
Ύστερα από αίτημα της Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής «Ταραγόνα 2017», η Εκτελεστική Επιτροπή της
Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ), που συνήλθε

στο Οράν στις 4 Νοεμβρίου, αποφάσισε την αναβολή των 18ων Μεσογει-
ακών Αγώνων που επρόκειτο να διεξαχθούν στην Ισπανική πόλη από τις
30 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουλίου 2017.

Ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Γίοσεπ Μπαλεστέρος, Πρό-
εδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων και Δήμαρχος της Τα-
ραγόνα κατέθεσε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν για την προ-
ετοιμασία των αγώνων, εξαιτίας της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθει-
ας στην Ισπανία, στην οποία εδώ και δέκα μήνες υπήρχε αδυναμία σχη-
ματισμού κυβέρνησης πλειοψηφίας, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυ-
πο στην απελευθέρωση των οικονομικών κονδυλίων που απαιτούνται
για να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση.

Υπό αυτές τις περιστάσεις ήταν φανερό ότι ήταν αδύνατο
να διοργανωθούν οι αγώνες στη βάση των υψηλών οργα-
νωτικών απαιτήσεων που έθετε η ΔΕΜΑ.  Ο σχηματισμός κυ-
βέρνησης στην Ισπανία που να μπορεί να υλοποιήσει τις δε-
σμεύσεις της, οδήγησε στην απόφαση να εξεταστούν εναλλα-

κτικές επιλογές, και στο τέλος αποφασίστηκε όπως οι αγώνες αναβληθούν για
ένα χρόνο και θα διεξαχθούν από 22 Ιουνίου μέχρι την 1η Ιουλίου του 2018.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ

ΟλυμπιακάΝέα
ΤΕΥΧΟΣ 1 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Μεσογειακοί Αγώνες

Αθλητική Ημερίδα 
ΚΟΕ-UNHCR-ΓΣΠ
Τα διαχρονικά μηνύματα που στέλλουν οι
πολιτιστικές αρχές του Ολυμπισμού αναδεί-
χτηκαν μέσα από την αθλητική ημερίδα για
παιδιά-πρόσφυγες που διαμένουν στην Κύ-
προ που διοργάνωσαν η Κυπριακή Ολυμ-
πιακή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ύπα-
τη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους πρόσφυγες στην Κύπρο (UNHCR), και
τον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια»
(ΓΣΠ), το Σάββατο 5 Νοεμβρίου. Στην αθλη-
τική ημερίδα «Ο αθλητισμός είναι μαζί με
τους πρόσφυγες», συμμετείχαν 80 περίπου
παιδιά ηλικιών 12-18 ετών.

Πέντε νέα αθλήματα
στο «ΤΟΚΥΟ 2020»
Πέντε νέα αθλήματα προστέθηκαν στο κα-
λεντάρι των Ολυμπιακών Αγώνων, ανεβά-
ζοντας τον αριθμό τους ενόψει «ΤΟΚΥΟ
2020» στα 33. Στην 129η Σύνοδο της ΔΟΕ
που έγινε στο Ρίο εγκρίθηκε η εισήγηση των
διοργανωτών των 32ων Ολυμπιακών Αγώ-
νων για συμπερίληψη πέντε νέων αθλημά-
των στο πρόγραμμα, γεγονός που προσθέ-
τει επιπλέον 18 αγωνίσματα και 474 αθλη-
τές. Τα πέντε νέα ολυμπιακά αθλήματα είναι
το Καράτε, το Μπέιζμπολ/Σόφτμπολ, η
Αγωνιστική Αναρρίχηση, το Σέρφινγκ και το
Σκέιτμπορντ.

«ΡΙΟ 2016»
Η Ολυμπιακή κληρονομιά
Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις μέχρι και
την τελευταία στιγμή πριν την έναρξη των
αγώνων, αξιοσημείωτα αθλητικά επιτεύγμα-
τα, ρεκόρ που καταγράφηκαν στους αγωνι-
στικούς χώρους, στον τομέα της καλύψης
από τα ΜΜΕ, όπως επίσης και η Ολυμπιακή
κληρονομιά που άφησαν πίσω οι αγώνες
για την πόλη του Ρίο καταστούν τη διοργά-
νωση εώς πολύ πετυχημένη. Τώρα που τα
φώτα έπεσαν, μια πρώτη ρεαλιστική αποτί-
μηση των Αγώνων, δείχνει ότι η διοργάνω-
ση κινήθηκε προς την ορθή κατεύθυνση.
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Στο Μινσκ οι 2οι

Πανευρωπαϊκοί Αγώνες (2019)

Πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ της Λευκορωσίας από 21 μέχρι 22
Οκτωβρίου, η 45η Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ολυμπακών
Επιτροπών στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι και των 50 Ολυμ-

πιακών Επιτροπών που τη συγκροτούν. 

Η σημαντικότερη απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης ήταν η ανάθεση στη Λευκορωσία των 2ων Πανευρωπαϊ-
κών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Μινσκ το καλοκαίρι του 2019.
Αναμένεται ότι στις τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν, το πρό-
γραμμα των αγώνων δεν θα είναι τόσο διευρυμένο από πλευράς
αθλημάτων κατ’ αντιστοιχία με την πρώτη διοργάνωση που διε-
ξήχθη στο Μακού το 2015.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης απονεμήθηκε στον
Πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο Μιχαηλίδη το βραβείο «EOC Olympic
Laurel Awards». Η ιδιαίτερη αυτή τιμή αποδίδεται σε ετήσια βάση
σε πρόσωπα ή οργανισμούς που προσέφεραν εξαιρετικές υπη-
ρεσίες υπέρ της προώθησης του αθλητισμού εντός της χώρας
τους, είχαν αξιοσημείωτα επιτεύγματα στον χώρο του αθλητισμού,

και συνέβαλαν στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ευ-
ρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών. Το βραβείο στον κ. Ντίνο Μι-

χαηλίδη απένειμε ο Προεδρεύων της ΕΟΕ Γιάκερ Κοσίγιαντσιτς. 

