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Στην απόφαση να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα
του, έφτασε ο Μάρκος Παγδατής, ο οποίος ανακοίνω-

σε τον Ιούνιο του 2019 την πρόθεσή του και μερικές εβδο-
μάδες αργότερα, στο Γκραν Σλαμ του Γουίμπλεντον, αγω-
νίστηκε για τελευταία φορά! Ο 34χρονος Κύπριος -πρώην
πλέον- τενίστας, μετά που υπέφερε καιρό από τραυματι-
σμούς, αποφάσισε να θέσει τέλος στην πορεία του ως
επαγγελματίας αθλητής, αποφασίζοντας να κρεμμάσει τα
παπούτσια στο ένα από τα δύο αγαπημένα του τουρνουά,
στο γρασίδι του Λονδίνου.

Ο Κύπριος αστέρας του τένις έφτασε στο 2ο γύρο («φάση
των 64») του Γουίμπλεντον, όπου ηττήθηκε από τον Ιταλό
Μπερετίνι με 3-0 σετ. Ακολούθησε αποθέωση προς το
πρόσωπό του, πρώτα στο κορτ 2 του Γουίμπλεντον, όπου
οι θεατές τον αποθέωσαν, με τον ίδιο να ξοδεύει αρκετή
ώρα στο κορτ, πριν αποχωρήσει. Ακολούθως, στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης, πλειάδα επώνυμων και ανώνυμων
ευχαρίστησαν τον Παγδατή, ανάμεσα τους και ο Νο2 στον
κόσμο Ρότζερ Φέντερερ και ο Νο1 στον κόσμο Νόβακ
Τζόκοβιτς. Μάλιστα, ο Ελβετός, ευχαρίστησε τον Μάρκο,
λέγοντας πως ήταν φαν του.

Ο Παγδατής, ο οποίος σύντομα θα γίνει πατέρας για 3η φο-
ρά, επέστρεψε στην Κύπρο και ήδη άρχισε να σκέφτεται
τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

ΟλυμπιακάΝέα
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Μέγα Χορηγοί Carbo One και Χαραλαμπίδης Κρίστης

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2019 η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε
δύο νέες σημαντικές προσθήκες στη χορηγική της οικογένεια, αμφότερες στην κα-
τηγορία των Μέγα Χορηγών! Πρώτη χρονικά, πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου η
υπογραφή της συμφωνίας με την Carbo One, ενώ ακολούθησε στις 8 Ιουλίου η υπο-
γραφή της συμφωνίας με την Χαραλαμπίδης Κρίστης. Και οι δύο εταιρείες εντάσ-
σονται στο χορηγικό πρόγραμμα της ΚΟΕ, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισαν να στηρί-
ξουν και αθλητές της προ-Ολυμπιακής μας ομάδας, στα πλαίσια του προγράμματος
«Όλοι μαζί στο δρόμο για το Τόκιο – Υιοθετήστε έναν Αθλητή»!

Ο Μάριος το κυπριακό μετάλλιο στο Μινσκ

‘Eνα αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο της ενόργανης γυμνα-
στικής, ήταν η συγκομιδή της Κύπρου στους 2ους Ευρωπαϊ-
κούς Αγώνες που διεξήχθησαν στο Μινσκ της Λευκορω-
σίας μεταξύ 21-30 Ιουνίου 2019. Η χώρα μας με το ένα αρ-
γυρό, πήρε την 39η θέση στον πίνακα μεταλλίων ανάμεσα
στις 50 χώρες της Ευρώπης, στη διοργάνωση πολλαπλών
αθλημάτων όπου συμμετείχαν πάνω από 4 χιλιάδες αθλη-
τές σε δεκαπέντε αθλήματα.

Σ' ευχαριστούμε για όλα
Μάρκο Παγδατή!
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Η κυβέρνηση της Αυστραλίας στηρίζει το 2032
Η υποψηφιότητα του νοτιοανατολικού Κουίνσλαντ για διοργάνω-
ση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032, με κύρια πόλη το Μπρί-
σμπεϊν και με το κοντινό Γκολντ Κόουστ να στηρίζει, έχει λάβει την
υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αυστραλίας. Ο
πρωθυπουργός της χώρας κ. Σκοτ Μόρισον (φώτο, μαζί με τον Σίν-
ζο Άμπε) κάλεσε την κυβέρνηση της πολιτείας να στηρίξει το έργο.
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μπρίσμπεϊν θα αλλάξουν την εικόνα
του νοτιοανατολικού Κουίνσλαντ και η κυβέρνηση μου θα είναι εκεί
σε όλο το δρόμο. Όπως συνέβη στο Σίδνεϊ το 2000, έτσι και οι Ολυμ-
πιακοί του Κουίνσλαντ, με μπροστάρη το Μπρίσμπεϊν, θα δώσουν μεγάλη οικονομική ώθη-
ση και θα αναδείξουν την πολιτεία σε όλο τον κόσμο».

Η ΔΟΕ εγκαινίασε 
τη νέα της έδρα
Ανήμερα της 125ης επετείου ίδρυσης της
ΔΟΕ, στις 23 Ιουνίου 2019, η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινίασε τη νέα
της έδρα στην ελβετική πόλη της Λωζά-
νης. Παρόντες στην τελετή ήταν οι πρό-
εδροι των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτρο-
πών (ανάμεσα τους και ο κ. Ντίνος Μι-
χαηλίδης) και εκπρόσωποι παγκόσμιων
αθλητικών φορέων. Το κτίριο κόστισε
130 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται
ένα από τα πιο οικολογικά στον κόσμο.
Οι διάφορες υπηρεσίες της ΔΟΕ, που
ήταν διάσπαρτες στη Λωζάνη, πλέον θα
στεγάζονται κάτω από μία στέγη, με το
Ολυμπιακό Μέγαρο να «αποτελεί το σπί-
τι του παγκόσμιου αθλητισμού», όπως
είπε ο Τόμας Μπαχ. «Στους φίλους και
συνεργάτες μου, στα μέλη της ΔΟΕ, στις
206 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, στις
Παγκόσμιες Ομοσπονδίες και στην
Ολυμπιακή Οικογένεια, σας λέω σήμερα
το εξής: Καλωσορίσατε σπίτι σας!», πρό-
σθεσε ο κ. Μπαχ.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί του 2026 
στην Ιταλία
Στα πλαίσια της Συνόδου της ΔΟΕ τον Ιούνιο στη Λωζάνη,
έγινε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της διοργανώτριας των
Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026. Με 47 ψήφους η
υποψηφιότητα Μιλάνο - Κορτίνα ντ’ Αμπέτζο έλαβε το χρί-
σμα, έναντι 34 ψήφων της Στοκχόλμης – Άρε της Σουηδίας. Η
Ιταλία θα διοργανώσει έτσι για τρίτη φορά τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς, μετά το 2006 στο Τορίνο και το 1956 στην Κορ-
τίνα ντ’ Αμπέτζο. Για τη Σουηδία, ήταν η έβδομη αποτυχημέ-
νη υποψηφιότητα για Χειμερινούς Ολυμπιακούς, σε ισάριθ-
μες προσπάθειες.

Η ανάγκη εφαρμογής Ενιαίας Αθλητικής
Νομοθεσίας, αποτελεί θέμα εξαιρετικά κρί-
σιμο, σημαντικό και επείγον. Αποτελεί
πραγματικότητα, ότι η εξέλιξη και η θέση
του Αθλητισμού θα πρέπει να εξετάζεται
πάντα σε συνάρτηση με τα δεδομένα, οικο-
νομικά, πολιτικά, δομικά, θεσμικά και πολι-
τιστικά που επικρατούν σε ένα Κράτος.

Παράλληλα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπό-
ψη ότι οι σύγχρονες αντιλήψεις και επιδιώ-
ξεις σε κάθε άλλο τομέα της κοινωνίας επη-
ρεάζει ανάλογα και την αθλητική πρόοδο.
Οι σύγχρονες, μάλιστα τάσεις της κοινωνίας
επιδρούν θετικά ή αρνητικά πάνω στον
αθλητισμό.

