
Στην παρουσία του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Νίκου Αναστασιάδη, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε τον Επίτι-
μο Καθηγητή Ουράνιο Μ. Ιωαννίδη, για τη συνολική του προσφορά

στην κυπριακή κοινωνία, απονέμοντας του, την Ανώτατη Διάκριση «Αρι-
στείας Αξίας και Τιμής» της ΚΟΕ.

Στην προσφώνηση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος
στον τιμώμενο σημείωσε μεταξύ άλλων και τα εξής ««Αφήνεις έργο στο
πέρασμά σου για το οποίο θα πρέπει δικαίως να νιώθεις περήφανος». 

«Έχω την ατελείωτη ελπίδα ότι πάντα θα έχουμε τον συνάνθρωπό μας
και τις ανάγκες του σε προτεραιότητα έναντι του όποιου ιδιωτικού μας
οφέλους. Σας καλώ όπως πάντα να διατηρείτε και τις δικές σας ελπίδες
ζωντανές» σημείωσε στην αντιφώνηση του ο Ουράνιος Ιωαννίδης. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση της συγγραφικής και πο-
λιτικής δράσης του τιμώμενου από τον Δρ Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, της Εκ-
παιδευτικής και κοινωνικής δράσης από τον Δρ Γιώργο Δημοσθένους,
και της αθλητικής του δράσης από τον Πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαη-
λίδη. Προβλήθηκε επίσης ταινία για τη δράση του Επιτ. Καθ. Ουράνιου
Ιωαννίδη από τα εφηβικά του χρόνια μέχρι και την οκταετή παρουσία του
στην Προεδρία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής που ολοκληρώθηκε
το 2016. 

Τον Ουράνιο Ιωαννίδη τίμησε επίσης με Τιμητική Διάκριση και ο Κυπριακός Ορ-
γανισμός Αθλητισμού διά του Προέδρου του κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη.
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Αφιέρωμα ΑΜΚΕ 1985:
Η πρώτη κυπριακή συμμετοχή
Συμπληρώνονται φέτος 32 χρόνια από την
πρώτη διοργάνωση Αγώνων Μικρών Κρα-
τών Ευρώπης που πραγματοποιήθηκαν στο
Σαν Μαρίνο το 1985. Οι φετινοί 17οι ΑΜΚΕ
γίνονται και πάλι στο μικρό κρατίδιο στο
κέντρο της Ιταλίας, που καθίσταται έτσι η
πρώτη χώρα η οποία θα διοργανώσει για
τρίτη φορά τους αγώνες. Αφιέρωμα στην
πρώτη συμμετοχή της Κύπρου το 1985
όπου ξεχώρισαν οι παρουσίες των ομάδων
Στίβου και Καλαθόσφαιρας.

Απόστολος Παρέλλης:
Φετινός στόχος το Λονδίνο
Ο Απόστολος Παρέλλης ανήκει στην ελίτ
των Κυπρίων αθλητών. Ο 8ος Ολυμπιονίκης
στο Ρίο, έχει παρουσία στους τελικούς όλων
των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων την
τελευταία τετραετία. Ο κορυφαίος κύπριος
Δισκοβόλος δεν μπορεί παρά να στοχεύει
και φέτος ψηλά. Στόχος η συμμετοχή στον
τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
στο Λονδίνο τον Αύγουστο. Η προετοιμα-
σία, οι προοπτικές και οι προσδοκίες στην
παρουσίαση του από τη στήλη Citius Altius
Fortius.

6ο Μαθητικό Συνέδριο 
“Pierre de Coubertin”
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου
στο Ολυμπιακό Μέγαρο, παρουσία του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Κα-
δή και με τη συμμετοχή μαθητών από έξι Λύ-
κεια, το 6ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο
“Pierre de Coubertin” το οποίο διοργάνωσε η
Επιτροπή “Pierre de Coubertin” της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ), σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πο-
λιτισμού. Θέμα του φετινού Συνεδρίου ήταν
«Η συμβολή της Ολυμπιακής ιδεολογίας στη
διαμόρφωση υγιούς κοινωνίας»
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Π
ραγματοποιήθηκαν στις 6 Απριλίου,
τα αποκαλυπτήρια της Πλάκας Ολυμ-
πιονικών η οποία θα βρίσκεται στην

είσοδο του Ολυμπιακού Μεγάρου. Τα απο-
καλυπτήρια έγιναν από τον Υπουργό Παι-
δείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, κατά
την ημέρα διεξαγωγής του 6ου Παγκυπριου
Μαθητικού Συνεδρίου.  Στην «Πλάκα Ολυμ-
πιονικών» αναγράφονται τα ονόματα όλων
των Κυπρίων Ολυμπιονικών που κατέλαβαν
μέχρι και την όγδοη θέση σε Ολυμπιακούς
Αγώνες. Τα ονόματα τους βρίσκονται σε

τρεις στήλες που αφορούν στις συμμετοχές
στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες με
πρώτο τον Ηρακλείδη εκ Σαλαμίνας (144η
Ολυμπιάδα, 204 π.χ.), στις συμμετοχές Κυ-
πρίων αθλητών που αγωνίστηκαν με την Ελ-
λάδα από το 1896-1976 (με πρώτο τον χρυ-
σό Ολυμπιονίκη Ιωάννη Φραγκούδη το
1896), και στις συμμετοχές με την Κύπρο
από το 1980 μέχρι σήμερα, όπου ξεχωρίζει
η παρουσία του Παύλου Κοντίδη με το αρ-
γυρό μετάλλιο που κατέκτησε στο Λονδίνο
το 2012.

Π
ραγματοποιήθηκε στην Ταραγόνα, από
19-21 Απριλίου, η συνεδρία της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της Διεθνούς Επιτρο-

πής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) στην οποία
την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώ-
πησε ο Πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης. Παρόν
στην συνεδρία από κυπριακής πλευράς και ο
Επίτιμος Πρόεδρος της ΚΟΕ Κίκης Λαζαρίδης,
υπό την ιδιότητα του Ταμία της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΔΕΜΑ.

Κατά την συνεδρία ανάμεσα σε άλλες αποφά-
σεις που λήφθηκαν, οριστικοποιήθηκαν οι ημε-
ρομηνίες διεξαγωγής των αγώνων που θα είναι
από 22 Ιουνίου μέχρι την 1η Ιουλίου 2018. Ση-
μειώνεται ότι οι αγώνες αρχικά ήταν προγραμ-
ματισμένοι να διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2017,
αλλά οικονομικά προβλήματα που συνέβαλαν
στην καθυστέρηση της υλοποίησης του προ-

γράμματος προετοιμασίας, οδήγησαν στην
αναβολή τους για ένα χρόνο.

Στα τέλη Μαρτίου, η κεντρική κυβέρνηση της
Ισπανίας ενέκρινε την απελευθέρωση κονδυλί-
ου 10,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση
της προετοιμασίας, ενώ η συνολική ισπανική
κρατική βοήθεια, αναμένεται να ανέλθει στα 15
εκατομμύρια ευρώ. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην πόλη της Ταρα-
γόνα και την ευρύτερη περιοχή της Καταλωνίας
συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Βαρ-
κελώνης. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει 33 αθλήματα, στα οποία θα λάβουν μέ-
ρος 4000 περίπου αθλητές από 26 χώρες. Ανά-
μεσα στις αποφάσεις που λήφθηκαν είναι ότι για
την καλαθόσφαιρα οι αγώνες θα αφορούν στο
αγώνισμα 3Χ3.

