κινήματος στη χώρα μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκαν οι εκπαιδευτικές 
περιηγήσεις εντός του Ολυμπιακού Μεγάρου με την 
παρουσία μαθητών και τμημάτων πολλών σχολείων 
Δημοτικών και Γυμνασίων που το επισκέπτονταν. 

Το φετινό πρόγραμμα δε μπορούσε να μη στοχεύ-
σει και στη ξεχωριστή θεματολογία που αφορούσε 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012. Στο βα-
σικό κορμό περιήγησης προστέθηκε ειδική θεματο-
λογία, με βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις 
στα οποία δόθηκε έμφαση στην ενημέρωση των επι-
σκεπτών για τις προετοιμασίες του Λονδίνου, αλλά 
και της Κυπριακής αποστολής η οποία επρόκειτο να 
εκπροσωπήσει την Κύπρο. Το Ολυμπιακό Μέγαρο 
επισκέφθηκαν μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Λυ-
καβητού, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, και του Γυμνασί-
ου Αγίας Βαρβάρας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 
υπήρξε δραστηριοποίηση και εκτός του Ολυμπιακού 
Μεγάρου, με επίσκεψη των λειτουργών της ΚΟΕ Γιώρ-
γου Κορέλλη και Γιώργου Τερεζόπουλου, στην ακρι-
τική κοινότητα   Μάμμαρι. Εκεί, παρουσία κατοίκων, 
μαθητών, και αθλητριών της Πετοσφαιρικής ομάδας 
Νεανίδων της κοινότητας, έγινε παρουσίαση της προ-
όδου των εργασιών για τους Αγώνες, της αναλυτικής 
παρουσίασης των αγωνισμάτων που θα λάμβαναν 
μέρος οι αθλητές της Κυπριακής αποστολής και των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα συνόδευαν το 
αγωνιστικό πρόγραμμα των αγώνων.

Εκπαιδευτικές περιηγήσεις και παρουσιάσεις στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο σε μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων.

Ο λειτουργός της ΚΟΕ, Γιώργος Κορέλλης κατά την 
επίσκεψη στην ακριτική κοινότητα Μάμμαρι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ
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ΣΣ το πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης η ΚΟΕ 
έθεσε υπό την αιγίδα της την εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Επι-

μετρητών Οικονομολόγων σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας 
και είχε ως θεματολογία : «2ο Κυνήγι Θησαυρού επί ποδός». Η 
εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό σκοπό και πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία την Κυριακή 22 Απριλίου στη Λευκωσία.

Θέμα των ερωτήσεων που έπρεπε να απαντήσουν και των 
«δοκιμασιών» που έπρεπε να φέρουν εις πέρας οι διαγωνιζόμε-
νοι ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σε ένα πολύωρο «ταξίδι» κυρίως 
μέσα στην παλιά Λευκωσία που διασκέδασε μικρούς και μεγά-
λους. 

Περισσότεροι από 150 διαγωνιζόμενοι, που συγκροτούσαν 
δεκάδες ομάδες, μαζεύτηκαν από το πρωί στην καρδιά της πρω-
τεύουσας, στην Πλατεία της Εκκλησίας Φανερωμένης για να δη-
λώσουν συμμετοχή, εκεί όπου δόθηκε και η έναρξη του διαγωνι-
σμού με το «άναμμα της Φλόγας».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιω-
αννίδης, η Γενική Διευθύντρια κ. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη και 
εκπρόσωπος της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας στην Κύπρο. 
Το βραβείο στη νικήτρια ομάδα απονεμήθηκε στο «Scarabeo» το 
απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ ακολούθησε στον ίδιο χώρο ψυ-
χαγωγικό πρόγραμμα με τον Αντρέα Νεοκλέους.

Όλα τα έσοδα από την πολύ πετυχημένη εκδήλωση διατέθη-
καν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό. Η Η ΚΟΕ έθεσε επίσης υπό 

την αιγίδα της, την εκδή-
λωση συμβολικής παρά-

δοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, που δι-
οργάνωσαν από κοινού στις 22 Μαΐου, η 
Ελληνική Πρεσβεία και η Βρετανική Ύπατη 
Αρμοστεία.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθη-
κε σε χώρο στην εντός των τειχών Λευκω-
σία, προβλήθηκε το φιλμάκι που ετοίμασε 
η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων του 
Λονδίνου, και παρουσίαζε την πρόοδο των 
εργασιών.

Στη συνέχεια στο πλαίσιο του καλλιτε-
χνικού προγράμματος της εκδήλωσης οι 
αθλήτριες/μαθήτριες Μάγδα Χρίστου και 
Βικτωρία Κυριάκου παρουσίασαν χορο-
γραφία που ετοίμασαν με τη δασκάλα τους 
Μαρία Δημητρίου. Στο Μουσικό μέρος του 
προγράμματος, τραγούδησε χορωδία μα-
θητών του Β κ́ύκλου του Δημοτικού Σχο-
λείου Αγίων Ομολογητών υπό τη διεύθυν-
ση του κυρίου Αχιλλέα Τσαγγαρίδη.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυ-
ναν ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνστα-
ντίνος Γιωρκάτζης, ο Βρετανός Ύπατος 
Αρμοστής κ. Μάθιου Κιντ, ο Πρέσβης της 
Ελλάδας κ. Βασίλης Παπαϊωάννου και ο 
Πρόεδρος της ΚΟΕ Επιτ. Καθ. Ουράνιος 
Μ. Ιωαννίδης.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΦΛΟΓΑΣ

 Η έναρξη του 
διαγωνισμού από 
τον Πρόεδρο της 
ΚΟΕ κ. Ουράνιο 
Ιωαννίδη και τον 
Δήμαρχο Λευκωσίας 
κ. Κωνσταντίνο 
Γιωρκάτζη.

