
Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, λίγο λιγότερο από δύο χρόνια πριν την τελετή έναρ-
ξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020», η Κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα απέ-
κτησε το πρώτο της μέλος. Ο ιστιοπλόος Παύλος Κοντίδης εξασφάλισε εκείνη την

ημέρα μαθηματικά την πρόκριση του στη medal race στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ιστιοπλοΐας, με αποτέλεσμα η Κύπρος να πάρει κάρτα πρόκρισης για το αγώνισμα του
Laser.

Ο 28χρονος αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού αναμένεται στο Τόκιο να αγω-
νιστεί για 4η φορά στην αθλητική του καριέρα σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέραν από
το ιστορικό αργυρό μετάλλιο στο «Λονδίνο 2012» (το μοναδικό μέχρι σήμερα με-
τάλλιο της Κύπρου σε Ολυμπιακούς), ο Κοντίδης αγωνίστηκε επίσης στο «Πεκίνο
2008» (τερμάτισε 13ος) και στο «Ρίο 2016» (7ος).

Σελ. 10

Συνέντευξη Παύλου Κοντίδη
Λίγες ημέρες αφότου αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα Laser της ιστιοπλοΐας
για 2η συνεχόμενη χρονιά, ο Παύλος Κοντίδης μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα». Αναφέρθη-
κε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Δανίας, τους επόμενους του στόχους και στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες, ενώ έστειλε το μήνυμα του στους Κύπριους αθλητές. «Αυτό που δηλώνω
δημόσια, είναι πως θα προετοιμαστώ όσο πιο καλά γίνεται για το Τόκιο και θα δώσω το παν
μου, ξέροντας ότι έτσι θα είμαι στους διεκδικητές».

Σελ. 11

Με Κοντίδη ξεκίνησε η στελέχωση της Ολυμπιακής ομάδας
Ο Κύπριος ιστιοπλόος αναδείχθηκε τον Αύγουστο παγκόσμιος πρωταθλητής 
στα Laser και παράλληλα προκρίθηκε για 4η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες
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Αφιέρωμα στους 
Α΄ Παγκύπριους Αγώνες 
και την «Αθήνα 1896»
«Η Ελληνική νήσος θέλει αξιωθή να πέμψη
εις τους Ολυμπιακούς, αθλητάς ικανούς». Με
αυτή την πρόταση η Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή αναφέρθηκε στην προκήρυξη του
ΓΣΟ των Α΄ Παγκύπριων Αγώνων το 1896,
αγώνες που σκοπό είχαν να αποτελέσουν
προκριματικοί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
«Αθήνα 1896».

Στο Προεδρικό αντιπροσωπεία
της ΚΟΕ
Δεκτή από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
έγινε την Παρασκευή 31 Αυγούστου αντι-
προσωπεία της ΚΟΕ αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, τον Γενικό
Γραμματέα Στρατηγό Χαράλαμπο Λόττα και
τη Γενική Διευθύντρια κα. Όλγα Πιπερίδου
Χρυσάφη. Τον Υπουργό Παιδείας και Πολι-
τισμού εκπροσώπησε η Επιθεωρήτρια Φυ-
σικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης κα. Κάλ-
λη Χατζηιωσήφ.

Δύο τελικούς η Κύπρος 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Στίβου 
Ο Απόστολος Παρέλλης και η Νεκταρία Πα-
ναγή ήταν οι δύο αθλητές της Κύπρου που
εξασφάλισαν την πρόκριση τους στον τελι-
κό των αγωνισμάτων τους, σε δισκοβολία και
μήκος αντίστοιχα, στο 24ο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Στίβου στο Βερολίνο που ολοκλη-
ρώθηκε στις 12 Αυγούστου στο Βερολίνο. Ο
Παρέλλης πήρε την 8η θέση και η Παναγή
την 11η.

ΟλυμπιακάΝέα
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«Πλεόνασμα η Pyeongchang 2018»
Μετά από δημοσίευμα στον κορεατι-
κό Τύπο, που έκανε λόγο για σοβαρό
χρέος που άφησαν οι πρόσφατοι Χει-
μερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην
Pyeongchang, η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή (ΔΟΕ) επιβεβαίωσε προ-
ηγούμενη δήλωση του εκτελεστικού
διεθυντή Κριστόφ Ντούμπι ότι ανα-
μένουν πλεόνασμα αρκετών εκατομ-
μυρίων δολαρίων από τους συγκε-
κριμένους Αγώνες και το οποίο πλεό-
νασμα θα γνωστοποιηθεί τις επόμε-
νες εβδομάδες.

Πρωτιά για Κίνα 
στους Πανασιατικούς
Με την τελετή λήξης την Κυριακή 2 Σε-
πτεμβρίου, έπεσε η αυλαία των Πανασια-
τικών Αγώνων 2018, που πραγματοποι-
ήθηκαν στις πόλεις Τζακάρτα και Παλεμ-
πάνγκ της Ινδονησίας. Η Κίνα πήρε την
πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων με 132
χρυσά, 92 αργυρά και 65 χάλκινα, ενώ
δεύτερη ήταν η Ιαπωνία με 75 χρυσά, 56
αργυρά και 74 χάλκινα. Τρίτη στον πίνακα
μεταλλίων πλασαρίστηκε η Νότια Κορέα
με 49-58-70. Η διοργανώτρια Ινδονησία
ήταν 4η με 31 χρυσά, ενώ ακολούθησε το
Ουζμπεκιστάν με 21 χρυσά. Ένα χρυσό,
ένα αργυρό και δύο χάλκινα ήταν ο απο-
λογισμός της Ενοποιημένης Κορέας, η
οποία συμμετείχε σε μερικά αγωνίσματα
με κοινές ομάδες αθλητών από το Βορρά
και το Νότο της χερσονήσου. Στην τελετή
λήξης παρευρέθηκε ο πρόεδρος της ΔΟΕ
κ. Τόμας Μπαχ, ενώ έγινε η παράδοση της
σημαίας στην διοργανώτρια των 19ων Πα-
νασιατικών Αγώνων, το 2022, η κινέζικη
πόλη της Χανγκζού.

«Σταθερή πρόοδος» ενόψει Τόκιο 2020
Ο εκτελεστικός διευθυντής των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» Τοσίρο Μούτο, μι-
λώντας κατά τη διάρκεια της πρώτης παγκόσμιας ενημέρωσης των ΜΜΕ, που πραγμα-
τοποιήθηκε στην ιαπωνική
πρωτεύουσα στις αρχές Σε-
πτεμβρίου, δήλωσε πως οι
διοργανωτές κάνουν στα-
θερή πρόοδο σε όλους
τους τομείς, δύο περίπου
χρόνια πριν την τελετή
έναρξης. «Έχουμε πλέον
μεταφερθεί από το στάδιο
προγραμματισμού, στο
στάδιο της επιχειρησιακής
ετοιμότητας», τόνισε ο κ.
Μούτο.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το πε-
ριβάλλον στο οποίο ζει οποιοσδήποτε άν-
θρωπος, επιδρά και διαμορφώνει το χαρα-
κτήρα του. Και όταν λέω, περιβάλλον, εννοώ
όχι μόνο τον κλειστό χώρο διαβίωσης αλλά
ευρύτερα την κοινωνία. Οι τάσεις μάλιστα
της κοινωνίας που επικρατούν στο συγκε-
κριμένο χώρο, ιδιαίτερα σε μικρές χώρες
όπως η Κύπρος, όπου επικρατεί εγωϊσμός,
ανταγωνισμός και μιμητισμός, είναι άμεσα
συνδεδεμένες με τις ενέργειες του καθενός
και ιδιαίτερα των νέων.

