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Η Ολυμπιακή Φλόγα, το πανανθρώπινο μή-
νυμα ελπίδας, το οποίο άναψε τον περασμέ-
νο Μάρτιο στην Ολυμπία και ακολούθως με-
ταφέρθηκε στην Ιαπωνία, αναμένεται σύντο-
μα να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση, στο
Ολυμπιακό Μουσείο της Ιαπωνίας, δίπλα από
το Στάδιο των Αγώνων, και να τεθεί και πάλι
στη διάθεση του κοινού.

Χορηγίες άνω των 300 χιλιάδων ευρώ εξα-
σφάλισε μέχρι στιγμής η Κυπριακή Ολυμπια-
κή Επιτροπή για τους αθλητές της Ολυμπιακής
και προ-Ολυμπιακής ομάδας, μέσα από το
πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο
Δρόμο για το Τόκιο»! Μέσα σε δεκαπέντε μή-
νες το πρόγραμμα έχει ήδη πετύχει απόλυτα
τον στόχο του.

Η Κυριακή Κουττούκη, η οποία είναι Νο11
στην παγκόσμια Ολυμπιακή κατάταξη του Τά-
εκβοντο και 2η στη σειρά Ευρωπαία που δεν
έχει πάρει ακόμη την πρόκριση για το Τόκιο,
πλέον περιμένει την ενημέρωση από την παγ-
κόσμια ομοσπονδία για το πότε θα διεξαχθεί ο
αγώνας, όπου θα διεκδικήσει τη συμμετοχή
της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το restart στον
διεθνή αθλητισµό
Τη στιγμή που ο πλανήτης ολόκληρος ακόμη αντιμετωπίζει
τις προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία του
COVID-19 και με αρκετές χώρες να βρίσκονται σε χειρότε-
ρη ακόμη κατάσταση απ΄ ότι την Άνοιξη, την ίδια στιγμή ο
παγκόσμιος αθλητισμός επανέρχεται σιγά-σιγά στη δράση.
Αυτό συμβαίνει με τη διεξαγωγή διεθνών πρωταθλημάτων
και άλλων αγώνων, παρά τα εμπόδια που ακόμη υπάρχουν,
σε θέματα όπως τη μετακίνηση των αθλητών και τα αυξη-
μένα κρούσματα σε διάφορες χώρες.
Η UEFA κατάφερε και ολοκλήρωσε τη σεζόν 2019-20, ενώ
και σε άλλα σπορ, όπως στο στίβο, στο τένις και στην πο-
δηλασία, ξεκίνησαν να διοργανώνονται ηπειρωτικά ή διε-
θνή πρωταθλήματα. Μεταξύ άλλων, ήδη διεξήχθησαν κά-
ποια μίτινγκ Diamond League, οι τενίστες επανήλθαν στη
δράση στο US Open, ενώ τέλη Αυγούστου ξεκίνησε ο πο-
δηλατικός γύρος της Γαλλίας, το Tour de France.
Ταυτόχρονα, και Κύπριοι αθλητές και ομάδες ξεκίνησαν να
συμμετέχουν σε διεθνή πρωταθλήματα, σηματοδοτώντας
την επιστροφή της χώρας μας στις διοργανώσεις του εξω-
τερικού. Παράλληλα, στο εξωαγωνιστικό κομμάτι και λόγω
της πολύ καλής επιδημιολογικής κατάστασης που επικρα-
τεί στη χώρα μας, μεγάλες διεθνείς ομοσπονδίες εμπι-
στεύτηκαν την Κύπρο ως ουδέτερη χώρα διεξαγωγής
αθλητικών γεγονότων.
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Βγαίνει από τη φύλαξη η
Ολυµπιακή Φλόγα!

300 χιλιάδες ευρώ
από το «Υιοθετήστε»

Συνέντευξη 
Κυριακής Κουττούκη



Βγαίνει από τη φύλαξη η Ολυµπιακή Φλόγα!
Η Ολυμπιακή Φλόγα, το πανανθρώπινο μήνυμα ελπίδας, το οποίο άνα-
ψε τον περασμένο Μάρτιο στην Ολυμπία και ακολούθως μεταφέρθηκε
στην Ιαπωνία, αναμένεται σύντομα να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση,
στο Ολυμπιακό Μουσείο της Ιαπωνίας, δίπλα από το Στάδιο των Αγώ-
νων, και να τεθεί και πάλι στη διάθεση του κοινού. Σύμφωνα με το «Kyo-
do News», το Μουσείο θα δέχεται 60 επισκέπτες κάθε 30 λεπτά, οι οποί-
οι θα πρέπει να κλείνουν από πριν το ραντεβού τους, για να δουν την
Φλόγα. Όσον αφορά την Λαμπαδηδρομία, οι διοργανωτές σκοπεύουν
τελικά να οργανώσουν την πλήρη διαδρομή των 121 ημερών, όπως ήταν
προγραμματισμένο αρχικά. Η Λαμπαδηδρομία αναμένεται να ξεκινήσει στις 25 Μαρτίου και
να ολοκληρωθεί στις 23 Ιουλίου 2021 στην τελετή έναρξης.

AΥΓΟΥΣΤΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020  I �

Έκδοση:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμφιπόλεως 21, Τ.Κ.23931
1687 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: +35722449880
Fax : +35722449890
E-mail : cypnoc@olympic.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ

Επιµέλεια Ύλης:
Ηρόδοτος Μιλτιάδους

Σχεδιασµός και Εκτύπωση: 
Theopress LTD

� I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο

Χωρίς Χωριό το Μπέρµιγχαµ 2022 
Την απόφαση όπως μην προχωρήσουν τα έργα ανέγερσης του Χω-
ριού των Αθλητών για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2022, πή-
ραν οι Άγγλοι διοργανωτές, αφού όπως δήλωσαν, η καθυστέρηση
λόγω της πανδημίας δεν τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν έγκαιρα
το έργο. Το κόστος 550 εκατομμυρίων ευρώ Χωριό θα κτιζόταν στην
περιοχή Perry Bar. Οι αθλητές και το υπόλοιπο προσωπικό θα στε-

γαστούν τελικά σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Περίπου 1600 άτο-
μα θα καταλύσουν στο NEC Hotel Campus, άλλοι 1900 στους κοι-
τώνες του Πανεπιστημίου του Warwick και 2800 άτομα στο Πανεπι-
στήμιο του Μπέρμιγχαμ. Εξάλλου, συζήτηση έγινε και για πιθανή
αναβολή των Αγώνων για ένα χρόνο, όμως εν τέλει αποφασίστηκε
ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα και οι Αγώνες θα προχωρήσουν
κανονικά για το 2022.

Ανοίγουν τα στάδια 
των Αγώνων
Οι Ιάπωνες προχωρούν αυτό το διάστη-
μα στο άνοιγμα των σταδίων για αθλη-
τές, δίνοντας την ευκαιρία έτσι στους
χώρους που θα φιλοξενήσουν του χρό-
νου το μεγάλο αθλητικό ραντεβού του
πλανήτη, να βγουν από τη… ναφθαλίνη.
Συγκεκριμένα, αθλητές ήδη προπο-
νούνται αυτό το διάστημα στο Kasai Ca-
noe Slalom και στο κολυμβητήριο Ta-
tsumi Water Polo, ενώ σύντομα ανοίγουν
για τους αθλητές το κωπηλατοδρόμιο
Sea Forest, το γήπεδο τοξοβολίας Yume-
noshima Park, τα γήπεδα χόκεϊ Oi Hoc-
key Stadium και η Ariake Arena του βό-
λεϊ. Τα γήπεδα θα κλείσουν για το κοινό
την Άνοιξη του 2021, όταν θα εισέλθου-
με ξανά στην τελική ευθεία για τους
Αγώνες.

Φιλοξένησε στίβο 
το Ολυµπιακό στάδιο
Το Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο, το οποίο πα-
ρέμεινε μουντό το καλοκαίρι του 2020, λόγω
της αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων, φιλο-
ξένησε στις 24 Αυγούστου το πρώτο αθλητικό
ραντεβού μετά που ξέσπασε η πανδημία, το
Γκραν Πρι Στίβου, όπου συμμετείχαν οι κορυ-
φαίοι Ιάπωνες αθλητές. Αν και στην Ιαπωνία
επιτρέπονται σήμερα μέχρι 5 χιλιάδες θεατές
στα αθλητικά γεγονότα, εντούτοις το μίτινγκ
στίβου έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

140 αποκλεισµοί από το «Λονδίνο 2012»
Με την πάροδο οκτώ ετών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012
στο Λονδίνο, έληξε η περίοδος κατά την οποία δύναται να επανε-
ξεταστεί ένα δείγμα για ίχνη ντόπινγκ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
Inside The Games, συνολικά 140 αθλητές έχουν αποκλειστεί από τη
διοργάνωση για παραβάσεις ντόπινγκ. Απ΄ αυτούς, οι 66 είχαν απο-
κλειστεί μετά από επανεξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιώντας
νεότερες τεχνολογίες, τη στιγμή που μόλις εννιά αθλητές είχαν βρε-
θεί αρχικά θετικοί την περίοδο των Αγώνων. Συνολικά 39 μετάλλια
άλλαξαν κάτοχο, με 13 χρυσούς Ολυμπιονίκες να αποκλείονται. Από
τους 139 αθλητές, οι 46 είναι Ρώσοι, οι 17 Ουκρανοί και οι 15 Λευ-
κορώσοι και Τούρκοι.