Έκδοση:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμφιπόλεως 21, Τ.Κ.23931
1687 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: +35722449880
Fax : +35722449890
E-mail : cypnoc@cytanet.com.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ

Επιμέλεια Ύλης:
Νίκος Σοφιόπουλος

Συντάκτες:
Νίκος Σοφιόπουλος 
Ηρόδοτος Μιλτιάδους

Σχεδιασμός και Εκτύπωση: 
Theopress LTD

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την έκδοση του
ενημερωτικού δελτίου που από τώρα θα εκδίδει σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα το Γραφείο Τύπου της Κυπριακής Ολυμπιακής

Επιτροπής και θα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Είναι μια προσπάθεια, που έχει ως στόχο να ενημερώσει τους αναγνώ-
στες για τις δραστηριότητες του Ολυμπιακού Κινήματος, τόσο στην Κύ-
προ όσο και στο Διεθνή χώρο, να περάσει τα μηνύματα που επιβάλλε-
ται να περάσουν στο κοινωνικό σύνολο, και να συμβάλει στη σωστή
και ορθολογιστική κατανόηση του Ολυμπισμού, ώστε οι τρεις Αξίες της Ολυμπιακής Ιδεο-
λογίας “ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΦΙΛΙΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ” να γίνουν βίωμα και πράξη όλων μας.

Ένας άλλος βασικός στόχος, είναι να δώσει στις Ομοσπονδίες Μέλη της ΚΟΕ, τη δυνατότη-
τα να εκφραστούν, να προβάλουν τις θέσεις τους και κυρίως να ενημερώσουν το κοινό για
τη δράση τους.

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια θα εκτιμηθεί και θα  ενισχυθεί από ιδέες προς το κα-
λύτερο.

Ντίνος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος ΚΟΕ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του κυ-
πριακού σκιτ δύο Κύπριες σκοπεύτριες
έλαβαν μέρος ταυτόχρονα στον τελικό
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξήχθη
στη Ρώμη στις 12 Οκτωβρίου. Στο αποκο-
ρύφωμα της σκοπευτικής σεζόν, η Άντρη
Ελευθερίου προκρίθηκε στην εξάδα του
τελικού με επίδοση 70/75, καταλαμβά-
νοντας τελικά την 6η θέση με 12/16. Η
Παναγιώτα Ανδρέου από την πλευρά της
με 68/75 στον προκριματικό, πήρε τη 10η

θέση. Για την Ελευθερίου ήταν η 6η της
συμμετοχή σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου και για την Παναγιώτα η 2η .

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Ιστορία από την Ομόνοια
Με τις αναμετρήσεις της πρωταθλήτριας Ομόνοιαs με την Ach Λουμπλιάνας γρά-
φτηκε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Κυπριακού βόλεϊ, αφού για πρώτη φορά
Κυπριακή ομάδα συμμετείχε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, στον β΄γύρο
του CEV Champions League. Ο πρώτος αγώνας διεξήχθη στο «Τάσσος Παπαδόπου-
λος Ελευθερία» στη Λευκωσία στις 2 Νοεμβρίου και ο επαναληπτικός στην Λουμ-
πλιάνα στις 6 Νοεμβρίου. Παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις της Ομόνοιας, η Κυπρια-
κή ομάδα αποκλείστηκε και συνεχίζει στον πρώτο γύρο του CEV Cup όπου θα βρει
αντίπαλο την Ok Novi Pazar από τη Σερβία. Οι αγώνες πρώτου γύρου είναι ορισμέ-
νοι να διεξαχθούν στο διάστημα 06-08 Δεκεμβρίου και οι επαναληπτικοί από 20-
22 Δεκεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων ο Παφιακός συμμετέχει στο Challen-
ge Cup Aνδρών και αντιμετωπίζει την Γαλατασαράι (νικήτρια βαλκανικού κυπέλ-
λου 2016) σε δύο αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη στις 6 και 8
Δεκεμβρίου. Η ΑΕΛ θα αγωνιστεί  στο CEV Challenge Cup Γυναικών μεταξύ 14-16
Δεκεμβρίου με αντίπαλο την Μπρατισλάβα στην Λεμεσό, ενώ ο επαναληπτικός θα
διεξαχθεί τον Ιανουάριο στην Σλοβακία.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Ιστιοπλοΐα
Προετοιμασία για Μελβούρνη
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο δεν αποτέ-
λεσαν την τελευταία αγωνιστική παράστα-
ση φέτος για τον Παύλο Κοντίδη, αφού στη
συνέχεια -τον Σεπτέμβριο- αγωνίστηκε στο
Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κινγκντάο της Κί-
νας όπου πήρε το αργυρό μετάλλιο. Αυτό
το διάστημα προετοιμάζεται για τη συμμε-
τοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου της ISAF που θα γίνει στη Μελβούρ-
νη της Αυστραλίας στις αρχές του Δεκέμ-
βρη.

Ποδηλασία
Εξαιρετικός στο Κατάρ ο Αγρότης
Για δεύτερη φορά στην αγωνιστική του κα-
ριέρα, ο 18χρονος Αλέξανδρος Αγρότης
συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
δρόμου Εφήβων, το οποίο φέτος έλαβε χώ-
ρα στις 14 Οκτωβρίου στο Κατάρ. Ο έφη-
βος ποδηλάτης πήρε την πολύ τιμητική 57η

θέση σε σύνολο 185 αθλητών. Μόλις 112
τερμάτισαν, με τον Αγρότη να περνάει τη
γραμμή του τερματισμού 1 λεπτό και 45
δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Τζέι-
κομπ Έγκχολμ από τη Δανία, που διένυσε
τα 133 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, 58 λεπτά και
19 δευτερόλεπτα.

Κωπηλασία
Προσπάθεια για Κοινοπολιτειακούς
Με τη συμμετοχή της Σταυριάνας Χαρα-
λάμπους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο
Ρότερνταμ ολοκληρώθηκε η σεζόν στην
Κωπηλασία. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κω-
πηλασίας είναι εκ των πρωτεργατών στην
προσπάθεια θέσπισης Κοινοπολιτειακών
Αγώνων. Στο πλευρό της βρίσκεται και η
Μάλτα, η οποία έχει εισηγηθεί όπως αναλά-
βει τη διεξαγωγή της πρώτης διοργάνωσης.

Γενική Συνέλευση της CGF

Πραγματοποιήθηκε στο Έντμοντον
του Καναδά από 5-7 Οκτωβρίου, η Γε-
νική Συνέλευση της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Κοινοπολιτειακών Αγώνων
(CGF). 

