
Την 11η συνεχόμενη της εμφάνιση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες έκανε η Κύπρος και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στην 
PyeongChang της Νοτίου Κορέας τον Φεβρουάριο του 2018. Η 
χώρα μας συμμετείχε στη διοργάνωση με έναν αθλητή, τον Ντίνο 
Ντ. Λευκαρίτη, στο άθλημα του αλπικού σκι και στα αγωνίσματα 
του γιγαντιαίου σλάλομ και του σλάλομ.

Δυστυχώς για τον νεαρό σκιέρ, δεν του βγήκε ο αγώνας, αφού τόσο 
στο γιγαντιαίο σλάλομ στις 18 Φεβρουαρίου, όσο και στο σλά-
λομ στις 22 του μήνα, δεν κατόρθωσε να τερματίσει (DNF).

Σημαιοφόρος της Κύπρου τόσο στην τελετή έναρξης, όσο και 
στη λήξη ήταν ο Ντίνος Ντ. Λευκαρίτης.

Η Νορβηγία κατέκτησε την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων, με 
14 χρυσά (όσα και η Γερμανία), στους «Αγώνες της Ειρήνης» 
-όπως χαρακτηρίστηκαν- λόγω της συμμετοχής της Βορείου 
Κορέας με 22 αθλητές. Μάλιστα, οι δύο χώρες της Κορεατικής 
χερσονήσου παρέλασαν μαζί στην τελετή έναρξης υπό τη ση-
μαία της Ενοποίησης της Κορέας, σε μια ιστορική στιγμή για τον 
Ολυμπισμό και την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ενώ στο χόκεϊ γυναικών 
συμμετείχε κοινή ομάδα με αθλήτριες τόσο από τη Νότια όσο και 
από τη Βόρεια Κορέα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
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Τελικό του Παγκοσμίου 
Κλειστού ο Μίλαν!
Την πρόκριση του στον τελικό των 60 μ. εμπό-
δια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού 
Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Μ. Βρετανίας πέ-
τυχε ο Μίλαν Τραΐκοβιτς. Με παγκύπριο ρε-
κόρ 7.51 στον ημιτελικό, ο Τραΐκοβιτς πέρασε 
στον τελικό με το 2ο καλύτερο χρόνο, όμως 
η άκυρη εκκίνηση του στέρησε την ευκαιρία 
να διεκδικήσει μετάλλιο.

Πλησιάζουν οι 21οι 
Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 
«Gold Coast 2018»
47 αθλητές και 20 προπονητές θα απαρτί-
ζουν την αγωνιστική ομάδα της Κυπριακής 
Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ) 
σε οκτώ αθλήματα στους Αγώνες (4-15 Απρι-
λίου) στην Αυστραλία.

100 μαθητές στο 7ο Μαθητικό 
Συνέδριο «Pierre de Coubertin» 
Μαθητές από πέντε Λύκεια της Κύπρου και 
της Ελλάδας συμμετείχαν στο 7ο Μαθητικό 
Συνέδριο Pierre de Coubertin που διεξήχθη 
την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 στο 
Ολυμπιακό Μέγαρο, με θέμα “Οι Ολυμπιακές 
Αξίες ως εκπαιδευτικό σύστημα για καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής”.
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Ο απολογισμός της PyeongChang 2018
Παρούσα η Κύπρος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
με έναν αθλητή, τον Ντίνο Λευκαρίτη
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Ο Γυναικείος Αθλητισμός στην Κύπρo
Tου Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Ο Γυναικείος Αθλητισμός αρχίζει να οργανώνεται και να αναπτύσσεται, επηρεαζόμενος 
όμως, από τις κοινωνικές συνθήκες, που ανάλογα της εποχής επικρατούν. Ο αθλητισμός, 
συμβαδίζει απόλυτα με τις εκάστοτε τάσεις που επικρατούν σε μια κοινωνία. Όμως, πα-
ρόλα αυτά, έχει την ιδιότητα να επηρεάζει και να συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη 
που εναρμονίζεται με την αθλητική πρόοδο και ανάπτυξη.

Για πάρα πολλά χρόνια, η Κυπριακή κοινωνία ήθελε τη Γυναίκα να περιορίζεται σε συ-
γκεκριμένα καθήκοντα, κυρίως, μητρικά, οικιακά και απασχόληση σε αγροτικά, κυρίως, 
καθήκοντα. Υπήρξε πατριαρχία και λόγω της ανεργίας που επικρατούσε αλλά και της 
ανέχειας, δεν είχε ευκαιρίες εργασίας και ανάδειξης των ικανοτήτων της. Στο γεγονός 
συνέτεινε και στο ότι η Γυναίκα δεν επιμορφωνόταν, δεν πήγαινε καν σχολείο.

Αυτή η κατάσταση δημιούργησε μια νοοτροπία που διατηρείται μέχρι (σχεδόν) και σή-
μερα. Εξ’ άλλου η μακρόχρονη Τουρκοκρατία, με την γνωστή νοοτροπία των Μουσουλ-
μάνων για τη θέση των Γυναικών, δημιούργησαν  ΤΑΜΠΟΥ και προκατάληψη. Η έξοδος 
από την προκατάληψη και τα ΤΑΜΠΟΥ, καθυστέρησε αρκετά, λόγω και του γεγονότος 
ότι η Κύπρος ως νησί, χωρίς αεροπορική ή χερσαία επικοινωνία με τα άλλα κράτη δεν 
εναρμονιζόταν εύκολα, ώστε να εκσυγχρονίζεται. Κυρίως όμως η ελλιπής επιμόρφω-
ση-εκπαίδευση των γυναικών (πολύ λίγες πήγαιναν σχολείο) η οποία στην ουσία αποτε-
λούσε πολυτέλεια, συνέτειναν στην παγίωση των ΤΑΜΠΟΥ, της προκατάληψης και της 
νοοτροπίας. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή.

Σήμερα η παρατηρούμενη μόρφωση των Γυναικών, οι αναπτυσσόμενες διεθνείς επα-
φές και ο αθλητισμός, συνέτειναν, ώστε να ξεπεραστούν αρκετά ΤΑΜΠΟΥ, να αλλάξει η 
νοοτροπία και να φτάσουμε σήμερα στο σημείο η γυναίκα (τουλάχιστον θεωρητικά) να 
έχει τα ίδια δικαιώματα – ευθύνες με τους Άνδρες. Χρειάζεται πολύ λίγος ακόμα χρόνος 
για να γίνει συνείδηση και να εμπεδωθεί στην κοινωνία η νέα νοοτροπία, ότι η Γυναίκα 
μπορεί να ανταπεξέλθει ισότιμα σε οποιεσδήποτε ευθύνες και καθήκοντα.

Και αυτό, γιατί εκείνο που ακόμα και σήμερα παρατηρούμε να υπάρχει είναι μια υπο-
βόσκουσα πεποίθηση, ότι κάποιες ευθύνες αφορούν κυρίως τον Άνδρα και κάποιες άλ-
λες τη Γυναίκα.

Γι΄ αυτό και στον Κυπριακό Αθλητισμό, παρατηρούμε το φαινόμενο στον αγωνιστικό 
αθλητισμό  ο αριθμός των αθλούμενων γυναικών να ξεπερνά σχεδόν τον ανδρικό, ενώ 
στο διοικητικό τομέα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων υστερούν. Είναι ένα δικαίωμα 
το οποίο πρέπει, πρώτα και κύρια να το συνειδητοποιήσουν οι Γυναίκες και να το διεκ-
δικήσουν επί ίσοις όροις.  Αποτελεί, αναμφισβήτητα, γεγονός ότι σήμερα η Κοινωνία 
μας είναι έτοιμη να το αποδεχθεί ως απόλυτα φυσιολογικό.

