
Γεμάτο ήταν το 2018 για τους Κύπριους αθλητές, αφού η χρονιά περιλάμβανε
τέσσερις διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων όπου συμμετείχε η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και η Κυπριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώ-

νων (ΚΕΚΑ).

Η Κύπρος ήταν παρούσα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Pyeon-
gChang 2018», στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Buenos Aires 2018», στους
Κοινοπολιτειακούς Αγώνες «Gold Coast 2018» και στους Μεσογειακούς Αγώ-
νες «Tarragona 2018». Τα αποτελέσματα που έφεραν οι αθλητές μας στις δύο
τελευταίες διοργανώσεις ήταν εντυπωσιακά, γράφοντας ιστορία για την Κύ-
προ.

Στο Gold Coast της Αυστραλίας οι 46 αθλητές της Κύπρου κατέγραψαν το
καλύτερο αποτέλεσμα της χώρας μας στη 10η της εμφάνιση στη διοργάνω-
ση, αφού με τα οκτώ χρυσά, το ένα αργυρό και τα πέντε χάλκινα, τερματίσα-
με για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα του πίνακα μεταλλίων. Πρόσωπα της
Κύπρου στους Αγώνες ήταν η Διαμάντω Ευριπίδου στη ρυθμική γυμναστική
και ο Μάριος Γεωργίου στην ενόργανη.

Δύο μήνες μετά, στην Ταραγόνα της Ισπανίας η Κύπρος συμμετείχε με 118 αθλη-
τές σε 24 από τα 31 αθλήματα, κατακτώντας τέσσερα χρυσά μετάλλια, δύο αργυ-
ρά και δύο χάλκινα, απολογισμός που μας κατέταξε στη 12η θέση (επίδοση-ρεκόρ)
του πίνακα των μεταλλίων, σε συμμετοχή-ρεκόρ των 26 χωρών. Το πρόσωπο της κυ-
πριακής αποστολής ήταν αναμφίβολα ο Μάριος Γεωργίου.
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Εξαιρετικός ο αγωνιστικός απολογισμός του 2018 για την Κύπρο
Ιστορία έγραψαν οι αθλητές μας στους Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες
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Μαζί χέρι-χέρι Cyta και ΚΟΕ!
Η Cyta, σταθερή στη διαχρονική της στήριξη
προς τις αξίες του Ολυμπισμού και τη συμ-
μετοχή της Κύπρου στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, υπέγραψε νέα συνεργασία με την
ΚΟΕ για την περίοδο 2018-2020, ενόψει των
Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020». Η τελε-
τή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρου-
σία του προέδρου της ΚΟΕ κ. Ντίνου Μιχαη-
λίδη και της προέδρου της Cyta κα. Ρένα
Ρουβιθά Πάνου.

Συνέντευξη Μάριου Γεωργίου
«Η 10η θέση στο σύνθετο στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα είναι για μένα μια πολύ μεγά-
λη επιτυχία. Στον αγώνα βρίσκονταν οι κα-
λύτεροι αθλητές της ενόργανης και αφήσα-
με πίσω μας μεγάλα ονόματα. Είναι η μεγα-
λύτερη μου επιτυχία το 2018, αφού σε αυτό
τον αγώνα αγωνίστηκα με όλους, Κινέζους,
Ιάπωνες, Ρώσους, Βρετανούς και Αμερικα-
νούς και ξεπέρασα αρκετούς», τόνισε ο Μά-
ριος Γεωργίου σε συνέντευξη του στα
«Ολυμπιακά Νέα».

Κυπριακή Ολυμπιακή 
Βιβλιοθήκη
Ένα όραμα γίνεται πραγματικότητα, αφού
έχει ήδη δρομολογηθεί η σύσταση της Κυ-
πριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης. Πρόκειται
για μακρόπνοο σχεδιασμό της ΚΟΕ, προκει-
μένου να δημιουργηθεί το εφαλτήριο για πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού αθλητι-
σμού. Ελπίδα είναι η Κυπριακή Ολυμπιακή Βι-
βλιοθήκη να εξυπηρετήσει την παραγωγή
και τη διάχυση επιστημονικής γνώσης για
τον κυπριακό αθλητισμό.

ΟλυμπιακάΝέα
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Κοινή επιστολή για το 2032 
από Νότια και Βόρεια Κορέα
Μετά τη συμφωνία μεταξύ των ηγετών της Νοτίου και Βορείου Κορέας
στις 19 Σεπτεμβρίου για κοινή υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2032, σε συνάντηση παραγόντων του αθλητισμού των δύο χωρών
που ακολούθησε τον Οκτώβριο, αποφασίστηκε όπως γίνει το επόμενο βή-
μα και σταλεί επιστολή στη ΔΟΕ με επιβεβαίωση της πρόθεσης για κοινή
υποψηφιότητα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν
κοινή ομάδα για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ, ενώ
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αναμένεται να συμμετάσχουν με
κοινές ομάδες σε έξι ή επτά αθλήματα. Παρόμοια επιστολή για το 2032
απέστειλε η Ινδονησία και η Ινδία, ενώ πρόθεση για υποψηφιότητα έχει
και το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας. Σκέψεις για διοργάνωση των Αγώνων
κάνουν στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και στη Γερμανία. Η απόφα-
ση για τη διοργανώτρια πόλη του 2032 αναμένεται να παρθεί το 2025.

Έκδοση:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμφιπόλεως 21, Τ.Κ.23931
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Τηλ.: +35722449880
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Theopress LTD
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Ο αθλητικός κόσμος αποχαιρέτησε 
τον Πάτρικ Μπάουμαν
Ο χαμός του Πάτρικ Μπάουμαν στην ηλικία των 51 ετών από καρδιακή προ-
σβολή κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, στις 13 Οκτωβρί-
ου, σκόρπισε θλίψη στο χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο Ελβετός ήταν
παράγοντας αρκετών αθλητικών ομοσπονδιών και οργανώσεων, όπως της
FIBA, των 3ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Λωζάνη 2020» και
ήταν μέλος της ΔΟΕ. Στις αρχές Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο
στη Λωζάνη στην παρουσία του προέδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και πλήθος
ανθρώπων του αθλητισμού. Ο κ. Μπαχ είπε για τον Μπάουμαν πως «τώρα
άρχισε να φαίνεται το μεγάλο κενό που άφησε στις καρδιές τόσων ανθρώ-
πων και στο Ολυμπιακό Κίνημα». Συλλυπητήριο μήνυμα στη ΔΟΕ έστειλε και
η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η έννοια «αθλητισμός» στη ρεαλιστική
της μορφή είναι ιδέα. Είναι μια ιδέα που
πηγάζει από τα βάθη του ανθρώπου
και μια από τις ευγενέστερες εκδηλώ-
σεις της ψυχής του. Γι΄ αυτό και αυτή η
ιδέα όταν μεταφέρεται, ενσαρκώνεται
και υλοποιείται σωστά μέσα στους
αγωνιστικούς χώρους, δημιουργεί μια
πολύτιμη ακτινοβολία, ψυχική και
πνευματική τόσο στους αθλούμενους
όσο  και στους φιλάθλους.

