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Την ευκαιρία να δούμε από κοντά σχεδόν
όλους τους αθλητικούς χώρους όπου οι Κύπρι-
οι θα διεκδικήσουν Ολυμπιακή δόξα το 2020,
είχαμε στα πλαίσια του Παγκόσμιου Briefing για
τα ΜΜΕ που διεξήχθη στο Τόκιο τον Οκτώβριο.
Πρόκειται για όμορφα στάδια, τα οποία ευχή
μας είναι όπως γραφτεί ιστορία το καλοκαίρι
του 2020, παρόμοια με αυτή που γράφτηκε
στην περιοχή του Γουέιμουθ το 2012.

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του πρώην προ-
έδρου (1976-1984) της ΚΟΕ, Δημητράκη Δημη-
τριάδη, η οικογένεια του αείμνηστου, με πρω-
τεργάτρια την κόρη του, ιστορικό Έρση Δημη-
τριάδη, δώρισε στην νεοσύστατη Κυπριακή
Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη σημαντικό αρχειακό
υλικό. Ο Δημητράκης Γρ. Δημητριάδης ήταν
ένας άνθρωπος για τον οποίο το Ολυμπιακό κί-
νημα στην Κύπρο οφείλουν πολλά.

Συνέντευξη Άντρη Χριστοφόρου

Στους 2ους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας
της προκρίθηκε η Άντρη Χριστοφόρου, η οποία
στο «Τόκιο 2020» θα αγωνιστεί στην ποδηλασία
δρόμου. «Μετά το Ρίο, τώρα ξέρω τι να περιμέ-
νω και θα με βοηθήσει να το διαχειριστώ. Δεν
ήμουν ευχαριστημένη με την εμφάνιση μου στο
Ρίο, γι΄ αυτό αποφάσισα να συνεχίσω μέχρι το
Τόκιο. Είμαι πιο αποφασισμένη τώρα».

Άνοιξε για το κοινό η
Κυπριακή Ολυµπιακή
Βιβλιοθήκη!
Η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη για όλους, 
με ειδική ενότητα στο olympic.org.cy

Tην Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019 τελέστηκαν στο
Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, τα εγκαίνια της Κυ-

πριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, το οποίο αποτελεί το νε-
ότερο εγχείρημα της Ολυμπιακής Επιτροπής για διάδοση
των αξιών του Ολυμπισμού. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Κώστας
Χαμπιαούρης.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης τόνισε ότι ένα
όνειρο, ένα όραμα, αλλά και μια υποχρέωση προς την Κυ-
πριακή κοινωνία, έγινε πραγματικότητα, ενώ πρόσθεσε ότι
«η Βιβλιοθήκη θα εμπλουτίζεται συνέχεια και πιστεύουμε ότι
θα μας δοθεί κάποτε η ευκαιρία να δημιουργήσουμε και τον
κατάλληλο χώρο για να στεγαστεί, ώστε να καταστεί ένα σύγ-
χρονο κέντρο έρευνας, μελέτης και γνώσεων».

«Ο χώρος μιας βιβλιοθήκης είναι ιερός, γιατί εδώ φυλάσ-
σονται κειμήλια της συλλογικής μνήμης και παρακαταθήκες
σοφών ανθρώπων. Φυλάσσονται τεκμήρια της Ιστορίας ενός
λαού, ό,τι τον κρατά ριζωμένο στη γη του», είπε ο ερευνητής
και υπεύθυνος επιστημονικός συνεργάτης της ΚΟΕ Δρ Χρύ-
σανθος Χρυσάνθου.

σελ.8 σελ. 9 σελ. 11

Τα Ολυµπιακά στάδια του 2020 Η ιστορία του ∆. ∆ηµητριάδη
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Το νέο λογότυπο του «Παρίσι 2024»
Σε τελετή στο θέατρο Grand Rex στις 21 Οκτωβρίου, οι διορ-
γανωτές των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» πα-
ρουσίασαν το νέο τους λογότυπο, το οποίο για πρώτη φορά
είναι κοινό για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπια-
κούς Αγώνες. Το λογότυπο περιλαμβάνει τρία στοιχεία που
συνθέτουν μία εικόνα: Ένα χρυσό μετάλλιο, τη Φλόγα των
Αγώνων και τα χείλη, που απεικονίζουν μία γυναίκα, την Μα-
ριάν -την ιστορική προσωποποίηση της χώρας της Γαλλίας.

Σε Γεωργία και Τσεχία τα EYOF του 2025
Όπως ανακοινώθηκε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευ-
ρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής (EOC), που διεξήχθη στην
Βαρσοβία της Πολωνίας, το Μπρνο της Τσεχίας προτάθηκε
ως διοργανωτής του Θερινού Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού Φε-
στιβάλ Νέων του 2025 και τα θέρετρα Μπορτζόμι και Μπα-
κουριάνι της Γεωργίας για την αντίστοιχη χειμερινή διοργά-
νωση του ιδίου έτους. Η επίσημη ανακήρυξη θα γίνει στη Γενική Συνέλευση του 2020 στην
Κωνσταντινούπολη. Τα Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νέων του 2021 θα γίνουν στην Μπάνσκα Μπί-
στριτσα της Σλοβακίας (θερινό) και στο Βουοκάμι της Φινλανδίας (χειμερινό), ενώ του 2023
θα γίνουν σε Φρίουλι-Βενέτσια της Ιταλίας (χειμερινό) και Κόπερ της Σλοβενίας (θερινό).

Και έλεγχος γονιδίων 
στη µάχη του αντι-ντόπινγκ
Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Τόμας
Μπαχ, μιλώντας στο βήμα του συνεδρί-
ου της Παγκόσμιας Αρχής Αντί-Ντόπινγκ
(WADA), στην Πολωνία στις αρχές Νοεμ-
βρίου, ενόψει του «Τόκιο 2020» γίνονται
προσπάθειες όπως στη «φαρέτρα» των
όπλων που έχουν οι αρχές κατά της φαρ-
μακοδιέγερσης, προστεθεί και ο γονι-
διακός έλεγχος. «Εφόσον εγκριθεί από
τη WADA, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ακόμη και στο Τόκιο. Αυτή η νέα μέθο-
δος μπορεί να αλλάξει πολλά, δείχνον-
τας παράβαση ακόμη και μήνες μετά την
ίδια την πράξη του ντόπινγκ. Στόχος μας
είναι οι κλέφτες να μην νιώθουν ποτέ
ασφαλείς», είπε ο κ. Μπαχ.

Η αποστέρηση από το σύγχρονο άνθρω-
πο επαρκών φυσικών δραστηριοτήτων
που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση
και διατήρηση της ψυχοφυσικής της υγεί-
ας και ισορροπίας δημιουργεί την ανάγκη
επίδοσης στις αντισταθμιστικές αθλητικές
δραστηριότητες για να καλυφθεί το μεγά-
λο και επικίνδυνο κενό για την ανθρώπινη
ύπαρξη.

Το πέρασμα από τον απλό πολιτισμό του
παρελθόντος σε ένα πολυσύνθετο, τεχνικό
πολιτισμό, δημιουργεί νέες καταστάσεις και
συνθήκες ζωής (όπως ανάπαυσης, ήθη και
έθιμα, ανθρώπινες σχέσεις κλπ) προς τις
οποίες ο άνθρωπος δοκιμάζει μεγάλες δυ-
σκολίες για προσαρμογή. Μία δε από τις συ-
νέπειες της δυσκολίας προσαρμογής του
σύγχρονου ανθρώπου είναι οι λεγόμενες
εκφυλιστικές ασθένειες του πολιτισμού, φυ-
σικές και ψυχικές, καθώς και η δυσαρέσκεια
των νέων γενεών και η αμφισβήτηση τους
προς τις μέχρι σήμερα παραδεδεγμένες
κοινωνικοπολιτικές μορφές και η αντίθεση
τους προς την πραγματικότητα, που εκ-
φράζεται με ποικίλες διαμαρτυρίες.