Οι τάσεις που επικρατούν σήμερα, ασφαλώς
δεν έχουν καμία σχέση με τις ιδανικές, δη-
λαδή που μπορούν να διαμορφώσουν ένα
καλό χαρακτήρα. Γι’ αυτό και παρατηρούν-
ται όλα αυτά τα αρνητικά φαινόμενα όπως η
βία, η εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά. Το
αντιστάθμισμα, ή αν θέλετε η άμυνα της
όποιας πολιτείας, σ’ αυτές τις τάσεις είναι η
σωστή αγωγή και παιδεία. Έτσι, κάθε ευνο-
μούμενη πολιτεία, προσπαθεί μέσα από την
αγωγή και παιδεία να δημιουργεί τέτοιους
ανθρώπους που να είναι σε θέση να αντι-
σταθούν στις προσκλήσεις της εποχής.

Ο αθλητισμός, ως κοινωνικό φαινόμενο, είναι

φυσικό να επηρεάζεται από αυτή την κατά-
σταση με συνέπεια να παρατηρούμε όλα τα
αρνητικά της Κοινωνίας και στον αθλητισμό
μας. Επειδή, δε ο αθλητισμός έχει την ιδιότητα,
εκτός από το να επηρεάζεται και να επηρεάζει,
άμεση είναι η ανάγκη καθιέρωσης, μέσα στο
σχολικό πρόγραμμα και της Ολυμπιακής Παι-
δείας. Αυτή η παιδεία θα γίνει βίωμα των νέ-
ων και θα την φέρουν όχι μόνο στους αγωνι-
στικούς χώρους, αλλά και στο ευρύτερο κοι-
νωνικό σύνολο. Μια τέτοια προϋπόθεση, εξυ-
πακούει αλλαγή νοοτροπίας αλλά και κατα-
νόηση ανάγκης της Ολυμπιακής Παιδείας.

Όλοι οι κοινωνικοί φορείς οικονομικοί, πολι-
τιστικοί, εκπαιδευτικοί, υγείας κ.λ.π. συγκλί-
νουν προς το βασικό στόχο δημιουργίας
μιας υγιέστερης και ευτυχέστερης κοινω-
νίας. Ο ασφαλέστερος τρόπος προσέγγισης,
αυτών των επιδιώξεων, είναι η εκπαίδευση
και διά μέσου της Ολυμπιακής Παιδείας.

Σίγουρα, υπάρχουν δυσκολίες. Όμως οι
αξίες και αρχές της αθλητικής ιδεολογίας
αποτελούν υπαρξιακή αναφορά και μονό-
δρομο για έναν καλύτερο κόσμο.

Ντίνος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος ΚΟΕ

Υπαρξιακή αναφορά 
η Ολυμπιακή Παιδεία
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Στόχος τα 2,2 δισ. ευρώ για LA 2028
Την 1η Ιανουαρίου 2019 θα έχει δικαίωμα η οργανωτική επι-
τροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «Λος Άντζελες 2028» να προ-
χωρήσει στην υπογραφή χορηγών, με τον χορηγικό στόχο να
έχει τεθεί στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επιτροπή χορηγών
συστάθηκε με επικεφαλής τον πρόεδρο του «LA 2028» κ. Κέισι
Βάσερμαν, ενώ σε αυτή περιλαμβάνεται ο πρόεδρος της Ολυμ-
πιακής Επιτροπής των Ηνω-
μένων Πολιτειών κ. Λάρι
Προμπστ. Σύμφωνα με την
εφημερίδα Sport Business Jo-
urnal, όσοι επιθυμούν να γί-
νουν «χρυσοί» χορηγοί του
«Λος Άντζελες 2028», θα πρέ-
πει να καταβάλουν τουλάχι-
στον 87 εκατομμύρια ευρώ.
«Για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία θα είμαστε σε θέση να
προσφέρουμε ένα δεκαετές
χορηγικό πλάνο», τόνισε ο κ.
Βάσερμαν, αναφορικά με την
ελκυστικότητα της χορήγη-
σης των Αγώνων του 2028.

Η Αδελαΐδα για το 2026
Στη Διεθνή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων ξεκίνησαν ήδη
τη διαδικασία εξεύρεσης διοργανώτριας πόλης για το 2026, με
την Αυστραλία να φαντάζει ως πιθανός προορισμός, οκτώ μό-
λις χρόνια μετά τους αγώνες στο Gold Coast. Η πόλη της νότιας
Αυστραλίας, Αδελαΐδα, ενδιαφέρεται έντονα για τους Αγώνες,
με τον δήμαρχο της πόλης να δηλώνει ότι εξετάζουν τα οικο-
νομικά δεδομένα. Το Gold Coast ξόδεψε περίπου 1,3 δισεκα-
τομμύρια ευρώ για τη διοργάνωση του 2018. Η πόλη του Περθ
(διοργανώτρια του 1962), που βρίσκεται στη δυτική ακτή της
Αυστραλίας, επίσης ενδιαφέρεται για τους Αγώνες, ενώ υποψη-
φιότητα αναμένεται να καταθέσει και η πρωτεύουσα της Μα-
λαισίας, Κουάλα Λουμπούρ (διοργανώτρια του 1998). Πιθανή
υποψηφιότητα εξετάζουν επίσης το Έντμοντον του Καναδά, η
Νέα Ζηλανδία με Όκλαντ και Κράιστσερτς, αλλά και η Παπούα
Νέα Γουινέα με την πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι. Οι Αγώνες του
2022 θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Τέλος ο αποκλεισμός του Κουβέιτ
Από τον Οκτώβριο του 2015 η Ολυμπιακή Επιτροπή του Κου-
βέιτ είχε αποκλειστεί από τη ΔΟΕ, λόγω κρατικής παρέμβασης,
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι αθλητές της αραβικής χώρας
να αναγκαστούν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Ρίο υπό την Ολυμπιακή σημαία. Μάλιστα ο σκοπευτής Φε-
χαΐντ Αλ-Ντιχάνι είχε πάρει χρυσό στο διπλό τραπ, ένα μετάλ-
λιο που δεν θα πιστωθεί ποτέ στη μικρή χώρα του αραβικού
κόλπου. Όμως, από τα μέσα Αυγούστου 2018 ο αποκλεισμός
αποτελεί παρελθόν, μετά από έντονη προσπάθεια δεκαοκτώ
μηνών από τη κυβέρνηση για αλλαγές στον αθλητικό νόμο. Η
άρση του αποκλεισμού προέκυψε λίγες μέρες πριν την έναρξη
των Πανασιατικών Αγώνων, με το Κουβέιτ να συμμετέχει κανο-
νικά στη διοργάνωση.

