
Tο 2019 είναι πλέον γεγονός, με την αθλητική Κύπρο να έχει εισέλθει σε προ-
Ολυμπιακή χρονιά. Η αντίστροφη μέτρηση για το «Τόκιο 2020» έχει ξεκινή-
σει και ήδη σε μερικά αθλήματα έχουμε μπει στη διαδικασία πρόκρισης, με

τα υπόλοιπα να ακολουθούν τους ερχόμενους μήνες.

Για το σκοπό αυτό, το 2019 που μπήκε είναι γεμάτο από σημαντικές αγωνι-
στικές υποχρεώσεις. Πέραν από τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήμα-
τα και κύπελλα, όπου η κυπριακή συμμετοχή αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε
ομοσπονδίας, το 2019 περιλαμβάνει για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
έξι διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων.

Το σημαντικό ραντεβού για την ΚΟΕ και τους Κύπριους αθλητές, λόγω της
δυναμικότητας των Αγώνων και των καρτών πρόκρισης που προσφέρονται
για το Τόκιο σε διάφορα αθλήματα, είναι οι 2οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες που θα
διεξαχθούν τον Ιούνιο στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Στο πρόγραμμα της χρο-
νιάς περιλαμβάνονται επίσης οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, οι οποίοι το
2019 θα πάνε για πρώτη φορά στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στο Μαυρο-
βούνιο. Στο καλεντάρι βρίσκονται επίσης δύο Αγώνες Παραλίας. Οι 2οι Μεσο-
γειακοί Αγώνες στην Πάτρα και οι 1οι Παγκόσμιοι Αγώνες στο Σαν Ντιέγκο. Σε δύο
διοργανώσεις Νέων θα λάβει μέρος η Κύπρος, στο Χειμερινό και Θερινό Ευρωπαϊ-
κό Ολυμπιακό Φεστιβάλ, τον Φεβρουάριο στο Σαράγεβο και τον Ιούλιο στο Μπακού.
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Έξι ραντεβού για την ΚΟΕ το 2019
Οι 2οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες και οι 18οι ΑΜΚΕ είναι οι δύο σημαντικότερες 
διοργανώσεις όπου θα λάβει μέρος η Κύπρος
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Η οικογένεια Φραγκούδη
Η Ολυμπιακή έρευνα σε ό,τι αφορά την Κύ-
προ, έχει φέρει στο προσκήνιο τα τελευταία
χρόνια μερικά σημαντικά ονόματα αθλητών
οι οποίοι με καταγωγή από το νησί μας,
έχουν διακριθεί στην αθλητική διοργάνωση.
Το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Ιωάννης Φραγ-
κούδης, ο οποίος το 1896 -όντας λοχαγός
του ελληνικού στρατηγού- εκπροσωπώντας
την Ελλάδα στην Α΄ Ολυμπιάδα, κατέκτησε
τρία μετάλλια!

Συνέντευξη Απόστολου Παρέλλη
Σε περίοδο προετοιμασίας βρίσκεται ο Από-
στολος Παρέλλης, ενόψει του 2019, που εί-
ναι και προ-Ολυμπιακή χρονιά. Ο δισκοβό-
λος μας, μετά το εξαιρετικό 2018, ολοκλη-
ρώνει στα μέσα Ιανουαρίου το α΄ μέρος της
προετοιμασίας του, πριν μεταβεί τον Φε-
βρουάριο στη Νότια Αφρική. Τον Μάιο ανα-
μένεται να κάνει την πρώτη του αγωνιστική
εμφάνιση, όπως μας είπε στη συνέντευξη
του.

Η 30η Σύνοδος της ΕΟΑΚ
«Ο Αθλητής ως Πρότυπο» ήταν το κεντρικό
θέμα της 30ης Συνόδου της Εθνικής Ολυμ-
πιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ) που πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου
2018 στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Οι τρεις ομι-
λητές, η Δρ. Παρασκευή Λιούμπη, ο πρώην
πρωταθλητής κ. Περικλής Ιακωβάκης και ο
Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου παρέδωσαν εν-
διαφέρουσες ομιλίες ενώπιων του κοινού
που γέμισε την αίθουσα του Μεγάρου.

ΟλυμπιακάΝέα
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Στη Λωζάνη τον Φεβρουάριο Βόρεια και Νότια Κορέα
Στις 15 Φεβρουαρίου 2019, αντιπροσωπείες από Βόρεια και Νότια Κορέα θα μεταβούν στη
Λωζάνη της Ελβετίας, για να συναντηθούν με τη ΔΟΕ και να συζητήσουν την πιθανή υπο-
ψηφιότητα των δύο χωρών για συνδιοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032. Παρά το
γεγονός ότι Βόρεια και Νότια Κορέα δεν έχουν υπογράψει καν ανακωχή μετά τον πόλεμο τη
δεκαετία του ’50, εντούτοις τον τελευταίο χρόνο οι δύο πλευρές έχουν κάνει αρκετά βήματα
για ομαλοποίηση των σχέσεων τους. Στον αθλητικό τομέα, το 2018 συμμετείχαν με κοινές
ομάδες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και στους Πανασιατικούς Αγώνες, ενώ οι ηγέτες των
δύο χωρών συμφώνησαν να προωθήσουν τη συνδιοργάνωση των Αγώνων του 2032. Ανα-
μένεται πως τον Φεβρουάριο θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπο-
ψηφιότητα και πως ακριβώς θα μοιραστούν τους Αγώνες η Σεούλ και η Πιονγκγιάνγκ, οι δύο
πρωτεύουσες που έχουν απόσταση μεταξύ τους μόλις 195 χιλιόμετρα.

Εξάλλου, πρόσφατα ανα-
κοινώθηκε, δια στόματος
του Υπουργού Αθλητι-
σμού της Νοτίου Κορέας,
ότι οι δύο χώρες θα συμ-
μετάσχουν στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του «Τό-
κιο 2020» με κοινές ομά-
δες σε μπάσκετ γυναι-
κών, κανό και κωπηλα-
σία, ενώ υποψήφια αθλή-
ματα για κοινές ομάδες
είναι η επιτραπέζια αντι-
σφαίριση, το τζούντο και
ενδεχομένως άλλα σπορ.

Τιμήθηκε από την Ελισάβετ 
η Λουίζ Μάρτιν
Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής
Κοινοπολιτειακών Αγώνων (CGF), Λουίζ
Μάρτιν (στη φώτο με τη Βασίλισσα), επι-
λέχθηκε -μαζί με ένα μικρό αριθμό άλ-
λων ατόμων- για να λάβουν από τη Βα-
σίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου τον τι-
μητικό τίτλο της Dame, που είναι η θη-
λυκή προσφώνηση του Sir (Σερ). Η Μάρ-
τιν το 2015 έγινε η πρώτη γυναίκα επι-
κεφαλής της CGF, κι ενώ προηγουμένως
ήταν πρόεδρος της sportScotland και το
άτομο που ανέλαβε τη διοργάνωση των
Κοινοπολιτειακών Αγώνων του 2014 στη
Γλασκώβη. «Ο αθλητισμός φέρνει κοντά
με φιλικό τρόπο το ένα τρίτο του παγκο-
σμίου πληθυσμού, ως μέλη της Κοινο-
πολιτείας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που
έχω την ευκαιρία να είμαι κομμάτι αυτής
της πραγματικότητας» τόνισε η Λουίζ
Μάρτιν.

Είναι γεγονός, πως σήμερα η οικονομική
διάσταση του Αθλητισμού δεν αφορά μό-
νο τον Αθλητισμό. Οι οικονομικές συναλ-
λαγές και δραστηριότητες έχουν πάρει
τέτοια έκταση που επηρεάζουν άμεσα
ολόκληρες κοινωνίες, έθνη και κοινότη-
τες. Δεν είναι δυνατόν, αυτές οι δραστη-
ριότητες να αφήνονται έρμαιο σε κάθε
πολυεθνική.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η έκταση
που πήρε η οικονομική διάσταση του
αθλητικού φαινομένου έχει εισχωρήσει
βαθιά ακόμη και στον τομέα ΑΝΤΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΣ, που υποτίθεται ότι προστατεύει
και θεσμοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η διάσταση, έχει δημιουργήσει μια
κατάσταση στην οποία ο γνήσιος αθλητι-
σμός βρίσκεται υπό πίεση, για να μην πω
απειλή. Υπάρχει μια έντονη τάση, που θε-
ωρεί ότι η αξία μιας αθλητικής διοργάνω-
σης και δραστηριότητας, ακόμα η συμμε-
τοχή ενός πρωταθλητού, δεν καθορίζεται
από τις αρχές και τη συμβολή στην κοι-
νωνία, αλλά μόνο από το χρήμα και τις
αγορές. Έτσι μπαίνουμε σε μια σειρά από
προβλήματα που αφορούν την ποδηγέ-
τηση του αθλητισμού, από ισχυρούς οι-
κονομικούς παράγοντες και εταιρείες,
αφού η αποκλειστικά εμπορική προσέγ-

γιση, υπό το πρόσχημα της προσφοράς
και της βοήθειας, αγνοεί την κοινωνική
διάσταση που έχουν τα σπορ.