Εκείνο που χρειάζεται, είναι η αλλαγή πεποιθήσεων, ώστε να επικρατήσει η νέα νοοτρο-
πία. Αυτό ισχύει και για Γυναίκες και για Άνδρες. Πρέπει να επικρατήσει η νοοτροπία του 
υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού που οδηγεί στην επικράτηση όχι μόνο του πιο άξιου 
αλλά και στην ανάγκη να γίνεται καλύτερος ή καλύτερη.

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της Ημε-
ρίδας για τη Γυναίκα που θα πραγματοποι-
ηθεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 15 Μαρτί-
ου 2018 και θα έχει ως κύρια ομιλήτρια την 
Δρ. Ξένια Αργειτάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια 
Αθλητικών Δρόμων Τμήματος Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα τιμηθεί 
η κα Ανδρούλλα Βασιλείου για την βράβευση 
της από τη ΔΟΕ με το βραβείο «Women and 
Sport Awards 2017» για την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αυ-
τοκινήτου και πρόεδρος της οργανωτικής 
επιτροπής του Ράλι Κύπρος κ. Αντώνης Μι-
χαηλίδης, η κ. Νάγια Κοντοπούλου, Αλυτάρ-
χης του Ράλι Κύπρος και ο Κώστας Θεοχαρί-
δης, μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 
Ράλι Κύπρος, έγιναν δεκτοί από τον πρόεδρο 
της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, στον οποίο πα-
ρέδωσαν το βραβείο της Διεθνής Ομοσπον-
δίας Αυτοκινήτου (FIA) προς την οργανωτική 
επιτροπή του Ράλι Κύπρος 2017 για την καλύ-
τερη εθελοντική οργανωτική επιτροπή στον 
κόσμο! Οι διοργανωτές του Ράλι Κύπρος ζή-
τησαν το βραβείο να τοποθετηθεί στο Ολυ-
μπιακό Μουσείο της Κύπρου.

Μετά από προεργασία αρκετών μηνών, η ανα-
νεωμένη ιστοσελίδα της Κυπριακής Ολυμπια-
κής Επιτροπής (ΚΟΕ) βγήκε στον αέρα, στη δι-
εύθυνση www.olympic.org.cy. Ήταν έντονη η 
ανάγκη για λανσάρισμα νέας ιστοσελίδας, που 
θα αντικαθιστούσε την προηγούμενη -που με-
τρούσε σχεδόν μία δεκαετία ύπαρξης. Η νέα 
ιστοσελίδα της ΚΟΕ στηρίζεται ιδιαίτερα στις 
μεγάλες φωτογραφίες και στα έντονα χρώματα, 
με ισχυρή διασύνδεση με τους λογαριασμούς 
της Επιτροπής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μεγάλο υλικό, 
όπως ιστορικά, έντυπα και εκδόσεις, ειδησεο-
γραφία και βίντεο.

Εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις που αφορούν στη δι-
εξαγωγή Τεχνικών Σεμιναρίων για το 2018 στο 
πλαίσιο του Olympic Solidarity. Κατά τη φετινή 
χρονιά θα πραγματοποιηθούν τεχνικά σεμινά-
ρια Καλαθόσφαιρας, Χειροσφαίρισης, Μπάτμι-
ντον, Καράτε και Τριάθλου. Εγκρίθηκαν επίσης 
οι εισηγήσεις για αξιοποίηση του προγράμμα-
τος «Μεσογειακές Υποτροφίες» της ΔΕΜΑ για 
το 2018 και θα αφορούν τις εξής Ομοσπονδίες 
και αθλητές: Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο – 
Χρίστος Τρικωμίτης, Ομοσπονδία Αντισφαίρι-
σης Κύπρου – Μενέλαος Ευσταθίου, Κυπριακή 
Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι – Ανδρέας Γεωρ-
γίου, ΚΟΕΑΣ – Ανδρονίκη Λαδά.

Η Ημερίδα για τη Γυναίκα

Το βραβείο της FIA στο 
Ολυμπιακό Μουσείο

Online η νέα ιστοσελίδα
 της ΚΟΕ

Τα τεχνικά σεμινάρια 
του 2018



Σε δύο διοργανώσεις στα τέλη Φεβρου-
αρίου, στους Πανελλήνιους Χειμερινούς 
αγώνες και στο Χειμερινό πρωτάθλημα 
κολύμβησης Κύπρου, σημειώθηκαν αρκε-
τά νέα παγκύπρια ρεκόρ. Στο Πανελλήνιο, 
στο ΟΑΚΑ το τριήμερο 23-25 Φεβρουα-
ρίου, η Κάλια Αντωνίου κατέρριψε πέντε 
παγκύπριες επιδόσεις! Στα 50μ. ελεύθε-
ρο έκανε χρόνο 25.66 (ΝΠΕ νεανίδων και 
γυναικών). Στα 4x100μ. ελεύθερο (αγωνι-
ζόμενη πρώτη) με χρόνο 56.67 (ΝΠΕ νε-
ανίδων). Στα 4x200μ. ελεύθερο (πρώτη) 
με χρόνο 2.04.68 (νέο ρεκόρ νεανίδων). 
Ακολούθως, στα 100μ. ελεύθερο έκανε 
χρόνο 56.34, σπάζοντας εκ νέου την επί-
δοση στην κατηγορία νεανίδων.

Τις ίδιες μέρες, στο Χειμερινό πρωτάθλη-
μα κολύμβησης στη Λεμεσό, σημειώθη-
καν οκτώ νέες παγκύπριες επιδόσεις: Νι-

κόλας Αντωνίου 50μ. ελεύθερο 25.56 πα-
μπαίδων Α’ και 100μ. ελεύθερο 55.40 πα-
μπαίδων Α’. Χριστιάνα Νικολαΐδου 100μ. 
ύπτιο 1.08.11 παγκορασίδων Α’. Αλεξά-
ντρα Σιεγκόλεβα 50μ. πρόσθιο 33.33 νε-
ανίδων. Μάρκος Ιακωβίδης 50μ. πρόσθιο 
29.45 νέων. Παναγιώτης Πανάρετος 50μ. 
πρόσθιο 30.40 παίδων. Και Μόνικα Ράφ-
κα Λιάτσου 200μ. ύπτιο 2.24.40 κορασί-
δων και παγκορασίδων Α’.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Καταιγισμός παγκύπριων ρεκόρ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
Τουρνουά για στήριξη του 
«Ένα Όνειρο Μια Ευχή»
Τουρνουά με τη συμμετοχή παιδιών κάτω των 
11 ετών διοργάνωσε την Κυριακή 4 Μαρτίου 
2018 η Κυπριακή Ομοσπονδία Χάντμπολ στο 
κλειστό του Λυκείου Αραδίππου, με την εκδή-
λωση να ήταν αφιερωμένη στο Ίδρυμα Ελπίδα 
και Ένα Όνειρο Μια Ευχή, με το σύνθημα «Παίζο-
ντας, βοηθάμε τα παιδιά με καρκίνο». Στο τουρ-
νουά, που διήρκεσε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 
4 το απόγευμα, έλαβαν μέρος 15 ομάδες και πέ-
ραν των 300 παιδιών.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΤΖΟΥΝΤΟ
Ρεκόρ στο Πρωτάθλημα Παίδων / 
Κορασίδων
Με ρεκόρ συμμετοχών σε ό,τι αφορά τον αριθμό 
σωματείων/συλλόγων αλλά και αθλητών, πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στο 
Λευκόθεο το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τζούντο 
ΟΠΑΠ 2018 Παίδων / Κορασίδων (για γεννηθέ-
ντες το 2006 και 2007), με διοργανώτρια την Πα-
γκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο.