Ολυμπιακά Νέα απ΄ όλο τον κόσμο

Το Olympic Order στον πρόεδρο Μουν
Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ, βράβευσε τον πρόεδρο της
Νοτίου Κορέας κ. Μουν Τζάε-ιν με το χρυσό Olympic Order, η
οποία είναι η ύψιστη τιμή που προσφέρει η ΔΟΕ. Οι παραλήπτες
του Olympic Order τιμώνται για τη σπουδαία τους προσφορά στο
Ολυμπιακό Κίνημα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό
μέγαρο στη Σεούλ, στα τέλη Αυγούστου 2018. Σε ανακοίνωση
της η ΔΟΕ ανέφερε: «Το βραβείο δόθηκε ως ένδειξη αναγνώρι-
σης της πολύτιμης προσφοράς του προέδρου Μουν για την τε-
ράστια επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων Pyeongchang 2018, η
οποία ανάμεσα σε άλλα περιλάμβανε και την συμμετοχή αθλη-
τών από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Λαοκρατικής Δημοκρα-
τίας της Κορέας».
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Σε δύο σημαντικές διε-
θνείς διοργανώσεις θα
συμμετάσχει η Κυπρια-
κή Ομοσπονδία Τζούν-
το τον Σεπτέμβριο.
Τρεις αθλητές θα εκ-
προσωπήσουν την ομο-
σπονδία στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών, που θα διε-
ξαχθεί στο Μπακού του
Αζερμπαϊτζάν, μεταξύ
17-24 Σεπτεμβρίου. Αυ-
τοί είναι οι Χρίστος Τρι-
κωμίτης (73κ.), Ρούν-
τολφ Κουρτίδης (73κ.)
και Φειδίας Κονναρής
(81κ.). Προηγουμένως,
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 στη Σόφια της Βουλγα-
ρίας, μεταξύ 13-16 Σεπτεμβρίου, την Κύπρο θα εκπροσωπή-
σουν οι Βάσια Κούρρη (48κ.), Σοφία Ασβεστά (52κ.), Γιώργος
Μπαλαρτζισβίλι (60κ.), Λουκάς Λουκά (60κ.), Άριστος Μιχαήλ
(81κ.) και Γιώργος Κρουσανιωτάκης (90κ.). Και στις δύο διορ-
γανώσεις, τους αθλητές θα συνοδέψει ο ομοσπονδιακός
προπονητής κ. Λαυρέντης Αλεξανίδης.

ΤΖΟΥΝΤΟ 
Σε Μπακού και Σόφια

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Δύο μετάλλια στους Βαλκανικούς

Ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός φιλοξένησε η Κύπρος και ο Ναυτικός Όμιλος Αμ-
μοχώστου, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Μεταξύ 27 Αυ-
γούστου και 5 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στη Λεμεσό οι αγώνες του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Optimist, με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών,
προπονητών και συνοδών. Συγκεκριμένα, στη διοργάνωση έλαβαν μέρος 263 αθλη-
τές από 57 χώρες. Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Εξάλλου, την 24η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας στην κατηγορία
RS:X κατέλαβε ο Ανδρέας Καριόλου στο Σόποτ της Πολωνίας στα τέλη Αυγούστου. Στη συνέχεια, ο έμπειρος ιστιοπλόος έριξε την προσο-
χή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Ενοσίμα της Ιαπωνίας, μεταξύ 9 και 16 Σεπτεμβρίου.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Η Κύπρος φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist

Με τέσσερις αθλητές συμμετείχε τον Ιούλιο η Κυπριακή Ομοσπον-
δία Τριάθλου στον αγώνα 2018 Tartu Triathlon European Cham-
pionships στην πόλη Τάρτου της Εσθονίας. Στην πρώτη τους συμ-
μετοχή στην Εθνική ο Πασχάλης Φράγκου του Ν.Ο. Αμμοχώστου και
ο Παναγιώτης Αντωνίου του Ν.Ο. Πάφου κατέλαβαν την 4η και 7η
θέση αντίστοιχα στην κατηγορία τους. Η Σταύρη Περικλέους του
Κεραυνού Στροβόλου κατάλαβε την 9η θέση και η Ιουλία Παναγιώ-
του του Ν.Ο. Πάφου την 28η. Αρχηγός αποστολής ήταν ο προπονη-
τής του Ν.Ο. Πάφου κ. Γιώργος Κάπονας.

ΤΡΙΑΘΛΟ
Καλά πλασαρίσματα στην Εσθονία

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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Ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Κύπρος στους Βαλκανι-
κούς Νέων Ποδηλασίας Δρόμου που έγιναν στα Σκόπια στις αρχές Σεπτεμ-
βρίου. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Κάλια Λαζάρου στο αγώνισμα Αν-
τοχής Κορασίδων, ενώ το χάλκινο πήρε η Δήμητρα Κουκουμά στο αγώνισμα
Ατομικής Χρονομέτρησης Νεανίδων. Ο Έφηβος Πέτρος Προκοπίδης πήρε
την έβδομη θέση στο αγώνισμα Αντοχής, όπως και στην Ατομική Χρονομέ-
τρηση ο Παίδας Κωνσταντίνος Παυλίδης. Την ικανοποίηση του στους αθλη-
τές εξέφρασε ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Γιάννης Ταμουρίδης. Ιδιαίτε-
ρες ευχαριστίες εξέφρασε η ομοσπονδία στον προπονητή κ. Νίκο Κυριακίδη
και στον αρχηγό αποστολής κ. Χάρη Γεωργάκη
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Στο Hockey Series που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γκνιέζνο της
Πολωνίας μεταξύ 28 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2018, συμμε-
τείχε η Εθνική Κύπρου. Πρόκειται για την προκριματική διοργάνω-
ση για το Hockey Series Finals, το οποίο με τη σειρά του καθορίζει
τις ομάδες που παίρνουν την πρόκριση για το ανά τετραετίας Παγ-
κόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Κύπρος αντιμε-
τώπισε τις Πολωνία, Ιταλία (προκρίθηκαν ως οι δύο πρώτες), Τσε-
χία, Ουκρανία και Λιθουανία. Η χώρα μας βρίσκεται στο Νο60 της
παγκόσμιας κατάταξης και αντιμετώπισε ασφαλώς ομάδες ψηλότε-
ρα στην κατάταξη, με την Πολωνία να βρίσκεται ψηλότερα απ΄ όλες,
στο Νο21 του κόσμου. Η χώρα μας δέχτηκε πέντε ήττες, με τη στε-
νότερη απέναντι στη Λιθουανία με 2-0. Αξιοσημείωτο είναι πως όλοι
οι παίκτες της Κύπρου ήταν ηλικίας 18 ετών και κάτω!

