
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, πραγματοποίησε την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στο 

Ολυμπιακό Μέγαρο την «Τελετή Βράβευσης των Καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 

2017». Η επιλογή έγινε μέσα από τις προτάσεις που έκαναν οι οικείες αθλητι-

κές ομοσπονδίες. Συνολικά προτάθηκαν από 34 Ομοσπονδίες, 35 έφηβοι και 

29 νεάνιδες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. 

Καλύτερος Έφηβος αναδείχτηκε ο επικοντιστής Χρίστος Ταμάνης και κα-

λύτερη Νεάνιδα η σφαιροβόλος Στυλιάνα Κυριακίδου. Στους δύο αθλη-

τές απονεμήθηκαν επίσης τα έπαθλα «Αντώνης Παπαδόπουλος» και «Μα-

ριάννα Ζαχαριάδη» αντίστοιχα, τα οποία απονέμονται στους κορυφαίους 

Έφηβους/Νεάνιδες αθλητές Στίβου Τιμητικές βραβεύσεις δόθηκαν επί-

σης στους Κωνσταντίνο Χατζηττοουλή (Κολύμβηση) / 2ο βραβείο, Μαρι-

λένα Μακρή (Ιστιοπλοΐα) / 2ο βραβείο, Νικόλα Ιωαννίδη (Πένταθλο/Δία-

θλο) / 3ο βραβείο και Κάλια Αντωνίου (Κολύμβηση) / 3ο βραβείο. Καλύτε-

ρος αθλητής ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε ο πετοσφαιριστής Σωτή-

ρης Σιαπάνης. Καλύτερη αθλήτρια ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε η πε-

τοσφαιρίστρια Εβίτα Λεωνίδου.

Το έπαθλο «Πεύκιος Γεωργιάδης» που απονέμεται στον καλύτερο αθλητή/τρια 

που ξεχώρισε τόσο με τις επιδόσεις του στα μαθήματα όσο και με τις αγωνιστι-

κές του επιτυχίες απονεμήθηκε στην αντισφαιρίστρια Ελένη Λουκά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν επίσης στους Παύλο Κοντίδη και Άντρη 

Ελευθερίου το Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης», τα οποία απονέμονται στον καλύτερο 

άνδρα αθλητή και την καλύτερη γυναίκα αθλήτρια της χρονιάς.

Βραβεία «Γλαύκος Κληρίδης» στους Κοντίδη-Ελευθερίου

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ
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ËðïçòáæÜ »îèíïîÝïù 
ªùîáîôÝìèãè÷ ºÃ¶-¶Ã¶
Οι Πρόεδροι της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
κ.κ. Ντίνος Μιχαηλίδης και Σπύρος Καπράλος 
υπέγραψαν το μεσημέρι της Τετάρτης (31/01) 
στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία Μνη-
μόνιο Συναντίληψης μεταξύ των δύο Ολυμπι-
ακών Επιτροπών. Η υπογραφή έγινε στην πα-
ρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο 
κ. Ηλία Φωτόπουλου και του προέδρου του 
ΚΟΑ κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη. 

23ïé ÌåéíåòéîïÝ ÃìùíðéáëïÝ
°çñîå÷ «Pyeong Chang 2018”
 Με τον σκιέρ Ντίνο Λευκαρίτη η ΚΟΕ συμμε-
τέχει στους 23ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες που πραγματοποιούνται στην Pyeong 
Chang της Νοτίου Κορέας. από 9-25 Φεβρου-
αρίου. Αρχηγός της Κυπριακής αποστολής εί-
ναι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χιονδοδρό-
μων Κύπρου Ντίνος Λευκαρίτης, και ο αθλη-
τής συνοδεύεται από τον προπονητή Μίλαν 
Μάτιτς. Την ΚΟΕ εκπροσωπούν στους αγώνες 
ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας και 
το Μέλος του Ε.Σ. Γιώτης Ιωαννίδης.

Íîôòè ¶ìåùõåòÝïù : 
ªôïøåàïîôá÷ óôï «Æïëéï 2020» 
Ολοκληρώνοντας την χρονιάς στην 6η θέση 
της παγκόσμιας κατάταξης και με μεγάλες δι-
εθνείς διακρίσεις, η σκοπεύτρια Άντρη Ελευ-
θερίου κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον. Συ-
γκαταλέγεται στις κορυφαίες αθλήτριες στον 
κόσμο και τιμήθηκε πολλάκις ως η κορυφαία 
Κύπρια αθλήτρια της χρονιάς. Στο ένθετο “citius 
altius fortius”, αναφέρεται στις επιτυχίες αυ-
τές, τους στόχους για τη νέα χρονιά και την 
προοπτική της συμμετοχής στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες «Τόκιο 2020».
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Íóëèóè çéá ëáìÜ ùçåÝá
του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Όταν λέμε υγεία εννοούμε την κατάσταση εκείνη στην οποία βρίσκονται όλες οι ζωτι-

κές λειτουργίες ενός οργανισμού και η διαμέσου αυτών παράλληλη ανάπτυξη των ψυ-

χικών και πνευματικών ικανοτήτων του ατόμου.

Η καλή υγεία, ή αν θέλετε η φυσική ικανότητα συνδέει τρεις καταστάσεις, δηλαδή τη σω-

ματική κατάσταση, τη ψυχική κατάσταση και 

την πνευματική κατάσταση, διαμορφώνοντας 

έτσι την προσωπικότητα του ατόμου. Και βέ-

βαια όταν λέμε προσωπικότητα, εννοούμε την 

όλη εικόνα της συμπεριφοράς του ανθρώπου. 

Αυτή την προσωπικότητα, μπορεί να διαμορ-

φώσει και να βελτιώσει σε όλους τους τομείς 

η άσκηση και ο αθλητισμός.

Η παθητική υγεία, δηλαδή η έλλειψη ασθενει-

ών είναι χαμένη υπόθεση.  Το σώμα και ο ορ-

γανισμός χρειάζεται δράση, γιατί διαφορετι-

κά φθείρεται και γίνεται ευάλωτο σε ασθένει-

ες. Οι προδιαγραφές της υγείας προϋποθέτουν, πρώτα και κύρια την καλή διαβίωση. Η 

κατοικία, το περιβάλλον, η ένδυση, η εργασία και η φυσική δραστηριότητα μέσα από 

την άσκηση αποτελούν βασικά τις κύριες αιτίες για καλή υγεία. Βέβαια θα πρέπει να λά-

βουμε υπόψη και κάποιες άλλες συνισταμένες υγείας, όπως είναι η σωστή διατροφή, το 

γενικότερο περιβάλλον και η κληρονομικότητα.

Τόσο οι προδιαγραφές όσο και οι συνισταμένες, διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής του 

ανθρώπου και τις προϋποθέσεις κίνησης και δραστηριότητας του. Σίγουρα οι σημερι-

νές συνθήκες ζωής δεν δημιουργούν συνθήκες υγιεινής διαβίωσης ούτε και επιτρέπει 

κίνηση. Γι’ αυτό ως απόλυτη ανάγκη επιβάλλεται η Άσκηση και ο Αθλητισμός. Και είναι 

αναγκαία η άσκηση γιατί επιδρά άμεσα στον οργανισμό. Η αύξηση της ικανότητας των 

πνευμόνων, η αύξηση της ικανότητας της καρδιάς, η αύξηση του αριθμού αλλά και του 

μεγέθους ων αιμοφόρων αγγείων, με συνέπεια την αύξηση του ολικού όγκου αίματος, 

λόγω της πρόσληψης περισσότερου οξυγόνου, η μείωση της αρτηριακής πίεσης, η συρ-

ρίκνωση του λίπους, η ενδυνάμωση των μυών, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που 

αποκτά ο οργανισμός με την άσκηση,  Αν μάλιστα προσθέσουμε στα πιο πάνω και την 

ευεργετική επίδραση που έχει  η άσκηση στο ψυχολογικό τομέα, τότε σίγουρα θα κα-

τανοήσουμε την αναγκαιότητα της άσκησης και την ωφελιμότητα του αθλητισμού, για 

τον κάθε ένα από μας, ανεξάρτητα ηλικίας.

Ως εξαιρετικά επιτυχής κρίνεται η ανταπό-

κριση των κατοίκων της Ταραγόνα για την 

διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων τον 

προσεχή Ιούνιο. Το πρόγραμμα συμμετοχής 

εθελοντών ολοκληρώθηκε και ο στόχος των 

3.500 εθλεοντών υπερκαλύφθηκε από τις αι-

τήσεις που υπήρξαν. Συνολικά 8.500 άνθρω-

ποι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετά-

σχουν ως εθελοντές με στόχο την όσο καλύ-

τερη διοργάνωση των Αγώνων. Από αυτούς 

το 62% μένει στην περιοχή της Ταραγόνα, το 

17% στην ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας 

και ένα άλλο 8% από την υπόλοιπη Ισπανία. 