Αποκαλυπτήρια «Πλάκας Ολυμπιονικών»

Μεσογειακοί Αγώνες «ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2018»
Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής

2 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΔΟΕ: Έφτασε στο 38% 
η συμμετοχή γυναικών
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοί-
νωσε στις 26 Απριλίου, ότι η συμμετοχή
γυναικών στις 26 Επιτροπές που διαθέ-
τει, αυξήθηκε σε σχέση με το 2013 κατά
70%. Μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο,
γυναίκες κατέλαβαν 29 επιπλέον θέσεις
σε αυτές τις επιτροπές ανεβάζοντας το
συνολικό ποσοστό συμμετοχής γυναι-
κών στο 38%. 

Οι 26 επιτροπές της ΔΟΕ συνεργάζονται
στενά με το Εκτελεστικό Συμβούλιο
στην λήψη αποφάσεων και ένας επιπλέ-
ον παράγοντας που αφήνει όλους ικανο-
ποιημένους είναι ότι οι αυξήσεις αυτές
αφορούν σε μέλη όχι μόνο από την Ευ-
ρώπη, αλλά από την Αμερική την Αφρι-
κή και την Ασία.   

Παρουσιάζοντας τα νέα δεδομένα, ο
Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ σημεί-
ωσε ότι οι αλλαγές αυτές είναι ευθυ-
γραμμισμένες με τις οδηγίες της «Agen-
da 2020», όπως αυτή καθορίστηκε στην
127η Σύνοδο της ΔΟΕ στο Μονακό το
2014, και αποδεικνύουν ότι η μεγαλύτε-
ρη και ισχυρότερη συμμετοχή των γυ-
ναικών στα κέντρα αποφάσεων, όπως
επίσης και η συμμετοχή από όλες τις
Ηπείρους, βρίσκονται στην κορυφή των
προτεραιοτήτων της ΔΟΕ.
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Π
ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου στο Ολυμπιακό
Μέγαρο, το 6ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre de Co-
ubertin” το οποίο διοργάνωσε η Επιτροπή “Pierre de Cou-

bertin” της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ), σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Θέμα του φετινού Συνεδρίου ήταν «Η συμβολή της Ολυμπιακής
ιδεολογίας στη διαμόρφωση υγιούς κοινωνίας». Το τελετουργικό
της έναρξης του συνεδρίου περιλάμβανε την ανάκρουση του
Ολυμπιακού Ύμνου, χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της ΕΟΑΚ κ. Ντί-
νο Μιχαηλίδη και από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ Κλεάνθη Γεωργιάδη.
To πρόγραμμα του συνεδρίου παρουσίασε η Επιθεωρήτρια Φυσι-
κής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και μέλος της Εφορείας της
ΕΟΑΚ κα Κάλλη Χατζηιωσήφ. 

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Παιδείας και Πολι-
τισμού Δρ Κώστας Καδής. Στο χαιρετισμό του απευθυνόμενος
στους 150 μαθητές που συμμετείχαν και τους εκπαιδευτικούς που
τους συνόδευαν, σημείωσε ότι, το Υπουργείο αξιοποιεί ιδιαίτερα
τον αθλητισμό, για να περάσουν μέσα από αυτόν τα μηνύματα του
Ολυμπισμού. Κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου σημείωσε
και τα ακόλουθα : «Το σχολείο δεν ολοκληρώνει την αποστολή του,
παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες. Θέλουμε να δώσουμε όλα
εκείνα τα στοιχεία στους μαθητές που θα τους κάνουν ολοκληρω-
μένες προσωπικότητες. Θέλουμε να τους εμφυσήσουμε αρχές και
αξίες όπως αυτές του Ολυμπισμού. Θέλουμε νέους με λόγο και
άποψη, ισχυρούς και ενεργούς πολίτες του αύριο. Να κάνουν βίω-
μα τους την ευγενή άμιλλα, την ανοχή, τον σεβασμό και την αμοι-
βαία κατανόηση. Να έχουν ήθος και να ζουν με αξιοπρέπεια».

«Η συμβολή της Ολυμπιακής ιδεολογίας στη διαμόρφωση υγιούς κοινωνίας»

6ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο 
“Pierre de Coubertin”

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδής κυρήσσει την έναρξη
του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου «Pierre de Coubertin»

Με τη συμμετοχή έξι Λυκείων
Στο συνέδριο συμμετείχαν μαθητές από έξι Λύκεια της
Κύπρου, το Λύκειο Αραδίππου (Λάρνακα), Λύκειο Λινό-
πετρας (Λεμεσός), Λύκειο «Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄»
(Πάφος), Λύκειο Αρχαγγέλου “Απόστολος Μάρκος”
(Λευκωσία), Λύκειο Κοκκινοχωρίων (Αμμόχωστος) και
Λύκειο Ιδαλίου (Λευκωσία).

Ευχάριστες ήταν οι εντυπώσεις που άφησαν η ευρημα-
τικότητα και η ευρύτητα των προσεγγίσεων του θέμα-
τος του συνεδρίου από τους μαθητές. Οι μαθητές συ-
νέδεσαν την Ολυμπιακή ιδεολογία με θέματα που απα-
σχολούν και προβληματίζουν τη σημερινή κοινωνία
όπως η βία στον αθλητισμό, η αντίθεση ειρήνης-πολέ-
μου και τα φαινόμενα ρατσισμού, ενώ παρουσιάστη-
καν οι αρχές και αξίες του Ολυμπισμού. Παρουσιάστη-
κε επίσης έρευνα του Λυκείου Ιδαλίου, σε σχέση με το
πόσο και πως ασκούνται οι μαθητές του Λυκείου τους.
Οι παρουσιάσεις περιλάμβαναν γραπτά κείμενα, ποί-
ηση, χορό, μουσική, τραγούδι και θεατρικές πράξεις,
που συνοδεύονταν με την ενεργό συμμετοχή όσων πα-
ρευρίσκονταν κατά τις εργασίες του συνεδρίου.

Οι παρουσιάσεις, οι εισηγήσεις και τα πορίσματα του συ-
νεδρίου θα εκδοθούν όπως κάθε χρόνο σε αναμνηστι-
κό λεύκωμα και θα σταλούν στους συμμετέχοντες,
στους οποίους δόθηκε επίσης δίπλωμα συμμετοχής.



ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Κορυφαίοι ο Κόκκινος και η Γιάγκου

Στην παρουσία του προέδρου της ΚΟΕ Ντίνου Μιχαηλίδη,
του αντιπροέδρου Γιώργου Χρυσοστόμου, του Γενικού
Γραμματέα Στρατηγού Χαράλαμπου Λόττα και του ταμία Δα-
μιανού Χατζηδαμιανού, πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου
στο Ολυμπιακό Μέγαρο η ετήσια τελετή βράβευσης των κο-
ρυφαίων αθλητών του 2016 στην πυγμαχία. Κορυφαίος άν-
δρας αναδείχτηκε ο Ιωάννης Κόκκινος (που αγωνίζεται στα
81κ.) και κορυφαία γυναίκα η Δήμητρα Γιάγκου (60κ.). Επί-
σης, τιμηθήκαν όλοι οι προπονητές πυγμαχίας που συμμε-
τείχαν στους αγώνες της ομοσπονδίας το 2016, καθώς και
όλα τα σωματεία, συνολικά δώδεκα στον αριθμό.

