
Η Κύπρος αποτέλεσε τον τελευταίο Ευρωπαϊκό σταθμό της “Queen’s Baton 

Relay, στο ταξίδι της στις πέντε ηπείρους. Η προάγγελος των 21ων Κοι-

νοπολιτεικών Αγώνων, βρέθηκε στο νησί μας από 25-28 Σεπτεβρίου 

πραγματοποιώντας ένα οδοιπορικό σε διάφορα σημεία του νησιού 

μας, μεταξύ των οποίων σχολεία, αρχαιολογικούς χώρους και ση-

μεία φυσικής ομορφιάς.

Η πενταμελής ομάδα της QBR συνοδευόμενη από την αντίστοι-

χη ομάδα της ΚΕΚΑ, μέσα σε δύο μέρες, επισκέφτηκε δύο Λύκεια, 

το Λανίτειο και του Αρχαγγέλου «Αποστόλου Μάρκου», το Κούρι-

ον, το Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, το Κάστρο της Πάφου, την Πύλη 

Αμμοχώστου και τους Καταρράκτες Καληδονίων στο Τρόοδος. 

Εκατοντάδες άτομα είχαν την ευκαιρία να δουν την Σκυτάλη και 

να ενημερωθούν για τους επερχόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώ-

νες. Κατέληξε στο Ολυμπιακό Μεγάρο, εκεί όπου η Κύπρος απο-

χαιρέτησε τη σκυτάλη σε δεξίωση που παρέθεσε η Κυπριακή Ολυ-

μπιακή Επιτροπή. 

Το επόμενο ραντεβού δόθηκε για τις 4 Απριλίου, ημέρα έναρξης των 

21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων. Το Gold Coast είναι ήδη πανέτοιμο για 

να υποδεχτεί τους αθλητές από 70 χώρες, ανάμεσα στους οποίους και την 

Κυπριακή ομάδα που θα αποτελείται από 40 περίπου αθλητές.

¸ Queen’s Baton Relay óôèî ºàðòï  
Τελικός προορισμός το Gold Coast της Αυστραλίας
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ÃìùíðéáëÜ ¸íÛòá
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή διοργάνω-
σε και φέτος την εκδήλωση εορτασμού της 
«Ολυμπιακής Ημέρας». Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο το Σάβ-
βατο 16 Σεπτεμβρίου με συνδιοργανωτή τον 
Δήμο Στροβόλου, και χορηγό την ΟΠΑΠ Κύ-
πρου Λτδ. Στις εκδηλώσεις «Ολυμπιακή Ημέ-
ρα 2017» συμμετείχαν δεκαεννέα αθλητικές 
ομοσπονδίες και έξι αθλητές της Ολυμπιακής 
μας ομάδας Το Σωματείο «Περικλής Δημητρί-
ου», ανέλαβε τη διεξαγωγή των Αγώνων Δρό-
μου που διεξήχθηκαν στους δρόμους γύρω 
από το Ολυμπιακό Μέγαρο. 

ªôï ðòïóëÜîéï 
è Pyeong Chang 2018 
 Οι 23οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες βρί-
σκονται προ των πυλών και θα αποτελέσουν 
την πρώτη μεγάλη διεθνή διοργάνωση του 
νέου έτους. Η Νότιος Κορέα βρίσκεται στο 
παγκόσμιο προσκήνιο καθημερινά, εξαιτίας 
βεβαίως των πολιτικών θεμάτων που προ-
κύπτουν από την συμπεριφορά της Βορείου 
Κορέας. Η πόλη της Πιέονγκ Τσανγκ  δηλώ-
νει πανέτοιμη για να φιλοξενήσει τους αγώ-
νες από 9 μέχρι 25 Φεβρουαρίου. Στο Αλπι-
κό Σκι επικεντρώνεται το Κυπριακό αγωνιστι-
κό ενδιαφέρον. 

Íîôòè ÌòéóôïæÞòïù:
Îîá íå ôïù÷ äàï ôòïøïà÷
 Ψηλούς στόχους θέτει η πρωταθλήτρια της 
Ποδηλασίας Άντρη Χριστοφόρου. Η 25χρο-
νη ποδηλάτρια, προπονείται και συμμετέχει 
με επαγγελματικές ομάδες στους σημαντικό-
τερους ποδηλατικούς αγώνες και ανταγωνί-
ζεται τους κορυφαίους σε όλο τον κόσμο. Η 
επίπονη προπόνηση αποφέρει πλέον καρ-
πούς και το όνειρο της δεύτερης Ολυμπια-
κής συμμετοχής ως κάθε άλλο παρά απατη-
λό μπορεί να χαρακτηριστεί. Για το σήμερα 
και το αύριο στην Ποδηλασία η Άντρη Χρι-
στοφόρου στο “Citius Altius Fortius” 
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¶ïòôáóíïÝ ÃìùíðéáëÜ÷ ¸íÛòá÷ 2017
Πυρήνας Άθλησης το Ολυμπιακό Μέγαρο

Χορηγός η ΟΠΑΠ Κύπρου - Συνδιοργανωτής ο Δήμος Στροβόλου

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή διοργάνωσε και φέτος την εκδήλωση εορτασμού 

της «Ολυμπιακής Ημέρας». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο 

το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου με συνδιοργανωτή τον Δήμο Στροβόλου, και χορηγό την 

ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ. Το Σωματείο «Περικλής Δημητρίου, είχε την ευθύνη της διεξαγω-

γής των Αγώνων Δρόμου που διεξήχθηκαν στους δρόμους που περιβάλλουν την πε-

ριοχή του Ολυμπιακού Μεγάρου. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε ενεργά το κοινό και αρ-

κετοί ήταν και οι επισκέπτες, πολλά από τα οποία παιδιά, στους χώρους επίδειξης που 

έστησαν σχεδόν είκοσι αθλήματα.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν έξι αθλητές της Ολυμπι-

ακής μας ομάδας. Ελένη Αρ-

τυματά, Άντρη Ελευθερίου, 

Ανδρέας Καριόλου, Απόστο-

λος Παρέλλης, Μίλαν Τραΐ-

κοβιτς και Ανδρέας Χάσικος 

συμμετείχαν στις απονομές 

των Αγώνων Δρόμων, δοκί-

μασαν διάφορα αθλήματα 

και μίλησαν ζωντανά στον 

ραδιοφωνικό σταθμό ΣΠΟΡ 

FM 95.0 που κάλυψε την εκ-

δήλωση με live link.

Παρόντες στην εκδήλωση 

ήταν ο Πρόεδρος της ΚΟΕ 

Ντίνος Μιχαηλίδης, ο Αντι-

πρόεδρος Γιώργος Χρυσοστόμου, ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας, τα μέλη 

του Εκτελεστικού Συνβουλίου Γιώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Παπαγεωργίου και η Γενι-

κή Διευθύντρια Όλγα Πιπερίδου. 

Το παρόν έδωσαν επίσης ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο 

αντιπρόεδρος του ΚΟΑ  Δημήτρης Λεοντής και η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της ΟΠΑΠ 

Κύπρου Αγάθη Μανναρίδου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας του 

Δήμου Στροβόλου Σάββας Κωνσταντινίδης, καθώς και αρκετοί προέδροι και στελέχη 

των ομοσπονδιών.

Στο χαιρετισμό του λίγο πριν την εκκίνηση των Αγώνων Δρόμων, ο 

πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στη θετική επί-

δραση που έχει ο αθλητισμός για την κοινωνία, ενώ τόνισε πως «με 

τέτοιες εκδηλώσεις προάγουμε τις Ολυμπιακές αξίες, βοηθάμε τον 

κόσμο να αθληθεί και να γνωρίσει νέα αθλήματα. Στόχος μας είναι 

να μεγαλώσουμε αυτή την εκδήλωση τα επόμενα χρόνια, και να την 

αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο ο κόσμος». 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαρα-

λάμπους, είπε πως αποτελεί τιμή για το Δήμο η συνδιοργάνωση της 

Ολυμπιακής Ημέρας, ενώ αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντηση 

που είχε με την ηγεσία της ΚΟΕ, όπου συζήτησαν διάφορες ενέργει-

ες για προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών.

Στις εκδηλώσεις «Ολυμπιακή Ημέρα 2017» συμμετείχαν δεκαεννέα 

αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες δημιούργησαν χώρους επίδειξης 

και έδωσαν την ευκαιρία στους επισκέπτες να δοκιμάσουν τα διάφο-

ρα αθλήματα. Οι ομοσπονδίες που έδωσαν το παρών τους ήταν : Αντι-

σφαίρισης, Γυμναστικής, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Καλαθόσφαι-

ρας, Καράτε, Μπάντμιντον, Πάλη, Πεντάθλου-Διάθλου, Πετόσφαιρα, 

Ταεκβοντό, Τζούντο, Τοξοβολίας, Χειροσφαίρισης, Κλασσικού Αυτο-

κινήτου, Μπόουλινγκ, Μπριτζ, Σαΐττας, Σάμπο και Σκακιού.