Οι μισοί περίπου είναι από 18-25 χρόνων και 

το 57% είναι γυναίκες.  

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017 η ΔΟΕ ανακοίνωσε τον 

αποκλεισμό της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ρω-

σίας από τους 23ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες, λόγω των εκκρεμούντων θεμάτων που 

αφορούν τη Ρωσία σε σχέση με το ντόπινγκ. 

Στους αγώνες της Νοτίου Κορέας, αθλητές από 

τη Ρωσία που εξασφάλισαν την πρόκριση και 

είναι σε θέση να αποδείξουν ότι εναρμονίστη-

καν με τους κανονισμούς ντόπινγκ της ΔΟΕ, 

θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στους 

Αγώνες ως «Ολυμπιακοί Αθλητές από τη Ρω-

σία», υπό τη σημαία της ΔΟΕ και εφόσον κα-

τακτήσουν χρυσό μετάλλιο τότε στην τελετή 

απονομής θα γίνει ανάκρουση του Ολυμπια-

κού Ύμνου. 

Ένα παράλληλο πολιτιστικό φεστιβάλ θα πραγ-
ματοποιείται στο Gold Coast από τις 4-15 Απρι-
λίου διάστημα στο οποίο θα διεξαχθούν οι 21οι 
Κοινοπολιτειακοί Αγώνες. Οι εκδηλώσεις θα αρ-
χίσουν στις 4 Απριλίου στην China Town του 
Goald Coast με την παρουσίαση του Μουσεί-
ου της Σελήνης. Με τη βοήθεια της NASA o Dan 
Jones θα παρουσιάσει το έργο του-γλυπτό πιστό 
αντίγραφο της επιφάνειας της Σελήνης. Συγκε-
κριμένα κάθε εκατοστό του γλυπτού-ρέπλικα 
θα αντιστοιχεί με 5Km της επιφάνειας της Σε-
λήνης (συνολική διάμετρος επτά μέτρα)!!! Στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν 
μεταξύ άλλων συναυλίες με διάσημους καλλι-
τέχνες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις 
και διάφορα άλλα πολιτιστικά δρώμενα.

¸ ÆáòáçÞîá áçëáìéÀúåé
ôïù÷ »åóïçåéáëïà÷

Pyeong Chang: 
ÌöòÝ÷ ôè ÄöóÝá

Gold Coast: 
¦áòÀììèìï ðïìéôéóôéëÞ æåóôéâÀì
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Στην παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Ηλία Φω-

τόπουλου και του προέδρου του ΚΟΑ κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη -ο 

οποίος εκπροσώπησε την κυπριακή κυβέρνηση- υπογράφηκε από 

τους προέδρους της Κυπριακής και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-

τροπής κ.κ. Ντίνο Μιχαηλίδη και Σπύρο Καπράλο, στις 31 Ιανουαρί-

ου στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία το Μνημόνιο Συναντίλη-

ψης μεταξύ των δύο Ολυμπιακών Επιτροπών.

Παρόντες στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Μνη-

μονίου, πέραν από τους προαναφερθέντες, οι γενικοί γραμματείς 

της Κυπριακής και Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Στρατηγός 

Χαράλαμπος Λόττας και κ. Μανώλης Κολυμπάδης αντίστοιχα, σύσ-

σωμο το εκτελεστικό συμβούλιο της ΚΟΕ, η Γενική Διευθύντρια της 

ΚΟΕ κ. Όλγα Πιπερίδου, ο σύμβουλος του ΠτΔ για θέματα αθλητι-

σμού κ. Φοίβος Ζαχαριάδης, η επιθεωρήτρια του Υπουργείου Παι-

δείας και Πολιτισμού Κάλλη Χατζηιωσήφ, εκπρόσωποι ομοσπονδι-

ών και των ΜΜΕ.

Της υπογραφής του Μνημονίου προηγήθηκε κοινή συνεδρία των 

δύο Ολυμπιακών Επιτροπών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ολυ-

μπιακού Μεγάρου.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνος Μιχαη-

λίδης δήλωσε μετά την υπογραφή: «Είναι με μεγάλη συγκίνηση που 

υπογράφω σήμερα αυτό το Μνημόνιο Συναντίληψης, το οποίο απο-

τελεί επιβεβαίωση των αδελφικών δεσμών με την Ελλάδα. Είναι εξαι-

ρετική τιμή για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και για οποια-

δήποτε χώρα στον κόσμο η σύναψη συνεργασίας με την Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Κύπρος έχει πολλά να επωφεληθεί και ήδη 

επωφελείται, όπως βλέπουμε και από τη συνεργασία του ΚΟΑ με το 

Υφυπουργείο Αθλητισμού της Ελλάδας. Είχα την τύχη να αγωνίζομαι 

πολλά χρόνια με την Εθνική Ελλάδας, κάτι που αποτελούσε ύψιστη 

τιμή για μένα. Η μοίρα το έφερε να υπογράφω πρωτόκολλο με την 

Ελλάδα. Το δέος, είναι το συναίσθημα που αισθάνομαι τώρα, το ίδιο 

που αισθανόμουν όταν αγωνιζόμουν με την Εθνική Ελλάδας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-

τροπής κ. Σπύρος Καπράλος είπε: «Αυτό είναι το πρώτο πρωτόκολ-

λο που υπογράφουμε (από τότε που ανέλαβε το νέο μας συμβού-

λιο) με άλλη Ολυμπιακή Επιτροπή και είναι σημαδιακό που το υπο-

γράφουμε με την Κυπριακή Επιτροπή. Η συμμετοχή στους Ολυμπι-

ακούς Αγώνες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και όταν βλέπουμε τους 

Κύπριους να αγωνίζονται, νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα με τους 

Έλληνες. Η χαρά μας στο Λονδίνο όταν η Κύπρος πήρε το πρώτο 

της μετάλλιο, στην Ιστιοπλοΐα, ήταν η ίδια όταν έπαιρνε μετάλλια η 

Ελλάδα. Μας ενώνουν πολλά και τώρα απλά δυναμώνουμε τη σχέ-

ση μας. Η υπογραφή είναι τυπική, η συνεργασία ήδη υπάρχει. Η ση-

μερινή μέρα στην Κύπρο θα είναι σημαδιακή και τη θυμόμαστε για 

όλη μας τη ζωή».

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Ηλίας Φωτόπουλος δήλωσε: 

«Σήμερα γίνεται ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση 

της συνεργασίας των δύο αδελφικών χωρών. Είναι πολλοί οι τομείς 

όπου Ελλάδα και Κύπρος συνεργάζονται στενά, είτε σε διμερές επί-

πεδο, είτε σε διεθνές. Εκπληρώνουμε τις κοινές μας αξίες και αποδει-

κνύουμε ότι είμαστε πόλος σταθερότητας στην περιοχή της ανατο-

λικής Μεσογείου. Όπως είπε και ο πρόεδρος Καπράλος, η αθλητική 

συνεργασία ήδη υπήρχε. Όλοι ριγούμε όταν αγωνίζεται είτε Κύπρι-

ος, είτε Ελλαδίτης αθλητής.  Θέλουμε να αρχίσουμε να μεταδίδου-

με ξανά τις Ολυμπιακές Αξίες στη νεολαία».

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης είπε: «Σήμερα βάζε-

τε υπογραφή σε ένα από τα καλά Μνημόνια, αυτά που βοηθάνε την 

κοινωνία και τον αθλητισμό! Η ψυχή των αθλητών στην Κύπρο είναι 

ελληνική. Ο ελληνισμός δείχνει τον τρόπο στον αθλητισμό. Προσβλέ-

πουμε πάντα σε ακόμη καλύτερη συνεργασία και ενδυνάμωση των 

σχέσεων μας. Ελπίδα μας είναι την επόμενη φορά που θα υπογρά-

ψουμε τέτοιο Μνημόνιο, να είναι σε μια ελεύθερη Κύπρο».

»Á¸»ÃÁ¹Ã ªËÁ°ÁÆ¹¤¸¾¸ª ºÃ¶-¶Ã¶

Της υπογραφής του Μνημονίου προηγήθηκε κοινή συνεδρία του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της ΚΟΕ με τους κ.κ. Σπύρο Καπράλο και Μανώλη Κολυμπάδη

Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Σπύρο Καπράλο, τους οποίους πλαισίωναν ο 
Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γεωργιάδης και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Ηλίας Φωτόπουλος.
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ªùîÀîôèóè íå ôïî ¦òÞåäòï ôè÷ ¢èíïëòáôÝá÷

¼ÃÄÃª Æ¹»¸ª ªÆ¸Á ¹ªÆÃÄ¹° Πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης 

Με σκοπό την προαγωγή της αμφίπλευρης αθλητικής συνερ-

γασίας μεταξύ των δύο Ολυμπιακών Επιτροπών, συντάχθη-

κε το Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο έχει έκταση δέκα άρ-

θρων και καλύπτει μια σειρά από θέματα που θα ενισχύσουν 

την αθλητική συνεργασία της ΚΟΕ και της ΕΟΕ.

