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Επιτυχίες σε Πάτρα και Μπακού

Δύο μετάλλια, ένα αργυρό στο beach volley και
ένα χάλκινο στο aquathlon, πήρε η Κύπρος
στους 2ους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες
στα τέλη Αυγούστου στην Πάτρα. Ένα μήνα νω-
ρίτερα, στο Μπακού και στο 15ο Ευρωπαϊκό
Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων, η Κύπρος πήρε ένα
χρυσό στο στίβο και δύο χάλκινα, σε στίβο και
τζούντο. 

Μακρή και Αρτυµατά η 4η και 5η!

Το 4ο και 5ο της μέλος απέκτησε τον Ιούλιο και
Αύγουστο η κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα στο
«Τόκιο 2020»! Πρώτη χρονικά προκρίθηκε η
ιστιοπλόος στην κατηγορία Laser Radial Μαρι-
λένα Μακρή, ενώ ακολούθησε η Ελένη Αρτυ-
ματά στο στίβο και στα 400μ., η οποία θα γίνει
η πρώτη Κύπρια με τέσσερις Ολυμπιακές συμ-
μετοχές.

Συνέντευξη Μαριλένα Μακρή

Πριν κλείσει τα 17 της χρόνια, η μαθήτρια του
Αθλητικού Λυκείου Λανιτείου στη Λεμεσό, η
Μαριλένα Μακρή, εξασφάλισε την Ολυμπιακή
πρόκριση στο άθλημα της ιστιοπλοΐας και στο
αγώνισμα του Laser Radial! «Η αντιμετώπιση μου
από τους φίλους και συγγενείς μου, τις ημέρες
μετά την πρόκριση, ήταν πολύ θερμή! Ούτε οι
ίδιοι δεν το πίστευαν και δεν το περίμεναν».

Αντίστροφη µέτρηση για το
Τόκιο 2020!
Σειρά δράσεων για την Ολυμπιακή χρονιά
προγραμματίζει η Ολυμπιακή Επιτροπή

Λιγότερο από δέκα μήνες απομένουν μέχρι τη στιγμή που
ο Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο, θα πει ενώπιων

εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων «κηρύσσω την έναρ-
ξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και τον εορτασμό της
32ης Ολυμπιάδος της σύγχρονης εποχής». Η αντίστροφη μέ-
τρηση ήδη ξεκίνησε, αφού εισήλθαμε στην Ολυμπιακή Χρονιά
και για το σκοπό αυτό, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έχει
προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις.

Ξεχωρίζουν οι ενέργειες Ολυμπιακής Παιδείας, με σημαντική
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται το χορηγικό πρό-
γραμμα «υιοθεσίας» αθλητών. Σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια
της Βιβλιοθήκης, ενώ λάμψη θα προσφέρει η επίσημη πα-
ρουσίαση της Ολυμπιακής στολής της Κύπρου.

ΡΕΤΡΟ
Από τα μαυρόασπρα πλάνα στο 4Κ
Πολλά έχουν αλλάξει από το 1964, όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες
φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στο Τόκιο.
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Η προσοχή στη ζέστη
Ως είθισται πριν από κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, η προ-
σοχή των διεθνών ΜΜΕ στρέφεται σε κάποιο αρνητικό σημείο της
επερχόμενης διοργάνωσης. Το 2016 ήταν ο ιός Ζίκα και η εγκληματι-
κότητα του Ρίο, το 2012 η ασφάλεια στο Λονδίνο, το 2008 τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα στην Κίνα και το 2004 η μη ετοιμότητα της Ελλάδας.
Για το 2020, το βασικό θέμα συζήτησης είναι η ζέστη. Πάνω από 50 θα-
νάτους λόγω της ζέστης έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία τον Ιούλιο,
με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 40 βαθμούς κελσίου. Για να
αντιμετωπίσουν τη ζέστη, οι διοργανωτές ετοιμάζουν διάφορες ενέρ-
γειες, όπως επίστρωση των δρόμων με ειδικά υλικά για «απόκρουση»
των ακτινών του ήλιου, χρήση μηχανημάτων δημιουργίας χιονιού στα
στάδια κ.α. Μάλιστα, οι Μαραθώνιοι ανδρών και γυναικών θα εκκινή-
σουν στις 6 το πρωί (!), για να αποφευχθεί η ζέστη της ημέρας.

Το πήραν ζεστά 
οι Αυστραλοί
Μπροστά μας έχουμε ακόμη τρεις διορ-
γανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, το 2020
στο Τόκιο, το 2024 στο Παρίσι και το
2028 στο Λος Άντζελες, όμως ήδη ξεκί-
νησε η κούρσα για το 2032. Ιδιαίτερα
«ζεστά» παίρνουν τη διοργάνωση οι Αυ-
στραλοί, οι οποίοι φιλοδοξούν να διορ-
γανώσουν τους Αγώνες τρεις δεκαετίες
μετά το 2000 στο Σίδνεϊ. Υποψήφια διορ-
γανώτρια πόλη θα είναι το Μπρίσμπεϊν,
στην πολιτεία του Κουίνσλαντ, την οποία
γνωρίσαμε το 2018 στους Κοινοπολιτει-
ακούς Αγώνες -το Γκολντ Κόουστ βρί-
σκεται 45 λεπτά οδικώς νότια του Μπρί-
σμπεϊν. Τον Αύγουστο του 2019 πραγμα-
τοποιήθηκε στην πόλη Κερνς, στα βό-
ρεια της πολιτείας, υπό τον πρωθυπουρ-
γό της χώρας Σκοτ Μόρισον, συνάντηση
μιας προπαρασκευαστικής επιτροπής
για τη διοργάνωση των Αγώνων. 

Σεµινάριο Αρχηγών Αποστολών στο Τόκιο
Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19-23 Αυγούστου στο Τόκιο της Ια-
πωνίας, ένα περίπου χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020,
το σεμινάριο των αρχηγών αποστολής των 206 Ολυμπιακών Επι-
τροπών, που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες. Παρούσα ήταν και
η Κύπρος, με τη γενική διευθύντρια της ΚΟΕ και αρχηγό αποστο-
λής στο «Τόκιο 2020» κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη. Στο σεμινά-
ριο έγινε ξενάγηση στους αθλητικούς χώρους καθώς και το υπό
ανέγερση Χωριό των Αθλητών, ενώ έλαβαν χώρα σειρά από δια-
λέξεις και ενημερώσεις για θέματα όπως διαμονή, διατροφή, αφί-
ξεις/αναχωρήσεις, διακίνηση, διαπιστεύσεων, αγωνιστικών συμ-
μετοχών, ιατρικών υπηρεσιών, αντί-ντόπινγκ, μάρκετινγκ, προ-
στασία Ολυμπιακών εμβλημάτων και άλλα. «Οι διοργανωτές βρί-
σκονται σε ένα αρκετά καλό σημείο προετοιμασιών και αναμένω

πως πολύ πριν την τελετή έναρξης (σ.σ. είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουλίου 2020) το
Τόκιο θα είναι πανέτοιμο να φιλοξενήσει άριστα τους Ολυμπιακούς Αγώνες», τόνισε η κα. Πι-
περίδου Χρυσάφη.

Συζητώντας σήμερα για Αθλητική Νομοθε-
σία νομίζω ότι αξίζει πριν αναφερθούμε σε
κάποιες λεπτομέρειες να τονίσουμε την έμ-
φαση που έδιναν οι Αρχαίοι Έλληνες στους
νόμους σε σχέση με τους άλλους πολιτι-
σμούς. Η διαφοροποίηση της καταγωγής
της λέξης «νόμος» των Αρχαίων Ελλήνων
από την καταγωγή της λέξης “lex” των Λατί-
νων, μας βοηθά να δούμε τη διαφορά αντί-
ληψης.

Τι δηλαδή έθεταν πρωταρχικά στον πολιτι-
σμό τους, οι δύο βασικοί πολιτισμοί που
διαμόρφωσαν το σημερινό Κόσμο. Ο νόμος
κατά τους Έλληνες παράγεται από το ρήμα

«ΝΕΜΩ», ενώ η αντίστοιχη λατινική είναι
“lex” που προέρχεται από το “lego” (λέγω)
με την έννοια του εκλέγω.