Οι αθλητικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες,
σωματεία κλπ) που βασίζονται στον εθε-
λοντισμό και την κοινωνική αρωγή, αντι-
μετωπίζονται σαν μέσον για να δρέψουν
τους καρπούς τα διάφορα εμπορικά συμ-
φέροντα, τα οποία με την οικονομική πίε-
ση που εξασκούν, θέτουν υπό πίεση τους
εθελοντικούς και ερασιτεχνικούς οργανι-
σμούς, που αποτελούν την ουσία του
αθλητισμού.

Οι «χορηγίες» σήμερα ή όπως συνηθίζε-
ται το «sponsoring» είναι το αντιστάθμι-
σμα του Κρατικού αθλητισμού που γινό-
ταν παλαιότερα και που χρησιμοποιήθη-
κε για πολιτική και κομματική εκμετάλ-
λευση, για διακίνηση σοβινιστικών ιδεών,
για κρατική προπαγάνδα και έφθασε μέ-
χρι τα όρια της φυλετικής διαφοράς. Σή-
μερα το «sponsoring» περικλείει ανάλο-
γους κινδύνους, κυρίως σε σχέση με την
αθλητική φιλοσοφία αλλά και με τη δια-
μόρφωση ανθρώπινων χαρακτήρων.

Το αθλητικό κίνημα, τοπικό αλλά και παγ-
κόσμιο, αργά ή γρήγορα θα αντιδράσει
για να διατηρήσει τουλάχιστον το πνεύ-
μα του.

Η οικονομική διάσταση 
του Αθλητισμού
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ



Στα 10,6 δισ. ευρώ παρέμεινε ο προϋπολογισμός
Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» ανακοίνωσε στα τέ-
λη Δεκεμβρίου το τρίτο αναθεωρημένο ύψος του προϋπολογισμού των Αγώνων. Αυ-
τό παρέμεινε στα 1,35 τρισεκατομμύρια γιέν ή 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα
με την ανακοίνωση, ο προϋπολογισμός σε κάποια κομμάτια των Αγώνων μειώθηκε

και σε άλλα αυξήθηκε, με αποτέλε-
σμα να παραμείνει αναλλοίωτο το
προβλεπόμενο ύψος των εξόδων
για τους Αγώνες. «Υπάρχουν ακόμη
πολλά που πρέπει να γίνουν, για να
ελέγξουμε τα έξοδα, αλλά με τη συ-
νεργασία με τη ΔΟΕ, το Τόκιο 2020
θα συνεχίσει τη μεγάλη προσπά-
θεια για αύξηση των εσόδων και
περιορισμό των εξόδων», είπε ο κ.
Τοσίρο Μούτο.
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Η ιταλική βουλή ενέκρινε πρόσφατα νόμο που αλλάζει εντελώς το σκηνικό
στον αθλητισμό της Ιταλίας και αλλοιώνει ολοκληρωτικά το ρόλο της Ιταλι-
κής Ολυμπιακής Επιτροπής (CONI). Συγκεκριμένα, η βουλή αποφάσισε την
ίδρυση κρατικού οργανισμού, το οποίο θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του
αθλητισμού, αφαιρώντας από την CONI το συγκεκριμένο ρόλο, αφήνοντας
της μόνο την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι
το μπάτζετ της CONI θα μειωθεί από 400 εκατομμύρια ευρώ σε μόλις 40 εκατ.
Η συγκεκριμένη ενέργεια έφερε σωρεία αντιδράσεων στην Ιταλία. Ο πρό-
εδρος της CONI και μέλος της ΔΟΕ κ. Τζιοβάνι Μαλαγκό (στη φώτο, μαζί με τον
πρόεδρο της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ) είπε ότι «ο στόχος είναι να μειώσουν την
ισχύ της CONI και όχι να στηρίξουν τον αθλητισμό. Με αυτή την ενέργεια δεί-
χνουν την πολιτική πρόθεση να μετατρέψουν την Ολυμπιακή Επιτροπή με το
μεγαλύτερο κύρος σε όλο το κόσμο στη χειρότερη Επιτροπή του κόσμου».
Όπως έγραψε και η La Repubblica, «σχεδόν όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες
ανησυχούν» απ΄ αυτή την εξέλιξη. Αναμένεται πως τον Ιανουάριο θα συγκα-
λέσουν σύσκεψη για να καταλήξουν στα επόμενα τους βήματα.

Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο

180 χιλιάδες 
υποψήφιοι εθελοντές
Με την ολοκλήρωση της προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων για εθελοντές στους
Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020» στις 21
Δεκεμβρίου 2018, 186.101 άτομα υπέβα-
λαν αίτηση, ένας αριθμός υπερδιπλάσιος
των 80 χιλιάδων ατόμων που είχαν θέσει
ως στόχο οι διοργανωτές! «Είμαστε πολύ
ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση. Χαι-
ρόμαστε για την προθυμία των υποψη-
φίων να στηρίξουν το όραμά μας και σύν-
τομα θα αρχίσουμε τις διαδικασίες εκπαί-
δευσης, που θα ωφελήσουν τους εθελον-
τές πριν, κατά και μετά τους Αγώνες», δή-
λωσε ο επικεφαλής της οργανωτικής επι-
τροπής κ. Τοσίρο Μούτο. Το 63% των υπο-
ψηφίων είναι γυναίκες, με ηλικίες από εφή-
βους μέχρι 80άρηδες. Το 63% είναι Ιάπω-
νες και το υπόλοιπο 37% άτομα άλλων
εθνικοτήτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο
«Ρίο 2016» δύο Κύπριοι είχαν συμπεριλη-
φθεί στους εθελοντές των Αγώνων.

ΤΟΚΙΟ 2020 

Αντιδράσεις έφερε η ίδρυση Υπουργείου Αθλητισμού στην Ιταλία

Σε δύο σημεία θα στηθεί η Φλόγα
Όπως ήταν η πρακτική και στο «Ρίο 2016», η Ολυμπιακή Φλόγα στο «Τόκιο 2020» θα
εισέλθει στο Ολυμπιακό στάδιο την ημέρα της τελετής έναρξης και θα ανάψει τον
Βωμό, ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, με σκο-
πό μεγάλος αριθμός ατόμων να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την Ολυμ-
πιακή Φλόγα στη διάρκεια των Αγώνων. Σε
αντίθεση, όμως, με τη Βραζιλιάνικη μεγα-
λούπολη, όπου ο Βωμός είχε στηθεί σε ένα
σημείο της πόλης όπου δεν υπήρχε ιδιαίτερη
ορατότητα στους επισκέπτες, στην πρω-
τεύουσα της Ιαπωνίας ο Βωμός θα στηθεί
κοντά στη γέφυρα Yume-no-Ohashi, στην
προκυμαία, σε ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο
σημείο της πόλης. Σύμφωνα με τον Ολυμ-
πιακό Χάρτη, η Φλόγα πρέπει να είναι ορατή
δημόσια σε όλη τη διάρκεια των Αγώνων. 



ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Γεμάτο γήπεδο στο ΟΠΑΠ All Star Game

Το τριήμερο 14-16 Δεκεμβρίου 2018, στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιήθηκε το
Διεθνές Τουρνουά «Cyprus U17 International 2018». Συμμετεί-
χαν αθλητές από διάφορες χώρες, στις ηλικιακές κατηγορίας
από U11 μέχρι U17. Την ευκαιρία να δουν από κοντά αγώνες
είχαν και μαθητές από σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας. Στο
αγωνιστικό κομμάτι, από κυπριακής πλευράς, την πρωτιά κα-
τέκτησαν στα U13 η Μαρία Ελένη Αριστοπούλου (Απλό κορι-
τσιών), στα U13 και στο Διπλό αγοριών οι Χρίστος Γεωργίου και
Νικόλας Κοκόσης και στην ίδια ηλικιακή κατηγορία στο Διπλό
μεικτό οι Νικόλας Κοκόσης και Μαρία Ελένη Αριστοπούλου.

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Διεξήχθη το Cyprus U17 
International 2018

Την τιμητική τους είχαν οι ξιφομάχοι τις τελευταίες ημέ-
ρες του χρόνου. Σε διάφορες εκδηλώσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν, βραβεύτηκαν αθλητές που συμμετείχαν
και διακρίθηκαν το 2018. Στο Προεδρικό Μέγαρο στις 17
Δεκεμβρίου, τιμήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας οι Ειρήνη Μαυρικίου, Αλέξανδρος Ταλιώτης και
Κωνσταντίνος Γιαννάκη. Στις 20 του μήνα, στο κτήμα
Μακένζι στη Λάρνακα, τιμήθηκε η ομοσπονδία για τη
συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Αθλητισμού #BeActive. Και, σε εκδήλωση σε στρατόπε-
δο της Εθνικής Φρουράς στις 28 Δεκεμβρίου, τιμήθηκαν
από τον Αρχηγό του ΓΕΕΦ, μέλη των ενόπλων δυνάμεων
που διακρίθηκαν σε στρατιωτικούς αγώνες. Την Εθνική
Ενόπλων Ξιφασκίας 2018, η οποία κατέλαβε την 2η θέση
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων απο-
τελούσαν οι Ηρακλής Εμμανουηλίδης, Γιάννης Παπα-
γιάννης και Παναγιώτης Παπαγεωργίου.