Ο αθλητισμός, στην οργανωμένη σήμερα
παγκόσμια του μορφή, είναι η καθολικότε-
ρη έκφραση όλων των σκοπών και στόχων
μιας καλώς νοούμενης κοινωνίας και η ανά-
λογη πολιτική, που εκφράζεται και εφαρ-
μόζεται, αποτελεί το θόλο που στεγάζει ή
μπορεί να στεγάσει κάθε λογής αποστολής
του και να πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις
του σε όλα τα επίπεδα.

Αποτελεί λοιπόν σήμερα, μια αναγκαιότητα
η εφαρμογή ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας,
αφού βέβαια πρώτα καταλήξουμε στη φι-
λοσοφία της πολιτικής αυτής, δηλαδή στο
τι θέλουμε. Η πολιτική αυτή, θα πρέπει, να
επικεντρώνεται πάνω σε βραχυπρόθε-
σμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθε-
σμους στόχους και να βασίζεται στους άξο-
νες που καθορίζουν τα πρότυπα του προ-
γράμματος και του πλαισίου που αναγνω-
ρίζεται διεθνώς. Οι άξονες αναλύονται:

1. Στα κίνητρα,

2. Στην υλικοτεχνική υποδομή,

3. Στην Κρατική στοργή – Δικαιοσύνη και
Αξιοκρατία,

4. την Κοινωνική Μέριμνα και στην Επιμόρ-
φωση,

5. Στην Επιστημονική Στήριξη, και 

6. Στην εναρμόνιση με την Κρατική – Κοι-
νωνική Νομοθεσία.

Αυτή η Νομοθεσία θα πρέπει επιπρόσθετα
να περιλαμβάνει όλους τους επί μέρους το-
μείς του Αθλητισμού, όπως το Σχολικό, Πα-
νεπιστημιακό, τα έργα υποδομής, τα εθνικά
αναπτυξιακά προγράμματα, τη λειτουργία
των αθλητικών φορέων, των επί μέρους
Επιτροπών (ΑΔΕΑ, Διαιτησία), της αδειοδό-
τησης των προπονητών, του υψηλού αθλη-
τισμού, το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης
κλπ. Ουσιαστικό, μάλιστα κριτήριο πρέπει
να είναι ο θεσμικός καθορισμός κριτηρίων
για τις Κρατικές επιχορηγήσεις και ασφαλώς
ο σαφής διαχωρισμός επαγγελματικού και
ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Καμία, όμως σύγχρονη ενιαία αθλητική νο-
μοθεσία, δεν μπορεί να λειτουργήσει, εάν
δεν είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή
πραγματικότητα, τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
(ντιρεκτίβες) κα το ευρωπαϊκό κεκτημένο
στους τομείς που επιβάλλει να είναι (οικο-
νομικά, επαγγελματικά, εργασιακές σχέσεις,
ελεύθερη διακίνηση κλπ) ώστε να μπορεί
να αποτελεί βασικό μέρος του συνόλου της
Εθνικής πολιτικής.

Ενιαία Αθλητική Νομοθεσία
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο

Μέλος της ΔΟΕ ο Καπράλος και άλλοι εννιά
Στη Σύνοδο της ΔΟΕ στη Λωζάνη στα τέλη Ιουνίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος, μαζί με άλλα εννιά άτομα, έγιναν
μέλη της ΔΟΕ. Ο κ. Καπράλος, μάλιστα, έλαβε τους περισσότερους ψήφους, 60
υπέρ και 4 κατά. Η Ελλάδα είχε διαχρονικά εκπρόσωπο στη ΔΟΕ, από το 1894 μέ-
χρι το 2015, τότε που για πρώτη φορά στην ιστορία η χώρα που «γέννησε» τους
Ολυμπιακούς Αγώνες έμεινε χωρίς εκπρόσωπο. Με την πολύ τιμητική εξέλιξη για
τον κ. Καπράλο, η Ελλάδα αποκτά και πάλι λόγο στα ενδότερα της ΔΟΕ.

Στην Αθήνα η Σύνοδος της ΔΟΕ το 2021
Η Ελληνική πρωτεύουσα επιλέχθηκε ως η πόλη που θα διοργανώσει τη Σύνοδο της ΔΟΕ του
2021. Η παρουσίαση στη Λωζάνη από τον κ. Σπύρο Καπράλο και την ομάδα του από την Ελ-
ληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν εξαιρετική, με τη ΔΟΕ να εγκρίνει την υποψηφιότητα. Στις
21-22 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του εκτελεστικού συμβουλίου της ΔΟΕ,
ενώ στις 23 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο η τελετή έναρξης. Το
τριήμερο 24-26 θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η Σύνοδος, όπου το σημαντικότε-
ρο θέμα στην ατζέντα θα είναι η εκλογή προέδρου της ΔΟΕ, με τον Τόμας Μπαχ να διεκδικεί
μία τελευταία 4ετία στην προεδρία, μετά την πρώτη 8ετή θητεία που διανύει. Στις 27 Ιουνίου
οι Σύνεδροι θα μεταβούν στην Αρχαία Ολυμπία για επίσκεψη. Η τελευταία φορά που η Ελλά-
δα φιλοξένησε τη Σύνοδο της ΔΟΕ ήταν το 2004, αμέσως πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ
η πρώτη ήταν το 1896 όταν εξελέγη στην προεδρία της ΔΟΕ ο Βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν.

Αρχηγός αποστολής της Ομάδας Προσφύγων η Λορούπε
Η Τέγκλα Λορούπε, από την Κένυα, έχει επιλεχθεί ξανά
ως η αρχηγός αποστολής της Ομάδας Προσφύγων, η
οποία θα συμμετάσχει στο Τόκιο 2020 ως η 207η ομά-
δα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ακτιβίστρια της ει-
ρήνης, κα. Λορούπε -η οποία επισκέφθηκε πριν δύο
χρόνια την Κύπρο, ως προσκεκλημένη της ΕΟΑΚ-, θα
έχει την ευθύνη της οργάνωσης της ομάδας στην Ια-
πωνία. Βοηθός αρχηγός αποστολής έχει επιλεχθεί ο κ.
Στίβεν Πάτισον της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο 
οι Κοινοπολιτειακοί Νέων 
του 2021
Στις 21 Ιουνίου, στη συνεδρία της εκτελεστικής
επιτροπής της Διεθνής Επιτροπής Κοινοπολιτει-
ακών Αγώνων (CGF), που πραγματοποιήθηκε
στο Μπέρμιγχαμ, αποφασίστηκε όπως οι Κοι-
νοπολιτειακοί Αγώνες Νέων του 2021 θα διε-
ξαχθούν στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, στην Κα-
ραϊβική. Το νησιώτικο κράτος έλαβε 6 ψήφους,
έναντι 4 του Γιβραλτάρ. Οι Αγώνες είχαν δοθεί
αρχικά στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας,
όμως οικονομικοί λόγοι υποχρέωσαν τη CGF να
ψάξει για νέα διοργανώτρια. 

Δεκέμβριο θα είναι έτοιμο 
το Ολυμπιακό στάδιο
Κατά 90% έχει συμπληρωθεί η ανέγερση του
Ολυμπιακού Σταδίου του Τόκιο, το οποίο ανα-
μένεται να ανοίξει επίσημα στις 21 Δεκεμβρίου
2019. Το χωρητικότητας 68 χιλιάδων θεατών
στάδιο θα φιλοξενήσει τις τελετές έναρξης και
λήξης των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων,
καθώς και στίβο και ποδόσφαιρο. Το στάδιο κό-
στισε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο Κατάρ έκτακτα οι Παγκόσμιοι Αγώνες Παραλίας
Μετά την πρόσφατη απόφαση της Διεθνής
Ένωσης Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) να
αφαιρέσει τους 1ους Παγκόσμιους Αγώνες Πα-
ραλίας από το Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πο-
λιτειών, για οικονομικούς λόγους, το Κατάρ έχει
αναλάβει τη διοργάνωση, που θα διεξαχθεί με-
ταξύ 12-16 Οκτωβρίου 2019 στην Αραβική χώ-
ρα. Η υπογραφή των συμβολαίων της διοργα-
νώτριας πόλης πραγματοποιήθηκε στα τέλη
Ιουνίου στη Λωζάνη, στα γραφεία της ANOC, με το Κατάρ να εκπροσωπείται από τον
πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, Σεΐχη Μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι.