Τι σημαίνει αυτό; Για τους Έλληνες η υψίστη
σημασία του νόμου ήταν ότι ένεμε – κατέ-
νεμε – μοίραζε δίκαια ότι στον καθένα ανή-
κει, ότι καθένας δικαιούται. Στη δε παθητική
του μορφή νέμομαι με την έννοια του απο-
λαμβάνω τα ωφελήματα. Για τους Λατίνους,
η ιδιαίτερη σημασία του “lex” ήταν η κατο-
χύρωση του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Εμείς ως Κύπρος, πιστεύω ότι ο νόμος θα
πρέπει να υπάρχει για να απολαμβάνει και ο
αθλητισμός ότι δικαιούται.

Αθλητισµός και Νοµοθεσία
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Ηθική του Αθλητισµού
Ο Αθλητισμός απέδειξε ότι αποτελεί το
ιδανικότερο μέσο για καλυτέρευση της
κοινωνίας. Φτάνει να διεξάγεται σωστά και
μέσα στα πλαίσια της Ηθικής του.  Το ότι η
Ηθική του Αθλητισμού έρχεται σε
αντίθεση με την πραγματικότητα, δεν
πρέπει να μας απογοητεύει.

Οι ηγεσίες, πολιτικές και αθλητικές, έχουν
υποχρέωση να αντιληφθούν το μέγεθος
της ευθύνης που αναλαμβάνουν. Τίποτε δεν
επιτυγχάνεται με κανόνες, νόμους και τιμω-
ρίες. Εκείνο που απαιτείται να βελτιώνεται

συνεχώς στο Ηθικό τομέα, είναι ο ανθρώ-
πινος παράγοντας.

Χρειάζεται όραμα με προοπτικές, γνώσεις
και κυρίως πλήρη συναίσθηση ότι η Ηθική
του Αθλητισμού είναι υπόθεση της ανθρώ-
πινης συνείδησης, ώστε να κατανοηθεί
πλήρως το αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο
Αθλητισμός, ο καλώς βέβαια νοούμενος
αθλητισμός, είναι ο σημαντικότερος τομέ-
ας που θα μας οδηγήσει σε μια χρηστή κοι-
νωνία στη σύγχρονη εποχή μέσα από ένα
ωφέλιμο αθλητισμό. Χρειάζεται βέβαια, μέ-
σω της εκπαίδευσης να δημιουργηθεί η
ανάλογη Παιδεία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ



Πρώτες οι ΗΠΑ στους Παναµερικανούς
Μεταξύ 26 Ιουλίου και 11 Αυγούστου, η Λίμα του Περού φιλοξένησε τους Παναμερικανικούς
Αγώνες του 2019, όπου συμμετείχαν σε 39 αθλήματα συνολικά 6650 αθλητές από 41 Εθνικές
Ολυμπιακές Επιτροπής της αμερικάνικης ηπείρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτευσαν στον πί-
νακα μεταλλίων, με 120 χρυσά και 293 μετάλλια στο σύνολο, στην καλύτερη τους συγκομιδή
τον 21ο αιώνα. Δεύτερη ήταν η Βραζιλία με 55 χρυσά και 171 μετάλλια, στην καλύτερη της
επίδοση, ενώ ακολούθησε το Μεξικό με 37 χρυσά, ο Καναδάς με 35, η Κούβα με 33 και η Αρ-
γεντινή με 32.

Κρατική ενίσχυση για το «Μπέρµιγχαµ 2022»
51 εκατομμύρια ευρώ επιπλέ-
ον παραχώρησε στο Μπέρμιγ-
χαμ η βρετανική κυβέρνηση
τον Σεπτέμβριο, με σκοπό να
αξιοποιηθεί στην προσέλκυση
τουρισμού, ενόψει των Κοινο-
πολιτειακών Αγώνων του 2022
που θα διεξαχθούν στην αγγλι-
κή πόλη. Η κυβέρνηση δεσμεύ-
τηκε ήδη να ξοδέψει 662 εκα-
τομμύρια ευρώ για τους Αγώ-
νες, στους οποίους θα συμμε-
τάσχουν 71 χώρες της Κοινο-
πολιτείας, ανάμεσα τους και η
Κύπρος.

∆ιαµάχη Ινδίας και CGF
Η Τέγκλα Λορούπε, από την Κέ-
νυα, έχει επιλεχθεί ξανά ως η αρ-
χηγός αποστολής της Ομάδας
Προσφύγων, η οποία θα συμμε-
τάσχει στο Τόκιο 2020 ως η 207η

ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Η ακτιβίστρια της ειρήνης,
κα. Λορούπε -η οποία επισκέφθηκε πριν δύο χρόνια την Κύπρο, ως
προσκεκλημένη της ΕΟΑΚ-, θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης της
ομάδας στην Ιαπωνία. Βοηθός αρχηγός αποστολής έχει επιλεχθεί ο κ.
Στίβεν Πάτισον της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Επανεκλογή της Λουίζ Μάρτιν
Για άλλα τέσσερα χρόνια στην προεδρία της Διεθνούς Επι-
τροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων (CGF) θα συνεχίσει η
Dame (ο αντίστοιχος γυναικείος τίτλος του Sir) Λουίζ Μάρτιν.
Η 73χρονη από την Σκωτία επανεξελέγη άνευ ανθυποψηφί-
ου στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης της CGF που διε-
ξήχθη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 στο Κιγκάλι της Ρουάν-
τα. Το 2015 η Λουίζ Μάρτιν έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος
στην ιστορία της CGF. «Εξετάζοντας την πορεία μας την τε-
τραετία, είμαι πολύ περήφανη για τα συλλογικά μας επιτεύγ-
ματα», είπε η ίδια στη γενική συνέλευση. Εξάλλου, στις τρεις
θέσεις των αντιπροέδρων
της CGF εξελέγησαν, ως
γυναίκα αντιπρόσωπος η
Κέρεϊν Σμιθ από τη Νέα
Ζηλανδία, ο Καναδός
Μπρους Ρόμπερτσον και
ο Ουαλός Κρις Τζένκινς, ο
οποίος μέχρι πρότινος
ήταν αντιπρόεδρος της
ευρωπαϊκής ζώνης. Τη
συγκεκριμένη θέση ανα-
λαμβάνει πλέον ο Χάρι
Μέρφι από το Γιβραλτάρ.
Την Κυπριακή Επιτροπή
Κοινοπολιτειακών Αγώνων εκπροσώπησε στη Γ.Σ. ο ταμίας
της ΚΟΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού.
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Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο

Κορυφή για Αίγυπτο 
στους Αφρικανικούς Αγώνες
Η πόλη Ραμπάτ του Μαρόκο φιλοξένησε τους Αφρικανικούς
Αγώνες 2019 μεταξύ 19-31 Αυγούστου, με 53 χώρες να συμ-
μετέχουν και συνολικά 4386 αθλητές σε 26 αθλήματα. Η Αί-
γυπτος, πρώτευσε στον πίνακα μεταλλίων με 101 χρυσά, 97
αργυρά και 73 χάλκινα, ενώ ακολούθησε η Νιγηρία με 46
χρυσά, η Νότια Αφρική με 36 χρυσά και η Αλγερία με 33 χρυ-
σά. Η διοργανώτρια Μαρόκο ήταν 5η με 31 χρυσά.

Παρουσιάστηκε το λογότυπο του 2022
Τρία περίπου χρόνια πριν την πρώτη σέν-
τρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου 2022, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ, οι
διοργανωτές παρουσίασαν τον Σεπτέμ-
βριο 2019 το επίσημο έμβλημα σε εκδή-
λωση στην Ντόχα, ενώπιων χιλιάδων θε-
ατών. Το λογότυπο είναι εμπνευσμένο
από τους αμμόλοφους της ερήμου και τα
οκτώ γήπεδα που θα διεξαχθούν οι αγώ-
νες, ενώ μοιάζει και με το τρόπαιο του
Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επιπλέον, λεπτομέρειες όπως στα γράμματα
στη λέξη «Κατάρ», θυμίζουν την παραδοσιακή αραβική καλλιγραφία.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε
αραβική χώρα και για πρώτη φορά τον Χειμώνα (μεταξύ 21 Νοεμ-
βρίου και 18 Δεκεμβρίου) λόγω της ζέστης του καλοκαιριού.



ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Τρίτος στον κόσμο ο Κοντίδης

ΤΕΝΙΣ
Το τρεμπλ ο Στέφανος Σάββα

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ενοσίμα τον Αύγουστο έδωσε ώθη-
ση στον Παύλο Κοντίδη, ο οποίος φιγουράρει πλέον στο Νο3 της Παγκόσμιας Κατά-
ταξης των σκαφών τύπου Laser, η οποία ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου. Είναι η
υψηλότερη θέση που έχει ανέβει τους τελευταίους 16 μήνες. Το καλοκαίρι ο Κοντίδης
συμπλήρωσε 60 μέρες προετοιμασίας και αγώνων στην Ιαπωνία, με σκοπό να εξοι-
κειωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020. Το 2019, ο Κύπριος Ολυμπιονίκης σε δύο Παγκόσμια
Κύπελλα, πήρε χρυσό στην Ενοσίμα και αργυρό στη Γένοβα, ενώ ήταν 4ος στο Πα-
νευρωπαϊκό.

Στο Κίνγκστον του Καναδά, τον Αύγουστο, η Μαριλένα Μακρή συνέχισε τις πολύ κα-
λές τις εμφανίσεις. Μερικές εβδομάδες μετά την Ολυμπιακή πρόκριση, αγωνιζόμενη
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Laser 4.7, η νεαρή ιστιοπλόος μας κατάφερε να
τερματίσει πέντε φορές στην πρώτη θέση σε κούρσες, αλλά στο τέλος έμεινε εκτός
βάθρου, λόγω μιας κακής 11ης κούρσας, παίρνοντας την 4η θέση της γενικής κατά-
ταξης, η οποία παρόλα αυτά αποτελεί σημαντική διάκριση. Στα αγόρια, ο Σωτήρης
Μιλτιάδους πήρε τη 40η θέση.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Με Ουτσιμούρα και Σιράι οι αθλητές μας

Την ευκαιρία να προ-
πονηθούν σε άρτιες
εγκαταστάσεις, στην
Ολυμπιακή πόλη του
Τόκιο, μαζί με θρύλους
της ενόργανης γυμνα-
στικής, είχαν τον Αύ-
γουστο οι Μάριος Γε-
ωργίου και Ηλίας Γε-
ωργίου. Στα πλαίσια
της προετοιμασίας
τους εν όψει του Παγ-
κοσμίου Πρωταθλήματος Γυμναστικής (29 Σεπτεμβρίου με 14 Οκτω-
βρίου), όπου και θα κριθούν οι πρώτες ατομικές προκρίσεις για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, οι δύο αθλητές, μαζί με τους ομο-
σπονδιακούς προπονητές Παναγιώτη Πετρίδη και Παναγιώτη Σιήππη
και τον πρωταθλητή εφήβων Γιώργο Άγγονα, πέρασαν μερικές μέρες
στο Εθνικό Προπονητήριο της Ιαπωνίας μαζί με τους κορυφαίους Ιά-
πωνες αθλητές, μεταξύ τον οποίων οι Ολυμπιονίκες Κοχέι Ουτσιμούρα
και Κένζο Σιράι (ΦΩΤΟ).

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Διεθνείς επιτυχίες από Ζησιμίδη και Ρέαρ

Μεγάλη επιτυχία πέτυχε για την κυπρια-
κή κωπηλασία ο Αλέξανδρος Ζησιμίδης
(ΦΩΤΟ) με την κατάκτηση της 5ης θέσης
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλα-
σίας U23 στην κατηγορία μονό σκιφ που
διεξήχθη τον Αύγουστο στην Φλόριντα
των Ηνωμένων Πολιτειών. Από κει και
πέρα, συμπληρώνοντας την πολύ καλή
δουλειά που γίνεται στην κυπριακή κω-
πηλασία, στον τελικό β’ στο μονό σκιφ
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλα-
σίας Εφήβων τον Αύγουστο στο Τόκιο ο Νικήτα Ρέαρ τερμάτισε στην 1η
θέση, εξασφαλίζοντας την 7η θέση στην γενική κατάταξη μεταξύ 20 χω-
ρών. Ήταν η πρώτη φορά που έφηβος αθλητής της Κύπρου πέρασε σε
τελικό β’ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Εφήβων.

Κερδίζοντας τον Σέργιο Κύζα
στον τελικό του διεθνές πρω-
ταθλήματος «Κύπελλο Αφρο-
δίτη» το Σάββατο 7 Σεπτεμ-
βρίου στο Field Club στη
Λευκωσία, ο Στέφανος Σάβ-
βα έκανε το χατ-τρικ, κατα-
κτώντας και τα τρία διεθνή
πρωταθλήματα U18 που φι-
λοξενήθηκαν στην Κύπρο
αυτό το διάστημα. Συγκεκρι-
μένα, ο Σάββα πήρε το Κύ-
πελλο Αφροδίτη που ήταν το
τρίτο στη σειρά ITF U18 – World Tennis Tour και ήταν κα-
τηγορίας Grade 4, ενώ προηγήθηκαν το «Ioannides Acad-
emy Junior Tournament 2019» ITF-18/G5 (πρωτάθλημα
που διοργάνωσε το Σωματείο Premier Club στη Λεμεσό),
και το Herodotou Tennis Academy ITF-18/G4 (διοργανω-
τής η Ακαδημία Ηροδότου στη Λάρνακα). Στο διπλό, στο
«Κύπελλο Αφροδίτη», ο Κύπριος Ματία Μάτιτς με παρτε-
νέρ τον Ντούσαν Σρόβακ από την Αυστραλία κατέκτησε
τον τίτλο, με αντίπαλους στον τελικό τους Μίκαελ Μινα-
σιάν (Swe) / Εμίλ Όκκενς Γένσεν (Den).

Εξάλλου, τον Αύγουστο ο Πέτρος Χρυσοχός, ο οποίος συ-
νεχίζει ως επαγγελματίας αντισφαιριστής, στην πρώτη του
διεθνή συμμετοχή στο Edwardsville των ΗΠΑ κατέκτησε
το ομώνυμο πρωτάθλημα Futures 25.000 δολαρίων, υλο-
ποιώντας μια αλάνθαστη πορεία στην οποία βρήκε απέ-
ναντί του πέντε συνολικά Αμερικανούς αντισφαιριστές
συμπεριλαμβανομένου του Nathan Ponwith τον οποίο νί-
κησε στον τελικό της Κυριακής με 2-1 (6-4, 2-6, 7-5). Ήταν
ο πρώτος επαγγελματικός τίτλος για τον Χρυσοχό ύστερα
από περισσότερο από ένα χρόνο, όταν είχε κατακτήσει το
Futures στο Winston Salem (17/06/2018). Με τη νίκη του
αυτή, προσθέτει 20 βαθμούς στην προσωπική του βαθμο-
λογία στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, γεγονός που ανα-
μένεται να τον ανεβάσει σε μια θέση λίγο πιο κάτω από το
Νο700 στον κόσμο. Ο στόχος είναι στο τέλος της χρονιάς
να βρεθεί κοντά στο Νο230 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το 2019 ο Κύπριος
Ολυμπιονίκης σε δύο

Παγκόσμια Κύπελλα πήρε
χρυσό στην Ενοσίμα και

αργυρό στη Γένοβα, ενώ ήταν
4ος στο Πανευρωπαϊκό.

Ο Στέφανος Σάββα σε δράση 
στο «Κύπελλο Αφροδίτη».



ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Στο Πεκίνο ο Άθως Αντωνίου

Στο 11ο Παγκόσμιο Συνέ-
δριο της FIBA, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πεκί-
νο, λίγες ημέρες πριν την
έναρξη του Παγκοσμίου
Κυπέλλου καλαθόσφαι-
ρας, συμμετείχαν αντι-
πρόσωποι από 156 εθνι-
κές ομοσπονδίες, μεταξύ
και αυτών και η Κύπρος, η
οποία εκπροσωπήθηκε
από τον Γενικό Διευθυντή
της ΚΟΚ και μέλος του
Δ.Σ. της FIBA Europe, κ. Άθω Αντωνίου. Κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις που
αφορούν το μέλλον της καλαθόσφαιρας σε παγκόσμια
βάση. Μεταξύ αυτών ήταν και η ανάδειξη του κ. Hemane
Niang ως προέδρου της FIBA για την περίοδο 2019-2023,
ο οποίος θα λάβει την θέση του κ. Horacio Muratore. Πάρ-
θηκαν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την στήριξη
και ανάπτυξη του αθλήματος της καλαθόσφαιρας σε 3x3
αλλά και την βελτίωση των επιτροπών της FIBA.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Στόχος το «Παρίσι 2024»

Αρκετά ενδιαφέροντα βγήκαν από ανακοίνωση του γραφεί-
ου Τύπου της ΚΟΠΕ, στις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά από συ-
νεδρίαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος και μέλος
της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΟΕ Δρ. Μιχάλης Κρασιάς εί-
πε ότι το βόλεϊ κατατάσσεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο νούμερο 1 του rank-
ing μεταξύ των ομαδικών αθλημάτων, με τον πρόεδρο να θυ-
μίζει την επιτυχία της Εθνικής Γυναικών στο Silver League
όπου κατέκτησε την 5η θέση (η Ελλάδα ήταν 4η), την 4η θέ-
ση των Σωτήρη Σιαπάνη/ Οδυσσέα Σαββίδη στο Πανευρω-
παϊκό Beach Volley U18 στο Gotemborg της Σουηδίας και την
πρόσφατη επιτυχία στους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώ-
νες στην Πάτρα των Μαριώτα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα
Κωνσταντίνου με την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου. Ο
Δρ. Κρασιάς τόνισε ότι μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση του
κυπριακού δίδυμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024
στο Παρίσι.

ΣΤΙΒΟΣ
Δύο χρυσά στους Βαλκανικούς

Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου,
στην πόλη Πράβετς της Βουλγαρίας, στις
αρχές Σεπτεμβρίου, η Κύπρος κατέκτησε
δύο χρυσά μετάλλια, με τον Έλβις Κριού-
κοβ στο δέκαθλο και την Ναταλία Ευαγ-
γελίδου στα 1.500μ. Η Ελένη Αρτυματά
πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 200μ, και
το σημαντικότερο, το όριο πρόκρισης για
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην
Ντόχα και στο συγκεκριμένο αγώνισμα.
Η Αρτυματά πήρε επίσης το αργυρό με-
τάλλιο στα 400μ., ενώ χάλκινο πήραν οι
Ναταλία Ευαγγελίδου στα 800μ. και Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου
στα 3000 στήπλ.

Εξάλλου, στην β’ κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το
διήμερο 10-11 Αυγούστου, που διεξήχθη στο Βάραζντιν της Κροα-
τίας, η Κύπρος δεν μπόρεσε να παραμείνει στην κατηγορία, παρά
τη μεγάλη προσπάθεια. Η Κύπρος με 259 βαθμούς τερμάτισε στην
9η θέση σε σύνολο 12 ομάδων, με τις πέντε τελευταίες να πέφτουν
κατηγορία. Η βαθμολογία (τελική): Εσθονία 336.5, Σλοβενία 321, Δα-
νία 313, Λετονία 306, Κροατία 306, Βουλγαρία 297, Ισραήλ 279.5 (πα-
ραμένουν στη β’ κατηγορία), Αυστρία 275, Κύπρος 259, Λουξεμ-
βούργο 179, Γεωργία 140, Μάλτα 95 (υποβιβάζονται στην γ’ κατη-
γορία).
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ΓΚΟΛΦ
Σπουδαίες επιτυχίες στο Πρωτάθλημα 
Εφήβων στην Ελλάδα

Στο 5ο Διεθνές Πρωτάθλημα
Γκολφ Εφήβων που διοργα-
νώθηκε από την Ελληνική
Ομοσπονδία Γκολφ στο γήπε-
δο της Γλυφάδας μεταξύ 27-
29 Αυγούστου 2019, η Εθνική
Κύπρου Εφήβων σημείωσε
μερικές από τις πιο σημαντι-
κές της επιτυχίες, τόσο σε
ατομικό όσο και σε ομαδικό
επίπεδο. Στο ατομικό εφήβων,
σε ένα τριήμερο αγώνα που
περιλαμβάνεται στην Παγκόσμια Κατάταξη Ερασιτεχνών Γκολφ, εί-
χαμε τρεις αθλητές μας στην πρώτη δεκάδα για πρώτη φορά. Ο αρ-
χηγός της Εθνικής Εφήβων Νικόλας Πιτυρής ήταν δεύτερος με 231
κτυπήματα, ενώ ο Θεόδωρος Μιχαήλ τελείωσε στην τέταρτη θέση
με 235 κτυπήματα και ο Τζακ Ντάιερ, στην πρώτη του εμφάνιση σε
διεθνή αγώνα, ήταν έβδομος με 240 κτυπήματα. Στο ομαδικό εφή-
βων, στον διήμερο αγώνα, η ομάδα της Κύπρου με τους Νικόλα Πι-
τυρή, Θεόδωρο Μιχαήλ και Τζακ Ντάιερ τερμάτισε πρώτη και κατέ-
κτησε το Κύπελλο Εθνών για πρώτη φορά με 309 κτυπήματα, έξι πιο
λίγα από την Εθνική Ελλάδος που ήταν δεύτερη.

ΤΖΟΥΝΤΟ
Χρυσό για Νικόλ Ευριπίδου

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Νικόλ Ευρι-
πίδου στην Αγγλία, στο τουρνουά “Heart of
England” Open Championship στο Μπέρμιγ-
χαμ, το σαββατοκύριακο 7-8 Σεπτεμβρίου. Η
αθλήτρια πήρε μέρος στην κατηγορία μέχρι 57 κιλών και κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο (ΦΩΤΟ)! Φέτος, η Ευριπίδου είχε πάρει και το αργυρό
μετάλλιο στους ΑΜΚΕ στο ομαδικό μαζί με την Σοφία Ασβεστά.
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Με συγκομιδή δύο μεταλλίων ολοκλήρωσε την παρουσία της στους
2ους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες «Πάτρα 2019» η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή, στην τελευταία της συμμετοχή το 2019 σε Αγώ-
νες Πολλαπλών Αθλημάτων. Ο απολογισμός της χώρας μας στη διορ-
γάνωση που έγινε στην Ελλάδα μεταξύ 25-31 Αυγούστου 2019 κρίνε-
ται θετικός. Το ένα αργυρό μετάλλιο και το ένα χάλκινο έφεραν την Κύ-
προ στην 11η θέση του πίνακα μεταλλίων ανάμεσα στις 26 χώρες της
Μεσογείου.

Το αργυρό μετάλλιο ήρθε στο beach volley, με το δίδυμο Μανωλίνα
Κωνσταντίνου και Μαριώτα Αγγελοπούλου, ενώ το χάλκινο ήρθε στο
aquathlon με την Σταύρη Περικλέους.

Το πρώτο χρονικά μετάλλιο ήρθε από το κυπριακό δίδυμο στο beach
volley. Τα κορίτσια πέρασαν με νίκες από τον όμιλο, ακολούθως απέ-
κλεισαν στον κυπριακό εμφύλιο στους «8» τις Ζώγια Κωνσταντοπού-
λου και Έρικα Ζεμπύλα, ενώ στον ημιτελικό απέκλεισαν το 2ο ελληνι-
κό δίδυμο. Στον τελικό απέναντι στις Γαλλίδες, σε ένα κατάμεστο γή-
πεδο, οι Μαριώτα και Μανωλίνα πήραν το πρώτο σετ, έφτασαν στο
match point στο δεύτερο σετ (20-19), όμως εν τέλει έχασαν το παιχνί-
δι με 2-1 σετ, παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο. Παρόλα αυτά, η πορεία
τους κρίνεται απόλυτα πετυχημένη.

Την τελευταία ημέρα των Αγώνων, στο Aquathlon που είναι σπορ με
2,5 χλμ τρέξιμο, 1 χλμ κολύμβηση και 2,5 χλμ τρέξιμο, η πρωταθλήτρια
Κύπρου στο τρίαθλο Σταύρη Περικλέους έκανε ένα πολύ καλό αγώνα
και καλύπτοντας στο τελευταίο σκέλος το χάντικαπ που είχε με την ελ-
ληνίδα αθλήτρια, κατάφερε και πήρε την 3η θέση και το μετάλλιο.

Πέραν από τα μετάλλια, σημαντική διάκριση ήταν η 4η θέση του Στέ-

λιου Μάμα στα -80 κιλά στο
beach wrestling. Ο έμπειρος πα-
λαιστής βγήκε πρώτος στον όμι-
λο του και ακολούθως είχε δύο
ευκαιρίες για το μετάλλιο, όμως
οι αντίπαλοι του αποδείχτηκαν
ιδιαίτερα ισχυροί, με τον Κύπριο
αθλητή τελικά να περιορίζεται
στην 4η θέση.

