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Μετά από ομόφωνη απόφαση της Παγκόσμιας
Αρχής Αντί-Ντόπινγκ (WADA), η Ρωσία δέχθη-
κε αποκλεισμό τεσσάρων ετών απ΄ όλες τις με-
γάλες διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβα-
νομένης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020
στο Τόκιο, τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2022 στο Πεκίνο και το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Ποδοσφαίρου το 2022 στο Κατάρ. Ο λό-
γος, οι παραβάσεις των κανόνων ντόπινγκ.

Με κεντρικό θέμα «Ολυμπισμός - Εκεχειρία - Εκ-
παίδευση - Ειρήνη», η Εθνική Ολυμπιακή Ακα-
δημία Κύπρου (ΕΟΑΚ), πραγματοποίησε στις 7
Δεκεμβρίου την 31η Ετήσια Σύνοδό της, στην
παρουσία του νέου Υπουργού Παιδείας κ. Πρό-
δρομου Προδρόμου, ο οποίος κήρυξε την
έναρξη των εργασιών. Εισηγητές στη Σύνοδο
ήταν οι Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Δρ. Γεώργιος
Δημοσθένους και Δρ. Κώστας Γεωργιάδης.

Συνέντευξη Απόστολου Παρέλλη

Μια από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του
ήταν το 2019 για τον Απόστολο Παρέλλη. Ο
34χρονος Κύπριος δισκοβόλος πήρε την 5η θέ-
ση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην
Ντόχα τον Οκτώβριο, με την βολή του στα
66.32μ να είναι νέο παγκύπριο ρεκόρ και το ση-
μαντικότερο, όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2020 στο Τόκιο! Ο Παρέλλης μίλησε στα
«Ολυμπιακά Νέα».

Η πιο παραγωγική χρονιά
για την ΚΟΕ το 2019!
Αξιοσημείωτες οι δράσεις του έτους 
για την Ολυμπιακή Επιτροπή, 
με τη χρονιά να κλείνει με θετικό πρόσημο

Tο 2019 ήταν η πιο παραγωγική χρονιά της παρούσης θη-
τείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου», ήταν τα λόγια του

προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνου
Μιχαηλίδη στη διάρκεια της ομιλίας του, στη Γενική Συνέ-
λευση τον Δεκέμβριο. Οι δράσεις, αγωνιστικές και εξωαγω-
νιστικές, ήταν πράγματι πολυάριθμες μέσα στο 2019, το
οποίο κλείνει με θετικό πρόσημο για την Ολυμπιακή Επιτρο-
πή της Κύπρου. Αυτό λόγω των πολλών επιτυχιών στους
αγωνιστικούς χώρους, και τη διεξαγωγή πάμπολλων δράσε-
ων στο χώρο ευθύνης της ΚΟΕ, που είναι η διάδοση του
Ολυμπισμού.

Στα αξιοσημείωτα της χρονιάς ήταν η συμμετοχή σε πέντε
διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων, οι δραστηριότητες
που έχουν καταστεί θεσμοί όπως οι Βραβεύσεις Εφήβων-
Νεανίδων, το Μαθητικό Συνέδριο, οι Εορτασμοί της Ολυμ-
πιακής Ημέρας και η Ημερίδα για τη Γυναίκα, τα εγκαίνια της
Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, το λανσάρισμα του χο-
ρηγικού προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρό-
μο για το Τόκυο», και η διοργάνωση της 2ης Γενικής Συνέ-
λευσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών.
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Εκτός Ολυµπιακών η Ρωσία! Η 31η Σύνοδος της ΕΟΑΚ
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Στην Ινδία η σκοποβολή του 2022!
Όπως αποκαλύφθηκε μετά τη συνάντηση τον Δεκέμβριο στο Μόναχο με-
ταξύ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF) και της Επιτροπής
Κοινοπολιτειακών Αγώνων, η λύση στο μεγάλο θέμα της μη συμπερίλη-
ψης του αθλήματος της σκοποβολής στο πρόγραμμα του «Μπέρμιγχαμ
2022» και του μποϊκοτάζ με το οποίο απείλησε η Ινδία τους Αγώνες φαίνε-
ται να ξεπερνιέται. Συγκεκριμένα, προτάθηκε όπως η Ινδία φιλοξενήσει τα
αγωνίσματα της σκοποβολής, λίγους μήνες πριν τους Αγώνες στην Αγγλία
και τα μετάλλια που θα κερδηθούν, να μετρήσουν προς το συνολικό πίνα-
κα μεταλλίων της διοργάνωσης. Οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε πρώι-
μο στάδιο και ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη κατάληξη στο θέμα

Στον Αθλητισμό όπου ανταγωνίζονται οι
αξίες, η εναλλαγή συναισθημάτων απο-
γοήτευσης και εντυπωσιασμού, είναι φυ-
σικό επακόλουθο. Αυτή είναι και η ωραι-
ότητα του αθλητισμού. Η εναλλαγή συναι-
σθημάτων μαζί με την σωματική άσκηση
και την ψυχική καλλιέργεια είναι τα στοι-
χεία εκείνα που συνθέτουν τον αθλητισμό.
Γι΄ αυτό και σίγουρα τίποτα που προέρχε-
ται από την ουσία και πρακτική του αθλη-
τισμού απογοητεύει.

Η απογοήτευση προέρχεται από το σύ-
στημα που κινείται γύρω από τον αθλητι-
σμό. Από το κατεστημένο που έχει στα χέ-
ρια του την δύναμη των αποφάσεων.

Απογοητεύει, όταν οι αξίες που μπορούν
να προσφέρουν, εγκαταλείπονται ή αναγ-
κάζονται να εγκαταλείψουν, χάρη σκοπι-
μοτήτων. Και είναι γεγονός πως τις σκοπι-
μότητες, μόνο οι μετριότητες εκμεταλ-
λεύονται.

Απογοητεύει, η άγνοια για την ουσία του
αθλητισμού, με συνέπεια να επικρατούν τα
συνθήματα, τα εύηχα λόγια και οι «ταμπέ-

λες», αντί η ουσία. Απο-
γοητεύει, που η προβο-
λή, είναι υπεράνω όλων.

Απογοητεύει, όταν μεγάλοι σε αξία αθλη-
τές (όλων των αθλημάτων) και αυτοί που
από κάποιο πόστο κάτι πρόσφεραν, όταν
έλθει η ώρα να αποχωρήσουν διατηρούν
μόνο πικρία για την τελική μεταχείριση.

Απογοητεύει το γεγονός, ότι αξίες που
μπορούν να προσφέρουν σε οποιονδήπο-
τε τομέα, γίνονται προϊόντα πολιτικής,
κομματικής, κοινωνικής και εμπορικής εκ-
μετάλλευσης.

Απογοητεύει η ημιμάθεια, η παντογνωσία,
ο ωχαδελφισμός και ο ραγιαδισμός που
επικρατούν.

Απογοητεύει που στην Κύπρο, όπου απο-
δεδειγμένα, υπάρχουν αξίες, ικανά και
εξειδικευμένα άτομα, σε όλους τους τομείς
του αθλητισμού μας, παραγνωρίζονται για
να επικρατήσουν οι μετριότητες.

Απογοητεύει που η μετριότητα αποτελεί
το μέτρο σύγκρισης, και που δεν μας οδη-
γεί στην πρόοδο.