Οριστικά εκτός «Μπέρμιγχαμ
2022» η σκοποβολή
Σε μία αρνητική εξέλιξη για την Κύπρο, το άθλημα
της σκοποβολής δεν θα βρίσκεται οριστικά στο
πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών Αγώνων του
2022, που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ της Αγ-
γλίας. Όπως ανακοινώθηκε από τη CGF, στο πρό-
γραμμα θα προστεθούν το κρίκετ γυναικών, το
μπιτς βόλεϊ και η Επιτραπέζια Αντισφαίριση για μη
αρτιμελείς αθλητές, αλλά όχι η σκοποβολή, η παγκόσμια ομοσπονδία της οποίας επιδίωξε έν-
τονα τη συμπερίληψη στο πρόγραμμα. Το άθλημα της σκοποβολής βρίσκεται ανελλιπώς στο
πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών από το 1974. Για την Κύπρο αποτελεί πλήγμα η συγκε-
κριμένη εξέλιξη, αφού η χώρα μας παραδοσιακά κερδίζει τα χρυσά μετάλλια στο σκητ.



ΤΕΝΙΣ
Στο Γουίμπλεντον το κύκνειο 
άσμα του Παγδατή
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Πρόκριση για Ντόχα η Νταγκμάρα
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Στο 2ο γύρο («φάση των 64») του Γουίμπλεντον
ολοκληρώθηκε η πορεία του Μάρκου Παγδατή,
στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του! Ο
Κύπριος αστέρας του τένις ανακοίνωσε τον Ιού-
νιο ότι βάζει τέλος στην καριέρα του, με το
Γκραν Σλαμ στο γρασίδι του Λονδίνου να ήταν
το τελευταίο του τουρνουά. Τελικά, έφτασε στο
2ο γύρο όπου έχασε από τον Ιταλό Μπερετίνι με
3-0 σετ. Ακολούθησε αποθέωση προς το πρό-
σωπό του, τόσο στο κορτ 2 του Γουίμπλεντον,
όσο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με
αθλητές όπως τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Νό-
βακ Τζόκοβιτς, μεταξύ άλλων, να του βγάζουν
το καπέλο. Ο Παγδατής, ο οποίος σύντομα θα
γίνει πατέρας για 3η φορά, επέστρεψε στην Κύ-
προ και ήδη άρχισε να σκέφτεται τα επόμενα
επαγγελματικά του βήματα.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
4η στην Ευρώπη η Μαριλένα Μακρή

Μια ανάσα από το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Νέων Radial έφτασε η Μαριλένα Μακρή, η
οποία τελικά πήρε την 4η θέση στον αγώνα που διε-
ξήχθη στην Αθήνα. Η Μακρή ήταν πρώτη στο με-
γαλύτερος μέρος του αγώνα, όμως μια κακή κούρ-
σα στο τέλος, όπου πήρε τη 31η θέση στην τελευ-
ταία της κούρσα, την έριξε εκτός μεταλλίων. Παρά
την απογοήτευση για την απώλεια του μεταλλίου,
επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση για την προσπάθεια
της Μαριλένας, η οποίας έδειξε ότι έχει πλούσιο
μέλλον μπροστά της.

ΤΖΟΥΝΤΟ
Μήνας επιτυχιών για το κυπριακό τζούντο

Έναν εξαιρετικό μήνα έζησε το κυπριακό τζούντο, με μαζεμένες επιτυχίες και
διακρίσεις! Το άθλημα είχε εξαιρετική παρουσία στους πρόσφατους Αγώνες
Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ), κατακτώντας αρκετά μετάλλια, ενώ ακο-
λούθησαν δύο προκρίσεις για τους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μινσκ, κα-
θώς και διακρίσεις σε διεθνή τουρνουά νεαρών ηλικιών, με αποκορύφωμα
την πορεία του Γιώργου Μπαλαρτζισβίλι στους «8» στο Πανευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα U18!

Η Νταγκμάρα Χάντζλικ σημείωσε νέο παγκύπριο
ρεκόρ στο Μαραθώνιο Γυναικών την Κυριακή 7 Ιου-
λίου. Με επίδοση 2:34.17 συνέτριψε το δικό της
παγκύπριο ρεκόρ κατά 4 λεπτά περίπου (το οποίο
είχε σημειώσει το 2017), παίρνοντας έτσι και το όριο
πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου,
που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στο Κατάρ. Η κυ-
πριακή αποστολή στο Κατάρ είναι πλέον τριμελής,
αφού πέραν από την Χάντζλικ, προκρίθηκαν επίσης
ο Μίλαν Τραΐκοβιτς στα 110μ. εμπόδια και ο Από-
στολος Παρέλλης στη δισκοβολία. Η γεννημένη
στην Πολωνία δρομέας μεγάλων αποστάσεων πλέ-
ον συνεχίζει για το όριο πρόκρισης για τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες, που είναι 2:29.30.



ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Μετάλλιο στο G2 η Πηλαβάκη

Αγωνιζόμενη στο «Ocea-
nia President’s Cup», κα-
τηγορίας G2 στο Gold
Coast της Αυστραλίας,
στα τέλη Ιουνίου, η πρω-
ταθλήτρια μας Δέσποινα
Πηλαβάκη κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στην
κατηγορία της. Στην ίδια
διοργάνωση οι Γιάννης
Πηλαβάκης και Χρίστος
Πηλαβάκης πήραν την 5η

θέση. Επίσης, η Δέσποινα
και ο Γιάννης, δύο μέρες αργότερα, πήραν μέρος και στο
«G2-Australia Open», όπου πήραν την 5η θέση, με αποτέ-
λεσμα να βελτιώσουν σημαντικά την παγκόσμια Ολυμ-
πιακή τους βαθμολογία.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ
Ιστορικές επιτυχίες στην άμμο!

Τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του κυπριακού μπιτς
βόλεϊ πέτυχαν στα τέλη Ιουνίου το δίδυμο Σωτήρης Σιαπά-
νης και Οδυσσέας Σαββίδης. Κατέκτησαν την 4η θέση στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ U20 στο Γκέτεμ-
ποργκ της Σουηδίας, μία τεράστια επιτυχία που δείχνει και
την προοπτική που έχει το άθλημα στην Κύπρο. Με την κα-
θοδήγηση των προπονητών Βαγγέλη Κουτουλέα και Ανδρέα
Σαββίδη, οι δύο αθλητές μας πέτυχαν πέντε νίκες σε οκτώ
αγώνες. Στη φάση των ομίλων έχασαν από το τουρκικό δί-
δυμο και κέρδισαν τους Σουηδούς (Νο1 στο ταμπλό) και
Ούγγρους. Ακολούθως, στους «24» απέκλεισαν τους Λι-
θουανούς, στους «16» τους Πολωνούς και στους «8» τους Ιτα-
λούς. Στον ημιτελικό η κυπριακή ομάδα έχασε από τους Ολ-
λανδούς και στο μικρό τελικό από τη Σουηδία.