ΞΙΦΑΣΚΙΑ
Βραβεύσεις των διακριθέντων

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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Πάνω από 5 χιλιάδες φίλαθλοι παρευρέθηκαν στο ΟΠΑΠ All Star Game στο
«Ελευθερία», το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, σε μια εξαιρετική γιορτή του μπά-
σκετ. Γι΄ άλλη μια χρονιά, οι φίλαθλοι έδειξαν ότι επιζητούν ωραίες αθλητικές
στιγμές, μέσα από τη μαζική παρουσία τους στην εκδήλωση. Στο αγωνιστικό
κομμάτι, η Ομάδα της Ευρώπης επικράτησε της Ομάδας του Κόσμου, ενώ
στο Διαγωνισμό Τριπόντων επικράτησε ο Μάικλ Μπάλογκαν της ΕΝΠ.

AIKIDO
9η Διεθνής Εκδήλωση Πολεμικών Τεχνών

Στιγμή από το παιχνίδι, με τις γεμάτες κερκίδες σε δεύτερο πλάνο.

Η Ειρήνη Μαυρικίου και ο Αλέξανδρος Ταλιώτης.

Επενδύοντας στην επιτυχία των οκτώ προηγούμενων διεθνών εκδηλώσεων,
η Κυπριακή Ομοσπονδία Αϊκίντο, διοργάνωσε στις 4 Νοεμβρίου την 9η διε-
θνή εκδήλωση πολεμικών τεχνών Aikido, Καράτε, Tai Chi και αυτοάμυνας, σε
συνεργασία με τον Εθνικό προπονητή Άγη Αγησιλάου, και καλεσμένο τον
παγκόσμιο πρωταθλητή και διεθνούς φήμης αρχιεκπαιδευτή Πολεμικών Τε-
χνών Βάτσλαβ Λίσκα 8 Dan. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα και στήρι-
ξη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και παρευρέθηκε ο ταμίας της ΚΟΕ
κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού. 

Ο ταμίας της ΚΟΕ, κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού, με τους Μάστερ Βάτσλαβ Λίσκα 
και τον Sensei Άγη Αγησιλάου.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν Κύπριοι στην κατηγορία U13.
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ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Κορυφαίοι Ελευθερίου και Αχιλλέως

Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιήθηκε στις
14 Δεκεμβρίου 2018 στο Ολυμπιακό Μέγαρο η ετήσια τελετή
βράβευσης της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου. Ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας, κ. Δημήτρης Λόρδος, αναφέρθηκε στις με-
γάλες διεθνείς και παγκόσμιες επιτυχίες των σκοπευτών, καθώς
και στις μεγάλες διοργανώσεις που ανέλαβε και έφερε σε πέρας
η ΣΚΟΚ στη χώρα μας και ευχαρίστησε τους χορηγούς και υπο-
στηρικτές των αθλητών και των διοργανώσεων, τους οποίους
αποκάλεσε ως «συμμέτοχους» στις επιτυχίες. Ως «κορυφαίοι
αθλητές» της Ομοσπονδίας βραβεύτηκαν με το «Έπαθλο Λάκη
Ψημολοφίτη» ο Γιώργος Αχιλλέως και η Άντρη Ελευθερίου, ενώ
ως «κορυφαίες ομάδες» επιλέγηκαν οι εθνικές ομάδες σκητ γυ-
ναικών (Άντρη Ελευθερίου, Παναγιώτα Ανδρέου και Κωνσταν-
τίνα Νικολάου) και κόμπακ ανδρών (Χάρης Χριστοδουλίδης, Ντί-
νος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Πέτρος Ιωάν-
νου, Λεύκιος Μιλτιάδους και Ανδρέας Ανδρέου). «Κορυφαίο Σκο-
πευτικό Σωματείο» για 5η χρονιά, αναδείχτηκε η Σκοπευτική
Οργάνωση Λευκωσίας. Το «Αριστείο» της ΣΚΟΚ απονεμήθηκε
στο αρχαιότερο σκοπευτικό σωματείο της Κύπρου, τη Σκοπευ-
τική Οργάνωση Λευκωσίας, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια
προσφοράς.

SPECIAL OLYMPICS
Ενοποιημένη Ημερίδα Καλαθόσφαιρας

Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 διεξήχθη η
Ενοποιημένη Ημερίδα Καλαθόσφαιρας στο
Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»
στη Λευκωσία. Η ημερίδα εντασσόταν στην Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Καλαθόσφαιρας που διορ-
γάνωσαν τα Ευρωπαϊκά Γραφεία Ειδικών Ολυμ-
πιακών. Στην ημερίδα έλαβαν μέρος πρόσφυ-
γες που διαμένουν στην Κύπρο, και αθλητές
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπια-
κών. Συνδιοργανώτρια ήταν η Κυπριακή Ομο-
σπονδία Καλαθόσφαιρας, με την ημερίδα να εί-
χε τεθεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ολυμ-
πιακής Επιτροπής. Σκοπός και στόχος της ημε-
ρίδας ήταν η εξάλειψη του ρατσισμού αλλά και
η εξάπλωση του Ενοποιημένου Αθλητισμού
όπου άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία
συμμετέχουν μαζί σε αγώνες με κύριο στόχο
την κοινωνικοποίηση.

Όλοι οι βραβευθέντες στην εκδήλωση.

ΚΑΡΑΤΕ
Επιτυχίες στο Βαλκανικό

Αρκετές νίκες κατέγραψαν οι αθλητές της εθνικής καράτε εφήβων,
νέων και U21 στο 19ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2018 στην Κροατία.
Οι Κύπριοι αθλητές πέτυχαν συνολικά δεκατέσσερις νίκες. Ο Χρί-
στος Γεωργιάδης σημείωσε δύο νίκες στο kata, η Αθηνά Κοκκινίδου
δύο νίκες και χάλκινο μετάλλιο στα -47κ. στο repachage, η Ευαγγε-
λία Καγιά μία νίκη και 7η θέση στο repachage, η Ελίνα Παπαγεωρ-
γίου δύο νίκες και 7η θέση στο repachage, ο Χρυσοβαλάντης Πέ-
τρου τρεις νίκες και 5η θέση στο repachage, ο Χρίστος Ιωάννου Κώ-
στα μία νίκη, ο Μάρκος Τσαγγαράς μία νίκη και 7η θέση στο
repachage, η ομάδα εφήβων (Χρυσοβαλάντης Πέτρου, Μιχάλης
Αθανασίου, Χρίστος Ιωάννου Κώστα, Πάνος Ιωάννου, Χρίστος Γιαν-
νάκη Ιωάννου, Γιώργος Τσιάρτας και Γιάννης Χρίστου) με δύο νίκες
κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο στο repachage. Την αποστολή συνό-
δευσαν ο εθνικός προπονητής Μάριος Σάκκης και ο Νικόλας Βατυ-
λιώτης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κ. Ανδρέας Βα-
σιλείου εκπροσώπησε την Κύπρο στο εκτελεστικό συμβούλιο της
Βαλκανικής Ομοσπονδίας.

Οι αθλητές της Κύπρου μαζί με τους συνοδούς τους.
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ΤΕΝΙΣ
Αζοΐδης και Λουκά οι νικητές στο Masters

Με τη διεξαγωγή των μεγάλων τελικών στις κατηγορίες αν-
δρών και γυναικών ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο στο Εθνι-
κό Κέντρο Τένις το Cyprus Masters Cup 2018. Στη διοργάνω-
ση συμμετείχαν οι δεκαέξι καλύτεροι αντισφαιριστές σε ό,τι
αφορά τις κατηγορίες ανδρών/αγοριών και οι οκτώ καλύτε-
ρες αντισφαιρίστριες γυναικών/κοριτσιών στα μονά, καθώς
και οκτώ ζευγάρια στα αντίστοιχα διπλά. Μεγάλος νικητής
στην κατηγορία ανδρών ο Δημήτρης Αζοΐδης, ο οποίος επι-
κράτησε με 2-0 σετ στον τελικό του Στέφανου Σάββα. Ο Αζοΐ-
δης κλείνει τη χρονιά στο Νο7 της κυπριακής κατάταξης και
ο Σάββα στο Νο4. Μπροστά τους έχουν τους Μάρκο Παγδα-
τή (Νο1), Πέτρο Χρυσοχό (Νο2), Ελευθέριο Νέο (Νο3), Τόμας
Μποντ (Νο5) και Νταβίντ Μινασιάν (Νο6). Στην κατηγορία γυ-
ναικών η Ελένη Λουκά έκλεισε τις εγχώριες διοργανώσεις με
έναν ακόμη τίτλο. Νίκησε την Φλωρεντία Χατζηγεωργίου με
2-0 σετ, κατακτώντας παράλληλα στο νήμα από την αντίπα-
λο της την 2η θέση στην κατάταξη της ΟΑΚ. Η Ραλούκα Σερμ-
πάν είναι στο Νο1, ενώ μετά τις δύο φιναλίστ του τελικού
ακολουθούν οι Άνθια Παναγιώτου (Νο4), Ελένη Μακρίδη
(Νο5) και Μαρία Κωνσταντίνου (Νο6).Οι νικητές του Cyprus Masters Cup 2018.