Για να αυξήσει ο άνθρωπος τις βιολογικές

και κοινωνικές του δυνατότητες που θα του
επιτρέψουν μια κατάλληλη και ακίνδυνη
προσαρμογή στις σημερινές και αυριανές
συνθήκες ζωής καταφεύγει στην αθλητική
πρακτική.

Η επιστήμη και ειδικά η Ιατρική, προ πολ-
λού έχει αναγνωρίσει την ευνοϊκή επίδρα-
ση των αθλητικών δραστηριοτήτων πάνω
στην ψυχοφυσική υγεία του ανθρώπου και
όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται αυ-
τές ως προληπτικό αλλά και θεραπευτικό
μέσο πολλών ασθενειών και κυρίως καρ-
διαγγειακών.  Με την επίδοση τους στον
αθλητισμό, ο κάθε άνθρωπος θα έχει λιγό-
τερη ανάγκη της Ιατρικής, ενώ παράλληλα
θα αυξάνει περισσότερο την ικανότητα του
για εργασία κάτω από τις καλύτερες δυνα-
τές συνθήκες.

Είναι μεγάλη κα επιτακτική η ανάγκη να
αναζητηθούν διάφορα μέσα αλλά και νέοι
μέθοδοι και κίνητρα που θα χρησιμεύσουν
για να εκπαιδευτούν (γιατί για εκπαίδευση
πρόκειται) οι νέοι με τον Αθλητισμό και ει-
δικά τα παιδιά και οι έφηβοι που βρίσκονται
στην πιο κρίσιμη, αλλά σίγουρα στην πιο
προνομιακή περίοδο της ηλικίας τους.

Βιολογική ανάγκη 
ο Αθλητισµός
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Ξεκίνησε η κατασκευή του Χωριού στο Παρίσι
Περίπου πέντε χρόνια πριν την τελετή έναρξης των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο στάδιο Σταντ ντε
Φρανς, οι Γάλλοι διοργανωτές ξεκίνησαν τον Νοέμβριο
τα έργα ανέγερσης του Ολυμπιακού Χωριού. Θα περι-
λαμβάνει 14 χιλιάδες κλίνες, και θα βρίσκεται στην πε-
ριοχή της Saint-Ouen, στα βόρεια του Παρισιού, στο Σεντ
Ντενί, κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο. Μαζί με το Κολυμ-
βητήριο, είναι τα μοναδικά έργα που θα κτιστούν από το
μηδέν. Στην τελετή, παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός της
Γαλλίας Εντουάρντ Φιλίπ.



Επιβεβαίωσε τη συµµετοχή του ο Φέντερερ
Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας και ένας από τους κορυφαίους αθλη-
τές όλων των εποχών, ο Ρότζερ Φέντερερ, γνωστοποίησε στα μέσα
Οκτωβρίου ότι προτίθεται να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2020 στο Τόκιο, σε ηλικία 39 ετών. Ο κάτοχος 20 τίτλων
Γκραν Σλαμ έχει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, το 2008 στο διπλό,
ενώ πήρε αργυρό το 2012 στο Λονδίνο. Το 2016 δεν αγωνίστηκε λό-
γω τραυματισμού. Ο δις σημαιοφόρος της Ελβετίας (Αθήνα 2004,
Πεκίνο 2008) θέλει πολύ να κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο στο μο-
νό, ο μοναδικός τίτλος που του διαφεύγει…
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Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο

21 ∆εκεµβρίου τα εγκαίνια 
του Ολυµπιακού σταδίου
Σε ειδική τελετή με τίτλο «Χαιρετίσματα στο Στάδιο μας», στις 21
Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ολυμπια-
κού σταδίου του 2020. Το στάδιο κόστισε 1 δισεκατομμύριο ευρώ
για να κτιστεί και θα φιλοξενήσει τις τελετές έναρξης και λήξης, τον
στίβο και ποδόσφαιρο. Στην τελετή θα παρευρεθεί και ο Γιουσέιν
Μπολτ, ο οποίος θα λάβει μέρος στην εκδήλωση και θα αγωνιστεί σε
ένα ιδιαίτερο αγώνισμα, όπου άνδρες και γυναίκες, αρτιμελείς και
παρά-αθλητές και άτομα διαφόρων ηλικιών, σωματότυπων, θρη-
σκειών, θα αγωνιστούν μαζί.

Οι λεπτοµέρειες της άφιξης της Φλόγας
Ένα ειδικό αεροσκάφος, «ντυμένο» στα χρώματα του «Τόκιο 2020»
θα μεταφέρει στις 20 Μαρτίου 2020 τη Ολυμπιακή Φλόγα από το
«Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας στο αεροδρόμιο της Ματσουσί-
μα στην περιφέρεια Μιγιάγκι, για την έναρξη της λαμπαδηδρομίας
στην Ιαπωνία. Η Φλόγα θα ανάψει στις 12 Μαρτίου στην αρχαία
Ολυμπία και θα παραδοθεί στους διοργανωτές στις 19 του μήνα, σε
τελετή στο Παναθηναϊκό στάδιο. 

ΤΟΚΙΟ 2020

Μαραθώνιος και Βάδην στο Σάπορο 
Αρκετές αρνητικές αντιδράσεις από τους διοργανωτές αλλά και τους
αθλητές προκάλεσε η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής να μεταφέρει τους Μαραθώνιους Ανδρών και Γυναικών, τα 20
χλμ Βάδην ανδρών και γυναικών και τα 50 χλμ Βάδην ανδρών από το
Τόκιο, στην πόλη Σάπορο, που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα βό-
ρεια της πρωτεύουσας, στη νησί Χοκαΐντο. Ο λόγος σύμφωνα με τη
ΔΟΕ, η έντονη ζέστη που αναμένεται τις ημέρες των Αγώνων. Σε τε-
τραμερής συνάντηση που έγινε την 1η Νοεμβρίου 2019 στο Τόκιο,
μεταξύ ΔΟΕ, οργανωτικής επιτροπής, κυβέρνησης του Τόκιο και κυ-
βέρνησης της Ιαπωνίας, συμφωνήθηκε όπως δεν θα υπάρξουν άλλες
αλλαγές στο πρόγραμμα, ότι η ΔΟΕ είναι η μοναδική αρμόδια για αλ-
λαγές και πως το κόστος για το Σάπορο δεν θα είναι ευθύνη των
διοργανωτών. Η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιουρίκο Κοΐκε, τόνισε ότι
διαφωνεί με την απόφαση, αλλά η τελική απόφαση ανήκει στη ΔΟΕ.
Με την αθλήτρια Νταγκμάρα Χάντζλικ να διεκδικεί πρόκριση για το
«Τόκιο 2020», είναι ορατό το ενδεχόμενο η Κύπρος να συμμετάσχει
στον Μαραθώνιο γυναικών στο Σάπορο.