Συνολικά 134 παιδιά, ηλικίας 12 και 11 ετών, έλαβαν 
μέρος στις 19 κατηγορίες βάρους (8 στα κορίτσια 
και 11 στα αγόρια) του ετήσιου Παγκύπριου Πρω-
ταθλήματος. Εκπροσωπήθηκαν όλες οι επαρχίες, με 
τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό των 19 σωματείων/συλ-
λόγων, με 14 απ΄ αυτές να κερδίζουν μετάλλιο.

Νικήτρια ακαδημία αναδείχτηκε η Pieros Judo 
Academy, η οποία μάζεψε 5 χρυσά, 6 αργυ-
ρά και χάλκινα και συνολικά 2280 πόντους. Η 
Christodoulides Judo Academy ακολούθησε με 
5 χρυσά, 2 αργυρά και 6 χάλκινα και 1920 πό-
ντους, ενώ η τριάδα έκλεισε με την Judo Kition 
που μάζεψε 2 χρυσά, 3 αργυρά και 9 χάλκινα και 
1530 πόντους. Οι πόντοι βγαίνουν μέσα από ένα 
ειδικό σύστημα, όπου υπολογίζονται οι αγωνι-
στικές επιτυχίες και ο αριθμός των συμμετεχό-
ντων από κάθε σύλλογο.

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού 
Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Μ. Βρετα-
νίας, ο Μίλαν Τραΐκοβιτς, έγραψε αθλη-
τική ιστορία για τη χώρα μας την Κυρια-
κή 4 Μαρτίου, με την πρόκριση του στον 
τελικό των 60 μ. εμπόδια! Στον ημιτελι-
κό πέτυχε σπουδαία νέα παγκύπρια επί-
δοση με 7.51. Στον τελικό, δύο ώρες αρ-
γότερα, ήταν άτυχος, αφού έκανε άκυ-
ρη εκκίνηση και δεν μπόρεσε να αγωνι-
στεί. Ο αθλητής του Αντώνη Γιαννουλά-
κη είχε επίδοση 7.56 στον προκριματικό 
του Σαββάτου.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2018 η Κυπριακή 
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης έκλεισε 40 
χρόνια ζωής. Σαράντα χρόνια νωρίτερα 
εκπρόσωποι 20 σωματείων συγκεντρώ-
θηκαν και ίδρυσαν ξεχωριστή Ομοσπον-
δία για την πετόσφαιρα. Η ιδρυτική συ-
νέλευση της ΚΟΠΕ ακολούθησε στις 16 
Μαρτίου 1978 με τα ακόλουθα ιδρυτικά 
σωματεία: ΑΕΛ, Αναγέννηση Δερύνειας, 
Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ  , Απόλλωνας, ΑΠΟΠ, 
Άρης Πολεμίου, Αχαιών Ακτή Αιγιαλού-
σης, Αχιλλέας Καϊμακλίου, ΕΝΠ,  ΕΠΑ,  Μα-

ραθώνας Κάτω Βαρωσίων,  Νέα Σαλαμί-
να, Ολυμπιακός, Ολυμπιάς Νεαπόλεως, 
Ολυμπιάς Φρέναρους, Ομόνοια Λευκω-
σίας, Ομόνοια Ξυλοτύμπου, Πεζοπορι-
κός, Φοίνικας.

ΣΤΙΒΟΣ
Στον τελικό του Παγκόσμιου Κλειστού ο Τραΐκοβιτς!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
40 χρόνια ιστορίας
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Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς στο Μπέρμιγχαμ.

 Η Κάλια Αντωνίου.



ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Κεραυνός και ΕΝΑΔ στον τελικό
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι γυναικείες ομά-
δες του Κεραυνού και της ΕΝΑΔ θα αναμετρηθούν 
στον τελικό του κυπέλλου, την Κυριακή 18 Μαρ-
τίου στο Λευκόθεο. Την περσινή σεζόν (2016/17) 
ο Κεραυνός κατέκτησε το νταμπλ, κερδίζοντας 
την ΕΝΑΔ στον τελικό κυπέλλου με 54-41. Οι δύο 
ομάδες είχαν αναμετρηθεί στον τελικό το 2000 
(νίκη για Κεραυνό με 55-53) και το 1994 (νίκη για 
ΕΝΑΔ με 68-62). Ο Κεραυνός μετράει εννιά κύπελ-
λα (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 
2017) και η ΕΝΑΔ δύο (1988, 1994).

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 
Ρεκόρ συμμετοχών στο Cyprus Grand Prix

Με 490 αθλητές από 36 χώρες να λαμβάνουν μέρος στο Cyprus Grand 
Prix το διάστημα 6-11 Φεβρουαρίου 2018, στο Ολυμπιακό Σκοπευτή-
ριο Κύπρου «Λάκης Ψημολοφίτης», σημειώθηκε νέο ρεκόρ 25ετίας σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο σημαντικό διεθνή αγώνα της ΣΚΟΚ. Στο 
αγωνιστικό μέρος, ο Πέτρος Εγγλεζούδης πήρε το αργυρό μετάλλιο στο 
σκητ εφήβων, ενώ χάλκινα εξασφάλισαν η εθνική γυναικών σκητ (Άντρη 
Ελευθερίου, Παναγιώτα Ανδρέου, Κωνσταντίνα Νικολάου) και η Άντρη 
Ελευθερίου στο ατομικό σκητ.

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 
Στο Πανευρωπαϊκό ο Ηλίας Νικολάου

Παρά τον τραυματισμό που ξεπέρασε πρόσφατα του, ο Ηλίας Νικολά-
ου εξασφάλισε τη συμμετοχή του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάντμιντον, που φέτος θα διεξαχθεί με-
ταξύ 23-29 Απριλίου στην Ουέλβα της Ισπανίας. Ο Κύπριος αθλητής 
«κλείδωσε» (και μάλιστα από την πρώτη φάση) στα τέλη Φεβρουαρίου 
την πρόκριση του ως No130 στην ευρωπαϊκή κατάταξη (είναι παράλ-
ληλα Νο411 στον κόσμο). Στο Πανευρωπαϊκό θα αγωνιστεί στην κατη-
γορία Απλό Ανδρών.

ΡΑΓΚΜΠΥ 
Κρίσιμο ματς με Σλοβενία

Η Εθνική Κύπρου ξεκίνησε με δύο νίκες σε ισάριθμα παι-
χνίδια την προσπάθεια της στη β΄ κατηγορία του Rugby 
Europe International Championships 2017/18 (42-5 την 
Αυστρία, 38-6 τη Σλοβακία) και στις 24 Μαρτίου (15:00) 
υποδέχεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο τη Σλο-
βενία, σε καθοριστικό ματς, αφού οι Σλοβένοι μετράνε και 
αυτοί δύο στα δύο. Με μόλις μία ομάδα να ανεβαίνει κα-
τηγορία, το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Ήττα στην Τσεχία
Την ήττα με 3-0 δέχτηκε η Εθνική Κύπρου στην Πράγα 
από την Τσεχία στα τέλη Φεβρουαρίου 2018 στον πρώ-
το αγώνα για τα προκριματικά του Πανευρωπαϊκού Ομα-
δικού ανδρών. Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι Μάριος Γιά-
γκου, Χρίστος Χριστόνοφ και Γιάγκος Γιάγκου, με προπο-
νητή τον Άντριαν Σίμιον. Στις 22 Μαΐου η Κύπρος θα υπο-
δεχτεί σε κρίσιμη αναμέτρηση στο Πολυπροπονητήριο 
τη Βουλγαρία, με τις δύο πρώτες του ομίλου να προκρί-
νονται στην επόμενη φάση.