Εξάλλου, εξαιρετική πορεία είχαν οι Ντάρια Γκουσάροβα και
Μαριώτα Αγγελοπούλου στο FIVB World Tour στην πόλη Qi-
dong της Κίνας, αφού έφτασαν στη φάση των «16», όπου ητ-
τήθηκαν από το κινέζικο δίδυμο. Η Ντάρια και η Μαριώτα
απέκλεισαν στον προκριματικό, σε κυπριακό «εμφύλιο», τις
Ζόγια Κωνσταντοπούλου και Έρικα Ζεμπύλα.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Νέο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

Σ΄ άλλη μια κορυφαία διοργάνωση, οι διεθνείς σκοπευτές μας του
σκητ έκαναν περήφανη την Κύπρο. Οι Γιώργος Αχιλλέως, Δημήτρης
Κωνσταντίνου και Νικόλας Βασιλείου, με συνολικό αποτέλεσμα
364/375, πήραν το Σάββατο 6 Ιουλίου το αργυρό μετάλλιο στο ομα-
δικό του σκητ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής,
που διεξήχθη στο Λονάτο της Ιταλίας. Το χρυσό πήρε η Σουηδία με
365/375. Στην ατομική κατάταξη, ο Γιώργος Αχιλλέως ήταν ξανά
άτυχος, αφού πέτυχε το εντυπωσιακό 123/125 στον προκριματικό,
όμως έμεινε εκτός τελικού στο shoot off, ολοκληρώνοντας εν τέλει
στην 7η θέση στον κόσμο ανάμεσα σε 130 σκοπευτές. Στο μονό αν-
δρών ο Δημήτρης Κωνσταντίνου με 121/125 και ο Νικόλας Βασι-
λείου με 120/125 τερμάτισαν στην 24η και 30η θέση αντίστοιχα.
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Πρωταθλητής Κύπρου ο Ν.Ο. Λεμεσού

Το τρίτο τους συνεχόμενο τίτλο στο παγκύπριο πρωτάθλημα και 12ο

στην ιστορία του κατέκτησε ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού, στο 44ο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξήχθη στα τέλη Ιου-
νίου. Σχετικά άνετη ήταν και η φετινή επικράτηση της Λεμεσού, με
452 βαθμούς έναντι 318.5 της Αμμοχώστου και 233.5 του Ναυτικού
Ομίλου Λευκωσίας. Κορυφαίοι της διοργάνωσης οι Φίλιππος Ιακω-
βίδης και Αλεξάνδρα Σιεκόλεβα, οι οποίοι κέρδισαν τον τίτλο για
πρώτη φορά. Ο 21χρονος αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Λευκω-
σίας συγκέντρωσε 759 βαθμούς FINA από το 50άρι του υπτίου με
επίδοση 26.36 και εξασφάλισε τον τίτλο του καλύτερου κολυμβητή
της διοργάνωσης. Η Αλεξάνδρα Σιεκόλεβα του Ναυτικού Ομίλου
Αμμοχώστου κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης κολυμβήτριας, από
την επίδοση της στα 100μ. πεταλούδα (1.00.52) που της έδωσε 770
βαθμούς. Ικανοποιητικός και ο αριθμός των νέων παγκύπριων επι-
δόσεων, συνολικά 22, εκ των οποίων οι δύο στην ανοικτή κατηγο-
ρία (ανδρών, γυναικών). Ο Όμηρος Ζάγκας του Ν.Ο. Λεμεσού στα
100μ. πρόσθιο ανδρών, πέτυχε ΝΠΕ με 1:03.27. Η Αλεξάνδρα Σιε-
κόλεβα του Ν.Ο. Αμμοχώστου στα 200μ. μικτή ατομική, σημείωσε
2:19.08.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ

Ένα αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο της ενόργανης γυμναστικής,
ήταν η συγκομιδή της Κύπρου στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που
διεξήχθησαν στο Μινσκ της Λευκορωσίας μεταξύ 21-30 Ιουνίου
2019. Η χώρα μας με το ένα αργυρό, πήρε την 39η θέση στον πί-
νακα μεταλλίων ανάμεσα στις 50 χώρες της Ευρώπης, στη διορ-
γάνωση πολλαπλών αθλημάτων όπου συμμετείχαν πάνω από 4 χι-
λιάδες αθλητές σε δεκαπέντε αθλήματα.

Από κει και πέρα, η Κύπρος θα μπορούσε να έπαιρνε περισσότερα
μετάλλια, αν δεν προκύπταν οι δύο άτυχες στιγμές του Μάριου Γε-
ωργίου, πρώτα με την πτώση στο τελευταίο όργανο του σύνθετου
ατομικού (πτώση η οποία τον έστειλε και στο νοσοκομείο!) και την
επομένη μέρα η πτώση στον πλάγιο ίππο, όπου επίσης διεκδικού-
σε με αξιώσεις μετάλλιο. Εκτός μεταλλίων έμειναν και οι σκοπευ-

τές μας, οι οποίοι πήγαν στο Μινσκ με υψηλούς στόχους, αλλά δεν
μπόρεσαν να ανέβουν στο βάθρο.

Η χώρα μας συμμετείχε σε 9 αθλήματα, με 35 τελικά αθλητές (εκ
των οποίων οι 16 στο στίβο), όλοι οι οποίοι πήραν την πρόκριση
για το «Μινσκ 2019». Η αποστολή ήταν άρτια οργανωμένη, υπό
την καθοδήγηση της αρχηγού αποστολής κα. Κάλλη Χατζηιωσήφ
και του β. αρχηγού αποστολής κ. Γιώργου Παναγίδη.

Στα αγωνίσματα του στίβου, την Κύ-
προ εκπροσώπησαν στις δύο εμφα-
νίσεις στο DNA οι Ανδρέα Χατζηθε-
ωρή, Νεκταρία Παναγή, Ραμόνα Πα-
παϊωάννου, Γεωργία Παπαδοπού-
λου, Κωνσταντίνος Χρήστου, Χρι-
στιάνα Κατσαρή, Καλλιόπη Κουν-
τούρη, Σταύρος Σπύρου, Έλβις Κρι-
ούκοφ, Δημήτρης Χονδροκούκης,
Ναταλία Χριστοφή, Παναγιώτης Μι-
χαηλίδης, Ανδρέας Χριστοφόρου,
Ολίβια Φωτοπούλου, Μαριάννα Πι-
σιάρα, Αναστάσιος Βασιλείου.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Οι αθλητές μας δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τους ελίτ της Ευρώπης,
αγωνιζόμενοι τόσο στην ποδηλασία δρόμου, όσο και στην ατομική

χρονομέτρηση. Ο Ανδρέα Μιλτιά-
δη τερμάτισε 16ος στην ατομική
χρονομέτρηση και η Άντρη Χρι-
στοφόρου στη 17η θέση, ενώ 32ος
ήταν ο νεαρός Αλέξανδρος Μα-
τσάγγος. Στην ποδηλασία δρόμου
180 χλμ για τους άνδρες και 120
χλμ για τις γυναίκες, οι πιο πάνω
αθλητές, καθώς και ο Αρμάνδο Αρ-

χιμανδρίτης, έμειναν αρκετά πίσω.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 
Οι τρεις αθλητές μας (Μίμης Ελ Χελά-
λι, Μικαέλλα Κουρουνά, Στέλλα Κόκ-
κινου) αποκλείστηκαν στον 1ο γύρο
των νοκ-άουτ. Η Κόκκινου αποκλεί-
στηκε στους «16» του σύνθετου τό-
ξου, ενώ στο Ολυμπιακό τόξο οι Ελ
Χελάλι και Κουρουνά έμειναν εκτός
στους «64».

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το μοναδικό μετάλλιο της Κύπρου
ήρθε στην ενόργανη γυμναστική,
όπου ο άτυχος Μάριος Γεωργίου θα
μπορούσε να έπαιρνε άλλα 1-2 με-
τάλλια, αν δεν είχε τις πτώσεις στο
σύνθετο ατομικό και στον πλάγιο ίπ-
πο. Για να πάρει το μετάλλιο, ο νεα-
ρός γυμναστής είδε Ολυμπιονίκες
και Παγκόσμιους Πρωταθλητές στα
μάτια, γι΄ άλλη μια μεγάλη διοργά-
νωση.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Η Κύπρος πήρε μία 5η θέση στο σκητ γυναικών με την Παναγιώτα Αν-
δρέου, μία 6η και μία 7η στο μικτό διπλό και δύο 7ες θέσεις στο σκητ γυ-

ναικών και ανδρών με Άντρη Ελευθε-
ρίου και Νικόλα Βασιλείου αντίστοι-
χα. Ο Γιώργος Αχιλλέως έμεινε 15ος

στο μονό. Για ένα αγώνισμα όπως το
σκητ, όπου η Κύπρος είναι παγκόσμια
υπερδύναμη, το μετάλλιο θα μπο-
ρούσε να κατακτηθεί, κάτι άλλωστε
που παραδέχτηκαν και μέλη της απο-
στολής. Στο τραπ, ο Ανδρέας Μακρής
(σημαιοφόρος της Κύπρου στην τε-
λετή έναρξης) και η Γεωργία Κων-
σταντινίδου δεν μπόρεσαν να πιά-
σουν τις επιδόσεις που στόχευαν.