Ν. Μιχαηλίδης: «Προάγουμε τις Ολυμπιακές Αξίες»

O Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης με τον Δήμαρχο Στροβόλου Ανδρέα 
Παπαχαραλάμπους και τον ΟΠΑΠάκη την μασκότ της ΟΠΑΠ Κύπρου, χορηγού 

των εκδηλώσεων.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2017  I   3

Γυμναστική

Καλαθόσφαιρα

Αντισφαίριση

Τάε Κβο Ντο

Τζούντο



Τοξοβολία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
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Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Ξιφασκία

Ποδηλασία

Πάλη
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°çñîå÷ ¢òÞíïù
Δεκάδες ήταν οι συμμετοχές στις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες των 

Αγώνων Δρόμου, την ευθύνη των οποίων είχε το σωματείο «Περικλής 

Δημητρίου». Στις 9.30 π.μ. δόθηκε πρώτα η εκκίνηση στο δρόμο 800 

μ. για παιδιά μέχρι 13 ετών και ακολούθως αγωνίστηκαν τα άτομα 

άνω των 13 ετών στο δρόμο 5 χλμ. Ο Γιώργος Ττοφής του ΓΣΕ κέρ-

δισε την πρωτιά στη γενική κατάταξη ανδρών και η Χριστίνα Χιώτη 

του «Περικλή Δημητρίου» την πρωτιά στις γυναίκες.

Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν ειδικά αναμνηστικά 

διπλώματα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, υπογεγραμμένα 

από τον Πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και τον Πρόεδρο της ΚΟΕ 

Ντίνο Μιχαηλίδη.

Γενική Κατάταξη Ανδρών

1. Γιώργος Ττοφής

2. Αβράμης Αβραάμ

3. Εμμανουήλ Λιμαντζάκης

Γενική Κατάταξη Γυναικών

1. Χριστίνα Χιώτη

2. Νάτα Παναγιώτου

3. Μάρθα Σωτηρίου

Άνδρες 15-18 ετών

1. Γιαχία Μουχαμούντ

Άνδρες 19-29 ετών

1. Χαράλαμπος Κάνιος

2. Αιμίλιος Στυλιανού

3. Νικόλας Γιόχανσεν

Άνδρες 30-39 ετών

1. Ιωάννης Μιχαλέας

2. Χριστόδουλος Παπαευτυχίου

3. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Άνδρες 40-49 ετών

1. Ιωάννης Αρέστη

2. Χρίστος Σάββα

3. Γιώργος Παναγή

Άνδρες 50-59 ετών

1. Σωκράτης Σωκράτους

2. Γκάρι Σιάναχαν

3. Μάριος Ασιήκαλλης

Άνδρες 60+ ετών

1. Χρίστος Ηρακλέους

2. Ιωάννης Ηλία

3. Κώστας Χειμώνης

Γυναίκες 19-34 ετών

1. Γιώτα Παρπαρίνου

2. Εύη Χριστοφίδου

Γυναίκες 35-49 ετών

1. Ελένη Σάββα

2. Ξένια Βιλανίδου

Γυναίκες 50+ ετών

1. Άννα Τσιφτέ-Καζακαίου

Αγόρια μέχρι 13 ετών

1. Ιωάννης Παπαευτυχίου

2. Νικόλας Αθηαινίτης

3. Μιχαήλ Λιμαντζάκης

Κορίτσια μέχρι 13 ετών

1. Θεοφάνω Λιμαντζάκη

2. Βασιλική Αλεξίου

Oé îéëèôÛ÷ Þìöî ôöî ëáôèçïòéñî:

ΕκΕκΕκΕκΕκΕκκκΕκΕκΕκκΕΕκκκκκκίκκίκίκίκίκίκίκίκίκκκίκίνηνηνηνηνηνηνηννησσσσησησησησησησησηηησησσσση αα α ααααγώγώγώγώγώγώγώγώγώγ νανανανανανανααααν  Δ Δ ΔΔΔ ΔΔΔρόρόρόρόρόρόόρόρόόρ μομομομομομομμου υυ υ υ υ υ γιγιγιγιγιγιγιγιγγια α α α αααααα παπαπαπαπαπαπαπππ ιδιδιδιδιδιδδδδδδδιάιάιάιάιάιάιάάιά



Μπόουλινγκ

Σαΐττα

Αγώνες Δρόμου

Μπριτζ

Αγώνες Δρόμου

Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς με τον νικητή του αγώνα Δρόμου της κατηγορίας 
15-18 χρόνων Γιαχία Μουχαμούντ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ



 O Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης στις απονομές του αγώνα Δρόμου για 
παιδιά με τους αθλητές της Ολυμπιακής Ομάδας.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Χαράλαμπος Λόττας στις απονομές των νικητών της 
κατηγορίας Ανδρών 30-39 ετών.

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της ΟΠΑΠ Κύπρου Αγάθη Μανναρίδου στις απονομές 
του αγώνα Δρόμου κοριτσιών μέχρι 13 ετών.

Ο Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Χρυσοστόμου στις απονομές των νικητών της 
κατηγορίας Ανδρών 19-29 ετών.

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Γιώτης Ιωαννίδης στις απονομές 
των νικητών της κατηγορίας Ανδρών 40-49 ετών.

Η εκδήλωση περιλάμβανε και απονομή στην μασκότ της ΟΠΑΠ, τον ΟΠΑΠάκη.
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QUEEN’ S BATON RELAY

QUEEN’ S BATON RELAY
To ταξίδι της στην Κύπρο, τελευταίος Ευρωπαϊκός σταθμός

Οι 21οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Gold Coast της 

Αυστραλίας από 4-15 Απριλίου 2018 πλησιάζουν, και ο προάγγελος αυ-

τής της μεγάλης διοργάνωσης η “Queen’s Baton Relay” (QBR) συνεχίζει 

το ταξίδι της στις πέντε ηπείρους μεταφέροντας στο εσωτερικό της σκυ-

τάλης  το μήνυμα της Βασίλισσας Ελισάβετ προς τους πολίτες της Κοινο-

πολιτείας ως κάλεσμα, για να προσέλθουν φιλικά και να συμμετάσχουν 

στους αγώνες.

Η Κύπρος αποτέλεσε τον τελευταίο Ευρωπαϊκό σταθμό, και η QBR βρέ-

θηκε στο νησί μας από το απόγευμα της 25ης Σεπτεμβρίου, ακολούθησε 

ένα διήμερο οδοιπορικό με την πενταμελή ομάδα της QBR και την αντί-

στοιχη ομάδα της ΚΕΚΑ να συνοδεύουν την Σκυτάλη σε διάφορα σημεία 

του νησιού μας, μεταξύ των οποίων σχολεία, αρχαιολογικούς χώρους και 

σημεία φυσικής ομορφιάς..

Μέσα σε δύο μέρες, η QBR επισκέφτηκε δύο Λύκεια, το Λανίτειο και του 

Αρχαγγέλου «Αποστόλου Μάρκου», το Κούριον, το Ιερό του Απόλλωνα 

Υλάτη, το Κάστρο της Πάφου, την Πύλη Αμμοχώστου και τους Καταρρά-

κτες Καληδονίων στο Τρόοδος. Εκατοντάδες άτομα είχαν την ευκαιρία 

να δουν την Σκυτάλη και να ενημερωθούν για τους επερχόμενους Κοι-

νοπολιτειακούς Αγώνες.

Οι εκδηλώσεις της QBR στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τε-

τάρτης 27 Σεπτεμβρίου στον αίθριο χώρο του Ολυμπιακού Μεγάρου, με 

δεξίωση που παρέθεσε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

Æï ïäïéðïòéëÞ
Η QBR ξεκίνησε τη μεγάλη της διαδρομή στις 13 Μαρτίου 2017 από το 

παλάτι του Μπάκιγχαμ και θα επισκεφτεί συνολικά 69 χώρες και περιο-

χές της Κοινοπολιτείας μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου. Εκείνη τη μέρα θα φτά-

σει στην 70η χώρα, την Αυστραλία, όπου θα παραμείνει μέχρι την ημέρα 

της τελετής έναρξης. Η διαδρομή της QBR θα ολοκληρωθεί στις 4 Απρι-

λίου 2018 όταν θα καταφτάσει στο στάδιο Carrara του Gold Coast, ημέ-

ρα της τελετής έναρξης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων 2018.