Ο πρωταθλητισμός αποτελεί μια από τις μορφές
του αθλητισμού που επιδιώκεται απ΄ όλους
όσους ασχολούνται σοβαρά με τον αθλητισμό.
Και είναι κανονικά μια υγιής επιδίωξη, αφού για
να φτάσουμε στον πρωταθλητισμό θα πρέπει να
περάσουμε απ΄ όλες τις παραμέτρους του αθλη-
τισμού, όπως τον αθλητισμό βάσης, τον ανα-
πτυξιακό, την επιστημονική στήριξη, την οργά-
νωση, τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό.

Στην πορεία, όμως, προς τον πρωταθλητισμό,
όσο προσεγμένη κι αν αυτή είναι, δημιουρ-
γούνται κάποιοι προβληματισμοί από τους κιν-
δύνους που παραμονεύουν.

Όπως είναι καλά γνωστό, ο αθλητισμός υψηλών
επιδόσεων σε διεθνές επίπεδο εξαρτάται σε με-
γάλο βαθμό από τα οικονομικά μέσα που διατί-
θενται, κάτι που επηρεάζει τόσο θετικά όσο και
αρνητικά στην αθλητική εξέλιξη. Οι οικονομικοί
παράγοντες αποτελούν τον πρώτο προβλημα-
τισμό.

Η επιθυμία του ατόμου να φτάσει στα όρια των
δυνατοτήτων του είναι και ήταν ανέκαθεν το
προνόμιο των ισχυρών, εκείνων που διαλέγουν
το δύσκολο δρόμο που οδηγεί στην κορυφή. Το
Ολυμπιακό αξίωμα “CITIUS - ALTIUS - FORTIUS”,
συμβολίζει με τρεις λέξεις την ύψιστη φιλοδο-
ξία του αθλητή για τελειότητα που θα προσπα-
θήσουν να μιμηθούν όσοι ασχολούνται σοβα-

ρά με τον αθλητισμό.
Η ανώτερη μάλιστα
επίδοση δεν προσελ-
κύει μόνο τον αθλητή αλλά και το θεατή, αλλά
με μια παράμετρο που είναι τα όρια της αν-
θρώπινης διαλογικής ικανότητας.

Η θετική επιδίωξη να επιτύχει ο αθλητής το
απρόσμενο ως προϋπόθεση για μεγαλύτερη
οικονομική απασχόληση οδηγούν πολύ συχνά
στη χρήση διεγερτικών και απαγορευμένων
ουσιών στο «ντόπινγκ». Αυτό αποτελεί το δεύ-
τερο σημαντικό προβληματισμό στην πορεία
προς τον πρωταθλητισμό, αφού τέτοιου είδους
πρακτικές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην
υγεία του αθλητή και αντιβαίνουν στο αθλητικό
πνεύμα.

Ένας επίσης σοβαρός προβληματισμός και επι-
κίνδυνος που σχετίζεται με τις υψηλές επιδόσεις
είναι η πρόωρη πίεση των παιδιών προς όφελος
της έγκαιρης ή ακόμα και πρόωρης έναρξης της
αθλητικής εξειδίκευσης. Η προσδοκία της προ-
βολής και τα οικονομικά κυρίως οφέλη, οδη-
γούν πολλές φορές στη μη φυσιολογική εξέλιξη
της προπονητικής διαδικασίας, γεγονός που
πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα απρόβλεπτες
καταστάσεις τόσο για τον οργανισμό όσο και
την ψυχοσωματική ανάπτυξη που ατόμου.

Οι προβληµατισµοί του 
πρωταθλητισµού
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Επίσκεψη της EOC στην Πολωνία
Ενόψει των 3ων Ευρωπαϊκών Αγώνων, που θα γίνουν το
2023 στην περιοχή Κρακοβία-Μαλοπόλσκα της Πολω-
νίας, αντιπροσωπεία των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επι-
τροπών (EOC) υπό τον προσωρινό πρόεδρο Νιλς Νίγ-
καρντ, επισκέφθηκε την περιοχή, στα τέλη Ιουλίου.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με κρατικούς φορείς
και με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Πολωνίας, ενώ έγι-
ναν επισκέψεις στους υποψήφιους αθλητικούς χώρους.
Όπως τονίστηκε, το πρόγραμμα και τα αθλήματα των
Αγώνων θα εξαρτηθούν από τις υπάρχουσες δομές που
βρίσκονται διαθέσιμα στην περιοχή. Οι 1οι Ευρωπαϊκοί
Αγώνες έγιναν το 2015 στο Μπακού και η 2η διοργάνω-
ση το 2019 στο Μινσκ.