ΡΑΓΚΜΠΙ
Καθοριστικό ματς για την παραμονή

Καθοριστικό παιχνίδι σε ό,τι αφορά την παραμονή της στην 1η κατη-
γορία της νότιας περιφέρειας του Rugby Europe International Cham-
pionship δίνει η Εθνική Κύπρου. Θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 6 Μαΐ-
ου στο Παφιακό την Κροατία. Η ομάδα του Ανδρέα Μπινίκου χρει-
άζεται απαραίτητα τη νίκη για να ξεπεράσει στη βαθμολογία την Αν-
δόρα και να παραμείνει στην κατηγορία. Σε περίπτωση οποιουδήπο-

τε άλλου αποτελέσματος η εθνική μας θα γνωρίσει τον
υποβιβασμό κάτι που θα συμβεί για πρώτη

φορά στην ιστορία της. 

Η Εθνική Ράγκμπι της Κύπρου
αγωνίστηκε για πρώτη φορά

τον Μάρτιο του 2007 (απέ-
ναντι στην Ελλάδα), και

είναι γνωστή διεθνώς
για το παγκόσμιο ρε-

κόρ συνεχόμενων
νικών (συνολικά
24 στον αριθμό)
που «έτρεξε» με-
ταξύ 2008 και
2014.

ΚΑΡΑΤΕ
Προετοιμασία στο Ισραήλ

Η εθνική εφήβων και νέων της Κύπρου συμμετείχε σε προ-
πονητικό καμπ και σε αγώνες που πραγματοποιήθηκαν
στο Ισραήλ από 19-22 Απριλίου. Την αποστολή αποτελού-
σαν δεκαοκτώ αθλητές, αγόρια ηλικίας 14-17 ετών. Το τα-
ξίδι των νεαρών αθλητών του καράτε εμπίπτει στα πλαίσια
της προετοιμασίας ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος και των Βαλκανικών Αγώνων που θα λάβουν
χώρα τον Μάιο. Τα παιδιά συνόδευσε ο ομοσπονδιακός
προπονητής Μάριος Σάκκης, ενώ ο πρόεδρος της ομο-
σπονδίας, κ. Ανδρέας Αρχιμήδης, είχε επαφές με Ισραηλι-
νούς παράγοντες του αθλήματος.

Οι Σκοπευτές/τριες του Σκητ Γιώργος Αχιλλέως & Ανδρέας Χάσικος και Άντρη Ελευθερίου&Παναγιώτα Ανδρέου 
αναμένεται για άλλη μια φορά να πρωταγωνιστήσουν σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Παγκόσμιο Κύπελλο στη Λάρνακα
Διοργανώνεται από 28 Απριλίου μέχρι 7 Μαΐου στην Λάρνακα το
Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής. Τη φετινή χρονιά είναι προγραμ-
ματισμένες μόνο τρεις αντίστοιχες διοργανώσεις και έτσι το ενδιαφέ-
ρον είναι αυξημένο όπως και οι συμμετοχές κορυφαίων αθλητών
από όλο τον κόσμο. Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 450 από 63
διαφορετικές χώρες.

Η Κύπρος θα συμμετάσχει με ότι καλύτερο διαθέτει με ομάδα που
θα αποτελείται από 18 αθλητές (δώδεκα άνδρες και έξι γυναίκες). Συγ-
κεκριμένα θα υπάρξει παρουσία με πλήρεις ομάδες στα αγωνίσματα

σκητ ανδρών και γυναικών και τραπ ανδρών, ενώ στο διπλό τραπ θα
εκπροσωπήσουν την Κύπρο οι διεθνείς μας Τζιοβάννης Σαββίδης
και Λεόντιος Λεοντίου και στο τραπ γυναικών η πρωταθλήτριά μας
Γεωργία Κωνσταντινίδου. Στο σκητ ανδρών θα αγωνιστούν οι διε-
θνείς μας Γιώργος Αχιλλέως, Ανδρέας Χάσικος και Αντώνης Ανδρέου,
στο σκητ γυναικών οι Άντρη Ελευθερίου, Παναγιώτα Ανδρέου και
Κωνσταντία Νικολάου και στο τραπ οι Άδωνης Μυλωνάς, Ανδρέας
Μακρής και Νιχάτ Ακτερζί. Άλλοι τέσσερις αθλητές μας και δυο αθλή-
τριες θα αγωνιστούν για την εξασφάλιση των ολυμπιακών ορίων
(MQS). Αυτοί είναι οι Φειδίας Σαββίδης και Γιάννης Αηλιώτης στο
τραπ ανδρών, Νικόλας Βασιλείου και Δημήτρης Κωνσταντίνου στο
σκητ ανδρών και οι Λουίζα Θεοφάνους και Σωτηρία Ανδρέου στο
σκητ γυναικών.

ΝΕΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψαν Κύπριοι
αθλητές σε διεθνές τουρνουά στο Ισραήλ για
Νέους και Εφήβους. Στο πρωτάθλημα έλαβαν
μέρος αθλητές στις κατηγορίες U11, U13, U15
και U19. Η τελευταία ηλικιακή κατηγορία ήταν
βαθμολογούμενη από τη διεθνή ομοσπον-
δία, με δύο κυπριακά ζευγάρια να φτάνουν
στον ημιτελικό στο διπλό γυναικών και να κα-
τακτούν τελικά την 3η θέση, εξασφαλίζοντας
παράλληλα βαθμούς στην παγκόσμια κατά-
ταξη. Στο βάθρο ανέβηκαν οι Έλενα Χριστο-
δούλου/Αναστασία Ζιντσίδου και οι Ανδριά-
να Δημητρίου/ Εφραιμία Χατζησολωμού. 

Στο διπλό αγοριών U15 οι Ιάκωβος Αχεριώ-
της και Άρης Καττιρτζής έχασαν στον τελικό,
παίρνοντας τη 2η θέση. Στο μονό γυναικών
U15 η Παναγιώτα Χατζηαντώνη πήρε την 3η

θέση. Στο μονό αγοριών U13 ο Ιωάννης Ταμ-
πούρλας πήρε την 3η θέση, ενώ στο διπλό της
ίδιας κατηγορίας με συμπαίκτη τον Παναγιώ-
τη Αδάμου πήραν την 3η θέση. Τέλος, στο μο-
νό αγοριών U11 ο Παναγιώτης Αδάμου πήρε
τη 2η θέση.

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Επιτυχίες στο Ισραήλ

ΤΡΙΑΘΛΟ
Διεθνείς αγώνες στην Κύπρο με
εκατοντάδες αθλητές

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν του 2017 για
το Τρίαθλο, με τη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα
της Αγίας Νάπας στις 26 Μαρτίου, με τη συμμετοχή
424 αθλητών από 20 χώρες, ενώ ακολούθησε με την
ίδια επιτυχία το Pafos Triathlon στις 23 Απριλίου. 

Στο καλεντάρι του 2017 βρίσκεται επίσης το Aquath-
lon (αγώνας χωρίς ποδήλατο) με διοργανωτή το Ν.Ο.
Κερύνειας στο τέλος Ιουνίου, τα Λεμέσια τον Σεπτέμ-
βριο με διοργανωτή το Ν.Ο. Αμμοχώστου, το White Rocks Triathlon στις 10 Οκτωβρίου σε
μια συνδιοργάνωση της Bikin’ Cyprus και του Ν.Ο. Κερύνειας, και το Τρίαθλο στη Λεμεσό
στις 23 Οκτωβρίου που διοργανώνει ο Νηρέας.