Τι µας απογοητεύει
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Στην Κορέα οι Χειµερινοί Νέων του 2024
Στη συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΟΕ τον Δε-
κέμβριο, αποφασίστηκε όπως εξεταστεί η παραχώρηση στη
Νότια Κορέα και την περιοχή της Πιονγκτσάνγκ η διοργάνω-
ση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων του 2024. Η
Πιονγκτσάνγκ φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία τους Χειμερι-
νούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 και διαθέτει την εμπειρία
και τις εγκαταστάσεις για μια τέτοια διοργάνωση. Η ΔΟΕ επιθυμεί όπως ενόψει του 2024 η Νό-
τια Κορέα και η Βόρεια Κορέα συνεργαστούν και συνδιοργανώσουν εν τέλει τους Αγώνες, κάτι
όμως που προς το παρόν βρίσκεται εν αμφιβόλω, λόγω του τεταμένου κλίματος στην κορεατι-
κή χερσόνησο.

Τρία νέα µέλη της ∆ΟΕ
Ο πρόεδρος της FIFA κ. Τζιάνι Ινφαντίνο,
καθώς και ο νέος πρόεδρος της Ολυμ-
πιακής Επιτροπής της Ιαπωνίας κ. Για-
σουχίρο Γιαμασίτα και ο πρόεδρος της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις (ITF) κ.
Ντέιβιντ Χάγκερτι, έχουν προταθεί από
το εκτελεστικό συμβούλιο της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής ως νέα μέλη της
ΔΟΕ. Η επικύρωση των διορισμών τους
θα γίνει τον Ιανουάριο, στην σύνοδο της
ΔΟΕ που θα διεξαχθεί στη Λωζάνη, λίγο
πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμ-
πιακών Αγώνων Νέων 2020 που θα διε-
ξαχθεί στην Ολυμπιακή πρωτεύουσα,
στην Ελβετία. Πρόθεση της ΔΟΕ είναι να
χρίσει μέλος της ΔΟΕ και τον πρόεδρο
της World Athletics (πρώην IAAF) κ. Σεμ-
πάστιαν Κόε, ο οποίος όμως πρώτα κα-
λείται να ρυθμίσει την παρουσία του σε
εταιρεία με την οποία συνεργάζεται σε
θέματα μάρκετινγκ η ΔΟΕ.

Μεγάλο βήµα προς το 2032 έκανε το Κουίνσλαντ
Η πολιτεία του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, με τις πόλεις του Μπρί-
σμπεϊν και του Γκολντ Κόουστ, ετοιμάζεται για την επίσημη υποβο-
λή της υποψηφιότητας για διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2032. Αυτή είναι η μεγάλη εξέλιξη, μετά τη σχετική απόφαση
που πήρε η πρωθυπουργός της πολιτείας κα. Αναστασία Πάλατζουκ
(φώτο, με τον πρόεδρο Μπαχ) και το υπουργικό της συμβούλιο, στις
αρχές Δεκεμβρίου. Η απόφαση έχει την πλήρη στήριξη της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης της Αυστραλίας καθώς και της Ολυμπιακής
Επιτροπής της χώρας, σημαντικά «συστατικά» για να μπορέσει να
προχωρήσει μία υποψηφιότητα. «Δεν πρόκειται για λίγες εβδομάδες αθλητισμού, αλλά η διορ-
γάνωση του 2032 θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την πολιτεία να μπει σε μια τροχιά ανό-
δου 20ετίας», δήλωσε η κα. Πάλατζουκ μετά την απόφαση. Η Αυστραλία διοργάνωσε δύο
φορές τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1956 στη Μελβούρνη και το 2000 στο Σίδνεϊ.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019  I �

Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο

Οµόφωνα εγκρίθηκε η Ολυµπιακή Εκεχειρία
Με ομόφωνη απόφαση από τα Ηνωμένα Έθνη, εγκρίθηκε το
ψήφισμα για Ολυμπιακή Εκεχειρία την περίοδο των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο. Το ψήφισμα καλεί τα κράτη-
μέλη του ΟΗΕ όπως παύσουν τις εχθροπραξίες, προστα-
τεύοντας έτσι τους αθλητές και τον αθλητισμό. «Είναι ενθαρ-
ρυντική η μεγάλη στήριξη των κρατών στο ψήφισμα», είπε ο
πρόεδρος της ΔΟΕ Δρ. Τόμας Μπαχ και συμπλήρωσε: «Το ψή-
φισμα αυτό αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση των κοινών αξιών
που μοιράζονται η ΔΟΕ και ο ΟΗΕ».

ΤΟΚΙΟ 2020

Εκτός Ολυµπιακών Αγώνων 
και Μουντιάλ η Ρωσία!
Μετά από ομόφωνη απόφαση της Παγκόσμιας Αρχής Αντί-Ντόπινγκ
(WADA), η Ρωσία δέχθηκε αποκλεισμό τεσσάρων ετών απ΄ όλες τις
μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης των Ολυμ-
πιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο, τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου το 2022 στο Κατάρ. Ο λόγος, οι παραβάσεις των κανόνων ντό-
πινγκ από τη χώρα. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε μεγάλη
συζήτηση στο χώρο του αθλητισμού, με τη Ρωσία να ετοιμάζεται για
προσφυγή στο CAS και την αντίπερα όχθη να κάνει λόγο για νίκη των
«καθαρών» αθλητών.

Αλλαγή στην Παρέλαση των Εθνών
Η ΔΟΕ ενέκρινε κάποιες σημαντικές αλλαγές στην Παρέλαση των Εθνών
στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, αρχής γενομένης από το
Τόκιο 2020. Πλέον, στο τέλος της παρέλασης θα εισέρχονται οι επόμενες
διοργανώτριες χώρες, ενώ στην αρχή της παρέλασης, αμέσως μετά την
Ελλάδα, θα εισέρχεται η Ομάδα Προσφύγων. Οι αλλαγές σημαίνουν πως
στο Τόκιο, αμέσως πριν την διοργανώτρια Ιαπωνία, προτελευταία χώρα
που θα εισέλθει στο στάδιο θα είναι η Γαλλία, διοργανώτρια του 2024 με
το Παρίσι, ενώ πριν από την Γαλλία, θα παρελάσουν οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, λόγω Λος Άντζελες 2028.