ΓΚΟΛΦ
Αξιοσημείωτη επιτυχία στη Γλυφάδα

Τη 2η θέση πίσω από τη Βουλγαρία στο 4ο Διεθνές Πρωτά-
θλημα Νέων Γκολφ, που διεξήχθη στα τέλη Αυγούστου στη
Γλυφάδα στην Αθήνα, κατέκτησε η Εθνική Νέων Κύπρου. Αυ-
τό ήταν και το πρώτο τρόπαιο του κυπριακού γκολφ σε διε-
θνείς διοργανώσεις! Την ομάδα που πήρε τη 2η θέση αποτε-
λούσαν οι αθλητές Νικόλας Πιτυρής, Θεόδωρος Μιχαήλ και
Τέιτ Ντόμπσον, ενώ στη διοργάνωση είχαν επίσης θετική πα-
ρουσία οι Μιχαήλ Προδρόμου, Ανδρέας Μπαλτσούκος και
Έκτορας Μενελάου. Την ομάδα συνόδεψαν οι Φάνος Πιτυ-
ρής και ο προπονητής Άνταμ Ντέιβισον.
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Με τη διεξαγωγή παγκύπριου τουρνουά στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο
στη Λεμεσό ολοκληρώθηκε στα μέσα Αυγούστου το πρόγραμμα
ανάπτυξης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για το
Μπιτς Βόλεϊ. Συμμετείχαν 37 επίλεκτες ομάδες αγοριών και κορι-
τσιών, ηλικίας 7-17 ετών, απ΄ όλες τις επαρχίες. Στα καλοκαιρινά
καμπ σ΄ όλες τις επαρχίες, ο συνολικός αριθμών των παιδιών που
συμμετείχαν, από τις 11 Ιουνίου μέχρι τον Αύγουστο, ξεπέρασε τα
630! Οι ομοσπονδιακοί προπονητές, Βαγγέλης Κουτουλέας και Γιάν-
νης Πετρούδης, που είχαν υπό την εποπτεία τους τα καλοκαιρινά
καμπ, δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από την πρόοδο των παι-
διών και από το ταλέντο που υπάρχει.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Πάνω από 630 παιδιά στο Μπιτς Βόλεϊ

ΧΟΚΕΪ
Σημαντικές εμπειρίες στην Πολωνία

ΣΤΙΒΟΣ
Δύο τελικοί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ο Απόστολος Παρέλλης και η Νεκταρία Παναγή ήταν οι δύο
αθλητές της Κύπρου που εξασφάλισαν την πρόκριση τους
στον τελικό των αγωνισμάτων τους, σε δισκοβολία και μή-
κος αντίστοιχα, στο 24ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που
ολοκληρώθηκε στις 12 Αυγούστου στο Βερολίνο. Έντεκα συ-
νολικά αθλητές και αθλήτριες εκπροσώπησαν τη χώρα μας,
με τον Παρέλλη να παίρνει την 8η θέση και την Παναγή να
πλασάρεται στην 11η.
«Θεωρώ ότι ήταν μία από
τις επιτυχημένες παρου-
σίες του κυπριακού στί-
βου σε Ευρωπαϊκά Πρω-
ταθλήματα. Οι δύο προ-
κρίσεις σε τελικό Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος
έχουν ιδιαίτερα σημασία
για μας και θεωρούνται
επιτυχίες», ήταν το σχόλιο
του αρχηγού της κυπρια-
κής αποστολής, κ. Φοί-
βου Κωνσταντινίδη.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΝΕΩΝ

Ηεπόμενη αγωνιστική πρόκληση για την Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή είναι οι 3οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, που θα διε-
ξαχθούν στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής μεταξύ 6-18

Οκτωβρίου.

Είναι η 4η και τελευταία μεγάλη διοργάνωση πολλαπλών αθλημά-
των που θα λάβει μέρος το 2018 η Κύπρος, μετά τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες στην PyeongChang τον Φεβρουάριο, τους
Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Gold Coast τον Απρίλιο και τους Με-
σογειακούς Αγώνες στην Ταραγόνα τον Ιούνιο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που θα διεξαχθούν για πρώτη
φορά εκτός Ασίας -μετά τη Σιγκαπούρη το 2010 και τη Ναντζίνγκ το
2014- αναμένεται να λάβουν μέρος 4 χιλιάδες αθλητές από 206 χώ-
ρες. Θα δοθούν μετάλλια σε 241 αγωνίσματα από 32 αθλήματα.
Ανάμεσα στους αθλητές θα βρίσκονται και έξι Κύπριοι, οι οποίοι θα
λάβουν μέρος σε πέντε αθλήματα.

Στο στίβο και στη σφυροβολία θα αγωνιστεί ο Νικόλας Κεσίδης,
στην κολύμβηση η Κάλια Αντωνίου (50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο,
50μ. ύπτιο) και η Αλεξάνδρα Σιεγκόλεβα (50μ. και 100μ. πεταλού-
δα), στο τζούντο (66 κιλά) ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι, στη ρυθμική
γυμναστική η Αναστασία Πίνγκου και στο dance breaking η Αϊρίν
Τάνος.

Αρχηγός αποστολής της κυπριακής αποστολής θα είναι ο λειτουρ-
γός της ΚΟΕ κ. Γεώργιος Παναγίδης, ενώ μαζί του θα ταξιδέψουν και
οι προπονητές Χρυσταλλένη Τρικωμίτη (γυμναστική), Παναγιώτης
Χαραλάμπους (στίβος), Χρίστος Χριστοδουλίδης (τζούντο), Εμμα-
νουήλ Χαλκιαδάκης (dance breaking) και Παύλος Δίγκλης (κολύμ-
βηση).

Την αποστολή θα συνοδέψει και ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μι-
χαηλίδης ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Συνεδρία της
ΔΟΕ, ενώ το Δ.Σ. του ΚΟΑ θα εκπροσωπήσει ο κ. Τάσος Προκοπίου.

Δύο μετάλλια ο απολογισμός
Στις δύο προηγούμενες συμμετοχές της Κύπρου σε Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων, η χώρα μας μέτρησε δύο μετάλλια και τα δύο αργυ-
ρά, στο στίβο. Το 2010 στη Σιγκαπούρη ο σφυροβόλος Αλέξανδρος
Πουρσανίδης πήρε τη 2η θέση με βολή στα 70.30μ. Τέσσερα χρό-
νια μετά, στην Κίνα, η σπρίντερ Σκεύη Ανδρέου πήρε το αργυρό
μετάλλιο στα 100μ, με επίδοση 11.71. Αξιοσημείωτη είναι και η 4η
θέση της Λεοντίας Καλλένου στο ύψος το 2010.

Επόμενη πρόκληση το «Μπουένος Άιρες 2018»
Η Κύπρος αναμένεται να συμμετάσχει στους 3ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων σε πέντε αθλήματα

Στιγμιότυπο από τον τελικό των 100μ. στην Ναντζίνγκ 2014, 
όπου η Σκεύη Ανδρέου (κέντρο) κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Η Σκεύη Ανδρέου με την κυπριακή σημαία το 2014 στη Ναντζίνγκ.
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Η Αθλητική Ψυχολογία είναι ένα κρίσιμο γρανάζι στο χώρο του
αθλητισμού, ένας τομέας όπου οι ομάδες και οι αθλητές που το αξιο-
ποιούν στο έπακρο, βλέπουν θετικά αποτελέσματα στην προσπά-
θειά τους. Η Συμβουλευτική Ψυχολόγος με εξειδίκευση στην αθλη-
τική ψυχολογία κα. Θάλεια Παναγή, παραχώρησε συνέντευξη στα
«Ολυμπιακά Νέα», όπου μίλησε για τα οφέλη που φέρνει η Αθλητι-
κή Ψυχολογία και την αντιμετώπιση που λαμβάνουν σήμερα οι
επαγγελματίες του χώρου.