ΣΤΙΒΟΣ
Διεξήχθη πειραματικά με το νέο Dynamic New Athletics (DNA), που
αποτελεί ουσιαστικά ομαδικός αγώνας και το οποίο άρεσε στους
αθλητές, όπως ανέφεραν οι ίδιοι. Ξεχωρίζουν οι δύο 6ες θέσεις με τη
Ραμόνα Παπαϊωάννου στα 100μ και του Δημήτρη Χονδροκούκη στο
ύψος. Στο ομαδικό, μετά τη α΄ φάση (συμμετείχαν και οι 24 χώρες), η
Κύπρος αγωνίστηκε ακολούθως στα ρεπεσάζ, διεκδικώντας πρόκριση
στην ημιτελική 12άδα, όμως η χώρα μας πήρε την 6η και τελευταία θέ-
ση στο 2ο γκρουπ.

Ένα αργυρό στο Μινσκ, 
μπορούσε περισσότερα 
μετάλλια η Κύπρος!
Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το μοναδικό μετάλλιο για
την Κύπρο στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που πραγ-
ματοποιήθηκαν τον Ιούλιο στη Λευκορωσία

Ο Ανδρέας Μακρής ήταν ο σημαιοφόρος της Κύπρου στην τελετή έναρξης.

Ο Μίμης Ελ Χελάλι αγωνίστηκε
στο Ολυμπιακό τόξο.

Η ομάδα ποδηλασίας, μετά το τέλος
των αγωνιστικών τους

υποχρεώσεων.

Ο Μάριος Γεωργίου πήρε το
αργυρό στο δίζυγο, ενώ ατύχησε

στο σύνθετο και στον πλάγιο ίππο.

Η ομάδα της σκοποβολής δεν
κατάφερε να πιάσει τα

αποτελέσματα που στόχευαν.

Άρεσε στους αθλητές του στίβου η
συμμετοχή στο υπό δοκιμή

Dynamic New Athletics (DNA).
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ΤΖΟΥΝΤΟ
Οι δύο αθλητές μας, ο Ρούντολφ
Κουρτίδης στα -73 κιλά και ο Άριστος
Μιχαήλ στα -81 κιλά, δέχτηκαν ip-
pon και αποκλεισμό στον 1ο τους
αγώνα. Ειδικά για τον Μιχαήλ, η προ-
σπάθεια ήταν δύσκολη, αφού μόλις
δύο εβδομάδες νωρίτερα, στους
ΑΜΚΕ, υπέστη εξάρθρωση ώμου.

ΣΑΜΠΟ 
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ηττήθη-
κε στον 1ο γύρο (προημιτελική φά-
ση), στα +100 κιλά, παρά την προ-
σπάθεια απέναντι σε έναν μεγαλύ-
τερο αντίπαλο. Ακολούθως έπαιξε
και στο ρεπεσάζ, δεχόμενος δεύτε-
ρη ήττα.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Ο αθλητής Ανδρέας Κόκκινος έχασε
στον 1ο γύρο από τον Ρώσο αντίπα-
λό του. Η προσπάθεια του ήταν θετι-
κή, ειδικά στον 2ο και 3ο γύρο, όμως
ο αντίπαλος ήταν σε καλύτερο επί-
πεδο.

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 
Η νεαρή Ελένη Χριστοδού-
λου κοίταξε στα μάτια τις έμ-
πειρες αντιπάλους της, αλλά
δέχτηκε τρεις ήττες στον
όμιλο για το μονό γυναικών.

Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο
1. Ρωσία 44 23 42 109

2. Λευκορωσία 24 16 29 69

3. Ουκρανία 16 17 18 51

4. Ιταλία 13 15 13 41

5. Ολλανδία 9 13 7 29

6. Γερμανία 7 6 13 26

7. Γεωργία 6 10 14 30

8. Γαλλία 6 9 13 28

9. Μ. Βρετανία 6 9 8 23

10. Αζερμπαϊτζάν 5 10 13 28

11. Αρμενία 5 3 3 11

12. Ισπανία 5 2 6 13

13. Ουγγαρία 4 6 9 19

14. Βέλγιο 4 1 1 6

14. Σλοβενία 4 1 1 6

16. Βουλγαρία 3 7 8 18

17. Πορτογαλία 3 6 6 15

Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο
18. Ελβετία 3 3 4 10

19. Ισραήλ 3 3 1 7

20. Ελλάδα 3 2 4 9

...

31. Ιρλανδία 1 2 4 7

33. Σερβία 1 2 3 6

34. Κόσοβο 1 1 1 3

35. Εσθονία 0 2 3 5

36. Μολδαβία 0 1 4 5

37. Σλοβακία 0 1 3 4

38. Λουξεμβούργο 0 1 2 3

39. Βοσνία 0 1 0 1

39. Κύπρος 0 1 0 1

39. Μαυροβούνιο 0 1 0 1

42. Νορβηγία 0 0 2 2

43. Σαν Μαρίνο 0 0 1 1

* Χωρίς μετάλλιο έμειναν άλλες επτά χώρες, οι Αλβανία, Ανδόρα, Βό-
ρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Μονακό.

Η Ελένη Χριστοδούλου είχε θετικές
εμφανίσεις στο μονό του μπάντμιντον.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε
καλή παρουσία απέναντι στον

αντίπαλο του, παρά τη διαφορά
μεγέθους.

Η αρχηγός αποστολής κα.
Κάλλη Χατζηιωσήφ και ο

βοηθός αρχηγός
αποστολής Γιώργος
Παναγίδης (δεξιά)

φρόντισαν όπως κυλήσουν
όλα ομαλά στο Μινσκ.

Ο Άριστος Μιχαήλ πάλεψε
σκληρά, παρά την εξάρθρωση
ώμου που είχε υποστεί μερικές

εβδομάδες νωρίτερα.

Σκανάρετε εδώ για να δείτε 
όλες τις εκπομπές 

της ΚΟΕ από το «Μινσκ 2019».

Ο Ανδρέας Κόκκινος πάλεψε
απέναντι στο Ρώσο αντίπαλό του.

Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες 2019 αποτελούν παρελθόν και πλέον το
επόμενο ραντεβού, για τους 3ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες έχει δο-
θεί το 2023 στην Κρακοβία και την ευρύτερη επαρχία της πό-
λης της Πολωνίας. Η Κρακοβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πό-
λη της χώρας, η οποία -όπως και η Κύπρος- είναι μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείται μια από τις ομορφότερες πόλεις
της Ευρώπης, με ολόκληρη την παλιά πόλη να έχει συμπεριλη-
φθεί στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων της UNESCO.

3οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Στην Πολωνία το 2023

Ο τελικός πίνακας μεταλλίων του «Μινσκ 2019»



Με δεκαέξι αθλητές σε έξι αθλήματα, θα συμμετάσχει η Κύπρος στο

15ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων, το οποίο θα διεξαχθεί

μεταξύ 21-27 Ιουλίου 2019 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Στη

διοργάνωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι πενήντα χώρες που

υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή (EOC), με περίπου

3600 αθλητές μέχρι δεκαοκτώ ετών, προπονητές και συνοδούς να

αναμένονται να λάβουν διαπίστευση για τους Αγώνες.