ΧΟΚΕΪ
Καμπ στο Εδιμβούργο

Σε προπονητικό καμπ στο Εδιμβούργο μεταξύ 6-10 Απριλίου συμμετείχαν δεκαέξι Κύπρι-
οιΟδιεθνείς του XIKEΪ επί χόρτου. Στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, η κυπριακή ομάδα έδωσε
και φιλικά παιχνίδια με ομάδες πανεπιστημίων. Δέκα περίπου διεθνείς φοιτούν σε πανεπι-
στήμια της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ οι υπόλοιποι ταξίδεψαν από την Κύπρο για να παρευ-
ρεθούν στο καμπ.

Η συγκέντρωση των διεθνών έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή της Κύ-
πρου στο Euro Hockey Nations Championship Challenge 4 τον ερχόμενο Ιούλιο. Ο όμιλος
φιλοξενείται από τη Σλοβενία με τη συμμετοχή επίσης των ομάδων Ουγγαρίας, Φινλανδίας
και Νορβηγίας. 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυμναστικής πραγματοποίησε στις 29 Μαρτίου τη Γενική Εκλογι-
κή της Συνέλευση από την οποία εκλέγηκε το νέο δεκατετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε σώμα σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 5 Απριλίου με την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος: Σάββας Μάτσας, Αντιπρόεδρος:
Σώτος Τρικωμίτης, Γραμματέας: Τάκης Φωτίου, Ταμίας: Ανδρέας Γεωργιάδης, Έφορος: Μι-
χάλης Κυλίλης, Βοηθ. Γεν. Γραμματέας: Θεοφάνης Λουντίδης, Μέλη: Γιώργος Έλληνας, Φί-
λιππος Γεωργίου, Ηλίας Δημητρίου, Ανδρέας Καλλή, Άριστος Αριστείδου, Σάββας Παπαδό-
πουλος, Δημήτρης Δημητριάδης, Δημήτρης Λέτσιεφ.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Οι διεθνείς αγώνες του Μαΐου

Ύστερα από τη συμμετοχή το διήμερο 8-9 Απριλίου, δώδεκα νεα-
ρών αθλητών σε δύο Πολυεθνείς Αγώνες, έξι στην Πράγα και έξι
στην Αθήνα, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης ρίχνει πλέον
την προσοχή της στους σημαντικούς αγώνες που περιλαμβάνον-
ται στο αγωνιστικό καλεντάρι τον Μάιο, με αποκορύφωμα τη συμ-
μετοχή στους ΑΜΚΕ στο Σαν Μαρίνο (30/05-02/06). 

Το διήμερο 6-7 Μαΐου δέκα αθλητές θα μεταβούν στη Σόφια της
Βουλγαρίας για να λάβουν μέρος στους Βαλκανικούς Αγώνες Νέ-
ων, ενώ στο διάστημα 12-14 Μαΐου, έξι αθλητές θα συμμετάσχουν
στο «Ακρόπολις Μίτινγκ» στην Αθήνα.

Στην υδατοσφαίριση η Εθνική Νέων θα μεταβεί στην Τιφλίδα της
Γεωργίας όπου θα συμμετάσχει στους προκριματικούς του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος U17 το οποίο θα διεξαχθεί από 11-14 Μαΐ-
ου. Η Κύπρος κληρώθηκε στο 4ο γκρουπ μαζί με τις ομάδες της
Γαλλίας, Ελβετίας, Τσεχίας και Γεωργίας.
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Οι βραβευθέντες αθλητές της Κολύμβησης και της Υδατοσφαίρισης για το 2016
στην τελετή βράβευσης της ΚΟΕΚ στο Ολυμπιακό Μέγαρο.
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ΚΟΕ: Απόδοση Τιμής στον Επιτ. Καθ. Ουράνιο Μ. Ιωαννίδη
Ουράνιος Μ. Ιωαννίδης : «Διατηρείστε την ελπίδα ζωντανή»

Σ
την παρουσία του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτρο-
πή τίμησε τον Επίτιμο Καθηγητή Ουράνιο Μ. Ιωαννίδη, για τη

συνολική του προσφορά στην κυπριακή κοινωνία, απονέμοντας του
την Ανώτατη Διάκριση «Αριστείας Αξίας και Τιμής» της ΚΟΕ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πο-
λιτών κ. Γιώργος Λιλλήκας, βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι του
Προέδρου της Βουλής και κομμάτων, της πολιτειακής και αθλητικής
ηγεσίας του τόπου, η οικογένεια, και φίλοι του Ουράνιου Ιωαννίδη,
που κατέκλεισαν την αίθουσα «Ευ αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Με-
γάρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε ταινία για τη δράση
του Επιτ. Καθ. Ουράνιου Ιωαννίδη από τα εφηβικά του χρόνια μέχρι
και την οκταετή παρουσία του στην Προεδρία της Κυπριακής Ολυμ-
πιακής Επιτροπής που ολοκληρώθηκε το 2016. Τον Ουράνιο Ιωαννίδη

τίμησε επίσης με Τιμητική Διάκριση και ο Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού δια του Προέδρου του κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη. 

Στην αντιφώνηση του Επιτ. Καθ. Ουράνιου Μ. Ιωαννίδη την οποία ανέ-
γνωσε ο γιος του Χρίστος Ιωαννίδης. ο Ουράνιος Ιωαννίδης ευχαρί-
στησε την ΚΟΕ για την απόφαση της, και τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας κ. Ν.Αναστασιάδη για την απονομή της τιμής, όπως επίσης και τον
ΚΟΑ, σημειώνοντας τα ακόλουθα : « Ο Noem Chomski (γλωσσολόγος
- παιδαγωγός) είχε πει ότι αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα εξα-
σφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει ελπίδα. Εγώ συνεχίζω να έχω την ελπί-
δα για την δίκαιη επίλυση του εθνικού μας προβλήματος, έχω την ελ-
πίδα ότι οι νέοι μας, ως ανώτερες οντότητες, θα υπερβούν τα κατορ-
θώματα των γονιών τους, έχω την ελπίδα ότι η επιστημονική μέθοδος
θα επιβληθεί στις κάθε λογής απόλυτες τοποθετήσεις και τέλος έχω
την ατελείωτη ελπίδα ότι πάντα θα έχουμε τον συνάνθρωπό μας και
τις ανάγκες του σε προτεραιότητα έναντι του όποιου ιδιωτικού μας
οφέλους. Σας καλώ όπως πάντα να διατηρείτε και τις δικές σας ελπί-
δες ζωντανές».
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην παρουσία του Εξοχότατου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κ. Νίκου Αναστασιάδη τιμήθηκε 
για τη συνολική του προσφορά,

με την απονομή 
της Ανώτατης Διάκρισης 

«Αριστείας Αξίας και Τιμής».