Γενική Συνέλευση ΚΟΕ 
Πραγματοποιείται στο Ολυμπιακό Μέγαρο
στις 11 Νοεμβρίου η 36η Γενική Συνέλευση
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, η
οποία θα είναι παράλληλα και Εκλογική. Στο
πλαίσιο των αρχαιρεσιών θα αναδειχτεί το
νέο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ για την
τετραετία 2017-2020. 
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“ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΣΕΒΑΣΜΟΣ - ΦΙΛΙΑ”

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Δύο γυναίκες στη Ρώμη

Φωτογραφία από την ιστορική αναμέτρηση της Ομόνοιας με αντίπαλο 
την Σλοβενική Ach Λουμπλιάνας 

Απονομή στον Ντίνο Μιχαηλίδη του “EOC OLYMPIC LAUREL AWARD”

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ



ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Ετοιμασίες για τα πρωταθλήματα Futures

Διοργανώνονται και φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Κύπρο, διεθνή
πρωταθλήματα Futures. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διοργανωθούν

τρία πρωταθλήματα το καθένα εκ των οποίων θα μοιράσει στους νικητές
χρηματικά βραβεία 10.000 δολαρίων. Η αρχή θα γίνει με το πρωτάθλη-

μα που θα διοργανώσει η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου στο
Εθνικό Κέντρο Τένις από 12-20 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει το πρω-

τάθλημα του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αμμοχώστου από 19-27 Νο-
εμβρίου και θα ολοκληρωθούν με το πρωτάθλημα της Ακαδη-

μίας Ηροδότου στη Λάρνακα από 6-11 Δεκεμβρίου. Τα τελευ-
ταία χρόνια όλο και περισσότερα διεθνή πρωταθλήματα πραγ-
ματοποιούνται στην Κύπρο, ιδιαίτερα προς το τέλος του
έτους, αφού η χώρα μας προσφέρεται λόγω καιρικών συν-
θηκών και εγκαταστάσεων (γηπεδικών και ξενοδοχειακών).
Από τα πρωταθλήματα Futures ξεπήδησαν αρκετά ονόμα-
τα της Παγκόσμιας Αντισφαίρισης, κερδίζοντας σε αυτά
τους πρώτους τους βαθμούς στην Παγκόσμια κατάταξη.
Είναι παράλληλα μια εξαιρετική ευκαιρία για τους Κύπρι-
ους αντισφαιριστές -κυρίως νεαρών ηλικιών- να αντιμε-
τωπίσουν εμπειρότερους αντιπάλους και να αναδειχτούν
μέσα από αυτά όπως συνέβη την περσινή χρονιά με τον
Πέτρο Χρυσοχό.

Κανό
Αδελφοποίηση με Χανιά

Στις 9 Οκτωβρίου στο φράγμα Γερμασόγειας διεξήχ-
θη η διεθνής ρεγκάτα με τη συμμετοχή αθλητών
από οκτώ χώρες, Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ, Βουλγα-
ρία, Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Ρωσία. Στα
πλαίσια της διοργάνωσης, η Κυπριακή Ομοσπονδία
Κανό προχώρησε και στην επικύρωση της αδελφο-
ποίησης με το Ναυτικό Όμιλο Χανιών.

Στίβος
Σε ρυθμούς προετοιμασίας
Το 2017 είναι ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για τον κυπριακό
στίβο, με τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης στο Σαν
Μαρίνο, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ομάδων και το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα στο καλεντάρι, έτσι οι αθλητές όλων
των γυμναστικών συλλόγων ξεκίνησαν ήδη την προετοι-
μασία τους. Τόσο οι αθλητές που συμμετείχαν στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, όσοι περιλαμβάνονται στους σχε-
διασμούς υψηλής επίδοσης και όλοι οι υπόλοιποι αθλη-
τές μας, έχουν επανέλθει στις προπονήσεις, με σκοπό να
βρεθούν σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα μέχρι τον Φε-
βρουάριο, όταν θα αρχίσει η αγωνιστική περίοδος στον
κλειστό στίβο.

Καλαθόσφαιρα
Tζάμπολ για έξι ομάδες
Ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 29-30 Οκτωβρίου το
νέο καλαθοσφαιρικό πρωτάθλημα με τη συμμετοχή
έξι ομάδων. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές έδωσαν το
στίγμα αφού μόνο η Ένωση Νέων Παραλιμνίου κα-
τάφερε να κερδίσει και τους δύο αγώνες. Η ΑΕΚ το
ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλων και ο Κεραυνός ξεκίνησαν με μία
νίκη και μία ήττα ενώ δύο ήττες γνώρισε μη ΕΘΑ. Τα
αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι θα έχουμε ένα εξαι-
ρετικά ανταγωνιστικο πρωτάθλημα. 

Εξάλλου, η Β΄ κατηγορία έχει πλέον χωριστεί σε Β1
και Β2. Στην Β1 ξεχωρίζουν οι παρουσίες ιστορικών
σωματείων όπως της ΑΕΛ, ΕΝΑΔ, Αχιλλέα Καϊμακλίου
και Ομόνοιας, αλλά και αυτή της Εθνικής Κύπρου U18.

ΚΑΡΑΤΕ
Δύο αθλητές στο Παγκόσμιο
Μία νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε, που έλαβε χώρα μεταξύ 25
και 30 Οκτωβρίου στο Λινζ της Αυστρίας, πέτυχε ο Ματθαίος Στυλιανού, ο
οποίος αγωνίστηκε στα -84κ. Ο αθ  λητής αποκλείστηκε στο β΄ γύρο. Η Αυ-
γουστίνα Στυλιανού δέχτηκε την ήττα στον α΄ γύρο στην κατηγορία +68κ.
Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος περίπου 2000 αθλητές από 135 χώρες. Αξί-
ζει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, ο διαι-
τητής Μάριος Βατυλιώτης πέρασε τις εξετάσεις διεθνούς διαιτησίας, παίρ-
νοντας έτσι θέση στη βαθμίδα «Referee B».

ΝΕΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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Υδατοσφαίριση
Επέστρεψε ο Ν.Ο. Λευκωσίας
Μετά από ένα χρόνο, ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας επέ-
στρεψε στην κατάκτηση τίτλων, κερδίζοντας το κύπελλο
Κύπρου στην υδατοσφαίριση. Στον τελικό που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο της Γεροσκήπου
στις 30 Οκτωβρίου νίκησε τον ΑΠΟΕΛ (που έπαιξε για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά στον τελικό) με 10-8 κατακτώντας το
κύπελλο για 13η φορά στην ιστορία του. Στους νέους, τον
τίτλο κατέκτησαν ο Ναυτικός Όμιλος Μέσα Γειτονιάς και
στους παίδες ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου.