Η Queen’s Baton Relay αναχώρησε από το Λονδίνο για την Αφρική, όπου 

επισκέφτηκε μέσα σε δύο μήνες συνολικά δεκαεννέα χώρες. Ξεκίνησε 

από τη Σιέρα Λεόνε και κατέληξε στο νησί της Αγίας Ελένης στον Ατλα-

ντικό Ωκεανό στις 20 Μαΐου. Από εκεί η Queen’s Baton ταξίδεψε στην 

αμερικάνικη ήπειρο και στα μέσα Ιουλίου η σκυτάλη κάλυψε δεκατέσ-

σερις νησιώτικες χώρες της Καραϊβικής, ξεκινώντας από το Τρινιντάντ 

και Τομπάγκο και καταλήγοντας στις 14 Ιουλίου στα Νησιά Κέιμαν. Με-

ταξύ άλλων χωρών η QBR πέρασε και από τις Μπαχάμες, συνδυάζοντας 

την επίσκεψή της με τους 6ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων, ενώ ακο-

λούθως μετέβη στις Βερμούδες και στον Καναδά. Στη χώρα της Βορεί-

ου Αμερικής έμεινε σχεδόν μία εβδομάδα και επισκέφτηκε τις μεγαλύ-

τερες πόλεις, μεταξύ των οποίων και τη Βικτόρια στο δυτικό άκρο στις 

όχθες του Ειρηνικού, τη μια εκ των υποψήφιων διοργανωτριών πόλεων 

της διοργάνωσης του 2022. Τελευταίος «Αμερικανικός» σταθμός οι Νή-

σοι Φώκλαντ στο Νότιο Ατλαντικό.

Στις 16 Αυγούστου η Queen’s Baton επέστρεψε στην Ευρώπη και στην 

Αγγλία και ακολούθησαν οι επισκέψεις σε Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία, Νήσο 

του Μαν, Ουαλία, Γκέρνσι, Τζέρσεϊ, Γιβραλτάρ και Μάλτα, πριν φτάσει 

στην Κύπρο.

Η αναχώρηση από την Κύπρο έφερε για πρώτο «Ασιατικό» σταθμό το 

Πακιστάν, ενώ ακολούθως θα επισκεφτεί την Ωκεανία, αναμένοντας την 

μεγάλη βραδιά της 4ης Απριλίου 2018.

Η αθλήτρια της Σκοποβολής/Σκητ Κωνσταντίνα Νικολάου στο Αρχαίο 
Θέατρο Κουρίου. H περιοδεία της Queen’s Baton Relay συνδυάστηκε 

με την εξαιρετικά θετική προβολή της Κύπρου σε 70 χώρες της 
Κοινοπολιτείας.
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Η QBR έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας το απόγευμα 
της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου με πτήση από τη Μάλτα. 
Στην αίθουσα επισήμων του αεροδρομίου Λάρνακας, 
την Σκυτάλη υποδέχτηκαν ο Ύπατος Αρμοστής της 
Αυστραλίας στην Κύπρο κ. Άλαν Σουίτμαν, ο πρόεδρος 
της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων 
(ΚΕΚΑ) κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, η διευθύντρια της ΚΕΚΑ κ. 
Όλγα Πιπερίδου και ο λειτουργός μάρκετινγκ κ. Σταύρος 
Μιχαηλίδης. Παρόντες στην τελετή ήταν και έξι αθλητές 
της Κύπρου, οι Ελένη Αρτυματά (Στίβος), Παναγιώτα 
Ανδρέου (Σκοποβολή), Κωνσταντίνος Χατζηττοουλής 
(Κολύμβηση), Αλεξάντρα Σεγκόλεβα (Κολύμβηση), Ηλίας 
Γεωργίου (Γυμναστική) και Ανδρέας Μακρής (Σκοποβολή).
Επικεφαλής της πενταμελής αντιπροσωπείας της 
Queen’s Baton Relay ήταν ο Κρις Τζένκινς, περιφερειακός 
Αντιπρόεδρος Ευρώπης Διεθνούς Επιτροπής 
Κοινοπολιτειακών Αγώνων.

¸ ùðïäïøÜ ôè÷ QBR óôï áåòïäòÞíéï ¤Àòîáëá÷
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QUEEN’ S BATON RELAY

Η πρώτη μέρα της περιοδείας περιλάμβανε επισκέ-
ψεις στο Λανίτειο Λύκειο στη Λεμεσό, το αρχαίο θέ-
ατρο Κουρίου, το Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη και το 
Κάστρο της Πάφου.

Η ημέρα ξεκίνησε στο Λανίτειο Λύκειο στη Λεμε-
σό, όπου εκατοντάδες παιδιά του αθλητικού σχο-
λείου και όχι μόνο, είχαν την ευκαιρία να δουν από 
κοντά και να αγγίξουν την Σκυτάλη. Στην παρουσία 
του Ύπατου Αρμοστή της Αυστραλίας κ. Άλαν Σου-
ίτμαν, του Λοΐζου Μαυρουδή από τον Δήμο Λεμε-
σού, του Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης κ. Ιωάν-
νη Ευθυμίου, των Επιθεωρήτριων Κάλλης Χατζηιω-
σήφ και Ελευθερίας Χατζηστεφάνου, ο διευθυντής 
κ. Γιώργος Ιωσηφίδης καλωσόρισε την πενταμελή 
αντιπροσωπεία της QBR. 

Μαθητές παρουσίασαν ψυχαγωγικό πρόγραμμα με 
κυπριακούς χορούς και τραγούδια, ενώ στη συνέ-
χεια οι επισκέπτες από την Αυστραλία παρουσίασαν 
την Σκυτάλη στα παιδιά και τους έδωσαν την ευκαι-
ρία να την περιεργαστούν. Η παρουσία στο σχολείο 
έκλεισε με παράσταση των Koomurri, γκρουπ αυτό-
χθονων της Αυστραλίας.

Στη συνέχεια η QBR επισκέφτηκε τρία σημαντικά αρ-
χαιολογικά σημεία της Κύπρου, με σκοπό να προ-
βληθεί η ιστορία και ο πολιτισμός του τόπου μας. 
Σε κάθε σημείο, αθλητές της Κύπρου ανέλαβαν την 
ευθύνη να κρατήσουν την Σκυτάλη. Οι Κωνσταντί-
να Νικολάου (σκοποβολή) και Μάρκος Καλοψιδιώ-
της (κολύμβηση) εκπροσώπησαν τους αθλητές στο 
Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, οι Κάλια Αντωνίου (κολύμ-
βηση) και Βαγγέλης Ζορπής (κολύμβηση) στο Ιερό 
του Απόλλωνα Υλάτη και οι Δημήτρης Μινασίδης 
(άρση βαρών) και Δημήτρης Κωνσταντίνου (σκο-
ποβολή) στο Κάστρο της Πάφου. Την QBR υποδέ-
χτηκε στην Πάφο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώρ-
γος Δημητριάδης.

¸ ðåòéïäåÝá ôè÷ Queen’s Baton óôèî ºàðòï
Λανίτειο Λύκειο, Αρχαίο θέατρο Κουρίου, Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, Κάστρο της Πάφου

Το γκρουπ «Koomurri» κατά την επίσκεψη στο Λανίτειο Λύκειο στη Λεμεσό 

την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου.

Ο κολυμβητής Μάρκος Καλοψιδιώτης στο αρχαίο θέατρο Κουρίου 

Οι κολυμβητές Κάλια Αντωνίου και Βαγγέλης Ζορπής μετέφεραν την QBR 

στο Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη.

Ο αρσιβαρίστας Δημήτρης Μινασίδης και ο σκοπευτής του σκητ Δημήτρης 

Κωνσταντίνου κατά την επίσκεψη στο Κάστρο Πάφου 
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¤åùëöóÝá/ÆòÞäï÷ (27/9): 
¤àëåéï «°ðïóôÞìïù »Àòëïù», 
¦àìè °ííïøñóôïù, 
ºáôáòòÀëôè÷ ºáìèäïîÝöî.

Με παρουσία σε επιλεγμένους χώρους  στη Λευ-

κωσία και στο Δάσος Τροόδους την Τετάρτη 27 Σε-

πτεμβρίου η QBR ολοκλήρωσε την περιοδεία της 

στην Κύπρο. 

Η περιοδεία της 2ης μέρας ξεκίνησε με επίσκεψη στο 

Ολυμπιακό Μέγαρο, όπου την Σκυτάλη υποδέχτη-

καν ο πρόεδρος της ΚΟΕ και της ΚΕΚΑ Ντίνος Μιχα-

ηλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας 

και η Διευθύντρια Όλγα Πιπερίδου. 