Αρχικά, την ρωτήσαμε για την κατάσταση σήμερα στην Κύπρο σε
ό,τι αφορά την Αθλητική Ψυχολογία και κατά πόσον οι ομάδες και οι
αθλητές αντιλαμβάνονται τη σημασία της συγκεκριμένης επιστή-
μης: «Οι πλείστες ομάδες δεν έχουν αθλητικό ψυχολόγο με πλήρη
απασχόληση, αλλά έχουν συνεργασίες. Κάποιες ομάδες το θεωρούν
σημαντικό κομμάτι και εργοδοτούν ως συνεργάτες ψυχολόγους για
τις μικρές ηλικίες, θέτοντας από εκεί βάσεις. Σε σύγκριση με πριν
πέντε χρόνια, πλέον πολλοί αθλητές σταμάτησαν να το βλέπουν ως
ταμπού και επισκέπτονται αθλητικό ψυχολόγο, ενώ πολλοί αθλητές
έχουν πλέον και στο τιμ τους ψυχολόγο. Είμαστε σε καλό δρόμο, πε-
ρισσότερο στα ατομικά σπορ».

Γιατί όμως στα ομαδικά σπορ δεν υπάρχει η ανάλογη ζήτηση; «Θε-
ωρώ ότι γενικά υπάρχει μια έλλειψη αντίληψης της αξίας, ενώ είναι
και το ταμπού ακόμη. Στα ομαδικά ίσως να θεωρούν ότι δεν εξαρ-
τάται η απόδοση της ομάδας από έναν αθλητή, ενώ στα ατομικά ο
αθλητής ξέρει καλά ότι όλα εξαρτώνται απ’ αυτόν. Δεν ισχύει όμως
αυτό καθόλου, αφού και οι έντεκα μιας ομάδας πρέπει να λειτουρ-
γήσουν σε μάξιμουμ βαθμό».

Πόσο μεγάλο πλεονέκτημα μπορεί να δώσει σε έναν αθλητή η προ-
σοχή ψυχολόγου; «Ο ρόλος του αθλητικού ψυχολόγου είναι πολυε-

πίπεδος», τονίζει η Θάλεια Παναγή και συνεχίζει: «Δεν σημαίνει ότι
ένας αθλητής έχει πρόβλημα και τότε πάει στον ψυχολόγο. Αλλά αυ-
τός μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς, όπως άγχος, συγκέν-
τρωση, αυτοπεποίθηση, μέχρι και στις δυσκολίες της καθημερινό-
τητας που όλοι έχουν, με αποτέλεσμα όταν φτάσει η ημέρα του αγώ-
να, να είναι ο αθλητής σε καλό σημείο. Άλλωστε, όσες προπονήσεις
και θυσίες να κάνει ένας αθλητής, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αν
δεν διαχειριστεί τους τομείς που ανάφερα. Ο αθλητικός ψυχολόγος,
επίσης, δεν υπάρχει μόνο για να πάει κάποιος στο γραφείο του, αλ-
λά μπορεί να είναι στο τιμ του αθλητή την ημέρα του αγώνα ή να
τον πάρει τηλέφωνο και να τον βοηθήσει να διαχειριστεί κάποια θέ-
ματα. Έχει πολλούς αθλητές που ακόμη το θεωρούν σαν ταμπού ή
ότι πρέπει πρώτα να έχουν πρόβλημα πριν δουν τον ειδικό. Αλλά η
δουλειά του αθλητικού ψυχολόγου είναι να είναι δίπλα σου την ώρα
του μεγάλου αγώνα και να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις τους στό-
χους σου».

Το πιο συχνό πρόβλημα που έχει ένας αθλητής είναι το άγχος του
επερχόμενου αγώνα. Πως μπορεί ένας αθλητής να το διαχειριστεί;
«Δεν υπάρχει αθλητής ή άνθρωπος που δεν έχει άγχος. Κάποιοι
όμως το έχουν σε πιο μεγάλο βαθμό και άλλοι σε πιο μικρό», λέει η
κα. Παναγή. « Στην Αθλητική Ψυχολογία υπάρχουν τεχνικές, που τις
μαθαίνεις καιρό πριν τον μεγάλο αγώνα και πρέπει να τις εφαρμό-
ζεις σε άλλους αγώνες και στην προπόνηση. Αυτές είναι η νοερή
απεικόνιση, οι τεχνικές χαλάρωσης, ο θετικός αυτοδιάλογος και η
στοχοθεσία. Μικρή, ήμουν αθλήτρια του στίβου στο ΓΣΠ και ο λόγος
που δεν μπόρεσα να προχωρήσω, ήταν το άγχος μου. Αν είχα κά-
ποιο να με βοηθήσει τότε, θα είχα καλύτερες επιδόσεις. Και γι΄ αυ-
τό αποφάσισα να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα για να βοηθήσω
άλλους», κατέληξε η Θάλεια Παναγή.

ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΗ
Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Η σημασία της Αθλητικής Ψυχολογίας

«Έχει πολλούς αθλητές που ακόμη το θεωρούν σαν ταμπού 
ή ότι πρέπει πρώτα να έχουν πρόβλημα πριν δουν τον ειδικό.

Αλλά η δουλειά του αθλητικού ψυχολόγου είναι 
να είναι δίπλα σου την ώρα του μεγάλου αγώνα 

και να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις τους στόχους σου»
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AΦΙΕΡΩΜΑ

«Η Ελληνική νήσος θέλει αξιωθή να πέμψη 
εις τους Ολυμπιακούς, αθλητάς ικανούς»
Ο ΓΣΟ προκήρυξε τους Α΄ Παγκύπριους Αγώνες το 1896, με σκοπό να αποτελέσουν προκριματικοί 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 1896»

Ηπρώτη συμμετοχή της Κύπρου ως ανεξάρτητη χώρα σε
Ολυμπιακούς Αγώνες ήρθε ως γνωστό τον Φεβρουάριο
του 1980 στο Λέικ Πλάσιντ των ΗΠΑ, ενώ το ντεμπούτο σε

Θερινούς Αγώνες μερικούς μήνες μετά, στη Μόσχα. Όμως, Κύ-
πριοι αθλητές αγωνίζονταν στους σύγχρονους Ολυμπιακούς
Αγώνες από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, το 1896 στην Αθήνα,
εκπροσωπώντας βεβαίως την Ελλάδα.

Ο Ιωάννης Φραγκούδης με καταγωγή από τη Λεμεσό κατέκτησε
τρία μετάλλια στην Α΄ Ολυμπιάδα, χρυσό στο αυτόματο πιστόλι
25μ., αργυρό στο τυφέκι 300μ. και χάλκινο στο πιστόλι 50μ., ενώ
ο Αριστείδης Κωνσταντινίδης που καταγόταν από το Λευκόνοικο
πήρε χρυσό στην ποδηλασία δρόμου. Ο τρίτος Κύπριος που αγω-
νίστηκε στην Αθήνα το 1896 (και πρώτος χρονικά), ήταν ο Ανα-
στάσιος Ανδρέου από τη Λεμεσό, ο οποίος μάλιστα πήρε την
πρόκριση μέσω των Α΄ Παγκυπρίων Αγώνων και ακολούθως μέ-
σα από τους Α΄ Πανελληνίους Αγώνες.