Η Γιουρίκο Κοΐκε, μαζί με στελέχη της ΔΟΕ 
στην πρόσφατη τετραμερής συνάντηση



ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Μεγάλη επιτυχία για την Κουττούκη

Το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -49 κιλών στο έξτρα Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα που διεξήχθη στις αρχές Νοεμβρίου στο Μπάρι της Ιταλίας κατέκτησε η
Κυριακή Κουττούκη. Το πρωτάθλημα ήταν κατηγορίας G4, το οποίο θεωρείται
σημαντικότερης βαθμολογικής δυσκολίας από τα πιο τακτικά κύπελλα G1 και G2
(αντιστοίχως, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι βαθμίδας G12 και ο τελικός Παγ-
κοσμίου Κυπέλλου είναι G8). Οι βαθμοί που πήρε η Κυριακή στο Μπάρι, θα την
ανεβάσουν στην παγκόσμια κατάταξη, στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για να
πάρει μία από τις μόλις 16 θέσεις στο Ολυμπιακό τουρνουά ταεκβοντό στην κα-
τηγορία μέχρι 49 κιλών.

ΣΤΙΒΟΣ
Η ΚΟΕΑΣ τίμησε τους κορυφαίους

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
4η η Άντρη στον τελικό Παγκοσμίου
Κυπέλλου

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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Τις διαχρονικές επιτυχίες των κορυφαίων αθλητών του κυπριακού
στίβου, τίμησε σε σεμνή τελετή στις 6 Νοεμβρίου 2019 η ΚΟΕΑΣ.
Στο Columbia Plaza στη Λεμεσό οι Κυριάκος Ιωάννου, Μίλαν Τραΐ-
κοβιτς, Απόστολος Παρέλλης και Ελένη Αρτυματά τιμήθηκαν για τις
μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα τους, λαμβάνοντας την Ανώτατη Τι-
μητική Διάκριση της ΚΟΕΑΣ. Στον Κυριάκο Ιωάννου απονεμήθηκε
η «Χρυσή Νίκη» της Ομοσπονδίας, ενώ απονεμήθηκε η «Αργυρή
Νίκη» στους Μίλαν Τραΐκοβιτς, Απόστολο Παρέλλη και Ελένη Αρ-
τυματά. Ο Ιωάννου αναδείχθηκε τρεις φορές παγκοσμιονίκης στο
άλμα εις Ύψος (αργυρό και χάλκινο μετάλλιο στον ανοιχτό στίβο
και χάλκινο στον κλειστό). Ο Μίλαν είναι ο χρυσός πρωταθλητής Ευ-
ρώπης στα 60μ εμπόδια το 2019, ο δισκοβόλος μας Απόστολος Πα-
ρέλλης ήταν πρόσφατα 5ος φιναλίστ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
2019, ενώ ήταν 6ος στο Πεκίνο το 2015 και 8ος Ολυμπιονίκης στο
Ρίο το 2016. Η Ελένη ήταν φιναλίστ το 2009 στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα στα 200μ., μαζί με πολλά άλλα μετάλλια σε μεγάλες διορ-

γανώσεις. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Παιδείας Δρ
Κώστας Χαμπιαούρης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββί-
δης, οι πρόεδροι της ΚΟΕ και του ΚΟΑ, πρόεδροι κομμάτων, ο δή-
μαρχος Λεμεσού και πολλοί άλλοι. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
23η στο Παγκόσμιο η Μακρή

Σε μία ακόμη μεγάλη
διοργάνωση συμμετεί-
χε η Μαριλένα Μακρή,
μιας και έλαβε μέρος
στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα U21 στην κα-
τηγορία Laser το οποίο
έγινε στο Σπλιτ της
Κροατίας στα τέλη
Οκτωβρίου. Η 17χρονη
Κύπρια ιστιοπλόος, η
οποία ήδη έχει εξα-
σφαλίσει θέση στους
Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο, ανταγωνί-
στηκε δύσκολες αντιπάλους, μιας και ο αγώνας ήταν υψηλού επι-
πέδου. Ανάμεσα σε 68 αθλήτριες, η Μαριλένα τερμάτισε στην 23η

θέση, ενώ θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο ψηλά αν στην πρώτη
ιστιοδρομία δεν ακυρωνόταν. Η καλύτερη της ιστιοδρομία ήταν
η πέμπτη όταν κατάφερε να τερματίσει στην 7η θέση.

Με εξαιρετικό τρόπο έκλει-
σε το αγωνιστικό έτος του
2019 η Άντρη Ελευθερίου.
Η Κύπρια σκοπεύτρια του
σκητ πήρε την 4η θέση στο
σκητ γυναικών στον τελικό
του Παγκοσμίου Κυπέλλου,
που διεξήχθη στα μέσα
Οκτωβρίου στο Αλ Άιν των
Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων. Πρόκειται για την
τελευταία διοργάνωση του έτους για την ISSF, όπου συμμετέχουν
με πρόσκληση οι κορυφαίοι της χρονιάς. Η Άντρη τερμάτισε 4η,
πίσω από τις Μενγκ Γουέι (Κίνα), Άμπερ Χιλ (Μ. Βρετανία) και Άμ-
περ Ίνγκλις (ΗΠΑ) και μπροστά από Κιάρα Καϊνέρο (Ιταλία) και
Κέιτλιν Κόνορ (ΗΠΑ).

Στην ίδια διοργάνωση συμμετείχε και ο Ανδρέας Μακρής, στο
τραπ ανδρών, μετά το χρυσό μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο
Κύπελλο στην Κορέα τον Μάιο, που του έδωσε την πρόσκληση.
Ο Ανδρέας πήρε την 14η θέση στον προκριματικό, με 116/125.



Μεγάλη ήταν η επιτυχία της εθνικής ομάδας καράτε της
Κύπρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο διεξήχθη
μεταξύ 23-27 Οκτωβρίου στο Σαντιάγο της Χιλής. Ο απο-
λογισμός είναι ο καλύτερος που είχε ποτέ εθνική ομάδα
καράτε σε τέτοιου επιπέδου πρωτάθλημα το οποίο αξίζει
να σημειωθεί ότι διεξάγεται κάθε δύο χρόνια υπό την
παγκόσμια ομοσπονδία καράτε. Ο Λοΐζος Βασιλείου έφε-
ρε την πολύ τιμητική 5η θέση στην κατηγορία cadets
(U14-U15) μέχρι 70 κιλών με τρεις νίκες, χάνοντας το χάλ-
κινο μετάλλιο στις σημαίες, παρά την ισοπαλία 3-3. Την
πολύ τιμητική θέση έφερε επίσης ο Μάρκος Τσαγγαράς
στην κατηγορία U21 στα μέχρι 67 κιλά με 3 νίκες, ενώ
μπορούσε να περάσει και στον επόμενο γύρο. Η Άνθια
Στυλιανού κατατάγηκε μεταξύ 11-16ης θέσης με δύο νί-
κες στην κατηγορία Juniors (U16-U17) στα -59 κιλά.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ
Αρκετές πρωτιές στη Διεθνή Ρεγκάτα

Πραγματοποιήθηκε τον
Οκτώβριο η 15η Διεθνής Ρεγ-
κάτα Κανόε Καγιάκ «ΟΠΑΠ
Κύπρου», στον Υδατοφράκτη
Γερμασόγειας, με συμμετοχή
130 αθλητών από οκτώ χώ-
ρες (Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλά-
δα, Γεωργία, Ιταλία, Πολωνία,
Σερβία, Σλοβακία). Οι αθλη-
τές προσέφεραν πολλές συγ-
κινήσεις και ωραίο θέαμα
στους φιλάθλους, με τον υψηλό συναγωνισμό τους. Η Διε-
θνής Ρεγκάτα Κύπρου, που πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο
εδώ και δεκαπέντε χρόνια, δίνει στους αθλητές μας την ευ-
καιρία να γνωρίσουν και να συναγωνιστούν με αθλητές από
άλλες χώρες, με παράδοση στο άθλημα του Κανόε Καγιάκ,
γεγονός που τους ενθαρρύνει να προπονούνται σκληρότε-
ρα για να ανεβάσουν το αγωνιστικό τους επίπεδο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, στη διοργάνωσή μας, ανάμεσα στους αθλη-
τές που έρχονται από το εξωτερικό, βρίσκονται αθλητές της
elite στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς και Ολυμπιονίκες. Οι
Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες σημείωσαν αρκετές επιτυχίες.
Πρώτη θέση κατέλαβαν οι Οδυσσέως Ιωάννης, Χατζηχαρα-
λάμπους Σάββια (Κ1), Παπαϊακώβου Ιωάννης (C1), Οδυσσέ-
ως Ιωάννης & Κλεάνθους Στεφάν (Κ2), Χατζηχαραλάμπους
Σάββια, Τσομπάνοβα Τίνα, Μογκατάμ, Κωνσταντίνου και Χα-
ραλάμπους, Ηρακλέους, Νικολάου, Εφραιμίδης (Κ4).