Ο Ελευθέριος Νέος, ένα από τα μεγάλα ταλέντα της Κυπριακής Αντισφαίρισης θα συμμε-
τάσχει στα πρωταθλήματα Futures με στόχο την κατάκτηση βαθμών στην Παγκόσμια
κατάταξη.

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τους κορυφαίους 
στην ηλικία του στην Ευρώπη στο Slalom.

Ράγκμπι
Ξεκίνημα με ήττα στο Ευρωπαϊκό
Την ήττα με 31-3 εκτός έδρας από τη Μάλτα δέχτηκε η Εθνική ομά-
δα της Κύπρου, στον πρώτο της αγώνα για την 1η κατηγορία της νό-
τιας περιφέρειας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Οι κακές καιρι-
κές συνθήκες επηρέασαν την ομάδα του Ανδρέα Μπινίκου, που βρί-
σκεται αυτή την περίοδο σε φάση αναδιοργάνωσης, με αρκετούς νε-
αρούς να στελεχώνουν πλέον την Εθνική. Πέραν από τη Μάλτα,
στον ίδιο όμιλο με την Κύπρο βρίσκονται επίσης η Κροατία και η
Ανδόρα. Πρωταρχικός στόχος της Εθνικής είναι η παραμονή.

Χάντμπολ
Ξεκίνημα και μετά αναβολή
Μετά τον αγώνα του σούπερ καπ, όπου ο περσινός πρω-
ταθλητής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, επικράτησε της
Α.Σ.Σ. ΣΠΕΣ με 27-15, το πρωτάθλημα A΄ κατηγορίας αν-
δρών ξεκίνησε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου με τη συμ-
μετοχή έξι ομάδων. Πέραν από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-
μιο και την Α.Σ.Σ. ΣΠΕΣ, στο πρωτάθλημα λαμβάνουν μέ-
ρος, οι Παρνασσός Στροβόλου, Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου, Προ-
οδευτικός Πάφου και Κ.Ν. Αγίων Τριμιθίας. Μετά τα παιχνί-
δια της πρεμιέρας, η 2η αγωνιστική αναβλήθηκε, λόγω των
εκκρεμοτήτων που αφορούν θέματα για την ασφαλή διεξα-
γωγή των αγώνων σε αριθμό κλειστών γήπεδων.

Θαλάσσιο Σκι
Ψηλά στη διεθνή κατάταξη
H Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι (ΚΟΘΑΣκι) με την λήξη της
αγωνιστικής χρονιάς 2015-2016, πραγματοποίησε έρευνα απ’ όπου δια-
φάνηκε ότι σε όλες τις κατηγορίες των ηλικιακών κατηγοριών κατάτα-
ξης επίδοσης (Ranking list) στο Σλάλομ (Slalom) και σε μερικά των Φι-
γούρων (Tricks) από τις ηλικίες κάτω των U17 ετών, U14, U12, U10, οι
Κύπριοι Σκιέρ είναι μέσα στους 30 πρώτους της κάθε κατηγορίας για
τις περιοχές Ευρώπη & Αφρική! 

Σε μερικές μάλιστα κατηγορίες υπάρχουν Κύπριοι Σκιέρ μέσα στις 5
πρώτες θέσεις! Ενδεικτικά, στην κατηγορία Slalom U14 Girls η Φλωρεν-
τία Λοιζίδου βρίσκεται στην 1η θέση και η Στέλλα Αναστάση στην 3η

θέση. Η Λοϊζίδου κατέκτησε στους πρόσφατους Πανευρωπαϊκούς Αγώ-
νες στην Ιταλία το Χρυσό μετάλλιο στη κατηγορία κάτω των 14 ετών.
Στο Slalom U14 Boys ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου φιγουράρει στην
2η θέση, έχοντας κατακτήσει παράλλλα στους Πανευρωπαϊκούς αγώ-
νες το Χάλκινο Μετάλλιο στη κατηγορία κάτω των 14 ετών.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
Μετάλλια από την Αθήνα 
Στην ελληνική πρωτεύουσα μετέβη δε-
καμελής αποστολή (οκτώ αθλητές, δύο
συνοδοί) της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Τοξοβολίας, όπου έλαβε μέρος στις 23
Οκτωβρίου στους Πανελλήνιους Αγώ-
νες. Ο Κωνσταντίνος Παναγή συνέχισε
την παράδοση της Κύπρου στο Ολυμ-
πιακό τόξο, κατακτώντας την 1η θέση,
ενώ ο Μίμης Ελ Χελάλι πήρε την 3η θέ-
ση. Στις γυναίκες, η Μικαέλλα Κουρου-
νά πήρε την 3η θέση. Στο σύνθετο αν-
δρών ο Δημήτρης Καργάδος τερμάτισε
4ος, μία θέση που πήρε και η Στέλλα
Κοκκίνου στο σύνθετο γυναικών. Στην
κατηγορία Ολυμπιακού τόξου cadets
(ηλικίες 14 με 16) ο Κωνσταντίνος Χα-
ραλάμπους πήρε τη 2η θέση.

Η Μικαέλα Κουρουνά κατέκτησε την 3η θέση 
στους Πανελληνίους Αγώνες στο Ολυμπιακό Τόξο
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«Ο Αθλητισμός 
είναι μαζί με τους πρόσφυγες»
Διοργανώθηκε από την ΚΟΕ, την UNHCR και τον ΓΣΠ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), σε συνεργασία με την
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες
στην Κύπρο (UNHCR), και τον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύ-
πρια» (ΓΣΠ), διοργάνωσαν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου αθλητική
ημερίδα για παιδιά-πρόσφυγες που διαμένουν στην Κύπρο.
Στην αθλητική ημερίδα «Ο αθλητισμός είναι μαζί με τους πρό-
σφυγες», συμμετείχαν 80 περίπου παιδιά ηλικιών 12-18 ετών.