Οι νέες ηµεροµηνίες µαραθωνίου και βάδην
Μετά την απόφαση της ΔΟΕ όπως τα αγωνίσματα του μαρα-
θωνίου και του βάδην στους Ολυμπιακούς του 2020 μετα-
φερθούν από το Τόκιο στην πόλη Σάπορο, 800 χιλιόμετρα βό-
ρεια της διοργανώτριας πόλης των Αγώνων, η ΔΟΕ ενέκρινε
και τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των πέντε αγωνισμάτων.
Δεν άλλαξε η ημερομηνία του μαραθώνιου ανδρών, που θα
διεξαχθεί την τελευταία ημέρα των Αγώνων, στις 9 Αυγούστου
2020. Ο μαραθώνιος γυναικών θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου,
αντί στις 2 του μήνα. Τα 20 χλμ βάδων ανδρών θα γίνουν στις
6 Αυγούστου αντί στις 31 Ιουλίου, τα 20 χλμ βάδην γυναικών
παραμένουν στις 7 Αυγούστου, ενώ στις 7 Αυγούστου θα διε-
ξαχθούν και τα 50 χλμ βάδην ανδρών, αντί στις 8 του μήνα.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Πρώτη η Κύπρος στο Διεθνές τουρνουά

Την πρώτη θέση πήρε η Κύπρος στον πίνακα μεταλλίων
στο ετήσιο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-
σης Νέων που διοργάνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επι-
τραπέζιας Αντισφαίρισης, μεταξύ 22-24 Νοεμβρίου. Στο
Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» συμμετείχαν,
πέραν από την Κύπρο, και οι εθνικές ομάδες Ρουμανίας,
Νορβηγίας, Λιβάνου, Αρμενίας και Μάλτας, στις κατηγο-
ρίες Έφηβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων. Η Κύ-
προς κατέλαβε την πρώτη θέση με 4 χρυσά, 1 αργυρό και
3 χάλκινα μετάλλια. Δεύτερος ήταν ο Λίβανος με 2 χρυσά
μετάλλια και 3 αργυρά.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Ευρωπαϊκός αποκλεισμός για Ομόνοια

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
5η στον τελικό Γκραν Πρι η Κουττούκη

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
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Δεχόμενη δύο ήττες στο main round του CEV Challenge Cup, από
την ουγγρική Penzuguor, η Ομόνοια αποκλείστηκε από τη συνέχεια
της διοργάνωσης. Οι πράσινοι έδωσαν και τα δύο παιχνίδια στην
Ουγγαρία, το πρώτο στις 10 Δεκεμβρίου όπου έχασαν με 3-0 σετ
και το δεύτερο την επομένη, 11 του μήνα, όπου και πάλι ηττήθηκαν
με 3-0 σετ.

Εξάλλου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης, ο κ. Ανδρέας Σαββίδης αναλαμβάνει ομοσπονδια-
κός προπονητής γυναικών στο μπιτς βόλεϊ. Στόχος της Ομοσπον-
δίας είναι το άθλημα να λειτουργεί με δικούς του αποκλειστικά
αθλητές που θα είναι αφοσιωμένοι μόνο στις υποχρεώσεις τους στο
μπιτς βόλεϊ.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Αργυρός ο Ηλίας στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο

Μία πολύ σημαντική επιτυχία σημείωσε ο Ηλίας Γεωργίου,
τον Νοέμβριο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ολυμπιακής πρό-
κρισης που διεξήχθη στο Κότμπους της Γερμανίας. Ο νεα-
ρός πρωταθλητής μας πήρε το αργυρό μετάλλιο στο μο-
νόζυγο, σε έναν αγώνα όπου συμμετείχαν κορυφαίοι γυ-
μναστές απ΄ όλο τον κόσμο και το οποίο δίνει βαθμούς
πρόκρισης για το «Τόκιο 2020». Πρόκειται για μια πολύ ση-
μαντική επιτυχία για τον Ηλία, ο οποίος κάνει τη δική του
προσπάθεια για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί
όπου ήδη προκρίθηκε ο Μάριος Γεωργίου.

Την 5η θέση στα -49 κι-
λά στο σημαντικότερο
τουρνουά ταεκβοντό
της χρονιάς (κατηγορίας
G8), τον Τελικό Παγκο-
σμίου Γκραν Πρι, πήρε η
Κυριακή Κουττούκη. Στη
διοργάνωση που διε-
ξήχθη αρχές Δεκεμβρί-
ου στη Μόσχα, η πρωτα-
θλήτρια μας πέτυχε νίκη στη φάση των «16» απέναντι στην Ιβέτ
Γιονγκ από τον Καναδά (Νο8 στο ταμπλό, η Κουττούκη ήταν Νο11),
ενώ ακολούθως στα προημιτελικά ηττήθηκε από την Γιλντιρίμ
Ρουκιγιέ από την Τουρκία (Νο3), σε έναν αγώνα όπου η Κυριακή
τραυματίστηκε στο πόδι, το οποίο τη θέτει νοκ-άουτ για τρεις
εβδομάδες. Πλέον, η Κουττούκη συγκεντρώνεται στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ολυμπιακής πρόκρισης του Απριλίου, όπου θα διεκ-
δικήσει θέση στο «Τόκιο 2020».

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο κ. Φοίβος Χρίστου επανεξελέγη πρόεδρος
της Εθνικής Ομοσπονδίας Τάεκβοντο Κύπρου (ΕΟΤΚ), κατά την Γε-
νική Συνέλευση, στην οποία πήραν μέρος 23 εκπρόσωποι των
Συλλόγων και Σωματείων. 



ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Τιμήθηκαν οι κορυφαίοι

Ενώπιων 200 και πλέον αθλητών, φίλων της σκοποβολής και
επισήμων, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, πραγματοποιήθηκε στις
22 Νοεμβρίου η ετήσια τελετή βράβευσης της Σκοπευτικής
Ομοσπονδίας Κύπρου (ΣΚΟΚ), όπου τιμήθηκαν οι κορυφαί-
οι του 2019. Μιλώντας στην τελετή, ο πρόεδρος κ. Δημήτρης
Λόρδος, αναφέρθηκε στις διεθνείς επιτυχίες των αθλητών
της σκοποβολής και στις διεθνείς διοργανώσεις που ανέλα-
βε κι έφερε σε πέρας η ομοσπονδία και συγχάρηκε τόσο τους
σκοπευτές και σκοπεύτριες, όσο και τους αθλητές των άλλων
ομοσπονδιών που εξασφάλισαν την πρόκριση τους για τους
Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2020. Κορυφαίοι της Ομοσπον-
δίας για το 2019, στους οποίους απονεμήθηκε το «Έπαθλο
Λάκη Ψημολοφίτη», ήταν ο Ανδρέας Μακρής του τραπ (χρυ-
σό μετάλλιο και εξασφάλιση Ολυμπιακής πρόκρισης στους
αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Κορέα) και η Άντρη
Ελευθερίου (αργυρό μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώ-
νες και χάλκινο μετάλλιο και ολυμπιακή πρόκριση στους
αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Αλ Άιν). Ως κορυφαία
ομάδα τιμήθηκε η εθνική σκητ ανδρών, με το αργυρό με-
τάλλιο στους Παγκόσμιους και το χάλκινο στους Πανευρω-
παϊκούς Αγώνες Σκοποβολής, με αθλητές τους Γιώργο Αχιλ-
λέως, Δημήτρη Κωνσταντίνου, Νικόλα Βασιλείου και Γιώργο
Καζάκο. Ως κορυφαίο σωματείο βραβεύτηκε η Σκοπευτική
Οργάνωση Λευκωσίας. Το Έπαθλο Ήθους μοιράστηκε στο
βετεράνο διεθνή σκοπευτή του σταθερού στόχου Ανδρέα
Κωνσταντίνου και στον βετεράνο σκοπευτή Εμίρ Εμιρζάτε.

ΤΕΝΙΣ
Προπονητής της Σβιτόλινα ο Παγδατής! 