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Στο Ντακάρ του 2020 κυπριακό πλήρωμα

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στη Λεμεσό,
από το Αθλητικό Γραφείου Δήμου Λεμεσού,
ανακοινώθηκε ότι ο Ρόμαν Σταρίκοβιτς με την
ομάδα «Autolife» θα εκπροσωπήσει την Κύ-
προ στο φημισμένο Ράλι Ντακάρ 2020, το
οποίο φέτος θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αρα-
βία από τις 5 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου. Ο Ρόμαν
Σταρίκοβιτς, με συνοδηγό τον Ολλανδό Bert
Heskes, ήταν η μόνη κυπριακή ομάδα που
συμμετείχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση,
όταν ολοκλήρωσε τον αγώνα το 2017, τότε
στη Νότια Αμερική. Ο Σταρίκοβιτς είναι πολίτης της Λεμεσού τα τε-
λευταία 25 χρόνια και τρέχει με την κυπριακή σημαία. Στη διάσκεψη
εκπροσώπησε το Δήμο Λεμεσού η υπεύθυνη του Αθλητικού Γρα-
φείου, η Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία είπε ότι «είμαστε περήφα-
νοι που ο κ. Σταρίκοβιτς είναι πολίτης της Λεμεσού και ευχόμαστε
καλή δύναμη σε όλη την ομάδα της Autolife στην εκπλήρωση του
στόχου τους».
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ΤΕΝΙΣ
Κυπριακοί τίτλοι στο ευρωπαϊκό του Ελαιών

Συνέχεια στις επιτυχίες των Κυ-
πρίων αντισφαιριστών και μάλιστα
με εντυπωσιακό τρόπο δόθηκε
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Eleon Tennis Club U16 της Tennis
Europe που διοργανώθηκε από 26
Οκτωβρίου μέχρι 3 Νοεμβρίου
2019 στο κλαμπ Ελαιών στην Έγ-
κωμη. Οι νεαροί αντισφαιριστές
μας κατέκτησαν και τους τέσσερις
τίτλους σε Μονά και Διπλά, επιτυ-
χία αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί
κανείς ότι στο πρωτάθλημα συμμετείχαν αθλητές από δεκάδες δια-
φορετικές χώρες και ήταν κατηγορίας 3. Στο μονό αγοριών U16 τον
τίτλο πήρε ο Νο2 του ταμπλό Στυλιανός Χριστοδούλου, ο οποίος
κέρδισε το Νο1 Ντανίλα Τερέπκοβ από τη Ρωσία. Στο μονό κορι-
τσιών η Νο2 Κλειώ Μαρία Ιωάννου κέρδισε την Ελληνίδα Νικολέτα
Παρετζόγλου (No5). Στο διπλό αγοριών τον τίτλο πήραν οι Παύλος
Παρσών και Χρίστος Ζωνιάς, κερδίζοντας τους Μπενετέκ Ζομπατέ-
λι και Λάζλο Ζιγκράι από την Ουγγαρία. Στο διπλό κοριτσιών, οι Μα-
ρία Κωνσταντίνου και Δάφνη Κουτσόφτα επικράτησαν των Βλάντα
Κόζακ (Βρετανία) και Ζουζάνα Παβλικόβσκα (Πολωνία).

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Θετική παρουσία στην Κίνα

Στο διεθνές τουρνουά World Tour 3 Star, που
διεξήχθη στα τέλη Οκτωβρίου στην πόλη
Qinzhou της Κίνας, το κυπριακό δίδυμο Μα-
ριώτα Αγγελοπούλου και Ντάρια Γκουσάρο-
βα συμμετείχαν στο κυρίως ταμπλό, όπου ητ-
τήθηκαν στους δύο αγώνες που έδωσαν.
Έχασαν με 2-0 σετ (21-11, 21-12) από τις Αμε-
ρικανίδες Kelley Larsen και Εmily Stockman
και με 2-0 (21-15, 21-12) από τις Satono Isi-
shubo και Asami Shiba από την Ιαπωνία.

Εξάλλου, όπως ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΠΕ ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Δρ Μιχάλης Κρασιάς, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
(CEV) Aleksandar Boricic του πρότεινε στο περιθώριο του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ανδρών τη διοργάνωση στην Κύπρο ενός πανευρωπαϊ-
κού πρωταθλήματος μικρών ηλικιών (U16 ή U19 ή U21). Στόχος είναι η Κύ-
προς να αναλάβει το σχετικό πρωτάθλημα για 2021 ή του 2022.

ΚΑΡΑΤΕ
Επιτυχίες στο Παγκόσμιο στη Χιλή
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Tην Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019 τελέστηκαν στο Ολυμπια-
κό Μέγαρο στη Λευκωσία, τα εγκαίνια της Κυπριακής Ολυμ-
πιακής Βιβλιοθήκης, το οποίο αποτελεί το νεότερο εγχείρημα

της Ολυμπιακής Επιτροπής για διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού.
Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Δρ Κώστας Χαμπιαούρης.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη φιλοδοξεί να φιλοξενήσει, με-
ταξύ άλλων, όλη την Κυπριακή Αθλητική Βιβλιογραφία και στεγάζε-
ται στον 2ο όροφο του Ολυμπιακού Μεγάρου. Στην τελετή παρέ-
στησαν μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος του Προέδρου επί θεμάτων
Αθλητισμού κ. Φοίβος Ζαχαριάδης, ο βουλευτής Δημήτρης Δημη-
τρίου (ΔΗΣΥ), εκπρόσωποι κομμάτων, και ο εκπρόσωπος της Πρε-
σβείας της Ελλάδος Αναστάσιος Κωνσταντάρας. Παρέστησαν επί-
σης ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΚΟΕ Κίκης Λαζαρίδης, τα μέλη του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, Μέλη του Δ.Σ. του ΚΟΑ και
πρώην Πρόεδροι του Οργανισμού, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Αθλη-
τικών Ομοσπονδιών και παράγοντες και φίλοι του Κυπριακού Αθλη-
τισμού.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης τόνισε ότι ένα όνειρο,
ένα όραμα, αλλά και μια υποχρέωση προς την Κυπριακή κοινωνία,
έγινε πραγματικότητα, ενώ πρόσθεσε ότι «η Βιβλιοθήκη θα εμ-
πλουτίζεται συνέχεια και πιστεύουμε ότι θα μας δοθεί κάποτε η ευ-
καιρία να δημιουργήσουμε και τον κατάλληλο χώρο για να στεγα-
στεί, ώστε να καταστεί ένα σύγχρονο κέντρο έρευνας, μελέτης και
γνώσεων».