Στιγμιότυπο από φετινό 
παιχνίδι ΕΝΑΔ-Κεραυνός για 

το πρωτάθλημα.

Ο Μάριος Γιάγκου σε δράση στην Πράγα.
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ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Cyprus Sunshine Cup με Ολυμπιονίκες
Με τη συμμετοχή σπουδαίων ονομάτων της παγκόσμιας ποδηλασί-
ας, διεξήχθη στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου το Cyprus 
Sunshine Cup. Η χρυσή και χάλκινη Ολυμπιονίκης του Ρίο Άννα Φαν 
Ντερ Μπρέγκεν πήρε την πρωτιά στα τετραήμερα Αυξέντεια, ενώ την 
ανδρική κατηγορία στον ίδιο αγώνα κέρδισε ο Ελβετός Λαρς Φόρ-
στερ. Συμμετείχαν επίσης οι Γιάροσλαβ Κούλχαβι (χρυσός στο Λον-
δίνο 2012, αργυρός στο Ρίο 2016), Γκουν-Ρίτα Ντάλε Φλέσια (χρυσή 
στην Αθήνα 2004) και Μπαρτ Μπρέντγιενς (χρυσός στην Ατλάντα 
1996). Στα Αυξέντεια, πρώτος Κύπριος αναδείχτηκε ο Ανδρέας Μιλτι-
άδης που πήρε την 28η θέση στη γενική κατάταξη σε σύνολο 93 πο-
δηλατών και στις γυναίκες η Άντρη Χριστοφόρου που ήταν 17η θέση 
ανάμεσα σε 36 αθλήτριες. Μεγάλη η επιτυχία για τον Πέτρο Προκο-
πίδη που πήρε την 3η θέση στη γενική κατάταξη στα Juniors σε σύ-
νολο 15 αθλητών. Το Σάββατο 3 Μαρτίου ολοκληρώθηκε το Cyprus 
Sunshine Cup με το μονοήμερο αγώνα στην Αμαθούντα.

ΚΑΡΑΤΕ
Ο Αντόνιο Εσπίνος στην Κύπρο
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κα-
ράτε (WKF) κ. Αντόνιο Εσπίνος επισκέφτηκε την 
Κύπρο στις 21 Φεβρουαρίου για να παραστεί στις 
ετήσιες βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδί-
ας Καράτε. Ανάμεσα στις συναντήσεις που έκα-
νε στη χώρα μας, ήταν και

αυτή με τον πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαη-
λίδη, στο γραφείο του τελευταίου στο Ολυμπι-
ακό Μέγαρο, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καράτε κ. Ανδρέα 
Βασιλείου και τον γενικό γραμματέα κ. Κώστα 
Ελληνίδη.

Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης αφού καλωσόρισε τον 
κ. Αντόνιο Εσπίνος στο Ολυμπιακό Μέγαρο, τον 
συγχάρηκε για τη συμπερίληψη του αθλήματος 
του Καράτε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα στο «Τό-
κιο 2020». Ο κ. Εσπίνος, ο οποίος είναι πρόεδρος 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας από τη δεκαετία 
του ’90, δούλεψε εντατικά -μαζί με τους συνερ-
γάτες του- για αρκετά χρόνια μέχρι να επιτύχουν 
το σπορ να εμφανιστεί για πρώτη φορά σε Ολυ-
μπιακούς Αγώνες.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Πάει Μπουένος Άιρες η Πίγκου
Την πρόκριση της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που θα διεξαχθούν τον 
Οκτώβριο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, στο άθλημα της Ρυθμικής Γυ-
μναστικής εξασφάλισε η αθλήτρια Αναστασία Πίγκου. Σε αγώνες πρόκρισης στη 
Μόσχα, πήρε τη 14η θέση με 50,250 βαθμούς στο σύνθετο ατομικό. Προπονή-
τρια της Πίγκου είναι η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη η οποία εκπροσώπησε την Κύ-
προ στο «Λονδίνο 2012».

ΤΕΝΙΣ
Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Πρωτάθλημα
Μετά από τρεις εβδομάδες δράσης στο Εθνικό Κέντρο Τένις ολοκληΜετά από τρεις 
εβδομάδες δράσης στο Εθνικό Κέντρο Τένις ολοκληρώθηκε, στις 23 Φεβρουαρίου, 
το Εθνικό Πρωτάθλημα τένις. Νικητές οι Δημήτρης Αζοΐδης (Άνδρες) και Άνθια Πα-
ναγιώτου (Γυναίκες). Η διοργάνωση ήταν η πρώτη της νέας αγωνιστικής περιόδου 
και διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου. Το πρωτάθλημα πε-
ριλάμβανε δεκαεννιά κατηγορίες (Ανδρών, Γυναικών, και κάτω των 12, 14, 16, και 18 
ετών σε αγόρια και κορίτσια). Συμμετείχαν συνολικά 171 αντισφαιριστές.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2016 Άννα Φαν Ντερ Μπρέγκεν.

Από αριστερά προς δεξιά: Ανδρέας Βασιλείου, Ντίνος 
Μιχαηλίδης, Αντόνιο Εσπίνος, Κώστας Ελληνίδης.
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

Η Κύπρος στους 23ους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες

Η συμμετοχή της Βορείου Κορέας στους Αγώνες με 22 αθλητές 
αποτέλεσε το σημαντικότερο στοιχείο από τη διοργάνωση. Λί-
γες μόλις εβδομάδες πριν την τελετή έναρξης οι αρχές της Νοτί-
ου και Βορείου Κορέας ήρθαν σε επαφές και συμφώνησαν στη 
συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στη διοργάνω-
ση. Μάλιστα, οι δύο χώρες παρέλασαν μαζί στην τελετή έναρξης 
υπό τη σημαία της Ενοποίησης της Κορέας, σε μια ιστορική στιγ-
μή για τον Ολυμπισμό και την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ενώ στο χό-
κεϊ γυναικών συμμετείχε κοινή ομάδα με αθλήτριες τόσο από τη 
Νότια όσο και από τη Βόρεια Κορέα.

Την 11η συνεχόμενη της εμφάνιση στους Χειμερινούς Ολυμπια-
κούς Αγώνες έκανε η Κύπρος και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επι-

τροπή στην PyeongChang της Νοτίου Κορέας τον Φεβρουάριο του 
2018. Η χώρα μας συμμετείχε στη διοργάνωση με έναν αθλητή, τον 
Ντίνο Ντ. Λευκαρίτη, στο άθλημα του αλπικού σκι και στα αγωνίσμα-
τα του γιγαντιαίου σλάλομ και του σλάλομ.