Νίκος Αναστασιάδης: «Αφήνεις έργο στο πέρασμά σου 
για το οποίο θα πρέπει δικαίως να νιώθεις περήφανος»

Αχιλλέας Αιμιλιανίδης: 
Πρώτα πέτυχε, μετά έγινε πολιτικός Γιώργος Δημοσθένους: 

Βγήκε μπροστά στην εκπαίδευση

Σ
την προσφώνηση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης αναφέρθηκε στην επιτυχημένη σταδιοδρομία του Ου-
ράνιου Ιωαννίδη ως πολιτικού, εκπαιδευτικού και συγγραφέα, και

στάθηκε ιδιαίτερα στο σημαντικό έργο που κατέγραψε στην Προεδρία
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, περίοδο κατά την οποία η Κύ-
προς σημείωσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον αθλητισμό συμπεριλαμ-
βανομένης της κατάκτησης του πρώτου Ολυμπιακού μεταλλίου από
τον Παύλο Κοντίδη : «Είναι ο επιστήμονας, ο φυσιογνώστης, ο βιολό-
γος, ο εξαίρετος καθηγητής και εκπαιδευτικός. Υπήρξε ένα κατ’ εξοχήν
πολιτικό πρόσωπο, γεγονός που έχω την πεποίθηση πως συνέβαλε τα
μέγιστα στην επιτυχή του παρουσία σε όλους εκείνους τους ρόλους που
αναλάμβανε κατά τη διάρκεια της μακράς του σταδιοδρομίας. Είναι μία
προσωπικότητα που άφησε τη σφραγίδα του από όπου και αν πέρασε,
σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Ο κ. Νίκος Αναστασιάδης απευθυνόμενος στον τιμώμενο είπε και τα
ακόλουθα : «Φίλε Ουράνιε, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, το αξίζεις. Αφή-

νεις έργο στο πέρασμά σου για το οποίο θα πρέπει δικαίως να νιώθεις
περήφανος. Και περήφανοι νιώθουμε όσοι σε έχουμε φίλο μας».

Παρουσιάζοντας την Πολιτική και Συγγραφική Δράση, ο Κοσμήτο-
ρας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δρ Αχιλλέας Αιμιλιανίδης ση-

μείωσε ότι ο Ουράνιος Ιωαννίδης θεωρούσε την πολιτική του σταδιο-
δρομία ως συνέχεια της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης
και την πολιτική αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής. Ανήκε στην
γενιά των επιτυχημένων επαγγελματικά, που ακολούθως αναλάμβαναν
πολιτικές θέσεις. Όπως σημείωσε, τα θεμελιώδη του πιστεύω συνοψί-
ζονται σε ομιλία του κατά την αναγόρευση του σε Επιτ. Διδάκτορα του
Πανεπιστημίου Ντόνετσκ όπου ανέφερε ότι «η συλλογική αυτοσυνεί-
δηση του ελληνισμού, καλά στερεωμένη στις διαχρονικές μνήμες γίνε-
ται στις πιο δραματικές φάσεις του έθνους, αίτημα αγωνιστικής δικαιο-
σύνης και υποτάσσει τη ζωή στο θάνατο, όταν η ζωή στερείται ελευθε-
ρίας, αξίας και αρετής». 

ΟΠρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και πρώην Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Γιώργος Δημοσθένους, παρουσία-

σε την Εκπαιδευτική και Κοινωνική δράση του τιμώμενου. Όπως
ανέφερε ο Ουράνιος Ιωαννίδης, δεν δίστασε ούτε μια φορά να ανα-
λάβει καθήκοντα και ευθύνες αλλά και να ηγηθεί και να κατευθύνει
οργανωμένα σύνολα, παραμένοντας πάντα αγνός και ανιδιοτελής,
αγωνιστής της ζωής και της πατρίδας, κατ’ εξακολούθηση δημιουρ-
γικός, απίστευτα προοδευτκός μα προπάντων ηθικός, αξιοπρεπής
και ασυμβίβαστος.   

Ντίνος Μιχαηλίδης: Ο Ουράνιος είναι «χορηγός» του αθλητισμού
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ.
Ντίνος Μιχαηλίδης παρουσίασε την Αθλητική δράση του
Ουράνιου Ιωαννίδη, από τα εφηβικά του χρόνια μέχρι
και την ανάληψη της ευθύνης σε καίρια πόστα, όπως την
Προεδρία του ΚΟΑ και της ΚΟΕ και σε πληθώρα αθλητι-
κών Ομοσπονδιών και Σωματείων. Στάθηκε ιδιαίτερα
στην καθοριστική του συμβολή στην διεξαγωγή των δύο
διοργανώσεων ΑΜΚΕ που έγιναν στην Κύπρο, αρχικά το
1989 ως Πρόεδρος του ΚΟΑ και στη συνέχεια το 2009
ως Πρόεδρος της ΚΟΕ, και κατέληξε με τα εξής : «Ο αθλη-

τισμός στην ουσία είναι κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει
να προσφέρεται. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται στις
καίριες θέσεις να υπάρχουν άτομα τα οποία πρέπει να
έχουν βιώματα, γνώσεις και ευαισθησίες. Είναι γι’ αυτό
το λόγο που ο Ουράνιος Ιωαννίδης, θεωρείται στον το-
μέα του απόλυτα πετυχημένος. Οι αρχαίοι Έλληνες, τους
ευεργέτες της πατρίδας, τους ονόμαζαν χορηγούς. Στην
τάξη των χορηγών κατέτασσαν και τους Ολυμπιονίκες οι
οποίοι τύγχαναν τιμής και αναγνώρισης. Οι χορηγοί έδι-
ναν και ποτέ δεν έπαιρναν. Ο Ουράνιος είναι χορηγός».



Τ
ο καλοκαίρι του 1984 στο Ολυμπιακό
Χωριό του Λος Άντζελες στο Πανεπιστή-
μιο UCLA, εκπρόσωποι από οκτώ μικρές

ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν και συμφώ-
νησαν στη διεξαγωγή -από το 1985- της «Μίνι
Ολυμπιάδας» όπως την αποκαλούσαν τότε.
Όπως γράφτηκε τότε, οι ΑΜΚΕ θα διοργανώ-
νονταν απ΄ όλες τις χώρες με τη σειρά και θα
έστελναν μίνιμουμ 25 αθλητές που θα διαγω-
νίζονταν σε ποδηλασία, άρση βαρών, τζούντο,
σκοποβολή, κολύμβηση και στίβο.

Περίπου εννιά μήνες αργότερα, 222 αθλητές
από οκτώ χώρες της Ευρώπης μετέβησαν στο
Σαν Μαρίνο, για την πρώτη διοργάνωση των
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Στο κα-
λεντάρι των Αγώνων (23-26 Μαΐου 1985) συμ-
περιλήφθηκαν τα πιο πάνω αθλήματα, καθώς
και το μπάσκετ.

Τα μετάλλια
Ισλανδία και Κύπρος πήραν από 32 μετάλλια,
όμως η πρωτιά πήγε στους Ισλανδούς που κα-
τέκτησαν 21 χρυσά, με τα περισσότερα να έρ-
χονται από την κολύμβηση και το τζούντο. Η
χώρα μας πήρε 15 χρυσά, τα 14 από το στίβο
και το άλλο από την καλαθόσφαιρα, καθώς
και οκτώ αργυρά και εννιά χάλκινα. Τα περισ-
σότερα μετάλλια, πάντως, κατέκτησε το Λου-
ξεμβούργο, συνολικά 52 στον αριθμό, όμως
μόνο 11 ήταν χρυσά.