Στη συνέχεια η Σκυτάλη επισκέφτηκε το Λύκειο «Απο-

στόλου Μάρκου», τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες 

και την Σκυτάλη και οι «Koomurri»παρουσίασαν το 

πρόγραμμα που σχετιζόταν με τους αυτόχθονες κά-

τοικους της Αυστραλίας. 

Παρόντες στην  εκδήλωση ήταν οι αθλητές της γυ-

μναστικής Ηρόδοτος Γιωργαλλάς και Χρυσταλλένη 

Τρικωμίτη, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο διευθυντής 

μέσης εκπαίδευσης Δρ Κυπριανός Λούης, οι επιθε-

ωρήτριες Φυσικής Αγωγής Κάλλη Χατζηιωσήφ και 

Ελευθερία Χατζηστεφάνου. Τους επισκέπτες υποδέ-

χτηκε ο διευθυντής του Λυκείου Ανδρέας Λοΐζου.

Στη συνέχεια, η QBR μετέβη στην Πύλη Αμμοχώ-

στου, όπου ο δήμαρχος Λευκωσίας  Κωνσταντίνος 

Γιωρκάτζης υποδέχτηκε τους ξένους επισκέπτες και 

την Σκυτάλη, στην παρουσία του Ύπατου Αρμοστή 

της Αυστραλίας Άλαν Σουίτμαν και του προέδρου 

της ΚΟΕ Ντίνου Μιχαηλίδη. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι αθλητές Απόστο-

λος Παρέλλης (Στίβος), Ανδρέας Χάσικος (Σκοποβο-

λή), Γεωργία Κωνσταντινίδου (Σκοποβολή), Ραμόνα 

Παπαϊωάννου (Στίβος), Νεκταρία Παναγή (Στίβος) 

και Νικόλας Βασιλείου (Σκοποβολή). Καλωσορίζο-

ντας τους επισκέπτες ο Δήμαρχος Λευκωσίας τό-

νισε την ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο και το Δήμο της 

υποδοχής της QPB. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ ευχαρίστη-

σε τον δήμαρχο για τη στήριξη του στον αθλητισμό 

και στην προσπάθεια της Επιτροπής για προώθηση 

του Ολυμπισμού στην Κύπρο.

Ο τελευταίος σταθμός της QBR στην Κύπρο ήταν τo 

Δάσος Τροόδους, και ειδικότερα οι Καταρράκτες Κα-

ληδονίων στις Πλάτρες. Με τη βοήθεια των αθλη-

τών της ποδηλασίας Άντρια Χριστοφόρου και Αν-

δρέα Μιλτιάδη, η Σκυτάλη μεταφέρθηκε κα φωτο-

γραφήθηκε σε ένα πανέμορφο τοπίο, που ανέδειξε 

τη φυσική ομορφιά του τόπου μας.

Οι γυμναστές Ηρόδοτος Γιωργαλλάς και Χρυσταλλένη Τρικωμίτη στο Λύκειο «Αποστόλου 

Μάρκου» στη Λευκωσία.

Οι αθλητές Απόστολος Παρέλλης (Στίβος), Ανδρέας Χάσικος (Σκοποβολή), Γεωργία 

Κωνσταντινίδου (Σκοποβολή), Ραμόνα Παπαϊωάννου (Στίβος), Νεκταρία Παναγή (Στίβος), 

Νικόλας Βασιλείου (Σκοποβολή) στην Πύλη Αμμοχώστου. 

Η ποδηλάτρια Άντρια Χριστοφόρου με φόντο τον Καταρράκτη Καληδονίων στο Τρόοδος.

Ο ποδηλάτης Ανδρέας Μιλτιάδης φωτογραφίζεται μαζί με την Queen’s Baton στον Καταρράκτη 

Καληδονίων στο Τρόοδος.



QUEEN’ S BATON RELAY

Με δεξίωση στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, το βρά-

δυ της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου, που διοργάνωσαν η Κυπρι-

ακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ) και η Ύπα-

τη Αρμοστεία της Αυστραλίας, η χώρα μας αποχαιρέτησε την 

Queen’s Baton Relay (QBR), που προαναγγέλλει τους 21ους 

Κοινοπολιτειακούς Αγώνες «Gold Coast 2018».

Παρόντες στη δεξίωση ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο Ύπατος Αρμοστής 

της Αυστραλίας κ. Άλαν Σουίτμαν, πρέσβεις ευρωπαϊκών χω-

ρών και κρατών της Κοινοπολιτείας, οι εκπρόσωποι της αστυ-

νομίας των Ηνωμένων Εθνών κ.κ. Τιμ Γουάλντις και Άντριου 

Σατσάβο, ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαραλά-

μπους, ο Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ κ. Δημήτρης Λεοντής, εκ-

προσώποι κομμάτων, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΚΑ κ. Γεώργιος 

Χρυσοστόμου, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος 

Λόττας, ο Ταμίας Δαμιανός Χατζηδαμιανού, τα μέλη του Ε.Σ. 

Γιάννος Φωτίου, Γιώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Παπαγεωργί-

ου, η διευθύντρια κ. Όλγα Πιπερίδου, εκπρόσωποι κομμάτων, 

προέδροι και μέλη αθλητικών ομοσπονδιών, η επιθεωρήτρια 

φυσικής αγωγής κ. Κάλλη Χατζηιωσήφ, οι αθλητές Απόστο-

λος Παρέλλης, Άντρη Χριστοφόρου, Κωνσταντίνος Χατζητ-

τοουλής, Ηλίας Γεωργίου, η πρώην πρέσβειρα Fair Play Μα-

ρία Παπαδοπούλου.

Οι «Koomurri» παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα των αυτόχθονων τη Αυστραλίας στο περιθώριο της δεξίωσης στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

ÃìùíðéáëÞ »Ûçáòï ëáé ¢èíáòøåÝï ¤åùëöóÝá÷

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης με την Queen’s Baton, στην 

Πύλη Αμμοχώστου, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της ΚΕΚΑ Ντίνο Μιχαηλίδη, τον 

περιφερειακό αντιπρόεδρο Ευρώπης της Διεθνούς Επιτροπής Κοινοπολιτειακών 

Αγώνων Κρις Τζένκινς και τον Ύπατο Αρμοστή της Αυστραλίας στην Κύπρο κ. Άλαν 

Σουίτμαν. 
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Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΚΕΚΑ κ. Ντίνος Μιχαηλί-

δης αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των Κοινοπολιτειακών 

Αγώνων για την Κύπρο, είπε ότι αποτελεί επιπλέον κίνητρο 

για αθλητική επιτυχία τον Απρίλιο η παρουσία μεγάλης κυ-

πριακής παροικίας στην Αυστραλία, ενώ εξέφρασε τη σιγου-

ριά του ότι οι Αγώνες θα διοργανωθούν με επιτυχία, λόγω της 

τεχνογνωσίας και των ικανοτήτων των Αυστραλών.

Ο ύπατος αρμοστής της Αυστραλίας κ. Άλαν Σουίτμαν ανα-

φέρθηκε στις εμπειρίες που αποκόμισε τις δύο μέρες που 

συνόδευσε την Queen’s Baton και στην εξαιρετική φιλοξε-

νία στο νησί, ενώ μίλησε για τις στενές σχέσεις Κύπρου και 

Αυστραλίας.

Ο περιφερειακός αντιπρόεδρος Ευρώπης της Διεθνής Επι-

τροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων κ. Κρις Τζένκινς, είπε ότι 

μια μεγάλη πορεία στην Ευρώπη ολοκληρώνεται στην Κύ-

προ, με την καλύτερη εμπειρία να επιφυλάσσεται γι΄ αυτούς 

στο τέλος. Τόνισε πως η φιλοξενία στην Κύπρο ήταν φαντα-

στική και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την QBR στο 

νησί μας.

Ο πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του 

στους κ. Συλλούρη, κ. Σουίτμαν και κ. Τζένκινς, προσφέρο-

ντας τους αναμνηστικό δώρο.

Η Σκυτάλη επισκέφτηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου το Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία όπου την υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΚΕΚΑ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης,   

ο γενικός γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας, η διευθύντρια κ. Όλγα Πιπερίδου και ο λειτουργός μάρκετινγκ κ. Σταύρος Μιχαηλίδης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, ο πρόεδρος της ΚΕΚΑ Ντίνος 

Μιχαηλίδης και ο Ύπατος Αρμοστής της Αυστραλίας Άλαν Σουίτμαν στη δεξίωση στο 

Ολυμπιακό Μέγαρο.
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PyeongChang 2018

«Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την πρώτη μεγάλη διοργάνω-

ση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για το 2018. Στις 9 Φεβρου-

αρίου είναι προγραμματισμένη η τελετή έναρξης των 23ων  Χειμερι-

νών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν μεταξύ 9 και 25 Φε-

βρουαρίου 2018 στην πόλη Πιόνγκτσανγκ της Νοτίου Κορέας. Γύρω 

στους τρεις χιλιάδες αθλητές από ενενήντα χώρες αναμένονται να 

συμμετάσχουν στους Αγώνες, σε 102 αγωνίσματα, επτά αθλημάτων. 