Προκριματικοί οι Α΄ Παγκύπριοι
Το 1895 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε έκκληση προς
όλους τους απανταχού Έλληνες να γυμναστούν, για να μπορέ-
σουν να λάβουν μέρος στους Πανελληνίους Αγώνες που θα ήταν
και προκριματικοί των Α΄ Ολυμπιακών Αγώνων. Η έκκληση αυτή

ώθησε τον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Ολύμπια» (ΓΣΟ) να προκη-
ρύξει τους Παγκύπριους Αθλητικούς Αγώνες, που διεξήχθησαν
το διήμερο 3-4 Φεβρουαρίου 1896 στο τότε γυμναστήριο του
ΓΣΟ στη Λεμεσό, στην Χωράφα του Χρυσοστομίδη, το σημερινό

«Τούτο κρατύνει εν ημίν την ελπίδα, ότι η Ελληνική νήσος θέλει αξιωθή να πέμψη
εις τους Ολυμπιακούς, αθλητάς ικανούς να μεταφέρωσιν εις την εαυτών πατρίδα
το πρώτον εκ της Μητρός Ελλάδος διδόμενον αυτοίς άθλον», έγραψε η Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή σε επιστολή της προς τον ΓΣΟ.

Φωτογραφία της επιτροπής και των αθλητών των Α’ Παγκυπρίων Αγώνων.
Τρίτος από αριστερά στη μεσαία σειρά είναι ο δάσκαλος Ανδρέας
Θεμιστοκλέους. Ο Αναστάσιος Ανδρέου διακρίνεται τρίτος από δεξιά
στην κάτω σειρά, ενώ δεύτερος από δεξιά στην κάτω σειρά είναι
ο Χαράλαμπος Νικολαΐδης.
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δημόσιο κήπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το στάδιο ΓΣΟ, που έμει-
νε στην ιστορία για τους αθλητικούς αγώνες δεκαετιών στην πό-
λη, κτίστηκε τον Μάιο του 1898.

Ο ΓΣΟ έγινε έτσι ο Σύλλογος που τέλεσε τους Α΄ Παγκυπρίους
Αγώνες το 1896, αγώνες που πραγματοποιήθηκαν για να αποτε-
λέσουν προκριματικούς για τους Α΄ Ολυμπιακούς Αγώνες! Με επι-
κεφαλής τον δάσκαλο Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο ΓΣΟ έστειλε σε
όλες τις πόλεις και χωριά και στους τότε υπάρχοντες Γυμναστι-
κούς Συλλόγους και σε κάθε Έλληνα Κύπριο πρόσκληση, γραμ-
μένη σε γλαφυρό ύφος, με μπόλικες αναφορές στην πλούσια ελ-
ληνική ιστορία και στο Έθνος. Η ανακοίνωση καταλήγει με το
αθλητικό κομμάτι: «Γνήσια ημείς τέκνα της Ελληνικής πατρίδος,
αποβλέποντες ευέλπιδες εις τους ορίζοντας του Εθνικού μέλ-
λοντος, είναι ανάγκη να κατέλθωμεν εκ των πρώτων εις την κο-
νίστραν των μεγάλων αγώνων, οίτινες θα συγκεκντρώσωσι το
προσεχές έαρ εις το ιοστέφανον των Αθηνών άστυ εκπροσώπους
όλων των εθνών. Προς τούτο ο ένταυθα Γυμναστικός Σύλλογος
τα ‘Ολύμπια’ προκηρύττει διά την 6ην προσεχούς Ιανουαρίου
1896 τους επόμενους αγώνας:

Α΄ Αγώνα δρόμου 800 μέτρων
Β΄ Αγώνα άλματος εις μήκος απλούν
Γ΄ Αγώνα άλματος εις ύψος μετά δρόμου
Δ΄ Αγώνα σφαιροβολίας.

Εις τους αγώνας τούτους είναι δεκτός πας Έλλην Κύπριος.».

Η ιστορική επιστολή της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
Ο ΓΣΟ φαίνεται πως γνωστοποίησε στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή την πρόθεση για διοργάνωση Παγκυπρίων Αγώνων, ως
προκριματικούς, αφού η ΕΟΕ απέστειλε στον ΓΣΟ σχετική επι-
στολή. Η συγκεκριμένη ιστορική επιστολή μιλάει αρχικά για Εθνι-
κή υπερηφάνεια για την ενέργεια του ΓΣΟ, ενώ αναλώνει μεγάλο
μέρος στην απαίτηση όπως αφαιρεθούν τα χρηματικά έπαθλα
για τους Παγκύπριους Αγώνες, για να διαφυλαχθεί έτσι ο ερασι-
τεχνικός χαρακτήρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Η επιστολή, που
υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας, Τιμολέων Ι. Φιλήμων: 

«Κύριε Πρόεδρε, η επί των Ολυμπιακών Αγώνων Επιτροπεία με-
τά μεγίστης χαράς άμα τε και Εθνικής υπερηφανείας έλαβε γνώ-
σιν της επί τη τελέσει των Ολυμπιακών Αγώνων προκηρύξεως
του υμετέρου Γυμναστικού Συλλόγου τα «Ολύμπια», περί των
εκτελεσθησομένων εν Λεμησσώ την 6ην Ιανουαρίου του προσε-
χούς έτους (1896) Παγκυπρίων Αγώνων.

Τούτο κρατύνει εν ημίν την ελπίδα, ότι η Ελληνική νήσος θέλει
αξιωθή να πέμψη εις τους Ολυμπιακούς, αθλητάς ικανούς να με-
ταφέρωσιν εις την εαυτών πατρίδα το πρώτον εκ της Μητρός Ελ-
λάδος διδόμενον αυτοίς άθλον.

Εν τούτοις, Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να παρατηρήσω ήμιν ότι, τα
εν τω προγράμματι τεθέντα χρηματικά βραβεία πρέπει ν’ αφαι-
ρεθώσι, διότι ο πρώτος και κύριος όρος της εις τους Ολυμπια-
κούς Αγώνας συμμετοχής των αγωνιστών είναι, όπως ούτοι προ-
σέλθωσιν ως ερασιτέχναι, τουτέστι να μην διηγωνίσθησαν ουδέ-
ποτε επί χρηματική αμοιβή οιαδήποτε και της ελαχίστης χρημα-
τικής αξίας, διότι ουδείς χρηματίτης αγών υφίσταται κατά τους
ημετέρους Ολυμπιακούς Αγώνας, καθώς δεν υφίστατο και εν τη
αρχαιότητι.

Ευελπιστούντες, Κύριε Πρόεδρε, ότι θέλετε συμμορφωθή προς
την παράκλησιν ταύτην της ημετέρας Επιτροπείας».

Πράγματι, ο ΓΣΟ έβγαλε νέα εγκύκλιο στις 16 Οκτωβρίου 1895

για συμμόρφωση, όπου ανακοίνωσε ότι απέσυρε τα χρηματικά
βραβεία, συμπληρώνοντας πως «ήλπιζεν ότι η Κυπριακή νεολαία
θα κατήρχετο αθρόα εις την κονίστραν υπέρ της δάφνης και της
ελαίας».