Η Κύπρος συμμετείχε σε οκτώ
αθλήματα στους Παράκτιους
Μεσογειακούς Αγώνες. Πέραν
από beach volley, aquathlon και
beach wrestling, η χώρα μας είχε
συμμετοχή και σε beach hand-
ball, beach tennis, canoe ocean
racing, open water swimming και water ski.

Ο αρχηγός αποστολής και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΚΟΕ
Δρ. Μιχάλης Κρασιάς δήλωσε ως απολογισμό: «Από τη στιγμή που πή-
ραμε ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο και η συγκομιδή μας ήταν
καλύτερη από την προηγούμενη διοργάνωση (σ.σ. το 2015 στην Πε-
σκάρα), θεωρούμε πετυχημένη τη συμμετοχή μας. Μπορούσαμε ακό-
μη και να πάρουμε το χρυσό στο μπιτς βόλεϊ, αλλά είμαστε ευχαριστη-
μένοι με το αργυρό αφού ο στόχος ήταν η 4άδα. Όλοι οι αθλητές έκα-
ναν μεγάλη προσπάθεια, απέναντι σε μεγάλο συναγωνισμό».

Στους 2ους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες έλαβαν μέρος 26 χώ-
ρες και πάνω από 800 αθλητές.

2οι ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Δύο μετάλλια και καλές εμφανίσεις στην Πάτρα

Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
1. Ελλάδα 19 16 11
2. Ιταλία 15 13 11
3. Γαλλία 13 7 12
4. Ισπανία 6 5 7
5. Πορτογαλία 1 5 0
6. Τουρκία 1 0 3
7. Αλβανία 1 0 0
8. Τυνησία 0 4 2

Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
9. Κροατία 0 3 2
10. Συρία 0 1 2
11. Κύπρος 0 1 1
12. Μονακό 0 0 2
13. Σαν Μαρίνο 0 0 1
* Χωρίς μετάλλιο έμειναν οι Αίγυπτος, Αλγερία, Ανδόρα, Βόρεια
Μακεδονία, Βοσνία, Κόσοβο, Λιβύη, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο,
Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία.

Ο τελικός πίνακας µεταλλίων της "Πάτρας 2019"

Στον Τάραντο της Ιταλίας οι Μεσογειακοί του 2026
Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΜΑ στην Πάτρα, μία ημέρα πριν ξεκινή-
σουν οι Αγώνες, έγινε η ανάθεση των μεθεπόμενων παραδοσιακών Μεσογειακών Αγώ-
νων. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν στην ιταλική πόλη Τάραντο, και μάλιστα το 2026 και
όχι το 2025, αφού η Γ.Σ. έλαβε την απόφαση όπως από τη μεθεπόμενη διοργάνωση, οι
Μεσογειακοί Αγώνες διεξάγονται δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι
ένα χρόνο μετά, όπως είναι η πρακτική εδώ και δύο περίπου δεκαετίες. Θυμίζουμε πως
η διοργάνωση του 2021 θα λάβει χώρα στην πόλη Οράν της Αλγερίας. Οι Αγώνες της Τα-
ραγόνα είχαν διεξαχθεί το 2018, αφού αναβλήθηκαν για ένα χρόνο από το 2017, λόγω
της τότε κυβερνητικής αβε-
βαιότητας στην Ισπανία. 

Ο Τάραντας -όπως είναι η
ελληνική ονομασία της πό-
λης- βρίσκεται στη νότια
Ιταλία, ιδρύθηκε τον 6ο αι-
ώνα π.Χ. από τους Σπαρτιά-
τες και μάλιστα ήταν η μο-
ναδική αποικία της ελληνι-
κής πόλης-κράτος.

Στην επιτροπή αθλητών 
ο Κυριάκος Σοφοκλέους
Στην επιτροπή αθλητών της Διεθνούς Επιτροπής
Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) εξελέγη ο Κυριά-
κος Σοφοκλέους από την Κύπρο, μέσα από τις
εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο
28-29 Αυγούστου στην Πάτρα. Πρόκειται για μια
ιδιαίτερα σημαντική τιμή για τον αθλητή, την Κυ-
πριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον κυπριακό
αθλητισμό γενικότερα. Ο αθλητής του χάντμπολ,
ο οποίος το 2015 πήρε το αργυρό μετάλλιο στο
beach handball στην Πεσκάρα (λόγω τραυματι-
σμού δεν έλαβε μέρος στην Πάτρα), έλαβε 73
ψήφους και μαζί με την Karla Sitic από την Κρο-
ατία (68 ψήφοι) παίρνουν τις δύο θέσεις της επι-
τροπής που προορίζονται για τους αθλητές των
Παράκτιων Αγώνων. Στις εκλογές στην Πάτρα
συμμετείχαν πάνω από 150 αθλητές.



Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης για τα ταλέντα
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, ο οποίος παρακολούθη-
σε από κοντά τους Αγώνες, σχολίασε σε συνέντευξη του, το θέμα των
ταλέντων στην Κύπρο και την αξιοποίηση των ανερχόμενων αθλη-
τών: «Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να αντιμετωπίζουμε την
πραγματικότητα όπως έχει. Στην Κύπρο υπάρχει ταλέντο και αυτό
είναι αποδεδειγμένο. Το θέμα ωστόσο δεν είναι να βρούμε τα τα-
λέντα τα οποία θα διακριθούν αλλά να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα
τα οποία υπάρχουν και να τους δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις.

Εκεί, νομίζω υστερούμε, για δυο βασικούς λόγους. Ένας βασικός λό-
γος, είναι ότι οι Ομοσπονδίες μας λόγω της άνθισης του αθλητισμού
τα τελευταία χρόνια, έδωσαν περισσότερο βάρος στον πρωταθλη-
τισμό και άφησαν πίσω την ανάπτυξη. Και ο δεύτερος λόγος είναι η
υποβάθμιση του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλη-
τισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.), που δεν επιτελεί το έργο το οποίο θα έπρεπε να
επιτελεί και δεν ανταποκρίνεται πλέον στον σκοπό της δημιουργίας
του».
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Με απολογισμό τριών μεταλλίων ολοκλήρωσε η Κύπρος την πα-
ρουσία της στο 15ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων (21-27
Ιουλίου 2019) στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, όπου η χώρα μας
συμμετείχε με δεκαέξι αθλητές σε έξι αθλήματα. Ο απολογισμός
αφήνει μεγάλη ικανοποίηση, αφού πριν δύο χρόνια στην αντίστοι-
χη διοργάνωση, δεν κατακτήθηκε κανένα μετάλλιο. Με την ολο-
κλήρωση των Αγώνων, η Κύπρος τερμάτισε στην 24η θέση του πί-
νακα μεταλλίων, με ισχυρές χώρες να τερματίζουν από πίσω όπως
η Ελλάδα, η Ουγγαρία (που πήρε 21 μετάλλια, αλλά κανένα χρυσό)
και η Σερβία.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Γρηγόρης Νικολάου στο τριπλούν, ενώ
το δεύτερο μετάλλιο του στίβου ήταν χάλκινο, με την Στυλιάνα
Ιωαννίδου στο ύψος. Ο τζουντόκα Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι συνέχι-
σε να μαζεύει μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις, κατακτώντας το
χάλκινο στα -60 κιλά.

Ο αρχηγός της κυπριακής αποστολής και λειτουργός της ΚΟΕ κ.
Γιώργος Παναγίδης, έκανε το δικό του απολογισμό: «Οι αθλητές μας

απέδειξαν ότι διαθέτουν αρκετό ταλέντο σ’ αυτή την ηλικία και γε-
νικά όλα τα αθλήματα πιστεύω ότι τα πήγαν αρκετά καλά. Οι αθλη-
τές έχουν φθάσει τις προσωπικές και ατομικές τους επιδόσεις. Ο στί-
βος είχε τη μερίδα του λέοντος με τα δυο μετάλλια. Στο τζούντο επί-
σης, ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι με το χάλκινο απέδειξε ότι έρχεται
δυναμικά στο άθλημα και θα είναι από τις μελλοντικές μας δυνά-
μεις».

15ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ
Ένα χρυσό και δύο χάλκινα στο Μπακού

Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
1. Ρωσία 28 17 21
2. Μ. Βρετανία 11 12 2
3. Τουρκία 11 6 10
4. Αζερμπαϊτζάν 10 7 6
5. Ιταλία 8 9 9
6. Ουκρανία 8 7 10
7. Ισπανία 7 4 10
8. Γαλλία 6 8 14
9. Πολωνία 6 3 6
10. Λευκορωσία 6 2 6
11. Ρουμανία 4 10 5
12. Γερμανία 4 7 15
13. Κροατία 4 1 0
14. Σουηδία 3 1 2
15. Εσθονία 3 0 2
16. Ολλανδία 2 3 4
...
23. Βουλγαρία 1 1 0
24. Κύπρος 1 0 2
25. Ισραήλ 1 0 1

Ο τελικός πίνακας µεταλλίων:



Λιγότερο από δέκα μήνες απομένουν μέχρι τη στιγμή που ο Αυτο-
κράτορας της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο, θα πει ενώπιων εκατοντάδων
εκατομμυρίων ανθρώπων «κηρύσσω την έναρξη των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο και τον εορτασμό της 32ης Ολυμπιάδος της σύγ-
χρονης εποχής». Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2020 πλησιάζουν και η Κυ-
πριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) μπήκε ήδη στους ρυθμούς του
Τόκιο! Στα πλαίσια της αποστολής της ΚΟΕ, που είναι η διάδοση των
Ολυμπιακών Αξιών, έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από δράσεις
για την Ολυμπιακή χρονιά που διανύουμε. Στόχος είναι να δημιουρ-
γηθεί ένα κίνημα ενημέρωσης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στή-
ριξης στην Ολυμπιακή μας ομάδα, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή
στο σπουδαιότερο αθλητικό ραντεβού, με την οργάνωση της απο-
στολής να αποτελεί ευθύνη της ΚΟΕ.

Μεγάλο μέρος της προσπάθειας διάδοσης των μηνυμάτων του
Ολυμπισμού, θα γίνει μέσα από συνεργασία με το Υπουργείο Παι-
δείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού. Το Υπουργείο θα συμ-
περιλάβει στους στόχους της εκπαιδευτικής χρονιάς τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες 2020 και την Ολυμπιακή Παιδεία, κάτι που θα δώσει την
ευκαιρία στους μαθητές και μαθήτριες να γνωρίσουν την Ολυμπια-
κή Ιδεολογία και Φιλοσοφία. Για υλοποίηση των πιο πάνω, η ΚΟΕ έχει
ήδη ξεκινήσει την ετοιμασία δύο έντυπων εκδόσεων, το ένα με θέμα
τη διδασκαλία της Ολυμπιακής Παιδείας που θα απευθύνεται στους
καθηγητές και το άλλο με θέμα τη γνωριμία από τα παιδιά των 33
Ολυμπιακών Αθλημάτων του 2020.

Μέρος της εκπαίδευσης θα είναι και το 2ο Παγκύπριο Ολυμπιακό Συ-
νέδριο, που προγραμματίζει η ΚΟΕ να διοργανώσει την Άνοιξη, με
τη συμμετοχή υψηλά καταρτισμένων εισηγητών.

Στις δράσεις περιλαμβάνεται και το χορηγικό πρόγραμμα «Υιοθετή-
στε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκιο» (περισσότερες πληροφο-
ρίες στη σελ. 10).

Τον Νοέμβριο προγραμματίζονται τα επίσημα εγκαίνια της Κυπρια-
κής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης. Μετά από ενέργειες αρκετών μηνών,
έχει οργανωθεί η υπάρχουσα συλλογή της ΚΟΕ και έχει εξευρεθεί μέ-
σω δωρεών και άλλων ενεργειών αρκετό νέο υλικό, με τη Βιβλιοθή-
κη να φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο αναφοράς για φοιτητές και
ερευνητές.

Επιπλέον, μερικές εβδομάδες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το ερ-
χόμενο καλοκαίρι, θα λάβει χώρα εκδήλωση επίδειξης της επίσημης
στολής της Κύπρου στο Τόκιο, όπου οι ίδιοι οι αθλητές θα αποκαλύ-

ψουν δημόσια την εικόνα που θα έχουν κατά τη διάρκεια της απο-
στολής στην Ιαπωνία, μια ανανεωμένη εικόνα που αναμένεται να εν-
τυπωσιάσει!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ

Μπήκαµε στην Ολυµπιακή Χρονιά, 
σειρά δράσεων προγραµµατίζει η ΚΟΕ!
Ολυμπιακή Παιδεία, χορηγικό πρόγραμμα «υιοθεσίας» αθλητών, εγκαίνια της Βιβλιοθήκης 
και επίσημη παρουσίαση της στολής είναι μεταξύ των δράσεων του έτους

Λιγότερο από δέκα μήνες απομένουν μέχρι τη στιγμή που ο Αυτοκράτορας της
Ιαπωνίας, Ναρουχίτο, θα πει ενώπιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων
«κηρύσσω την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και τον εορτασμό

της 32ης Ολυμπιάδος της σύγχρονης εποχής».

Μεγάλο μέρος της προσπάθειας διάδοσης των μηνυμάτων του Ολυμπισμού,
θα γίνει μέσα από συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,

Νεολαίας και Αθλητισμού.
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∆ωρεά από την Κυπριακή Βιβλιοθήκη
Με σειρά βιβλίων, παλαιότερων και νεότερων, που παραχώρησε η Κυ-
πριακή Βιβλιοθήκη, εμπλουτίστηκε τον Αύγουστο 2019 η υπό σύστα-
ση Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη της ΚΟΕ. Τα συγκεκριμένα βιβλία,
που αφορούν τόσο τον κυπριακό αθλητισμό, όσο και ευρύτερα άλ-
λους κοινωνικούς τομείς, θεωρούνται χρήσιμα για ερευνητές και με-
λετητές, καθώς επίσης για κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη.

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι εκδόσεις για πόλεις, κωμοπό-
λεις και χωριά του τόπου μας και οι οποίες περιλαμβάνουν κεφάλαια
για συλλόγους, σωματεία και αθλητικές δραστηριότητες (όπως π.χ. για

την Κερύνεια, τη Λύση, το Καϊμακλί, τη Γεροσκήπου, την Αραδίππου
κ.λπ.). Αξιοσημείωτες επίσης είναι οι εκδόσεις για ιστορικά γεγονότα,
όπως για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 1955-1959, στον οποίο
συμμετείχαν πάμπολλοι αθλητές, προπονητές και παράγοντες του
αθλητισμού.

Οι εργασίες για τη συγκρότηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθή-
κης συνεχίζονται με «γοργούς» ρυθμούς. Παράλληλα καταβάλλονται
προσπάθειες για τον εμπλουτισμό της με αρχειακά υλικά, τα οποία
μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμες πρωτογενείς πηγές για έρευνες
και μελέτες. 



Από τα µαυρόασπρα πλάνα του Τόκιο 1964 στο 4Κ του 2020
Το 1964 οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο ήταν ευκαιρία για την Ιαπωνία να επιστρέψει στη διεθνή σκηνή, 
αξιοποιώντας την τότε υψηλή τεχνολογία

Tον Ιούλιο του 2020, όταν οι χιλιάδες αθλη-
τές, προπονητές, συνοδοί και τουρίστες
συρρεύσουν στο Τόκιο για τους 32ους

Ολυμπιακούς Αγώνες, αναμένεται να γίνουν
μάρτυρες εξαιρετικής αξιοποίησης της τεχνο-
λογίας από τους διοργανωτές. Άλλωστε, η Ια-
πωνία του σήμερα είναι γνωστή ως μια από τις
πρωτοπόρες χώρες στον κόσμο σε θέματα νέ-
ων τεχνολογιών, μια από τις ασφαλέστερες χώ-
ρες στον κόσμο και ηγέτιδα σε πολλαπλά θέ-
ματα.

Το 2020, στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς θα μεταφέ-
ρουν επισκέπτες στην πόλη. Η τεχνολογία ανα-
γνώρισης προσώπων θα απαιτεί 0,3 δευτερό-
λεπτα για να ελέγξει το κάθε άτομο που θα ει-
σέρχεται στους χώρους, επιταχύνοντας έτσι εν-
τυπωσιακά τις διαδικασίες ασφαλείας. Αυτό-
ματοι μεταφραστές θα δίνουν τη δυνατότητα
άμεσης επικοινωνίας μεταξύ δύο ατόμων τους
οποίους δεν συνδέει κοινή γνώση κάποιας
γλώσσας. 