Η Κύπρος θα είναι παρούσα με έναν αθλητή και μία αθλήτρια στο 

Αλπικό Σκι, συνεχίζοντας έτσι την αδιάλειπτη συμμετοχή της από το 

1980 μέχρι σήμερα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς.

¸ ëùðòéáëÜ óùííåôïøÜ
Την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες δύο αθλητές (εκτός απροόπτου), που θα επιλεγούν με βάση 

τα προκαθορισμένα κριτήρια της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύ-

πρου (ΟΧΚ). Από τη στιγμή που κανείς Κύπριος αθλητής ή αθλήτρια 

δεν θα καλύπτει τις προϋποθέσεις της α΄ κατηγορίας πρόκρισης για 

τους Ολυμπιακούς, τότε οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές δικαιού-

νται να δηλώσουν -μέσω της β΄ κατηγορίας- έναν αθλητή από κάθε 

φύλο στα αγωνίσματα του σλάλομ και γιγαντιαίου σλάλομ. Οι αθλη-

τές αυτοί πρέπει να μετράνε μέχρι 140 πόντους FIS στην παγκόσμια 

κατάταξη μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2018. «Κατά 99% θα πάμε 

στην Πιόνγκτσανγκ με έναν αθλητή και μια αθλήτρια του αλπικού 

σκι, μέσω των FIS points.  Είναι πολύ τιμητικό για την Κύπρο που κα-

ταφέρνουμε ανελλιπώς από το 1980 να συμμετέχουμε στους Χειμε-

ρινούς Ολυμπιακούς, αν και είμαστε μικρή χώρα, χωρίς χιόνι», λέει 

ο γενικός γραμματέας της ΟΧΚ, κ. Πέτρος Γαλίδης.

Στις 12 και 14 Φεβρουαρίου 2018 θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα σε 

γιγαντιαίο σλάλομ και σλάλομ γυναικών αντίστοιχα και στις 18 και 22 

του μήνα το γιγαντιαίο σλάλομ και σλάλομ ανδρών αντίστοιχα.

ªôèî ôåìéëÜ åùõåÝá 
çéá ôèî ¦éÞîçëTóáîçë
Ο Βαλεντίνος Σιέλης περιγράφει την εικόνα της Πιόνγκτσανγκ

Η Νότιος Κορέα ετοιμάζεται να υποδεχτεί για πρώτη φορά τους Χειμερινούς Ολυμπια-

κούς Αγώνες, με την πόλη Πιόνγκτσανγκ στη βόρεια πολιτεία της Γκανγκουόν να προ-

ετοιμάζεται για να φιλοξενήσει τη σημαντική διοργάνωση. Η χώρα φιλοξένησε στο πα-

ρελθόν άλλη μία φορά Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό έγινε το 1988 στους Θερινούς 

Ολυμπιακούς που έγιναν στην πρωτεύουσα Σεούλ.

Η δημιουργία και το λίφτινγκ των αθλητικών χώρων στην περιοχή έχουν σχεδόν απο-

περατωθεί, με το Ολυμπιακό στάδιο της Πιόνγκτσανγκ -το οποίο πρόκειται για μια προ-

σωρινή κατασκευή χωρητικότητας 50 χιλιάδων θεατών αποκλειστικά για τις ανάγκες 

των τελετών έναρξης και λήξης- να εγκαινιάζεται τον Σεπτέμβριο.

ªôèî ôåìéëÜ åùõåÝá çéá ôèî ¦éÞîçëTóáîçë
Η Κύπρος θα είναι παρούσα στους 23ους  Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Íæè ôè÷ ¼ìÞçá÷ 
Στις 24 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία 

πραγματοποιείται η Αφή της Φλόγας, η οποία 

ακολούθως παραδίδεται από την Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή στην αντιπροσωπεία 

της Νοτίου Κορέας στις 31 του μήνα σε τε-

λετή στο Παναθηναϊκό στάδιο. Η κορεατι-

κή λαμπαδηδρομία ξεκινά την 1η Νοεμβρί-

ου με την άφιξη στην Ιντσεόν και θα καλύ-

ψει 2018 χιλιόμετρα μέσα σε 101 μέρες, μέ-

χρι την τελετή έναρξης της 9ης  Φεβρουαρί-

ου στην Πιόνγκτσανγκ.



«Η πόλη της Πιόνγκτσανγκ είναι στολισμένη παντού με τους Ολυμπι-

ακούς κύκλους και σημαίες που προαναγγέλουν τους Αγώνες», λέει ο 

Βαλεντίνος Σιέλης, ο διεθνής ποδοσφαιριστής μας ο οποίος από τον 

Ιανουάριο του 2017 ανήκει στην Γκανγκουόν FC, ομάδα που αγωνίζε-

ται στην πόλη Πιόνγκτσανγκ. Ο Σιέλης, ο οποίος από τον Απρίλιο είναι 

παροπλισμένος λόγω τραυματισμού, μας μίλησε από τη Σεούλ όπου 

κάνει την αποθεραπεία του: «Η ομάδα μας φέτος αγωνίζεται στο στά-

διο που θα φιλοξενήσει ένα από τα αθλήματα των Ολυμπιακών (σ.σ. 

το άλμα με σκι), αφού ο ιδιοκτήτης της ομάδας ήθελε να παίξουμε εκεί 

για να διαφημίσουμε τους Ολυμπιακούς. Η Πιόνγκτσανγκ είναι δημο-

φιλές θέρετρο για σκι, βρίσκεται ψηλά στα βουνά τα οποία είναι χιονι-

σμένα τουλάχιστον 6-7 μήνες το χρόνο».

Όσον αφορά την ασφάλεια, με αφορμή τις εξελίξεις με τη Βόρειο Κο-

ρέα, ο Σιέλης ήταν ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτά που 

ακούγονται σχετικά με ένταση και φόβο. Η Νότιος Κορέα είναι μια πολύ 

πρόσχαρη και χαρούμενη χώρα, με δουλευταράδες κατοίκους. Κανείς 

δεν ασχολείται με τη Βόρειο Κορέα. Ξαφνιάστηκα και εγώ με αυτά που 

ζω εδώ».

Ãé óøÛóåé÷ íå ôè μÞòåéá ºïòÛá

Διεθνώς, το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης ενόψει των Χειμερινών Ολυ-

μπιακών Αγώνων είναι οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ Νοτίου και Βορεί-

ου Κορέας, που διογκώθηκαν περαιτέρω μετά τις πρόσφατες δοκιμές 

βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρειο Κορέα. Η Βόρειος Κορέα από 

την πλευρά της δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στους Χει-

μερινούς Ολυμπιακούς, με την κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας, μέσω 

του προέδρου Μουν Τζε-ιν, να δηλώνει πως η πόρτα για τη Βόρειο Κο-

ρέα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1988 η Βόρειος Κορέα μποϊκόταρε τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ, αν και το 2014 έλαβε μέρος κανονι-

κά στους Ασιατικούς Αγώνες στην Ιντσεόν. Οι δύο χώρες παρέλασαν 

συμβολικά μαζί στις Τελετές Έναρξης των Ολυμπιακών του 2000 και 

2004, αν και αγωνίστηκαν ακολούθως ξεχωριστά.
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  °ÁÆÄ¸ 
ÌÄ¹ªÆÃ¼ÃÄÃË

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

««ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜπππποοοορρρρρρώώώώώ   κκκκκκκκκααααααααιιιιιιι  κκκκκκκααααααλλλλλύύύύύύύύύύύύύτερααα ααααααααππππππππόό ττοο Ρίο»
Η ΗΗ Η ΗΗΗ Η πρπρπρπρπρπρπροεοοεοοοετοτοιμμμμμασασασσα ίαίαίαίαία γγγγιαιαια τττττττοο ο οοοοο απαπαπαπαπαπαπαπαααααιαιαααιααααααααα τητητητιτιτιιικόκόκόκόκόκ  κ κ κ ααιιιαιιιιαιαιιιιιιιιιιι γ γγ γεεεεεμεμε άτο ο απα ό αγώνες 2018 

