
Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Κυπρια-
κή Ολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψαν Μνημόνιο
συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη των σχέσε-

ων των δύο οργανισμών προς αμοιβαίο όφελος, κάτι
που θα οδηγήσει και στη διάδοση των αρχών και
αξιών του Ολυμπισμού και του Αθλητισμού στην Κύ-
προ. 

Το μνημόνιο υπέγραψαν στις 6 Φεβρουαρίου στο
Ολυμπιακό Μέγαρο, εκ μέρους του ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου Λάρκος Λάρκου και εκ
μέρους της ΚΟΕ, ο Πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης.  

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, επιση-
μάνθηκε ότι οι δραστηριότητες της ΚΟΕ υπερβαίνουν
τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που απο-
δεδειγμένα ενδιαφέρει στον ύψιστο βαθμό το κυπρια-
κό κοινό. Αφορούν, πολύ περισσότερες αθλητικές
συμμετοχές της Κύπρου ανά τον κόσμο με μεγάλες
αθλητικές αποστολές, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού,
και Ολυμπισμού και επιμέρους τομείς αυτών των θε-
μάτων συνδεδεμένους με τον αθλητισμό.

Σύμφωνα με πρόνοιες του Μνημονίου Συνεργασίας,

από την πλευρά της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής υπάρχει
η δέσμευση έτσι ώστε να πα-
ρέχεται η ακριβής πληροφό-
ρηση για δραστηριότητες
που έγιναν ή και θα γίνουν
στο μέλλον με βάση τον
προγραμματισμό της ΚΟΕ,
την οποία θα αναμεταδί-
δει, ή θα διαμορφώνει
σύμφωνα με τις ανάγκες
του το ΚΥΠΕ.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν
επίσης, μεταξύ άλλων, την
από κοινού ή με τρίτους
διοργάνωση σημαντικών συ-
νεδρίων/ημερίδων, κατόπιν
συνεννόησης και τη διερεύνη-
ση για την εμπλοκή του ΚΥΠΕ και
της ΚΟΕ σε κοινά ερευνητικά προ-
γράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ

ΟλυμπιακάΝέα
ΤΕΥΧΟΣ 4 Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Οι κορυφαίοι Έφηβοι 
και Νεάνιδες
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, πραγματο-
ποίησε την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στο
Ολυμπιακό Μέγαρο την «Τελετή Βράβευσης
των Καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 2016». Ο
Στίβος είχε την τιμητική του και κορυφαίοι
αναδείχθηκαν ο Δισκοβόλος Γιώργος Κονια-
ράκης και η Σφαιροβόλος Γαβριέλλα Φελλά.
Απονεμήθηκαν επίσης το Βραβείο «Γλαύκος
Κληρίδης» στον καλύτερο άνδρα αθλητή
Παύλο Κοντίδη και την καλύτερη γυναίκα
αθλήτρια, Κυριακή Κουττούκη. 

Γιώργος Κονιαράκης: 
Στόχος το «Τόκυο 2020»
Κορυφαίος Έφηβος για το 2016, και νέο με-
γάλο αστέρι του Στίβου. Ο Γιώργος Κονια-
ράκης, δέυτερος καλύτερος Δισκοβόλος
στον κόσμο στην κατηγορία Εφήβων, θέτει
τους στόχους για τη νέα χρονιά, κοιτάζον-
τας ακόμη πιο μακριά : «Πέρσι δεν έχασα
από κανέναν στην κατηγορία Εφήβων. Το
2020 θα είμαι ακόμη 21 ετών. Θα προσπα-
θήσω να βρίσκομαι στο Τόκυο για την πρώ-
τη Ολυμπιακή μου συμμετοχή».
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Νέα Ομοσπονδιών: 
Με υψηλές προσδοκίες το 2017
Η νέα αγωνσιτική περίοδος ξεκίνησε για τις
περισσότερες αθλητικές Ομοσπονδίες. Τα χει-
μερινά σπορ βρίσκονται σε πλήρη δράση,
ενώ το καλεντάρι για τις περισσότερες Ομο-
σπονδίες είναι γεμάτο. Μεγάλες διεθνείς
διοργανώσεις προγραμματίζονται να διεξαχ-
θούν στην Κύπρο το 2017, ενώ οι αθλητές
μας στοχεύουν σε υψηλές διακρίσεις για τη
νέα χρόνια. Οι σημαντικές συναντήσεις και
εκδηλώσεις του επόμενου διαστήματος στο
ένθετο «Νέα Ομοσπονδιών».   
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Καλύτεροι οι Γιώργος Κονιαράκης
και η Γαβριέλλα Φελλά

Στα Ομαδικά ο Γρηγόρης Κάστανος
και η Νατάσα Γιασουμή

Η
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή,
πραγματοποίησε την Δευτέρα 30 Ια-
νουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο

την «Τελετή Βράβευσης των Καλυτέρων
Εφήβων-Νεανίδων 2016». Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης, απονεμήθηκαν επίσης το Βρα-
βείο «Γλαύκος Κληρίδης» στον καλύτερο
άνδρα αθλητή και την καλύτερη γυναίκα
αθλήτρια της χρονιάς, καθώς και το βρα-
βείο της ΔΟΕ «Γυναίκες και Αθλητισμός».