Η χώρα μας, η αποστολή της οποίας διοργανώνεται από την Κυ-

πριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), θα εκπροσωπηθεί με συνολικά

τριάντα άτομα, ενώ από πλευράς διοίκησης, στην πρωτεύουσα του

Αζερμπαϊτζάν θα ταξιδέψει τις πρώτες μέρες των Αγώνων και ο πρό-

εδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης. Την αποστολή θα ηγηθεί ο αρ-

χηγός αποστολής κ. Γιώργος Παναγίδης. Πέραν από τους δεκαέξι

αθλητές, στην αποστολή βρίσκονται οκτώ προπονητές, ένας ιατρός

και ένας φυσιοθεραπευτής, ένας δημοσιογράφος-απεσταλμένος της

Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, ένας διαιτητής και ο Young Am-

bassador, ο οποίος επιλέχθηκε να είναι ο δισκοβόλος Γιώργος Κο-

νιαράκης, ο οποίος το 2015 κατέκτησε μετάλλιο στην ίδια διοργά-

νωση στην Τιφλίδα.

Η κυπριακή αποστολή θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λάρνα-

κας στη 01:50 το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουλίου, με ενδιάμεση στά-

ση στη Μόσχα, ενώ θα επιστρέψει στο νησί μας νωρίς το απόγευμα

(13:50) της Κυριακής 28 Ιουλίου.

Η χώρα μας θα λάβει μέρος στα αθλήματα Ενόργανη Γυμναστική,

Κολύμβηση, Ποδηλασία, Στίβο, Τένις και Τζούντο. Στο πρόγραμμα

των Αγώνων περιλαμβάνονται επίσης Καλαθόσφαιρα, Πάλη, Πετό-

σφαιρα και Χειροσφαίριση. Τα αθλήματα θα διοργανωθούν στα διά-

φορα εντυπωσιακά στάδια της πόλης, τα οποία φιλοξένησαν μετα-

ξύ άλλων και τους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, το 2015.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ

Έτοιμη για Μπακού η κυπριακή αποστολή
Δεκαέξι αθλητές σε έξι αθλήματα θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας 
στο 15ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων στο Αζερμπαϊτζάν

Η κυπριακή αποστολή στην τελετή έναρξης του 14ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ
Νέων που διεξήχθη το 2017 στο Γκιόρ της Ουγγαρίας.
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Η ιστορία
Το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φε-

στιβάλ Νέων αποτελεί έμ-

πνευση του τότε προέδρου

της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής

Επιτροπής και μετέπειτα προ-

έδρου της ΔΟΕ κ. Ζακ Ρογκ. Η

πρώτη διοργάνωση έλαβε χώ-

ρα το 1991 στην πατρίδα του

κ. Ρογκ, το Βέλγιο, και συγκε-

κριμένα στην πρωτεύουσα

Βρυξέλλες. Η αντίστοιχη χει-

μερινή διοργάνωση πραγμα-

τοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1993 στην Αόστα της Ιταλίας. Στους

Αγώνες συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές μέχρι 18 ετών της ηπεί-

ρου μας.

Η Κύπρος έχει συμμετάσχει σε όλες τις θερινές και χειμερινές διοργα-

νώσεις και μετράει 14 μετάλλια, όλα στις θερινές, εκ των οποίων τα 13

μετάλλια στο στίβο. Το μοναδικό μετάλλιο της Κύπρου σε άλλο σπορ

πέραν του στίβου ήρθε το 2015 στην Τιφλίδα από τη Βασιλική Κούρ-

ρη στο τζούντο (χάλκινο). Τέσσερις αθλητές πήραν χρυσά, οι Νίκος

Χριστοφή (400 μ., 1993), Μαρίλια Γρηγορίου (100 μ. εμπόδια, 1997),

Σάββας Αρέστη (δισκοβολία, 2005) και Σκεύη Ανδρέου (100 μ., 2013).

Η κυπριακή αποστολή στο Μπακού:
Γιώργος Παναγίδης Αρχηγός αποστολής

Δρ. Μάριος Παύλου Ιατρός

Χαπέρης Φραγκόπουλος Φυσιοθεραπευτής

Γιώργος Κονιαράκης Young  Ambassador

Πέτρος Πετρή Δημοσιογράφος

Ανδρέας Κούσιου Διαιτητής Γυμναστικής

Προπονητές:
Ηλίας Αγαπίου Στίβος

Γιώργος Αποστολίδης Στίβος

Γιώργος Γεωργίου Γυμναστική

Ηρόδοτος Γιωργαλλάς Γυμναστική

Γιώργος Κόσιης Τένις

Μάρκος Καλοψιδιώτης Κολύμβηση

Ιωάννης Ταμουρίδης Ποδηλασία

Χρίστος Χριστοδουλίδης Τζούντο

Αθλητές:
Κωνσταντίνος Αλεξανίδης Στίβος

Άντρεα Βάσου Στίβος

Στυλιάνα Ιωαννίδου Στίβος

Παναγιώτης Κονταξής Στίβος

Γρηγόρης Νικολάου Στίβος

Χριστονύμφη Παιδίου Στίβος

Κωνσταντίνος Ιωάννου Ποδηλασία

Ελένη Κουκουμά Ποδηλασία

Κωνσταντίνος Κόσιης Τένις

Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι Τζούντο

Παναγιώτης Σιακός Τζούντο

Γιώργος Άγγονας Γυμναστική

Μιχάλης Ησαΐας Γυμναστική

Κωνσταντίνος Ίτταλος Γυμναστική

Νικόλας Αντωνίου Κολύμβηση

Ιζαμπέλα Ιωάννου Κολύμβηση

Ο Γιώργος Κονιαράκης επιλέχθηκε ως ο Young
Ambassador της χώρας μας για το 2019. Πριν

τέσσερα χρόνια, στην ίδια διοργάνωση, στην Τιφλίδα,
κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία.
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Συγκρίνοντας τα ρεκόρ του στίβου με μισό αιώνα διαφορά
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη μας δίνει την ευκαιρία να πάρουμε στα χέρια μας σπάνιες εκδόσεις, που μας
βάζουν σε άλλες εποχές

Μέρα με τη μέρα, και χάρις στις δωρεές που γίνονται, η υπό ανα-
διοργάνωση Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη γίνεται πλου-
σιότερη, αποκτώντας σπάνιο υλικό! Η ανανεωμένη Βιβλιοθήκη

της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (η οποία αναμένεται να εγκαι-
νιαστεί επίσημα το Φθινόπωρο του 2019) περιλαμβάνει αρκετές ιστο-
ρικές εκδόσεις, όπως για παράδειγμα προγράμματα αγώνων και διορ-
γανώσεων. Ένα από τα τελευταία αποκτήματα της Κυπριακής Ολυμ-
πιακής Βιβλιοθήκης είναι το πρόγραμμα των Παγκυπρίων Αγώνων Στί-
βου, που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 1970 στο ΓΣΠ.

Οι 52οι Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών και 13οι Παγκύπριοι Αγώνες Γυναι-
κών έλαβαν χώρα το τριήμερο 5 με 7 Ιουνίου στο (κατεδαφισμένο σή-
μερα) στάδιο ΓΣΠ. Το έντυπο περιλαμβάνει 60 σελίδες, με πλούσιο υλι-
κό, όπως στατιστικά, ιστορική αναδρομή, όλους τους συμμετέχοντες
αθλητές και αθλήτριες, το πρόγραμμα, χώροι καταγραφής των αποτε-
λεσμάτων και υπολογισμού της βαθμολογίας τις ημέρες των Αγώνων,
αρκετές φωτογραφίες, μπόλικες διαφημίσεις της εποχής καθώς και τα
παγκύπρια ρεκόρ που βρίσκονταν τότε σε ισχύ.

Πολλά είναι τα θέματα που μπορεί κανείς να αντλήσει από μια τέτοια έκ-
δοση. Για το ρετρό θέμα αυτού του μήνα, επιλέξαμε την αναδρομή στα
τότε παγκύπρια ρεκόρ!