Δυστυχώς για τον νεαρό σκιέρ, δεν του βγήκε ο αγώνας, αφού τόσο 
στο γιγαντιαίο σλάλομ στις 18 Φεβρουαρίου, όσο και στο σλάλομ 
στις 22 του μήνα, δεν κατόρθωσε να τερματίσει (DNF). «Το αποτέλε-
σμα δεν ήταν αυτό που ήθελα, αλλά έτσι είναι το άθλημα του σκι. Η 
πρόκριση από μόνη της αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία και 
με χαροποίησε το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω 
τη χώρα μου στους Ολυμπιακούς, τόσο στον αγώνα, όσο και ως ση-
μαιοφόρος», δήλωσε ο Ντίνος Ντ. Λευκαρίτης.

Προπονητής του στην Κορέα ήταν ο Μίλαν Μάτιτς (ο οποίος έδω-
σε το παρών του στην 3η του Ολυμπιάδα), ενώ αρχηγός αποστολής 
ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου κ. Ντίνος Τ. 
Λευκαρίτης και πατέρας του αθλητή. Την ΚΟΕ εκπροσώπησαν στους 
Ολυμπιακούς ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας 
και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου κ. Γιώτης Ιωαννίδης.

Σημαιοφόρος της Κύπρου τόσο στην τελετή έναρξης, όσο και στη 
λήξη ήταν ο Ντίνος Ντ. Λευκαρίτης. Πέραν από το αγωνιστικό μέρος, 

ο Ντίνος Ντ. Λευκαρίτης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον πρό-
εδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) κ. Τόμας Μπαχ στις 
17 Φεβρουαρίου, σε μια συνάντηση όπου παρευρέθηκαν αθλητές 
από διάφορες χώρες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Olympic 
Scholarship for Athletes “PyeongChang 2018”, το οποίο υπάγεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο προγραμμάτων του Olympic Solidarity.

Με την ολοκλήρωση των 23ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η 
Νορβηγία αναδείχτηκε πρώτη στον πίνακα μεταλλίων. Οι Σκανδι-
ναβοί κατέκτησαν 14 χρυσά μετάλλια, όσα και η Γερμανία, όμως 
με περισσότερα αργυρά (14 έναντι 10 των Γερμανών) πήραν την 
πρωτιά. Ο Καναδάς ακολούθησε στην 3η θέση με 11 χρυσά, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες πήραν 9 χρυσά, ενώ την πεντάδα έκλεισε η 
Ολλανδία με 8 χρυσά. Συνολικά 30 χώρες ή ομάδες πήραν μετάλ-
λια, ανάμεσα τους και το Λίχτενσταϊν που κατέκτησε ένα χάλκι-
νο στο Αλπικό Σκι.

Ο Ντίνος Λευκαρίτης 
σε δράση στον αγώνα 

του γιγαντιαίου σλάλομ.

Πρώτη η Νορβηγία Οι Αγώνες της Ειρήνης
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Πλησιάζουν οι 21οι Κοινοπολιτειακοί
 Αγώνες «Gold Coast 2018»

Από τα τέλη Μαρτίου 2018 θα αρχίσουν να καταφτάνουν στην πόλη 
Gold Coast, στην πολιτεία της Queensland στην ανατολική ακτή της 
Αυστραλίας, οι αθλητές, προπονητές, δημοσιογράφοι και διοικητικό 
προσωπικό της Κυπριακής αποστολής που θα συμμετάσχουν στους 
21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες που θα ξεκινήσουν στις 4 Απριλίου 
με την τελετή έναρξης και θα ολοκληρωθούν στις 15 του μήνα.

47 αθλητές και 20 προπονητές θα απαρτίζουν την αγωνιστική ομάδα 
της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ), στη δι-
οργάνωση, στην οποία θα λάβουν μέρος γύρω στους πέντε χιλιάδες 
αθλητές από 71 χώρες και περιοχές της Κοινοπολιτείας. Οι συγκεκρι-
μένοι αγώνες είναι οι δεύτεροι σημαντικότεροι διεθνώς, σε μέγεθος 
και δυναμικότητα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι 43 αθλητές της Κύπρου θα αγωνιστούν σε ατομικά αγωνίσματα 
σε επτά αθλήματα ενώ άλλοι τέσσερις θα απαρτίζουν τις δύο ομά-
δες του μπιτς βόλεϊ. Η μεγαλύτερη αποστολή είναι αυτή του στίβου 
με 17 αθλητές, που περιλαμβάνει και τους Ολυμπιονίκες Μίλαν Τρα-
ΐκοβιτς και Απόστολο Παρέλλη. Η σκοποβολή και η γυμναστική θα 
στείλουν από δέκα αθλητές. Ανάμεσα στους σκοπευτές θα είναι οι 

Ολυμπιονίκες Γιώργος Αχιλλέως και Άντρη Ελευθερίου και στη γυ-
μναστική ο φιναλίστ του «Ρίο 2016» Μάριος Γεωργίου και ο Ηρό-
δοτος Γιωργαλλάς ο οποίος εκανε ντεμπούτο σε Κοινοπολιτειακούς 
Αγώνες το 1998 (!) στην Κουάλα Λουμπούρ. Το μπιτς βόλεϊ θα στείλει 
δύο ομάδες σε άνδρες και γυναίκες, η κολύμβηση και η ποδηλασία 
θα εκπροσωπηθούν από δύο αθλητές, ενώ ένας αθλητής θα αγωνι-
στούν σε πυγμαχία και πάλη.

Αρχηγός αποστολής θα είναι η Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ κ. Όλγα 
Πιπερίδου Χρυσάφη. Τριμελής θα είναι η δημοσιογραφική ομάδα, με 
έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Τύπου της ΚΕΚΑ, έναν απεσταλμένο 
της Ένωσης Αθλητικογράφων (που θα έχει την ευθύνη ενημέρωσης 
όλων των κυπριακών ΜΜΕ) και μία φωτογράφος. Την ιατρική ομάδα 
θα απαρτίζουν ένας ιατρός και δύο φυσιοθεραπευτές.

Η κυπριακή παροικία
Έντονη αναμένεται να είναι η στήριξη από τους Κύπριους της παροικί-
ας σε Gold Coast και Μπρίσμπεϊν προς την κυπριακή αποστολή. Γύρω 
στους 5 χιλιάδες Κύπριους βρίσκονται στην περιοχή και ήδη ετοιμά-
ζουν υποδοχή και στήριξη των αθλητών της ομάδας μας κατά τη δι-
άρκεια των Αγώνων.

Η κυπριακή ομάδα 
στην τελετή έναρξης της 

«Γλασκώβη 2014».
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ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πάνω από 100 μαθητές από Κύπρο και Ελλάδα 
στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο «Pierre de Coubertin»
Το 7ο Μαθητικό Συνέδριο «Pierre de Coubertin» διεξήχθη την Παρα-
σκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 στο Ολυμπιακό Μέγαρο, με τη συμμε-
τοχή τεσσάρων Λυκείων της Κύπρου και ένα από την Ελλάδα και συ-
νολικά εκατό μαθητών. Στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού (και νυν Γεωργίας) κ. Κώστα Καδή, τα παιδιά προσέγγι-
σαν με ενδιαφέρουσες προτάσεις το θέμα που τους δόθηκε, που 
ήταν “Οι Ολυμπιακές Αξίες ως εκπαιδευτικό σύστημα για καλύτερη 
ποιότητα ζωής”.