Στη σύγχρονη εποχή στον αθλητισμό
παρουσιάζονται φαινόμενα που καμιά
σχέση έχουν με όσα αναφέρθηκαν πιο
πάνω. Τα συχνά κρούσματα ντόπινγκ
που καταρρακώνουν κάθε ηθική έν-
νοια, η άκρατη εμπορευματοποίηση
και η εξάρτηση πολλές φορές αθλητών
και αθλημάτων από τους χορηγούς, η
γιγαντοποίηση του φαινομένου, ο πα-
ραγοντισμός, η βία που για ένα διά-
στημα ταρακούνησε ολόκληρο το

αθλητικό οικοδόμημα, είναι πραγματι-
κότητες που δεν μπορούν να αγνοη-
θούν, αφού δημιουργούν και προϋπο-
θέσεις αμφισβήτησης. Αποτελούν
όμως και αυτά τα φαινόμενα μέρος της
κοινωνικής διάστασης του αθλητισμού
και της ιδιότητας του να επηρεάζει και
να επηρεάζεται από τις εκάστοτε κοι-
νωνικές τάσεις που επικρατούν το συγ-
κεκριμένο χρόνο.

Δεν είναι όμως αυτό, η ουσία και το
αληθινό νόημα του αθλητισμού. Τα αρ-
νητικά φαινόμενα, αποτελούν εμφά-
σεις που παρουσιάζονται μόνο στην
πρακτική του. Ο γνήσιος αθλητισμός εί-
ναι αυτός που ενσαρκώνεται από την
ιδεολογία του η οποία βιώνεται μέσα
από τη συμμετοχή. Κανένας αθλητής
που έχει βιώσει τον αθλητισμό, δεν πα-
ρουσιάζεται με πάθη ή βρώμικα συναι-
σθήματα.

Ο γνήσιος Αθλητισμός
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Στο Ντακάρ η σημαία 
των Ολυμπιακών Νέων
Με λιτή και σύντομη σε διάρκεια τελετή λήξης στις
18 Οκτωβρίου, έπεσε η αυλαία στους 3ους Ολυμπια-
κούς Αγώνες Νέων, που πραγματοποιήθηκαν στο
Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Κατά τη διάρκεια
της τελετής, η σημαία των Αγώνων παραδόθηκε
στο δήμαρχο της πόλης του Ντακάρ της Σενεγάλης,
κ. Σοχάμ Ελ Γουαρντίνι, για τους Αγώνες του 2022.
Ακολούθως ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ κή-
ρυξε τη λήξη των Αγώνων, τους οποίους χαρακτή-
ρισε «φανταστικούς» και πρόσθεσε ότι «γιορτάσα-
με ένα σπουδαίο φεστιβάλ αθλητισμού. Σας ευχα-
ριστώ για την εξαιρετική σας απόδοση, ήσασταν οι
καλύτεροι».

Γιβραλτάρ και Τρινιντάντ για το 2021
Η Διεθνής Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων (CGF)
ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι δύο χώρες εκδή-
λωσαν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση των Κοινοπολι-
τειακών Αγώνων Νέων του 2021. Πρόκειται για το Τρι-
νιντάντ και Τομπάγκο στην Καραϊβική και το Γιβραλτάρ
στην Ευρώπη. Η απόφαση για τη διοργανώτρια αναμέ-
νεται να παρθεί τον Ιανουάριο, αν και αναμένεται μια
προκαταρτική απόφαση της CGF τον Νοέμβριο. Οι Αγώ-
νες του 2021 είχαν δοθεί αρχικά στη Βόρεια Ιρλανδία,
όμως η αδυναμία των διοργανωτών να καλύψουν τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις, λόγω του κυβερνητικού
αδιεξόδου, ανάγκασαν την CGF τον περασμένο Ιούνιο
να πάρει πίσω την εντολή προς τους Βορειοϊρλανδούς.

Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο

«Ζωντανό» το Κάλγκαρι για το 2026
Η υποψηφιότητα του Κάλγκαρι του Καναδά για τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 παρέ-
μεινε «ζωντανή» μετά τη δραματική ψηφοφορία του
δημοτικού συμβουλίου στα τέλη Οκτωβρίου. Πρό-
ταση για τερματισμό της υποψηφιότητας, για οικο-
νομικούς λόγους, πέρασε μεν με ψήφους 8-7, όμως
απαιτούνταν δέκα θετικοί ψήφοι για να απορριφθεί
η υποψηφιότητα. Πλέον, το λόγο θα έχουν οι κάτοι-
κοι της πόλης σε δημοψήφισμα στα μέσα Νοεμβρί-
ου. Η πρωτεύουσα της Σουηδίας Στοκχόλμη και η
κοινή ιταλική υποψηφιότητα Μιλάνο-Κορτίνα ντ’ Αμ-
πέτσο είναι οι άλλες δύο υποψηφιότητες.



Μία ακόμη τεράστια διάκριση για τον Παύλο Κοντίδη. Ο Κύπριος ιστιοπλόος ψη-
φίστηκε ως ο κορυφαίος ιστιοπλόος στον κόσμο, κερδίζοντας τον τίτλο «Rolex
World Sailor of the Year». Πρόκειται για τον υπέρτατο τίτλο τιμής στο χώρο της
ιστιοπλοΐας, αλλά και για μία τεράστια διάκριση για την Κύπρο. Ο 28χρονος Πρω-
ταθλητής Κόσμου και Ευρώπης βρέθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ, εκεί όπου τε-
λέστηκε στις 30 Οκτωβρίου η δεξίωση. «Πραγματοποιήθηκε το παιδικό μου όνει-
ρο. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό και μοναδικό συναίσθημα, νοιώθω περηφάνια που
το όνομά μου βρίσκεται πλέον μαζί με τους θρύλους και τα μεγάλα ονόματα του
αθλήματος», δήλωσε ο Ολυμπιονίκης μας.