Ξεχώρισαν
Αρκετές ήταν οι σημαντικές στιγμές για την
Κύπρο στους 1ους ΑΜΚΕ. Η κατάκτηση του

χρυσού στην καλαθόσφαιρα αποτελεί μέχρι
σήμερα σημείο αναφοράς για το σπορ στο
νησί μας. Στο στίβο, ο Άγγελος Αγγελίδης έκα-
νε το τρεμπλ, με χρυσό σε 100μ., 200μ. και
4x100μ. Ο Φίλιππος Στυλιανούδης πήρε δύο
χρυσά σε 800μ. και 1500μ., ενώ στα 10.000 μέ-
τρα θριάμβευσε ο Φίλιππος Φιλίππου. Στην
ηλικία των 17 ετών η Δώρα Κυριάκου έκανε
το ντεμπούτο της σε σημαντική διεθνή διορ-
γάνωση και πήρε δύο χρυσά σε 400μ. και
4x100μ. και αργυρό στα 200μ. Η σπουδαία
Μαρούλα Λάμπρου Τελώνη πήρε τρία χρυσά,
σε 100μ., μήκος και 4x100μ. Αξιοσημείωτη
ήταν η επιτυχία του Σπύρου Αγρότη στην πο-
δηλασία δρόμου, όπου πήρε χάλκινο πίσω
από το ισχυρό δίδυμο του Λουξεμβούργου.

Χατζηχριστοδούλου: 
«Νιώθαμε σαν υπερδύναμη»
Μοναδικός δημοσιογράφος που συνόδεψε
την κυπριακή αποστολή, ως απεσταλμένος
ΕΑΚ, ήταν ο Πέτρος Χατζηχριστοδούλου.
«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς αλλά και για
τα υπόλοιπα μικρά κράτη. Όλοι περίμεναν με
ανυπομονησία τη διοργάνωση», λέει ο 29χρο-
νος το 1985 δημοσιογράφος. «Οι κάτοικοι εκεί
μας αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό. Τα γήπε-
δα ήταν γεμάτα, όμως μικρά σε χωρητικότη-
τα. Στο μπάσκετ έγινε χαμός, ήταν το πιο ελ-
κυστικό απ΄ όλα τα σπορ. Εμείς πάντως νιώ-
θαμε σαν υπερδύναμη στο στίβο, αφού έπαι-
ζε συνέχεια ο ύμνος μας», συμπλήρωσε ο κ.
Χατζηχριστοδούλου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σαν Μαρίνο ΄85: Η πρώτη εμφάνιση της Κύπρου στους ΑΜΚΕ

Η «γέννηση» του μπάσκετ
Στο μπάσκετ έπεσε αρκετή από την προσοχή της κυπριακής αποστο-

λής. Στις 23 Μαΐου η Κύπρος επικράτησε 91-83 της Μάλτας, αν και
έχανε στο α΄ ημίχρονο με διψήφιο αριθμό πόντων. «Η Μάλτα είχε δύο
Αμερικανούς, τον Ντον Ρος (σ.σ. που αγωνίστηκε λίγα χρόνια μετά στην
ΕΝΑΔ) και τον Τέρι Φιλ», λέει ο Π. Χατζηχριστοδούλου και συνεχίζει: «Μας
διέλυσαν στο α΄ ημίχρονο. Στο β΄ ημίχρονο ο Τάκης Λύρας εγκατέλειψε

το μαν του μαν και γύρισε σε double team στους δύο ξένους. Τον Ρος
μάρκαραν οι Λεμέσιος και Θυρώτος και τον Φιλ οι Μιραλλάης και Εύζω-
νας. Ο Κοζάκης ήταν σαν λίμπερο, έδινε βοήθειες ως triple team στον
αντίπαλο που είχε την μπάλα. Και το γυρίσαμε!». Την επομένη η Κύπρος
κέρδισε 73-71 το Λουξεμβούργο σε ένα σκληρό παιχνίδι, ενώ στον τε-
λευταίο αγώνα ένα 24ωρο μετά, απέναντι στην Ανδόρα «αν κερδίζαμε,
παίρναμε το χρυσό, αν χάναμε τελειώναμε 4οι . Ήρθε όλη η αποστολή να
δει την ομάδα και κερδίσαμε 92-87. Το 1985 ήταν για το κυπριακό μπά-
σκετ ότι το 1987 ήταν για την Ελλάδα», λέει ο Π. Χατζηχριστοδούλου.

Ο προπονητής εκείνης της ομάδας, ο Τάκης Λύρας, από την πλευρά
του θυμάται: «Ήταν ορόσημο για το κυπριακό μπάσκετ το 1985. Πήγα-
με στο Σαν Μαρίνο χωρίς να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Δώσαμε
τρεις τρομερούς αγώνες και μετά το χρυσό, όλα άλλαξαν. Είδαμε ότι
μπορούμε να σταθούμε αξιοπρεπώς».

Στο κλειστό βρέθηκαν και αθλητές από άλλα σπορ, αφού το κλίμα στην
αποστολή ήταν οικογενειακό. «Θυμάμαι πολύ έντονα το μπάσκετ και
τον μακαρίτη τον Θυρώτο που ήταν ο ηγέτης εκείνης της ομάδας. Ήταν
αρχηγός με τα όλα του. Εμείς πιτσιρίκια τότε και εκείνος μεγάλος αθλη-
τής. Στεκόμασταν σε κάθε λέξη του», λέει η Δώρα Κυριάκου.

Το 1985 στο Σαν Μαρίνο η Κύπρος κατέκτησε 15 χρυσά, με τον στίβο και το μπάσκετ να ξεχωρίζουν

Ρεπορτάζ που δημοσιεύτη-
κε στις εφημερίδες και αφο-

ρά στην απόφαση για την
δημιουργία της διοργάνω-

σης των Αγώνων Μικρών
Κρατών Ευρώπης. 

Πανηγυρική φωτογραφία ύστερα από την
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την ομάδα

καλαθόσφαιρας.

H Εθνική ομάδα Καλαθόσφαιρας η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

8 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ



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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017  I 9

Ξεχώρισε ο στίβος
Τα 14 από τα 15 χρυσά μετάλλια της Κύπρου ήρθαν

στο στίβο. Δύο χρυσά πήρε η 17χρονη τότε Δώρα
Κυριάκου. «Ήταν πρωτόγνωρο, επειδή ήταν η πρώτη
διοργάνωση πολυαγώνων που πήγα. Μου έκανε εν-
τύπωση το οικογενειακό κλίμα της αποστολής. Όσον
αφορά τη δική μου συμμετοχή, έτρεξα για πρώτη
φορά εκτός Κύπρου στα 4x100μ. και μάλιστα κάναμε
παγκύπριο ρεκόρ. Ήταν πολύ ωραίες οι αναμνήσεις,
που τις έχω μέχρι και σήμερα».

Από την πλευρά του, ο σπρίντερ Άγγελος Αγγελίδης,
λέει: «Ήταν ένας καινούργιος θεσμός και δεν ξέραμε
τη δυναμικότητα των άλλων χωρών, μόνο ότι λόγω

πληθυσμού θα ήταν πιο χαμηλό το επίπεδο τους.
Πρώτα στα 100μ. έτρεξα μαζί με το φίλο μου τον Νί-
κο Χατζηνικολάου και κέρδισα με πολύ μικρή διαφο-
ρά, ενώ κέρδισα πιο εύκολα στα 200 μέτρα. Μετά
ήταν τυπικής διαδικασίας τα 4x100μ. Επειδή πήραμε
πολλά χρυσά, νιώθαμε λες και ήμασταν οι Ηνωμένες
Πολιτείες».