Τα σχολεία που συμμετείχαν στο Μαθητικό Συνέδριο, που διοργά-
νωσε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ) σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ήταν το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο (Λευκωσία), το Λύκειο Παραλιμνίου (Αμμόχωστος), η Τε-
χνική Σχολή Λάρνακας και το Λύκειο Πολεμιδιών (Λεμεσός) από την 
Κύπρο και το Λύκειο Κάτω Τιθορέας (Φθιώτιδας) από την Ελλάδα. 
Στο συνέδριο παραβρέθηκαν επίσης μαθητές του Αθλητικού Σχο-
λείου Κύκκου Β΄.

Το τελετουργικό της έναρξης του συνεδρίου περιλάμβανε την ανά-
κρουση του Ολυμπιακού Ύμνου, και χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο 
της ΕΟΑΚ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, τον Υπουργό κ. Κώστα Καδή και την 
Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και μέλος 
της Εφορείας της ΕΟΑΚ κ. Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Οι μαθητές των πέντε Λυκείων παρουσιάσουν τη δική τους προσέγγι-
ση στο θέμα που τους δόθηκε, έχοντας ελεύθερη την επιλογή για τον 
τρόπο παρουσίασης. Γι΄ άλλη μια χρονιά οι μαθητές χρησιμοποίησαν 
τις νέες τεχνολογίες για τις παρουσιάσεις τους, ωστόσο ο χορός και 
το τραγούδι ήταν αυτά που γέμισαν την αίθουσα «Ευ αγωνίζεσθαι» 
του Ολυμπιακού Μεγάρου. Συγκινητική ήταν η παρουσία της Τεχνι-
κής Σχολής Λάρνακας με μαθητές από διάφορες χώρες που φοιτούν 
στο Σχολείο, η οποίοι παρουσίασαν ένα πολυπολιτισμικό πρόγραμ-
μα στο οποίο συνηπήρξαν οι πολιτισμοί των χωρών από τις οποίες 
προέρχονται με την Ελληνική παιδεία και πολιτισμό και την κυπρια-
κή πολιτιστική παράδοση.



Γνώρισαν την Κύπρο τα παιδιά από την Ελλάδα
Την ευκαιρία να γνωρίσουν μέρος της ιστορίας της Κύπρου, είχαν οι 
μαθητές του Λυκείου Κάτω Τιθορέας (Φθιώτιδας) οι οποίοι συμμετεί-
χαν στο 7ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο. Η ολιγομελής αντιπροσω-
πεία των μαθητών, έχοντας ως επικεφαλής τον Διευθυντή του Λυκείου 
κ. Θανάση Κοτρώτσο και την καθηγήτρια κ. Γεωργία Τσούμα, επισκέ-
φθηκαν το πρωινό της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου το Παγκύπριο Γυμνά-
σιο, τα Φυλακισμένα Μνήματα και τον Τύμβο Μακεδονίτισσας και το 
απόγευμα ξεναγήθηκαν στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Ο κ. Κοτρώτσος ανέφερε ότι, τα όσα βίωσαν στην Κύπρο κατά το τριή-
μερο της παραμονής τους στην Κύπρο, δεν μπορούν να αντικαταστα-
θούν από κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και ότι αυτά θα μεταφερ-
θούν σε όλους τους μαθητές του Λυκείου Κάτω Τιθορέας. Εξέφρασε 
παράλληλα τις ευχαριστίες προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 
για την ευκαιρία που έδωσε στα παιδιά να γνωρίσουν μέρος της ιστο-
ρίας της Κύπρου, και να συμμετάσχουν σε ένα υψηλού επιπέδου Μα-
θητικό Συνέδριο.
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο
«Έφυγε» ο Σερ Ρότζερ Μπάνιστερ
Ο Βρετανός Σερ Ρότζερ Μπάνιστερ, ο πρώτος αθλητής που έτρεξε 
την απόσταση ενός μιλίου σε χρόνο κάτω των 4 λεπτών, έφυγε από τη 
ζωή στις 4 Μαρτίου 2018 σε ηλικά 88 ετών. Ο Μπάνιστερ κατέκτησε 
την ίδια χρονιά (το 1954) το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του ενός 
μιλίου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Βανκούβερ, καθώς και 
το χρυσό στα 1500 μ. στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η πρόεδρος 
της Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων Λουίζ Μάρτιν δήλωσε: «Ο 
Ρότζερ ήταν ένας πραγματικός ‘γίγαντας’ των Κοινοπολιτειακών αθλη-
μάτων και πρότυπο για τον διεθνή στίβο».

Οι μασκότ του «Τόκιο 2020»
Τις μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» παρουσί-
ασαν οι διοργανωτές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στα 
τέλη Φεβρουαρίου 2018. Η επιλογή των μασκότ -που θα απο-
κτήσουν όνομα αργότερα φέτος- έγινε μέσα από ψηφοφορία 
σε 16,769 σχολεία. Η διαδικασία αποφασίστηκε να προχωρή-
σει μέσω των σχολείων, ως μέρος της Ολυμπιακής εκπαίδευ-
σης και συμμετοχής των παιδιών στους επερχόμενους Ολυμπι-

ακούς Αγώνες. Οι μασκότ σχεδιάστηκαν από τον Ρίο Τανιγκούτσι και ξεχώρισαν ανάμε-
σα σε 2042 προτάσεις.

Ετοιμάζεται το Μαυροβούνιο 
για το 2019

Για πρώτη φορά, οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευ-
ρώπης θα φιλοξενηθούν στο Μαυροβούνιο, το 
2019, και οι διοργανωτές υποδέχτηκαν στις 16 
Φεβρουαρίου επισήμους από την επιτροπή των 
ΑΜΚΕ, τον Γενικό Γραμματέα Άνγκελο Βιτσίνι και 
τον πρόεδρο της τεχνικής επιτροπής Ζαν Πιέρ 
Σόμπελ. Εννιά χώρες θα συμμετάσχουν στους 
ΑΜΚΕ 2019 στο Μαυροβούνιο, ανάμεσα τους 
ασφαλώς και η Κύπρος, με τα πλείστα αθλήματα 
να διεξάγονται στην παραλιακή πόλη της Μπού-
ντβα, ενώ αγωνίσματα προγραμματίζονται να 
διεξαχθούν σε άλλες πόλεις, ανάμεσα τους και 
στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα.

Ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί του 2018
Στις 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των Παραολυ-
μπιακών Αγώνων 2018 που διεξάγονται στην PyeongChang της Νο-
τίου Κορέας. Στη διοργάνωση λαμβάνουν μέρος σχεδόν 600 αθλητές 
από 42 χώρες και θα διεκδικήσουν μετάλλια σε 80 αγωνίσματα από 
έξι αθλήματα. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 18 
Μαρτίου.

Τέλος ο αποκλεισμός της Ρωσίας
Στα τέλη Φεβρουαρίου και μετά το τέλος των 23ων Χειμερινών Ολυ-
μπιακών Αγώνων, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αποφάσισε 
να λήξει τον αποκλεισμό της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Ρω-
σία είχε αποκλειστεί από τη ΔΟΕ λόγω παραβάσεων ντόπινγκ, κάτι 
που είχε ως αποτέλεσμα οι αθλητές από τη Ρωσία να λάβουν μέρς 
στην PyeongChang 2018 ως ουδέτεροι αθλητές, κερδίζοντας 2 χρυ-
σά, 6 αργυρά και 9 χάλκινα υπό την Ολυμπιακή Σημαία. 