Λίγους μήνες μετά την
απόσυρση του από την
ενεργό δράση, ο Μάρκος
Παγδατής ανακοίνωσε
τον επόμενο σταθμό της
τενιστικής του καριέρας.
Ο σπουδαίος πρωταθλη-
τής μας ανακοίνωσε πως
θα συμπεριληφθεί στην
προπονητική ομάδα της
Ελίνα Σβιτόλινα. Η 25χρο-
νη τενίστρια από την Ου-
κρανία είναι Νο6 στην
παγκόσμια κατάταξη της
WTA και στην καριέρα της έχει κατακτήσει 13 τίτλους WTA. Το 2019
έφτασε στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον και του US Open και στα
ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν. Η ψηλότερη της θέση στην παγ-
κόσμια κατάταξη ήταν στο Νο3 τον Σεπτέμβριο του 2017. «Είμαι πο-
λύ χαρούμενος που πλέον θα είμαι προπονητής της Ελίνα Σβιτόλι-
να, μαζί με τον Αντρέ Μπετλς. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελίνα για
την εμπιστοσύνη. Πάμε δυνατά για το 2020», έγραψε στο Instagram
ο Μάρκος.
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ΚΑΡΑΤΕ
Σημαντικές επιτυχίες στο Βαλκανικό

Με κατάκτηση εννιά μεταλ-
λίων (δύο αργυρά, επτά
χάλκινα) ολοκληρώθηκε η
συμμετοχή της Κύπρου στο
Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Καράτε U21, U18, U16 που
διεξήχθη στη Σλοβενία
στις αρχές Δεκεμβρίου.
Πρόκειται για ένα από τα
πιο δυνατά περιφερειακά
πρωταθλήματα στην Ευ-
ρώπη και οι επιτυχίες είναι αξιοσημείωτες. Τα αργυρά πήραν ο Χρυ-
σοβαλάντης Πέτρου και Μαρία Νικολάου. Τα χάλκινα πήραν στο
ομαδικό (οι Μαρία Νικολάου, Κοκκινίδου Αθηνά, Ρεβέκα Οικονομί-
δου, Μαριλένα Αντωνίου), στο ομαδικό στο kumite (οι Ειρήνη Κον-
τού, Arianne Gonzales, Ευαγγελία Καγιά, Σκεύη Δημιώτη) και οι Στέ-
φανος Ιωάννου, Άνθια Στυλιανού, Χρίστος Ζαχαριάδης, Ρεβέκκα Οι-
κονομίδου και Ροδοθέα Βιολάρη. Η χώρα μας συμμετείχε με 40
αθλητές και αθλήτριες.

ΤΖΟΥΝΤΟ
Κατάμεστη αίθουσα 
στα ετήσια βραβεία

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 η Παγκύπρια
Ομοσπονδία Τζούντο διοργάνωσε στο Ολυμ-
πιακό Μέγαρο τα ετήσια της βραβεία, όπου τι-
μήθηκαν οι κορυφαίοι της χρονιάς, σε ατομικό
και σωματειακό επίπεδο. Η αίθουσα ήταν
υπερπλήρης, με πολύ κόσμο να μένει όρθιος,
δείγμα της ανόδου του αθλήματος. Ο Γιώργος
Μπαλαρτζισβίλι αναδείχθηκε κορυφαίος
τζουντόκα της χρονιάς, και το Κίτιον Τζούντο
ως το κορυφαίο κλαμπ του 2019.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τα αγωνιστικά
Ξεκινώντας, από το αγωνιστικό κομμάτι, η μεγαλύτερη αριθμητικά
συμμετοχή της Κύπρου ήταν στους 18ους Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης τον Μάιο στο Μαυροβούνιο, όπου λάβαμε μέρος με 142
αθλητές και αθλήτριες. Ο απολογισμός: 21 χρυσά, 27 αργυρά και 15
χάλκινα μετάλλια.

Στο Μινσκ της Λευκορωσίας τον Ιούνιο η ΚΟΕ συμμετείχε στους
2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες με 39 αθλητές και αθλήτριες. Στους Αγώ-
νες αυτούς, ο Μάριος Γεωργίου κατάφερε να κατακτήσει το μονα-
δικό κυπριακό μετάλλιο, το αργυρό στο δίζυγο της ενόργανης.

Τον Αύγουστο, η Πάτρα φιλοξένησε τους 2ους Παράκτιους Μεσο-
γειακούς Αγώνες όπου συμμετείχαμε με 49 αθλητές και αθλήτριες,
με απολογισμό ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Το 2019 η χώρα μας συμμετείχε και στα δύο Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά
Φεστιβάλ Νέων. Τον Φεβρουάριο, στο χειμερινό, στο Σαράγεβο η
Κύπρος έλαβε μέρος στο αλπικό σκι με δύο αθλητές. Και τον Ιούλιο
στο Μπακού, στη θερινή διοργάνωση, όπου η χώρα μας πήρε ένα
Χρυσό και δύο χάλκινα.

Οι εκδηλώσεις
Βασικός πυλώνας των δραστηριοτήτων της ΚΟΕ είναι και η διάδοση
του Ολυμπισμού η οποία επιτυγχάνεται με δραστηριότητες επι-
μόρφωσης και άλλες εκδηλώσεις. Αποκορύφωμα αυτών των δρα-
στηριοτήτων η Ολυμπιακή Ημέρα, η οποία εορτάστηκε στις 22 Σε-
πτεμβρίου. Εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα
Ολυμπιακά αθλήματα μέσα από τις επιδείξεις στο Ολυμπιακό Μέ-
γαρο. Μαζική ήταν και η συμμετοχή στους αγώνες δρόμου.

Στις 22 Φεβρουαρίου διεξήχθη στο Ολυμπιακό Μέγαρο το 8ο Μα-
θητικό Συνέδριο "Pierre de Coubertin" με θέμα «Ο αθλητής ως πρό-
τυπο μέσα από τα μάτια των μαθητών”. Στο συνέδριο συμμετείχαν
150 μαθητές από πέντε Λύκεια της Κύπρου και ένα σχολείο από την
Ελλάδα.

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας στο Στρόβολο
πραγματοποίησε στις 15 και 17 Απριλίου η ΚΟΕ, όπου τα παιδιά εί-
χαν την ευκαιρία να μάθουν μέσα από βιωματικά εργαστήρια για
τους αρχαίους και σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα διάφο-
ρα αθλήματα αλλά και να γνωρίσουν τους πρωταθλητές μας Ελένη
Αρτυματά και Μάριο Γεωργίου. Μέσα στη χρονιά, αρκετά σχολεία
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Αρκετές ήταν και οι εκδόσεις που εξέδωσε η ΚΟΕ, οι οποίες αποτε-
λούν σημαντικό εργαλείο για διάδοση των Αρχών και Αξιών του
Ολυμπισμού και των δράσεων της ΚΟΕ. Κάθε μήνα κυκλοφορεί το
περιοδικό με τίτλο «Ολυμπιακά Νέα», και κάθε δύο μήνες το
newsletter στην αγγλική γλώσσα. Από κει και πέρα, εκδόθηκε ο
«Οδηγός Ολυμπιακής Παιδείας» για δασκάλους και καθηγητές, το
έντυπο με τίτλο «Γνωρίστε τα 33 Ολυμπιακά αθλήματα», το οποίο

θα κυκλοφορήσει στα δημοτικά σχολεία, καθώς και το έντυπο
«Ολυμπιακές Εξερευνήσεις» με εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα παι-
διά. Μεταφράστηκε επίσης στα ελληνικά το έντυπο της UNICEF «Δι-
καιώματα των Παιδιών στον Αθλητισμό», ενώ ετοιμάστηκαν και τα
λευκώματα των διαφόρων συνόδων και συνεδρίων.