Στις σελίδες 35 με 37 αναγράφονται τα παγκύπρια ρεκόρ ανδρών και
γυναικών, οι επιδόσεις των παγκυπρίων αγώνων και φυσικά οι πανελ-
λήνιες επιδόσεις. Ξεκινώντας από το τελευταίο, βλέπουμε το όνομα του
νυν προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνου Μιχαη-
λίδη, ως κάτοχο του πανελληνίου ρεκόρ στα 4x400μ με 3:11.8, μαζί με
τους Ι. Αντωνόπουλου, Κ. Γκασιάλη και τον Χ. Δημητρίου του ΓΣΕ. Σή-
μερα το παγκύπριο ρεκόρ είναι 3:11.16, από το 1998, με τους Γ. Αφάμη,
Κ. Ποχάνη, Α. Αγιομαμίτη και Ε. Δημοσθένους, μία επίδοση που δεν δια-
φέρει ιδιαίτερα από το προ 50ετίας ρεκόρ.

Κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ (και φυσικά και του αντίστοιχου παγ-
κυπρίου) ήταν και ο Χ. Αϊβαλιώτης του ΓΣΟ στα 100μ με 10.4, που ση-
μείωσε το 1967. Σήμερα, το αντίστοιχο παγκύπριο ρεκόρ είναι 10.11
του Γ. Ζησιμίδη από το 1996.

Όσον αφορά τις παγκύπριες επιδόσεις ανδρών, το πρώτο που ξεχωρί-
ζει κανείς είναι τα ρεκόρ του σπουδαίου Στέλιου Κυριακίδη, τα οποία
διατηρούνταν μέχρι το 1970, για 24 και 34 χρόνια! Συγκεκριμένα, ο δρο-
μέας από την Πάφο ήταν το 1970 κάτοχος των Παγκυπρίων ρεκόρ σε

τρία αγωνίσματα! Στα 5.000μ, στα 10.000μ και στον Μαραθώνιο. Στα
5.000μ είχε επίδοση 15:24.0 που σημείωσε το 1937 (!), στα 10.000μ το
παγκύπριο ρεκόρ ίσχυε από το 1936 (!) και ήταν 32:28.0, ενώ φυσιολο-
γικά, το παγκύπριο ρεκόρ στο μαραθώνιο ήταν από τον ιστορικό νικη-
φόρο αγώνα του στη Βοστόνη το 1946 όπου έκανε 2 ώρες, 29 λεπτά και
27 δευτερόλεπτα.

Σήμερα, δεν είναι ιδιαίτερα διαφορετική η κατάσταση σε ό,τι αφορά
την παλαιότητα των ρεκόρ, αφού τα νυν παγκύπρια ρεκόρ στα 5.000μ
είναι από το 1983 (Φ. Φιλίππου, 13:34.29), στα 10.000μ από το 1981 (!)
με το 28:26.87 του Μ. Κασιανίδη και του Μαραθωνίου από το 1982 (!),
με τον Μ. Κασιανίδη να έχει 2 ώρες, 19 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.

Το 1970, πέραν από τα τρία ρεκόρ του Κυριακίδη, τα υπόλοιπα κατα-
γράφηκαν την περίοδο 1967-1970 (με εξαίρεση το τριπλούν που ση-
μειώθηκε το 1963). Τα ρεκόρ ανδρών ήταν, βεβαίως, σε καλύτερο επί-
πεδο από τα αντίστοιχα των γυναικών, κάτι που οφειλόταν κυρίως στο
ότι οι γυναίκες έκαναν τότε ακόμη τα πρώτα τους βήματα.

Στα 400μ εμπόδια το παγκύπριο ρεκόρ του 1970 ήταν το 52.2 του Σταύ-
ρου Τζιωρτζή που σημείωσε το 1969, ενώ σήμερα το παγκύπριο ρεκόρ
στο ίδιο αγώνισμα παραμένει ακόμη στην κατοχή του Τζιωρτζή, αλλά
με βελτιωμένο χρόνο από το 1972, όταν έκανε 49.5 με χρονόμετρο χει-
ρός και 49.66 στους Ολυμπιακούς του Μονάχου.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη σφαιροβολία, όπου το 1970
κάτοχος του παγκυπρίου ρεκόρ ήταν ο Λουκάς Λουκά με 16.74μ., ενώ
σήμερα ο ίδιος αθλητής κατέχει το ρεκόρ με το σαφώς καλύτερο
19.84μ. από το 1975.

Κάτοχος παγκυπρίου ρεκόρ το 1970 ήταν και ο τέως γενικός διευθυν-
τής του ΚΟΑ κ. Κώστας Παπακώστας, ο οποίος πριν ασχοληθεί με το
τζούντο (και γίνει ο πρώτος Κύπριος σημαιοφόρος σε Θερινούς Ολυμ-
πιακούς το 1980), ήταν αθλητής ρίψεων, με 50.34μ. επίδοση στο δίσκο.

Συγκρίνοντας τα τότε ρεκόρ των ανδρών με τα σημερινά, είναι φυσιο-
λογικό πως σε αρκετά αγωνίσματα βλέπουμε κατακόρυφη βελτίωση.
Όπως στη δισκοβολία, όπου σήμερα το παγκύπριο ρεκόρ είναι 15 μέ-
τρα πιο μακριά, στο ύψος όπου ο Κυριάκος Ιωάννου έκανε σχεδόν μι-
σό μέτρο καλύτερη επίδοση, στο τριπλούν, στο μήκος, στο επί κοντώ
με σαφώς καλύτερες επιδόσεις σήμερα, αλλά και στις μεσαίες απο-
στάσεις, όπου οι σημερινές επιδόσεις είναι μακράν καλύτερες.

Οι σελίδες 35 με 37 του προγράμματος περιλάμβαναν τις τότε παγκύπριες και πανελλήνιες επιδόσεις στο στίβο.
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NEA

Μέγα Χορηγοί της ΚΟΕ οι Carbo One και Χαραλαμπίδης Κρίστης
Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2019 η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε δύο νέες σημαντικές προσθήκες στη χορηγική

της οικογένεια, αμφότερες στην κατηγορία των Μέγα Χορηγών! Πρώτη χρονικά, πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου η υπογραφή
της συμφωνίας με την Carbo One, ενώ ακολούθησε στις 8 Ιουλίου η υπογραφή της συμφωνίας με την Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Και οι δύο εταιρείες εντάσσονται στο χορηγικό πρόγραμμα της ΚΟΕ, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισαν να στηρίξουν και αθλητές της
προ-Ολυμπιακής μας ομάδας, στα πλαίσια του προγράμματος «Όλοι μαζί στο δρόμο για το Τόκιο – Υιοθετήστε έναν Αθλητή»!

Η συνεργασία με Carbo One
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εταιρεία Carbo One Limited θα
βαδίσουν μαζί στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκυο 2020»
που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο καλοκαίρι στην Ιαπωνική πρω-
τεύουσα. Οι δύο εταίροι, υπέγραψαν στις 20 Ιουνίου, στα γραφεία της
εταιρείας στη Λεμεσό, τη συμφωνία με την οποία η ΚΟΕ εντάσσει την
Carbo One Ltd στο χορηγικό της πρόγραμμα, στην κατηγορία του χο-
ρηγού «Μέγας Χορηγός». Η συμφωνία από τη μια πλευρά θα συμβάλει
μέσω της οικονομικής ενίσχυσης στην εκπλήρωση των στόχων της
ΚΟΕ, και από την άλλη επιβεβαιώνει την πολιτική της Carbo One στο
πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης που προωθεί, για έμπρα-
κτη προσφορά στην κοινωνία και τον αθλητισμό της Κύπρου. Ταυτό-
χρονα, με την υπογραφή της συμφωνίας, η Carbo One με επιπρόσθε-
τη ξεχωριστή χορηγία, εντάχθηκε και στο Πρόγραμμα «Υιοθετήστε
έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο 2020», μέσα από το οποίο επέλε-
ξε να στηρίξει ολόκληρη την ομάδα της Γυμναστικής.

Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντί-
νος Μιχαηλίδης είπε: «Έχουμε έναν νέο πολύτιμο συνεργάτη και ση-
μαντικό μας στήριγμα. Η ΚΟΕ λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των αξιών
που διέπουν τον Ολυμπισμό και κυρίως την αξία του Σεβασμού. Η συμ-
φωνία μας δίνει κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας».