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Πρωταθλήτρια Ανδρών/Γυναικών 
η Πρόοδος Καϊμακλίου

Μετά από 28 χρόνια υπηρεσίας στην Σκοπευτική
Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ), ο τεχνικός διευ-
θυντής κ. Πέτρος Κυρίτσης (ΦΩΤΟ) αφυπηρετεί.
Ο κ. Κυρίτσης είχε προσληφθεί στην Ομοσπον-
δία το 1990 ως τεχνικός σύμβουλος Α’ και στη
συνέχεια το Δ.Σ. τον αναβάθμισε σε τεχνικό διευθυντή. Στη διάρ-
κεια της τριακονταετούς σχεδόν υπηρεσίας του, έχει θέσει τη δική
του σφραγίδα στις μεγάλες αγωνιστικές και οργανωτικές επιτυχίες
της ΣΚΟΚ, οι οποίες έχουν προβάλει την Κύπρο διεθνώς, καθώς
και στην πορεία της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας σκοποβολής,
αφού πολύ γρήγορα οι γνώσεις και οι ικανότητες του αναγνωρί-
στηκαν τόσο από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (ESC), όσο και
από την Διεθνή Ομοσπονδία (ISSF). Αποτέλεσμα, σήμερα να κατέ-
χει τη θέση του αντιπροέδρου της ESC και του μέλους της Τεχνικής
Επιτροπής της ISSF, θέσεις τις οποίες αναμένεται να διατηρήσει και
μετά την αφυπηρέτηση του από τη ΣΚΟΚ.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Αφυπηρετεί ο Πέτρος Κυρίτσης

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου διεξήχθη στη θαλάσσια ακτή
μπροστά στο Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου και Λεμεσού
η 14η Διεθνής Ρεγγάτα Κανό Σπριντ – ΟΠΑΠ Κύπρου. Πέ-
ραν από την Κύπρο, συμμετείχαν αθλητές από Ελλάδα,
Σερβία, Λιθουανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Αυ-
στρία. Περισσότεροι από 120 αθλητές και αθλήτριες
«σπρίνταραν» στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Πα-
ρών στη 14η Διεθνή Ρεγγάτα Κύπρου ήταν ο κ. Albert
Woods, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κανό.

ΚΑΝΟ
120 αθλητές στη θάλασσα της Λεμεσού

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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SPECIAL OLYMPICS
Ενοποιημένη ημερίδα ποδοσφαίρου

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στο γήπεδο της ΠΑΕΕΚ διεξήχθη η
Ενοποιημένη Ημερίδα Ποδοσφαίρου, στην οποία έλαβαν μέ-
ρος αιτούντες πολιτικού ασύλου που διαμένουν στο Κέντρο
Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας, και
αθλητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών. Με
κύριο συνδιοργανωτή την ΚΟΠ, η ημερίδα είχε τεθεί υπό την αι-
γίδα της ΚΟΕ. Σκοπός και στόχος της Ημερίδας ήταν η εξάλει-
ψη του ρατσισμού αλλά και η εξάπλωση του Ενοποιημένου
Αθλητισμού όπου άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία συμ-
μετέχουν σε αγώνες ποδοσφαίρου με κύριο στόχο την κοινω-
νικοποίηση.

Την 1η Νοεμβρίου διεξήχθη ο τελικός του διασωματειακού πρωταθλήματος
Ανδρών/Γυναικών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάντμιντον. Η Πρόοδος
Καϊμακλίου κατέκτησε το πρωτάθλημα, επικρατώντας στον τελικό του Παρ-
νασσού Στροβόλου με 4-2. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την ευγενή άμιλ-
λα μεταξύ των δύο σωματείων, καθώς με το τέλος του αγώνα, όλοι οι αθλη-
τές μαζεύτηκαν όλοι μαζί (ΦΩΤΟ) για την ομαδική φωτογραφία.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Κορυφαίος ιστιοπλόος στον κόσμο ο Κοντίδης

«Rolex World Sailor of the Year» για το 2018 ο Παύλος Κοντίδης!

Γενική άποψη της τελετής έναρξης της ημερίδας.
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ΞΙΦΑΣΚΙΑ
14ος στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
U17 ο Ταλιώτης

Τεράστια επιτυχία για την κυ-
πριακή ξιφασκία αποτελεί η
πρόκριση του Αλέξανδρου Τα-
λιώτη στην τελική 16άδα του
Παγκοσμίου Κυπέλλου U17
που διεξήχθη στο Κλάγκεν-
φουρτ της Αυστρίας στα τέλη
Οκτωβρίου. Στον πρώτο αγώ-
να-στόχο για την φετινή σε-
ζόν, ο Ταλιώτης έκανε καλή
αρχή στον προκριματικό γύρο
με 4 νίκες και 1 ήττα. Στα νοκ-
άουτ παιχνίδια νίκησε τον
Τούντορ Ζαρνέσκου από τη
Ρουμανία με 15-6 για τη φάση των «128». Στους «64» νίκησε δύ-
σκολα τον Τούντορ Σουρντουκάν από τη Ρουμανία στον πόντο
με 15-14. Ο Αλέξανδρος συνέχισε την εκπληκτική του πορεία νι-
κώντας στις λεπτομέρειες και τον επόμενο αντίπαλό του Στά-
φορντ Μουσεκιάν από τις ΗΠΑ, Νο6 στην κατάταξη, εξασφαλί-
ζοντας θέση στην 16άδα. Την πορεία του σταμάτησε δύσκολα ο
Φρανσέσκο Φεραούτι από την Ιταλία με σκορ 15-14, δείχνοντας
ότι όλα ήταν πιθανά ακόμα και για πρόκριση στους «8» της διορ-
γάνωσης. Η τελική κατάταξη ήταν η 14η θέση σε σύνολο 179
αθλητών και 24 κερδισμένους βαθμούς στην ευρωπαϊκή κατά-
ταξη. Είναι η πρώτη φορά που Κύπριος αθλητής της κατηγορίας
εφήβων καταφέρνει να περάσει σε τελική 16άδα τέτοιας διορ-
γάνωσης.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10ος στον κόσμο ο Μάριος Γεωργίου!

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα
για τον Μάριο Γεωργίου το
2018 συνεχίζονται! Στο 48ο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυ-
μναστικής, που διεξήχθη στο
Κατάρ στα τέλη Οκτωβρίου και
αρχές Νοεμβρίου, ο Γεωργίου
προκρίθηκε ως 24ος στον τελι-
κό του σύνθετου ατομικού (με
79.332 πόντους), εκεί όπου
έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα
και με 82.032 πόντους πήρε τη
10η θέση στον κόσμο! Ο Μάριος Γεωργίου -ο οποίος έγραψε ιστορία το
2016 όταν προκρίθηκε ως ο νεαρότερος των 24 αθλητών στον τελικό του
συνθέτου στους Ολυμπιακούς του Ρίο- έχει πλέον τοποθετήσει το όνομα
του στην ελίτ του αθλήματος στον κόσμο. Στο ίδιο πρωτάθλημα, πολύ κα-
λό αγώνα έκανε ο Ηλίας Γεωργίου ο οποίος πήρε την 37η θέση στον κόσμο
στο σύνθετο ατομικό. Στο σύνθετο ομαδικό η Κύπρος (με τους Μάριο Γε-
ωργίου, Ηλία Γεωργίου, Μιχάλη Κρασιά και Νεόφυτο Κυριάκου) τερμάτισε
30η από 46 χώρες με 229.997 βαθμούς.