Βιβλιοθήκη και Τελετές
Πολλές ήταν και οι άλλες δραστηριότητες της ΚΟΕ. Την 1η Νοεμ-
βρίου άνοιξε για το κοινό η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη, με

Η πιο παραγωγική χρονιά!
Πάμπολλες ήταν οι δράσεις μέσα στο 2019 για την Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη χρονιά να κλείνει με θετικό πρόσημο

Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το μοναδικό μετάλλιο της Κύπρου στους 2ους
Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μινσκ, το αργυρό στο δίζυγο.

Η Κυπριακή αποστολή στην τελετή έναρξης των ΑΜΚΕ στο Μαυροβούνιο.

«Tο 2019 ήταν η πιο παραγωγική χρονιά της παρούσης θητείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου», ήταν τα λόγια του προέδρου
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνου Μιχαηλίδη στη διάρκεια της ομιλίας του, στη Γενική Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου. Οι δράσεις, αγωνιστικές και εξωαγωνιστικές, ήταν πράγματι πολυάριθμες μέσα στο

2019, το οποίο κλείνει με θετικό πρόσημο για την Ολυμπιακή Επιτροπή της Κύπρου. Αυτό λόγω των πολλών επιτυχιών στους αγωνι-
στικούς χώρους, και τη διεξαγωγή πάμπολλων δράσεων στο χώρο ευθύνης της ΚΟΕ, που είναι η διάδοση του Ολυμπισμού.

Στα αξιοσημείωτα της χρονιάς ήταν η συμμετοχή σε πέντε διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων, οι δραστηριότητες που έχουν κατα-
στεί θεσμοί όπως οι Βραβεύσεις Εφήβων-Νεανίδων, το Μαθητικό Συνέδριο, οι Εορτασμοί της Ολυμπιακής Ημέρας και η Ημερίδα για
τη Γυναίκα, τα εγκαίνια της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, το λανσάρισμα του χορηγικού προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλη-
τή στο Δρόμο για το Τόκυο», και η διοργάνωση της 2ης Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών.



τον τέως Υπουργό Παιδείας Δρ. Κώστα Χαμπιαούρη να τελεί τα εγ-
καίνια.

Στις 31 Ιανουαρίου, διοργανώθηκε η «Τελετή Βράβευσης των Καλυ-
τέρων Εφήβων-Νεανίδων του 2018». Μία εκδήλωση την οποία η
Ολυμπιακή Επιτροπή θεσμοθέτησε και καθιέρωσε από το 1985, με-
τά από οδηγία της ΔΟΕ και στην οποία τιμά τους καλύτερους έφη-
βους και νεάνιδες από όλα τα αθλήματα. Ο δισκοβόλος Γιώργος Κο-
νιαράκης αναδείχθηκε κορυφαίος έφηβος, ενώ κορυφαία νεάνιδα
ήταν η Διαμάντω Ευριπίδου της ρυθμικής. Οι Παύλος Κοντίδης και
Διαμάντω Ευριπίδου αναδείχθηκαν κορυφαίος άνδρας και γυναίκα
αντίστοιχα.

Η «Επιτροπή Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ διοργάνωσε στις 20
Μαρτίου την ετήσια της ημερίδα με θέμα «Γυναικεία Φύση και Ολυμ-
πιακό Ιδεώδες: κοινός ή άγνωστος τόπος...». Στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης δόθηκε το βραβείο «Αθλητισμός και Γυναίκα 2018» της ΔΟΕ
στην κυρία Ευαγγελία Τρικωμίτη.

Στις 12 Φεβρουαρίου, διεξήχθη το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτ-
λο «ανάδειξη γυναικών ως διοικητικά στελέχη στον Αθλητισμό»,
ενώ στις 28 Μαρτίου, η ΚΟΕ υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας
διάρκειας τεσσάρων ετών με την αντίστοιχη επιτροπή της Πολω-
νίας.

Πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν η δημιουργία του χορηγικού προ-
γράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκιο», το
οποίο παρουσιάστηκε στις 8 Μαΐου. Μέσα σε μόλις μερικούς μήνες,
ποσό ύψους περίπου 280 χιλιάδων ευρώ συγκεντρώθηκε προς όφε-
λος μεγάλου αριθμού αθλητών μας!

Στην Κύπρο φιλοξενήθηκε το 2ο ετήσιο Κονγκρέσο των Ευρωπαϊ-
κών Ολυμπιακών Ακαδημιών το τριήμερο 13 με 15 Νοεμβρίου, ενώ
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συνεχίστηκαν τα προγράμματα
Olympic Solidarity, μέσα από τα οποία στηρίζονται οι αθλητές μας.

Στο διεθνή χώρο, η ΚΟΕ είχε πολλαπλές συμμετοχές σε συνέδρια,
σεμινάρια, συνελεύσεις και εκδηλώσεις, ενώ υπεγράφη η συνεργα-
σία της ΚΟΕ με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αθλητι-
σμό, δίνοντας έτσι πρόσβαση για μια πιο ενεργή εμπλοκή στα θέ-
ματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να γίνουν κατορθωτά τα πιο πάνω, αλλά και για την καθημερινή
λειτουργία της Ολυμπιακής Επιτροπής, καθοριστική ήταν η συμβο-
λή και στήριξη των θεσμικών φορέων και χορηγών της ΚΟΕ. Αυτοί
είναι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
ο Διαχρονικός Χορηγός ΟΠΑΠ Κύπρου, οι Μέγα Χορηγοί RCB, Car-
bo One και Χαραλαμπίδης Κρίστης. Και οι Επίσημοι Χορηγοί Cyta,
Toyota και Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ.

Μαζική ήταν η συμμετοχή του κοινού στους εορτασμούς 
της Ολυμπιακής Ημέρας.

Τα σχολεία από Κύπρο και Ελλάδα ενθουσίασαν το κοινό με την
ευρηματικότητα τους στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο "Pierre de Coubertin".

Σημαντική στιγμή ήταν τα εγκαίνια της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης.

Καθοριστική για την ΚΟΕ η στήριξη των χορηγών της.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Η 31η Σύνοδος της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας Κύπρου
Εισηγητές στη Σύνοδο ήταν οι Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Δρ. Γεώργιος Δημοσθένους και Δρ. Κώστας Γεωργιάδης
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Με κεντρικό θέμα «Ολυμπισμός - Εκεχειρία - Εκπαίδευση - Ειρήνη»,
η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ), πραγματοποίησε το
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στο Ολυμπιακό Μέγαρο την 31η Ετήσια
Σύνοδό της, στην παρουσία του νέου Υπουργού Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) κ. Πρόδρομου Προδρό-
μου, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών.