έχέχέχέχέχχειειειειειειει ήή ήήή ή δηδηδηδηδηη ξξξξεκεκεκεκεε ινινινινιννιινινννήσήσήσήσήσσήσειειειειειιειι γ γγγ γ γγγγγγγγγγγγγιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιααιαααι τ τ τηηνηνην Ά ΆΆντντν ρη. «Ξ«ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞεκεκεκεκίνίνίνίίνίίίίνίίννίνννησησα α δοδουλυλειειάά απαπό τα 

μέμέμ σασαα Ο ΟΟΟ Οκτκτκττωβωβωβωββωβρίρίρίρίρρίρίρίρρ ουουουουουουουυυυυυυυυυυυυοοοου. .. ΑΑΑΑΑΑυΑυΑυΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ τήτήτή τηνηννννηνηννννννννν π π π ππ π π π π πππππππερερερερερεερερερερερερρίοίοίοίίοίοίοίίίοίί δοοοδο κ κκκκκκ κτίτίτίτ ζζζζζζζοζοζζζζζζζ υμε τη βάση μας, με

πππππποποποποποπππποππππολλλλά ά χιχιχχ λιλιλιιόμόμόμόμόμμόμμμμμμμμμμμμμμεεεεεεετετετετετεεεεεεεεεε ρρα και γ γυμυ νανααααααααααααααααααααααααστστστστστστστστστστστστστστήρήρήρήρήρήρήρήρήρήρήρήρήήήρήρήήήρήρήρριιιιιιοιιιι »,»,»,»,»,», λλλλλλλ λ λ λέεέεέεεεεεεεει η ίδια, ενώ για το κα-

λελελελελλελελελελελελελλλλλλλλεεεντντντντντντάάράράράρά ι τητηητηηηηηηηηηηηηηηςςςςςςςς,ςςςς  μμμμας είπε: «Αν όόλαλλλλαλααααααααα π π ππ π π π πππππππ π ππάνάάάάάάάάάάάάνννεεε ε κκακααααααακακακαααααααλλάλάλάάάάά, θα αγωνιστώ με την 

ΕΕθΕθθθΕθΕ ννιιιιιικήήκήκκκκ  σσσσστττττττοτοτοτοτοττττττττττοτοττττοοοοοοοουςυυςυςυςυςυςυςυςυς Κ Κ   οιινονοποποποπολιλιλιλιτετετετ ιααααααααακκοκκκκκκκκκκοκοούύύςύςύςύςς τ τ τ ττττττττττοοοονοονοοοο  ΑΑΑΑΑΑπρίλιο και στους Με-

σοσογεγειαααααακοκοοοοοοοοοούς τον ΙΙούούούούύύύύούνινινινινινινινιο.ο.ο.ο.ο.ο.ο.ο.ο  Σ Σ την ν ΑΑΑυΑυΑυΑυυυσσστσστστστστστσττστσστστστστσσσσσσσσσσσσστσ ραραραραραρραραραλία θαθα έ έχωχω βασικό στό-

χοχο το ο ο ο ο MoMooMoMoMoMoMoMoMoM untainin BBBikikike e κακαιι τοτο TTTT TTTT Timimimimimimimimimeeeee e TrTTrTTrTrTrTrTrTriaiall όπόπουου δεν παίίζοζουνυν ρ ρόλο

οιοιοιοιοιιοιοιοιοοο  οομάμάμμάμάδδδεδεδδδδ ς, ενώ θα λάάάβωβωβωβωβ  μ μ μμέρρος κκκκκκκαι στο Road d RaRacece. Πρριν τους 

αγγώνώνεςςςςςςςςεςςςςς α αυτούς θα λάβω μέμέμέμέέμέμέρορορορορορορορορορορ ςςςς ς μεμε τ τηνη  ομάδα μου στο WWororldld 

ToTouru , σσσσσεσσσσσ  αγώώώώώνενενεεεεεενενεενενεεςςςςςς ςς ςςςςςςς στσσσσσσσσσ ο καλεντάάάάράά ι της UCI, εενώνώ τ το ο 202018 έχω τους

ΠαΠαΠανννευυυυυρυρυ ωπωπαϊκούςύςύςςύςύς κκκκκκκ κ καιαιαιαιαιιιαιαιαια  ττττττττ τ ττ το οοοοοοοο Παγγγγκγκγ όσόσμιμιο στην Αυστρία όόποπ υ ο ανη-

φοφοφοφοριριρ κκκκόκκκός ς ααγώνας εείίνναι κκάτάάάτάτάτάάάτάτάτάττττιιιιιιι ι που υ μεμε β βολολεύεύειει»».

ΗΗ ΧρΧρριιιισιιιιιιστοτοφφόρου σκέφτετεεταταααααααααι παπαράράλλλληληλα α κακαιι πιπιοο μαμακρκριάιά κ καιαι σ συ-υ-

γκγκεκκκεκεκεκεκκεκκεκεκεκκκκεκεεκεκκεκεκεκκεκε ρριριμέμέέννα το «Τόκιοο 2 220202020222220 0»00 : : «Ο«ΟΟΟΟΟΟΟ μμμμ μμ μ μμμμμμμεγεγεγεγεγεγεγγεγεγεγεγγάλάλάλάλάλάλάλάάλάλάλάλάλάλοςοςοςοςοοςοος μ μ μμ μουουουουουουουου σ σ σ σστότότότόότότόχοχοχοχοχχος ς ς ς ςςς είείείεεείεείείίείεείίνανανανανανναναναναι να 

λάλάλάάάάάάββββββωβωωβωβββωβωβωβββββωβωβββββω μμέρρέροςοςος σ στο Τόκόκόκκιοιοοοο..  . ΕίΕίΕίΕίΕίίίΕίΕίΕίμμμμμαμαμαμαμμμαμαμαι ι ι ιιιι ευευευευευευευχαχαχαααχαριριριριρισστστστστσ ημημηημέέένένη η μεμεμε τττ τηνηνηνηνην ππππ παραραραραρουοουουου--

σσίσίίίίίίίίίίίίααααα α αααααααα α μμμομου υ στο ΡίΡίΡίοοο, ααλλλλλλλλλλλλάάά ά νννιννινινινιώθώθώθώθώθώθθω ω ω ω ότότότόό ι ι μπμποορώ ώώ ποππποπποποπολύλύ κκκαλλύτύ ερερρρα. Π Πρέέρρέ-

πππεπεπεπεπππεεππεπ ιιι ννννανναανν μ μμαζαζαζέψέψέψωωω βαβααααθμθμθμθμθμοούούούούούύς ςς γιγιγια α ναναα ττττττττ τααα ααααα κακακακαακακακακαακακακακαακαταταταταταταατααααταταταταττ φέφέφέέέφέφέφέέφέφέφέφφφφφφ ρω κκαιαιαααααααιαααα τττττττττ ττοοοοοοοοοο οοο ειειεεειεειεειεεειειειεισισσιισσσσσσσσσ τττήήττήτ ριρρ ο

μομου  γιγιγιγ α αα ναν  συμββεβεβεβεεβ ίίί ί  ααυααυα τόττό, , είείείνανανααααααααααααιιιιιιιιι ιι ηηηηηηη ηη ηηη εεπεπε αγαγγεεγ λλλμλλλ ατική ήήήήήή ομάδδα.αααααα  ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠρέρέρέρέρέρέρέρέρρέρέέέ-

πεπεπ ι νναναναναννννννννννν  αανενεεεεεεβάβάβάβάβάβάβάσωσ  ττοο ο εεεπεπεε ίπίππεδεδεδεδεδδεδεδεδεδεδεδδδεδοοο οοο μομου,, γ γγγγγια να α μαμμμμμ ζεύωωωωωωω βαθμομομμμμμ ύς κκαιαααααα  

νανα δ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδιιαιααααιαιιιαιααιααιαιαιααι τητητ ρώρώώώώώώώρ ττττττ τη η ηηηη θέέσηηηηηηηησηηηη μ μμμμμμμμμμοοουουουουουυυουουο σ σσσσσσσσσστητττητητηττ ν ν ομομμμμμάδάάά α»α .