Συντήρηση 
για τους πέντε κύκλους
Οι πέντε μεγάλοι Ολυμπιακοί Κύκλοι που το-
ποθετήθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 στο λι-
μάνι, στην περιοχή Daiba, έχουν αφαιρεθεί,
και μεταφερθεί στην περιοχή της Γιοκοχάμα,
με σκοπό να συντηρηθούν. Η ενέργεια αυτή
ήταν επιβεβλημένη, για να μπορέσουν οι Κύ-
κλοι ακολούθως να επιστρέψουν και να πα-
ραμείνουν με ασφάλεια στη θέση τους μέχρι
το καλοκαίρι του 2021. Οι κύκλοι θα στηθούν
και πάλι στη περιοχή γύρω στον Ιανουάριο
του 2021.

ΤΟΚΙΟ 2020

Η σηµαία της ∆ΕΜΑ στο Τάραντο
H σημαία των Μεσογειακών Αγώνων του 2026 κυματίζει από τον Ιούλιο
στο Δημαρχείο του Τάραντο στην Ιταλία, παρουσιάζοντας στους κατοί-
κους και τους επισκέπτες, τη σπουδαία αθλητική διοργάνωση που θα
διοργανώσει η πόλη σε πέντε χρόνια. Ο πρόεδρος της περιοχής Πούλια
κ. Michele Emiliano και ο δήμαρχος κ. Rinaldo Melucci υπέγραψαν το
καταστατικό της δημιουργίας της Οργανωτικής Επιτροπής των Μεσο-
γειακών Αγώνων του 2026. Η τελετή έγινε στο Δημαρχείο και σύμφωνα
με το καταστατικό, η Περιφέρεια και ο Δήμος είναι υποστηρικτές και
ιδρυτές της Οργανωτικής Επιτροπής ενώ συμμετέχουν η Κυβέρνηση, η
Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή (CONI), η Ιταλική Παραολυμπιακή Επιτρο-
πή και η Επαρχία του Τάραντο. Θυμίζουμε ότι οι επόμενοι Μεσογειακοί
Αγώνες θα γίνουν το 2022 στο Οράν της Αλγερίας.



NEA ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Τεράστια η συγκομιδή μεταλλίων, Παγκύπριων ρεκόρ και
διακρίσεων για την Κυπριακή Ομάδα Θαλάσσιου Σκι, στους
Πανελλήνιους Αγώνες Θαλασσίου Σκι 2020 («Νέων & Βετε-
ράνων» & «Open Ανδρών & Γυναικών»), οι οποίοι πραγμα-
τοποιήθηκαν στη Λίμνη Στράτου (Αγρίνιο, Ελλάδα) μεταξύ
30 Ιουλίου και 2 Αυγούστου 2020 και στους οποίους συμμε-
τείχαν 51 αθλητές και αθλήτριες από Ελλάδα, Κύπρο και Νό-
τια Αφρική. Οι αθλητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Θα-
λάσσιου Σκι, που αγωνίστηκαν στα αθλήματα του Σλάλομ,
των Φιγούρων και του Άλματος, κατέκτησαν συνολικά 15 με-
τάλλια (εννέα χρυσά, τέσσερα αργυρά και δύο χάλκινα με-
τάλλια), σημειώνοντας παράλληλα οκτώ νέα Παγκύπρια ρε-
κόρ και τρεις νέες ατομικές επιδόσεις.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

ΣΤΙΒΟΣ
14η συνεχόμενη νίκη ο Παρέλλης

Εν μέσω πανδημίας, οι έξι γυμναστικοί σύλλογοι
αγωνίστηκαν το διήμερο 6-7 Αυγούστου στο ΓΣΠ στα NIVEΑ
Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών για το
2020. Στην επέτειο των 125 χρόνων των Παγκυπρίων Αγώ-
νων, σημειώθηκαν αρκετές καλές επιδόσεις και παγκύπρια
ρεκόρ. Ξεχώρισε ο Απόστολος Παρέλλης, ο οποίος με
59.86μ. πήρε την πρωτιά στη δισκοβολία για 14η συνεχόμε-
νη χρονιά! Η Ελένη Αρτυματά αγωνίστηκε στα 200μ, σημει-
ώνοντας επίδοση 23.48. Η Στυλιάνα Ιωαννίδου πέτυχε νέο
Παγκύπριο Ρεκόρ Κορασίδων στο ύψος με άλμα 1.84μ. Η Χρι-
στιάνα Έλληνα πέτυχε νέα Παγκύπρια Επίδοση Κορασίδων
στον ακοντισμό με 47.44μ., ενώ η Αιμιλία Κολόκοτρωνη βελ-
τίωσε το δικό της Παγκύπριο Ρεκόρ Κορασίδων στη σφυρο-
βολία με βολή στα 55.41μ.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Στη Βόρεια Μακεδονία πάει η Ομόνοια