Αισιόδοξος ο Κοσίγανσιτς για το 2026
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιάνεζ Κοσίγανσιτς δήλωσε αισιόδοξος 
ότι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί θα επιστρέψουν στην Ευρώπη το 2026. «Οι Χειμερινοί Ολυμπι-
ακοί είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και μετά από χρόνια μακριά από την ήπειρο, πρέπει να 
επιστρέψουν», δήλωσε ο Σλοβένος, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Διεθνής Ομο-
σπονδίας Σκι. Στους αγώνες της PyeongChang, Νορβηγία και Γερμανία πήραν τις δύο πρώτες 
θέσεις στον πίνακα μεταλλίων, ενώ το 68% των μεταλλίων κατακτήθηκαν από Ευρωπαίους. 
Οι πόλεις που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν τους Χειμερινούς του 2026 έχουν προθεσμία 
να εκδηλώσουν την πρόθεση τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018. Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον 
τους εξέφρασαν οι Γκρατς (Αυστρία), Σιόν (Ελβετία) και Στοκχόλμη (Σουηδία).
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Κυριάκος Νεοκλέους
Η ομιλία του εκπαιδευτικού κ. Κυριάκου Νεοκλέους στο περιθώ-
ριο της 29ης Συνόδου της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύ-
πρου στις 9 Δεκεμβρίου 2017 στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

«Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η κορωνίδα τής αθλητικής δρα-
στηριότητας και προστάτιδα των στόχων τού Ολυμπισμού ευδόκη-
σε να απονείμει στην ταπεινότητά μου μια απρόσμενη τιμή, για την 
οποία θα ήταν στοιχειώδης παράλειψή μου, αν δεν εξέφραζα αισθή-
ματα ευαρέσκειας και ευγνωμοσύνης.

Είναι, Κυρίες και Κύριοι, μερικές αξίες, που στο άκουσμά τους γοη-
τεύομαι και υποκλίνομαι.  Γιατί οι πολυσέβαστες και πανανθρώπι-
νες αυτές αξίες, όπως θεωρώ την παιδεία, την αγωγή, τον Ολυμπι-
σμό και τον προσκοπισμό, κρούουν τις ευαίσθητες χορδές τού ‘είναι’ 
μου και τείνουν να μου δώσουν την αίσθηση πως οι αξίες αυτές θα 
μπορούσαν, όντως, να χαρακτηριστούν ‘υψηλά ιδανικά’, αν μονάχα 
ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν στην πληρότητά τους.

Ο Ολυμπισμός με συναρπάζει ιδιαίτερα, γιατί η έννοια αυτή εκπρο-
σωπεί το Ολυμπιακό Πνεύμα, με βασικά του στοιχεία την «έντιμη 
προσπάθεια» και τήν «ευγενή άμιλλα». Και με συναρπάζει, γιατί αυ-
τός διαμορφώνει τον ατομικό χαρακτήρα τού αθλουμένου και προ-
άγει την ειρήνη, λόγω ανάπτυξης φιλίας μεταξύ των λαών. Και έχω 
την εντύπωση πως ενώ ο Ολυμπισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί 
‘άπιαστο’ ιδανικό, όμως δεν είναι παρά μια αξία που ενοικεί στο μυα-
λό μας ως ΙΔΕΑ, που σπάνια πραγματοποιείται· μια ευκταία, μια επι-
θυμητή μορφή αθλητισμού που εκφράζει έναν μάλλον εξωπραγ-
ματικό αθλητισμό.

Όμως, αν θελήσουμε να μεταστρέψουμε την εξωπραγματική αυτή 
έννοια σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, και νοουμένου μάλιστα  ότι οι μέχρι τώρα 
επιβαλλόμενες ποινές σε ασεβούντες αθλητές και δήθεν φιλάθλους 
αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές, μία και μοναδική, πιστεύω, παρα-
μένει η ακολουθητέα οδός·  ήτοι, ΓΟΝΕΙΣ και ΣΧΟΛΕΙΟ να προβούμε 
σε μια μακρόχρονη και δαπανηρή προεργασία.  Και διευκρινίζω:-

Να παρέχουμε στο παιδί μια γενική ηθικο-πνευματική ΑΓΩΓΗ και 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, με την αγωγή να αρχίζει από τη βρεφική, όχι από την 
παιδική του ηλικία· γιατί όπως αποφαίνεται και ο  Πλούταρχος δεν 
μπορείς να διαμορφώσεις ένα δενδρύλλιο σε υγιές, ευθυτενές και 
καρποφόρο δέντρο, αν από την αρχή δεν το θρέψεις σωστά και το 
προστατεύσεις από τα ενάντια στοιχεία της φύσης.

Να προικίσουμε το παιδί με μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, μια ευ-
ρεία ανθρωπιστική εκπαίδευση, μη εξαιρουμένης βέβαια και της 
ωφελιμιστικής κατάρτισης, απαραίτητης για την εξασφάλιση των 
προς το  ζην.  Στη δε ανθρωπιστική, να περιλαμβάνουμε ένα φιλό-
δοξο πρόγραμμα που να καλλιεργεί τη βασική φιλοσοφική σκέψη, 
η οποία με τον χρόνο, να οδηγήσει στο «Γνώθι σαυτόν», στην κατα-

νόηση τής  ύπαρξής μας και τής δημιουργίας τού κόσμου· σε μια κα-
τάσταση, που να ελευθερώνει τον άνθρωπο από τη δυστυχία, τους 
φόβους και τις προκαταλήψεις.

Αλλά, για να μπορεί η εκπαίδευση να δεχτεί τέτοιες αλματικές βελτι-
ώσεις, απαιτείται ένα νέο αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα, ενισχυμέ-
νο και με θέματα «αισθητικής αγωγής», γιατί είναι αυτά κυρίως που 
εκλεπτύνουν και εξευγενίζουν την ψυχή»· ένα πρόγραμμα που να 
το αξιοποιούν ειδικοί παιδαγωγοί, οι οποίοι να αντικρίζουν το κα-
θετί με πνεύμα ανοικτό, θετικό και εποικοδομητικό· δάσκαλοι με αί-
σθηση αξιοπρέπειας, που να μην έχουν περιθώρια να παρεκκλίνουν 
από τον κώδικα τής ευπρέπειας και τής εντιμότητας.

Το ποιοτικό σχολείο πρέπει να προβληματίζει όλους μας. Γιατί αυτό 
είναι το ασάλευτο βάθρο, πάνω στο οποίο ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ ο πολιτι-
σμός και τροφοδοτείται η πρόοδος. «Το έργο τού σχολείου», έλεγε 
ένας πρύτανης τού Harvard, «είναι εξεχόντως σημαντικό, γιατί επά-
νω σ’ αυτό εδράζεται η ανάπτυξη, η ελευθερία και η ευτυχία κάθε 
ατόμου, η ποιότητα τής κοινωνίας και ο πλούτος των εθνών».

Και είναι προφανές ότι κάτω από τέτοιες ιδεώδεις συνθήκες αγωγής 
και εκπαίδευσης, το παιδί θα ενηλικιώνεται, μετουσιώνοντας τις ήδη 
αφομοιωθείσες αξίες σε ‘πράξη ζωής’, με συνέπεια τη διαμόρφωσή 
του σε υγιές και νουνεχές κύτταρο τής κοινωνίας.  Τότε, και μονάχα 
τότε, θα ελευθερωθούμε κι εμείς από τον βραχνά τού άγχους και τής 
απελπισίας, και θα αναπνεύσουμε τον ζείδωρο αέρα τής ανακούφι-
σης· ο δε ταλαίπωρος Ολυμπισμός θα αναβιώσει και αυτός και θα 
περιβληθεί την αρχική του ΑΙΓΛΗ, ΔΟΞΑ και ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ.