Εξαιρετική παρουσία από Μάριο
Γεωργίου και Ηλία Γεωργίου στη Ντόχα.

Ο Ταλιώτης έγινε ο πρώτος Κύ-
πριος που μπήκε σε 16άδα εφή-

βων σε παγκόσμιο κύπελλο.

ΤΕΝΙΣ
Κυπριακή υπηκοότητα για την Ραλούκα
Σερμπάν

Οι προσπάθειες για την από-
κτηση από τη Ραλούκα Σερμ-
πάν της Κυπριακής υπηκοότη-
τας είχαν αίσια κατάληξη,
αφού η 22χρονη τενίστρια
ύστερα από συνεχή παραμο-
νή στην Κύπρο τα τελευταία
οκτώ χρόνια, είναι και με τη
«βούλα» πλέον Κύπρια πολί-
της. Την εξέλιξη αυτή υποδέχθηκε με χαρά όλος ο κόσμος της
κυπριακής αντισφαίρισης, αφού η Ραλούκα είναι μια ιδιαίτερα
ανερχόμενη τενίστρια στο χώρο του παγκοσμίου τένις. Οι δυ-
νατότητες της και οι προσδοκίες για το μέλλον, είναι άμεσα συν-
δεδεμένες και με τις αντίστοιχες της Εθνικής ομάδας, αφού κα-
τά το παρελθόν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί μόνο στους ΑΜΚΕ
(με ειδικό κανονισμό των αγώνων) όπου κέρδισε αρκετά με-
τάλλια τόσο το 2015 όσο και το 2017. Τώρα πλέον έχει το δι-
καίωμα να στελεχώσει την Εθνική ομάδα Fed Cup, και με την πα-
ρουσία της, αυτή αυτόματα ανεβαίνει επίπεδο, αλλά και να συμ-
μετέχει με την Κύπρο σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως
οι Μεσογειακοί και οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες, και γιατί όχι και
στους Ολυμπιακούς. Σήμερα η Ραλούκα βρίσκεται κοντά στο
Νο240 της παγκόσμιας κατάταξης γυναικών (και στο Νο186 σε
ότι αφορά τα Doubles) με συνεχή ανοδική πορεία.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ
Η γενική συνέλευση και τελετή βράβευση

Την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθη-
κε στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, στην παρουσία των ηγε-
σιών της ΚΟΕ και του ΚΟΑ, χορηγών και φίλων του αθλήματος των
Χιονοδρομιών, η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων
Κύπρου. Ακολούθησε τελετή βράβευσης Χιονοδρόμων Αθλητών και
απονομή τιμητικής πλακέτας στον κ. Παύλο Μιχαηλίδη. Συγκεκρι-
μένα, βραβεύτηκαν οι Καλύτεροι Αθλητές και Αθλήτριες του 2018
στις Κατηγορίες Ανδρών/Νέων και Γυναικών/Νεανίδων που ήταν ο
Γιώργος Κάκκουρας του Χιονοδρομικού Ομίλου Λάρνακας και η Αν-
δριάνα Πιερή του Χιονοδρομικού Ομίλου Λευκωσίας. Επίσης δόθη-
καν τα κύπελλα του Παγκύπριου Χιονοδρομικού Πρωταθλήματος
2018 στις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Νέων και Νεανίδων. 

Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε στον κ. Παύλο Μιχαηλίδη σε ανα-
γνώριση των υπηρεσιών και της ανεκτίμητης προσφοράς του στο
άθλημα των Χιονοδρομιών στην Κύπρο και διεθνώς.  Με το τέλος της
Γ.Σ. και των Βραβεύσεων ο πρόεδρος της ΟΧΚ κ. Ντίνος Λευκαρίτης,
ευχαρίστησε για τη στήριξη τους τόσο τους χορηγούς της Ομο-
σπονδίας, Όμιλο Φωτιάδη (Carlsberg) και Όμιλο Λευκαρίτη (Petroli-
na, Bridgestone), όσο και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρι-
σμού.

Οι Ντίνος Λευκαρίτης και Ντίνος Μιχαηλίδης απονέμουν την τιμητική πλακέτα 
στον κ. Παύλο Μιχαηλίδη.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Γεμάτο ήταν το 2018 για τους Κύπριους αθλητές,
αφού η χρονιά περιλάμβανε τέσσερις διοργανώ-
σεις πολλαπλών αθλημάτων όπου συμμετείχε η

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και η Κυπριακή
Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ). Η Κύπρος
ήταν παρούσα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώ-
νες «PyeongChang 2018», στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Νέων «Buenos Aires 2018», στους Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες «Gold Coast 2018» και στους Μεσογειακούς
Αγώνες «Tarragona 2018». Τα αποτελέσματα που έφε-
ραν οι αθλητές μας στις δύο τελευταίες διοργανώσεις
ήταν εντυπωσιακά, γράφοντας ιστορία για την Κύπρο.

Το αγωνιστικό 2018 ξεκίνησε για την Κύπρο τον Φε-
βρουάριο, με τη συμμετοχή στους 23ους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες στην PyeongChang της Νοτίου
Κορέας (9-25 Φεβρουαρίου) με έναν αθλητή -τον Ντί-
νο Ντ. Λευκαρίτη στο αλπικό σκι. Ο Κύπριος σκιέρ, που
ήταν φυσικά και ο σημαιοφόρος στις τελετές έναρξης
και λήξης, αγωνίστηκε σε δύο αγωνίσματα, χωρίς όμως
να καταφέρει να τερματίσει (DNF). Στις 18 Φεβρουαρί-
ου αγωνίστηκε στο Γιγαντιαίο Σλάλομ και στις 22 του
μήνα στο Σλάλομ.

Το επόμενο ραντεβού της Κύπρου ήταν μεταξύ 4-15
Απριλίου στο Gold Coast της Αυστραλίας και στους
21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες. Οι 46 αθλητές (25

Εξαιρετικός ο αγωνιστικός απολογισμός 
του 2018 για την Κύπρο
Ιστορία έγραψαν οι αθλητές μας στους Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες – Συμμετείχαμε και στους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς και στους Ολυμπιακούς Νέων

Στο Gold Coast η Διαμάντω Ευριπίδου 
της ρυθμικής γυμναστικής έγραψε ιστορία, 

κατακτώντας τέσσερα χρυσά (ομαδικό, 
σύνθετο, μπάλα, στεφάνη), ένα αργυρό (κορδέλα) 

και ένα χάλκινο (κορύνες).