Με στόχο την ενδυνάμωση της μεταξύ τους συνεργασίας, η 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και η Κυπριακή Ολυμπι-

ακή Επιτροπή (ΚΟΕ) προχώρησαν στην υπογραφή του Μνη-

μονίου, το οποίο προνοεί μεταξύ άλλων:

- την ανταλλαγή επισκέψεων αθλητικών αποστολών,

-  την ενθάρρυνση της ανταλλαγής προσκλήσεων σε αθλη-

τές για συμμετοχή τους σε διοργανώσεις και διεθνείς αθλη-

τικές συναντήσεις,

-  την ανταλλαγή πληροφόρησης και απόψεων σε θέματα 

αθλητισμού,  

-  την ανταλλαγή προσκλήσεων για συμμετοχή και τη συνερ-

γασία σε συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια, και 

ακαδημαϊκές συναντήσεις,

-  την ανταλλαγή προτάσεων για τη διεξαγωγή αθλητικών δι-

οργανώσεων με βάση τα ενδιαφέροντα των Εθνικών Αθλη-

τικών Ομοσπονδιών,

-  την ανταλλαγή απόψεων, καθώς και συνεργασία και συντονισμό 

στις διεθνείς εκπροσωπήσεις του Ολυμπιακού Κινήματος.

Οι κ.κ. Καπράλος και Κολυμπάδης, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο 

της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη και τον γενικό γραμματέα Στρατηγό Χα-

ράλαμπο Λόττα, επισκέφθηκαν το Προεδρικό Μέγαρο, το πρωί της 

31ης Ιανουαρίουόπου έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Ο ΠτΔ καλωσόρισε τους επισκέπτες και εξέφρασε την ικανοποίηση 

του για τη στενή συνεργασία των δύο Ολυμπιακών Επιτροπών. Ο 

πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής επεξήγησε στον 

Πρόεδρο τις λεπτομέρειες του Πρωτοκόλλου και τα οφέλη που θα 

έχει ο αθλητισμός στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ελ-

ληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, από την πλευρά του, αφού ευχαρί-

στησε τον Πρόεδρο για το χρόνο που βρήκε -εν μέσω προεκλογι-

κής περιόδου- για τη συνάντηση, τον προσκάλεσε στην αρχαία Ολυ-

μπία το 2020 στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των 

Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020».

Οι κ.κ. Καπράλος και Κολυμπάδης -συνοδευόμενοι από τους Ντί-

νο Μιχαηλίδη, Χαράλαμπο Λόττα και το μέλος του εκτελεστικού 

της ΚΟΕ κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, επισκέφτηκαν τον Τύμβο της 

Μακεδονίτισσας και τα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου ξεναγήθη-

καν και κατέθεσαν στεφάνι.
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H KOE âòÀâåùóå ôïù÷ ëïòùæáÝïù÷ Îæèâïù÷ ëáé ÁåÀîéäå÷ 2017
Το βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» στους Παύλο Κοντίδη και Άντρη Ελευθερίου 

Καλύτερος Έφηβος ο Χρίστος Ταμάνης και Νεάνιδα η Στυλιάνα Κυριακίδου. 

Στα Ομαδικά οι πετοσφαιριστές Σωτήρης Σιαπάνης και Εβίτα Λεωνίδου

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, πραγματοποίησε την Δευτέρα 31 

Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο την «Τελετή Βράβευσης των Κα-

λυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 2017». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απο-

νεμήθηκαν επίσης το Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» στον καλύτερο 

άνδρα αθλητή και την καλύτερη γυναίκα αθλήτρια της χρονιάς. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρου Καπράλου, της εκπρο-

σώπου της Πρεσβείας της Ελλάδας κας Ευρύκλειας Παναγιώτου, 

Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Μελών του Δ.Σ. του 

ΚΟΑ και πρώην Προέδρων του Οργανισμού, Προέδρων και εκπρο-

σώπων όλων των Ομοσπονδιών, προπονητών, εκπροσώπων της 

ΟΠΑΠ Κύπρου, μελών των οικογενειών των αθλητών, και πλήθους 

φίλων του αθλητισμού. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ντίνος Μιχαη-

λίδης, στον χαιρετισμό του είπε ότι οι βραβεύσεις αποτελούν μια 

από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτρο-

πή, «γιατί επιβραβεύεται όχι μόνο η αριστεία, αλλά και η προσπά-

θεια και το ήθος των νεαρών παιδιών που επέλεξαν τον αθλητισμό 

για να εκφράσουν την ικανότητα, τη θέληση αλλά και τη βούληση 

τους να έχουν ενεργό συμμετοχή στο ουσιαστικότερο και μεγαλύ-

τερο κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας, από το οποίο μόνο οφέ-

λη μπορούν να αποκομίσουν». Ο κ. Μιχαηλίδης απένειμε τιμητική 

πλακέτα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την οποία παρέλαβε 

ο Πρόεδρός της κ. Σπύρος Καπράλος.

 Ο κ. Καπράλος, λαμβάνοντας τον λόγο είπε: «Ήρθαμε για να τιμή-

σουμε τους αθλητές, τους γονείς, τους προπονητές, τους συλλόγους, 

όλους όσοι βοήθησαν ώστε να είστε το μέλλον του κυπριακού αθλη-

τισμού και από εσάς θα ξεπηδήσουν οι μελλοντικοί αθλητές που θα 

πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σας το κρύβω πόση συγκίνη-

ση ένοιωσα όταν ο Παύλος ο Κοντίδης στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Λονδίνου πήρε το μετάλλιο, το νοιώσαμε και το χαρήκαμε σαν 

να ήταν ένα ελληνικό μετάλλιο».

 Η επιθεωρήτρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κάλλη 

Χατζηιωσήφ, σε χαιρετισμό της εκ μέρους του Υπουργού Παιδεί-

ας Δρ Κώστα Καδή είπε ότι η βράβευση των αρίστων σε μια κοινω-

νία, δίνει το στίγμα του πολιτισμού της. Ιδιαίτερα, όταν η βράβευση 

επικροτεί τα νέα μέλη μιας κοινωνίας, μεταδίδει και πολλαπλά μη-

νύματα για τα πρότυπα που θα αποτελέσουν το ελπιδοφόρο μέλ-

λον, που τόση ανάγκη έχει η κυπριακή πολιτεία στις σημερινές δυ-

σχερείς συνθήκες που βρισκόμαστε».

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος

Η επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης κα Κάλλη Χατζηιωσήφ 
στον χαιρετισμό της εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 

Δρ Κώστα Καδή.



 6  I  ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Æï íÛììïî ôïù ºùðòéáëïà °õìèôéóíïà

Το βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» που απονέμεται κάθε χρόνο στον 

καλύτερο αθλητή και την καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς στις κα-

τηγορίες Ανδρών και Γυναικών, απονεμήθηκε στους Παύλο Κοντίδη 

και Άντρη Ελευθερίου. Ο Κοντίδης το 2017 κατάφερε να επιτύχει έναν 

από τους ελάχιστους στόχους που δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα. 

Ολοκλήρωσε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας Κα-

τάταξης Laser, ενώ μέσα στην χρονιά κατέκτησε μεταξύ άλλων την 

1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Σπλιτ της Κρο-

ατίας. Το Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» απονεμήθηκε στον Κοντίδη 

για 5η συνεχόμενη χρονιά, από καθιέρωσης δηλαδή των βραβείων. 

Σε μήνυμα του, που αναγνώστηκε (απουσίαζε στο εξωτερικό), ο αρ-

γυρός Ολυμπιονίκης απευθυνόμενος στους νεαρούς βραβευθέντες, 

σημείωσε τα εξής : «Δεν πρέπει να σταματήσετε να ονειρεύεστε και 

να βάζετε στόχους. Οι βραβεύσεις Εφήβων-Νεανίδων είναι πολύ ση-

μαντικές. Σε αυτές είχαν την τύχη να πάρω ένα από τα πρώτα βρα-

βεία της αθλητικής μου σταδιοδρομίας».

Η Άντρη Ελευθερίου κατέκτησε μέσα στη χρονιά το χάλκινο μετάλλιο 

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μόσχα), και την 5η θέση στο Παγκό-

σμιο Κύπελλο στο Δελχί. Με δύο Ολυμπιακές συμμετοχές στα 34 της 

χρόνια, ολοκλήρωσε το 2017 στην 6η θέση στην Παγκόσμια κατάτα-

ξη στο αγώνισμα του Σκητ της Σκοποβολής. Η Ελευθείου ευχαρίστη-

σε την ΚΟΕ για την τιμή που της έκανε σημειώνοντας τα εξής: «Σήμε-

ρα είναι η μέρα των νέων. Να ευχηθώ σε όλους τους νέους αθλητές 

καλές επιτυχίες, και να είναι πάντα δυνατοί. Συγχαρητήρια σε όλους 

για τις επιτυχίες τους και εύχομαι ότι καλύτερο».

Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» στους Παύλο Κοντίδη και Άντρη Ελευθερίου

Η Σκοπεύτρια Άντρη Ελευθερίου

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής απονέμει το βραβείο 
«Γλαύκος Κληρίδης» στην καλύτερη Γυναίκα αθλήτρια για το 2017, 

Άντρη Ελευθερίου.
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Στην τελετή βράβευσης των κορυφαίων Εφήβων/
Νεανίδων 2017 βραβεύτηκαν 35 Έφηβοι και 

29 Νεάνιδες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων 
οι οποίοι προτάθηκαν από 34 Αθλητικές ομοσπονδίες.

Καλύτεροι Έφηβοι-Νεάνιδες: Από το Στίβο οι πρώτοι των πρώτων

Η επιλογή των καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων έγινε μέσα από τις 

προτάσεις που έκαναν οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Συνο-

λικά προτάθηκαν από 34 Ομοσπονδίες, 35 έφηβοι και 29 νεάνιδες 

ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. 

Καλύτερος Έφηβος αναδείχτηκε ο αθλητής του Στίβου Χρίστος Τα-

μάνης ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα U18 που έγινε στην Κένυα με επίδοση 4.85μ. στο Επί Κοντώ. 

Ως καλύτερος αθλητής Στίβου του απονεμήθηκε επίσης το έπαθλο 

«Αντώνης Παπαδόπουλος» 

Καλύτερη Νεάνιδα αναδείχτηκε η Στυλιάνα Κυριακίδου η οποία στους 

Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στις Μπαχάμες κατέκτησε το χάλκινο με-

τάλλιο στην Σφαιροβολία με επίδοση 15.57μ. που αποτελεί και Πα-

γκύπριο ρεκόρ Κορασίδων. 

Τιμητικές βραβεύσεις δόθηκαν επίσης στους Κωνσταντίνο Χατζητ-

τοουλή (Κολύμβηση) / 2ο βραβείο, Μαριλένα Μακρή (Ιστιοπλοΐα) / 

2ο βραβείο, Νικόλα Ιωαννίδη (Πένταθλο/Δίαθλο) / 3ο βραβείο και 

Κάλια Αντωνίου (Κολύμβηση) / 3ο βραβείο. 

Οι καλύτεροι του 2017, Χρίστος Ταμάνης και Στυλιάνα 
Κυριακίδου με τον Πρόεδρο της ΚΟΕ 

κ. Ντίνο Μιχαηλίδη.

Οι Κωνσταντίνος Χατζηττοουλής και Μαριλένα Μακρή 
με τα βραβεία των 2ων καλύτερων Εφήβων/Νεανίδων 

τα οποία απένειμε ο Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ
 κ. Γιώργος Χρυσοστόμου.

Οι Νικόλας Ιωαννίδης και Κάλια Αντωνίου με τα 
βραβεία των 3ων καλύτερων Εφήβων/Νεανίδων τα 

οποία απένειμε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ 
κ. Χαράλαμπος Λόττας.

Ο καλύτερος Έφηβος για το 2017 
Χρίστος Ταμάνης κέρδισε επίσης το 
έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» 

(καλύτερος έφηβος αθλητής Στίβου). Στη 
φωτογραφία παραλαμβάνει το έπαθλο 

από την κ. Λόλα Παπαδοπούλου, σύζυγο 
του αειμνήστου Αντώνη Παπαδόπουλου

Η καλύτερη Νεάνιδα για το 2017, Στυλιάνα 
Κυριακίδου κέρδισε το έπαθλο «Μαριάννα 
Ζαχαριάδη» (καλύτερη νεάνιδα αθλήτρια 

Στίβου). Το έπαθλο απένειμε ο πατέρας 
της αειμνηστης αθλήτριας του Επι Κοντώ 

κ. Λουκάς Ζαχαριάδης.

Το έπαθλο «Πεύκιος Γεωργιάδης» που απονέμεται προς τιμήν, του αείμνηστου πρώην 
Υπουργού Παιδείας Πεύκιου Γεωργιάδη, στον καλύτερο αθλητή/τρια που ξεχώρισε 

τόσο με τις επιδόσεις του στα μαθήματα όσο και με τις αγωνιστικές του επιτυχίες 
απονεμήθηκε από τον Στέφανο Γεωργιάδη, στην αντισφαιρίστρια Ελένη Λουκά. Η 

κορυφαία αντισφαιρίστρια της χρονιάς στην κατηγορία Γυναικών, φοιτά στο Αθλητικό 
Λύκειο Παραλιμνίου με γενικό βαθμό 19 3/15 Άριστα.
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Έντονο άρωμα Πετόσφαιρας είχαν οι διακρίσεις στα ομαδικά αθλήματα. Καλύ-

τερος αθλητής ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε ο πετοσφαιριστής Σωτήρης 

Σιαπάνης. Αγωνίστηκε τόσο στο Μπιτς Βόλει όσο και στην Πετόσφαιρα Σάλας. 

Στο Μπιτς Βόλεϊ με παρτενέρ τον Κωνσταντίνο Σκορδή κατέκτησε με την Εθνι-

κή ομάδα, το αργυρό μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στις Μπαχάμες. 

Στη Σάλα, ως αθλητής της Σαλαμίνας αγωνίστηκε στην αντρική ομάδα του Σω-

ματείου, με την οποία κτέκτησε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα Εφήβων και 

την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Ανδρών.

Καλύτερη αθλήτρια ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε η πετοσφαιρίστρια Εβίτα 

Λεωνίδου. Είναι βασικό στέλεχος των Εθνικών Ομάδων Γυναικών και Νεανίδων, 

και διακρίθηκε ιδιαίτερα στην πορεία κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου από την  

Εθνική Γυναικών στους ΑΜΚΕ στο Σαν Μαρίνο. Είναι Πρωταθλήτρια και Κυπελ-

λούχος με την ομάδα του Απόλλωνα. 

Οι Πετοσφαιριστές Σωτήρης Σιαπάνης, Εβίτα Λεωνίδου και 
Κωνσταντίνος Σκορδής με τον Πρόεδρο της ΚΟΠΕ και Μέλος 

του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ κ. Μιχάλη Κρασιά και τον 
Ομοσπονδιακό προπονητή Βαγγέλη Κουτουλέα.

°£¤¸»° ¶¼¸μÃª Á¶°Á¹¢°
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ

ΓΚΟΛΦ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΙΤΥΡΗΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΤΡΟΠΟΒΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ  ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΛΟΡΙΑ ΦΙΛΑΣΙΔΗ
& 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ  ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΚΟΥΣΙΗ ΑΝΤΡΗ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΗΛΙΑΣ ΤΖΟΖΕΦ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΒΡΑΑΜ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΙΔΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ

ΚΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΒΙΝΑΡΣΚΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΚΑΡΑΤΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΑΝΘΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΟΥΛΗΣ ΚΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΙΝΤΣΙΔΟΥ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΛΙΩΤΗΣ 

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΕΣ  ΠΩΛΙΝΑ ΟΥΣΤΙΝΟΒΑ

ΠΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΙΡΑΣ 

ΠΕΝΤΑΘΛΟ / ΔΙΑΘΛΟ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΚΕΛΛΙΔΟΥ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΑ

ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

ΣΑΜΠΟ ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΣΚΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

ΣΚΟΥΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

ΣΤΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΗΛΑΒΑΣ ΕΡΑΤΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 

ΤΖΟΥΝΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΡΗ

ΤΡΙΑΘΛΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΙΕΡΗ

Ã»°¢¹º° °£¤¸»°Æ°
°£¤¸»° ¶¼¸μÃª Á¶°Á¹¢°
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΠΟΛΥΣ ΗΛΙΑΔΗΣ  ΕΛΕΝΑ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΑΠΑΝΗΣ ΕΒΙΤΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 

BEACH VOLLEY  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ ΝΤΑΡΙΑ ΓΚΟΥΣΑΡΟΒΑ

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ

BEACH HANDBALL ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΗ ΑΒΡΑΑΜ

ΧΟΚΕΪ ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΔΗ

μÄ°μ¶Ëª¶¹ª ¶¼¸μ¿Á-Á¶°Á¹¢¿Á  ¡¹° ÆÃ ¶ÆÃª 2017
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¸ çéïòôÜ ëïðÜ÷ 
ôè÷ âáóéìÞðéôá÷

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, στην παρουσία σύσσω-

μης της αθλητικής ηγεσίας του τόπου, πραγματοποίησε τη 

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο, την γιορ-

τή για την “Κοπή της Βασιλόπιτας 2018”. Την βασιλόπιτα 

ευλόγησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. 