Σήμερα ο κόσμος είναι αναμφίβολα πολύ δια-
φορετικός απ΄ αυτόν του 1964, όταν η πρω-
τεύουσα της Ιαπωνίας φιλοξένησε τότε για πρώτη φορά τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες. Το 1964 η Ιαπωνία ήταν ακόμη «κτυπημένη» από
τις συνέπειες της ήττας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χώρα επιχει-
ρούσε να παρουσιάσει στον κόσμο τη νέα της εικόνα, αυτή της φι-
λικής χώρας. Οι Αγώνες του 1964 αποτέλεσαν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρίας για το Τόκιο να επενδύσει στις υποδομές, με τα δύο ση-
μαντικότερα έργα που προχώρησαν τότε λόγω των Αγώνων να ήταν
οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας και οι ράγες υψηλής ταχύτητας. Εν-
νιά μέρες πριν την έναρξη των Αγώνων του 1964, την 1η Οκτωβρί-
ου 1964, λειτούργησε το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας, που συ-
νέδεε το Τόκιο με την Οσάκα (ΦΩΤΟ), μια εφεύρεση που σήμερα θε-
ωρείται πως μεταμόρφωσε την Ιαπωνία. Παράλληλα, σε μια πόλη
που σήμερα φιλοξενεί πάνω από 38 εκατομμύρια πληθυσμό (!), οι
αυτοκινητόδρομοι -που ξεκίνησαν να υλοποιούνται (ΦΩΤΟ) πριν 50
χρόνια- και που σήμερα τέμνουν και συνδέουν την πόλη είναι κρί-
σιμοι για τη σωστή λειτουργία της αχανής οι-
κιστικής περιοχής. 

Το καλοκαίρι του 2020 ο κόσμος, συνδεδεμέ-
νος όσο ποτέ καλύτερα, θα ενημερώνεται για
όλα συμβαίνουν στο Τόκιο, με πλάνα υψηλής
ευκρίνειας 4K (και 8Κ κάποιοι πάροχοι!), με τα-
χύτατο ίντερνετ και με ζωντανές μεταδόσεις σε
κάθε γωνιά του πλανήτη. Το 1964 τα πράγματα
ήταν διαφορετικά, αλλά και πάλι ενδεικτικά της
τότε τεχνολογικής υπεροχής της Ιαπωνίας. Οι
Αγώνες του 1964 ήταν οι πρώτοι όπου εικόνες
μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό με δορυφόρο.
Μέχρι τότε, τα πλάνα από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες καταγράφονταν σε κασέτες, οι οποίες
αφού μεταφέρονταν αεροπορικώς στο εξωτε-
ρικό, ακολούθως μεταδίδονταν μέσω ειδικών
εκπομπών και προγραμμάτων. Το 1964 στάλ-
θηκαν στις ΗΠΑ για πρώτη φορά πλάνα μέσω
του γεωσύγχρονου δορυφόρου Syncom 3, το
οποίο είχε εκτοξευθεί λίγους μήνες νωρίτερα.
Ακολούθως, με άλλο δορυφόρο, το Relay 1, η

Ευρώπη λάμβανε από το Syncom 3 τα πλάνα. Βέβαια, οι δορυφό-
ροι τότε δεν επέτρεπαν μεγάλο όγκο μεταφοράς, αφού λόγω της
περιστροφής της Γης, μόνο 15-20 λεπτά μεταφέρονταν ανά περι-
στροφή! Συνολικά, μεταφέρθηκαν δορυφορικά πλάνα διάρκειας 5
ωρών και 41 λεπτών στις ΗΠΑ και 12 ωρών και 27 λεπτών στην Ευ-
ρώπη.

Φυσικά, τα πλάνα ήταν μαυρόασπρα, αν και οι Ολυμπιακοί του 1964
ήταν και οι πρώτοι Αγώνες όπου κάποια αγωνίσματα καλύφθηκαν
με έγχρωμα στιγμιότυπα και αυτά μόνο για Ιαπωνικούς τηλεοπτι-
κούς δέκτες.

Οι εποχές αλλάζουν, όμως οι Ολυμπιακοί Αγώνες πάντοτε αποτε-
λούσαν το ιδανικό σημείο για δοκιμή νέων τεχνολογιών και δυνα-
τοτήτων της διοργανώτριας πόλης. Αυτό συνέβη το 1964, θα συμβεί
το 2020 και αναμφίβολα θα συμβεί όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα
πάνε για τρίτη φορά στην Ιαπωνία, τη δεκαετία (ή γύρω) του 2070!

Το 1964 η Ιαπωνία ήταν ακόμη «κτυπημένη» από τις συνέπειες της ήττας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Η χώρα επιχειρούσε να παρουσιάσει στον κόσμο τη νέα της εικόνα, αυτή της φιλικής χώρας.
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Αριστερά είναι φωτογραφία του Τόκιο με διαφορά 50 ετών, τραβηγμένο από το ίδιο σημείο. Δεξιά είναι
δύο έργα που ετοιμάστηκαν ενόψει 1964
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Ολυµπιακές προκρίσεις για Ελένη Αρτυµατά 
και Μαριλένα Μακρή!
Το 4ο και 5ο της μέλος απέκτησε τον Ιούλιο και Αύγουστο η κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα! Πρώ-
τη χρονικά, μεταξύ 18-24 Ιουλίου 2019 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας στην Ιαπωνία,
στην κατηγορία Laser Radial, η 17χρονη (18/11/2002) μαθήτρια του Αθλητικού Λυκείου Λανιτεί-
ου, Μαριλένα Μακρή, εξασφάλισε μία από τις 10 Ολυμπιακές κάρτες πρόκρισης. Στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του Τόκιο στα Laser Radial θα λάβουν μέρος 44 αθλήτριες από ισάριθμες χώρες.
Η ΚΟΕ συγχαίρει την αθλήτρια, τον προπονητή Χάρη Τσώλη, τον Ν.Ο. Αμμοχώστου και την Κυ-
πριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Ένα μήνα αργότερα, στις 25 Αυγούστου στο διεθνές μίτινγκ της IAAF στη Μαδρίτη, η Ελένη Αρ-
τυματά έγραψε ιστορία, αφού με επίδοση 51.34 στα 400μ πήρε το Ολυμπιακό όριο, εξασφαλί-
ζοντας τη συμμετοχή της στην 4η της Ολυμπιάδα, επίτευγμα που πετυχαίνει για πρώτη φορά
αθλήτρια της Κύπρου. Η 33χρονη Παραλιμνίτισσα έγινε η πρώτη εκπρόσωπος του στίβου στο Τό-
κιο. Η ΚΟΕ συγχαίρει την αθλήτρια, τον προπονητή Αντώνη Γιαννουλάκη, τον ΓΣΕ και την ΚΟΕΑΣ.

Την πρόκριση για το Τόκιο εξασφάλισαν νωρίτερα ο ιστιοπλόος στα Laser Παύλος Κοντίδης και
οι σκοπευτές Άντρη Ελευθερίου (σκητ) και Ανδρέας Μακρής (τραπ).

Στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας
Η αποκάλυψη του προέδρου της ΚΟΕ κ. Ντίνου Μιχαηλίδη τον Ιούλιο, ότι
η μη αποδέσμευση της εγκεκριμένης κρατικής χορηγίας για το 2019 εν-
δέχεται να αποτρέψει τη συμμετοχή της Κύπρου στην Πάτρα και στους
Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες, έφερε τη γρήγορη αντίδραση από
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον
Υπουργό κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Το θέμα προχώρησε θετικά και η Κύ-
προς μπόρεσε να δώσει κανονικά την παρουσία της στους Αγώνες στην
Ελλάδα.