Ο αρχηγός της Εθνικής Νέων Κύπρου στο
γκολφ, Νικόλας Πιτυρής, θα μεταβεί το φθινό-
πωρο για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες και
στο Πανεπιστήμιο του Άρκανσο. Εκεί θα αγωνι-
στεί στην κολεγιακή ομάδα του Άρκανσο με την
ονομασία Golden Lions, η οποία συμμετέχει
στην κατηγορία 1 του NCAA. Ο Νικόλας θα γίνει ο πρώτος Κύπριος γκόλ-
φερ που θα αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Θερινό καμπ στον Αγρό
Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη στο Αθλητικό Κέντρο «Γλαύκος Κλη-
ρίδης» στον Αγρό το θερινό προπονητικό καμπ Νέων και Νεανίδων,
που οργάνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-
σης (ΠΟΕΠΑ), μεταξύ 22-27 Ιουλίου 2020. Στο καμπ συμμετείχαν
αθλητές και αθλήτριες από 8 μέχρι 21 ετών, από πολλά σωματεία και
επαρχίες της Κύπρου. Υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπο-
νητή Adrian Simion, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να επιστρέψουν
στη δράση, μετά τους περιορισμούς λόγω της καραντίνας.

ΤΕΝΙΣ
Σερί τίτλων για Μέλιο Ευσταθίου

Ύστερα από μια γεμάτη εβδομάδα πλήρους
αγωνιστικής δράσης, ολοκληρώθηκε το Σάβ-
βατο 8 Αυγούστου το Παγκύπριο Πρωτάθλη-
μα Premier Tennis Club (Ioannides) κατηγο-
ρίας Grade1, που διεξήχθη στις εγκαταστά-
σεις της Ακαδημίας στη Λεμεσό. Συμμετείχαν
145 αντισφαιριστές (189 Entries), και έγιναν
συναντήσεις σε 17 ηλικιακές κατηγορίες, οι
τελικοί των οποίων πραγματοποιήθηκαν όλοι
την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος.
Στους Άνδρες ο Μενέλαος Ευσταθίου, έδειξε
για άλλη μια φορά ότι αυτό το διάστημα εί-
ναι το Νο1 στην Κύπρο, επικρατώντας στον
τελικό του Δημήτρη Αζοΐδη με 2-0 (6-3, 6-3).
Ο Αζοΐδης, λίγη ώρα αργότερα, πήρε τη ρεβάνς στον συγκλονιστικό
τελικό του Διπλού, όπου με παρτενέρ τον Πόλυ Κουρσάρο νίκησαν
με ανατροπή στο σκορ τους Ευσταθίου και Νέο με 2-1 (0-6, 6-4, 12-
10). Στην κατηγορία Κοριτσιών U18 (δεν διοργανώθηκε κατηγορία
γυναικών), η Βικτώρια Σαββίδου νίκησε σε τελικό διάρκειας δυόμιση
ωρών την Άννα Δεμιρτζή με 2-1 (6-1, 4-6, 7-5). 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Συνεχίζει στην προεδρία ο Στρατηγός Λόττας

Με μοναδική υποψηφιότητα για την προεδρία αυτήν του στρατη-
γού ε.α. Χαράλαμπου Λόττα διεξήχθη στις 24 Ιουλίου 2020 στο
Ολυμπιακό Μέγαρο η Εκλογική Γενική Συνέλευση της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης. Η Γ.Σ. επικύρωσε την παραμονή του
Στρατηγού Λόττα στην προεδρία για ακόμα τέσσερα χρόνια. Πα-
ράλληλα, η Γ.Σ. επικύρωσε το διορισμό των νέων μελών του Δ.Σ.,
κατόπιν εισηγήσεων των σωματείων. Σημειώνεται ότι μετά την πο-
λύ πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, το
Δ.Σ. γίνεται 15μελες και σε αυτό εκπροσωπούνται όλα τα σωματεία-
μέλη της ΚΟΧ. Δημιουργήθηκε επίσης Εκτελεστικό Συμβούλιο το
οποίο αποτελούν οι εκπρόσωποι των σωματείων Α’ Κατηγορίας Αν-
δρών, ένας εκπρόσωπος του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Αν-
δρών και ένας του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Γυναικών και ο
Πρόεδρος, μαζί με τον  Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον
Ταμία.