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνος Μιχαηλί-
δης αναφέρθηκε στις επιτυχίες της χρονιάς
που ολοκληρώθηκε τόσο με την παρουσία
της Κυπριακής ομάδας στους Ολυμπιακούς
Αγώνες στο Ρίο, όσο και στις κατηγορίες
Εφήβων-Νεανίδων, και παρουσίασε το
αθλητικό καλεντάρι του 2017. Τους έστειλε
παράλληλα το μήνυμα, ότι υπάρχει η προσ-
δοκία αλλά και οι προοπτικές ώστε πολλοί
Έφηβοι και Νεάνιδες, να στελεχώσουν φέ-

τος τις αποστολές της Κυπριακής Ολυμπια-
κής Επιτροπής και να είναι οι πρωταγωνι-
στές στους αγώνες αυτούς. Χαιρετισμό
στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης ο αντι-
πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Δημήτρης Λεοντής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πα-
ρουσία του Επίτιμου Προέδρου της ΚΟΕ κ.
Κίκη Λαζαρίδη, του Συμβούλου της Πρε-
σβείας της Ελλάδας κ. Παναγιώτη Αντωνά-
του, του Δημάρχου Στροβόλου κ. Ανδρέα
Παπαχαραλάμπους, του Εκτελεστικού Συμ-
βουλίου της ΚΟΕ, Μελών του Δ.Σ. του ΚΟΑ
και πρώην Προέδρων του Οργανισμού,
Προέδρων και εκπροσώπων όλων των
Ομοσπονδιών, προπονητών, εκπροσώπων
της ΟΠΑΠ Κύπρου, του Πρώτου Μεγάλου
Χορηγού της ΚΟΕ, μελών των οικογενειών
των αθλητών, και πλήθους φίλων του αθλη-
τισμού. 

H KOE βράβευσε τους κορυφαίους
Έφηβους και Νεάνιδες 2016
Το βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης»
στους Παύλο Κοντίδη και Κυριακή Κουττούκη

2 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2016
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
1 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Γιώργος Κονιαράκης (Στίβος)

Καλύτερος Έφηβος 2ο Βραβείο Νικόλας Βασιλείου (Σκοποβολή)
Καλύτερος Έφηβος 3ο Βραβείο Ηλίας Γεωργίου (Γυμναστική)

2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ Γαβριέλλα Φελλά (Στίβος)
Καλύτερη Νεάνιδα – 2ο Βραβείο Άννα Μαρία Αντωνίου (Τάε Κβο Ντο)
Καλύτερη Νεάνιδα – 3ο Βραβείο Σταυριάνα Χαραλάμπους (Κωπηλασία)

3 ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» 
ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΙΒΟΥ Γιώργος Κονιαράκης

4 ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ»
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ Γαβριέλλα Φελλά

5 ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΦΗΒΟ/ΝΕΑΝΙΔΑ          Γιώργος Κονιαράκης 
ΑΘΛΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ/ΜΑΘΗΤΡΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Γρηγόρης Κάστανος (Ποδόσφαιρο)
2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ Νατάσα Γιασουμή  (Beach Volley)

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΕ
ΒΡΑΒΕΙΟ 
«ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ» 
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2016
1 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ

Παύλος Κοντίδης (Ιστιοπλοΐα)

2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Κυριακή Κουττούκη 
(Τάε Κβο Ντο)

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ  2016 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΟΣ ΝΕΑΝΙΔΑ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ευσταθίου Μενέλαος Ομήρου Ελίζα

ΓΚΟΛΦ Πιτυρής Νικόλας

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ & Γεωργίου Ηλίας Φιλασίδη Γκλόρια
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ Έλληνα Ελένη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ Ταμπουκάρης Κυριάκος Παφίτη Ιωάννα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ευσταθίου Χριστόφορος Κονή Σοφία

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ Γερμανός Ορέστης Τοτού Σταύρη

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ Ανδρέας Γαλίδης

ΚΑΝΟ Ιωάννου Μάριος Κωνσταντινίδου Κυριακή

ΚΑΡΑΤΕ Νικολάου Στυλιανός Στυλιανού Άνθεα

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Νικόλας Ιωαννίδης Κάλια Αντωνίου

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Καραπατέας Γιώργος Χαραλάμπους Σταυριάνα

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ Πίσσης Ορέστης Ζιντσίδου Αναστασία

ΞΙΦΑΣΚΙΑ Ιωάννου Γιώργος Αμάν Εύα

ΠΑΛΗ Επιφανείου Ιωάννης

ΠΕΝΤΑΘΛΟ / ΔΙΑΘΛΟ Ιωαννίδης Νικόλας Μικελλίδου Έλενα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Αγρότης Αλέξανδρος Κολλητήρη Μικαέλλα

ΠΥΓΜΑΧΙΑ Χριστοφή Δημήτρης

ΣΑΜΠΟ Λουκάς Λουκά Σοφία Ασβεστά

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Βασιλείου Νικόλας Παντελή Άρτεμις

ΣΚΟΥΟΣ Φύσας Χρήστος Ευτυχίου Αθηνά

ΣΤΙΒΟΣ Κονιαράκης Γιώργος Φελλά Γαβριέλλα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ Αγριδιώτης Μορφάκης

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Χριστοδούλου Φίλιπ Αντωνίου Άννα Μαρία

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Παντελίδης Θωμάς

ΤΖΟΥΝΤΟ Τρικωμίτης Χρίστος Κούρρη Βασιλική

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Βασιλείου Γιώργος

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ Κάκκουρας Γιώργος Φωτιάδου Καρολίνα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΟΣ ΝΕΑΝΙΔΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ Μύθιλλος Μιχάλης (ΑΠΟΕΛ)
Σταυρινίδης Παύλος (Κεραυνός) Γεωργίου Στέφανη (ΕΝΑΔ)

ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Σιαπάνης Σωτήρης Γιασουμή Νατάσα–Γιασουμή Κατερίνα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ Χαριδήμου Στέφανος Χατζηκωνστάντα Βασιλική

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Κάστανος Γρηγόρης Αντωνίου Ηλιάνα

ΧΑΝΤΜΠΟΛ Καϊλή Μιχάλης Ιακώβου Στάλω

ΧΟΚΕΪ Κυθραιώτης Θεοφάνης Ιωάννου Ζωή
Το βραβείο «Γλάυκος Κληρίδης» στον καλύτερο
Άνδρα αθλητή για το 2016 απονεμήθηκε στον
Παύλο Κοντίδη. Παρέλαβε ο πατέρας του
αθλητή Δρ Παναγιώτης Κοντίδης. 
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ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Πλησιάζει το “Sunshine Cup”

Στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρ-
τίου 2017 θα διεξαχθεί η 21η έκδοση
του σπουδαίου διεθνούς αγώνα ποδη-
λασίας «Cyprus Sunshine Cup». Το τε-
τραήμερο 23-26 Φεβρουαρίου θα
πραγματοποιηθεί το Sunshine Cup 1
«Αυξέντεια», ενώ στις 5 Μαρτίου το μο-
νοήμερο Sunshine Cup 2 «Αμαθούντα».