Από την πλευρά της η Διευθύντρια της Carbo One Ltd κα. Κατερίνα Χρί-
στου σημείωσε τα ακόλουθα: «Η Carbo One είναι μια εταιρεία που υπο-
στηρίζει ενεργά εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριό-

τητες. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μας δίνεται η ευκαιρία
να στηρίξουμε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στην προσπάθεια
που κάνει για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στο κορυφαίο ανά
τετραετία αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Με την στήριξη αυτή ευελπι-
στούμε να συμβάλουμε στην προετοιμασία και τις επιτυχίες των αθλη-
τών μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες ‘Τόκιο 2020’».

Η συνεργασία με Χαραλαμπίδης Κρίστης
Η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ είναι ο νέος Στρατηγικός Συ-
νεργάτης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ως Μέγας Χορη-
γός. Η γνωστή κυπριακή γαλακτοβιομηχανία, μια από τις πιο ισχυ-
ρές βιομηχανίες της χώρας, η οποία διακρίνεται και για την Εταιρι-
κή Κοινωνική Ευθύνη της, με το πρόγραμμα έμπρακτης προσφοράς
και κοινωνικής αλληλεγγύης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», να αγκαλιάζει ολό-

κληρη την Κύπρο, χαρίζοντας χιλιάδες παιδικά χαμόγελα. Η ποι-
ότητα Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι διεθνώς αναγνωρισμένη με την
εταιρεία να δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε περισσότερες από 32
χώρες, αποτελώντας την μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία της Κύ-
πρου. Μαζί με την ΚΟΕ θα βαδίσει στο δρόμο για το «Τόκυο 2020»,
συμβάλλοντας μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, στην εκπλήρωση
των στόχων της ΚΟΕ, αλλά και τη στήριξη των αθλητών που προ-
ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τη συμφωνία υπέγραψαν στις 8 Ιουλίου, στα γραφεία της Κυπρια-
κής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλί-
δης και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Χαραλαμπίδης Κρίστης, κ. Αλέξης
Χαραλαμπίδης. Η συμφωνία τίθεται αμέσως σε ισχύ, και θα ολο-
κληρωθεί στο τέλος του 2020.

Ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε: «Η χορηγία προέρχεται από μια εταιρεία
εγνωσμένου κύρους και αναγνώρισης από την κυπριακή κοινωνία.
Θέλουμε ως θεσμικός αθλητικός φορέας να περάσουμε το μήνυμα
για την ουσία του αθλητισμού που στην έκφρασή του είναι τρία
στοιχεία. Ο Πολιτισμός, η δημιουργία και ο τρόπος ζωής. Είναι σε
αυτούς τους τομείς που οι στόχοι μας ταυτίζονται».

Ο κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης, από την πλευρά του, είπε: «Είμαστε πο-
λύ κοντά στο Ολυμπιακό ιδεώδες. Η σημερινή συμφωνία είναι μόνο
η αρχή. Είμαστε μια μικρή χώρα, και για να μπορούμε να ανταγωνι-
ζόμαστε στο επίπεδο του αθλητισμού, είναι φυσιολογικό να μην αρ-
κεί η βοήθεια της πολιτείας. Εδώ είναι που υπεισέρχεται ο ρόλος μας
στο πλαίσιο προσφοράς και ανταπόδοσης προς την κοινωνία. Με
αυτή τη συνεργασία αποδεικνύομε έμπρακτα ότι είμαστε μέρος αυ-
τής της προσπάθειας που κάνει η ΚΟΕ και οι αθλητές μας».

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας ΚΟΕ-Χαραλαμπίδης Κρίστης ήταν
από την πλευρά της Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος

Μάριος Κωνσταντίνου και η κα Σωτηρούλα Σωτηρίου Διευθύντρια
Μάρκετινγκ και Εταιρικής Εικόνας της Εταιρείας, και από την ΚΟΕ 

ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας, ο Ταμίας Δαμιανός
Χατζηδαμιανού, η Γενική Διευθύντρια Όλγα Πιπερίδου, και 

οι Λειτουργοί Σταύρος Μιχαηλίδης και Άντρη Σιάλου.

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας ΚΟΕ-Carbo One ήταν από την
πλευρά της Carbo One Ltd o Επικεφαλής Εμπορικός Αξιωματούχος Μαξίμ
Τολστίκοφ και από την ΚΟΕ η Γενική Διευθύντρια Όλγα Πιπερίδου, και οι

Λειτουργοί Σταύρος Μιχαηλίδης και Άντρη Σιάλου. Παρόντες επίσης ήταν 
και οι αθλητές της Γυμναστικής, Μάριος Γεωργίου, Ηλίας Γεωργίου Τομ

Νικολάου και Βικτώρια Σκιττίδη.



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

ΜΑΪΚ 
ΤΥΜΒΙΟΣ

Σε ηλικία 70 ετών, έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου 2019 ο
Μάικ Τύμβιος, μια είδηση που σκόρπισε θλίψη στο χώρο της
κυπριακής σκοποβολής και του αθλητισμού στο σύνολό του.

Ο αποθανών συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες με την Κύ-
προ, ήταν χρυσός Μεσογειονίκης και Βαλκανιονίκης. Ένας από
τους καλύτερους σκοπευτές στην ιστορία του κυπριακού αθλητι-
σμού, ο Τύμβιος έχασε τη «μάχη» με την επάρατη ασθένεια στο Ογ-
κολογικό Κέντρο στη Λευκωσία όπου νοσηλευόταν.

Ο Μάικ Τύμβιος υπήρξε κορυφαίος σκοπευτής του σκητ. Ξεκίνησε

την καριέρα του ως αθλητής της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκω-

σίας, την εποχή που οι Κύπριοι σκοπευτές αγωνίζονταν στο Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα, με τον ίδιο να αναδεικνύεται Πανελληνιονίκης

και Βαλκανιονίκης με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά την ίδρυση της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου το 1983, ο

Μάικ Τύμβιος υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Κύπρου στο

σκητ. Το 1984 στο Λος Άντζελες και το 1988 στη Σεούλ, συμμετείχε

στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις ΗΠΑ πήρε την 69η θέση στο σκητ,

ενώ στη Νότια Κορέα, μετά που έγινε ο πρώτος Κύπριος σκοπευτής

που προκρίθηκε σε Ολυμπιακούς κατακτώντας Ολυμπιακή κάρτα

(προηγουμένους συμμετείχαν οι σκοπευτές με προσκλήσεις), ο Τύμ-

βιος πήρε την 20η θέση.

Το 1987 σημείωσε τη μεγαλύτερη αγωνιστική του επιτυχία, όταν κα-

τέκτησε το μοναδικό μέχρι σήμερα (!) χρυσό μετάλλιο της Κύπρου σε

Μεσογειακούς Αγώνες, αγωνιζόμενος στη διοργάνωση στη Συρία.

Μετά την εμφάνιση του στη Σεούλ, όπου αγωνίστηκε λίγο πριν κλεί-

σει τα 40 του χρόνια, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δρά-

ση. Το 1989 ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος

Βασιλείου τον διόρισε στο διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ, ενώ υπη-

ρέτησε στο Δ.Σ. του ΚΟΑ και επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη. Με τη

σκοποβολή συνέχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά, αγωνιζόμενος μέ-

χρι τελευταία σε αγώνες σπόρτιγκ και κόμπακ, με φίλους και παλιούς

συναθλητές. 

Ως μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ, ο Μάικ Τύμβιος βραβεύει 
τον Κορυφαίο Αθλητή του 1989 στα βραβεία της ΕΑΚ, Ανδρέα Βούρκα. 

Ο Τύμβιος είχε κερδίσει μερικά χρόνια νωρίτερα κι αυτός 
το σημαντικό έπαθλο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου.

Ο Μάικ Τύμβιος με το όπλο του, 
μπροστά από το λογότυπο 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984 
στο Λος Άντζελες.

Ο Μάικ Τύμβιος (2ος από αριστερά) σε αγώνα με την Εθνική Ελλάδας.



Μαζί για μια νέα πορεία!
Tokyo 2020

Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

#TeamCyprus

Διαχρονικός χορηγός Μέγας χορηγός Επίσημος χορηγός