O Δρ Κώστας Χαμπιαούρης στο δικό του χαιρετισμό ανέφερε ότι το
Υπουργείο ενισχύει και ενθαρρύνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες:
«Το πλούσιο περιεχόμενο καθώς και η πληθώρα πηγών σε σχέση με
τον Αθλητισμό και τον Ολυμπισμό αναμένεται να αποτελέσει κίνη-
τρο για εμβάθυνση στην Ολυμπιακή φιλοσοφία και τις πανανθρώ-
πινες αξίες που αυτή πρεσβεύει».

Στην σύντομη παρουσίαση της Βιβλιοθήκης, ο Δρ Χρύσανθος Χρυ-
σάνθου, Υπεύθυνος Επιστημονικός Συνεργάτης, ο οποίος ανέλαβε

Άνοιξε για το κοινό η Κυπριακή Ολυµπιακή Βιβλιοθήκη!

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Κώστας
Χαμπιαούρης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη,

επισκέφτηκε την Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη.



Ο Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης και ο γενικός γραμματέας
της ΚΟΕ Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας στους διαδρόμους της Βιβλιοθήκης.

Ο Υπουργός Δρ. Χαμπιαούρης. Ο Δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου,
Υπεύθυνος Επιστημονικός

Συνεργάτης της ΚΟΕ, προχώρησε 
σε σύντομη παρουσίαση της

Βιβλιοθήκης.

Η ΚΟΕ απένειμε Τιμητική Διάκριση στον κ. Ανδρέα Χατζηβασιλείου για τη
συμβολή του στη μελέτη του Κυπριακού Αθλητισμού.

Μεγάλη η προσέλευση στα εγκαίνια της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης.

Τα αποκαλυπτήρια της πλάκας των εγκαινίων από τον Υπουργό Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Παραδόθηκε στον Υπουργό από τον πρόεδρο της ΚΟΕ, το βιβλίο «Οδηγός
Ολυμπιακής Παιδείας», μία έκδοση της ΚΟΕ με συγγραφέα τον Σταύρο Σταύρου.

όλη τη διαδικασία λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, είπε: «Ο χώρος μιας
βιβλιοθήκης είναι ιερός, γιατί εδώ φυλάσσονται κειμήλια της συλ-
λογικής μνήμης και παρακαταθήκες σοφών ανθρώπων. Φυλάσ-
σονται τεκμήρια της Ιστορίας ενός λαού, ό,τι τον κρατά ριζωμένο
στη γη του».

Περίπου χίλιοι τίτλοι βιβλίων ήδη καταλογογραφηθεί. Η βιβλιοθήκη
είναι ανοικτή και προσβάσιμη για όλους, με ειδική ενότητα και στην
ιστοσελίδα της ΚΟΕ στο www.olympic.org.cy. Μπορείτε να σκα-
νάρετε από το κινητό σας τον σχετικό QR κωδικό πιο κάτω, για να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Στο πλαίσιο της τελετής των εγκαινίων παραδόθηκε στον Υπουργό
από τον πρόεδρο της ΚΟΕ, το βιβλίο «Οδηγός Ολυμπιακής Παιδεί-
ας», μία έκδοση της ΚΟΕ με συγγραφέα τον Σταύρο Σταύρου, που
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο επίσης της τελετής, η ΚΟΕ απένειμε Τιμητική Διάκριση
στον κ. Ανδρέα Χατζηβασιλείου για τη συμβολή του στη μελέτη του
Κυπριακού Αθλητισμού μέσω του συγγραφικού του έργου.

Μπορείτε να σκανάρετε 
από το κινητό σας τον σχετικό 

QR κωδικό, για να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ
Θα φιλοξενήσει: Στίβο,
τελετή έναρξης και λήξης

Χωρητικότητα: 68.000

Ένα νέο στάδιο, το οποίο
κτίστηκε στο χώρο όπου
βρισκόταν το παλιό Ολυμπιακό στάδιο του 1964, στη δυτική πλευρά
και εντός της πόλης, περίπου 40 λεπτά από το Ολυμπιακό Χωριό. Βρί-
σκεται προς το τέλος της ανέγερσης (τα εγκαίνια είναι προγραμματι-
σμένα για το Δεκέμβριο), έτσι δεν μας επιτράπηκε η είσοδος.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΡΟΥ 
ΣΤΙΒΟΥ
Θα φιλοξενήσει:
Κολύμβηση

Χωρητικότητα: 15.000

Υπό ανέγερση βρισκόταν
τον Οκτώβριο το κολυμ-
βητήριο του Τόκιο και αναμένεται πως θα είναι έτοιμο τις επόμενες
εβδομάδες. Στη φωτογραφία, διακρίνεται η εξωτερική όψη του κτη-
ρίου, το οποίο βρίσκεται περίπου δέκα λεπτά από το Ολυμπιακό Χω-
ριό και στο οποίο θα αγωνιστούν τουλάχιστον δύο Κύπριοι κολυμβη-
τές. Εσωτερικά συνεχίζονταν τα έργα, με τις κερκίδες και τις δύο πισί-
νες (οκτώ λωρίδων και καταδύσεων) να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι
διοργανωτές ζήτησαν όπως δεν δημοσιεύσουμε φωτογραφίες από το
εσωτερικό.

ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΑΚΕ
Θα φιλοξενήσει:
Ενόργανη γυμναστική

Χωρητικότητα: 12.000

Πρόκειται για ένα εντυπω-
σιακό κτήριο, με οροφή
από ξύλο και ιαπωνικής
αρχιτεκτονικής. Εδώ θα δούμε τον Μάριο Γεωργίου να αγωνίζεται στην
ενόργανη γυμναστική! Πρόκειται για ένα εύχρηστο στάδιο, πολύ κον-
τά (περίπου 5 λεπτά) από το Ολυμπιακό Χωριό, με τις κερκίδες να βρί-
σκονται κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΑΣΑΚΑ
Θα φιλοξενήσει:
Σκοποβολή

Χωρητικότητα: 3.000

Την περίοδο της επίσκε-
ψης μας, το σκοπευτήριο
βρισκόταν στα αρχικά στάδια της ανέγερσης του. Βρίσκεται στην πε-
ριοχή Ασάκε, μία ώρα από το Χωριό, στα βορειοδυτικά της πόλης και
θα είναι έτοιμο τον Μάρτιο του 2020. Κατά την επίσκεψη μας, είδαμε
το προστατευτικό δίκτυ του σκητ και του τραπ (όπου θα συμμετά-
σχουν Κύπριοι σκοπευτές), όμως δεν μας επιτράπηκαν πολλές φωτο-
γραφίες του σημείου, αφού ο χώρος βρίσκεται εντός στρατιωτικής πε-
ριοχής. Μας τόνισαν, βέβαια, ότι την περίοδο των Αγώνων, δεν θα
υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί!

ΠΑΡΚΟ ΜΟΥΣΑΣΙΝΟΝΟΜΟΡΙ & ΠΙΣΤΑ ΦΟΥΤΖΙ
Θα φιλοξενήσουν:
Ποδηλασία δρόμου

Χωρητικότητα:22.000
(στην πίστα)

Ο χώρος όπου θα εκκινή-
σει και θα τερματίσει το
αγώνισμα της ποδηλασίας
δρόμου. Στο πάρκο, το
οποίο βρίσκεται στα δυτι-
κά της πόλης και περίπου
60 λεπτά από το Χωριό, θα δοθεί η εκκίνηση. Ακολούθως οι ποδηλά-
τριες θα κινηθούν προς το ηφαίστειο Φούτζι, σε μια πολύ όμορφη δια-
δρομή, που βρίσκεται περίπου 2 ώρες εκτός Τόκιο, για να εισέλθουν
στην πίστα αγώνων ταχύτητας για τον τερματισμό.

Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ

Τα Ολυµπιακά στάδια όπου θα αγωνιστούν οι Κύπριοι αθλητές
Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά σχεδόν όλους τους αθλητικούς χώρους όπου οι Κύπριοι θα διεκδικήσουν
Ολυμπιακή δόξα το 2020
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Το δεύτερο και τελικό Παγκόσμιο Briefing για τα ΜΜΕ ενόψει των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, διεξήχθη στο Τόκιο της Ιαπωνίας με-
ταξύ 15-18 Οκτωβρίου 2019, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών ομί-
λων ΜΜΕ και των εκπροσώπων Τύπου των Ολυμπιακών Επιτροπών.
Στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας εκπροσωπήθηκε και η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). Πέραν από τα σεμινάρια και τις συναν-
τήσεις με τους διοργανωτές για μια σειρά από θέματα που αφορούν

την επερχόμενη αθλητική συνάντηση, οι συμμετέχοντες στο Brief-
ing είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε αρκετά από τα στάδια των
Αγώνων του 2020. Ανάμεσα στα στάδια, είχαμε την ευκαιρία να δού-
με από κοντά πέντε χώρους που θα φιλοξενήσουν Κύπριους αθλητές
το ερχόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται για όμορφα στάδια, τα οποία ευ-
χή μας είναι όπως γραφτεί ιστορία το καλοκαίρι του 2020, παρόμοια
με αυτή που γράφτηκε στην περιοχή του Γουέιμουθ το 2012.

Η Άντρη Χριστοφόρου την 11η πρόκριση!
Στα τέλη Οκτωβρίου 2019 «κλείδωσε» και η 11η Ολυμπιακή πρόκρι-
ση για την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», με την
27χρονη Κύπρια ποδηλάτρια Άντρη Χριστοφόρου να παίρνει τη 2η

της Ολυμπιακή πρόκριση, στο αγώνισμα της Ποδηλασίας Δρόμου.
Στο «Ρίο 2016», η Χριστοφόρου είχε περάσει 55η τη γραμμή του τερ-
ματισμού, όμως πάνω από το χρονικό όριο (over time limit).

Έχοντας μαζέψει αρκετούς βαθμούς μέσα από την παρουσία της σε
μια σειρά από διεθνείς αγώνες το 2019, που την έφεραν ψηλά στην
παγκόσμια κατάταξη, η Χριστοφόρου πήρε μια από τις 67 διαθέσιμες
θέσεις του αγωνίσματος. Η Άντρη έγινε έτσι το 11ο μέλος της κυ-
πριακής ομάδας στο Τόκιο, με την ποδηλασία να είναι το 5ο άθλημα
στο οποίο προκρίνεται η Κύπρος, μετά τις ιστιοπλοΐα, σκοποβολή,
στίβο και γυμναστική. 



Η αθλητική ιστορία του ∆ηµητράκη Γρ. ∆ηµητριάδη

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του πρώην προ-
έδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επι-
τροπής, μεταξύ 1976 και 1984, Δημητρά-

κη Δημητριάδη (1929-2018), η οικογένεια του
αείμνηστου, με πρωτεργάτρια την κόρη του,
ιστορικό Έρση Δημητριάδη, δώρισε στην νεο-
σύστατη Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη ση-
μαντικό αρχειακό υλικό. Ο Δημητράκης Γρ. Δη-
μητριάδης έφυγε από τη ζωή στις 20 Οκτωβρί-
ου 2018 σε ηλικία 89 ετών. Πρόκειται για έναν
άνθρωπο για τον οποίο το Ολυμπιακό κίνημα
και γενικότερα ο κυπριακός αθλητισμός οφεί-
λουν πολλά, αφού υπηρέτησε τον αθλητισμό
τόσο σε τοπικό επίπεδο στην αγαπημένη του
Κερύνεια, όσο και παγκύπρια από πόστα ευθύ-
νης σε κρίσιμες περιόδους. Ειδικότερα, ανέλα-
βε από το 1976 τα ηνία της Κυπριακής Ολυμ-
πιακής Επιτροπής (η οποία είχε ιδρυθεί μόλις
το 1974 με επίτιμο πρόεδρο τον Στέλιο Γκαρά-
νη) και μαζί με άξιους συνεργάτες πέτυχε την
αναγνώριση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επι-
τροπή το 1979 και οδήγησε την Κύπρο στις
πρώτες της συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώ-
νες το 1980: στη Χειμερινή Ολυμπιάδα του Λέικ
Πλάσιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες και ύστερα
στη Θερινή Ολυμπιάδα της Μόσχας στη Σοβιε-
τική Ένωση. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες
από τη θέση αυτή μέχρι το 1984, δηλαδή για
δύο τετραετείς θητείες. Προηγουμένως ο Δη-
μητράκης Δημητριάδης προσέφερε στον αθλη-
τισμό ως πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Καλαθόσφαιρας την περίοδο 1966-1977.
Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητι-
σμού την περίοδο 1969-1983.

Γεννήθηκε το 1929 στη Λευκωσία, από πατέρα
Κερυνειώτη και μητέρα Λευκωσιάτισσα. Μετά
που αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1947, ο Δημητρά-
κης Δημητριάδης εργάστηκε ως γραφέας και αποθηκάριος στο λο-
γιστήριο του Γραφείου Παιδείας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1948, με-
τέβη στο Λονδίνο όπου σπούδασε νομικά στο Middle Temple Inn.
Αναγορεύθηκε Barrister-at-Law το 1952 και επέστρεψε στην Κύπρο.

Επέλεξε να ασκήσει τη δικηγορία στην Κερύνεια , ως συνέταιρος
στο δικηγορικό γραφείο του θείου του και δημάρχου Κερύνειας, Χα-
ρίλαου Δ. Δημητριάδη, μέχρι το 1961. Τον έλκυε ο αθλητισμός γι’
αυτό ενεπλάκη στα διοικητικά του Γυμναστικού Συλλόγου «Πρά-
ξανδρος» Κερύνειας, τον οποίο υπηρέτησε από τις θέσεις του ταμία
και στη συνέχεια του αντιπροέδρου. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος
του σωματείου ΠΑΕΚ και του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας. Διετέλε-
σε ακόμη μέλος της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Κύπρου (ΤΕΣΚ), που
ήταν τότε η διοργανώτρια αρχή των Παγκυπρίων Αγώνων Στίβου.
Την ίδια περίοδο υπήρξε ανταποκριτής της αγγλόφωνης εφημερί-
δας «Times of Cyprus» στην Κερύνεια.

Μεγάλη ήταν η συμβολή του Δημητράκη Δημητριάδη και στους
εθνικούς αγώνες. Ως δικηγόρος είχε αναλάβει δικαστικές υποθέσεις
που αφορούσαν το ενωτικό κίνημα ακόμη και πριν από την έναρξη
της δράσης της ΕΟΚΑ. Συγκεκριμένα ήταν συνήγορος υπεράσπισης
μαθητών της Κερύνειας και της Λαπήθου, οποίοι είχαν κατηγορη-
θεί για συμμετοχή σε διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο του 1954. Στη
διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-1959 υπερασπίστηκε
αγωνιστές της ΕΟΚΑ ενώπιον βρετανικών αποικιοκρατικών Ειδικών

Δικαστηρίων. Τον Ιούλιο του 1958 συνελήφθη από τους Άγγλους για
τη δράση του υπέρ της δικαιοσύνης και της ελευθερίας της Κύπρου.
Αρχικά κρατήθηκε στο Φρούριο της Κερύνειας και στην συνέχεια
στο στρατόπεδο της Αγύρτας, όπως αναφέρει σε σημείωμά της η
κόρη του, ιστορικός Έρση Δημητριάδη.