Ο Ντίνος Λευκαρίτης αγωνίστηκε σε δύο αγωνίσματα στην «PyeongChang 2018», χωρίς όμως
να καταφέρει να τερματίσει (DNF), στο Γιγαντιαίο Σλάλομ και στο Σλάλομ.
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άνδρες, 21 γυναίκες) κατέγραψαν το καλύτερο αποτέλεσμα της
χώρας μας στη 10η της εμφάνιση στη διοργάνωση, αφού με τα
οκτώ χρυσά, το ένα αργυρό και τα πέντε χάλκινα, η Κύπρος τερ-
μάτισε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα του πίνακα μεταλ-
λίων. Πρόσωπα της Κύπρου στους Αγώνες ήταν η Διαμάντω Ευ-
ριπίδου στη ρυθμική γυμναστική και ο Μάριος Γεωργίου στην
ενόργανη. Η πρώτη πήρε έξι μετάλλια (τα τέσσερα χρυσά), ενώ ο
δεύτερος τρία μετάλλια (τα δύο χρυσά). Ιστορία έγραψαν επίσης
οι σκοπευτές Γιώργος Αχιλλέως και Άντρη Ελευθερίου που πήραν
χρυσά μετάλλια, ενώ στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν και
οι συναθλήτριες της Ευριπίδου, Βικτώρια Σκιττίδη και Ελένη Έλ-
ληνα στο ομαδικό της ρυθμικής.

Τα κυπριακά μετάλλια στο Gold Coast:
Χρυσά (8): Διαμάντω Ευριπίδου (3 / Ρυθμική / σύνθετο, μπάλα,
στεφάνη), Μάριος Γεωργίου (2 / Ενόργανη / έδαφος, δίζυγο),
Γιώργος Αχιλλέως (1 / Σκοποβολή / σκητ), Άντρη Ελευθερίου (1 /
Σκοποβολή / σκητ), Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής (Ευριπίδου,
Σκιττίδη, Έλληνα)

Αργυρό (1): Διαμάντω Ευριπίδου (1 / Ρυθμική / κορδέλα)

Χάλκινα (5): Μάριος Γεωργίου (1 / Ενόργανη / σύνθετο), Πανα-
γιώτα Ανδρέου (1 / Σκοποβολή / σκητ), Διαμάντω Ευριπίδου (1 /
Ρυθμική / κορύνες), Αλέξανδρος Καουσλίδης (1 / Πάλη / 97κ.),
Απόστολος Παρέλλης (1 / Στίβος / δισκοβολία).

Πέραν από το αγωνιστικό σκέλος, μεγάλη περηφάνεια έφερε στην
κυπριακή αποστολή η θερμή υποδοχή από την παροικία του
Queensland, η οποία βρέθηκε στο αεροδρόμιο στις δύο αφίξεις
των βασικών κομματιών της αποστολής και στα διάφορα γήπεδα,
ενώ τη Δευτέρα του Πάσχα η αποστολή φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι
της Κύπρου» στο Μπρίσμπεϊν, σε μια συγκινητική εκδήλωση.

Δύο μήνες μετά, ακολούθησαν οι 18οι Μεσογειακοί Αγώνες, που
πραγματοποιήθηκαν στην Ταραγόνα της Ισπανίας μεταξύ 22 Ιου-
νίου και 1 Ιουλίου. Η Κύπρος συμμετείχε με 118 αθλητές σε 24 από
τα 31 αθλήματα, κατακτώντας τέσσερα χρυσά μετάλλια, δύο αρ-
γυρά και δύο χάλκινα, απολογισμός που μας κατέταξε στη 12η θέ-
ση (επίδοση-ρεκόρ) του πίνακα των μεταλλίων, σε συμμετοχή-
ρεκόρ των 26 χωρών.

Το πρόσωπο της κυπριακής αποστολής ήταν αναμφίβολα ο Μά-
ριος Γεωργίου. Ο 20χρονος γυμναστής κατέκτησε τα μισά μετάλ-
λια (2-1-1) στην ενόργανη γυμναστική. Τα άλλα δύο χρυσά της Κύ-
πρου ήρθαν στο στίβο, με την Ελένη Αρτυματά και τον Απόστολο
Παρέλλη. Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης ο Παύλος Κοντίδης και η
Άντρη Χριστοφόρου.

Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι Μάριος Γεωργίου (2) (Γυμνα-
στική / σύνθετο, μονόζυγο), Απόστολος Παρέλλης (Στίβος / δι-
σκοβολία), Ελένη Αρτυματά (Στίβος / 400μ.). Τα αργυρά μετάλλια
οι Μάριος Γεωργίου (Γυμναστική / δίζυγο) και Παύλος Κοντίδης
(Ιστιοπλοΐα / Laser). Τα χάλκινα οι Μάριος Γεωργίου (Γυμναστική/
πλάγιος ίππος) και Άντρη Χριστοφόρου (Ποδηλασία / ατομική
χρονομέτρηση).

Η τελευταία συμμετοχή της Κύπρου ήρθε στους 3ους Ολυμπια-
κούς Αγώνες Νέων στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής μεταξύ 6-
18 Οκτωβρίου. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε με έξι αθλητές σε
πέντε αθλήματα, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει το δρόμο προς
το βάθρο. Την καλύτερη θέση για την Κύπρο κατέλαβε η Ειρήνη
Τάνου στο breaking dance, η οποία πήρε την 5η θέση. Πολύ καλή
ήταν η παρουσία της Κάλιας Αντωνίου στην κολύμβηση, όπου κα-
τάφερε να πάρει την πρόκριση σε δύο ημιτελικούς, σε 50μ. και
100μ. ελεύθερο.

Μεγάλη περηφάνεια έφερε στην κυπριακή αποστολή η θερμή υποδοχή
από την παροικία του Queensland στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.

Στην Ταραγόνα, το πρόσωπο της κυπριακής αποστολής ήταν 
ο Μάριος Γεωργίου της ενόργανης γυμναστικής, ο οποίος κατέκτησε 

τα μισά μετάλλια (2-1-1) της Κύπρου.