Στο πρώτο σκέλος της διοργάνωσης, οι
διαδρομές περιλαμβάνουν τα Λεύκα-
ρα, τον Λυθροδόντα, και τα «Αυξέν-
τεια» ολοκληρώνονται στην Μάντρα
του Καμπιού στο Δάσος Μαχαιρά. Μία
εβδομάδα μετά θα διεξαχθεί το δεύτε-

ρο σκέλος του «Sunshine Cup» στο πα-
ραλιακό μέτωπο στο χώρο της αρχαίας
Αμαθούντας στη Λεμεσό.

Τα «Αυξέντεια» ανήκουν στην υψηλότε-
ρη βαθμίδα αξιολόγησης (SHC) της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, που
περιλαμβάνει μόνο τέσσερις αγώνες σε
Βραζιλία, Νότιο Αφρική, Ελβετία και Κύ-
προ. Γι’ αυτό το λόγο κάθε χρόνο έρχον-
ται στο νησί μας για να αγωνιστούν
αθλητές υψηλού επιπέδου και κάτοχοι
Ολυμπιακών μεταλλίων, όπως οι Γιαν
Κούλχαβι, Γκουν-Ρίτα Ντάλε Φλίσια,
Σαμπίν Σπιτζ και Μπαρτ Μπρέντγιενς.

Ετήσιες Βραβεύσεις 2016 Ομοσπονδίας Καράτε

Αριθμός-ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις συμμετο-
χές στις παγκύπριες διοργανώσεις το 2016
σημειώθηκε στο Καράτε. Συγκεκριμένα, πέ-
ραν από 1100 αθλητές και αθλήτριες συμ-
μετείχαν στις διάφορες διοργανώσεις της
ομοσπονδίας, την σεζόν που ολοκληρώθη-
κε. Αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων
ήταν η πραγματοποίηση της ετήσιας τελε-
τής βράβευσης των αθλητών και αθλητριών
που πήραν πρώτες θέσεις σε παγκύπρια
πρωταθλήματα Καράτε και πρώτες και δεύ-
τερες θέσεις σε διεθνείς αγώνες. Η εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου
στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το Καράτε, ύστερα από απόφαση
της ΔΟΕ, έχει ενταχθεί στο Ολυμπιακό πρό-
γραμμα ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων
«Τόκιο 2020».

ΚΑΡΑΤΕ
Ρεκόρ συμμετοχών

ΤΖΟΥΝΤΟ
Ξεκίνησε η σεζόν
Oι αγωνιστικές υποχρεώσεις στo Tζούντο,
για τη φετινή χρονιά, ξεκίνησαν με τη διε-
ξαγωγή των παγκύπριων αγώνων Παίδων-
Κορασίδων στις 11 Φεβρουαρίου στο Λευ-
κόθεο. Στους αγώνες συμμετείχαν περίπου
πενήντα αθλητές από τα δεκατέσσερα σω-
ματεία της Κύπρου. Το επόμενο σημαντικό
ραντεβού στο Τζούντο θα πραγματοποι-
ηθεί στις 4 Μαρτίου και είναι το παγκύπριο
πρωτάθλημα Εφήβων / Νεανίδων, ενώ τον
Απρίλιο είναι προγραμματισμένο το αντί-
στοιχο πρωτάθλημα Ανδρών / Γυναικών.

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Ευρωπαϊκό Εφήβων / Νεανίδων
στην Κύπρο
Η Εθνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο Κύπρου
(ΕΟΤΚ) θα διοργανώσει το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Τάεκβοντο Εφήβων / Νεανί-
δων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο «Κί-
τιον» μεταξύ 1 και 5 Νοεμβρίου του 2017.
Στο πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, που θα
βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Τάεκβοντο (ETU), ανα-
μένεται να λάβουν μέρος πάνω από 700
αθλητές και αθλήτριες από 49 χώρες.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΕ

O Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης απονέμει το βραβείο «Γλαύκος
Κληρίδης» στην καλύτερη Γυναίκα αθλήτρια για το 2016, Κυριακή Κουττούκη.

Η καλύτερη νεάνιδα ομαδικού αθλήματος, Νατάσα Γιασουμή παραλαμβάνει
το βραβείο της από τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕ Χαράλαμπο Λόττα.

Ο καλύτερος έφηβος για το 2016 Γιώργος Κονιαράκης, κέρδισε επίσης τα βρα-
βεία «Αντώνης Παπαδόπουλος» (καλύτερος έφηβος αθλητής Στίβου), και
«Πεύκιος Γεωργιάδης» (κορυφαίος αθλητής που συνδυάζει άριστη επίδοση
στο σχολείο). Στη Φωτό παραλαμβάνει το «Αντώνης Παπαδόπουλος» από την
κ Λόλα Παπαδοπούλου, σύζυγο του αειμνήστου Αντώνη Παπαδόπουλου. 

Στην καλύτερη νεάνιδα για το 2016 Γαβριέλλα Φελλά, απονεμήθηκε και το
βραβείο «Μαριάννα Ζαχαριάδη» που απονέμεται στην καλύτερη αθλήτρια
του Στίβου. Στη φωτό η Γαβριέλλα Φελλά με τον πατέρα της αείμνηστης αθλή-
τριας, Λουκά Ζαχαριάδη.    



ΝΕΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΑΕΛ-Αχιλλέας στον τελικό της Β1
Ένα ζευγάρι που φέρνει μνήμες από το ένδοξο παρελ-
θόν του κυπριακού μπάσκετ προέκυψε στον τελικό
του κυπέλλου Β1 κατηγορίας. Η ΑΕΛ και ο Αχιλλέας
Καϊμακλίου προκρίθηκαν στον τελικό της διοργάνω-
σης που θα διεξαχθεί στις 5 Μαρτίου 2017. Οι δύο
ομάδες μετράνε μεταξύ τους δεκαοκτώ πρωταθλήμα-
τα Α΄ κατηγορίας (δεκατρία η ΑΕΛ, και πέντε ο Αχιλλέ-
ας) και δεκαέξι κύπελλα (εννέα η ΑΕΛ και επτά ο Αχιλ-
λέας). ΑΕΛ και Αχιλλέας τέσσερις φορές αντιμέτωποι
σε τελικό κυπέλλου (όταν η διοργάνωση ήταν ενιαία
για όλες τις κατηγορίες). Η πρώτη φορά ήταν το 1977
όταν οι Καϊμακλιώτες κέρδισαν 66-53, ενώ ακολούθη-
σαν τρεις κολλητές νίκες για τη Λεμεσιανή ομάδα. Το
1981 (70-54), το 1982 (69-68) και το 1983 (59-58).

Οι δύο ομάδες έχουν κατακτήσει από μία φορά το κύ-
πελλο β΄ κατηγορίας. Η ΑΕΛ την περσινή σεζόν όταν
επικράτησε του ΑΠΟΠ, και ο Αχιλλέας το 2006 όταν
κέρδισε τον Διγενή Μόρφου.

Για να φτάσουν στον τελικό του κυπέλλου Β1 κατηγο-
ρίας της σεζόν 2016-17, η ΑΕΛ απέκλεισε τον Ζήνωνα
και τον Αχιλλέα Αγρού, και ο Αχιλλέας Καϊμακλίου τον
ΑΠΟΠ και τον Αστέρα Μέσα Γειτονιάς.

Πέντε αγωνιστικά ραντεβού στο άθλημα του
Σκι περιλαμβάνει ο Φεβρουάριος και ο Μάρ-
τιος 2017. Η Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύ-
πρου διοργανώνει οκτώ αγώνες σε τέσσερις
διαφορετικές ημερομηνίες για το παγκύπριο
πρωτάθλημα, ενώ τον Μάρτιο θα διεξαχθεί
και ο ετήσιος διεθνής αγώνας.

Με το χιόνι να έχει καλύψει τις πίστες στο Τρό-
οδος, οι αθλητές των χιονοδρομιών ετοιμά-
ζονται για τους αγώνες, που θα αναδείξουν
τους πρωταθλητές Κύπρου. Ο πρώτος αγώ-
νας του παγκύπριου πρωταθλήματος πραγ-
ματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου (με τη

συμμετοχή όλων των ηλικιών), ενώ μία εβδο-
μάδα μετά (15/02) διεξήχθηκαν δύο αγώνες
για παμπαίδες και παγκορασίδες. 

Στις 22 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο 5ος και
6ος αγώνας του παγκύπριου πρωταθλήματος
(για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες), με τη σε-
ζόν να ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου με
τον 7ο και 8ο αγώνα, για παμπαίδες-παγκο-
ρασίδες και τις υπόλοιπες ηλικίες, αντίστοιχα.
Το τριήμερο 10-12 Μαρτίου θα διεξαχθεί ο
ετήσιος διεθνής αγώνας που ανήκει στο κα-
λεντάρι της FIS και θα συμμετέχουν αθλητές
από περίπου οκτώ χώρες.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ
Πέντε συναντήσεις Φεβρουάριο και Μάρτιο

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Προς ανάδειξη νέου
πρωταθλητή

Αρκετά πιθανό είναι το ενδεχόμενο να
προκύψει νέος πρωταθλητής στο παγ-
κύπριο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης,
με τη λήξη της σεζόν 2016-17. Με την
ολοκλήρωση του α΄ γύρου, ο Ναυτικός
Όμιλος Μέσα Γειτονιάς είχε την πρω-
τιά στη βαθμολογία, με τον ΑΠΟΕΛ να
ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Οι δύο
ομάδες, που δεν έχουν κατακτήσει πο-
τέ το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης,
αποτελούν φέτος τα δύο φαβορί για
τον τίτλο. Στο μεταξύ τους ντέρμπι για
τον α΄ γύρο, η Μέσα Γειτονιά κέρδισε
15-10 τους γαλαζοκίτρινους. Ο πρωτα-
θλητής των τριών τελευταίων χρόνων,
ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου, βρίσκεται
στην 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο
πρωταθλητής από το 2000 μέχρι το
2013, ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας,
κλείνει την τετράδα.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Μαζεύει μετάλλια ο Κοντίδης

Από κει που έμεινε τον Δεκέμβριο -όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του
Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Μελβούρνη-, συνέχισε ο Παύλος Κοντίδης, στην πρώτη του
αγωνιστική εμφάνιση για το 2017. Αγωνιζόμενος στο παγκόσμιο κύπελλο στο Μαϊάμι στα
τέλη Ιανουαρίου, ο αργυρός Ολυμπιονίκης του 2012 πήρε τη δεύτερη θέση, δείχνοντας ότι
βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, στο ξεκίνημα του νέου Ολυμπιακού κύκλου. Στο πρώτο
παγκόσμιο κύπελλο του 2017 συμμετείχαν 59 ιστιοπλόοι στην κατηγορία Laser και ο Κοντί-
δης ανέβηκε στο βάθρο, πίσω από τον Γάλλο Ζαν Μπαπτίστ Μπερνάζ και μπροστά από
τον Βρετανό Λορένζο Μπράντο Τσιαβαρίνι. Η επόμενη αγωνιστική εμφάνιση του Κοντίδη
θα είναι τον Απρίλιο, στο παγκόσμιο κύπελλο που θα λάβει χώρα στην Ιέρ της Γαλλίας.

H ομάδα της ΑΕΛ διεκδικεί το Κύπελλο Β΄κατηγορίας.