ΓΚΟΛΦ
Στο Άρκανσο ο Πιτυρής

Με μία εξαιρετική παρουσία
στον αγώνα δρόμου και μία
πολύ τιμητική 15η θέση στην
ατομική χρονομέτρηση, συμ-
μετείχε στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ποδηλασίας
Δρόμου 2020, στο Πλουέ της
Γαλλίας στα τέλη Αυγούστου ο
Ανδρέας Μιλτιάδης. Ο νεαρός
ποδηλάτης μας αρχικά πήρε
τη 15η θέση στο time trial, σε
ένα αγώνα μήκους 25,6χλμ.,
ενώ δύο μέρες μετά στον αγώ-
να road race μήκους 7 γύρους των 13,5 χλμ., βρέθηκε ακόμη και
στην πρωτοπορία για ένα μεγάλο διάστημα, οδηγώντας από
απόσταση το πελοτόν, πριν μείνει εκτός κούρσας στο τέλος, όταν
η τακτική των ομάδων τον ξεπέρασε. Μπαίνοντας στον τελευ-
ταίο γύρο, βρέθηκε εκτός αγώνα λόγω χρονικού ορίου.

ΚΑΝΟ
Έξι χρυσά στου Σχινιά

Το 30ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κανό Σπριντ, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά, στο Μαρα-
θώνα, μεταξύ 31 Ιουλίου και 2 Αυγούστου, ήταν η πρώτη διεθνής
εμφάνιση της Κυπριακής Εθνικής Ομάδας Κανό Καγιάκ, για το έτος
2020. Η κυπριακή αποστολή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα απο-
τελείτο από τους αθλητές Χρίστο Χριστοδούλου, Τίνα Τσομπάνο-
βα, Ραφαήλ Νικολάου, Ρούμπι Μογκαντάμ, Ντάνιελ Σιρότιν, Ανα-
στασία Σάββα και Χρίστο Χαραλάμπους. Η συγκομιδή των μεταλ-
λίων ήταν εξαιρετική, με 6 χρυσά, 2 αργυρά και 8 χάλκινα. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Μεγάλη συγκομιδή στους Πανελλήνιους
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
«Τορπίλη» ο Νικόλας Αντωνίου!

Ο Νικόλας Αντωνίου στα 16 του χρόνια έδειξε ότι αποτελεί εξαι-
ρετική προοπτική για τον κυπριακό υγρό στίβο. Ο πρωταθλη-
τής του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, μετά την εντυπωσιακή πα-
ρουσία στα πανελλήνια πρωταθλήματα κατηγοριών (25-29/7)
όπου σημείωσε τρεις νέες παγκύπριες επιδόσεις με τα χρώματα
του ΠΑΟΚ, έδωσε συνέχεια στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα αν-
δρών στις αρχές Αυγούστου, όπου κατέρριψε το ρεκόρ στα
200μ. ελεύθερο στις κατηγορίες ανδρών, νέων και παίδων με
επίδοση 1.53.02. Με την επίδοση του στην κατηγορία ανδρών,
μάλιστα, «εξαφάνισε» ένα από τα πιο «στοιχειωμένα» παγκύπρια
ρεκόρ, το οποίο κρατούσε 16 χρόνια και συγκεκριμένα από το
2004, αυτό του Αλέξανδρου Αρέστη με 1.53.05. Ακολούθως,
πρόσθεσε άλλη μια
νέα παγκύπρια επί-
δοση στο ενεργητι-
κό του, αυτήν στα
100μ. ελεύθερο
(συμμετείχε πρώτος
στην σκυταλοδρο-
μία 4Χ100μ. ελεύθε-
ρο) με 50.30 στην
κατηγορία παίδων
και νέων.

Στη Βόρεια Μακεδονία θα ταξιδέψει η Ομόνοια, στο πλαίσιο της φάσης
των «16» του CEV Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την GIO Stru-
mica σε διπλούς αγώνες. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Βόρεια Μα-
κεδονία, στο παράθυρο 3-5 Νοεμβρίου και το β’ ματς μεταξύ 10-12 του
μήνα στο «Ελευθερία». Στην ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας αγωνίζον-
ται δυο «γνωστοί» μας, οι Risto Nikolov, πρώην παίκτης της Αναγέννη-
σης Δερύνειας και ο Vlado Milev που πέρασε από τον Παφιακό.

ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ
Εξαιρετικός στο Ευρωπαϊκό ο Μιλτιάδης
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Restart στον διεθνή αθλητισµό και µε κυπριακές συµµετοχές
Η πανδηµία δεν αποτελεί παρελθόν, όµως ο αθλητισµός, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 
έχει επανέλθει στην καθηµερινότητα µας

Τη στιγμή που ο πλανήτης ολόκληρος ακόμη αντιμετωπίζει τις προ-
κλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία του COVID-19 και με
αρκετές χώρες να βρίσκονται σε χειρότερη ακόμη κατάσταση απ΄
ότι την Άνοιξη, την ίδια στιγμή ο παγκόσμιος αθλητισμός επανέρ-
χεται σιγά-σιγά στη δράση. Αυτό συμβαίνει με τη διεξαγωγή διε-
θνών πρωταθλημάτων και άλλων αγώνων, παρά τα εμπόδια που
ακόμη υπάρχουν, σε θέματα όπως τη μετακίνηση των αθλητών και
τα αυξημένα κρούσματα σε διάφορες χώρες.