Ύστερα που η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960, ο Δη-
μητράκης Δημητριάδης υπηρέτησε ως Επαρχιακός Δικαστής στη
Λευκωσία από το 1961 και στη συνέχεια στην Κερύνεια, ενώ το 1971
προήχθη στη θέση του Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δι-
καστηρίου Λευκωσίας. Τον Σεπτέμβριο του 1978 διορίστηκε δικα-
στής του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι
την αφυπηρέτησή του το 1997.

Νυμφεύτηκε Κερυνειώτισσα, τη Βέρα Κ. Κατσελλή, με την οποία
απέκτησαν τρία παιδιά.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τιμά τη μνήμη του Δημητράκη Δη-
μητριάδη, ενός από τους πρωτεργάτες του Ολυμπιακού κινήματος
στον τόπο μας και σημαντικού αθλητικού παράγοντα. Παράλληλα
εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την οικογένειά του, η οποία απο-
φάσισε να παραχωρήσει προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθή-
κη, με την ευκαιρία των εγκαινίων της την 1η Νοεμβρίου 2019, φω-
τογραφίες και άλλο αρχειακό υλικό που έχουν σχέση με την Ιστορία
της ΚΟΕ και του κυπριακού αθλητισμού.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019  I �

Μαζί με άξιους συνεργάτες, ο αείμνηστος Δημητράκης Δημητριάδης πέτυχε την αναγνώριση από τη
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 1979 και οδήγησε την Κύπρο στις πρώτες της συμμετοχές σε

Ολυμπιακούς Αγώνες το 1980: στη Χειμερινή Ολυμπιάδα του Λέικ Πλάσιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες και
ύστερα στη Θερινή Ολυμπιάδα της Μόσχας στη Σοβιετική Ένωση.

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του προέδρου μεταξύ 1976 και 1984 
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
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Η Κύπρος φιλοξενεί το 2ο Κονγκρέσο της ΕΟΑ

Συναντήσεις µε φορείς και προσωπικότητες
Μια σειρά από συναντήσεις με ξένους φορείς και προσωπικότητες είχε η ηγεσία της ΚΟΕ τον Οκτώ-
βριο του 2019. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης συναντήθηκε στις 3 Οκτωβρίου με τον
πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο των Special Olympics Ευρώπης Ευρασίας κ. David Evangelista.
Στις 11 του μήνα συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπάντμιν-
τον κ. Brian Agerbak. Την προηγούμενη μέρα, δεκτός από τον πρόεδρο έγινε ο καθηγητής του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, Δρ.
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης. Εξάλλου, τον εκτελεστικό διευθυντή της Tennis Europe κ. Τόμας Χάμ-
μερλ υποδέχθηκε η γενική διευθύντρια της ΚΟΕ κα. Όλγα Πιπερίδου.

Οι δράσεις για το Ολυµπιακό έτος του 2020
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 30 Οκτωβρίου, η ΚΟΕ παρουσίασε τις προγραμμα-
τιζόμενες δράσεις που εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού
αλλά και των εκδηλώσεων για το Ολυμπιακό Έτος 2020. Ο πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλί-
δης αναφέρθηκε στο χορηγικό πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή» λέγοντας ότι πέ-
τυχε απόλυτα, αφού μέχρι σήμερα εξασφαλίστηκαν 280.000 ευρώ και επωφελήθηκαν
25 μέχρι στιγμής αθλητές, ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έναρξη εφαρμο-
γής του προγράμματος δημιουργίας Κυπριακού Ολυμπιακού Κέντρου Στήριξης Αθλητών
στα πρότυπα διεθνών προδιαγραφών. Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΚΟΕ
προγραμμάτιζε τα εγκαίνια της Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, τη διοργάνωση του Κονγκρέ-
σου της ΕΟΑ, την πραγματοποίηση στις 7 Δεκεμβρίου της 31ης Συνόδου της ΕΟΑΚ και τη
διοργάνωση ειδικού συνεδρίου τον Φεβρουάριο με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των

26 χωρών της ΔΕΜΑ. Όσον αφορά τις δράσεις για το 2020, η ΚΟΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύει μεταξύ άλλων στην έκδο-
ση οδηγού Ολυμπιακής Παιδείας και ενημερωτικού βιβλιαρίου για τους μαθητές/τριες Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε διαγωνισμό ζωγραφικής με
θέμα την Ολυμπιάδα του Τόκιο, επισκέψεις, ημερίδες και πολλά άλλα.

Άρχισε η υλοποίηση του 
Ολυµπιακού Κέντρου Στήριξης Αθλητών
Στο πλαίσιο δημιουργίας Ολυμπιακού Κέντρου Στήριξης Αθλητών, η ΚΟΕ προχώρησε
σε συνεργασία με την εταιρεία Fusion Sport, η οποία προσφέρει μία «έξυπνη ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα», που λειτουργεί ως εργαλείο συλλογής και επεξεργασίας πληροφο-
ριών που αφορούν τους αθλητές, με σκοπό την αξιολόγηση τους και απώτερο στόχο τη
μεγιστοποίηση της απόδοσης τους. Αρχικά στο πρόγραμμα θα ενταχθούν οι Ομο-
σπονδίες του Στίβου, της Κολύμβησης, της Ιστιοπλοΐας, της Σκοποβολής και της Γυ-
μναστικής. Η ΚΟΕ θα αρχίσει πιλοτικά το πρόγραμμα, εντάσσοντας τους «ελίτ» αθλητές
της, ενώ στη συνέχεια θα επεκτείνει το πρόγραμμα εντάσσοντας και άλλους αθλητές. 

Το 2ο Συνέδριο και Γενική
Συνέλευση της Ευρωπαϊ-
κής Ολυμπιακής Ακαδη-
μίας (ΕΟΑ) θα φιλοξενήσει
η Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή (ΚΟΕ) και η Εθνι-
κή Ολυμπιακή Ακαδημία
Κύπρου (ΕΟΑΚ) μεταξύ 13-
15 Νοεμβρίου 2019. Εκ-
πρόσωποι από και πλέον
30 Ολυμπιακές Ακαδημίες
της ηπείρου μας θα έρ-
θουν στο νησί μας στα μέ-
σα του μήνα, για να συμμετάσχουν στο Κονγκρέσο της ΕΟΑ, η διορ-
γάνωση του οποίου δόθηκε στην ΚΟΕ τον περασμένο Μάιο, κατά τη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΟΑ στην αρχαία Ολυμπία. Την Τετάρτη 13
Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή, ενώ την Πέμπτη
14 του μήνα στο Ολυμπιακό Μέγαρο θα λάβει χώρα η τελετή έναρξης
και το συνέδριο, όπου ομιλητές θα είναι η Μαρία Μπόγκνερ, η Μαρία
Μπουλάτοβα και ο Ντίνος Φοινικαρίδης, οι οποίοι θα αναπτύξουν θέ-
ματα που αφορούν τις Ολυμπιακές σπουδές και εκπαίδευση και το ρό-

λο των ΜΜΕ. Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η Γενική
Συνέλευση της ΕΟΑ, και πάλι στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Σκοπός της ΕΟΑ είναι ο συντονισμός μεταξύ των Ολυμπιακών ακαδη-
μιών της ηπείρου μας, η εφαρμογή κοινών προγραμμάτων για διάδο-
ση του Ολυμπισμού, η ανταλλαγή πληροφοριών για τον Ολυμπισμό, η
διοργάνωση συνόδων με συμμετοχή απ΄ όλη την Ευρώπη, η ενίσχυση
της Ολυμπιακής εκπαίδευσης και κυρίως η επανατοποθέτηση στις σω-
στές διαστάσεις της Ολυμπιακής ιδεολογίας και φιλοσοφίας.