ΣΤΙΒΟΣ
Ώρα κλειστού
Στον κλειστό στίβο πέφτει η προσοχή στο άθλημα του στίβου την
περίοδο που διανύουμε. Οι Κύπριοι αθλητές προετοιμάζονται εν-
τατικά ενόψει της συμμετοχής τους σε τρεις σημαντικούς διεθνείς
αγώνες. Το διήμερο 18-19 Φεβρουαρίου Κύπριοι αθλητές λαμβά-
νουν μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες στο ΣΕΦ, ενώ μία εβδο-
μάδα μετά θα έχουμε συμμετοχές στο Βαλκανικό ανδρών-γυναι-
κών στο Βελιγράδι. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα αποτελέσει
παράλληλα και το test event για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού,
που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου (3-5 Μαρ-
τίου).

Από κυπριακής πλευράς, για συμμετοχή στο Βελιγράδι προετοι-
μάζονται οι σπρίντερ Ραμόνα Παπαϊωάννου, Μίλαν Τραΐκοβιτς,
Ελένη Αρτυματά, Παΐσιος Δημητριάδης, ο άλτης του ύψους Βασί-
λης Κωνσταντίνου, ο επικοντιστής Νίκανδρος Στυλιανού και η
Ναταλία Ευαγγελίδου στις μεσαίες αποστάσεις. Η ομάδα που θα
εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Σερβία θα αποφασιστεί μετά τους
Πανελλήνιους Αγώνες.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ρεκόρ στην ημερίδα πρόκρισης
Το 2017 ξεκίνησε με αγώνες για την Κυπριακή Ομοσπονδία
Κολύμβησης, με τη διεξαγωγή της πρώτης φετινής ημερί-
δας πρόκρισης, το τριήμερο 13-15 Ιανουαρίου στο κολυμ-
βητήριο Λάρνακας. Στην ημερίδα, όπου έλαβαν μέρος
αθλητές 13 ετών και άνω, σημειώθηκαν εννιά νέες παγκύ-
πριες επιδόσεις στις κατηγορίες παμπαίδων και παγκορασί-
δων. Ακολούθησε η αντίστοιχη ημερίδα στο Κολυμβητήριο
Λεμεσού από 10-12 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το καλεν-
τάρι της Ομοσπονδίας, το 2017 είναι προγραμματισμένο να
διεξαχθούν συνολικά πέντε ημερίδες πρόκρισης, με περί-
που 300 αθλητές από τους έντεκα ναυτικούς ομίλους να
συμμετέχουν.

ΓΚΟΛΦ
1500 αθλητές στην Κύπρο
Γύρω στα 1500 άτομα είναι εγγεγραμμένα στην Κυπριακή
Ομοσπονδία Γκολφ και ασχολούνται τακτικά με το Ολυμ-
πιακό άθλημα του γκολφ στο νησί μας. Η σεζόν στο σπορ
διαρκεί σχεδόν ολόχρονα (με εξαίρεση τον «καυτό» Αύγου-
στο), και Γκολφ μπορεί κανείς να παίξει στα τέσσερα γήπε-
δα δεκαοκτώ τρυπών, τα οποία όλα βρίσκονται στην επαρ-
χία Πάφου. Πρόκειται για το Aphrodite Hills, το Secret Val-
ley, το Minthis Hill και το Elea Estate. Στο τελευταίο γήπεδο
διεξήχθη στις 11-12 Φεβρουαρίου ο διεθνής αγώνας «Nicos
Severis Cyprus Youth Golf Open» με τη συμμετοχή 100
αθλητών από δέκα χώρες. Ο σημαντικότερος αγώνας της
χρονιάς για το Γκολφ στην Κύπρο θα διεξαχθεί το τριήμερο
19-21 Μαΐου στο Aphrodite Hills και είναι το Cyprus Amate-
ur Men’s Open, στο οποίο θα λάβουν μέρος γύρω στους 70
αθλητές, εκ των οποίων οι 50 από το εξωτερικό.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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Ο Παύλος Κοντίδης το διασκεδάζει στο βάθρο των νικητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μαϊάμι.

Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς και η Ναταλία Ευαγγελίδου συγκαταλέγονται στους αθλητές
του Στίβου που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τόσο στον Κλειστό όσο και στον
Ανοικτό Στίβο το 2017.

Η Καρολίνα Φωτιάδη, από τις κορυφαίες σκιέρ
στην Κύπρο σε παλαιότερο αγώνα.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

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

Ε
ίθισται να λέμε πως η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου σε Ολυμ-
πιακούς Αγώνες ήταν τον Ιούλιο του 1980 στη Μόσχα. Η πραγ-
ματικότητα όμως είναι πως η πρώτη φορά που η κυπριακή

σημαία εμφανίστηκε και Κυπριακή αποστολή παρήλασε σε τελετή
έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν πέντε μήνες νωρίτερα, σε ένα
μικρό χωριό στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Το Φεβρουάριο του 1980 οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες διοργα-
νώθηκαν στο Λέικ Πλάσιντ, ένα χωριό μόλις δυόμισι χιλιάδων κα-
τοίκων, το οποίο βρίσκεται 180 χιλιόμετρα νότια του Μόντρεαλ και
465 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης. Παρά το μικρό
του μέγεθος, το Λέικ Πλάσιντ ανέλαβε να διοργανώσει Χειμερινούς
Ολυμπιακούς για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν το 1932.

Στους αγώνες η Κύπρος έλαβε μέρος με τρεις αθλητές, που συμμε-
τείχαν στο Αλπικό Σκι. Τον 26χρονο Φίλιππο Ξενοφώντος, τον
21χρονο Ανδρέα Πηλαβάκη και την 14χρονη Λίνα Αριστοδήμου. Η
τελευταία μάλιστα ήταν η πρώτη αθλήτρια του ευρύτερου Ελληνι-
σμού που έλαβε μέρος σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς, αφού η Ελ-
λάδα, αν και συμμετείχε από το 1936, έστειλε για πρώτη φορά
γυναίκα στους αγώνες, το 1988 στο Κάλγκαρι (τη Θωμαή Λεφούση).