Χρυσόστομος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία μεταξύ 

άλλων, του Προέδρου της ΚΟΕ Ντίνου Μιχαηλίδη και Με-

λών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, του Επίτιμου Προέδρου 

της ΚΟΕ Κίκη Λαζαρίδη, του Προέδρου του ΚΟΑ Κλεάνθη 

Γεωργιάδη και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ορ-

γανισμού, και των πρώην Προέδρων του ΚΟΑ, Δήμου Γεωρ-

γιάδη, Νίκου Καρτακούλλη και Κλέας Παπαέλληνα. Το πα-

ρόν έδωσαν Προέδροι, εκπρόσωποι και το προσωπικό των 

Αθλητικών Ομοσπονδιών, η συντριπτική πλειοψηφία των 

οποίων στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Την Πρεσβεία της Ελλάδας εκπροσώπησε η Γραμματέας της 

Πρεσβείας Ευρύκλεια Παναγιώτου, και το Υπουργείο Παιδεί-

ας & Πολιτισμού, η επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Κάλλη 

Χατζηιωσήφ. Παρέστησαν επίσης ο Δήμαρχος Στροβόλου 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους και εκπρόσωποι των Δήμων 

Λευκωσίας και Λακατάμιας, ο Σύμβουλος του Προέδρου 

της Δημοκρατίας για θέματα Αθλητισμού Φοίβος Ζαχαρι-

άδης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, το Μέλος του Δ.Σ. 

της ΟΠΑΠ Κύπρου Χαράλαμπος Χρίστου και η Διευθύντρια 

Υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Κύπρου Θούλα Μανναρίδου, συνερ-

γάτες της ΚΟΕ, και πολλοί φίλοι του Αθλητισμού.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πέραν του τυχερού φλουριού 

της Βασιλόπιτας, αναδείχθηκε μέσω κλήρωσης η «τυχερή 

Αθλητική Ομοσπονδία 2018». Η κλήρωση ανέδειξε την Ομο-

σπονδία Σκουός, η οποία θα επιχορηγηθεί με συμβολική 

χρηματική εισφορά από την ΚΟΕ ύψους 300€.
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

Η Κύπρος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η συμμετοχή της χώρας μας στους Χειμερινούς Ολυ-

μπιακούς Αγώνες 2018 στην PyeongChang της Νο-

τίου Κορέας, θα είναι η ενδέκατη συνεχόμενη εμ-

φάνιση μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση, από 

το 1980 όταν το νησί μας έκανε το ντεμπούτο του 

στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, στη διοργάνω-

ση του Λέικ Πλάσιντ στην πολιτεία της Νέας Υόρ-

κης στις ΗΠΑ.

Συνολικά 14 αθλητές και αθλήτριες έχουν εκπροσω-

πήσει την Κύπρο στους δέκα Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με-

ταξύ 1980 και 2014, όλοι τους στο άθλημα του Αλπικού Σκι. Απ΄ αυ-

τούς, οι Αλέξης Φωτιάδης και Καρολίνα Φωτιάδου 

αγωνίστηκαν σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο πρώ-

τος σε «Σαράγεβο 1984», «Κάλγκαρι 1988» και «Άλ-

μπερτβιλ 1992» και η δεύτερη σε «Κάλγκαρι 1988», 

«Άλμπερτβιλ 1992» και «Λίλεχαμερ 1994».

Το καλύτερο πλασάρισμα απ΄ όλους τους Κύπριους 

αθλητές, με βάση την τελική κατάταξη, είχε η Λίνα 

Αριστοδήμου, που πήρε την 21η θέση στο Σλάλομ 

στο «Σαράγεβο 1984». Αξιοσημείωτη ήταν η εμφά-

νιση της Καρολίνας Φωτιάδου στο «Κάλγκαρι 1988», όταν τερμάτι-

σε 26η στο Σλάλομ και 27η στο Γιγαντιαίο Σλάλομ.

H PYEONG CHANG Ë¦Ã¢¶Ì¶Æ°¹ ÆÃËª 23ÃËª 
Ì¶¹»¶Ä¹ÁÃËª Ã¤Ë»¦¹°ºÃËª °¡¿Á¶ª

Οι 23οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες διεξαχάγονται μεταξύ 9-25 

Φεβρουαρίου 2018 στην πόλη PyeongChang της Νοτίου Κο-

ρέας. Η διοργανώτρια πόλη επιλέχθηκε τον Ιούλιο του 2011 στην 

123η Σύνοδο της ΔΟΕ, επικρατώντας στην ψηφοφορία του Μονά-

χου και της Ανσί.

Αυτή θα είναι η 1η φορά που η Νότιος Κορέα θα φιλοξενήσει τους 

Χειμερινούς Ολυμπιακούς και 2η φορά που θα διοργανώσει Ολυμπι-

ακούς, μετά τους Θερινούς του 1988 στη Σεούλ. Η PyeongChang γί-

νεται η 3η ασιατική πόλη που θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυ-

μπιακούς, μετά το «Σαπόρο 1972» και το «Ναγκάνο 1998», αμφότε-

ρες στην Ιαπωνία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοργάνωση του 2022 

θα διεξαχθεί στο Πεκίνο της Κίνας.

92 χώρες αναμένονται να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Ολυ-

μπιακούς του 2018, ανάμεσα τους και η Κύπρος που συμμετέχει με 

έναν αθλητή. Η μεγαλύτερη αποστολή είναι αυτή των Ηνωμένων 

Πολιτειών (242 αθλητές), ενώ ακολουθούν Καναδάς (225), Νότιος 

Κορέα (218), Ολυμπιακοί Αθλητές από τη Ρωσία (169) και Γερμα-

νία (155). Έξι χώρες θα κάνουν ντεμπούτο στους Χειμερινούς Ολυ-

μπιακούς, οι Ισημερινός, Ερυθραία, Κόσοβο, Μαλαισία, Νιγηρία και 

Σιγκαπούρη.

Επτά αθλήματα βρίσκονται στο καλεντάρι, που χωρίζονται περαι-

τέρω σε 15 αγωνίσματα και 102 medal events. Τα δεκαπέντε σπορ 

είναι: Καλλιτεχνικό πατινάζ, Πατινάζ ταχύτητας, Πατινάζ μικρής πί-

στας, Χόκεϊ επί πάγου, Κέρλινγκ, Σκι αντοχής, Αλπικό σκι,Άλμα με 

σκι, Βόρειο σύνθετο, Ελεύθερο σκι, Χιονοσανίδα, Δίαθλο, Λουτζ, 

Έλκηθρο και Σκέλετον.

¸ μÞòåéï÷ ºïòÛá
Ιστορική αναμένεται η συμμετοχή της Βορείου Κορέας με 22 αθλη-

τές, μία συμμετοχή που αποφασίστηκε λίγες μόλις εβδομάδες πριν 

την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων! Για μήνες η συμμετοχή της 

χώρας βρισκόταν στον αέρα, λόγω των τεταμένων σχέσεων των δύο 

χωρών. Όμως στις αρχές του 2018 οι αθλητικές αρχές των δύο χω-

ρών ήρθαν σε συνεννόηση, με τη μεσολάβηση της ΔΟΕ. Αποφασί-

στηκε η συμμετοχή της Βορείου Κορέας με 22 αθλητές, η κοινή πα-

ρέλαση των αθλητών των δύο χωρών υπό την Σημαία της Ενοποί-

ησης της Κορέας και η συμμετοχή ενοποιημένης ομάδας στο χόκεϊ 

επί πάγου γυναικών, με αθλήτριες και των δύο χωρών. Η συγκεκρι-

μένη ομάδα θα αγωνιστεί με τη συντομογραφία «COR». Σε όλα τα 

υπόλοιπα σπορ οι δύο χώρες θα αγωνιστούν ως Δημοκρατία της 

Κορέας και Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

Ã áðïëìåéóíÞ÷ ôè÷ ÄöóÝá÷
Στις 5 Δεκεμβρίου 2017 η ΔΟΕ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της Ολυ-

μπιακής Επιτροπής της Ρωσίας, λόγω του σκανδάλου ντόπινγκ. Πα-

ρόλα αυτά, ατομικοί αθλητές από τη Ρωσία που προκρίθηκαν και εί-

ναι σε θέση να αποδείξουν ότι εναρμονίστηκαν με τους κανονισμούς 

ντόπινγκ της ΔΟΕ, είναι σε θέση να συμμετάσχουν στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες ως «Ολυμπιακοί Αθλητές από τη Ρωσία», υπό ουδέτερη 

σημαία και με τον Ολυμπιακό Ύμνο να ακούγεται στις τελετές. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται 
στην Νότιο Κορέα. Η χώρα διοργάνωσε τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
το 1988 στη Σεούλ. Είναι η 3η φορά που οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα 

διεξαχθούν σε χώρα της Ασίας.Η ομάδα Χόκει επί Πάγου της διοργανώτριας Νοτίου Κορέας
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¸ ºË¦ÄÃª ¦°ÄÃËª° ªÆ¸Á PYEONG CHANG »¶ ÆÃÁ ªº¹¶Ä 
ÁÆ¹ÁÃ ¤¶Ëº°Ä¹Æ¸
Πέντε άτομα από την Κύπρο θα δώσουν το παρών τους στους Χειμε-

ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 στην πόλη PyeongChang της 

Νοτίου Κορέας. Ο Ντίνος Ντ. Λευκαρίτης θα είναι ο μοναδικός αθλη-

τής της Κύπρου στη διοργάνωση, όπου θα συμμετάσχει στο άθλη-

μα του Αλπικού Σκι και συγκεκριμένα στα αγωνίσματα του Σλάλομ 

και του Γιγαντιαίου Σλάλομ. Αρχηγός αποστολής είναι ο κ. Ντίνος Τ. 