Οι 14 νέες παγκύπριες επιδόσεις, η μεγάλη συμμετοχή (327 αθλη-
τές και αθλήτριες στον αριθμό) και οι καλοί χρόνοι που σημειώθη-
καν ξεχώρισαν από την Χριστουγεννιάτικη Ημερίδα που συνδιορ-
γάνωσαν ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας και ο Ναυτικός Όμιλος Κε-
ρύνειας. Καλύτερος κολυμβητής αναδείχθηκε ο Θωμάς Τσιοπανής
(ΦΩΤΟ) του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας με τους 698β. FINA που
μάζεψε στα 200μ. μικτή με το 2:08.47 που πέτυχε και καλύτερη κο-
λυμβήτρια η Ελένη Στεφανίδου του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας με
τους 665β. FINA, με το 2:24.48, επίσης στα 200μ. μικτή.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Χριστουγεννιάτικη ημερίδα

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Πρωτιά για Ν.Ο. Αμμοχώστου στους Αγώνες
Κλειστής Κωπηλασίας

Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018 διεξήχθησαν στο κλειστό γήπεδο
του Λυκείου Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό οι 15οι Αγώνες Κλειστής Κω-
πηλασίας, όπου συμμετείχαν πέραν τον τριάντα αθλητών. Πρώτος
στον πίνακα μεταλλίων αναδείχθηκε ο Ν.Ο. Αμμοχώστου με πέντε
χρυσά και τρία αργυρά και δεύτερο το Σωματείο Νηρέας Ύψωνα με
τρία χρυσά, τέσσερα αργυρά και έξι χάλκινα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
κατά τη διάρκεια των αγώνων ο Ρέαρ Αντρέι Νικίτα του Ναυτικού
Ομίλου Αμμοχώστου κατέρριψε το παγκύπριο ρεκόρ στην κατηγο-
ρία Εφήβων με χρόνο 6:19.7 που κατείχε ο Αλέξανδρος Ζησιμίδης
από τις 5 Δεκεμβρίου 2015 με χρόνο 6:23.7.

Στιγμιότυπο από τους αγώνες.
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Μετά από θητεία 26 ετών (!) στην προεδρία της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), ο εμβληματι-
κός κ. Αντώνης Δράκος παρέδωσε την ηγεσία της ομοσπονδίας στον
44χρονο Περικλή Μάρκαρη. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
στις 15 Δεκεμβρίου 2018 στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ, ο κ. Μάρ-
καρης -που μέχρι πρότινος ήταν ο γενικός γραμματέας της ΚΟΕΑΣ-
έλαβε 16 ψήφους, έναντι 13 του ανθυποψηφίου του κ. Σωτήρη Αδά-
μου και ενός λευκού. Η θητεία του κ. Μάρκαρη ολοκληρώνεται το
2021.

Μετά την εκλογή του, ο νέος πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, δήλωσε: «Η εκλο-
γή μου στην προεδρία της ΚΟΕΑΣ αποτελεί ύψιστη τιμή. Ευχαριστώ
τους συλλόγους και τους αθλητικούς παράγοντες που με στήριξαν,
αλλά και αυτούς που δεν στήριξαν, για τη συμβολή τους στις δημο-
κρατικές διαδικασίες. Στον κυπριακό στίβο είμαστε όλοι μια μεγάλη
οικογένεια, από την οποία κανείς δεν περισσεύει. Η ΚΟΕΑΣ χρειάζεται
όλα τα στελέχη και τους συντελεστές του αθλήματος. Μέσα σε πλαί-
σια ενότητας, συναίνεσης και συνεργασίας καλώ όλους να εργα-
στούμε μαζί για το καλό του κλασικού αθλητισμού, συνεχίζοντας το
έργο των προηγουμένων. Εύχομαι στον κ. Αντώνη Δράκο κάθε καλό
για τη συνέχεια και είμαι βέβαιος ότι θα είναι πάντοτε στο πλευρό μας,
για να μας προσφέρει τις αστείρευτες γνώσεις και εμπειρίες του».

Στις εκλογές για τα νέα αιρετά μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΕΑΣ εξελέγησαν
οι Φοίβος Κωνσταντινίδης, Ελένη Κωνσταντινίδου και Εύη Τσολάκη.
Νέα μέλη στο Δ.Σ. είναι οι Άκης Λάμπρου (ΓΣΟ), Νικολά Τασί (ΓΣΠ) και
Χρυσόστομος Γεμέττας (ΓΣΠρ.). Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.: Γιαννά-
κης Πότσος (ΓΣΟ), Γιώργος Μιτσίδης (ΓΣΠ), Κυριάκος Μιχαήλ (ΓΣΖ),
Μάριος Χατζημιτσής (ΓΣΖ), Δήμος Καλλινίκου (ΓΣΚ), Φίλιος Χριστο-
δούλου (ΓΣΚ), Σοφοκλής Χαραλαμπίδης (ΓΣΕ), Ελενίτσα Γεωργίου
(ΓΣΕ), Κωστάκης Μιτσίδης (ΓΣΠρ.).

Ο απολογισμός του Αντώνη Δράκου
Στο δικό του απολογισμό, κατά τη διάρκεια της εκλογικής γενικής συ-
νέλευσης, ο κ. Αντώνης Δράκος, μετά την 26ετή θητεία του στην προ-
εδρία και προηγουμένως ως γενικός γραμματέας, χαρακτήρισε την
πολυετή πορεία του στον στίβο, σαν ένα ταξίδι που ξεκίνησε με μέν-
τορα τον Αντώνη Παπαδόπουλο, με τον Κλεάνθη Γεωργιάδη πρώτο
πρόεδρο της ΚΟΕΑΣ και τον Γιώργο Μαρσέλλο στην ηγεσία του ΣΕΓΑΣ
και πρόσθεσε: «Η δωδεκαετής θητεία μου στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Αθλητισμού, μου άνοιξε μια διεθνή διάσταση στη θε-
ώρηση των πραγμάτων και μου χάρισε την επίτιμη επί ζωής συμμε-
τοχή στο στιβικό γίγνεσθαι».

Ο απελθών πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ στάθηκε στη σημασία της νέας εξε-
λικτικής πορείας του Κυπριακού Στίβου και της ΚΟΕΑΣ, τονίζοντας:

1. Τη συμμετοχή γυναικών στη διοικητική πυραμίδα, όπως δεικνύουν
και οι τάσεις στον αθλητισμό διεθνώς. «Η γυναίκα-είπε ο κ. Δράκος-
αποτελεί εξίσου ισχυρό πυλώνα με τον άνδρα στο οικοδόμημα του
στίβου. Άλλωστε, η γυναίκα αθλήτρια προπονείται και αγωνίζεται το
ίδιο εντατικά και δεν υπολείπεται κανενός». Υπενθύμισε, δε, ότι ο ελ-
ληνικός γυναικείος αθλητισμός ξεκίνησε από την Κύπρο, το 1928,
όταν ο ευπατρίδης Νικόλαος Κλ. Λανίτης «κατέβασε» τις θυγατέρες
του (Δομνίτσα, Ολυμπία και Ισμήνη) στους Παγκυπρίους Αγώνες με
τη φανέλα του ΓΣΟ.

2. Η άθληση στα κυπριακά στάδια του στίβου βρίσκεται στο απόγειο
της. Πέραν των ογδόντα προπονητών καθοδηγούν εκατοντάδες παι-
διά σε κάθε πόλη. Από τις ηλικίες των πρώτων τάξεων του δημοτικού
ως τις κατηγορίες παμπαίδων, παγκορασίδων, παίδων, κορασίδων και
εφήβων-νεανίδων.

3. Το κυπριακό μοντέλο καλλιέργειας του στίβου είναι αναγνωρίσιμο,
εξαιρετικό και διεθνώς αναγνωρισμένο. Αποδίδει καρπούς και οι προ-
οπτικές του είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει να διαφυλαχθεί ωσάν κόρη
οφθαλμού. Η συνεπής καθιέρωση ενός επιτυχημένου συστήματος
έφερε τον κλασικό αθλητισμό της χώρας μας στην κορυφή των λε-
γόμενων μικρών κρατών της Ευρώπης. Αυτή η αξιολόγηση εκφρά-
στηκε και με την κατάταξη μας μεταξύ των 30 πρώτων ευρωπαϊκών
κρατών και μας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στους Ευρωπαϊκούς
Αγώνες του 2019.

Ο κ. Δράκος αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχημένη εμφάνιση αθλη-
τών μας σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του 2018, ενώ κάνοντας
αναφορά στους κορυφαίους της χρονιάς (Απόστολο Παρέλλη, Ελέ-
νη Αρτυματά, Μίλαν Τραΐκοβιτς, Νεκταρία Παναγή, Ναταλία Ευαγγε-
λίδου, Γιώργο Κονιαράκη) εξήρε την αποτελεσματικότητα του άρτιου
Σχεδιασμό Κινήτρων με το point system.  

ΣΤΙΒΟΣ
Νέος πρόεδρος ο Περικλής Μάρκαρης

Ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕΑΣ, κ. Περικλής Μάρκαρης,
έλαβε 16 ψήφους, έναντι 13 του ανθυποψηφίου του κ. Σωτήρη Αδάμου. 

Η θητεία του κ. Μάρκαρη ολοκληρώνεται το 2021.

Την ηγεσία της ΚΟΕΑΣ παρέδωσε ο εμβληματικός κ. Αντώνης Δράκος μετά
από πορεία 26 ετών στην προεδρία της ομοσπονδίας στίβου.