««««««ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆññññòá åÝÝÝíííáéé ððððððððððððïïïïïïïïïïïïìììììììììììììàà ððððééééïïïï Ûôôïïééííèè»»
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗ Η συσυσ μμμμμμμ ετετετοχχχοχή ήή ή σττττοοοοουυυοουυοουυυυς ςς ς ς ςςς ΟλΟλΟΟλΟλΟλλΟλλΟλΟ υυυυυμυυμμπιπιπ ακακακούούούύύς ς ς ς ΑγΑγΑγγΑγώνώννεςεςεςες «« «ΡίΡίίίο ο ο 2002002020161161 » » ήτήήτή αναναννν

μόμόμόμόόμόόμόμόόμμόόννονοοοοονονονο ηηηη η η αα α ααρχρχρχρχρχρρ ή ήήή γιγιγιγιγιγγιιγιγγγ αααα τητητητηητηηηννν ν νννν ΆννννΆνΆντττρτττρη η ΧρΧρισστοοφόφόρορορορορ υ,υυ,, ηη η η ο οποοοίαίίαίαί  τττη η η η χρχρχ ο-ο--

νινινινιν άάά άά ά άάάά ποποπποου υυ ακκκκκολολλλολλολοοοο οοοοούοοοο θηθηηηθησεσεεσεεεε, , ττοτοτ 2 201017,77,7,7, α α ανένέββαβασεσεσεσε ττ ττηηνη  ππποδοδδοο ηληληλααατατικικικική ή 

τητητητης ς κακααριριριρριέρέρρέρα α σσεσεσσσεσσ α α ακκόκόκόκόόόμμημημμμ  ψψψηληληληλότότότότόττεερερα α α α ύψύψύψύψύψύψύψύψηηηη.η.η.η.η. Τ Τ Τ Τ Τη ηη σεσεσσσ ζόόζ ν ν νν ποποοοπποποπουυυ υ οολολοο ο-ο-

λκλκλκλκλκλκλκλκ ηρηρηρηρηρηρρώθώθώθώθώθώθθώθώθώθώθθώ ηκηκηκηκηη ε, ηηηηηηη 222 2 22555χ5χ5χ5χρρροροροορρορρ ννηνηννηη ππποδοδηηηληλληηλάάτάτάτάτττριριριριρριριρ ααααα αααααγγγγαγγγωωνωνω ίσίσσσσίστητητητηηκεκεεκεε μ μ μ με ε ε ε ταττατ

χχρχρώμώμώμματαταταταταταααααα α ξέξέξέξξέξέξέξέξέέέξέξέννηηηννηνηνηνηνηηνηςςςςςςς ςς επεπεπεπεπεπεπαααγαγαγααγαγαγγγαγγγεγεγεγεγεγεγεγεγγ λμλμλμλμλμλμλμματαταταταταατατττατταα ιικκκιιιικικήςήςήήήήήήςήςής ο ομάμάμάμάμάμάμάμμ δδδαααααδδδδας,ς,ςς  κκκάάτάτά ιι ι ι ποποοποουυ υυ υ είείεε χεεε

ωςως αποτέτέλλελεσμσμσμααα νανανα γγ γίνίνίνειει η ηη ππρώρώρ τητη ΚΚύπύπριρια α ποπου υυ συυσυσυμμμμμμμμμετετεετετττετετετετετείείείείεείεείείείεείείεί--

χεχε σ στοτο φημημισισμέμένο Γύρο της Ιταλίας και στοο μομονονοήμήμερρο

ΓύΓύύρορορο Γ αλλλίλίαςας, , ενώ είχε ππαρουσία και σε άλλους σημαντι-

κοούςύςύς δ ιειεθνθνθνείε ς αγώνώνεςες.. ΜΜε τηνη  ΕΕθνθνικήή ΚύΚύπρπρουου είχχε θετι-

κέκέκές ς εμφαφαανίνίσειςις σσ στοτο Παγκόσμμιοιο ΠΠρωρωτάτ θλθλημημαα, ε ενών  στους

ΑΜΑΜΚΕΚΕΚΕ σ στο ΣΣαναναν Μ Μαραρίνίνοο ο χάχάρισε στηη χ χώρώρα α μαμαςς ένένα χρυσόό 

(T(Timme e TrTriaiaial)l) και έένανα ααργργυρυρόόό (M(M( ouo ntain Bike)).

«Το 202 177 ή ήτατ ν ν μιμ α επίπονονη η χρονιάά μμεε ποπ λλούς αγώνες.

ΔυΔ στυχυχώςώς ξ ξεκίνησσεε αρα νητικά γγιαια μ μένέ α, αφοούύ στσ ον πρώ-

το μμου αγώγώννα έσπασασα α τοτο χέρι μου. Όμωωςς πρπροσαρμόμόστσ η-

κακ  κααι μέχριρι ττονον Ι Ιούνιο ο μπήκήκα σε αγωνιστικούούςς ρυρ θμθ ούς.ς

ΤεΤελιλικάά ό όλα πήγήγαναν κ καλα ά και η χρχρονιά εξελίχθηκε θεθετιτικάάάκ . 

ΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣΣτΣΣτΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ο ο οοο δεεκακακακακακακακακακακακακακακακααααακκκ ήμήμήμήμήμήμήμμήμήμήμήμήμήμμήμήμήμήμήήμήμήήήμερρρερερερερερερρερερερρερεερερερερερρρρροοο οοοοοοο οοο ΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύύύύύροροροοοροροορορορρρρρορορρρρορ τττττ τττ τττ τττττττηηςηςηςηςηςηηηηςηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηςηηςη ΙΙΙΙΙ Ι Ιτατατατααλλίλίλίλίλίααςαςαςας αααααααααα α αντντντντνντντντντντντνντνντνττττττττττττεεεεεεπεεεεεεεεεεεεεε εξήλθα μια χαρρρρρά ά άά ά

κακακακακακακακακακακακακακακαι ιιιιιιιιιιιι στστσττστστστστστσσττστσσσ ο οοο οοο ΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύΓύύύΓύΓύΓύΓύΓΓΓΓ ρορορορορορορορορορορορορρ  τττηςηςηςηςηςηςηςςςςςηςηςς Γ ΓΓΓΓΓ Γ Γ ΓΓΓ Γ ΓΓΓαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλααααλλαλααλαλλαλλλίλίλίλλίλλλλλλλλλ αςααςαςςαςαςς έ έέ έέέέέέέέκακακακακακακακακακακααακακκαναναναναναναναναναναναναννναν αααααααααααα αρκρκρκρκρκρκρκρκρκρρκρκρκεεετετετετεεετετετε άά κακ λή δουυυυυυυυυλελελελελελελ ιάάιάάάάάιάιάιά γ γ γ γ γ γιαια 

ττητητηηητητητητηητητητητηττητηηττητηητηηηην ν ν ννν ν νν ν ν ν ν ν νννν νν ν ομομοομομομομομομομοοοομομομομομμομομομμομομάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάάδάδαα ααα α α α μομομομομομομομομομουυ»υ»υ , , λέλέλέέλέέλέλέέέέλέλέλ εειειειειειεεει η η η ηηηη ηη ηηηηηηη   Ά Ά Ά      ντρηη Χ Χριρ στοφόρρόρρρρρρρρουουουουουουουουοοοο  στα «ΟλΟλλυυυ-υ-υ-υ

μμμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμμπμπμπμπμπμπμπμπμπμ ιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαααιαιαιαιαιαιαιαααακάκάκάκάκάκκάάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάάκ  Ν ΝΝ ΝΝ ΝΝΝ ΝΝΝΝΝ ΝΝΝΝ ΝΝΝ Ν Ν ΝΝΝΝ Νέαέαέαέαέααέαέαέαέααέαααέαέαέαέαέαέααέααέαέα»»»».».».»».».».».».».»».»»»»»

ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗ εμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμμεμεμεμππππεππππ ιρία τηηςηςηηηςηηηηςςςηςηςηςηςηςηςςηςςηςςςςςςςςηςηςηςςηςηη  σ σ σσσ σ σσ σ σ σσσσσσυμυμμμυμμυμυμυμυμμυμυμυμυμμμμυμμμμεμμεμεμεμεμμεμεμεεμμμμμμμ τοτοτοτοτοτοτττ χήχχχ ς σε ξξξξξξξξένένένένένένένέννένένέ η επαγαγγεγελλματττικικκή ήή ομμομομομά-

δαδαδδδδδδδδαδαδαδδδδδδδ  ήήήήταταταταταταταταταταταταταατατατατααταααααν πρρρρρρρρρρρωωωωωωωωωωτωωωωωωωτωωτωωωωτω όγόγόγόγγόγό ννωνωνωνωνωωνων ρρρρηρηρηρηρηρηρηρηρηρηρηρρρρ  γγγιαιααααιαιαιαιιαα ττηηνηνηνηννηνννηνηννν ί δια. «Ήταν κάτάτάτττι ι ι ιι μομομομομομομομομομ ναναναναναναδιδιδιδιδδδιδι---

όόόόκόκόκόκόόόόκόκόκόκόκόόκόκόόό!!!!!!!!!!!!!!!! ΕίΕίΕίΕίΕΕίΕίΕίΕΕίΕίΕίΕίίΕΕίΕίΕίΕΕίΕίίναναναναναναναναανανανανανανανανανααναναανααααααιιιιιι ιι ιιιι ιιι ι ακακακακκκκκκακακακακκκκκκκκκκακαααααακακκαακααααακρρριρρριβώβώβώώώώώώς ςς ςςςς ς όόόόόόόπόόπόό ως τα βλβλλλλβλβλββλβλβλβλβλββββ έπέπέπέπέπέπέέπέέπέπέ ειειειειειςςςςς ς ς στστστστστστσττηνηνηνηνηνηννηη  τ τττ τ τττηληληληληλληληλληληλεόεόεόεόεόόεόεόεόραραραραραραρ ση, με