Η σύνοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό Ύμνο. Χαιρετισμούς ακολού-
θως απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο Επί-
τιμος Κοσμήτορας της ΔΟΑ Δρ. Κώστας Γεωργιάδης και ο ΥΠΠΑΝ κ.
Πρόδρομος Προδρόμου. Στον καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνος Μιχαηλίδης ανα-
φέρθηκε στην επιλογή του θέματος της 31ης Συνόδου της ΕΟΑΚ:
«Απώτερος στόχος του Ολυμπισμού, είναι δια μέσου της γνωριμίας,
της επικοινωνίας, της φιλίας, του αλτρουϊσμού και της κατανόησης, η
επίτευξη της Παγκόσμιας Ειρήνης. Στόχος υπό τις περιστάσεις ανέ-
φικτος, αλλά τόσο χρήσιμος και ελπιδοφόρος για τον άνθρωπο».

Κύριοι ομιλητές στην Σύνοδο ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευ-
θυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου και
Διευθυντής Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας ο οποίος ανέ-
πτυξε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης το θέμα «Η σημασία της Ολυμ-
πιακής Εκεχειρίας στη σύγχρονη εποχή». Ο Δρ. Γεώργιος Δημοσθέ-
νους, Πρύτανης Πανεπιστημίου Frederick, ανέπτυξε το θέμα «Η συμ-
βολή της Εκπαίδευσης στην κατανόηση των αρχών και αξιών του
Ολυμπισμού». Και ο Δρ. Κώστας Γεωργιάδης, Επίτιμος Κοσμήτορας
της ΔΟΑ, ανέπτυξε το θέμα «Ολυμπισμός–Ολυμπιακή Παιδεία».

Ακολούθησε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, στην οποία συμμε-
τείχαν οι εισηγητές στη Σύνοδο καθώς και Δρ. Νίκος Καρτακούλλης,
Πρόεδρος Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Στην 31η Σύνοδο της ΕΟΑΚ συμμετείχαν 150 περίπου σύνεδροι. Όσα
κατατέθηκαν στη Σύνοδο, οι ομιλίες, οι ερωτήσεις των συνέδρων και
οι απαντήσεις, οι συζητήσεις και τα συμπεράσματα της Συνόδου, θα
εκδοθούν όπως κάθε χρόνο σε ειδικό αναμνηστικό λεύκωμα.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ και της ΕΟΑΚ 
κ. Ντίνος Μιχαηλίδης.

Η ποδηλάτρια Άντρη Χριστοφόρου καλωσορίζει
τον νέο Υπουργό Παιδείας.

Ο ΥΠΠΑΝ κ. Πρόδρομος Προδρόμου. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης μίλησε 
μέσω τηλε-διάσκεψης.

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου συμμετείχε και ο Δρ. Νίκος Καρτακούλλης.

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας και νυν πρύτανης 
του Frederick Δρ. Γεώργιος Δημοσθένους.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης. Ο επίτιμος κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας Δρ. Κώστας Γεωργιάδης.

Περίπου 150 σύνεδροι συμμετείχαν στην 31η Σύνοδο. Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης παραδίδει στον
ΥΠΠΑΝ κ. Πρόδρομο Προδρόμου το έντυπο

της ΚΟΕ «Οδηγός Ολυμπιακής Παιδείας».



Η ιστορική Α’ Σύνοδος της ΕΟΑΚ το 1987

Tο 2019 η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδη-
μία Κύπρου (ΕΟΑΚ) συμπλήρωσε 32
χρόνιας πορείας διάδοσης των Ολυμ-

πιακών Αρχών και Αξιών στον τόπο μας.
Τη φετινή χρονιά η ΕΟΑΚ, μαζί πάντα με
την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, διορ-
γάνωσε μια σειρά από σεμινάρια και συ-
νέδρια και εξέδωσε έντυπα, για καθηγητές
και παιδιά. Και ασφαλώς, διοργάνωσε στις
7 Δεκεμβρίου την ετήσια Σύνοδο της Ακα-
δημίας, η οποία διεξάγεται για 31η φορά
και φέτος φιλοξένησε και πάλι εξαιρετι-
κούς ομιλητές, ακαδημαϊκά άτομα, με βα-
θιά εμπειρία από τον Ολυμπισμό και τον
Αθλητισμό.

Με την ευκαιρία αυτή, στρέφουμε το
βλέμμα πίσω στον χρόνο για να θυμηθού-
με την εγκαθίδρυση της ΕΟΑΚ στις 30
Μαρτίου 1987, μέσα από τις σελίδες των
πρακτικών που δημοσιεύτηκαν για την τε-
λετή, καθώς επίσης για την Α’ Σύνοδο της
ΕΟΑΚ και τα εγκαίνια του Ολυμπιακού
Μουσείου που ακολούθησαν τον Μάιο
του 1987.

Την εφορεία της ΕΟΑΚ αποτελούσαν ο Αν-
δρέας Χριστοφίδης (υπουργός Παιδείας),
επίτιμος πρόεδρος, ο Κίκης Λαζαρίδης
(πρόεδρος της ΚΟΕ), πρόεδρος, και μέλη
οι Ανδρέας Αταλιώτης, Κλεάνθης Γεωρ-
γιάδης, Μάριος Τριτοφτίδης, Τίτος Φάνος,
Ανδρέας Φυλακτού και Κώστας Χατζηστε-
φάνου. Κοσμήτορας της ΕΟΑΚ ήταν ο νυν
πρόεδρος της ΚΟΕ, κ. Ντίνος Μιχαηλίδης.

Ομιλητές στην Α’ Σύνοδο της ΕΟΑΚ ήταν
οι Ότο Σίμιτσεκ, Ανδρέας Χατζηβασιλείου,

Κλεάνθης Γεωργιάδης, Κλεάνθης Παλαιολό-
γος, Σταύρος Τζωρτζής και Κώστας Χατζηστε-
φάνου. Η σύνοδος αυτή, όπως και αυτά που
ακολούθησαν, ήταν διήμερα, με πολύ μεγάλη
συμμετοχή από άτομα της κυπριακής κοινω-
νίας. Η Α’ Σύνοδος φιλοξενήθηκε στο ξενοδο-
χείο Φιλοξένεια στη Λευκωσία.

Τα πρακτικά της Συνόδου, όπως και όλων των
άλλων συνόδων της Εθνικής Ολυμπιακής Ακα-
δημίας Κύπρου, τα οποία περιλαμβάνουν εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες για τον αθλητι-
σμό και τον Ολυμπισμό, τόσο της Κύπρου όσο
και διεθνώς, βρίσκονται στη νεοσυσταθείσα
Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη και είναι
διαθέσιμα για το αναγνωστικό κοινό.

Στις φωτογραφίες της σελίδας αυτής μπορείτε
να αντλήσετε διάφορα στοιχεία από εκείνη
την πρώτη ιστορική Σύνοδο της ΕΟΑΚ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019  I �

Τα πρακτικά της Συνόδου του
1987, αλλά και όσων
ακολούθησαν, βρίσκονται 
στη νεοσύστατη Κυπριακή
Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη
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Επίσηµα υποψήφιος για τη ∆ΟΕ ο Κοντίδης

Η Κύπρος φιλοξένησε το Κονγκρέσο της ΕΟΑ
Ισχυροποιήθηκε περαιτέρω η ιδρυθείσα το 2018 Ευρωπαϊκές Ολυμ-
πιακές Ακαδημίες (ΕΟΑ), μέσα από το Κονγκρέσο που φιλοξενήθηκε
στην Κύπρο το διήμερο 14-15 Νοεμβρίου 2019. Σύνεδροι από 21 χώ-
ρες-μέλη της ΕΟΑ εκπροσωπήθηκαν στη Λευκωσία, ενώ μαζί τους
συμμετείχαν στις εργασίες του διημέρου και εκπρόσωποι σημαντι-
κών φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), η Διε-
θνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) και η Διεθνής Επιτροπή Μεσογει-
ακών Αγώνων (ΔΕΜΑ). Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη το
Σεμινάριο με τρεις ομιλητές και παρουσιάσεις της ετήσιας δράσης
από εννιά Ολυμπιακές Ακαδημίες, ενώ την Παρασκευή 15 του μήνα
πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή των
21 χωρών.