Η UEFA κατάφερε και ολοκλήρωσε τη σεζόν 2019-20 (έστω και τον
Αύγουστο με τα Final-8 σε Πορτογαλία και Γερμανία για Champions
League και Europa League αντίστοιχα), ενώ και σε άλλα σπορ, όπως
στο στίβο, στο τένις και στην ποδηλασία, ξεκίνησαν να διοργανώ-
νονται ηπειρωτικά ή διεθνή πρωταθλήματα. Μεταξύ άλλων, ήδη διε-
ξήχθησαν κάποια μίτινγκ Diamond League, οι τενίστες επανήλθαν
στη δράση στο US Open (έστω και με αρκετές απουσίες πρωτο-
κλασάτων), ενώ τέλη Αυγούστου ξεκίνησε ο ποδηλατικός γύρος της
Γαλλίας (Tour de France).

Ταυτόχρονα, και Κύπριοι αθλητές και ομάδες ξεκίνησαν να συμμε-
τέχουν σε διεθνή πρωταθλήματα, σηματοδοτώντας την επιστροφή
της χώρας μας στις διοργανώσεις του εξωτερικού. Παράλληλα, στο
εξωαγωνιστικό κομμάτι και λόγω της πολύ καλής επιδημιολογικής
κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, μεγάλες διεθνείς ομο-
σπονδίες εμπιστεύτηκαν την Κύπρο ως ουδέτερη χώρα διεξαγωγής
αθλητικών γεγονότων.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος επιλέχθηκε από την UEFA ως μία από τις
τέσσερις ουδέτερες χώρες στις οποίες ομάδες μπορούν να επιλέ-
γουν ως έδρα, σε περίπτωση που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν
παιχνίδια για τα ευρωπαϊκά κύπελλα στη χώρα τους. Η CEV έδωσε
στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης την ευκαιρία να διορ-
γανώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου τον Δ΄ Προκριματικό Όμιλο του
Eurovolley Aνδρών, όπου η Εθνική Κύπρου αντιμετώπισε τις Ισπα-
νία, Λετονία και Μολδαβία, με την ομάδα μας να πετυχαίνει μάλιστα

και δύο σπουδαίες νίκες.    Και η FIBA παραχώρησε στην Κυπριακή
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης το χρίσμα να φιλοξενήσει στα τέλη
Σεπτεμβρίου τους δύο από τους τέσσερις προκριματικούς ομίλους
του Basketball Champions League, με τη συμμετοχή και του Κε-
ραυνού, ο οποίος στον έναν ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ηρα-
κλή Θεσσαλονίκης. Τόσο το βόλεϊ, όσο και το μπάσκετ, φιλοξε-
νούνται στην κλειστή αίθουσα «Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Στο ποδόσφαιρο, ήδη οι ομάδες μας ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις
τους στα προκριματικά του Champions League και του Europa
League, με τον Απόλλωνα να γίνεται η πρώτη κυπριακή ομάδα που
έδωσε εντός έδρας ματς, στο ΓΣΠ στα τέλη Αυγούστου με την Σαμ-
πουρτάλο Γεωργίας (νίκη 5-1). Τον Σεπτέμβριο, η Εθνική Κύπρου
έδωσε δύο εντός έδρας παιχνίδια για το UEFA Nations League, απέ-
ναντι σε Μαυροβούνιο και Αζερμπαϊτζάν.

Στα ατομικά αθλήματα, είχαμε ήδη συμμετοχές Κυπρίων αθλητών
σε διεθνή μίτινγκ, με τις εμφανίσεις αυτές να αναμένονται να αυξη-
θούν τους επόμενους μήνες, όταν θα αυξηθούν και οι αγώνες και σε
άλλα σπορ. Μεταξύ άλλων, στο στίβο, η Ελένη Αρτυματά έτρεξε τον
Ιούλιο στα «Δρόμεια», ενώ σε μίτινγκ στη Γαλλία και στην Ισπανία
αγωνίστηκαν το τελευταίο διάστημα αθλήτριες όπως η Ναταλία
Ευαγγελίδου και οι αδελφές Φωτοπούλου. 