Την καλύτερη θέση για την Κύπρο στο Μπουένος Άιρες κατέλαβε 
η Ειρήνη Τάνου στο breaking dance, η οποία πήρε την 5η θέση



8 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Έναρξη στον μεγαλεπήβολο στόχο της δημιουργίας της Βιβλιοθήκης, όπου θα στεγαστεί 
η κυπριακή αθλητική βιβλιογραφία

Ένα όραμα γίνεται πραγματικότητα, αφού έχει ήδη δρομολο-
γηθεί η σύσταση της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης.
Πρόκειται για μακρόπνοο σχεδιασμό της Κυπριακής Ολυμ-

πιακής Επιτροπής, προκειμένου να δημιουργηθεί το εφαλτήριο
για περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού.

Ελπίδα είναι η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη να εξυπηρετή-
σει την παραγωγή και τη διάχυση επιστημονικής γνώσης για τον
κυπριακό αθλητισμό. Θα συμβάλει στη διάσωση της Ιστορίας,
στη μελέτη του παρόντος, αλλά και στους σχεδιασμούς για το
μέλλον του αθλητισμού στον τόπο μας. Μέσω της Ολυμπιακής
Βιβλιοθήκης, θα επιδιωχθεί η περαιτέρω διάδοση των Ολυμπια-
κών ιδεωδών στην κυπριακή κοινωνία.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού
σχεδιασμού της ΚΟΕ και αναμένεται, με την ολοκλήρωσή του, να
αποτελέσει σημαντικό κληροδότημα για τα επόμενα χρόνια.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη θα παρέχει τη δυνατότητα σε
μελετητές και ερευνητές, φοιτητές και μαθητές, σε κάθε ενδια-
φερόμενο να εξεύρουν συγκεντρωμένη την απαραίτητη βιβλιο-
γραφία που αφορά τον κυπριακό αθλητισμό. Η εξειδικευμένη αυ-
τή θεματική Βιβλιοθήκη θα ενταχθεί στο δίκτυο Συλλογικού Κα-
ταλόγου των υπόλοιπων Βιβλιοθηκών της Κύπρου, για ευκολότε-
ρη πρόσβαση από τους χρήστες.

Για τον δανεισμό βιβλίων ή για επί τόπου μελέτη βιβλίων και άλ-
λων εντύπων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προβαίνουν σε
διευθετήσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου Δημοσίας Χρή-
σης της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν απρό-

σκοπτα, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Βιβλιοθήκης, να μελε-
τούν τεκμήρια της ψηφιακής συλλογής με οπτικοακουστικό και
άλλο υλικό.

Στο Ολυμπιακό Μέγαρο βρίσκεται ήδη συγκεντρωμένη μεγάλη
συλλογή από βιβλία, λευκώματα, διδακτορικές διατριβές, περιο-
δικά, ψηφιακούς δίσκους με οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ. που
αφορούν τον αθλητισμό στην Κύπρο και διεθνώς. 

Την ίδια στιγμή, πολλά είναι τα συγγράμματα αθλητικού περιε-
χομένου που έχουν εκδοθεί από Κύπριους συγγραφείς και δεν
βρίσκονται σήμερα συγκεντρωμένα κάτω από μία σκέπη. Η ΚΟΕ
απευθύνει για το σκοπό αυτό πρόσκληση προς όλους όσοι εν-
διαφέρονται να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της Κυπριακής
Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, μέσω δωρεών βιβλίων, εντύπων και άλ-
λων υλικών.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη θα αποτελεί ζωντανό οργα-
νισμό ως Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης, που θα προωθεί παν-
τοιοτρόπως τη μελέτη και την έρευνα στον τομέα του κυπριακού
αθλητισμού. 

Για τη σύσταση και λειτουργία της Κυπριακής Ολυμπιακής Βι-
βλιοθήκης βοηθούν η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, που υπάγεται στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Κυπριακή Ένωση Βιβλιο-
θηκονόμων Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ), και ο Δρ.
Χρύσανθο Χρυσάνθου. 

Στόχος της ΚΟΕ είναι τα εγκαίνια να πραγματοποιηθούν μέχρι τα
μέσα Απριλίου του 2019.

Η ΚΟΕ απευθύνει για το σκοπό αυτό πρόσκληση προς όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν στον εμπλουτισμό
της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, μέσω δωρεών.
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Τα αρχαία στάδια της Κύπρου
Τις περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις διέθετε η Σαλαμίνα, ενώ ιδιαίτερα γνωστό είναι το στάδιο στο Κούριο

Ο αθλητισμός στην αρχαία Κύπρο ήταν μία δημοφιλής ενασχόλη-
ση των κατοίκων του νησιού, που υιοθετώντας τις συνήθειες από
την μητροπολιτική Ελλάδα, επιδίδονταν σε διάφορα αθλήματα,
όπως την σκόπευση, την πάλη, την άρση βαρών, την πυγμαχία, τις
αρματοδρομίες και βεβαίως τον κλασικό αθλητισμό. Οι αθλητές
από τις πόλεις της Κύπρου είχαν το δικαίωμα ως ελεύθεροι Έλληνες
να συμμετέχουν στους πανελληνίους αγώνες, ανάμεσα τους και οι
φημισμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες, που διεξάγονταν ανά τετραετία
στην Ολυμπία.

Σημαντικές είναι οι αναφορές για τρεις Κύπριους αθλητές που ανα-
δείχθηκαν Ολυμπιονίκες, δηλαδή έλαβαν την υπέρτατη αθλητική
τιμή στον παγκόσμιο χώρο της αρχαιότητας. Πρόκειται για τους
Ονησίκρατο, Ηρακλείδη και Δημήτριο, τα ονόματα των οποίων κα-
ταγράφονται και στη στήλη των Ολυμπιονικών στην είσοδο του
Ολυμπιακού Μεγάρου στη Λευκωσία.

Αρχαίοι ιστορικοί και περιηγητές, όπως ο Παυσανίας, ο Ιούλιος
Αφρικανός, ο Ευσέβιος, αλλά και επιγραφές που ανασκάφηκαν, κά-
νουν λόγο και για άλλους Κύπριους αθλητές -πέραν από τους πιο
πάνω- που κέρδισαν σε σημαντικούς Αγώνες. Όπως ο Κλεαγένης,
ο Δημήτριος Αριστάνδρου, ο Νέων Καρπασεώτη και ο Αρτεμίδω-
ρος. Σχετικές επιγραφές βρέθηκαν και σε άλλες πόλεις όπως το Κί-
τιον. Αυτό καταδεικνύει την έντονη ύπαρξη του αθλητισμού στην
αρχαία Κύπρο. Πού όμως γυμνάζονταν και αγωνίζονταν οι Κύπρι-
οι αθλητές. Σήμερα, έχουν ανακαλυφθεί δύο διασωζόμενα αρχαία
στάδια, αν και είναι γνωστό ότι υπήρχαν σχετικοί χώροι σε διάφο-

ρες πόλεις της Κύπρου. Τα δύο στάδια που βρέθηκαν, είναι αυτό
στο Κούριο και αυτό στη Σαλαμίνα. Στο Κούριο, το στάδιο βρισκό-
ταν εκτός των τειχών της πόλης, στο δρόμο προς το ιερό του Απόλ-
λωνα. Ανακαλύφθηκε το 1873 από τον Αμερικανό πρέσβη Στρα-
τηγό Πάλμα Ντι Τσιεσνόλα και ανασκάφθηκε το 1939 και το 1947
από το Πανεπιστημιακό Μουσείο της Πενσιλβάνια. Έχει σχήμα πε-
τάλου με τρεις εισόδους, είχε χωρητικότητα 6 χιλιάδων θεατών, μή-
κος 217 μέτρα και πλάτος 17 μέτρα. Το στάδιο αυτό είχε κτισθεί τον
2ο αιώνα μ.Χ.