Καλωσορίζοντας τα παιδιά στο Ολυμπιακό
Μέγαρο, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλί-
δης σημείωσε ότι ο Αθλητισμός και οι αρχές
του Ολυμπισμού αποτελούν το καλύτερο μέσο
που μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα ότι οι Κύ-
πριοι είναι δίπλα τους και τους νιώθουν σαν
αδέλφια τους σημειώνοντας και τα εξής: «Η
ΚΟΕ αναδεικνύοντας τις πολιτιστικές αρχές
του Ολυμπισμού που περιλαμβάνουν το σεβασμό των πολιτι-
στικών αξιών, τις διαπολιτισμικές σχέσεις και ανταλλαγές με-
ταξύ ατόμων, χωρών και ηπείρων, και την ισότιμη συμμετοχή
ανεξάρτητα φυλής, θρησκείας, φύλου, πολιτισμού ή οικονομι-
κής και πολιτικής κατάστασης, συμβάλλει στην ομαλή συμ-
βίωση των ανθρώπων αυτών μέσα στην Κυπριακή κοινωνία».

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλάμβανε παρουσίαση φιλμ
από τη συμμετοχή της Ολυμπιακής Ομάδας Προσφύγων της
ΔΟΕ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, και της διαδικασίας
για την προετοιμασία, την διεξαγωγή και τη συμμετοχή χωρών
και αθλητών στους αγώνες. Στη συνέχεια έγινε περιήγηση στους
χώρους του Ολυμπιακού Μεγάρου και επίσκεσκεψη στο Ολυμ-
πιακό μουσείο, και ακολούθησε παρουσίαση Ολυμπιακών αθλη-
μάτων στους χώρους του Ολυμπιακού Μεγάρου. 

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν και στη συνέχεια να συμ-
μετάσχουν στα αθλήματα της Καλαθόσφαιρας, της Πάλης, του
ΤάεΚβοντο, του Τζούντο και της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης,
με τη βοήθεια εξειδικευμένων προπονητών των Αθλητικών
Ομοσπονδιών. 

Ακολούθως μετέβησαν στο ΓΣΠ όπου τους περίμεναν προπο-
νητές από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και του
Στίβου από τον ΓΣΠ. Διοργανώθηκε  ποδοσφαιρικός αγώνας,
και διεξήχθηκαν αγωνίσματα Στίβου, στα οποία έλαβαν μέρος
όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Ο ΓΣΠ στη συ-
νέχεια δεξιώθηκε τους καλεσμένους και παρέθεσε γεύμα σε
όλους τους συμμετέχοντες στην αθλητική ημερίδα.

Αθλητική Ημερίδα
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Ντάμπτιου Ντεσσαλένιε:  
Εκπρόσωπος της UNHCR στην Κύπρο 

Φοίβος Κωνσταντινίδης: 

Γενικός Διευθυντής του ΓΣΠ
«Η επιλογή, ο σχηματισμός και η συμμετοχή της Ολυμπιακής Ομά-
δας Προσφύγων στους Αγώνες του Ρίο είναι το επιστέγασμα των
προσπαθειών του Οργανισμού και της ΔΟΕ. Υλοποιήθηκαν με τον
καλύτερο τρόπο οι στόχοι της UNHCR η οποία ανέκαθεν προωθούσε
τον αθλητισμό ανάμεσα στους πρόσφυγες, λόγω της θετικής επί-
δρασης του αθλητισμού σε αυτούς όταν ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους σε μια νέα χώρα. Οι
αθλητικές δραστηριότητες, όπως αυτές που διοργανώσαμε με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επι-
τροπή είναι σημαντικές. Ο αθλητισμός προωθεί την ανοχή, τη συνεργασία, την πειθαρχία.
Βοηθά τα παιδιά να επανακτήσουν την χαμένη παιδικότητά τους. Μέσω της γνώση, του παι-
γνιδιού και δοκιμάζοντας τις δεξιότητές τους, μπορούν ν’αναζητήσουν τρόπους άμβλυνσης
των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, αντλώντας δύναμη από τις οικογένειες και την κοινό-
τητά τους».

«Η Κύπρος και ο λαός της είναι μια χώρα όπου άπαντες κα-
ταλαβαίνουν τα όσα βιώνουν οι πρόσφυγες που εξαναγ-
κάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες.
Είμαστε ένας Σύλλογος με 120 χρόνια ζωής που μέσα στους
στόχους του είναι η κοινωνική προσφορά, και στηρίζουμε κάθε
ενέργεια και εκδήλωση που θα μας βοηθήσει για να τους φέρουμε
εις πέρας. Βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο τους κα-
τοίκους του νησιού και όσους εξ’ ανάγκης βρέθηκαν να διαμένουν εδώ. 
Είμαστε μια χώρα με ευαισθησίες στο θέμα αυτό».

Αθλητική Ημερίδα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ
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ΚΑΡΑΤΕ
Ίσως το πιο γνωστό στην Κύπρο από τα πέντε νέα ολυμ-
πιακά αθλήματα είναι το Καράτε, αφού μεταξύ άλλων

Κύπριοι αθλητές έχουν λάβει μέρος σε Μεσογειακούς και άλλους
διεθνείς αγώνες. Αυτή τη στιγμή γύρω στις 35 σχολές σε όλη την
Κύπρο καλλιεργούν το άθλημα και περίπου 2500 με 3000 αθλητές
προπονούνται συστηματικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Καράτε κ. Ανδρέα Αρχιμήδη. «Είναι πολλοί οι
έφηβοι αθλητές μας και κάνουμε σημαντική δουλειά στις αναπτυ-
ξιακές ηλικίες. Όμως έχουμε έλλειψη από άνδρες και γυναίκες,
αφού, λόγω στρατού και σπουδών, σταματούν το άθλημα. Ως ολυμ-
πιακό άθλημα πλέον ευελπιστούμε ότι το Καράτε θα αποκτήσει νέα
δυναμική», λέει ο κ. Αρχιμήδης. 

ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ/ΣΟΦΤΜΠΟΛ
Το 2013 η ΔΟΕ αναγνώρισε την Παγκόσμια Συνομο-
σπονδία Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ, κάτω από την οποία

υπάγονται πλέον οι δύο αντίστοιχες παγκόσμιες ομοσπονδίες, τις
οποίες η ΔΟΕ έχει ενσωματώσει στους Ολυμπιακούς ως ένα σπορ -
το 2020 οι άνδρες θα αγωνιστούν στο μπέιζμπολ και οι γυναίκες
στο Σόφτμπολ. Στην Κύπρο λειτουργούν δύο διαφορετικές ομο-
σπονδίες, οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησης κά-
τω από μία κοινή διοίκηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ κ. Χρύση Πρέντζα. Τα δύο αθλήματα
ανήκαν στο Ολυμπιακό καλεντάρι μέχρι το 2008, όμως για τους
Αγώνες του 2012 και του 2016 τέθηκαν εκτός. «Με το Μπέιζμπολ
και το Σόφτμπολ να επιστρέφουν μετά από δώδεκα χρόνια στους
Ολυμπιακούς, ελπίζουμε σε μια γενικότερη προσπάθεια επαναδρα-
στηριοποίησης», λέει ο κ. Πρέντζας. Στην Κύπρο γύρω στα εκατόν
άτομα ασχολούνται με Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ, κυρίως μαθητές
σε ιδιωτικά σχολεία. «Ο μεγάλος μας στόχος είναι το σπορ να μπει
στα δημόσια σχολεία», τονίζει ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Μπέιζμπολ.

ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τροχοπεδιλισμού βρίσκεται
στη διαδικασία αναγνώρισης ως επίσημη αρχή του

σπορ στην Κύπρο, όπως τονίζει ο Μάριος Κωνσταντίνου, ο οποίος
ηγείται σωματείου στο οποίο καλλιεργούνται διάφορα αγωνίσμα-
τα, όπως είναι το Χόκεϊ με Τροχοπέδιλα, το Καλλιτεχνικό Πατινάζ με
Τροχοπέδιλα και το Σκέιτμπορντ. Επίσημη ελληνική λέξη για το
Σκέιτμπορντ δεν υπάρχει, αν και ο όρος «Τροχοσανίδα» ίσως είναι ο
πιο κοντινός.

Το Σκέιτμπορντ είναι ένα άθλημα που μπορείς κανείς να συναντή-
σει σε διάφορα μικρά πάρκα στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και
στο Μόλο της Λεμεσού, όπου καθημερινά δεκάδες νέοι ανεβαίνουν
στις ράμπες με τις σανίδες τους. «Γύρω στις 5-6 ακαδημίες και σχο-
λές δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με περίπου 400 παιδιά να
ασχολούνται με το Σκέιτμπορντ. Τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευ-
τεί το ενδιαφέρον στην Κύπρο», λέει ο κ. Κρις Γκάιλς, Άγγλος που ζει
στην Κύπρο εδώ και οκτώ χρόνια και ασχολείται με το σπορ.

Όσον αφορά το ολυμπιακό version του Σκέιτμπορντ, αυτό θα λάβει
χώρα σε ειδικό προκατασκευασμένο πάρκο, ανάλογο με αυτό του
BMX στους Ολυμπιακούς, με τους αθλητές να αγωνίζονται εντός
ενός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου, στο οποίο πρέπει να
δοκιμάσουν διάφορα κόλπα, τα οποία βαθμολογούνται από τους
κριτές ανάλογα με τη δυσκολία, την τεχνική, το στυλ και την πλήρη
χρήση του πάρκου.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης
και Προσανατολισμού λειτουργεί από το 2002 και από το 2008 εί-

ναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας (IFSC). «Από το 2008 είμαστε ενεργό μέ-
λος της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας της αγωνιστικής αναρρίχησης. Διορ-
γανώσαμε ευρωπαϊκό κύπελλο το 2010, ενώ λαμβάνουμε μέρος τακτικά σε
διεθνείς διοργανώσεις και στις συνεδριάσεις της IFSC», τονίζει ο πρόεδρος της
ομοσπονδίας κ. Παύλος Γεωργιάδης. Με την Αγωνιστική Αναρρίχηση να είναι
πλέον ολυμπιακό σπορ, ο κ. Γεωργιάδης ελπίζει πως οι αθλητές που θα ασχο-
λούνται με το άθλημα θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον κίνητρα. «Η βάση μας
είναι στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως, όπου έχουμε πίστα, ενώ προσεχώς θα έχου-
με σχολή και στη Λεμεσό. Πρόκειται για ένα ασφαλές σπορ και εξαιρετικό για
τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό»,
τονίζει ο κ. Γεωργιάδης. Σήμερα, είναι πάνω από 500 τα άτομα που ασχολούν-
ται στην Κύπρο με την Αναρρίχηση. 

ΣΕΡΦΙΝΓΚ
Αν και άθλημα του νερού -ένα στοιχείο που χαρα-
κτηρίζει την Κύπρο- το Σέρφινγκ είναι το μοναδικό

από τα πέντε νέα Ολυμπιακά σπορ που δεν έχει επίσημη εκπρο-
σώπηση μέσω ομοσπονδίας στη χώρα μας. Το σπορ καλλιερ-
γούν μερικές σχολές σε διάφορες πόλεις, κυρίως ως χόμπι, με
δεκάδες άτομα να ασχολούνται, αλλά και αρκετούς τουρίστες
να κάνουν Σέρφινγκ κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο. «Σι-
γά-σιγά ο κόσμος μαθαίνει για το άθλημα, αφού η Μεσόγειος
έχει παντού κύματα και προσφέρεται για Σέρφινγκ. Με τους
Ολυμπιακούς το άθλημα αναμένεται να μεγαλώσει σε δημοτι-
κότητα και ίσως πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα και στην Κύ-
προ», λέει ο κ. Σάμουελ Σωτηρίου, που κατάγεται από την Αυ-
στραλία, αλλά ζει εδώ και χρόνια στη Λεμεσό, όπου διευθύνει
σχολή Σέρφινγκ.

νέα ολυμπιακά σπορ
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Ο
ι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο άφησαν πίσω τους αξιοσημείωτα αθλητικά επιτεύγματα, ρεκόρ που καταγρά-
φηκαν στους αγωνιστικούς χώρους, και στον τομέα της καλύψη από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως
επίσης και στην Ολυμπιακή κληρονομιά που άφησαν πίσω οι αγώνες για την πόλη του Ρίο. Παρά τις δυσοί-

ωνες προβλέψεις, η διοργάνωση μπορεί να χαρακτηριστεί εώς πολύ πετυχημένη, και δύσκολα κάποιος από τους
σημαντικούς τομείς που αποτελούν τον όρο “σύγχρονοι” Ολυμπιακοί Αγώνες, αξιολογήθηκε και  θα μνημο-

νεύεται στο μέλλον ως «προβληματικός». Τώρα που τα φώτα έπεσαν, και η ανάγκη των σύγχρονων Μ.Μ.Ε. να
αναδείξουν τις αρνητικές ειδήσεις στο βωμό της τηλεθέασης και των «κλικ» του διαδικτύου έχει μεταφερ-

θεί σε άλλους τομείς της παγκόσμιας ειδησεογραφίας, μια πρώτη ρεαλιστική αποτίμηση των Αγώνων δεί-
χνει ότι η διοργάνωση κινήθηκε προς την ορθή κατεύθυνση. 