∆ώδεκα εξαιρετικά φιλµάκια από Cyta
Η Cyta, στο πλαίσιο της στήριξης της Εθνικής Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο 2020, παρουσίασε σε πρώτη προβολή στις 18 Ιουλίου, μια σειρά δώδε-
κα ταινιών μικρού μήκους με πρωταγωνιστές Κύπριους αθλητές που συμμετείχαν σε
Ολυμπιακούς Αγώνες. Η παραγωγή των ταινιών, που έγινε με πρωτοβουλία της Cyta και
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, έχει τίτλο «Ταξίδι
στην Ολυμπιάδα» και πρωταγωνιστούν παλιές και νεότερες δόξες του Κυπριακού
αθλητισμού: ο Αντώνης Νικολαΐδης, ο Άννινος Μαρκουλλίδης, ο Σταύρος Μιχαηλίδης,
η Μαρία Παπαδοπούλου, η Άντρη Σιάλου, η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη, η Μαρίλια Γρη-
γορίου, η Άννα Κίμωνος, η Έλενα Μουσικού, η Άντρη Αβραάμ, ο Μάριος Χατζηανδρέ-
ου και ο Ηλίας Ιωάννου. Ως Επίσημος Χορηγός της ΚΟΕ, η Cyta στηρίζει τον κυπριακό
αθλητισμό και την Ολυμπιακή προσπάθεια της Κύπρου!

Επιτυχία το «Υιοθετήστε έναν Αθλητή»
Μετά από μόλις μερι-
κούς μήνες ύπαρξης,
το χορηγικό πρό-
γραμμα της ΚΟΕ με
τίτλο «Υιοθετήστε
έναν Αθλητή στο
Δρόμο για το Τόκιο»,
έχει χριστεί ως επιτυ-
χία! Το πρόγραμμα,

από το οποίο η ΚΟΕ δεν επωφελείται άμεσα, αφού ενεργεί απλά ως
ο συνδετικός κρίκος μεταξύ εταιρειών και αθλητών, έχει ήδη καλύ-
ψει πολύ μεγάλο μέρος των 32 αθλητών που συμπεριλήφθηκαν στο
πρόγραμμα! Μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί οι:

- Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα - Ραλούκα Σερμπάν (τένις)

- Petrolina (Holdings) Public Ltd - Μάριο Γεωργίου (γυμναστική)

- CTC-ARI Airports Duty Free - Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή)

- Carbo One Ltd - Μάριο Γεωργίου, Ηλία Γεωργίου, Τομ Νικολάου, Βι-
κτώρια Σκιττίδη (γυμναστική)

- EKO Hellenic Petroleum Cyprus Ltd - Ναταλία Ευαγγελίδου (στί-
βος)

- Elements Capital Management - Ναταλία Ευαγγελίδου (στίβος)

- Υφυπουργείο Τουρισμού - Άντρη Ελευθερίου, Ανδρέα Μακρή (σκο-
ποβολή)

- AJK Wealth Management Ltd - Μαριλένα Μακρή (ιστιοπλοΐα)

- Philip Christopher (Πρόεδρος ΠΣΕΚΑ) - Ανδρέας Καριόλου (ιστιο-
πλοΐα)

- Παγκόσµια Οµοσπονδία Αποδήµων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) - Ελένη Αρ-
τυματά (στίβος)

- Απόδημοι Λονδίνου - Τομ Νικολάου (γυμναστική), Άλεξ Τοφαλίδης
(ξιφασκία)

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, η λειτουργός της
ΚΟΕ και υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα. Άντρη Σιάλου στο
τηλ. 22 449899 ή στο cypnoc.andri@olympic.org.cy.



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

Πριν κλείσει τα 17 της χρόνια, η μαθήτρια του Αθλητικού
Λυκείου Λανιτείου στη Λεμεσό, η Μαριλένα Μακρή, εξα-
σφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση στο άθλημα της ιστιο-

πλοΐας και στο αγώνισμα του Laser Radial! Κατακτώντας μία από
τις δέκα διαθέσιμες κάρτες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Ιστιοπλοΐας τον Ιούλιο του 2019, που διεξήχθη στην Ια-
πωνία, η Μακρή «έκλεισε» θέση για το Τόκιο και τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες 2020.

«Η αντιμετώπιση μου από τους φίλους και συγγενείς μου, τις ημέ-
ρες μετά την πρόκριση, ήταν πολύ θερμή! Ούτε οι ίδιοι δεν το
πίστευαν και δεν το περίμεναν. Μου έδειξαν την αγάπη τους και
την στήριξή τους!», είπε στα «Ολυμπιακά Νέα» η Μαριλένα Μα-
κρή.

Έχοντας πλέον εξασφαλίσει την Ολυμπιακή πρόκριση, αυτό που
αλλάζει για την ίδια είναι περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι:
«Οι αγώνες που θα κάνω την ερχόμενη χρονιά θα είναι οι ίδιοι
που είχα και πριν στο πρόγραμμα μου, αφού αγωνίζομαι και στα
Youth, ενώ θα συνεχίσω την ίδια σκληρή προπόνηση. Απλά, με-
τά την πρόκριση, αυτό που άλλαξε είναι πως χαλάρωσα ψυχο-
λογικά, αφού θα ήταν πιο δύσκολο το 2020 να πάρω την πρό-
κριση».

Το Τόκιο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες βρίσκονταν στο μυαλό της
αθλήτριας και πριν εξασφαλίσει την πρόκριση: «Το σκέφτομαι το
Τόκιο σήμερα και το σκεφτόμουν και πριν πιάσω την πρόκριση.
Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ξέρω πόσο δύ-

σκολο είναι να πάω εκεί και να πάρω μια μεγάλη επιτυχία, ένα
μετάλλιο, αφού στο άθλημά μου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εμ-
πειρία. Θα πάω για να πάρω την εμπειρία, να δω πως είμαι στην
Ολυμπιακή χρονιά και να δώσω το 100%».

Με την Κύπρο να διαθέτει ήδη έναν Παγκόσμιο Πρωταθλητή και
Ολυμπιονίκη, όχι μόνο στο άθλημα της (ιστιοπλοΐα), αλλά και στο
αγώνισμα της (Laser), η Μαριλένα λέει: «Βλέποντας τον Παύλο
Κοντίδη, θέλω να ακολουθήσω τα βήματά του. Είναι ο καλύτε-
ρος ιστιοπλόος στον κόσμο και θέλω και εγώ να πετύχω το ίδιο».

Η Μαριλένα Μακρή είναι γεννημένη στις 18 Νοεμβρίου 2002, και
τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησε τη Γ΄ τάξη στο Λύκειο. Άρχι-
σε την ιστιοπλοΐα στην ηλικία των 7 χρόνων στην κατηγορία Op-
timist στον Ν.Ο. Κερύνειας και το 2013 πήρε μεταγραφή στον
Ν.Ο. Αμμοχώστου. «Διάλεξα την ιστιοπλοΐα, επειδή ξεκίνησαν τα
αδέλφια μου το άθλημα και τους έβλεπα και ήθελα να δοκιμάσω
και εγώ. Το έκανα και μου άρεσε».

Το 2017 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Laser Radial Νέων U17 κα-
τέλαβε τη 10η θέση, ενώ το 2018 ανέβηκε ακόμη ψηλότερα κα-
ταλαμβάνοντας την 4η θέση στο Πανευρωπαϊκό Νέων Laser Ra-
dial, και την 9η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser Radial
Νέων, όπως επίσης και 8η θέση ανάμεσα σε 155 αθλήτριες στα
Laser 4.7 στην κατηγορία U18. Η ίδια δείχνει να διαθέτει μπόλι-
κο ταλέντο και μέλλον στο σπορ. Για την ώρα, πάντως, απολαμ-
βάνει τις στιγμές και το Τόκιο που έρχεται, ως μέλος της κυπρια-
κής Ολυμπιακής ομάδας!

«Η αντιμετώπιση μου από τους φίλους και συγγενείς μου, τις ημέρες
μετά την πρόκριση, ήταν πολύ θερμή! Ούτε οι ίδιοι δεν το πίστευαν και
δεν το περίμεναν. Μου έδειξαν την αγάπη τους και την στήριξή τους!»,
είπε στα «Ολυμπιακά Νέα» η Μαριλένα Μακρή.

«Βλέποντας τον Παύλο Κοντίδη, θέλω να ακολουθήσω 
τα βήματά του. Είναι ο καλύτερος ιστιοπλόος στον κόσμο

και θέλω και εγώ να πετύχω το ίδιο».
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Ευχαριστούµε αυτούς που είναι δίπλα µας!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

#TeamCyprus

Διαχρονικός χορηγός Μέγας χορηγός Επίσημος χορηγός