τη διαφοφοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοορρρρρρρράράράράράράρρρρρρρρράράρράρρράρρράρ  ό ό όό όόό όόόόόόό όόόόόότττττιτιτττττττττττττ  είσαι μέροςςς ό  λολολολοοολοοολοοου υυ υυυυυυυ υυυυ ααυαυαυαααυαυααυαυααα τοτού τοτοτοοοοουυ υυυυ σκσ ηνηνικικούού. ΗΗ 

πρροεοεοεοεοεοεεοεοεοεεεεο τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοτοτττοιμιμιμιμμμιμιιμμμαασαασασασασασασαασασααασσσασα ίαίαίαίαίαίαίαίαίαίαίααίαααα,,,,,,, , οοοιοιοοοοιιιιιιι πππ π π π πππππ ππροορορρρρ ποποποποπ νήήσσεεεεεεεειςιςιςιςιςις, , τααα ααααααααα αααααααυτυτυτυτυττυτυτυττοκοκκοκοοοκίνίνίνίννηητητητητητητητηη αα,α,α,α,α,α,α,α,αααα,α,α,α,,,,,,, οοοοοοοοοοο  ο οο εεεεεεεεεεεεεεεεε ε ε εξοξοξοοξοξοξοξοοοοξοοοξοξξοξοξοξοοξοπλπλπλπλππλπλπλλπλπλππλλπππλπλιιι---ι-ι--ιι-ι-ιι

σσσσσμσμμμσσσσσμσσμσσσμμόόςόςός, , όλλλόλλλλο οοο ο οοο ο οο τοτοτοτοτοτοτοτοτοττοοο π ππππππππ π π ππππππαακαακκκκακαακκαακαακααααα έτο οο ήτήτήτήτήήτήτήήτήτήτήήττήήτήτήτήήττή αννναναααα  κάτάττττττι ι πρπρπρρρρρωτωτωωω όγόγόγγνωνωνωνωωων ρορορορορορρορορρορ . . ΣτΣΣΣτΣτΣτΣτΣτουοουυυυυυυυυουο ς ς ς ς ς ς ςς ς ςς αγώ-

νενενεενεεεςς ς ς ς ςςςςςς τοτοτοτοτουυ υ υυυυυυ υψυψυψυψυυψυψυψυψυυ ηληληληλη ότότότότότότττότττότότττττεερεεεεεε ου εεεεεεεεπππιπιιπιιππιιπιπππππππππιιππππέπέπέπππππ δοδοοοοοοοοοδδ υ,υ,υυ,υ,υ,υ,υ,,υ,υ,υ,υ,υ, οο ο ο ο ο ο οοοοο οι ι ταααατατ κτκτκτκτκτκ ικι έςέςςέςές πππ πουουουουου χ χ χχρηρηησισσιισσισ μομομομομομομομομμομμομμμ -

ποπποποποποοοποιοιοιοιούνύνύνννννννύνννννννννννν οοοοοοοοοοοοοοι ιι ομομομομομμάδάδάδάάδάδάδάδάδάάδδδάδδδάδεεεεεεεςεεεςεε  ε είνίναιαι εεεεεεεεεεεεε εεεεεξαξαξξ ιριρρρρρρρρρρρεετετετετετεττετττεεεετε ικικικικικκικκκικικικικκκκκέςέςέςςςςς. ΈμΈμΈμΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈ αθαθαθαθθαθθα αα ααα ααα α α αα πωπωπωωπ ς ςς δοδοδοδοδοδ υλυυυυ εύύύύύύειειειειειειιι  

μμμμιμιμμιμιμ α α αα οοομομομομομομμομομομομομμμμοο άάάδάδάάδάδάδάάάάάάά α α α ααα σεσσεσεεεσεεεεεεεεε τ τ τττ τττττττττ έέέέέέτέέ οιους αγώώώώώνώώώώώώώώώώ εςςςς κκκκκκκκκκκκαιαιαιαιαιαιαιαιααιααι ό όόόόόόό ό ό όότιτι ππολολολολολολολολολολολολολολολολολολολλέλέλές ςς φοφοφοφοφοφοφορέέέέέέρές ς πρπρπρπρπρπρπρπρπρπρπππ έπέπέπέπέπέπέέπέπέπέππππειειειειεειεε  

νανανααα δ δ δδδδδδδδδδδδδδ δ δδδδδοοοουουουοοοοοοουοο λελλεελεεεύεύεύεεύύεειςιςιςςιςιςιςςιςςιςις γι΄ άλλους καααααααααααααααααι ι γιγιιιιιγγιιια α τητητητητητητητητηττηητ ννννν νννννννννν ομομάδάδδδδδδδδα αααααααααααααα αα σοσοσοσσσσσσσσσσσ υ.υ.υ Δ Δ ΔΔ Δ Δ Δενενενεεενε  ε είχίίχίχίχίχίχίχίχίχα ααααααα

τητητηηηηηηην ν ννν εμεμεμεμμμππππεπεπειριρρρριρρρρρρρρρρίίίίίαίαίίί  και αυτυ ό φάνηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηκεεεεεεεεκεε,,, , , ,,,, όμμμμμμμόόόόόόόόό ωωωωωωωωωςωωωωωωωω  ττώρώρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρααα α α ννινινινινιννινινννιν ώθθώθώθώθώώθώώθώθθθωωω ποποποποπποποοποποποποοποοοοολύλύλλλλύλλύλύλύλύλλύλ   

πιπιπππ οοο οο ο έτέτέττέτέ οιοοοιοιμμμημηηηηημη ν ν νννννννα αα συνεχίίσωσ  σε αυαυαυαυαυαυυαυυααυυαυαυυυυυτόόόόόόόόότ  τ τ ττττττττ ττοοοοοοο οοοοοο επεπεπεπεππεππεπεπεπππππππίπππππππππππεδεδεδεδεεδο.οο. Τ ΤΤ Το ο 2020202202020002002000222 1818181818181818181818181818181818888 θθθθθθθθθθ    αααααααααα α

είείείμαμαμαμαμαμ ι ι ιι ι σεσεσεσεεε ν νέαέαέαα ο ο οοοο οοοομάμάμμμμμμάμμ δα, την Cogeeaaasaaaaaaaaasaa  PPPPPPPPPPPPrrorooroooooororroorooror  CCCCCCCCCC yyyyycycccccyycycccccccyycyyyycyyy liiliiliiilillliilllinngngngngngnggngngngggnnng TTTT T T TTT Teaeaee m, όόόόόποου υ υυυυυυυυυυυυυυ

αααααγαγαγαγααγαγαααα ωωωνωνωνννίζίζίζίζζίζζίζζζζζεετετεεταιια  κ κααιιαααα  η ηηηηηηηη Ό Ό Ό Ό  Ό λγκα Ζαμμπεελλίλλλλλλλλλλλλλίλλλ νσσσσσσσσσνσκκκκκαακακκκκκκκκ γγιγιγιιγιγιγιγιγ ααααα,α,α,αααα,αααα,α,α,αααααααα,αααα,α,αα,, ηηηη η ηη ηη ηηη ηηηη ηηη ΡΡ Ρ Ρ ωσω ίδα α α ποπου

μέμέμέμμέμέέμένενενεεεειιιιιιι ι ιι ι ιιι ιι ιι ι σσστστσσσσσσσσσσσσσσσσ ηνηνηνη  Κ Κύπύπροροορορ  κ κ κκκκκκκκκαια  κατέκτησεσε δδδδδδδδδδδδδδδδδδύοοοοοοοοούο χ χχχχχχχ χχχχάλάλλλλλλλλλλλκκκκικικικικκκικικικκικικικκικκικκκικκκικινααανανααανααναν  ΟΟΟΟ Ολυλυλυλυλ μπμπιαιαιααακάκά

μμμεμμμεμεμ τττάτάτάτάτάάάάάάάτάάάάλλιαααααααααααααααααα σ σ     τοτοτο ΛΛονονδίδίδίδ ννννονονονονν , και ένα αργγγγγγυγυγυγγγγγγγγγγγγ ρόρόρόρόρόρόόόόρόρόόόόόόρόό σ σσσσσσσστοτοοοοοοοτοτοτοτοτοτοτοτοοο  ΡΡΡΡΡΡΡΡΡίοίοίί »».»..
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