Επιβαλλόμενο συνεπώς χρέος μας, είναι να αγωνιστούμε για τον 
σκοπό αυτόν·  αφού, ύστερα από τους γονείς, είναι το σχολείο που 
θα πλάσει τήν ψυχή τού παιδιού, θα τού δυναμώσει το πνεύμα και 
το σώμα, και θα το ολοκληρώσει ως άνθρωπο·  είναι το σχολείο, που 
με το ποιόν τής διδακτέας ύλης και το ποιόν των διδασκόντων, θα 
αλλάξει αργά ή γρήγορα και το ποιόν τού μαθητή.

Αυτές, Κυρίες και Κύριοι, ήταν ανέκαθεν οι σκέψεις και οι προσδο-
κίες μου σκέψεις και προσδοκίες για την εφαρμογή μιας πολυπό-
θητης ΒΡΕΦΙΚΗΣ αγωγής, μιας ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ παιδείας και μιας 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ τής διδακτέας ύλης·  σκέψεις και προσδοκίες, που 
κυριαρχούσαν, και κυριαρχούν ακατάπαυστα στα όνειρα και τις φι-
λοδοξίες μου.

Θα λεχθεί, ίσως, πως ένα τέτοιο όνειρο είναι όνειρο χιμαιρικό, γιατί 
η υλοποίησή του συνεπάγεται ισχυρή βούληση, γενναία απόφαση 
από την πολιτεία και αφειδώλευτες δαπάνες, λ.χ. για ενίσχυση των 
σχολών γονέων, που να επιμορφώνουν σχετικά τις εγκύους, αναζή-
τηση κατάλληλων νηπιαγωγών και προμήθεια εκπαιδευτικού εξο-
πλισμού.  Και είναι το όλο τίμημα  σίγουρα βαρύ, βαρύτατο ένα τί-
μημα, που με κάνει να διερωτώμαι:

Αξίζει, άραγε, να επωμιστούμε ένα τόσο δυσβάστακτο χρέος;  Την 
απάντηση μάς τη δίνει μέσα από τα βάθη έξι αιώνων, ο ρηξικέλευ-
θος Γερμανός μεταρρυθμιστής Λούθηρος: «Για κάθε δουκάτο», λέει, 
«που ξοδεύουμε για την ανέγερση πόλεων και φρουρίων, πρέπει να 
ξοδεύουμε  εκατόν για την ορθή αγωγή ενός και μόνο νέου· γιατί ο 
νέος αυτός, όταν μεγαλώσει, θα μπορεί να πείσει κι άλλους να κά-
νουν χρήσιμα έργα. Και ο καλός πολίτης είναι ο πολυτιμότερος θη-
σαυρός τού κράτους, και αξίζει πολύ περισσότερα από μεγαλοπρε-
πή ανάκτορα και από σωρούς αργύρου και χρυσού.»

Με τον ‘ευσεβή’ αυτόν πόθο, αγαπητοί μου, κατακλείνω τον χαιρετι-
σμό μου, με την έκφραση εγκάρδιων ευχαριστιών προς τη σεβαστή 
Ολυμπιακή Επιτροπή και, όλως ιδιαιτέρως, προς τον έντιμο και ανι-
διοτελή ιδεολόγο πρόεδρό της, κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, για τη γενναι-
όδωρη φιλοφρόνηση που μου έχουν επιφυλάξει, και την οποία βα-
θύτατα εκτιμώ. Οι ευχαριστίες μου, τέλος, και σε σας, τους ευγενώς 
παρευρεθέντες  που με τιμήσατε με την παρουσία σας».



Ντίνος 
Λευκαρίτης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

CITIUS ALTIUS FORTIUS

Λίγες ημέρες μετά το τέλος των 23ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώ-
νων, ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου στην PyeongChang, 
ο Ντίνος Ντ. Λευκαρίτης, μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» για την 
εμπειρία των Αγώνων, τη δική του αγωνιστική παρουσία και το 
μέλλον.

«Ήταν όλα πολύ πρωτόγνωρα. Απέκτησα πολλές καινούργιες εμπει-
ρίες και έζησα πράγματα που τα συνειδητοποιείς μόνο όταν τα ζή-
σεις. Όλο το περιβάλλον στους Ολυμπιακούς είναι το ιδανικό για 
έναν αθλητή, αφού σε βοηθά να ξεπερνάς τα όρια σου, δίπλα από 
ανθρώπους που έχουν παρόμοιους στόχους», τόνισε ο 23χρονος 
σκιέρ, ο οποίος ήταν και ο σημαιοφόρος της Κύπρου στην Κορέα: 
«Η στιγμή που έρχεται η σειρά σου να βγεις στο γήπεδο στην τε-
λετή έναρξης, είναι μια μοναδική στιγμή όπου νιώθεις περηφά-
νεια που αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου και θέλεις να σηκώσεις 
όσο πιο ψηλά μπορείς τη σημαία στο γήπεδο. Είναι κάποια δευ-
τερόλεπτα που είσαι εντελώς σε ένα άλλο κόσμο».

Αγωνιζόμενος στο γιγαντιαίο σλάλομ και στο σλάλομ, ο Ντίνος 
Λευκαρίτης δεν μπόρεσε να τερματίσει. Τον ρωτήσαμε τι πήγε λά-
θος: «Είναι ένα κομμάτι του αθλήματος μας που πρέπει να αντι-
μετωπίσουμε. Τυγχαίνουν πολλά στον αγώνα. Πιστεύω βρέθηκα 
και λίγο άτυχος. Γενικά όμως, τα έδωσα όλα. Έγινε μια πολύ σωστή 
προετοιμασία και στην εκκίνηση ένιωθα πανέτοιμος. Στον αγώνα 
ήταν οι πιο δύσκολες συνθήκες που μπορούσα να βρω και πολύ 
ψηλό το επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένος επειδή έδωσα τον καλύ-
τερο μου εαυτό, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Επειδή είναι 
ένας αγώνας που περιμένεις καιρό, ελπίζεις να μην τύχουν κάποια 
πράγματα και να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Στον έναν αγώνα, εί-

κοσι και πλέον αθλητές δεν τερματισαν και στον άλλο πάνω από 
60, με αθλητές απ΄ όλα τα επίπεδα να μένουν εκτός».

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, ο Λευκαρίτης αναχώρησε αμέ-
σως για την Ελλάδα, όπου συμμετείχε σε αγώνες: «Την επομένη 
της επιστροφής πήγα στην Ελλάδα, για αγώνες στον Παρνασσό. 
Έτρεξε σε Ελληνικό αγώνα και στο κυπριακό πρωτάθλημα που 
το διοργανώσαμε στην Ελλάδα. Μετά θα έρθω στην Κύπρο για 
το πρόγραμμα της Εθνικής που θα μας πάρει σε Σερβία, Μαυρο-
βούνιο και Βουλγαρία μέχρι το τέλος του Μάρτη».

Η τελευταία μας ερώτηση ήταν αν σκέφτεται καθόλου το «Πεκί-
νο 2022»: «Εννοείται, θέλω να ξαναπάω σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 
μετά απ΄ αυτή την εμπειρία. Σίγουρα, δεν χορταίνεις, θέλεις πα-
ραπάνω. Πάντα βλέπεις πιο μπροστά».