Λευκαρίτης, ενώ την ομάδα θα συνοδέψει ο Ομοσπονδιακός προ-

πονητής Μίλαν Μάτιτς. Επιπλέον, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτρο-

πή θα εκπροσωπήσουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο 

Γενικός Γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας και το Μέλος 

του Εκτελεστικού Συμβουλίου κ. Γιώτης Ιωαννίδης.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιείται στις 9 Φεβρουαρίου, και σημαι-

οφόρος της Κυπριακής ομάδας θα είναι ασφαλώς ο μοναδικός μας 

αθλητής, ο Ντίνος Ντ. Λευκαρίτης. Στις 18 Φεβρουαρίου ο 22χρο-

νος σκιερ θα αγωνιστεί στο Γιγαντιαίο Σλάλομ, ενώ τέσσερις μέρες 

μετά -στις 22 του μήνα- θα αγωνιστεί στην πίστα του Σλάλομ. Η τε-

λετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι προγραμμα-

τισμένη για τις 25 Φεβρουαρίου.

Ο Ντίνος Ντ. Λευκαρίτης, προκρίθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπια-

κούς Αγώνες ως ο Κύπριος αθλητής με τα χαμηλότερα FIS Points στην 

Ολυμπιακή Λίστα (στα τέλη Ιανουαρίου 2018) της Διεθνούς Ομο-

σπονδίας Χιονοδρομίας. Ο 23χρονος (30/03/1995) κατάγεται από τη 

Λάρνακα και ξεκίνησε το άθλημα των χιονοδρομιών σε ηλικία πέντε 

ετών. Είναι φοιτητής στο Bates College στην Αμερική καθώς επίσης 

και μέλος της χιονοδρομικής ομάδας του Πανεπιστημίου.

Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι μέλος των Εθνικών Χιονοδρομικών 

Ομάδων της Κύπρου με αρκετές επιτυχίες τόσο στους αγώνες εσω-

τερικού όσο και στους αγώνες εξωτερικού. Κατά το παρελθόν, ο Ντί-

νος Λευκαρίτης εκπροσώπησε την Κύπρο στους 1ους Χειμερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας το 2012, 

στους Παγκόσμιους Χιονοδρομικούς Αγώνες στo Schladming στην 

Αυστρία (2013), στους Παγκόσμιους Χιονοδρομικούς Αγώνες Νέων 

στο Roccaraso στην Ιταλία (2012), στις Ολυμπιακές Ημερίδες Νέων 

στο Liberec της Τσεχίας (2011) και σε δύο Παγκόσμιες Γυμνασιάδες 

στη Folgaria στην Ιταλία (2010) και στη Grenoble στη Γαλλία (2008). 

Το 2014 ο Λευκαρίτης είχε εξασφαλίσει τα όρια πρόκρισης στους 

Χειμερινούς Ολυμπιακούς στο Σότσι της Ρωσίας, όμως ένας σοβα-

ρός τραυματισμός στην προπόνηση στην Ιταλία (σπάσιμο κνήμης 

και περόνης στο δεξί πόδι και ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστε-

ρό), τον έθεσε νοκ-άουτ.

Ã áòøèçÞ÷ áðïóôïìÜ÷
Αρχηγός αποστολής της Κύπρου στην PyeongChang θα είναι ο πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου κ. Ντίνος Λευκαρίτης. 

Ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 17 Απριλίου 

του 1952. Σπούδασε Business Studies στο Λονδίνο μέχρι το 1973 

και ακολούθως ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις. Σήμερα είναι Πρόεδρος της Εταιρείας 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λάρνακας και Εκτε-

λεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Ltd. Η πορεία 

του στο χώρο του αθλητισμού είναι μακρόχρονη. Πέραν από την 

έντονη ενασχόληση του με τις Χιονοδρομίες, ο κ. Λευκαρίτης έχει 

συνδέσει το όνομα του με την ΑΕΚ Λάρνακας. Αποτέλεσε έναν από 

τους πρωτεργάτες της ίδρυσης της ομάδας το 1994, ενώ διετέλεσε 

και πρόεδρος του σωματείου.

Ã ðòïðïîèôÜ÷
O ομοσπονδιακός προπονητής κ. Μίλαν Μάτιτς κατάγεται από τη 

Σερβία θα συνοδεύσει την κυπριακή ομάδα στην PyeongChang. Γεν-

νημένος στην πρώην Γιουγκοσλαβία στις 27 Σεπτεμβρίου 1975, θα 

δώσει το παρόν του για τρίτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες με την 

κυπριακή ομάδα, μετά το Βανκούβερ 2010 και το Σότσι 2014. Έχει 

επίσης συνοδεύσει τις κυπριακές ομάδες στους δύο Ολυμπιακούς 

Αγώνες Νέων, το 2012 στο Ίνσμπρουκ και το 2016 στο Λίλεχαμερ.

H Κυπριακή αποστολή στο 
Ολυμπιακό Χωριό της Pyeong Chang. 

Διακρίνονται οι Ντίνος Λευκαρίτης 
(Αρχηγός αποστολής), Γιώτης 

Ιωαννίδης (Μέλος Ε.Σ. ΚΟΕ), Ντίνος 
Λευκαρίτης (αθλητής), Μίλαν Μάτιτς 

(προπονητής)

Ακόμη ένα στιγμιότυπο από το 
Ολυμπιακό Χωριό (εστιατόριο) 
με τους Ντίνο Λευκαρίτη, Γιώτη 

Ιωαννίδη, Χαράλαμπο Λόττα 
(Γενικός Γραμματέας ΚΟΕ) και Ντίνο 

Λευκαρίτη.

Οι Μίλαν Μάτιτς (προπονητής), Ντίνος Λευκαρίτης (Αρχηγός αποστολής) και 
Ντίνος Λευκαρίτης (αθλητής), στο Ολυμπιακό Μέγαρο πριν την αναχώρηση της 

αποστολής για την Pyeong Chang

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης με τον σκιέρ Ντίνο Λευκαρίτη και τον 
προπονητή Μίλαν Μάτιτς.



°ÁÆÄ¸ 
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 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

TTTTToooo 2222000000000001111111777777777777777777777777 ïïïïääääèèèèççççççççÞÞÞÞÞÞÞÞ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷   çççççççççççççççççççééééééáááááááá  ôôôôôôôôïïïïïïïïïïï íííííííííÛÛÛÛÛÛÛìììììììììììììììïïïïïïïïîîîîîîîîîîîîîî
ΕξΕξΕξαιααιρρρρρερρρ τιτικκκόκόκόκκκκκκόόκκκκκκκκκκκ  ήήήταταταν ν ν τοτοτοοοτο 2 2222 0101111110177777777777777 7 7 γιγιγιγγιγιγιγγγγ αα α α α αα τητητητητητην νννν ΆνΆνΆνΆνΆνΆνντττρτρττ ηηη ηηηηηηηη ΕλΕλΕλΕλΕλλΕλΕλΕλΕλΕλλλΕλεεεευευευυυυυυευυυθθθθεθθεθεθεθεθθθθεθ ρρίρρίρίρ ουοου. ΚαΚαΚΚΚΚαΚαΚαΚαΚαΚαααααΚαΚαΚαΚαΚααΚαΚαατέττέκτκκτηηηησηη ε

τέτέτττέσσσσσσσσσσσσερεραααααα α ααααααα μεμεμεμ τάτάτάάλλλλλλιαια σ σσε ε εεε σησηηηησημαμαμ ντντικικέςέςές δ διοοοοοοοοιοιοοοοοοργργργργγργργργγργγργργργργγγρρ ανανανααααανανααανννννώώώσώώώσώώσώώσώσώώώώώσώσεειιεις,ς,ς,ςςς  μ με εεε ε εεεε εε ε ααααααπαπαααααα οκοκορορρρρορρρύ-