Οι Α΄ Παγκύπριοι
Οι Α΄ Παγκύπριοι Αγώνες διεξήχθησαν τελικά την 3η και 4η Φε-
βρουαρίου 1896, με 22 αθλητές να δηλώνουν συμμετοχή, αλλά
με τους δύο Κερυνειώτες να μην κατέρχονται τελικά. Σύμφωνα
με την εφημερίδα «Σάλπιγξ» της 10ης Φεβρουαρίου 1896, στους
Αγώνες έλαβαν μέρος δύο αθλητές από Λευκωσία, δύο από Πά-
φο, ένας από Μόρφου και δεκαπέντε από Λεμεσό.

Οι πρώτοι Παγκυπριονίκες ήταν:

Άλμα εις τριπλούν μετά φοράς Ιωάννης Φ. Κολακίδης ΓΣΟ
Άλμα εις ύψος μετά φοράς Ιωάννης Φ. Κολακίδης ΓΣΟ
Δρόμος 100 μέτρων Αναστάσιος Ανδρέου ΓΣΟ
Δρόμος 400 μέτρων Αναστάσιος Ανδρέου ΓΣΟ
Άλμα απλούν μετά φοράς Αναστάσιος Ανδρέου ΓΣΟ
Ασκήσεις επί μονοζύγου Κ. Π. Ποδαρόπουλος ΓΣΠ
Σφαιροβολία Κ. Π. Ποδαρόπουλος ΓΣΠ
Άλμα επί κοντώ Μ. Δ. Φραγκούδης ΓΣΟ

Δρόμος 800 μέτρων Χαρ. Νικολαΐδης ΓΣΠ

Όπως καταγράφηκε στο βιβλίο «Ο Κλασικός Αθλητισμός στην Κύ-
προ 1892-1925» του Παύλου Αγγελινίδη, «από τους νικητές, προ-
κρίθηκαν για να σταλούν εις τα Αθήνας για να λάβουν μέρος
στους Ολυμπιακούς ο Αναστάσιος Ανδρέου και ο Χαράλαμπος
Νικολαΐδης». Ο δεύτερος, πατέρας του Διαγόρα Νικολαΐδη, τελι-
κά δεν μετέβη στην Αθήνα. Ο μοναδικός από την Κύπρο που τα-
ξίδεψε στην Ελλάδα ήταν ο Αναστάσιος Ανδρέου.

Στην Αθήνα ο Ανδρέου
Γεννημένος στη Λεμεσό το
1877, ο Ανδρέου μετά το θρίαμ-
βο του στους Α΄ Παγκύπριους
Αγώνες, μετέβη στην Αθήνα,
όπου αγωνίστηκε στους Α΄ Πα-
νελληνίους Αγώνες, που έλαβαν
χώρα στις 9-10 Μαρτίου στο
Παναθηναϊκό Στάδιο. Νίκησε
στα 110μ. με εμπόδια με επίδο-
ση 21.4 (το πρώτο Πανελλήνιο
Ρεκόρ), ενώ πήρε τη 2η θέση
στα 100μ. πίσω από τον Αλέ-
ξανδρο Χαλκοκονδύλη. Η νίκη
του Ανδρέου στα 110μ. με εμ-
πόδια τον συμπεριέλαβε στην
Ελληνική Ολυμπιακή ομάδα.

Η πρώτη συμμετοχή Κύπριου
αθλητή σε σύγχρονους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες καταγράφηκε
έτσι τη 2η ημέρα των Αγώνων,
στις 7 Απριλίου 1896 (ή 26 Μαρ-
τίου με το παλιό ημερολόγιο). Ο
Αναστάσιος Ανδρέου έτρεξε
στον προκριματικό των 110μ. με
εμπόδια, παίρνοντας την 4η και
τελευταία θέση στην 1η σειρά.

Ο Αναστάσιος Ανδρέου κατέκτησε
την πρωτιά στα 100μ., 400μ. και στο

μήκος στους Α΄ Παγκύπριους Αγώνες
και την πρωτιά στα 110μ. με εμπόδια
στους Α΄ Πανελληνίους, παίρνοντας
έτσι το δικαίωμα συμμετοχής στους

Ολυμπιακούς Αγώνες.
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ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

Στο Προεδρικό αντιπροσωπεία της ΚΟΕ
Δεκτή από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νί-
κο Αναστασιάδη έγινε το πρωί της Παρασκευής 31 Αυγούστου 2018
αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), αποτε-
λούμενη από τον Πρόεδρο κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, τον Γενικό Γραμματέα
Στρατηγό Χαράλαμπο Λόττα και τη Γενική Διευθύντρια κα. Όλγα Πιπε-
ρίδου Χρυσάφη.

Τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστα Χαμπιαούρη εκπρο-
σώπησε στη σύσκεψη η Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαί-
δευσης κα. Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά από
αίτημα της ΚΟΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η ηγεσία της Ολυμπιακής Επιτροπής
συζήτησαν μια σειρά από σημαντικά θέματα, ενώ έγινε ενημέρωση
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την Επιτροπή και τις δρα-
στηριότητες και δράσεις που έχει αναλάβει, στα πλαίσια του νέου στρα-
τηγικού της σχεδιασμού για το 2019-2020.

Σημαντικό θέμα της συνάντησης ήταν το οικονομικό και συγκεκριμέ-
να η ετήσια κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει η ΚΟΕ. Η ηγεσία της
Επιτροπής υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις αναφορικά με τη θε-
σμική της κατοχύρωση μέσω νομοθεσίας. Έγιναν επίσης αναφορές και
σε διάφορες άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΚΟΕ, τόσο στον οι-
κονομικό τομέα, όσο και σε άλλους τομείς.

Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης τόνισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την
ανάγκη να ενισχυθεί η στήριξη του κράτους προς την Ολυμπιακή Επι-
τροπή, πέραν του οικονομικού, έτσι ώστε να μπορέσει απρόσκοπτα η
ΚΟΕ να συνεχίσει το σημαντικό της έργο, που της έχει ανατεθεί από τη
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, πάντοτε με βάση τον Ολυμπιακό Χάρτη.
Παράλληλα, παρέδωσε στον πρόεδρο συγκεκριμένα στοιχεία αναφο-
ρικά με ενέργειες στις οποίες προβαίνει η ΚΟΕ για εκσυγχρονισμό της
λειτουργίας της, με βάση τη χρηστή διοίκηση.

Η ΚΟΕ βρήκε πλήρη κατανόηση από τον Πρόεδρο, μέσα σε μία θετική
συνάντηση, ενώ την ικανοποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι εν μέσω των
πολλών κρίσιμων εξελίξεων σε διάφορους τομείς της κυπριακής κοι-
νωνίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρήκε το χρόνο να δεχθεί την
ηγεσία της Ολυμπιακής Επιτροπής στο γραφείο του.

Πρώτο μέλος της Ολυμπιακής ομάδας ο Κοντίδης
Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, λίγο λιγότερο από δύο χρόνια πριν την
τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» και η Κυπριακή
Ολυμπιακή ομάδα απέκτησε το πρώτο της μέλος. Ο ιστιοπλόος Παύλος
Κοντίδης εξασφάλισε εκείνη την ημέρα μαθηματικά την πρόκριση του στη
medal race στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας, που έλαβε χώρα στο
Άρχους της Δανίας, με αποτέλεσμα η Κύπρος να πάρει κάρτα πρόκρισης
για το αγώνισμα του Laser.