«Μικροί τότε, δεν αντιλαμβανόμασταν τη σπουδαιότητα της στιγ-
μής. Το αντιληφθήκαμε, πιστεύω, στην τελετή έναρξης. Νομίζαμε
ότι ήταν ψέμα, σαν όνειρο», θυμάται ο Ανδρέας Πηλαβάκης, ο

οποίος ήταν και ο πρώτος που είχε
την τιμή να κρατήσει την

κυπριακή σημαία
σε τελετή

έ ν α ρ ξ η ς
Ολυμ-

πια-

κών Αγώνων. «Σημαιοφόρος έπρεπε κανονικά να ήταν ο Φίλιππος
(σ.σ. Ξενοφώντος) λόγω ηλικίας, αλλά, επειδή είμαι ψηλότερος, με
επέλεξαν εμένα! Την απόφαση την πήρε ο Όμιλος Χιονοδρόμων Κύ-
πρου (όπως ονομαζόταν τότε η ομοσπονδία)», θυμάται ο Ανδρέας
Πηλαβάκης. Ο Φίλιππος Ξενοφώντος αναφέρθηκε και αυτός στο
ίδιο θέμα. «Σημαιοφόρος θα έπρεπε να ήμουν εγώ, αλλά, επειδή
ήμουν λίγο κοντός (σ.σ. γέλια), πρότεινα εγώ να είναι ο Ανδρέας»!

Με ελλείψεις
Οι τρεις Κύπριοι σκιέρ προετοιμάστηκαν πριν από τους Αγώνες

του Λέικ Πλάσιντ στην κεντρική Ευρώπη, αφού τότε τελούσε εν
ισχύ πρωτόκολλο συνεργασίας με την Αυστρία. Όμως, με ελά-
χιστο χιόνι στο νησί μας και το άθλημα να πραγματοποιεί τα
πρώτα του βήματα, οι τρεις Κύπριοι πήγαν στις ΗΠΑ με αρκε-
τές ελλείψεις. «Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η όλη αποστολή.
Ήμασταν τρεις αθλητές χωρίς προπονητή και χωρίς κατάλ-
ληλες στολές», λέει η Λίνα Αριστοδήμου. Ο Φίλιππος Ξενο-
φώντος από την πλευρά του λέει πως «ως ο μεγαλύτερος,
πέρα από αθλητής, ενεργούσα και ως προπονητής. Τη στιγμή
που οι άλλες χώρες είχαν ολόκληρες ομάδες συνοδών, εμείς
έπρεπε να τα κάνουμε όλα αυτά από μόνοι μας». Η Λίνα Αρι-
στοδήμου θυμάται πως «όταν πας στην αφετηρία, μπαίνεις
με το σακάκι και κάποιος πρέπει να σε περιμένει κάτω στο

τέρμα, για να σου το δώσει. Δεν είχαμε όμως βοήθεια ως
ομάδα. Ήμουν δεκατεσσάρων χρονών και έτρεχα να πάρω τα

σακάκια στους συναθλητές μου να ζεσταθούν! Βοηθούσε ο ένας
τον άλλον».

Η πρώτη κυπριακή Ολυμπιακή συμμετοχή
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Γράφοντας ιστορία στο χιόνι
Η βοηθητική παρουσία Ντένη Δρουσιώτη, και η υποδοχή των ομογενών 

Το «Θαύμα στον πάγο»

Ηκυπριακή αποστολή έφτασε αερο-
πορικώς στο Μόντρεαλ και μετά

οδικώς στο Λέικ Πλάσιντ. Την ομάδα συ-
νόδευε ο πρόεδρος του Ομίλου Χιονο-
δρόμων Νέαρχος Θεοδώρου, ενώ
καθοριστική ήταν η στήριξη από τον εμ-
πορικό ακόλουθο της Κύπρου στις ΗΠΑ
Ντένη Δρουσιώτη : «Μαζί μας στο Λέικ
Πλάσιντ ήταν ένας πολύ σπουδαίος κύ-
ριος, ο Ντένης Δρουσιώτης. Ήταν γνώ-
στης της περιοχής και μας βοηθούσε σε
πολλά θέματα», είπε ο Φίλιππος Ξενο-
φώντος.

Οι Κύπριοι έμεναν στο Ολυμπιακό
Χωριό, το οποίο μετά τους Αγώνες λει-
τούργησε ως φυλακή. Για τις συνθήκες
που συνάντησαν εκεί ο Φίλιππος Ξενο-
φώντος αναφέρει : «Το Χωριό ήταν εξαι-
ρετικό. Ο κάθε αθλητής είχε το δωμάτιό
του, υπήρχαν εστιατόρια επί 24ωρης
βάσεως. Είχαμε σινεμά και άλλους χώ-
ρους για να διασκεδάσεις και να χαλα-
ρώσεις». «Έμεναν ξεχωριστά οι άνδρες
και οι γυναίκες. Οι Αμερικάνοι ήταν πολύ φιλικοί και δεν είχαν καμία
σχέση με το 1984 στη Γιουγκοσλαβία (σ.σ. Σαράγεβο). Νιώθαμε
όμορφα», προσθέτει η Λίνα Αριστοδήμου. «Η ασφάλεια στο Χωριό
ήταν πολύ έντονη. Θυμάμαι ότι οι Σοβιετικοί είχαν το δικό τους μά-
γειρα και έτρωγαν ξεχωριστά» προσθέτει ο Ανδρέας Πηλαβάκης.

Πρώτος στην πίστα ο Ξενοφώντος
Οι τρεις Κύπριοι αθλητές αγωνίστηκαν στο Σλάλομ και στο Γιγαντι-
αίο Σλάλομ (Αλπικό Σκι). Η ιστορική πρώτη κυπριακή παρουσία, κα-
ταγράφηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1980 με τους δύο άνδρες να
αγωνίζονται στο Γιγαντιαίο Σλάλομ. Πρώτος Κύπριος που αγωνί-
στηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες υπό την κυπριακή σημαία ήταν ο Φί-
λιππος Ξενοφώντος : «Αγωνίστηκα πρώτος εκείνη την ημέρα.
Θυμάμαι μετά κατέβηκα και περίμενα κάτω τον Ανδρέα, για να ολο-
κληρώσει». Το διήμερο 18 και 19 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα το Γι-
γαντιαίο Σλάλομ ανδρών, στις 20 και 21 το αντίστοιχο αγώνισμα

γυναικών, ενώ στις 22 και 23 Φεβρουα-
ρίου διεξήχθη το Σλάλομ τόσο των αν-
δρών όσο και των γυναικών.