φφφφωφωφφ μμμμμαμαμμμμμμμ  ττττττττ ττττο ο ο χάχάχάάλκλκλκινινινο ο ο μεμεμετάτάτάλλλλλλλλιοοιο σ στοτοοτ  Π Παγαγαγαγαγαγαγαγαγγγγγγγκόκόκόκόκόκόόόκόκόόόόόκόκόσμσσσσσσσμσμμμσσμμμμμσμμμμιοιοιοιοιοιιι  Π Π ΠΠΠΠΠρωρωρωρωρωτάτάτάτάάτάάτάάάάάτάάάάάάάάάάάάάάθθθθθθθλθλθθθ ημημημα αα α α α στη

ΜΜΜΜόΜόΜΜΜόσσσσσσχχσσσσ α....α. Π Π ΠΠήρήρήρε ε ε τοτοτο α α αααργργργργυρυρυρόό ό ό ό μεμεμ τάτάτάτ λλλλλλλλλλλλλλιοιοιοιοιοιοοοοιοοοοο σσσσσσσσσσσσστοτοτοτοτοττοτοτοτοττοτ  ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠαναναναννννευευευεε ρωρωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωπππππππαπαπαπππππππππππαπππ ϊκϊκϊ ό όόό ό ΠΠΠΠρΠΠΠΠΠΠΠ ω-

τάτάτάτάάάττ θλθλλλλλλλλλλλλημημμμμαα α αααα στστστο ο ο ΜπΜπΜπακακακούούούού, , , ενεννννενώ ώώ στστττττττηνηνηνηνηνηνηνηνηνηηνηη    ίίδιδιδιδιδιδδιδδιδδιδιδιιδδιιδια αααααα α α α δδδδδιδδδιδιδδιδδιδδδ οροροορορρρρργάγάγάγγγγ νωνωωωωωωωωωωωσσσσσσσσησησσσσσσσση π πππήρήρήρήρήρεεε εεεεεε ε αρααα -

γυυυυυυυρόρόρόόόόόόόό σ στττοτοτοτττττττ  μ μ μμικικικκκκτότότότό σ σ σκηκηκητ τ τ κακακαααι ιιιι χάχάχάχάχάχχχάχάχχάχχάχχάάχχάχχάχχχχχχχχχ λκλκλκκκλκλκλκινινινινινινινινιννοοοο οοοοοοοοοοοο ο στστστστστστστσττστστσσστοοοο οο ο οομομοοομμοοομομαδαδαδαδδαδαδα ικικι όόόό.ό.ό.ό. ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕπιπιιπ τυτυτυτυτυυτυχίχίχίχίχίχίχίεςεςεςεςςε  ππππππ πππουουουουουυ 

τητηννν ννν νν ν έέέέέφέφέέέέέέέέέέέέέέ εεεεερερερρεεεεεεεε αναναν σ σ στοτοτο Ν Ν Νο6ο6ο6ο  τ τ τουουουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ   κκκόσόσόσσόσσσσσσμομομομομομοοοοοομοοου υ υυυυ υ υυυυυυ στστστστσσσστσστσττστοοο ο οοο σκσκσκκσκσκκκητηητητητη  γ γγγγγγγυυυυυνυνννυυναααααααιαιαααααααααα κώκών.ν.

«Κ«ΚΚΚάνάνάννννάνάννάνννννναμααμαμαμμμμαμαμμααμαμααμααααμαμμμε ε ε εε εξεξεξεξαιαιαιρερερετιτιτικήκήκή ππ προροροπόπόππππππππ νηνηνηνηνηνηνηνηησησησησησησησηησησηηησησηησση ττττττττττττττττοοο οοοοο οοο 222020200202020202020202022 161666 κ κκκαιαια  ί ίίίίίίίίίσσσσσσσσωσωσωσσωσσσσσσσσσσσσ ς ς ςςςςςς αυαυαυαυαυ όότότότότότό νν ννααα αα ββγβγβγβγβγήήήή-ή-ή-

κεκε σ σσσσσσττττττατατ   αααααααποποτετελέλέλέσμσμσματατατα α α τοτοοοοοτο 22010101010101010117777.7.777.7777  ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥπάπάπάπάπππππάπάπάππάπ ρρρρρρρχρχρχρχρρρ ειειειειιειε  π πππολοολλλλλλλύύύ ύύ ύύ ύύύύύύύ κκκκκκακακακακακκακακκακκκκκακκακακκακακκακααλήήήήήήήήήήήλήήήήή χ χ      ημημμείεία α ανννανανά-ά-ά-ά

μεμεσασααααα σσσεεεε ε εε μέμένανα κ καιαιαιι τ τονονν π π προρορρ ποποποποποποποποοννννηηηηνηηηννηνηηννηηνηννητήτήτήτήτήτήτήήτήτήτήττήτή μ μμμμμμ μμμμμμμοοοουουυο  τ τ τ τονοον ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜιχιχιχιχιχιχιχχάλάλάλάλάλάλάλλάλάλάλάλάάλάλάάλάλάλάλάάλάλάλάλλάλλλάλλλλη η ηη ΚΚΚΚΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚΚΚατζτζτζτζτζτζτττττ ιαιαιαιαι ήήνήνήνήή. ΤοΤοΤοοΤο 

2020171777 ή ή ήήτττατταττ ν ν μιμια α απαπό ό τιτιτις ς κακαακακκ λύύύύύλύύύττετετεττετεττττττττετ ρερερερερερρερερερερερεςςς ς ς ς ς ς ς μομμομμμμομομομμοομ υ υ χρχρχρχχ οονονονονονοννννννιέιέιέέέιές.ς.ς.ς.ς.ς. Ή Ή Ή Ή ΉΉ ΉΉΉμομομομομμομομμομομοομμομομμμομμομομοομμοομοοουνννυνυν ώώώ ώώ ώ ώ ώώ ώ ώ ώώώριριμημηη κκκαιαιαιαι 

παπατοτοοούσύσύσσσαα ααααα στσσταθαθα ερρρρά ά ά στστστοο ο έδέδέδέέέδέδέέέέέδέέέέέδααφαααφαααφοςοςοοςοςςςςςςςςςςο . ΔεΔΔΔΔεΔεΔεΔεΔεΔεΔεΔΔΔΔΔΔεΔ ν ν έβέββαζαζαζαζζζαζζζαα α αα α επεπεπεππεππιπιπιπιπιπιπιπλέλέλέλέλέλέλέέλ οοοοοοοονονννννοοονοοο  π π πίεεεεεεεεεείεεείεσσησησησσσσησσσσησσσσσ  σ σ σστοτοτον ν νν

εαυτυτό όόόόόόό μμμμμομοοοομμοοοοομ υ,υ,υ,υ  αλλλλλλ ά άά έβέβλέλέέπαπαπααπαππαπ  ττττττττττοοοοονονονονονονοονοοοννννονννν κκκκ κ κ κ κκκκκκάθάθάθάθάθά ε εε εε ε αγαγαγαγαγγγγγώνώώνώννννννώώώώώνώ α α α α αα ξεξεξεξεξεξεχωχωχχωχωχωχωωωωωωωωωριριριριριριρρ στστστστστττττσττττσττά»ά»ά»ά»»»ά»ά»»,, , , , , ,, , δηδηδηηδηηηλώλώλώλώλώλώλώλώλώλώλώλώλλλώλλλώλώλλλ νενενεννειι ι 

η ΆνΆντρτρρρη η ηηηη η ηηηηη ΕλΕλΕλλΕΕΕΕ ευευεεε θεθερίρίίουουυουουουουουυυ σσσσσσσσσσσσ σσσσ σσ σταααααααααατατατταατααατατατ «««««««««« ««« ««ΟλΟλΟΟΟΟΟΟλΟλΟλΟλλΟΟλΟλΟλΟλΟλυμυμμυμυμμυμυμυμυμυμυμυμυ πιπιιππ ακακακκκκα ά ά άάά ΝέΝέΝέΝέΝέΝέΝέΝέέΝέΝέΝέΝέΝέΝέΝέΝέΝέΝέέΝέα»α»α»α»α»α»α»»ααααααααααααααα . . . . . . Η Η Η Η ΗΗ Η 34343434344443434444χρχρχροοοονονονοννννννννννοοοννονονονονονονοο η η η ηη ηηη η η ηηηηηηηηηηηηη σκσκσσκκο-ο-ο--ο-