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

ΑΝΤΡΗ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

«Τώρα ξέρω τι να περιμένω. Αυτό είναι το βασικό. Και θα με βοηθήσει
να το διαχειριστώ. Δεν ήμουν ευχαριστημένη με την εμφάνιση μου στο

Ρίο, αν και έκανα ότι καλύτερο μπορούσα, γι΄ αυτό αποφάσισα να
συνεχίσω μέχρι το Τόκιο. Είμαι πιο αποφασισμένη τώρα».

Ηανακοίνωση από την παγκόσμια ομοσπονδία ποδηλασίας (UCI)
της παγκόσμιας κατάταξης για τον μήνα Οκτώβριο 2019, έφε-
ρε τα χαρμόσυνα νέα που περίμενε η Άντρη Χριστοφόρου.

Έχοντας μαζέψει αρκετούς βαθμούς μέσα από την παρουσία της σε
μια σειρά από διεθνείς αγώνες το 2019, που την έφεραν ψηλά στην
παγκόσμια κατάταξη, η Χριστοφόρου «κλείδωσε» μια από τις 67 δια-
θέσιμες θέσεις του αγωνίσματος της Ποδηλασίας Δρόμου στους
Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», με την Κύπρια μάλιστα να πλα-
σάρεται πάνω από έντεκα άλλες ατομικές αθλήτριες που επίσης πή-
ραν την πρόκριση.

Με την εξασφάλιση της παρουσίας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες
στην Ιαπωνία, η Χριστοφόρου έγινε η πρώτη εκπρόσωπος του αθλή-
ματος της ποδηλασίας στην Κύπρο με δύο Ολυμπιακές προκρίσεις,
αφού προηγήθηκε η παρουσία της και στο «Ρίο 2016».

«Είμαι πολύ χαρούμενη και ικανοποιημένη που ο μεγάλος μου στόχος
επιτεύχθηκε και πολύ περήφανη που τα κατάφερα. Από το τέλος του
Ιούλη γνώριζα ότι ήταν σχεδόν σίγουρη η πρόκριση μου, όμως πάν-
τα περιμένεις την επίσημη ανακοίνωση για να φύγει το βάρος από
πάνω σου», είπε στα «Ολυμπιακά Νέα» η ποδηλάτρια μας, για το πως
νιώθει μετά τη μεγάλη της επιτυχία.

Ακολούθως ζητήσαμε από την Χριστοφόρου να μας πει πόσο σκλη-
ρά δούλεψε για να τα καταφέρει: «Πάρα πολύ σκληρά. Ήξερα ότι οι
πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μου. Έκανα ένα πλάνο με κάποιους
αγώνες και ήξερα ότι αν δεν έπαιρνα φουλ βαθμούς σε κάποιους
αγώνες, δεν θα είχα δεύτερη ευκαιρία. Αυτό μου έφερνε έξτρα πίε-
ση. Έπρεπε να ήμουν σε τέλεια φόρμα από πολύ νωρίς στη σεζόν. Ξε-
κίνησα πολύ δύσκολες προπονήσεις και κατάφερα να είμαι καλά στην
αρχή, στους σημαντικούς αγώνες, αλλά μου στοίχησε στο τέλος της
σεζόν όπου μου βγήκε η κούραση, με αποτέλεσμα να μην αγωνιστώ
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχα, όμως, βάλει προτεραιότητες και
αυτή ήταν η Ολυμπιακή πρόκριση και όχι οι μεγάλοι αγώνες πιο με-
τά στη σεζόν». 

Η Κύπρια αθλήτρια έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της για την
Ολυμπιακή χρονιά: «Ξεκίνησα από τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτή η φάση,
δεν έχει πολλές ώρες στο ποδήλατο, αλλά περισσότερες ώρες στο

γυμναστήριο και χαλαρό τρέξιμο. Μπαίνω σιγά-σιγά στους ρυθμούς
και μέσα στον Νοέμβριο θα αρχίσω τις πιο μεγάλες προπονήσεις». 

Όσον αφορά τη διαδρομή στο Τόκιο (σ.σ. η εκκίνηση θα δοθεί στο
πάρκο Μουσασινονομόρι και ο τερματισμός στην πίστα του Φούτζι,
στους πρόποδες του γνωστού ηφαιστείου), η Άντρη μας είπε τα εξής:
«Για τη διαδρομή, γνωρίζω όσα μας είπαν οι διοργανωτές, δηλαδή
την απόσταση και τα υψομετρικά. Από τις φωτογραφίες και τα ποστ
από άλλες αθλήτριες, βλέπω ότι δεν θα είναι συνεχόμενη ανηφόρα,
αλλά περισσότερο θυμίζει κλασική διαδρομή, δηλαδή πολλές ανη-
φόρες, αλλά όχι μεγάλες σε διάρκεια. Την παρομοίασαν με κάποιες
κλασικές διαδρομές, όπως μία που έτρεξα πέρσι σε world tour στο
Βέλγιο και τα πήγα πολύ καλά. Ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω, υπάρ-
χουν σημεία που με βολεύουν και άλλα που δεν είναι δυνατά για εμέ-
να, όμως αυτά μπορώ να τα δουλέψω. Δεν είναι η τέλεια διαδρομή για
μένα, αλλά ούτε απαγορευτική. Περιμένω να ξεκαθαρίσουν κάποιες
οικονομικές εκκρεμότητες και θα πάω στο Τόκιο, ελπίζω πριν ξεκινή-
σει η σεζόν, για μια πρώτη γνωριμία με τη διαδρομή και τις συνθήκες.
Αυτό είναι παραπάνω θέμα του Μιχάλη (σ.σ. Χατζηιωάννου, προπο-
νητή της Άντρης)».

Έχοντας πλέον στο ενεργητικό της την παρουσία της στο Ρίο, η Χρι-
στοφόρου θα χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία υπέρ της στο Τόκιο:
«Τώρα ξέρω τι να περιμένω. Αυτό είναι το βασικό. Και θα με βοηθή-
σει να το διαχειριστώ. Δεν ήμουν ευχαριστημένη με την εμφάνιση
μου στο Ρίο, αν και έκανα ότι καλύτερο μπορούσα, γι΄ αυτό αποφά-
σισα να συνεχίσω μέχρι το Τόκιο. Είμαι πιο αποφασισμένη τώρα. Μέ-
σα στο 2020, μέσω της ομάδας μου, θα λάβω μέρος στους κλασικούς
αγώνες, σε όσο πιο πολλά world tour μπορώ στην αρχή της σεζόν,
διότι είναι οι πιο δύσκολοι αγώνες, με το πιο ψηλό επίπεδο και απέ-
ναντι στα ίδια άτομα που θα ανταγωνιστώ στο Τόκιο».

Κλείνοντας, η Χριστοφόρου μίλησε για την Κυπριακή Ολυμπιακή ομά-
δα: «Πιστεύω θα πάρουμε σίγουρα ένα μετάλλιο και θα έρθουμε πί-
σω και με Ολυμπιονίκες, όπως έγινε στο Ρίο. Αυτό διότι έχουμε έμ-
πειρα άτομα και πολύ δυνατούς αθλητές, αλλά και νεαρά και ανερ-
χόμενα πρόσωπα, όπως η Μαριλένα (σ.σ. Μακρή) και ο Μάριος (σ.σ.
Γεωργίου). Είμαι πολύ αισιόδοξη για το Τόκιο!».
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