Ο Φίλιππος Ξενοφώντος κατέλαβε την
36η θέση στο Σλάλομ και την 54η στο Γι-
γαντιαίο Σλάλομ. Ο Ανδρέας Πηλαβά-
κης τερμάτισε 37ος στο Σλάλομ, ενώ δεν
ολοκλήρωσε την προσπάθεια του στο
Γιγαντιαίο Σλάλομ. Η Λίνα Αριστοδήμου
τερμάτισε 33η στο Γιγαντιαίο Σλάλομ και
δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια της
στο Σλάλομ.

Φιλοξενία στη Νέα Υόρκη
Μετά την ολοκλήρωση των Χειμερινών
Ολυμπιακών, η κυπριακή αποστολή με-
τέβη στη Νέα Υόρκη, όπου φιλοξενή-
θηκε από την κυπριακή παροικία.
«Πήγαμε στην Αστόρια και γνωρίσαμε
τους Κυπρίους, που μας δεξιώθηκαν.
Παρών ήταν και ο πρέσβης Χατζημιλ-
τής, που ήρθε στη Νέα Υόρκη, για να
μας δει. Επισκεφτήκαμε και την έδρα

των Ηνωμένων Εθνών, όπου βγάλαμε φωτογραφίες στα έδρανα και
μας δεξιώθηκε η κυπριακή αντιπροσωπεία», θυμάται ο Φίλιππος Ξε-
νοφώντος.

Ο Ανδρέας Πηλαβάκης μίλησε και αυτός για την επίσκεψη στην αμε-
ρικάνικη μεγαλούπολη. «Μας φιλοξένησε στο διαμέρισμά του ο
Ντένης Δρουσιώτης. Είδαμε τους ομογενείς και επισκεφτήκαμε τον
Παγκύπριο Νέας Υόρκης και τον πρόεδρο κ. Φίλιπ Κρίστοφερ. Πή-
γαμε και στα Ηνωμένα Έθνη, όπου αντιπρόσωπός μας ήταν ο κ.
Μαυρομμάτης».

Η πρώτη αποστλή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, πραγμα-
τοποιήθηκε λοιπόν τον Φεβρουάριο του 1980 σε ένα μικρό χωριό
στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τα καταληκτικά λόγια του Ανδρέα
Πηλαβάκη είναι χαρακτηριστικά: «Ήταν σαν όνειρο. Νιώθαμε με-
γάλη περηφάνεια και τιμή. Και μέχρι σήμερα το περηφανεύομαι και
το λέω ότι ήμασταν οι πρώτοι…».

8 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Πέντε μήνες πριν από τη Μόσχα 1980, η Κύπρος έλαβε μέρος για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες -
Ήταν το Φεβρουάριο του ίδιου έτους στους Χειμερινούς Αγώνες του Λέικ Πλάσιντ, ένα μικρό χωριό στα
βόρεια της Νέα Υόρκης.

Οι τρεις αθλητές της Κυπριακής αποστολής, Ανδρέας Πηλαβάκης, 
Λίνα Αριστοδήμου, και Φίλιππος Ξενοφώντος

H κυπριακή αποστολή στο Ολυμπιακό Χωριό 
του Λέικ Πλάσιντ.

Εν καιρώ «ψυχρού πολέμου», και υπό την απειλή του επικείμενου μποϊκοτάζ 

Προηγήθηκε λίγους μήνες προηγουμένως η ει-
σβολή της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν, καθώς και η
ανακοίνωση της πρόθεσης των ΗΠΑ να μποϊκο-
τάρουν τους Θερινούς Ολυμπιακούς της Μό-
σχας, που ακολουθούσαν σε λίγους μήνες. Παρά
την πρόθεση για μποϊκοτάζ, οι Σοβιετικοί αγωνί-
στηκαν κανονικά στο Λέικ Πλασιντ και μάλιστα
πήραν την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων με
δέκα χρυσά και είκοσι δύο μετάλλια στο σύνολο.

Ακολούθησε η Ανατολική Γερμανία με εννιά
χρυσά και οι ΗΠΑ με έξι. Η πιο διάσημη στιγμή
των Αγώνων του 1980 ήταν αναμφίβολα το παι-
χνίδι χόκεϊ ανάμεσα στην πανίσχυρη Σοβιετική
Ένωση και την ομάδα των ΗΠΑ, που αποτελούν-
ταν από κολεγιόπαιδα και ερασιτέχνες. Οι γηπε-
δούχοι κέρδισαν 4-3 και ακολούθως έφτασαν
στο χρυσό, σε μια πορεία που σήμερα είναι γνω-
στή ως το «Θαύμα στον Πάγο».



Βραβείο «Γυναίκα και
Αθλητισμός 2016» 
στην Ελένη Ρωσσίδου

Τ
ο Βραβείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής «Γυναίκα
και Αθλητισμός 2016», απονεμήθηκε στην κα Ελένη Ρωσ-
σίδου, Γενική Γραμματέα των Ειδικών Ολυμπιακών σε τε-

λετή που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου στο Ολυμ-
πιακό Μέγαρο παράλληλα με την τελετή βραβεύσεων των κα-
λυτέρων Εφήβων-Νεανίδων. 

Το βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» είναι ετήσιος θεσμός της
ΔΟΕ στον οποίο συμμετέχουν οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτρο-
πές, που προτείνουν η κάθε μια ξεχωριστά, την γυναίκα που
θα βραβευθεί. Στα κριτήρια για την επιλογή είναι η συμβολή
στην συμμετοχή και στην καθοδήγηση γυναικών και κοριτσιών

στις αθλητικές δραστηριότητες, η συμβολή στην υποστήριξη
για συμμετοχή στη διοίκηση και την παρουσία γυναικών ψηλά

στην ηγετική πυραμίδα του Αθλητισμού, καθώς και η συμβολή
στην προβολή των γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό

μέσω των Μ.Μ.Ε.