Στίβος (14 χρυσά, 6 αργυρά, 2 χάλκινα)

Χρυσά
100μ. (α): Άγγελος Αγγελίδης
200μ. (α): Άγγελος Αγγελίδης
800μ. (α): Φίλιππος Στυλιανούδης
1500μ. (α): Φίλιππος Στυλιανούδης
10.000μ. (α): Φίλιππος Φιλίππου
110μ. εμπόδια (α): Πέτρος Ευριπίδου
4x100μ. (α): Άγγελος Αγγελίδης, Ελευθέριος
Κολοκούδιας, Νίκος Χατζηνικολάου, Κώστας
Φιλιππίδης
Μήκος (α): Δημήτρης Αραούζος
Ύψος (α): Αλέξης Νεοφύτου
100μ. (γ): Μαρούλα Λάμπρου Τελώνη
400μ. (γ): Δώρα Κυριάκου
800μ. (γ): Χριστιάνα Μενελάου
4x100μ. (γ): Δώρα Κυριάκου, Μαρούλα Λάμ-
πρου Τελώνη, Μαρία Δράκου, Μαρία Γεωρ-
γιάδου
Μήκος (γ): Μαρούλα Λάμπρου Τελώνη

Αργυρά

100μ. (α): Νίκος Χατζηνικολάου
200μ. (α): Ελευθέριος Κολοκούδιας
110μ. εμπόδια (α): Μιχάλης Ροδοσθένους
200μ. (γ): Δώρα Κυριάκου
Μήκος (γ): Μυρούλλα Καπιτζή
Σφαιροβολία (γ): Μαρία Θωμά

Χάλκινα

Μήκος (α): Μιχάλης Ροδοσθένους
1500μ. (γ): Χριστιάνα Μενελάου

Καλαθόσφαιρα (1 χρυσό)

Εθνική Ανδρών: Τάκης Μιραλλάης, Πάρις Πα-
παέλληνας, Δώρος Λεμέσιος, Κυριάκος Γιαγ-
κουλλής, Δώρος Ασιήκαλλης, Ανδρέας Κοζά-
κης, Αντώνης Εύζωνας, Αντώνης Ρουσάκης,
Χάρης Σολέας, Γιώργος Θυρώτος.

Προπονητής Τάκης Λύρας

Τζούντο (2 αργυρά, 1 χάλκινο)

Αργυρά
-60κ. (α): Μιχάλης Σκουρουμούνης
-81κ. (α): Λάκης Μιχαηλίδης

Χάλκινο
-66κ. (α): Σπύρος Σπύρου

Κολύμβηση (5 χάλκινα)

200μ. πρόσθιο (α): Χάρης Βαρναβίδης
4x100μ. μικτή (α): Νικόλας Μιχαήλ, Χαράλαμ-
πος Παναγίδης, Χρίστος Χρίστου, Ανδρέας Ια-
κώβου
100μ. ύπτιο (γ): Ιωάννα Αδάμου
200μ. ύπτιο (γ): Ιωάννα Αδάμου
4x100μ. μικτή (γ): Ιωάννα Αδάμου, Άννα-Μα-
ρία Στεφανίδου, Αθηνά Κυριακίδου, Αθηνά
Επιφανείου

Ποδηλασία  (1 χάλκινο)

Road Race: Σπύρος Αγρότης

H ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100 γυναικών
αποτελούμενη από τις Μαρούλα Λάμπρου, 

Μαρία Γεωργιάδου, Μαρία Δράκου και 
Δώρα Κυριάκου στην απονομή του χρυσού μεταλλίου.

Τα άλλα σπορ
Στην Άρση Βαρών και στην Σκοποβολή δεν

ήρθαν μετάλλια. Στην Κολύμβηση κατα-
κτήθηκαν πέντε χάλκινα, ενώ στο Τζούντο οι
Ισλανδοί αποδείχτηκαν πολύ ισχυροί. «Στο
τζούντο είχαμε πολλές ελπίδες από τον Γιάννο
Κουγιάλη, όμως στον αγώνα του α΄ γύρου του

έσπασε το χέρι σε μια λαβή ο Ισλανδός», θυ-
μάται ο Π. Χατζηχριστοδούλου. Στο άθλημα
η Κύπρος πήρε τελικά δύο αργυρά και ένα
χάλκινο.

Στην Ποδηλασία κατακτήθηκε μόλις ένα χάλ-
κινο μετάλλιο, όμως αποτέλεσε επιτυχία,
όπως τονίζει ο Σπύρος Αγρότης. «Πήγαμε με
τον αδελφό μου Ανδρέα και δεν ξέραμε τι θα
αντιμετωπίζαμε. Η διαδρομή ήταν σε ένα κυ-
κλικό σιρκουί. Οι δύο Λουξεμβούργιοι ήταν
με διαφορά οι καλύτεροι, οι υπόλοιποι ήταν
κοντά και πέσαμε μαζί στο φώτο φίνις, περί-
που δέκα ποδηλάτες. Ήμουν σε καλύτερη
κατάσταση και πήρα το χάλκινο. Ήταν ένα
πολύ καλό αποτέλεσμα, αφού τότε η ποδη-
λασία ήταν σε πρώιμο στάδιο στην Κύπρο».

Ο Σπ. Αγρότης αλλά και ο Π. Χατζηχριστο-

δούλου θυμήθηκαν πως κατά τη διάρκεια
των ΑΜΚΕ του 1985, το Σαν Μαρίνο φιλοξέ-
νησε και μια διαδρομή του φημισμένου πο-
δηλατικού Γύρου της Ιταλίας. «Ο Γύρος εκεί-
νες τις ημέρες πέρασε έξω από το ξενοδο-
χείο μας! Για μας τους ποδηλάτες ήταν σπου-
δαία στιγμή, είδαμε από κοντά τους αθλητές
που βλέπαμε συνήθως μόνο στα περιοδικά»,
λέει ο Σ. Αγρότης.

Επιστροφή στο Σαν Μαρίνο
32 χρόνια πέρασαν από τον Μάιο του 1985
και το Σαν Μαρίνο ετοιμάζεται να φιλοξενή-
σει τον Μάιο του 2017 τους 17ους Αγώνες Μι-
κρών Κρατών Ευρώπης και θα γίνει έτσι η
πρώτη χώρα που θα διοργανώσει για 3η φο-
ρά τους Αγώνες.

Ο Σπύρος Αγρότης ενώ προηγείται στο
αγώνισμα της Ποδηλασίας Δρόμου. 
Τελικά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Ω Ν



10 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

H
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε τον Ραλίστα Ρομάν
Σταρίκοβιτς, ο οποίος συμμετέχοντας με την Κυπριακή ση-
μαία, και με συνοδηγό τον Ολλανδό Μπερτ Χέσκες, έλαβε

μέρος στο Ράλι Ντακάρ, το κύριο μέρος του οποίου πραγματοποι-
ήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Ο Ρώσος οδηγός με την κυπριακή υπηκοότητα έγινε ο πρώτος Κύ-
πριος που έλαβε μέρος μέρος και τερμάτισε στο πιο φημισμένο Ράλι
στον κόσμο (45η θέση στην κατηγορία Αυτοκινήτων). Τον Σταρίκο-
βιτς τίμησε επίσης με την απονομή πλακέτας ο Πρόεδρος του ΚΟΑ
Κλεάνθης Γεωργιάδης. Η μικρή αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου “Pierre de Cou-
bertin” και οι μαθητές που το παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για τις εμπειρίες που αποκόμισε ο Ρομάν Σταρί-
κοβιτς από την συμμετοχή στο ράλι.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, προβλήθηκε ταινία με την συμμε-
τοχή του στο Ράλι Ντακάρ ενώ ο ίδιος δήλωσε περήφανος για την
συμμετοχή και τον τερματισμό : «Ήταν μεγάλη η ευθύνη να ολο-
κληρώσω τον αγώνα. Πήρα δύναμη από τον κόσμο και στήριξη
από την οικογένεια μου. Χαίρομαι που πρόβαλα την Κύπρο στη
Λατινική Αμερική», σημείσε ο Σταρίκοβιτς που συνοδευόταν από

ολόκληρη την ομάδα που τον ακολουθούσε στις διαδρομές του
Ράλι. 