Η Ολυμπιακή κληρονομιά για την πόλη του Ρίο
Σε αρκετούς τομείς η πόλη του Ρίο και οι κάτοικοι της βγαίνουν κερδισμένοι από την διοργάνωση των

αγώνων. Οι τομείς αυτοί αφορούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο δίκτυο μεταφορών, και τους εκ-
παιδευτικούς και οικονομικούς φορείς.

Στον τομέα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων έξι από αυτές που βρίσκονται στο Ολυμπιακό Πάρκο
θα παραμείνουν και θα αποτελούν τον πυρήνα του Εθνικού Προπονητικού Κέντρου της Βραζι-
λίας και παράλληλα θα εξυπηρετούν αθλητές από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η εγκα-
τάσταση που φιλοξένησε το Κανό-Σλάλομ μετατρέπεται σε πισίνα που θα εξυπηρετεί γειτονιές
όπου κατοικούν πολίτες χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, ενώ η εγκατάσταση που φιλοξένη-
σε το Γκολφ, θα μετατραπεί σε ανοικτή εγκατάσταση για χρήση από το κοινό.

Αλλαγμένος παρουσιάζεται και ο τομέας των μεταφορών. Από το 2009, έτος ανάληψης της
διοργάνωσης των αγώνων, το ποσοστό των κατοίκων της πόλης του Ρίο που είχε πρόσβα-
ση σε υψηλής ποιότητας μεταφορές αυξήθηκε από το 18% στο 63%, αμέσως μετά το τέλος
των αγώνων. Δημιουργήθηκαν οι νέες ταχείας κυκλοφορίας γραμμές λεωφορείων (BRT)
και κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των αγώνων η νέα «Γραμμή 4» του Μετρό. Τέλος έγι-
ναν επεκτάσεις στο υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης τα έργα βοήθησαν στην αναζωογόνηση του
ιστορικού λιμανιού της πόλης το «Μαραβίγια» και η τουριστική βιομηχανία ενισχύθηκε
από την κατασκευή σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. Έρευνα του Βραζιλιάνικου
Οργανισμού «Χετούλιο Βάργκας», κατέδειξε ότι από το 2009 μέχρι σήμερα, το κατά κε-
φαλήν εισόδημα των κατοίκων του Ρίο αυξήθηκε κατά 30%, ποσοστό που είναι το με-
γαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Βραζιλίας το αντίστοιχο διάστημα. Τα στοι-
χεία αυτά αφορούν στην πόλη του Ρίο που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, χω-
ρίς να παραγνωρίζεται ότι η Βραζιλία παραμένει μια χώρα με πολύ μεγάλες ανισότητες
στον τομέα της ανάπτυξης από περιοχή σε περιοχή, από πόλη σε πόλη και στις ευκαι-

ρίες που έχουν οι κάτοικοι κάθε πόλης ξεχωριστά σε κρίσιμους τομείς όπως της οικο-
νομίας, της υγείας και της εκπαίδευσης. 

Δράση κατά του Ντόπινγκ
Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, έγιναν περισσότεροι από 5000 έλεγ-
χοι ντόπινγκ, στην πιο ολοκληρωμένη διαδικασία ελέγχου στην ιστορία των Ολυμ-
πιακών Αγώνων. Στους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνονταν έλεγχοι εκτός αγώνων
και στοχευμένοι έλεγχοι αθλητών λίγο πριν την άφιξη τους στο Ρίο. Τα δείγματα
που έδωσαν οι αθλητές θα κρατηθούν για δέκα χρόνια, έτσι ώστε να υπάρχει η δυ-

νατότητα να ελεγχούν ξανά, εφόσον αυτό χρειαστεί. 

Μ.Μ.Ε. και Ειδησεογραφική Κάλυψη
Στον τομέα των Μ.Μ.Ε., οι τεχνολογικές εξελίξεις ανά τετραετία διεξαγωγής των Ολυμπια-

κών Αγώνων είναι εντυπωσιακές, και εξίσου εκρηκτικές ήταν οι διαφοροποιήσεις στους
αριθμούς που καταγράφηκαν σε ότι αφορά την κάλυψη των αγώνων. Η τηλεοπτική κάλυψη

έφτασε τις 350.000 ώρες σε αντιστοιχία με τις 200.000 ώρες του Λονδίνου το 2012 (οι αντίστοι-
χοι αριθμοί σε ότι αφορά την ψηφιακή κάλυψη ήταν 218.000 ώρες στο Ρίο έναντι 81.500 ωρών

στο Λονδίνο). Στο «παιγνίδι» αυτό, έχουν εμπλακεί περισσότεροι από 500 τηλεοπτικοί σταθμοί,
και 250 ψηφιακές πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι ο μισός πληθυσμός του πλανή-

τη παρακολούθησε άλλοι λίγο και άλλοι πολύ τους αγώνες, ενώ στη Βραζιλία των 205 εκατομμυ-
ρίων κατοίκων το 90% παρακολούθησε τους αγώνες. Το τηλεοπτικό κανάλι της ΔΟΕ στο διαδίκτυο

δέχτηκε 26 εκατομμύρια επισκέπτες αριθμός διπλάσιος απ’ ότι στους αγώνες του Λονδίνου. Παράλλη-
λα με τα παραπάνω, η μεγάλη έκρηξη παρατηρήθηκε στο χώρο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Πε-

ρισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια «επισκέψεις» (!!!), δέχτηκαν οι αναρτήσεις της ΔΟΕ στο Facebo-
ok στο Instagram και στους άλλους «λογαριασμούς» που διαθέτει.