πεύτύττριριριρρ αααα α αααναναναααα αδαδαδαδείίείείχθχχχ ηκηκηκηκηκκηηκηκηκηκηηκκηκηκη εεεεεεε εε ε επεπεεπεπεεπεεπεεεεε ίσίσίσίσίσίσίσηςηςηηςηςηςηςηςηηη  κκκ κ κ κκκορορορορορρυφυφφφφααίαία α γυγυναααααναααίκίκίκίκίκκίκκίίκίκίκίίκίκίκίκίκκκίκκκα α α α α α α αααααααααααα ααααααθαθαααααααααα λήλήλήττττρτρτρτρτρττρτττττριαιαιαιαιαιαα γ γ γ γγ γ αααιααιαιααιαιαα 

το 2201001111777,,7  μ μμμμμμμμμμμμε εε τητην ν βρβράβάβάάβάβάβάάάάβάβάάβάβάβάάβάβββευυυυευευυευευσησησησησηηη τ τηςηςς ν ννννναααααααα α λαλαλαλαλλλλαλαμβμβμβμβμμ άνάνάνά ειειει χ χχώρώρα α στστστστστστστσττστστστστσττστσσττστστστσσστηηηνηνηννννηνηνηννννηνννννννηνηηνννηννν ττττττττττττττττ τ ττ ελελελελελλλελλελελελλλελλελελελλελελελελε εεεεεεεεεεεεε-εε-ε-ε-εεε

τήή β βρραααβεβεβεεβεβεβεβ ύύύσύύσύσύύύ εωεωε ν ν τωτων ννν κκκοκοκοοοκοκκοκοορυρ φαφαφαφαφαφφ ίωίωίωίωίωίωωωνν ν ν ννν εφεφφεφεφφεφεφήβήβήβήβήβήβή ωνωνων/ν/ν/ννεαεαεαεανίίνίδωδωδων ν ν ν ν ν ν της ς ΚΟΚΟΚΟΟΕ ΕΕΕ ΕΕ

στταα τέτέλληληληληληηλη ΙΙΙΙΙ Ιαναναναννναααααα ουουαραραρίοίοίοοουυυ υ υυυυυυ 202020202020200202018181888.

»¦ÄÃªÆ° Ã¹ »¶¡°¤¶ª ¢¹ÃÄ¡°Á¿ª¶¹ª 
ºÃÄË¼¿ª¸ ªÆÃ ÆÃº¹Ã ÆÃ 2020
«Άρχισα πάλι ππροοποπονήνήσεσειςις γ γιαια τ τη η νένέα α σεσεζόζόν,ν, εδώδώ κκαια  ενάνάμιμι-

ση μήνα σχεδδόνό . ΠρΠροεοετοτοιμιμαζαζόμόμασαστετε ε εντντατατικικά ά γιγια α τοτουςυς φ φετετι-ι-

νούς αγώνες. Ο πρώώτος μαας ς βαβασισικόκόςς αγαγώνώναςας ε είνίναιαι σ στιτις αραρχέχές ς 

Απριλίου, οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες στην Αυστραλία. Είναια

μιμ α πολύλύ σ σημημαναντιτικήκ  διοργάνωση, όπου θέλω να πάρω το με-

τάάλλλλιο», , λέλέειει η η ΕΕλελευθυθερίου. Στην καριέρα της μετράει ήδη

τρτρίαα μμετετάλάλλιλια α σεσε ΚΚοινοπολιτειακούς, χάλκινο στη «Γλα-

σκσκώβώβη η 20201414», χρυσόσ  στη «Μελβούρνη 2006» στο ατομικό

κακαι ι αραργυγυρόρό σστητ ν ν ίδδια διοργάνωση στο ομαδικό. Το 2010

τοτ  σκηητ τ γυγυναναικκώνών δ δενε  ήταν στο πρρόγόγραραμμμ α.

ΠέέΠέραν απαπό ό τοτουςυς Κ Κοιοινονοποπολιλιτειακοκούς ΑΑγώγώνες, η Άντρηηη ΕΕΕλελελ υ-υ-

θεθερίρρίουου ε ετοτοιμιμάζάζετεταιαι φ φέτέτοςος και για το ΠαΠαγκόσμιμιο ο ΚύΚύπεπεπελ-λλ

λολο σ σστητη Μ Μάλάλτα σστιτις ς αραρχέχές ς ΙοΙουννίοίου,υ, το Ευρωπαϊκό ΠρΠρρωτωττά-ά

θλθλθλημημημα α στστσ ην Αυσστρτρίαία σ στιτις ς αραρχέχές ς ΑυΑυγογούσύστου και το μεγά-

λολολο ρ ρ ραναναντεττετεβοβοβού ύ ύύ τοτοτου υ έτέτουους,ς, τ το ο ΠαΠαγκγκόσόσμιμιο ο ΠρΠρωτωτάθάθληλημαμα ΣΣκοκ -

ποποποβοβολήλήλής ς ς (3(3(3(31/1/1//080808 μ μ με ε 14141 /0/09)9) σστητην ν ΤσΤσάνάνγκγκουουονον ττηςης Νοττίοου

ΚοΚοΚορέρ αςας. Η Η διδιδ οροροργάγάγάγ νωνων σησηση α α υτυτή ή είναι ιδιαιττέρρως σημαντικήκή,

αφαφαφφούού θ θα α δοδοθοθοούνύνύν ο ο οι ιι πρπρπ ώτώτώτεςεςεςες κκάρά τες πρρόκρισησ ς γιγ α α τοους

ΟλΟλΟλυμυμμυ πιπ ακα ούούς ς ΑγΑγΑγγώνώνώώ εςεςε  « «ΤόΤόΤόκικικιο οο 2020».

«ΟΟ«Ο«Ο«Ο μ μ μμεγγεγεγε άλάλάλάλοςοςοςοςοςος μ μμ μ μ μουουουουουου σσ σ σ στότότότότόχοχοχοχοχοχ ς ς ς ςς γιγιγιγγ α α α φέφέέτοτοτος ς ς είείε ναναι ι ι τοτοτο Π ΠΠ Παγαγαγαγγκόκόκόκόσμσμσμμιοιοιοιο Π ΠΠ Πρωρωρωρωρ ---

τάτάτάθλθλθλημημα α όπόπουου θ θα α δίδδίνονοντνταιαι ο οι ι πρπρππ ώτώτώώτεςεςεςες ΟΟ Ο Ολυλυλυλυμπμμπμπιαιακέκέέκέκέςςς ς άκάκάάκάκάκάρτρτρρτρτρτεςεςεςεεςες. . 

ΕίΕίμαμαι ι πιπιο ο έμέμπεπειριρη η απαπό ό άλά λες ς χρχρονονιέιές,ς, π πιοιο ψ ψύχύχραιμιμη η κακαι ι σοσο--

βαβ ρή και κάνω ποιοτικήή δδουο λελειάάιά. . ΌτΌΌταναν ε είμίμαιαι σστοτο 1 10000%% σεσε

όλα, τεχχνική, ψυχολογία και σωματικά, τότε είμαι έτοιμη για

τοτο κ καλλαλύτύτύτερερερο»ο»ο», , τοτοτονίνίζεζεζ ιι ι η ηη ΛεΛεμεμεμ σισιαναννήή ή σκσκσ οποπεύεύτρτρια και συνεχί-

ζεζεζεζει:ι:ι:ι: «Δ«Δ«Δ«Δενενενενε ππ π πρόρόρόρόκεκεκεκειτιτιττααιαιαι ν ν ν αα α α δηδηδηηλώλλώλώλ σωσω ό ότι πάω γιαιαα μ μμετετάλάλλιλιοοο στστστουουουςς ς

ΟλΟλυμυμπιπιακακούούύςς ς ΑγΑγγώνώνεςες,, ούούτε όόμωμως ς ότόόόότι ι δδδεδεν ννν έέχέχέχέχέχωωω τιτιτιςςς δυδυδυδυδυνανανανανατότότότότότητητητηη-

τετετες ς ς γιγιγια α τοτοο μ μμετετετάλάλάλλιλιλιο.ο. Γ Γιαια τ ττο ο οο ΤόΤόΤόκικικ ο,ο,ο  τ ώρα α αυαυτότό π πουουου σσ σκέκέκέφτφτφτομομαιαι

είείείείναναναναι ι ι τητητηη σ σ σσυμυμυμμμεμεμετοτοτοχήχήχή. . . ΌλΌλΌλα α α μπμπμπποροορο ούούν να συμυμβοβούνύν, , όπόπωςως ε είδίδα-α-

μεμεμεμε κκ καιαια μ μμεε ε τοτοτοτοννν ν ΓιΓιΓιΓιιώρώρώώρώ γογογο ΑΑΑ Αχιχιχιχιλλλλλλλλλλέωέωέωέως, ππουου ε είνίνααι έ ένας ς απαπαπόό ό τοτοτουςυςυςς κκ κο-ο-ο-

ρυφαίους στον κόσμο και δεεν ν τα κατάφφερρε. Πρέρ πει να είμαι

συσυγκγ εντρωμωμένένη η κακααι ι έτέτέτοιοιιμημημη»»»..

          CITIUS ALTIUS FORTIUS