Ο Πρέσβης της 
Ελλάδας στην 
Κύπρο, κ. Βασίλη 
Παπαϊωάννου 
παραδίδει συμβολικά 
την Ολυμπιακή 
Φλόγα στον Βρετανό 
Ύπατο Αρμοστή κ. 
Μάθιου Κιντ.

ΚΥΝΗΓΙ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΟΕ



Η Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή 
και ο Κυπριακός Οργανισμός 
Αθλητισμού έκοψαν τη Βασιλό-

πιτα τους για το 2011 σε από κοινού εκδήλωση 
τους για μία ακόμη χρονιά. Σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου στο Ολυ-
μπιακό Μέγαρο, παρόντος του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Β ,́ ο οποίος ευλόγησε τη Βασιλό-
πιτα , εκφράστηκαν οι ευχές για μια ακόμη καλύ-
τερη χρονιά.

Σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους Προέ-
δρους  Ομοσπονδιών και των εκπροσώπων τους, 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, εξέφρασε την πεποί-
θηση ότι παρά την οικονομική κρίση, που αφήνει 
ήδη τα σημάδια της, ο Αθλητισμός θα βρει τον 
τρόπο να συνεχίσει να καταγράφει επιτυχίες. «Ο 
στόχος του Ολυμπιακού μεταλλίου για την Κύπρο, 
είναι εφικτός» κατέληξε ο Πρόεδρος της ΚΟΕ. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Κυπρια-
κού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Πάμπος Στυλια-
νού,  αναφερόμενος στο κεντρικό σύνθημα της 
εκδήλωσης που σηματοδότησε και τη νέα χρονιά 
«με την πίστη ότι οι αθλητές μας θα γράψουν ιστο-
ρία», έστειλε το μήνυμα ότι η ιστορία δεν γράφεται 
μόνο από τις αθλητικές επιτυχίες, αλλά και από τα 
όσα άλλα σπουδαία συνοδεύουν τον αθλητισμό. 
«Θέλουμε μαζί με τις επιτυχίες να δούμε το ήθος 
να θριαμβεύει όχι μόνο στους αγωνιστικούς χώ-
ρους, αλλά και στις υπόλοιπες δράσεις της κοι-
νωνίας μας»,  ήταν το μήνυμα του Προέδρου του 
ΚΟΑ.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Υπουργός Παι-
δείας κ. Γιώργος Δημοσθένους, ο οποίος συνεχά-
ρη τους δύο οργανισμούς για την από κοινού εκ-
δήλωση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η καλές 
σχέσεις που διατηρούν, μπορούν να συμβάλουν 
στην βελτίωση των αποτελεσμάτων σε όλους 
τους τομείς. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι 
των Ομοσπονδιών, το υπαλληλικό προσωπικό 
της ΚΟΕ και του ΚΟΑ και πλήθος προσκεκλημέ-
νων. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε φιλμάκι με 
τις δραστηριότητες κατά την περασμένη χρονιά, 
το κύριο μέρος του οποίου αφορούσε στην πα-
ρουσία της Κύπρου, σε τέσσερις μεγάλες διορ-
γανώσεις. Αυτές ήταν οι 10οι Χειμερινοί Αγώνες 
Νέων, οι 14οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, 
οι 11οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων και οι 4οι 
Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέων.

Τυχερή ομοσπονδία της κλήρωσης αναδείχτη-
κε η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου 
που κέρδισε παράλληλα και το ποσό των 1500 
Ευρώ.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

50  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ



Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού

Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή

Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί

Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός

Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός, κάθε λαός
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΥΜΝΟΣ 

 Δημήτριος Βικέλας 
(1835-1908)
Ά  Πρόεδρος Δ.Ο.Ε.

Κωστής Παλαμάς 
(1859-1943)

Ποιητής - 
στιχουργός 

Ολυμπιακού 
Ύμνου

Μέγας Χορηγός Επίσημος Χορηγός Επίσημο Προϊόν/ΥπηρεσίαΕπίσημος Χορηγός

Πιερ ντε Κουμπερντέν 
(1863-1937)
Αναβιωτής Ολυμπιακών 
Αγώνων

Σπύρος Σαμάρας 
(1861-1917)
Συνθέτης 
Ολυμπιακού 
Ύμνου

«Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής που προωθεί και 
συνδυάζει σε αρμονικό σύνολο τις αρετές του σώματος και 
της ψυχής. Συνδέοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και 
την παιδεία, ο Ολυμπισμός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα 
τρόπο ζωής που στηρίζεται στη χαρά της προσπάθειας, την 
εκπαιδευτική αξία του καλού παραδείγματος και το σεβασμό 
των οικουμενικών αξιών».  
(Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης)