Η Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΚΟΕΑΣ πραγματοποιήθηκε 
στις 15 Δεκεμβρίου 2018 στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ.
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Tο 2019 είναι πλέον γεγονός, με την αθλητική Κύπρο να
έχει εισέλθει σε προ-Ολυμπιακή χρονιά. Η αντίστροφη μέ-
τρηση για το «Τόκιο 2020» έχει ξεκινήσει και ήδη σε μερι-

κά αθλήματα έχουμε μπει στη διαδικασία πρόκρισης, με τα
υπόλοιπα να ακολουθούν τους ερχόμενους μήνες. Για το σκο-
πό αυτό, το 2019 που μπήκε είναι γεμάτο από σημαντικές αγω-
νιστικές υποχρεώσεις. Πέραν από τα παγκόσμια και ευρωπαϊ-
κά πρωταθλήματα και κύπελλα, όπου η κυπριακή συμμετοχή
αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε ομοσπονδίας, το 2019 περι-
λαμβάνει για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έξι διοργα-
νώσεις πολλαπλών αθλημάτων.

Το σημαντικό ραντεβού για την ΚΟΕ και τους Κύπριους αθλη-
τές, λόγω της δυναμικότητας των Αγώνων και των καρτών
πρόκρισης για το Τόκιο σε διάφορα αθλήματα, είναι οι 2οι Ευ-
ρωπαϊκοί Αγώνες που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στο Μινσκ.
Στο πρόγραμμα της χρονιάς περιλαμβάνονται επίσης οι ΑΜ-
ΚΕ, δύο Αγώνες Παραλίας και δύο διοργανώσεις Νέων. Ας πά-
με να δούμε αναλυτικά τους Αγώνες Πολλαπλών Αθλήματος
του 2019, όπου θα συμμετάσχει η Κύπρος…

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
14ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
Η πρώτη χρονικά διοργάνωση είναι ορισμένη για τις 9 με 16 Φε-

βρουαρίου, στην πρωτεύουσα της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης. Το 14ο

Χειμερινό Φεστιβάλ Νέων θα διεξαχθεί στο Σαράγεβο και Ανατο-

λικό Σαράγεβο, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών μέχρι 18

ετών και από τις 50 χώρες της Ευρώπης. Η Κύπρος αναμένεται να

συμμετάσχει στις χιονοδρομίες και στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Πρό-

κειται για την πρώτη σημαντική διοργάνωση πολλαπλών αθλημά-

των στη χώρα μετά τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς του 1984 και τον πόλεμο
που ακολούθησε τη δεκαετία του ’90.
Σήμερα η πόλη χωρίζεται διοικητικά σε
Σαράγεβο και Ανατολικό Σαράγεβο, με
δύο χωριστές διοικητικές δομές, όμως
ουσιαστικά θεωρούνται ως μία οντότη-
τα, με ελευθερία διακίνησης, παρά τις
εθνοτικές διαφορές. Σε αντίθεση με το
προ εικοσαετίας Σαράγεβο, σήμερα η
πρωτεύουσα της Βοσνίας θεωρείται ως
μια από τις ασφαλέστερες πόλεις της
ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

ΜΑΪΟΣ
18οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης

Στα Βαλκάνια θα επιστρέψει η
ΚΟΕ, λίγους μήνες μετά το Σα-
ράγεβο, με το Μαυροβούνιο να
φιλοξενεί μεταξύ 27 Μαΐου και
1 Ιουνίου τους 18ους Αγώνες
Μικρών Κρατών Ευρώπης, που
θα διεξαχθούν για πρώτη φορά
στη συγκεκριμένη χώρα. Η Κύ-
προς αναμένεται να συμμετά-
σχει με πλήρη ομάδα περίπου

200 αθλητών και συνοδών, σε όλα τα αθλήματα -εκτός από το μπό-
ουλς- και με στόχο την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων. Τα περισ-
σότερα αθλήματα θα διεξαχθούν στο παραλιακό θέρετρο της
Μπούντβα, όμως αθλήματα θα λάβουν χώρα και στην πρωτεύου-
σα Ποντγκόριτσα καθώς και στις πόλεις Σετίνιε, Μπαρ και Τίβατ.

Οι 2οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες και οι 18οι ΑΜΚΕ είναι οι δύο σημαντικότερες διοργανώσεις 
όπου θα λάβει μέρος η χώρα μας

Έξι διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων 
στο κυπριακό καλεντάρι του 2019

Το ανακαινισμένο και εντυπωσιακό Dinamo Stadium 
του Μινσκ θα φιλοξενήσει τις τελετές έναρξης και λήξης 

των 2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων, καθώς και τα αγωνίσματα του στίβου.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019  I 9

ΙΟΥΝΙΟΣ
2οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Λίγες εβδομάδες μετά τους ΑΜΚΕ, η ΚΟΕ και οι
Κύπριοι αθλητές θα ταξιδέψουν για το Μινσκ,
όπου μεταξύ 21-30 Ιουνίου θα αγωνιστούν
στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Περίπου 4 χι-
λιάδες αθλητές από τις 50 χώρες της ηπείρου
θα αγωνιστούν στην πρωτεύουσα της Λευκο-
ρωσίας σε δεκαπέντε αθλήματα, εκ των οποί-
ων τα δέκα θα προσφέρουν προκρίσεις για το
«Τόκιο 2020». Πέντε από τα αθλήματα θα απο-
τελέσουν παράλληλα και τα Ευρωπαϊκά Πρω-
ταθλήματα του συγκεκριμένου σπορ. Με τη
συμμετοχή στους Αγώνες να έρχεται μέσα από
πρόκριση, η Κύπρος αναμένεται να συμμετά-

σχει με περίπου 60 άτομα.

ΙΟΥΛΙΟΣ
15ο Θερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
Η δεύτερη διοργάνωση Νέων της χρο-
νιάς θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα
του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, στον
Καύκασο, μεταξύ 20-28 Ιουλίου. Στη
15η διοργάνωση θα λάβουν μέρος οι
καλύτεροι αθλητές μέχρι 18 ετών από
τις 50 ευρωπαϊκές χώρες. Η Κύπρος θα
είναι παρούσα, με την αποστολή να κυ-
μαίνεται συνήθως γύρω στους δέκα
αθλητές. Δέκα αθλήματα είναι στο κα-
λεντάρι της διοργάνωσης, που θα διε-
ξαχθεί μεταξύ 20-28 Ιουλίου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2οι Μεσογειακοί Αγώνες Παραλίας

Μετά την πρώτη διοργάνωση στην Πε-
σκάρα το 2015, η Ελλάδα και η Πάτρα θα
φιλοξενήσουν τη 2η διοργάνωση των Με-
σογειακών Αγώνων Παραλίας, μεταξύ 25-
31 Αυγούστου. Οι 26 χώρες της ΔΕΜΑ
έχουν δικαίωμα συμμετοχής, στους Αγώ-
νες όπου περιλαμβάνονται στο καλεντάρι
αθλήματα θαλάσσης και παραλίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1οι Παγκόσμιοι Αγώνες Παραλίας
Η ANOC, η Διεθνής Ένωση των Ολυμπια-
κών Επιτροπών, διοργανώνει για πρώτη
φορά τους Παγκόσμιους Αγώνες Παρα-
λίας, με το Σαν Ντιέγκο, στο νοτιοδυτικό
άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να αναμέ-
νεται να φιλοξενήσει 206 χώρες και περί-
που 5 χιλιάδες αθλητές, μεταξύ 10-15
Οκτωβρίου. Η Κύπρος θα είναι παρούσα,
όμως δεν μπορεί να γίνει ακόμη προσέγ-
γιση για το μέγεθος της αποστολής.

Το αγωνιστικό καλεντάρι της ΚΟΕ 
για το 2019:

14ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων

Σαράγεβο & Ανατολικό Σαράγεβο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη

9-16 Φεβρουαρίου

18οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης

Μπούντβα, Μαυροβούνιο

27 Μαΐου-1 Ιουνίου

2οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Μινσκ, Λευκορωσία

21-30 Ιουνίου

15ο Θερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων

Μπακού, Αζερμπαϊτζάν

20-28 Ιουλίου

2οι Μεσογειακοί Αγώνες Παραλίας

Πάτρα, Ελλάδα

25-31 Αυγούστου

1οι Παγκόσμιοι Αγώνες Παραλίας

Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ

10-15 Οκτωβρίου

Στη φωτογραφία, η είσοδος της κυπριακής
αποστολής στους 17ους ΑΜΚΕ το 2017 
στο Σαν Μαρίνο. Τον Μάιο στο Μαυροβούνιο,
η Κύπρος θα λάβει μέρος με πλήρη ομάδα.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Οι ομιλίες
Ακολούθησε το κυρίως μέρος της Συνόδου, με τις ομιλίες της Δρ.
Παρασκευή Λιούμπη, του πρωταθλητή στα 400μ εμπόδια Περικλή
Ιακωβάκη και Δρ. Χρύσανθου Χρυσάνθου.

Η Δρ. Παρασκευή Λιούμπη, Συν-
τονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυ-
σικής Αγωγής στην περιοχή Β’ Αθή-
νας, Διδάσκουσα του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου στο Τμήμα Ορ-
γάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού,
έκανε ομιλία με θέμα «Ο αθλητής ως
πρότυπο. Η συμβολή του στη διά-
δοση των Ολυμπιακών Αξιών στους
νέους». Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων
στην επιρροή των πρότυπων στους
νέους, θέμα το οποίο απασχολεί δια-
χρονικά τους ερευνητές και στο ρόλο των ΜΜΕ, τα οποία δεν προ-
βάλλουν ισόρροπα τον ανδρικό και το γυναικείο αθλητισμό και τα
αντίστοιχα πρότυπα αθλητών. Αναγνωρίστηκε η δυνατότητα πα-
ρέμβασης των διάσημων αθλητών στην κοινωνία, η σχέση τους με
τα κοινωνικά δίκτυα, και η συμμετοχή τους σε προγράμματα Ολυμ-
πιακής Παιδείας.