Το δεύτερο στάδιο που διασώζεται είναι αυτό στην κατεχόμενη σή-
μερα Σαλαμίνα. Είναι γνωστό σήμερα ότι η πόλη στην ανατολική
ακτή της Κύπρου διέθετε τρία γυμνάσια, με το στάδιο να βρίσκεται
δίπλα από τα λουτρά, ενώ δίπλα βρισκόταν και η παλαίστρα, που
καλυπτόταν περιμετρικά με κίονες, όπως και στην Ολυμπία. Η
ύπαρξη τριών γυμνασίων, του σταδίου και άλλων χώρων αποδει-
κνύει και τη σπουδαία παράδοση της Σαλαμίνας στη δημιουργία
Ολυμπιονικών.

Αν και δεν βρέθηκαν στάδια σε άλλες πόλεις, διάφορες επιγραφές
που βρέθηκαν αποδεικνύουν χωρίς αμφιβολία ότι αθλητικοί χώ-
ροι υπήρχαν και σε άλλες πόλεις, αφού γινόταν λόγος για αθλητικές
διοργανώσεις. Όπως στην Πάφο, στην Αμαθούντα, στο Κίτιον, στη
Λάπηθο, στο Μάριον, στους Χύτρους και στην Καρπασία.

Πληροφορίες για το θέμα αντλήθηκαν από το βιβλίο «Ιστορία του
Κυπριακού Αθλητισμού», τόμος Α΄ του Ανδρέα Χατζηβασιλείου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Είναι γνωστό σήμερα ότι η Σαλαμίνα διέθετε τρία γυμνάσια, με το στάδιο να
βρίσκεται δίπλα από τα λουτρά, ενώ δίπλα βρισκόταν και η παλαίστρα, που

καλυπτόταν περιμετρικά με κίονες.

Το στάδιο του Κουρίου έχει σχήμα πετάλου με τρεις εισόδους, είχε χωρητικό-
τητα 6 χιλιάδων θεατών και είχε 217 μέτρα μήκος και 17 μέτρα πλάτος.
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«Έφυγε» ο πρώην πρόεδρος της ΚΟΕ, Δημητράκης Δημητριάδης
Ο πρώην πρόεδρος της ΚΟΕ, την οκταετία 1976-1984, Δημητρά-
κης Γρ. Δημητριάδης απεβίωσε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου σε ηλι-
κία 89 ετών, σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια του κυπριακού
αθλητισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο. Κατά την
περίοδο της προεδρίας του, η ΚΟΕ έγινε αποδεκτή στους κόλπους
της ΔΟΕ ως πλήρες Μέλος, ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά σε
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1980, στο Λέικ Πλάσιντ και ακολούθως
στη Μόσχα.

Στην Κύπρο σύσκεψη των Κοινοπολιτειακών Αγώνων
Σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με μια σει-
ρά από θέματα που αφορούν το παρόν και το
μέλλον των Κοινοπολιτειακών Αγώνων, πάρ-
θηκαν στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία
το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, στη σύσκεψη της Ευ-
ρωπαϊκής Ζώνης της Επιτροπής Κοινοπολιτει-
ακών Αγώνων (CGF), που διοργάνωσε η Κυ-
πριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων
(ΚΕΚΑ).

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι δέκα χώρες και
περιοχές της ηπείρου μας που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, Κύπρος, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρ-
λανδία, Μάλτα, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Νήσο του Μαν και Γκέρνσεϊ.

Συνεδρία Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Ολυμπιακής Επιτροπής
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, συνεδρία της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (EOC - EU Commission).
Στη συνεδρία παραβρέθηκε ως Μέλος της Επιτροπής και η Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ Όλγα
Πιπερίδου Χρυσάφη.

Σκοπός της εν λόγω Επιτροπής είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις και αποφάσεις που λαμ-
βάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον αθλητισμό, και η υποβολή εισηγήσεων
προς τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές.

Συναντήσεις 
με την πολιτική ηγεσία
Μέσα στο πλαίσιο των ενημερωτικών επα-
φών της ΚΟΕ με Κυβερνητικούς-Πολιτι-
κούς-Κοινωνικούς και Αθλητικούς φορείς,
τον μήνα που πέρασε αντιπροσωπεία της
ΚΟΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντίνο Μι-
χαηλίδη επισκέφθηκε τον πρόεδρο της
Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργο Λιλλήκα (15
Οκτωβρίου), τον πρόεδρο του ΔΗ.ΚΟ. Νι-
κόλα Παπαδόπουλο (16 Οκτωβρίου) και
τον πρόεδρο της επιτροπής παιδείας της
Βουλής Δρ. Κυριάκο Χατζηγιάννη (17
Οκτωβρίου). Και στις τρεις συναντήσεις τέ-
θηκε από την ΚΟΕ το θέμα της Ενιαίας
Αθλητικής Νομοθεσίας και της χρηματο-
δότησης της ΚΟΕ.

Μαζί χέρι-χέρι Cyta και ΚΟΕ!
Η Cyta, σταθερή στη διαχρονική της στήριξη προς τις αξίες του Ολυμ-
πισμού και τη συμμετοχή της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπέ-
γραψε νέα συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ)
για την περίοδο 2018-2020, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων που θα
πραγματοποιηθούν στο Τόκιο το 2020.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, στα
Κεντρικά Γραφεία της Cyta, παρουσία αντιπροσωπείας της ΚΟΕ με επι-
κεφαλής τον πρόεδρο, κ. Ντίνο Μιχαηλίδη και αξιωματούχων της Cy-
ta με επικεφαλής την πρόεδρο, κα. Ρένα Ρουβιθά Πάνου.