Η ΕΟΑ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 και σ΄ αυτή συμμετέχουν
οι Ολυμπιακές Ακαδημίες της Ευρώπης, ανάμεσα τους και η χώρα
μας, με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ).

Στην τελετή έναρξης της Πέμπτης, παρόντες ήταν το μέλος της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπια-
κής Επιτ ροπής κ. Σπύρος Καπράλος, ο οποίος εκπροσώπησε την Ευ-
ρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή, ο πρόεδρος της ΔΟΑ κ. Ισίδωρος Κού-
βελος και ο γενικός γραμματέας της ΔΕΜΑ κ. Ιάκωβος Φιλιππούσης.
Ο πρόεδρος της ΕΟΑ Δρ Μάνφρεντ Λάμερ, στο δικό του χαιρετισμό,
αναφέρθηκε στις δράσεις που έγιναν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
της Ακαδημίας και οι οποίες βασικό στόχο είχαν την εδραίωσή της.
Ευχαρίστησε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) για τη θερμή
φιλοξενία, με το δώρο που επέλεξε να δώσει στη διοργανώτρια ΚΟΕ
να ήταν ιδιαίτερα συμβολικό. Συγκεκριμένα, ο Γερμανός πρόεδρος
παραχώρησε στον κ. Ντίνο Μιχαηλίδη ένα κομμάτι του τείχους του
Βερολίνου και του τόνισε πως όσες φορές και να έρθει στην Κύπρο,
πάντα ο διαχωρισμός του νησιού του προκαλεί λύπη και πως ελπίζει
σύντομα ο συγκεκριμένος διαχωρισμός να αποτελέσει παρελθόν.

Στο σεμινάριο της Πέμπτης (14/11) μίλησαν ο δημοσιογράφος του
ΡΙΚ κ. Ντίνος Φοινικαρίδης, η αντιπρόεδρος της ΕΟΑ Δρ Μαρία Μπου-
λάτοβα και η κα Μαρία Μπόγκνερ, επικεφαλής του Ολυμπιακού Κέν-
τρου Μελετών της ΔΟΕ. Την Παρασκευή (15/11) διεξήχθη η Γενική Συ-
νέλευση, όπου μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν τα νέα μέλη της ΕΟΑ και κα-
ταρτίστηκαν οι επιτροπές για καλύτερη λειτουργία της ΕΟΑ.

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 39η Ετήσια Γενι-
κή Συνέλευση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπου ο πρό-
εδρος κ. Ντίνος Μιχαηλίδης κατέθεσε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμέ-
νων 2019. Μιλώντας για το επερχόμενο 2020, πέραν από τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες, η ΚΟΕ ετοιμάζει διάφορες σημαντικές δράσεις, ανά-
μεσα τους τη δημιουργία δύο νέων Επιτροπών στο πλαίσιο του κοινω-
νικού και πολιτιστικού ρόλου της Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα δημι-
ουργηθεί η Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής που θα ασχολείται με θέμα-
τα ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Αναπηριών, Προσφύγων και Ειδικών
Ολυμπιακών, και η Πολιτιστική Επιτροπή που θα ασχολείται με θέματα
Πολιτισμού, Εκδόσεων, Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με στόχο να δοθεί
ουσία και περιεχόμενο στη θέση ότι Αθλητισμός=Πολιτισμός.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ αναφέρθηκε και στις σχέσεις με το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας (ΥΠΠΑΝ), σημειώνοντας: «Εκφράζου-
με την απόλυτη ικανοποίηση μας που το ΥΠ-
ΠΑΝ, εκφράζοντας την πολιτική της Κυβέρ-
νησης εξήγγειλε την εφαρμογή Εθνικού
Αθλητικού Σχεδιασμού, που θα κατοχυρώνει
θεσμικά την Αυτονομία και το Αυτοδιοίκητο

του Αθλητισμού μας και θα στηρίζεται σε μια εξ’ υπαρχής αλλά ολο-
κληρωμένη Αθλητική Νομοθεσία. Είναι μια πάγια θέση της ΚΟΕ που
εξέφρασε και στήριξε διαχρονικά. Η εφαρμογή της θα κατοχυρώσει
τον Αθλητισμό μας και θα τον ελευθερώσει από κάθε λογής πιέσεις και
αλλοιώσεις».

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που παρουσιά-
ζονται στο θέμα της αποδέσμευσης της ετήσιας κρατικής χορηγίας που
ενέκρινε η Βουλή, αλλά για ακόμη μια φορά, λίγες μέρες πριν την εκ-
πνοή του έτους, αυτή δεν έχει αποδοθεί στην ΚΟΕ, με ορατές τις επι-
πτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της, ενόψει μάλιστα και του Ολυμ-
πιακού έτους : «Ότι όμως και να γίνει, η ΚΟΕ εκπροσωπώντας στην ου-
σία το σύνολο του κυπριακού αθλητισμού θα συνεχίσει να προσφέρει
με οποιεσδήποτε συνθήκες και με όσες δυνατότητες έχει, χωρίς να με-

τατρέπεται σε επαίτη ή να υποτιμά το κύρος
της και την αξία του Αθλητικού Κινήματος
στην Κύπρο, έναντι του οποιουδήποτε θε-
σμικού παράγοντα ή άλλου φορέα. Αυτό
αποτελεί καθήκον και υποχρέωση μας, ιδιαί-
τερα αποτελεί δέσμευση έναντι όλων σας»
κατέληξε ο πρόεδρος της ΚΟΕ.

Και επίσημα υποψήφιος για εκλογή στην Επιτροπή Αθλητών της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) είναι ο Παύλος Κοντίδης. Την Πέμ-
πτη 5 Δεκεμβρίου 2019, στο περιθώριο της τρίτης και τελευταίας ημέ-
ρας της συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΟΕ στη Λωζά-
νη, εγκρίθηκαν τριάντα υποψηφιότητες αθλητών, οι οποίοι θα διεκδι-
κήσουν τις τέσσερις διαθέσιμες θέσεις της Επιτροπής, στις εκλογές που
θα γίνουν στο Τόκιο της Ιαπωνίας το καλοκαίρι του 2020, παράλληλα με
τους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι 11.091
αθλητές που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.
Κάλπες θα στηθούν την περίοδο των Αγώνων στο Ολυμπιακό Χωριό.