ΡΙΟ 2016

Τα ρεκόρ 
και η Ολυμπιακή 

κληρονομιά

Οι αγώνες του Μπολτ, του Φελπς και των νέων αθλητών
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Στον αγωνιστικό τομέα ο στόχος που
έθεσε η ΔΟΕ για την ίση εκπροσώπη-
ση ανδρών και γυναικών σχεδόν εκ-
πληρώθηκε. Για πρώτη από τις 11.303
αθλητές/αθλήτρεις που συμμετείχαν
το 45% ήταν γυναίκες. Στους αγώνες
έλαβαν μέρος αθλητές από 206 Εθνι-
κές Ολυμπιακές Επιτροπές όπως επί-
σης και από την Ολυμπιακή ομάδα
Προσφύγων. Για πρώτη φορά συμμε-
τείχαν στους αγώνες η Εθνικές Ολυμ-
πιακές Επιτροπές του Κοσόβου και
του Νότιου Σουδάν.

Αθλητές από 87 χώρες κατέκτησαν
μετάλλιο, ενώ τρεις από αυτές κέρδι-
σαν μετάλλιο για πρώτη φορά, συμ-
πτωματικά και οι τρεις χρυσό (Φίτζι,
Ιορδανία, Κόσοβο). Πέραν των τριών

αυτών χωρών, άλλες έξι κέρδισαν για
πρώτη φορά χρυσό μετάλλιο (Μπα-
χρέιν, Πουέρτο Ρίκο, Σινγκαπούρη,
Βιετνάμ, Τατζικιστάν και Ακτή Ελε-
φαντοστού).

Δύο αθλητές κέρδισαν τις εντυπώσεις
και κατέγραψαν τα δικά τους ρεκόρ,
στην τελευταία ίσως συμμετοχή τους
σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Αμερικα-
νός κολυμβητής Μάικλ Φελπς έγινε ο
αθλητής που κέρδισε τα περισσότερα
μετάλλια στην ιστορία των Ολυμπια-
κών Αγώνων, ανεβάζοντας την προ-
σωπική του συλλογή στα 23 μετάλλια.
Ο Τζαμαϊκανός Γιουσέιν Μπολτ απέ-
δειξε ότι είναι ο απόλυτος σταρ στο
Στίβο την τελευταία δεκαετία κερδί-
ζοντας για 3η συνεχόμενη φορά τρία

χρυσά μετάλλια (100μ., 200μ, 4Χ100).

Η ΔΟΕ αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση για την συμβολή της στην ανάδει-
ξη νέων ταλέντων και Ολυμπιονικών.
Στο Ρίο βρέθηκαν 487 αθλητές που
συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, και
65 από αυτούς κατέκτησαν μετάλλια
εκ των οποίων τα 15 χρυσά. Επιπρό-
σθετα 830 συμμετέχοντες από 171
Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και
την Ομάδα Πρόσφύγων της ΔΟΕ συμ-
μετείχαν στα προγράμμα Olympic So-
lidarity της ΔΟΕ. Οι νέοι αυτοί αθλη-
τές κατέκτησαν 93 μετάλλια σε ατομι-
κά αγωνίσματα (13 χρυσά) και οκτώ
μετάλλια σε ομαδικά αθλήματα (τέσ-
σερα χρυσά).



C I T I U S A L T I U S F O R T I U S

Ο ίδιος συμμετείχε στον τελικό του Diamond League στις αρχές
Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, ενώ ακολούθως πήγε για ξεκού-
ραση μερικών ημερών, πριν επιστρέψει στις προπονήσεις στις
αρχές Οκτωβρίου. «Ως τον Δεκέμβριο θα προπονηθούμε στο
ΓΣΠ και μετά θα πάμε στη Νότια Αφρική για δύο μήνες. Το 2017
έχω πολλούς σημαντικούς αγώνες, όπως είναι το Πανευρωπαϊ-
κό κλειστού στο Βελιγράδι, οι Μεσογειακοί Αγώνες στην Ταρα-
γόνα όπου θέλω το χρυσό μετάλλιο και το Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα στίβου στο Λονδίνο», λέει ο γεννημένος στη Σερβία και
μεγαλωμένος στη Λεμεσό αθλητής.

Όσο για το μέλλον, ο Τραΐκοβιτς συνεχίζει να βάζει ψηλά τον
πήχη: «Μπορώ ακόμη καλύτερα και γι΄ αυτό δουλεύουμε! Δεν
θα βάλω συγκεκριμένο στόχο σε ό,τι αφορά το χρόνο που θέ-
λω να κάνω, αλλά μπορώ να πω πως δεν θεωρώ ότι θα τελει-
ώσει η καριέρα μου με το 13.31, αλλά πολύ πιο κάτω!».

Στην ελίτ των εμποδίων

ΜΙΛΑΝ 
ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σ
την Κύπρο η ώρα είναι 4 τα ξημερώματα της
17ης Αυγούστου 2016. Παρά το προχωρημέ-
νο της ώρας, χιλιάδες είναι αυτοί που επέλε-

ξαν να αναβάλουν τον ύπνο τους και προτίμησαν
να καθήσουν μπροστά από την τηλεόραση τους.
Άλλωστε, οι στιγμές για τον κυπριακό στίβο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ήταν ιστορικές.

Την ώρα που στον τελικό του ύψους είχαμε διπλή
κυπριακή συμμετοχή, στα 110μ.  εμπόδια η Κύ-
προς ήταν παρούσα για πρώτη φορά στην Ολυμ-
πιακή της ιστορία σε τελικό αγωνίσματος δρόμου!

Ο φανταστικός εκείνο το διήμερο Μίλαν Τραΐκο-
βιτς έκανε 13.59 υπό έντονη βροχή στον προκρι-
ματικό της Δευτέρας, σπάζοντας μάλιστα και ένα
εμπόδιο (!) στο δρόμο προς τον τερματισμό, ενώ
στον ημιτελικό της επόμενης μέρας συνέτριψε το
παγκύπριο ρεκόρ, με το 13.31 να τον στέλνει στον
τελικό. Εκεί, δύο ώρες μετά, ανάμεσα σε σπουδαία
ονόματα του στίβου, έκανε επίδοση 13.41 που τον
κατέταξε 7ο στο αγώνισμα του!

«Ακόμα να συνειδητοποιήσω την επιτυχία μου. Δεν
θεωρώ όμως ότι είμαι πολύ μακριά από τους άλ-
λους αθλητές ή ότι είναι πολύ καλύτεροι από μέ-
να. Τους αντιμετωπίζω σαν ίσους και νιώθω ότι
μπορώ να τους κερδίσω», λέει ο 24χρονος
(17/09/1992) εμποδιστής για το αν νιώθει ότι πλέ-
ον ανήκει στην ελίτ του αγωνίσματος του.

Οι προκλήσεις του 2017
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