Ο Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου, Δημοσιογράφος, Ερευνητής, Συγ-
γραφέας και τεχνικός διευθυντής της Κυπριακής Ολυμπιακής Βι-
βλιοθήκης, παρουσίασε το θέμα «Το σύγχρονο πρότυπο του ‘υπε-
ραθλητή’ σε αντιδιαστολή προς τα αρχαιοελληνικά πρότυπα». Ο Δρ.

«Ο Αθλητής ως Πρότυπο» το θέμα που αναλύθηκε 
στην 30η Σύνοδο της ΕΟΑΚ
Η Δρ. Παρασκευή Λιούμπη, ο πρώην πρωταθλητής κ. Περικλής Ιακωβάκης και ο Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου 
παρέδωσαν ενδιαφέρουσες ομιλίες

«Ο
Αθλητής ως Πρότυπο» ήταν το κεντρικό θέμα της
30ης Συνόδου της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύ-
πρου (ΕΟΑΚ) που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8

Δεκεμβρίου 2018 στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Τρεις ομιλητές πα-
ρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα στο κοινό, που γέμισε την
αίθουσα του Μεγάρου, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού, Δρ. Κώστα Χαμπιαούρη.

Η σύνοδος ξεκίνησε με τη μουσικό Ειρήνη Κακογιάνη, η οποία
ερμήνευσε τον Ολυμπιακό Ύμνο. Στον χαιρετισμό του ο πρό-
εδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και της ΕΟΑΚ,
κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιλογή του θέ-
ματος της φετινής Συνόδου, σημειώνοντας ότι «το δίλημμα που
αναφύεται για την θέση των αθλητών στην κοινωνία, είναι βαθιά
ριζωμένο στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον που ζούμε και κυ-
ρίως στο σύστημα κοινωνικών αξιών που επικρατούν. Το status
των αθλητών είναι συνάρτηση της σημασίας που δίνει η κοινωνία
στον αθλητισμό». 

Χαιρετισμούς απηύθυναν το μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ, κα. Καίτη
Χατζηκυριάκου Λουκαΐδου, ο διευθυντής της Εθνικής Ολυμπια-
κής Ακαδημίας Βουλγαρίας καθηγητής Λοζάν Μίτεφ και ο Υπουρ-
γός Δρ. Κώστας Χαμπιαούρης. Πριν τις ομιλίες, τιμήθηκε η κα. Αί-
γλη Παντελάκη, η οποία αφυπηρετεί ως γενική διευθύντρια του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για την πολυσχιδή προ-
σφορά της στη νεολαία, στην εκπαίδευση και την κυπριακή κοι-
νωνία γενικότερα.
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Χρυσάνθου αναφέρθηκε στο σημε-
ρινό «πρότυπο» αθλητή που διαφο-
ροποιείται αναλόγως του φύλου, και
με ιδιαίτερες αναφορές στο «φαινό-
μενο Κριστιάνο Ρονάλντο». Παρου-
σιάστηκε η σημερινή ερμηνεία του
προτύπου σε αντιδιαστολή με τα
ισχύοντα στην Αρχαία Ελλάδα κατά
τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων.

Ο Περικλής Ιακωβάκης, πρόεδρος
της Επιτροπής Αθλητών της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, Μέλος
Επιτροπής Αθλητών ΕΟΕ, ανέπτυξε
το θέμα «Ο αθλητής μετά». Ο πρώην
πρωταθλητής των 400μ. εμπόδια
στην εισήγηση του παρουσίασε τα
διάφορα επίπεδα αθλητών, τα χα-
ρακτηριστικά και τους παράγοντες
επιτυχίας των αθλητών και τις δια-
φοροποιήσεις που παρουσιάζονται
σε αυτούς μετά το τέλος της αγωνι-
στικής σταδιοδρομίας, και την προ-
ετοιμασία που απαιτείται για το με-

ταβατικό στάδιο πριν την απόσυρση από τους αγωνιστικούς στί-
βους.

Ύστερα από την κάθε παρουσίαση οι εισηγητές απάντησαν σε ερω-
τήσεις των Συνέδρων που παρακολουθούσαν τις εργασίες τις Συ-
νόδου. Μετά το πέρας των ομιλιών, ακολούθησε συζήτηση στρογ-
γυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των Δρ. Λιούμπη, Περικλή Ιακω-
βάκη, Δρ. Μίτεφ και Ανδρέα Χάσικου ως εκπροσώπου της Επιτρο-
πής Αθλητών της ΚΟΕ.

Στην 30η Σύνοδο της ΕΟΑΚ συμμετείχαν 180 περίπου σύνεδροι ανά-
μεσα στους οποίους, ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας
για θέματα Αθλητισμού κ. Φοίβος Ζαχαριάδης, Μέλη του Εκτελε-
στικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, Εκπρόσωποι Κομμάτων, Δήμων, και
οργανωμένων Φορέων, Πρόεδροι Αθλητικών Ομοσπονδιών, ο Πρό-
εδρος της ΕΑΚ και άλλοι αθλητικοί παράγοντες, γυμναστές, αθλη-
τές και μαθητές Αθλητικών Σχολείων.

Κώστας Χαμπιαούρης Ειρήνη  Κακογιάννη

Δρ. Λοζάν  ΜίτεφΚαίτη Χατζηκυριάκου Λουκαΐδου

Ντίνος ΜιχαηλίδηςΑίγλη  Παντελάκη
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

HΟλυμπιακή έρευνα σε ό,τι αφορά την Κύπρο, έχει φέρει στο

προσκήνιο τα τελευταία χρόνια μερικά σημαντικά ονόματα

αθλητών οι οποίοι με καταγωγή από το νησί μας, έχουν δια-

κριθεί στη σημαντικότερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου. Το με-

γαλύτερο όνομα απ΄ όλους είναι ο Ιωάννης Φραγκούδης, ο οποίος

το 1896 -όντας λοχαγός του ελληνικού στρατηγού- εκπροσωπών-

τας την Ελλάδα στην Α΄ Ολυμπιάδα στην Αθήνα, κατέκτησε τρία με-

τάλλια! Πήρε Χρυσό στο περίστροφο 25μ., Αργυρό στο τυφέκι 300μ.

και Χάλκινο στο ελεύθερο πιστόλι. Επίσης πήρε την 4η θέση στο

στρατιωτικό πιστόλι. Μαζί με τον ποδηλάτη (χρυσό το 1896) Αρι-

στείδη Κωνσταντινίδη, ήταν οι μόνοι Κύπριοι με Ολυμπιακό μετάλ-

λιο, μέχρι το 2012 και το αργυρό του ιστιοπλόου Παύλου Κοντίδη.

Μάλιστα, ουδείς αθλητής/τρια της Ελλάδας -με εξαίρεση τον Ι.

Φραγκούδη- πήρε πάνω από δύο μετάλλια σε μια Ολυμπιάδα. Τέσ-

σερα συνολικά μετάλλια μετράνε οι Κώστας Τσικλητήρας (από δύο

το 1908 και 1912) και Πύρρος Δήμας (από ένα το 1992, 1996, 2000

και 2004). Τρία μετάλλια στη μέσο-Ολυμπιάδα του 1906 πήρε ο Νι-

κόλας Γεωργαντάς, στις ρίψεις.

Ο Ιωάννης Φραγκούδης είναι γόνος της γνωστής οικογένειας της Λε-

μεσού. Ο ίδιος -όμως- γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, το 1863, όπου ο πα-

τέρας του Χαράλαμπος ήταν υποπρόξενος της Ελλάδας, με τα Επτά-

νησα τότε να βρίσκονταν υπό βρετανική κυριαρχία. Αν και γεννήθη-

κε στην Κύπρο, η διασύνδεση του αξιωματικού του ελληνικού στρα-

τού (λοχαγός το 1896, συνταγματάρχης το 1897) με την πατρίδα των

προγόνων του αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι εκπροσώπησε

τον ΓΣΟ της Λεμεσού στην Ελλάδα λίγο πριν τους Αγώνες.

Ο παππούς του Ιωάννη, ο Δημήτριος, ήταν έμπορος, εγκατεστημέ-

νος στην Τεργέστη, απ΄ όπου προερχόταν αρχικά η μεγάλη οικογέ-

νεια Φραγκούδη. Το κοινό πορτραίτο του παππού και πατέρα του

Ιωάννη, διασώζεται από τον Γεώργιο Φραγκούλη στην έρευνα του

που εκδόθηκε το 1939 με τίτλο «Ιστορία και γενεαλογία της μεγάλης

κυπριακής οικογένειας Φραγκούδη και των συγγενικών οικογενει-

ών». Από το συγκεκριμένο ιστορικό υλικό, προέρχονται και πολλές

λεπτομέρειες για τον ίδιο τον Ιωάννη, με τον οποίο μιλούσε ο Γε-

ώργιος, πριν τον πρόωρο θάνατο του Ολυμπιονίκη το 1916 στη Νέα

Υόρκη από ηλεκτροπληξία σε ηλικία 53 ετών, όπου βρισκόταν σε

στρατιωτική αποστολή.