Ο Παύλος Κοντίδης λίγες μέρες μετά κατέκτησε την πρωτιά στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα, αναδεικνυόμενος έτσι ως back to back κορυφαίος του
κόσμου στο αγώνισμα του. Ο 28χρονος αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Λε-
μεσού αναμένεται στο Τόκιο να αγωνιστεί για 4η φορά στην αθλητική του
καριέρα σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέραν από το ιστορικό αργυρό μετάλ-
λιο στο «Λονδίνο 2012» (το μοναδικό μέχρι σήμερα μετάλλιο της Κύπρου
σε Ολυμπιακούς), ο Κοντίδης αγωνίστηκε επίσης στο «Πεκίνο 2008» (τερ-
μάτισε 13ος) και στο «Ρίο 2016» (7ος).

Το άθλημα της ιστιοπλοΐας στο «Τόκιο 2020» θα διεξαχθεί στην Enoshima
Yacht Harbour, που βρίσκεται στα νότια προάστεια του Τόκιο. Ήδη, ο Κον-
τίδης μετέβη στην περιοχή, στα τέλη Αυγούστου, για τον πρώτο εγκλιμα-
τισμό.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά τον Παύλο Κοντίδη, τον
προπονητή του, την ομάδα που τον στηρίζει και την Ομοσπονδία του για
τη σπουδαία αυτή επιτυχία να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στην κατηγορία Laser της Ιστιο-
πλοΐας και να «κλειδώσει» την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020.

Σημαντικό θέμα της συνάντησης ήταν το οικονομικό και συγκεκριμένα η ετήσια
κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει η ΚΟΕ. Η φώτο είναι από τη συνάντηση του

Φεβρουαρίου 2018 στο Προεδρικό.

Πέραν από το ιστορικό αργυρό μετάλλιο στο «Λονδίνο 2012», ο Κοντίδης
αγωνίστηκε επίσης στο «Πεκίνο 2008» (τερμάτισε 13ος) και στο «Ρίο 2016» (7ος).

00 Olymbiaka NEA 20d:Layout 1  9/11/18  4:19 PM  Page 10



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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΟΝΤΙΔΗΣ

Λίγες ημέρες αφότου αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα
Laser της ιστιοπλοΐας για 2η συνεχόμενη χρονιά και έχοντας εξα-
σφαλίσει στο Άρχους την πρόκριση του για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες «Τόκιο 2020», ο Παύλος Κοντίδης μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα».
Αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Δανίας, τους επόμε-
νους του στόχους και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ κλείνοντας
έστειλε το μήνυμα του στους Κύπριους αθλητές.

«Ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο να βγεις στην κορυφή, αλλά εί-
ναι ακόμη πιο δύσκολο να παραμείνεις εκεί, αφού πλέον οι αντίπαλοι
προσπαθούν να σε κερδίσουν. Υπάρχει σεβασμός προς το πρόσω-
πο σου, αλλά την ίδια στιγμή πεισμώνουν για να σε περάσουν, επει-
δή είσαι ο παγκόσμιος πρωταθλητής», είπε αρχικά ο Κοντίδης ανα-
φορικά με το βαθμό δυσκολίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο, ενώ συμ-
πλήρωσε για τον αγώνα: «Αγωνιστικά ήμουν σε πολύ καλή κατάστα-
ση. Είχα τη στρατηγική μου και ήθελα να μειώσω το ποσοστό του ρί-
σκου και να μην επιτρέψω σε κάποιο μεγάλο λάθος να με φέρει πίσω
στη βαθμολογία από τα προκριματικά. Αυτό επειδή μόλις μία σκάρ-
τη κούρσα μπορείς να έχεις, δικαιούσαι στην ουσία ένα μόνο λάθος,
το οποίο το πιο πιθανό είναι να έρθει στα τελικά και όχι στα προκρι-
ματικά. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, λίγοι όμως το υλοποίησαν. Τις πρώ-
τες μέρες είχα χαμηλές βαθμολογίες και με βοήθησε».

Πλέον, ο Λεμεσιανός ιστιοπλόος ετοιμάζεται για την επόμενη πρό-
κληση, που θα είναι στην Ιαπωνία, στο στίβο όπου θα διεξαχθεί η
ιστιοπλοΐα το 2020: «Μέσα Σεπτεμβρίου θα αγωνιστώ στα Ολυμπια-
κά νερά, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 27 Αυγούστου αναχωρούμε
(σ.σ. η συνέντευξη δόθηκε προηγουμένως), αφού θέλαμε να έρθου-

με όσο πιο κοντά γίνεται στις αντίστοιχες ημέρες των Ολυμπιακών,
που είναι τέλη Ιουλίου. Ο Σεπτέμβριος στην Ιαπωνία διαφέρει αρκε-
τά από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά αν είμαστε τυχεροί μπορεί
να πιάσουμε συνθήκες Ολυμπιακών. Μετά είναι ο αγώνας, που απο-
τελεί την έναρξη για τα παγκόσμια κύπελλα για τη σεζόν 2018-2019».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο απέχουν λιγότερο από δύο χρόνια
και ο Παύλος ξεκινά ήδη να σκέφτεται το μεγάλο αθλητικό ραντε-
βού: «Έχουμε δύο χρόνια μέχρι τότε, όμως δεν πολύ μακριά. Δεν έχω
μετρήσει τις φορές που θα πάω εκεί για προετοιμασία, αλλά θα είναι
λιγότερες σε σχέση με το Ρίο. Όταν ήμασταν στο Άρχους είχαμε άν-
θρωπο εκεί που έκανε μετρήσεις ρευμάτων και ανέμου, κάτι πολύ
σημαντικό για τον αγώνα. Μέσα Οκτωβρίου θα ξαναπάμε για προ-
ετοιμασία στην Ιαπωνία, αλλά σε άλλη πόλη, όπου θα γίνει το παγ-
κόσμιο του 2019».

Όσον αφορά στους στόχους του στο Τόκιο, ο αθλητής του Ναυτικού
Ομίλου Λεμεσού είναι ξεκάθαρος: «Αυτό που δηλώνω δημόσια, εί-
ναι πως θα προετοιμαστώ όσο πιο καλά γίνεται και θα δώσω το παν
μου, ξέροντας ότι έτσι θα είμαι στους διεκδικητές. Θα τα δώσω όλα
και στο τέλος θέλω, βλέποντας τον Παύλο στον καθρέφτη, να μπορώ
να πω ότι έκανα ότι μπορούσα».

Ζητήσαμε από τον Κοντίδη να κάνει και μια αναφορά στους υπόλοι-
πους Κύπριους αθλητές υψηλού επιπέδου, που ενώνονται μέσω του
hashtag #TeamCyprus. «Έχουμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας, η
Ολυμπιακή ομάδα και όχι μόνο. Παρακολουθώ τους πλείστους, στα
social media και στους αγώνες τους. Ξέρω ότι οι πλείστοι είχαν πα-
νευρωπαϊκά αυτές τις ημέρες. Κάποιοι έμειναν πίσω από τον καλό

α
υ

ς).
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Μαζί για μια νέα πορεία!
Tokyo 2020

Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!

#TeamCyprus

Διαχρονικός χορηγός Μέγας χορηγός Επίσημος χορηγός
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