Ο κ. Μιχαηλίδης, ευχαρίστησε τη Cyta για τη σημαντική προσφορά της,
σημειώνοντας ότι «ως Κύπριοι πολίτες είμαστε περήφανοι για τα επι-
τεύγματά της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών». Συνεχίζοντας, υπο-
γράμμισε ότι «η συμφωνία μεταξύ Cyta και ΚΟΕ εντάσσεται στο πλαί-
σιο των τριών βασικών αξιών του Ολυμπισμού, δηλαδή του Σεβασμού,
της Φιλίας και της Αριστείας».

Η κα. Ρουβιθά Πάνου, χαιρετίζοντας τη συνεργασία, ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι «η σχέση της Cyta με τον Ολυμπισμό είναι διαχρονική. Πη-

γάζει από το ότι ο Οργανισμός μας ενστερνίζεται και ταυτίζεται με τις
αρχές και τις αξίες του Ολυμπιακού πνεύματος. Στη συμπόρευση με
την ΚΟΕ, υπογραμμίζουμε το κοινό όραμα για αριστεία, πάντα με οδη-
γό το ήθος, τον αλληλοσεβασμό και το ευ αγωνίζεσθαι».

Επίσκεψη από 
Γιώργο Βασιλακόπουλο
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης και επίτιμος πρόεδρος
της FIBA Europe Γιώργος Βασιλακόπουλος,
έγινε δεκτός την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
στο Ολυμπιακό Μέγαρο, από την ηγεσία της
ΚΟΕ. Τον κ. Βασιλακόπουλο υποδέχτηκαν ο
αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Χρυσοστό-
μου, ο γενικός γραμματέας Στρατηγός Χα-
ράλαμπος Λόττας και τα μέλη του Εκτελε-
στικού Συμβουλίου Γιώργος Παπαγεωργίου
και Γιώτης Ιωαννίδης.
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Άλλη μια σπουδαία επιτυχία εντός του 2018 κατέγραψε στο ενερ-
γητικό του ο Μάριος Γεωργίου. Μετά τα δύο χρυσά και το χάλ-
κινο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Gold Coast τον Απρί-

λιο και τα δύο χρυσά, το ένα αργυρό και το ένα χάλκινο στους Μεσο-
γειακούς Αγώνες στην Ταραγόνα τον Ιούνιο, ο νεαρός γυμναστής πή-
ρε (την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου) την εξαιρετική 10η θέση στο σύνθε-
το ατομικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο
Κατάρ. Ο Λεμεσιανός αθλητής μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» με αφορ-
μή τη νέα του επιτυχία...

«Η 10η θέση στο σύνθετο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι για μέ-
να μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στον αγώνα βρίσκονταν οι καλύτεροι
αθλητές της ενόργανης και αφήσαμε πίσω μας μεγάλα ονόματα. Είναι
η μεγαλύτερη μου επιτυχία το 2018, αφού σε αυτό τον αγώνα αγωνί-
στηκα με όλους, Κινέζους, Ιάπωνες, Ρώσους, Βρετανούς και Αμερικα-
νούς και ξεπέρασα αρκετούς», τόνισε ο Μάριος Γεωργίου για την πρό-
σφατη του επιτυχία.

Η πρόκριση το 2016 στον τελικό του συνθέτου στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, το 2017 στον ίδιο τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον
Καναδά και φέτος στο Κατάρ, αναγκάζει τους συναθλητές του να τον
παίρνουν πλέον στα σοβαρά: «Με τη 10η θέση πλέον είμαι στους κα-
λύτερους του κόσμου και φτιάχνω ανάλογα το όνομά μου. Σε κάθε
αγώνα τώρα με περιμένουν στους 24 φιναλίστ και με υπολογίζουν
και για τελικό 8άδας σε όργανο, όπως τώρα στον πλάγιο όπου όμως
ήμουν άτυχος στον προκριματικό και δεν μπήκα».

Στο Κατάρ ο Μάριος έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα: «Κατά τη διάρκεια
του αγώνα όλοι με προόριζαν για τη 13η με 14η θέση και έπρεπε να
βγάλουμε μια πολύ καλή βαθμολογία. Για μένα είναι πολύ μεγάλη επι-
τυχία η 10η θέση. Σε όλα τα όργανα ήμουν καλός, όμως οι βαθμολο-
γίες ήταν πολύ αυστηρές. Σε μονόζυγο, άλμα, ίππο και πλάγιο έκανα
καλό αγώνα αλλά πήρα σχετικά χαμηλή βαθμολογία. Μόνο στο δίζυ-
γο πήρα τη βαθμολογία που άξιζα».

Η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 είναι πλέ-
ον πρώτη προτεραιότητα για τον Κύπριο γυμναστή: «Σε λίγες μέρες
έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κότμπους της Γερμανίας, που εί-
ναι το πρώτο που μετράει για Ολυμπιακή πρόκριση. Θα πάω σε όλους
τους αγώνες που δίνουν βαθμούς για την πρόκριση. Το πιο σημαντι-
κό είναι το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όπου οι πρώτοι δώδε-
κα εκτός ομάδων θα προκριθούν (σ.σ. στο φετινό Παγκόσμιο στο Κα-
τάρ ο Γεωργίου ήταν δεύτερος στη σχετική κατάταξη, πίσω μόνο από
τον Αρμένιο αθλητή). Επίσης, πρόκριση παίρνουν και όσοι κερδίσουν
μετάλλιο στα όργανα στο Παγκόσμιο. Μετά είναι τα Παγκόσμια Κύ-
πελλα με τα τέσσερα καλύτερα για κάθε αθλητή να αξιολογούνται για
τη βαθμολογία και την πρόκριση. Πρόκριση δίνουν και οι Πανευρω-
παϊκοί Αγώνες. Είναι πολλοί οι τρόποι πρόκρισης και αν είμαι υγιής, θα
προκριθώ στους Ολυμπιακούς».

Εφόσον όλα πάνε καλά και ο Μάριος αγωνιστεί στη δεύτερη του
Ολυμπιάδα, τι στόχους θέτει; «Θέλω στο Τόκιο να μπω σε τελικό ορ-
γάνου και φυσικά του σύνθετου. Και μετά, από εκεί και πέρα τα πάν-
τα είναι πιθανά».

«Θέλω στο Τόκιο (σ.σ. το 2020) να μπω σε τελικό οργάνου και φυσικά
του σύνθετου ατομικού. Και μετά, από εκεί και πέρα τα πάντα είναι
πιθανά».



Μαζί για μια νέα πορεία!
Tokyo 2020

Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

#TeamCyprus

Διαχρονικός χορηγός Μέγας χορηγός Επίσημος χορηγός