Ο Ιωάννης Φραγκούδης φοίτησε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπί-

δων όπου ήταν συμφοιτητής με τον διάδοχο Κωνσταντίνο, με τον

οποίο συνδέθηκε με φιλία. Συμμετείχε στον ελληνοτουρκικό πόλε-

μο του 1897 καθώς και στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Υπήρξε υπασπι-

στής του Βασιλιά Γεωργίου Α΄ και ήταν παρών κατά τη διάρκεια της

δολοφονίας του τελευταίου στις 5 Μαρτίου 1913 στη Θεσσαλονί-

κη. Ήταν, μάλιστα, αυτός που συνέλαβε τον δολοφόνο του Βασιλιά,

Αλέξανδρο Σχινά.

Σύμφωνα με την έρευνα «Ιστορία και γενεαλογία της μεγάλης κυ-

πριακής οικογένειας Φραγκούδη και των συγγενικών οικογενειών»,

ο Δημήτριος Φραγκούδης, παππούς του Ιωάννη, αναγκάστηκε να

φύγει από τη Λεμεσό το 1821 και μετέβη στην Τεργέστη, απ΄ όπου

ξεκίνησε η ιστορία της οικογένειας, αιώνες προηγουμένως. Συγκε-

κριμένα, το 1738 ο πρώτος της οικογένειας, ο Δημήτριος (Α΄) Φραγ-

κούδης, μετέβη στην Κύπρο από την Τεργέστη. Η ιταλική -σήμερα-

πόλη κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία, τον 18ο αιώνα ανήκε στην

Μοναρχία των Αψβούργων, τον προπομπό της Αυστριακής αυτο-

κρατορίας.

Σύμφωνα με την παράδοση της οικογένειας Φραγκούδη, ο Δημή-

τριος (Α΄) ήρθε από την Τεργέστη στα μέσα του 18ου αιώνα, ήταν

ιατρός και εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό, ένα σχετικά ασήμαντο τότε

οικισμό, που είχε όμως το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου,

μετά τη Λάρνακα. Το όνομα Φραγκούδης προέρχεται είτε από το γε-

γονός ότι ο Δημήτριος ήταν Φράγκος στην καταγωγή, είτε επειδή ο

Δημήτριος φορούσε τότε φράγκικα ρούχα. Ενδέχεται ο Δημήτριος

Η ιστορία και οι πρόγονοι 
του Κύπριου Ολυμπιονίκη Ιωάννη Φραγκούδη 
Το 1738 μετέβη στη Λεμεσό από την Τεργέστη ο ιδρυτής της οικογένειας Φραγκούδη, ο Δημήτριος – Ο πατέρας
του Ολυμπιονίκη, ο Χαράλαμπος, έφυγε από την Κύπρο το 1821 σε ηλικία μερικών μηνών λόγω των διώξεων

Ο Ιωάννης Φραγκούδης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην Α΄
Ολυμπιάδα στην Αθήνα, κατέκτησε τρία μετάλλια! Πήρε Χρυσό 

στο περίστροφο 25μ., Αργυρό στο τυφέκι 300μ. και Χάλκινο 
στο ελεύθερο πιστόλι. Μαζί με τον ποδηλάτη (χρυσό το 1896) Αριστείδη
Κωνσταντινίδη, ήταν οι μόνοι Κύπριοι με Ολυμπιακό μετάλλιο, μέχρι το

2012 και το αργυρό του ιστιοπλόου Παύλου Κοντίδη.

Στη φωτογραφία από την έρευνα
του Γεώργιου Φραγκούδη   που
εκδόθηκε το 1939 με τίτλο
«Ιστορία και γενεαλογία της
μεγάλης κυπριακής οικογένειας
Φραγκούδη και των συγγενικών
οικογενειών», διακρίνεται με τη
στρατιωτική του στολή ο λοχαγός
του ελληνικού στρατού το 1896 και
συνταγματάρχης από το 1897,
Κύπριος Ολυμπιονίκης, Ιωάννης
Φραγκούδης.



να λεγόταν Σκαραβαίος ή Scarabeo στα ιταλικά, όμως τα ονόματα

αλλά και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των απογόνων του, δείχνουν

ότι ήταν Ορθόδοξος και επομένως Έλλην, παρά το ότι προήλθε από

την Τεργέστη.

Αυτό που διασώζεται μετά σιγουριάς, είναι πως ο αρχηγός της οι-

κογένειας, ο Δημήτριος (Α΄) ερχόμενος στη Λεμεσό, αναγνωρίστη-

κε ως πρόξενος ή υποπρόξενος της Γαλλίας στην πόλη και πως είχε

δύο ή τρεις υιούς, τον Νικόλαο, τον Χαράλαμπο (Α΄) και κατά πάσα

πιθανότητα τον Γεωργάκη. Η επιλογή της Λεμεσού φαίνεται να έγι-

νε επειδή τότε η πρωτεύουσα Λευκωσία ήταν «άθλια τουρκόπολις»

και επειδή στη Λάρνακα υπήρχε ήδη έμμισθος Γάλλος πρόξενος. 

Πολλά αρχικά στοιχεία της οικογένειας διασώζονται από μια ενέρ-

γεια του εγγονού του πρώτου Φραγκούδη, που επίσης λεγόταν Δη-

μήτριος και ήταν υιός του Νικόλα. Συγκεκριμένα, το 1806 αιτήθηκε

από τις οθωμανικές αρχές της Λεμεσού και τον Χατζή Μεχμέτ Εμήν,

όπως εξαιρεθεί από την πληρωμή φόρων, αφού «οι πρόγονοι ήσαν

Φράγκοι και όχι ραγιάδες», ζητώντας από τον καδή (σ.σ. Οθωμανό

δικαστή που δίκαζε με βάση τον ισλαμικό νόμο) της Λεμεσού τα

σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Ο Ολυμπιονίκης Ιωάννης Φραγκούδης υπήρξε, λοιπόν, γιός του Χα-

ράλαμπου Φραγκούδη και της Πηνελόπης της μεγάλης οικογένειας

Φωκά, την οποία παντρεύτηκε το 1854 στην Κεφαλλονιά ο Χαρά-

λαμπος. Ο Χαράλαμπος (Β΄) γεννήθηκε το 1820 στην Κύπρο και ως

βρέφος μετακόμισε μαζί με τον πατέρα του (και παππού του Ιωάν-

νη), τον Δημήτριο (γεν. 1785) στην Τεργέστη. Προφανώς ο Δημή-

τριος (Β΄) Φραγκούδης επέλεξε την Τεργέστη ως αναγκαστικό (λόγω

των διώξεων) προορισμό αφού εκεί υπήρχαν συγγενείς του παππού

του και αρχηγού της οικογένειας, του Δημήτριου (Α΄). Ο πατέρας του

Δημήτριου (Β΄) ήταν ο Χαράλαμπος (Α΄) Φραγκούδης, ο δεύτερος

υιός του Α΄ Δ. Φραγκούδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Ελλάδα εκπροσώπησε στους Ολυμπια-

κούς, το 1928 στο Άμστερνταμ, το 1932 στο Λος Άντζελες και το

1936 στο Βερολίνο και ο Ρένος Φραγκούδης, ο οποίος γεννήθηκε

το 1909 στη Λεμεσό.

Στη φωτογραφία του 1896, ο Ιωάννης Φραγκούδης είναι
καθήμενος, ανάμεσα στους επίσης χρυσούς Ολυμπιονίκες,

Παντελή Καρασεβδά και Γέωργιο Ορφανίδη.

Το κοινό πορτραίτο του Δημήτριου και Χαράλαμπου Φραγκούδη
(παππούς και πατέρας αντίστοιχα του Ολυμπιονίκη Ιωάννη),

διασώζεται από τον Γεώργιο Φραγκούλη στην έρευνα του που
εκδόθηκε το 1939.

Η 38η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέ-
γαρο, η 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής. Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, ο πρόεδρος κ. Ντίνος Μι-
χαηλίδης κατέθεσε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων. Αναφέρθη-
κε διεξοδικά στην επιτυχή αγωνιστική εκπροσώπηση σε τέσσερις
μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις κατά το 2018, και στον προγραμ-
ματισμό για τις αντίστοιχες έξι στις οποίες η ΚΟΕ θα συμμετέχει το
2019. Αναφέρθηκε επίσης στην ηγετική παρουσία της ΚΟΕ στο κυ-
πριακό αθλητικό γίγνεσθαι και την εκπροσώπηση στους διεθνείς
αθλητικούς οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τομέα της
Ολυμπιακής Εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ παρουσίασε επί-
σης τις δράσεις που ανέλαβε η ΚΟΕ με σειρά αποφάσεων ώστε να
αναβαθμίσει την οργανωτική της δομή και εκσυγχρονίσει τη λει-
τουργία της. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, εκ μέρους του Εκτελεστικού
Συμβουλίου, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού, τους χορηγούς της ΚΟΕ (ΟΠΑΠ Κύ-
πρου, RCB, CYTA και TOYOTA), τις Ομοσπονδίες μέλη της, όλους
τους συνεργάτες, τη Γενική Διευθύντρια και το προσωπικό της ΚΟΕ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019  I 13
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Στη Γ.Σ. της ANOC η ΚΟΕ
Η Ένωση Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC), πραγματο-
ποίησε το διήμερο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στο Τόκιο,
την 23η Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετείχαν για πρώτη
φορά εκπρόσωποι από 206 χώρες και πέραν των 1550 συνέ-
δρων και παρατηρητών από διάφορους οργανισμούς, αριθμοί
οι οποίοι αποτελούν ρεκόρ. Σε αυτήν παρέστη ο πρόεδρος της
ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ)
εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης και ο Γενικός
Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας. Από τις σημαντικότερες απο-
φάσεις που λήφθηκαν ήταν η έγκριση της «Διακήρυξης των δι-
καιωμάτων και υποχρεώσεων των αθλητών».