Η κα Ελένη Ρωσσίδου είναι Μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Επι-
τροπής Ειδικών Ολυμπιακών στο οποίο εκλέγηκε το 2015. Η προσφορά

της, στον τομέα της Εκπαίδευσης και του αθλητισμού για 30 και πλέον χρό-
νια ξεπερνά τα σύνορα της μικρής μας πατρίδας και αναγνωρίζεται σε ευρω-

παϊκά και παγκόσμια επίπεδα. 

Είχε ενεργό συμμετοχή σε σειρά σημαντικών διεθνών διοργανώσεων Ειδικών Ολυμπια-
κών, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχε στην προετοιμασία των Παγκοσμίων Αγώνων Ειδικών

Ολυμπιακών που έγιναν στην Αθήνα το 2011. 

Το 2015 εμπνεύστηκε και ηγήθηκε της εκστρατείας «υιοθεσίας ενός αθλητή» συγκεντρώνοντας το ποσό των 110 χιλιάδων
ευρώ για την Κυπριακή αποστολή που συμμετείχε στους Παγκόσμιους Αγώνες Ειδικών Ολυμπιακών που έγιναν στο Λος Άντζελες. 

Στην αθλητική της σταδιοδρομία υπήρξε αθλήτρια Καλαθόσφαιρας (Αχιλλέας Καϊμακλίου Πανεπιστήμιο Ιντιάνα), Πετόσφαιρας (Ολυμπιάδα Νε-
απόλεως), και Ενόργανης Γυμναστικής.

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το πρόσωπο της βραδιάς στην Τελετή Βράβευσης των Καλυτέ-
ρων Εφήβων-Νεανίδων για το 2016, που διοργάνωσε στις 30
Ιανουαρίου η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, αποτέλεσε ο

Γιώργος Κονιαράκης. Ο 18χρονος (07/02/1999) δισκοβόλος του ΓΣΟ
αναδείχτηκε κορυφαίος έφηβος για το 2016, ενώ έλαβε επίσης το
έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ως ο καλύτερος αθλητής στίβου
και το έπαθλο «Πεύκιος Γεωργιάδης» ως ο καλύτερος αθλητής-μα-
θητής.

Ο Γιώργος Κονιαράκης άρχισε να βλέπει το όνομα του να εμφανίζε-
ται τακτικά στα ΜΜΕ από το 2015, όταν κέρδισε το αργυρό μετάλ-
λιο στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων στην Τιφλίδα. Το 2016 αποτέλε-
σε χρονιά-ορόσημο για τον ίδιο, αφού με τη
βολή 63.96μ. είχε τη δεύτερη καλύτερη
επίδοση στον κόσμο, ενώ κέρδισε το χρυ-
σό μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις της
ηλικίας του όπου έλαβε μέρος. Πήρε
την πρωτιά στο Πανευρωπαϊκό
Π ρ ω τ ά θ λ η μ α
Εφήβων U18,
στην Παγκό-
σμια Γυμνασιά-
δα και στο Βαλ-
κανικό U18. Επί-
σης, την χρονιά που πέρασε έλαβε μέρος
για πρώτη φορά στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Ανδρών, όπου με βολή 52.93μ. (με δίσκο δύο κι-
λών) πήρε την 4η θέση, μόλις επτά εκατοστά μα-
κριά από το μετάλλιο. Πέραν από τις αγωνιστικές
του επιδόσεις, ο Κονιαράκης είναι άριστος μαθητής
της Γ΄ Λυκείου με βαθμό 20/20.

«Τόκυο 2020»: 
Ψηλός αλλά εφικτός στόχος 
«Ήταν πολύ καλή η σεζόν που πέρασε!», λέει ο
Γιώργος Κονιαράκης στα «Ολυμπιακά Νέα».
«Στους αγώνες εφήβων όπου έλαβα μέρος δεν
έχασα, κάτι που με χαροποιεί πάρα πολύ. Δούλε-
ψα σκληρά και χαίρομαι που αυτό φαίνεται στον
αγωνιστικό χώρο», συνέχισε ο νεαρός δισκοβόλος.

Το 2017 θα είναι μια σημαντική χρονιά για τον Κο-
νιαράκη: «Τη σεζόν που έρχεται θα αγωνιστώ
στους Βαλκανικούς εφήβων, στους Πανελλήνιους
μαθητικούς και στο Πανευρωπαϊκό εφήβων. Επί-
σης θα αγωνιστώ για δεύτερη φορά στους Παγ-
κύπριους, όπου θα είμαι πιο άνετος φέτος». Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι στην ανδρική κατηγορία ο
δίσκος έχει βάρος δύο κιλά, ενώ στην εφηβική
κατηγορία ο δίσκος είναι 1.750 κιλά. Ο Κονιαρά-
κης θα αγωνίζεται στις εφηβικές κατηγορίες μέ-
χρι το τέλος του 2018.

Όσον αφορά το μέλλον, ο Κονιαράκης τονίζει
πως ο μεγάλος του στόχος είναι η συμμετοχή
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020. «Ο
μεγάλος μου στόχος είναι το 2020 να βρίσκομαι
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όταν θα
είμαι 21 χρονών. Όσο για το 2017, θέλω να βελ-
τιώσω όλα τα ατομικά μου ρεκόρ και να πάρω μια
καλή θέση στο Πανευρωπαϊκό εφήβων που θα γί-
νει στην Ιταλία».

To νέο λαμπερό αστέρι του ΣτίβουTo νέο λαμπερό αστέρι του Στίβου

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

H κα Ελένη Ρωσσίδου με την Πρόεδρο της
Επιτροπής της ΚΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός»,

κα Κάλλη Χατζηιωσήφ. 

O Γιώργος Κονιαράκης, στην τελετή βράβευσης των
καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 2016 της ΚΟΕ,

παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα από τον Αντιπρόεδρο
του ΚΟΑ Δημήτρη Λεοντή.



ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Σας ευχαριστούμε...