Στο χώρο του Ολυμπιακού Μεγάρου υπήρχαν το αγωνιστικό αυ-
τοκίνητο που χρησιμοποίησε καθώς και τα δύο άλλα βοηθητικά
που τον συνόδευαν στις Ειδικές Διαδρομές της Βολιβίας, της Πα-
ραγουάης και της Αργεντινής

Η ΚΟΕ τίμησε τον Ραλίστα Ρομάν Σταρίκοβιτς

‘Eνας νέος οργανισμός ιδρύθηκε πρόσφατα από ποδοσφαιριστές
που ανήκουν ή αγωνίστηκαν στο παρελθόν στα πρωταθλήματα

της ΚΟΠ. Πρόκειται για εθελοντικό φιλανθρωπικό οργανισμό που

όπως εξήγησε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Νεκτάριος Αλεξάνδρου
έχει ως στόχους την οικονομική βοήθεια συνανθρώπων μας που το
έχουν ανάγκη, και την ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να εξα-
σφαλιστούν κοινωνικά αγαθά όπως η εκπαίδευση και η ιατρική
φροντίδα σε μέλη της κοινωνίας.

Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου μαζί με τον Γιαννάκη Οκκά που μετά το
τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανήκει στο δυναμικό των
ομοσπονδιακών προπονητών της ΚΟΠ, παραβρέθηκαν στο 6ο Μα-
θητικό Συνέδριο και συνομίλησαν με τους μαθητές που συμμετεί-
χαν σε αυτό.  

Ο Γιαννάκης Οκκάς απευθυνόμενος στος νέους, σημείωσε ότι το
σημαντικότερο όφελος που αποκόμισε από το ποδόσφαιρο, κάνο-
ντας έναν απολογισμό στο τέλος της καριέρας του, ήταν η κατο-
νόηση και η αναγνώριση της σημασίας της φιλίας που αναπτύσσε-
ται ανάμεσα τόσο σε συμπαίκτες όσο και σε αντιπάλους. 

Τα γραφεία του νεοσύστατου οργανισμού θα στεγάζονται στο
Ολυμπιακό Μέγαρο. 

«Γκολ στη ζωή»

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, με τον ραλίστα Ρομάν Σταρίκοβιτς.

Το αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδήγησε στο Ράλι Ντακάρ ο Ρομάν Σταρίκοβιτς.

Ο Ρομάν Σταρίκοβιτς χαρίζει αναμνηστική φανέλα στον Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή.

O νυν προπονητής και βετεράνος ποδοσφαιριστής Γιαννάκης Οκκάς με τον
διεθνή ποδοσφαιριστή Νεκτάριο Αλεξάνδρου κατά την παρουσίαση του
νεοσύστατου εθελοντικού φιλανθρωπικού οργανισμού «Γκολ στη Ζωή». 
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C I T I U S A L T I U S F O R T I U S

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μ
ερικούς μήνες μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και την ανάδειξη του ως
Ολυμπιονίκη, με την κατάκτηση της 8ης θέσης στη Δισκο-

βολία, ο Απόστολος Παρέλλης δεν ρίχνει ρυθμούς! Αν και εί-
μαστε μόλις μερικούς μήνες εντός του 2017, ο 31χρονος αθλη-
τής του Γιώργου Γεωργιάδη ήδη ταξίδεψε δύο φορές στη Νό-
τια Αφρική για προετοιμασία, ενώ προγραμματίζει και νέο -δε-
καήμερο- προπονητικό καμπ τον Απρίλιο, κατά πάσα πιθανό-
τητα στην Ελλάδα. Ο Παρέλλης προετοιμάζεται για την έναρξη
της σεζόν του ανοικτού στίβου τον Μάιο, με το μεγάλο ραντε-
βού του 2017 να είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο
Λονδίνο τον Αύγουστο.

«Πήγα δύο φορές στη Νότια Αφρική το τελευταίο τρίμηνο. Με-
ταξύ 25 Δεκεμβρίου και 25 Ιανουαρίου έκανα εκεί το βασικό
κομμάτι της προετοιμασίας μου, ενώ επέστρεψα στη χώρα με-
ταξύ 20 Φεβρουαρίου και 18 Μαρτίου, αφού ήθελα να δω πως
ήταν ο καιρός εκείνη την περίοδο. Αυτό επειδή σκέφτομαι το
2018 να μεταβώ απευθείας από τη Νότια Αφρική στην Αυστρα-
λία για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες. Ο καιρός ήταν πολύ
καλός, μας άρεσε, όπως και οι συνθήκες που είναι πολύ καλές».

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα:
Ο στόχος «κλείδωσε» στο Λονδίνο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΡΕΛΛΗΣ
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«Να είμαι μέσα σε όλους 
τους μεγάλους τελικούς»
Ο Παρέλλης νιώθει πανέτοιμος για τη σεζόν του 2017:
«Είχα κάποια μικροπροβλήματα και ενοχλήσεις λόγω
της κούρασης, αλλά γενικά πήγε πολύ καλά η προετοι-
μασία. Έβαλα αρκετή προπόνηση και τώρα περιμένω
τους αγώνες». Όσον αφορά τις διοργανώσεις όπου θα
λάβει μέρος, στο δρόμο για την εξασφάλιση του ορίου
(σ.σ. 65μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο αθλητής
του ΓΣΠ λέει: «Περιμένω τις απαντήσεις για τα Diamond
League, για να δω σε ποια μίτινγκ θα αγωνιστώ. Ο στό-
χος μου είναι να ρίξω καλά τον Μάιο και Ιούνιο και να
πάρω γρήγορα το όριο για το Λονδίνο, για να μπορώ
ακολούθως να προετοιμαστώ για το Παγκόσμιο. Πέραν
από τα Diamond League, έχω στο καλεντάρι μου τα
World Challenge και Ευρωπαϊκά μίτινγκ».

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου είναι το μεγάλο
ραντεβού για το 2017, όμως ο Απόστολος Παρέλλης
έχει στο μυαλό του και τη χρονιά του 2018. «Θέλω πρώ-
τα απ΄ όλα να πάει καλά η προετοιμασία και η χρονιά
χωρίς τραυματισμούς. Από ‘κει και πέρα, έχω στο μυα-
λό μου τους Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώ-
νες του 2018 όπου θέλω να πάω πολύ καλά. Την ίδια
χρονιά έχω και τους Πανευρωπαϊκούς, που είναι αγώ-
νες στους οποίους θέλω πολύ να πετύχω».
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Σας ευχαριστούμε...