Συνεχίζεται η δουλειά στην Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη
Συνεχίζεται η εντατική δουλειά για λειτουργία της Κυπριακής Ολυμπιακής
Βιβλιοθήκης εντός του πρώτου τετραμήνου του 2019, με την καταγραφή
των βιβλίων της Επιτροπής και τη συλλογή νέων. Για τον σκοπό αυτό η ΚΟΕ
απευθύνεται σε αθλητικούς φορείς και άτομα, αθλητικές ομοσπονδίες, σω-
ματεία, συλλόγους, δημοτικές και κοινοτικές Αρχές, ιδρύματα, αθλητές,
προπονητές, παράγοντες, φιλάθλους, μελετητές, συλλέκτες κ.λπ. με την
παράκληση να συμβάλουν στην ενίσχυση της προσπάθειας για εμπλουτι-
σμό της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης με βιβλία, περιοδικά, εφη-
μερίδες, προγράμματα αγώνων κ.ά., καθώς επίσης με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρ. Χρύσαν-
θο Χρυσάνθου στο τηλ. 99686508 ή στο cypnoc.library1@olympic.org.cy.

Το Βραβείο «Κ. Λυμπουρή και Ν. Γεωργίου»
στον Ν. Μιχαηλίδη
Στον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και παλαιό
πρωταθλητή Ελλάδας στο στίβο κ. Ντίνο Μιχαηλίδη και στον βε-
τεράνο αθλητή του στίβου Γιαννάκη Δημητρίου απονεμήθηκε το
Βραβείο Αθλητικής Προσφοράς «Κώστα Λυμπουρή – Νική Γεωργί-
ου» του 2018 από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στη Δημοσιογραφική
Εστία.

Βιωματικά Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς
Στο πλαίσιο των εργασιών της 30ης Συνόδου της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν στις 6
και 7 Δεκεμβρίου το πρώτο Βιωματικό Εργαστήρι Ολυμπια-
κής Παιδείας που διοργάνωσε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επι-
τροπή και απευθυνόταν σε Εκπαιδευτικούς, Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το εργαστήρι διοργανώ-
θηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και δί-
δαξε η Δρ. Παρασκευή Λιούμπη, διδάσκουσα του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρι-
σης Αθλητισμού. Τα Εργαστήρια διεξήχθησαν με τη συνερ-
γασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.



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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΡΕΛΛΗΣ

Σε περίοδο προετοιμασίας βρίσκεται ο Απόστολος Παρέλλης, ενό-
ψει του 2019, που είναι και προ-Ολυμπιακή χρονιά. Ο δισκοβόλος
μας, μετά το εξαιρετικό 2018, ολοκληρώνει στα μέσα Ιανουαρίου

το α΄ μέρος της προετοιμασίας του, πριν μεταβεί τον Φεβρουάριο στη
Νότια Αφρική. Τον Μάιο αναμένεται να κάνει την πρώτη του αγωνιστι-
κή εμφάνιση, όπως μας είπε στη συνέντευξη του στα «Ολυμπιακά Νέα».

«Βρίσκομαι σε περίοδο προπόνησης, όπου άργησα να ξεκινήσω επειδή
άργησε να τελειώσει η περσινή χρονιά. Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο εί-
χα κάποιες ενοχλήσεις και έκανα θεραπείες. Περιμένω πως στα μέσα Ια-
νουαρίου θα ολοκληρώσω το πρώτο μου δίμηνο προπόνησης. Προ-
σπαθώ να βάλω τις βάσεις για να είμαι έτοιμος όταν πάω στη Νότια
Αφρική για το βασικό μέρος της προετοιμασίας μου. Στη Νότια Αφρική
θα πάω στις αρχές του Φλεβάρη, για τέσσερις εβδομάδες. Μαζί μου θα
είναι ο προπονητής μου Κώστας Σταθελάκος ενώ ο προπονητής μου
Κυριάκος Βασιλειάδης θα μείνει στην Κύπρο».

Όσον αφορά τους βασικούς αγώνες για το 2019, ο Παρέλλης λέει: «Φέ-
τος έχουμε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ομάδων (Μπρούνο Ζάουλι) τον Αύ-
γουστο. Θα ανοίξει η αγωνιστική μου χρονιά τον Μάιο με τα μίτινγκ που
θα κανονίσει ο μάνατζερ μου. Και θέλω να πάρω όσο το δυνατόν πιο
σύντομα το όριο των 65 μέτρων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του
2019 που θα γίνει στην Ντόχα στα τέλη του Σεπτέμβρη».

Με την προ-Ολυμπιακή χρονιά ήδη ενώπιων μας, ο Απόστολος σκέ-
φτεται το 2020: «Για το Τόκιο δεν γνωρίζω ακόμη τον τρόπο πρόκρισης,
αν θα είναι με όριο ή κατάταξη. Δεν με απασχολεί όμως τώρα αυτό. Πε-
ριμένω τον Μάιο να ξεκινήσει η διαδικασία πρόκρισης για την Ολυμ-
πιάδα και σίγουρα το σκέφτομαι. Αν πάει καλά η χρονιά γιατί να μην πά-
ρω από φέτος την πρόκριση, έτσι ώστε να κάνω πιο σωστή προετοιμα-
σία του χρόνου και να μην κυνηγώ αγώνες. Αλλά και του χρόνου να έρ-

θει η πρόκριση, είμαι συνηθισμένος. Το 2012 και το 2016 προκρίθηκα
δύο μήνες πριν τους Αγώνες».

Το να τεθούν στόχοι για την Ολυμπιάδα, είναι ακόμη νωρίς: «Είναι πολύ
δύσκολο να πω κάτι για το 2020. Ο στόχος πρώτα είναι η συμμετοχή,
μετά θέλω να είμαι σε ακόμη έναν Ολυμπιακό τελικό, αλλά μου φτάνει
να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, χωρίς τραυματισμούς».

Με χάλκινο μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς στο Gold Coast, χρυσό
στους Μεσογειακούς στην Ταραγόνα και 8η θέση στο Βερολίνο στο Πα-
νευρωπαϊκό, το 2018 ήταν εξαιρετικό για τον δισκοβόλο του ΓΣΠ: «Το
2018 ήταν μια πλήρης χρονιά από πλευράς αποτελεσμάτων. Είχε όλους
τους Αγώνες, Κοινοπολιτειακούς, Μεσογειακούς και Ευρωπαϊκούς, κάτι
που δεν συνηθίζεται. Φάνηκε ότι η καλή προετοιμασία που έκανα με
βοήθησε και μπόρεσα να διεκδικήσω τις καλές θέσεις. Η κάθε μία επι-
τυχία ένα τη δική της χάρη. Στους Κοινοπολιτειακούς πήγα εντελώς
ελεύθερα, επειδή ερχόμουν από τραυματισμό και δεν περίμενα κάτι,
αλλά επειδή μου βγήκε το αποτέλεσμα, με έκανε να χαρώ παραπάνω
και είχα παραπάνω πείσμα και ενέργεια για τους επόμενους Αγώνες. Το
μετάλλιο στους Μεσογειακούς ήταν κάτι που το ήθελα και πήγα πιο συγ-
κεντρωμένος στο στόχο και πήρα αυτό που ήθελα. Ήθελα μετάλλιο και
ήρθε το χρυσό που με έκανε ακόμη πιο χαρούμενο. Το Πανευρωπαϊκό,
το κυνηγούσα από το 2010. Στην 5η μου διοργάνωση πανευρωπαϊκού
κατάφερα επιτέλους και μπήκα τελικό και μάλιστα ήρθε η 8η θέση. Μέ-
χρι την 5η προσπάθεια ήμουν 4ος-5ος, αλλά δεν με πείραξε καθόλου
που έπεσα 8ος, αλλά ήμουν χαρούμενος που μπήκα τελικό».

Κλείνοντας, ο Παρέλλης ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του: «Οι χο-
ρηγοί μου είναι πάντα δίπλα μου, η ΟΠΑΠ Κύπρου, η Sci-MX, τα E-Shop
for sports και το C. Pittakas. Ευχαριστώ επίσης τον ΚΟΑ, την ΚΟΕ, την
ΚΟΕΑΣ και τον ΓΣΠ».

Τελικό και 8η θέση στο Πανευρωπαϊκό Στίβου στο
Βερολίνο, χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς
Αγώνες στην Ταραγόνα και χάλκινο μετάλλιο στους
Κοινοπολιτειακούς στο Gold Coast ήταν ο
εξαιρετικός απολογισμός του Απόστολου το 2018.



Μαζί για μια νέα πορεία!
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