Την υποψηφιότητα του Παύλου Κοντίδη πρότεινε και στήριξε η Κυ-
πριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι
τριάντα υποψήφιοι προέρχονται από ισάριθμες χώρες και δεκαεννιά
διαφορετικά θερινά αθλήματα. Εφόσον καταφέρει να εκλεγεί, ο Παύλος
θα γράψει ιστορία, αφού οι αθλητές που εκλέγονται στην Επιτροπή
Αθλητών, εγκρίνονται ακολούθως από τη ΔΟΕ και ως μέλη της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης σχολίασε: «Θέλω να συγχα-
ρώ θερμά τον Παύλο γι΄ αυτή την τιμή και να του ευχηθώ ότι καλύτε-
ρο ενόψει των εκλογών. Ο Παύλος είναι ένα απόλυτα καταρτισμένο
ακαδημαϊκά και ηθικά άτομο και η Επιτροπή Αθλητών θα ωφεληθεί πο-
λύ από μια ενδεχόμενη εκλογή του. Θέλω να ευχαριστήσω και το προ-
σωπικό της Ολυμπιακής Επιτροπής που εργάστηκε για να υλοποιήσει
την υποψηφιότητα του αθλητή μας».

Συνεργασία µε ΥΠΠΑΝ, κρατική επιχορήγηση και νέες επιτροπές 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΡΕΛΛΗΣ
«Η 5η θέση στον κόσμο δείχνει τη σκληρή δουλειά που κάνω τα
τελευταία χρόνια και την μεγάλη προσπάθεια που κάνω».

Mια από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του ήταν το 2019
για τον Απόστολο Παρέλλη. Ο 34χρονος (24/07/1985) Κύ-
πριος δισκοβόλος πήρε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Ανοικτού Στίβου στην Ντόχα του Κατάρ τον Οκτώβριο, με την
βολή του στα 66.32μ να είναι νέο παγκύπριο ρεκόρ και το σημαντι-
κότερο, όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο!

Ο Παρέλλης μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα», λίγες μέρες πριν αναχω-
ρήσει για τη Νότια Αφρική, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό
στάδιο της προετοιμασίας του.

Αρχικά αναφέρθηκε στο πολύ πετυχημένο 2019: «Ήταν δύσκολη
χρονιά. Ήρθα από μια χρονιά με δύο τραυματισμούς το 2018, το πά-
λεψα πολύ στην προπόνηση και μου βγήκε αυτή η καλή προετοιμα-
σία. Έδειξα από τους Παγκύπριους Αγώνες ότι μπορούσα να ρίξω
πάνω από τα 65 μέτρα και να πάρω την πρόκριση για την Ντόχα. Εκεί
μου βγήκε το πολύ καλό αποτέλεσμα. Χάρηκα πολύ για το Ολυμπια-
κό όριο αφού έφυγε το άγχος και η πίεση που θα είχα στη χρονιά.
Τώρα θα προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον καλύ-
τερο τρόπο. Χάρηκα πολύ που προκρίθηκα στον τελικό αφού ήμουν
πολύ ευχαριστημένος με την επίδοση μου στον προκριματικό. Και
μου βγήκε η επίδοση στον τελικό».

Όσον αφορά την 5η θέση στον τελικό της δισκοβολίας, ο Παρέλλης
τόνισε: «Η 5η θέση στον κόσμο δείχνει τη σκληρή δουλειά που κάνω
τα τελευταία χρόνια, την μεγάλη προσπάθεια που κάνω και είμαι χα-
ρούμενος που βγαίνουν τα αποτελέσματα από την προσπάθεια που
βάζω».

Ο αθλητής του ΓΣΠ ξεκίνησε ήδη δουλειά για το 2020: «Είμαι στην
αρχή της προετοιμασίας, αφού ξεκίνησα προετοιμασία στις 20 Νο-
εμβρίου. Θα πάω Νότια Αφρική για τρεις εβδομάδες και θα επιστρέ-
ψω στην Κύπρο στις 30 Δεκεμβρίου και μετά θα ξαναπάω στην Νό-
τια Αφρική για τη δεύτερη μου προετοιμασία, στις 10 του μήνα. Εκεί
θα βάλω τις βάσεις. Μέσα στον Απρίλη θα κάνω την τρίτη μου προ-
ετοιμασία, την τελευταία πριν ξεκινήσουν οι αγώνες».

Όσον αφορά το πρόγραμμα του μέσα στο 2020, είναι ακόμη νωρίς
για τον αθλητή μας: «Δεν έκλεισα κάποιους αγώνες ακόμη, θα μιλή-
σω με τον μάνατζερ μου, που θα του στείλουν προσκλήσεις για μί-
τινγκ. Δεν θα κάνουμε όμως το ίδιο πρόγραμμα με πέρσι, όπου έκα-
να όλους τους αγώνες. Θα είναι πιο περιορισμένοι και συγκεκριμένοι,
για να είμαι στο καλύτερο σημείο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Το 2020 ο Παρέλλης θα αγωνιστεί για τρίτη φορά σε Ολυμπιακούς
Αγώνες. Το 2012 ήταν 13ος και το 2016 ήταν 8ος. «Για την Ιαπωνία
θα μιλήσω με την ομοσπονδία μου και την Ολυμπιακή Επιτροπή, για
το πότε πότε μπορούμε να μπούμε στο Ολυμπιακό χωριό και αν μπο-
ρούμε να βρούμε κάποιο χώρο πιο πριν για προετοιμασία. Το 2016
πήγα στο Σάο Πάολο, δέκα μέρες πριν τους Ολυμπιακούς και βοηθά
πολύ να εγκλιματιστείς καλύτερα σε τέτοιους αγώνες μια τέτοια μι-
κρή προετοιμασία».

Στους Ολυμπιακούς, οι στόχοι είναι ψηλοί: «Ο στόχος μου στο Τό-
κιο ήταν η πρόκριση, σε μια τρίτη Ολυμπιάδα. Εκεί θέλω να είμαι σε
μια πολύ καλή κατάσταση, όπως το 2019 και να πάρω μια θέση στον
τελικό».

Τρία χρόνια μετά το παγκύπριο ρεκόρ στα 65.69μ, το 2019 έσπασε εκ
νέου το εθνικό μας ρεκόρ και μάλιστα με βολή πάνω τα 66 μέτρα:
«Τα 66 μέτρα ήταν ένας στόχος εδώ και λίγα χρόνια. Ήμουν κολλη-
μένος στο 64-μισό με 65-μισό. Και μου βγήκε τελικά η βολή στα
66.32μ. Τώρα είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να σου πω ότι θα
πάω για 67 μέτρα αλλά πιστεύω ότι σε έναν μεγάλο αγώνα, πολύ δύ-
σκολα θα ρίξω κάτω από 64 μέτρα».

Κλείνοντας, ο Απόστολος ευχαρίστησε αυτούς που τον στηρίζουν:
«Ευχαριστώ την ΟΠΑΠ Κύπρου που είναι πάντα δίπλα μου. Τη Medo-
chemie, που με στηρίζει μέσα από το πρόγραμμα της Ολυμπιακής
Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκιο». Και
τις Puma και Biosearch for Sports που είναι δίπλα μου εδώ και χρό-
νια. Και φυσικά, ευχαριστώ την ομοσπονδία μου ΚΟΕΑΣ, την ΚΟΕ και
τον ΚΟΑ».



Μαζί για µια νέα πορεία!
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Ευχαριστούµε αυτούς που είναι δίπλα µας!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

#TeamCyprus

Διαχρονικός χορηγός Μέγας χορηγός Επίσημος χορηγός