Στην κολύμβηση, Κύπριοι αθλητές αγωνίστηκαν στους Πανελλήνι-
ους Αγώνες, με τον Νικόλα Αντωνίου να ξεχωρίζει, ενώ στην ποδη-
λασία, ο Ανδρέας Μιλτιάδης είχε πολύ καλή παρουσία στο Πανευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου 2020, που έγινε στο
Πλουέ της Γαλλίας στα τέλη Αυγούστου. Στο μηχανοκίνητο αθλητι-
σμό, ο Σίμος Γαλαταριώτης με συνοδηγό τον Αντώνη Ιωάννου έτρε-
ξαν στα μέσα Αυγούστου στο Ράλι Λετονίας, το οποίο βρίσκεται στο
καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι (ERC). Και, τον Σε-
πτέμβριο αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Eu-
roNASCAR 2 ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, με τον πρώτο του αγώνα στα
μέσα του μήνα στην πίστα Vallelunga, έξω από τη Ρώμη.

Την επανέναρξη των διεθνών πρωταθλημάτων, σε όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες, αναμένουν και αθλητές άλλων αθλημάτων, όπως το
τζούντο, το τένις, τη γυμναστική, την ιστιοπλοΐα.

Η πανδημία έχει αναμφίβολα «παγώσει» τον πλανήτη, όμως ο αθλη-
τισμός γι΄ άλλη μια φορά δείχνει το δρόμο. Η επιστροφή στην αγω-
νιστική δράση δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να νιώσει επιστροφή
σε αίσθηση κανονικότητας και οι αθλητές του κόσμου έχουν μεγά-
λη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία.

Στιγμιότυπο από τον αγώνα της Κύπρου με το Μαυροβούνιο στις 5 Σεπτεμβρίου για το UEFA Nations League.

O Κεραυνός του Χριστόφορου Λειβαδιώτη θα παίξει στη Λευκωσία τον προ-
κριματικό του Basketball Champions League με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Ο Σίμος Γαλαταριώτης με συνοδηγό τον Αντώνη Ιωάννου έτρεξαν στα μέσα Αυ-
γούστου στο Ράλι Λετονίας, το οποίο βρίσκεται στο καλεντάρι του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ράλι (ERC).

Η CEV έδωσε στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης την ευκαιρία να διορ-
γανώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου τον Δ΄ Προκριματικό Όμιλο του Eurovolley Aν-
δρών, όπου η Εθνική Κύπρου αντιμετώπισε τις Ισπανία, Λετονία και Μολδαβία.

Η ΚΟΕ ευχαριστεί τους χορηγούς της
Το Ολυμπιακό Κίνημα βγαίνει από την περιπέτεια του κορωνοϊού
και ετοιμάζεται να εισέλθει ξανά στην τελική ευθεία για το «Τόκιο
2020», το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021 μετά την ανα-
βολή για ένα χρόνο. Για να μπορέσει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επι-
τροπή να ετοιμαστεί για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού και να εκ-
προσωπήσει επάξια τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι
καθοριστική η συμβολή των χορηγών της ΚΟΕ.

Αυτοί είναι ο διαχρονικός χορηγός ΟΠΑΠ Κύπρου.

Οι Μέγα Χορηγοί RCB Bank, Carbo One, Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Και οι Επίσημοι Χορηγοί Cyta, Toyota και Metro Supermarkets.

Οι πιο πάνω, είναι υποστηρικτές του Ολυμπιακού Κινήματος στην
Κύπρο και πολύτιμοι συνεργάτες του κυπριακού αθλητισμού. Πρό-
σφατα, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΚΟΕ αποφάσισε την επέκτα-
ση του υφιστάμενου χορηγικού της προγράμματος για ακόμη ένα
χρόνο.



Παναγιώτης Νικολάου Ιστιοπλοΐα 470 14η 
Δημήτρης Δημητρίου Ιστιοπλοΐα 470 14η 
Μάριος Καραπατάκης Ιστιοπλοΐα Φλάινγκ Ντάτσμαν 15η 
Δημήτρης Καραπατάκης Ιστιοπλοΐα Φλάινγκ Ντάτσμαν 15η 
Πανίκος Ριμής Ιστιοπλοΐα Φιν 21η 

Άναμπελ Δρουσιώτου Κολύμβηση 100 μ. Ύπτιο 23η 
Όλγα Λοΐζου Κολύμβηση 100 μ. Ελεύθερο 24η 
Λάρης Φυλακτού Κολύμβηση 100 μ. Ύπτιο 31η 

Κολύμβηση 100 μ. Ελεύθερο 33η 
Λίνος Πετρίδης Κολύμβηση 100 μ. Πεταλούδα 32η 

Κώστας Παπακώστας Τζούντο 86 κ. 10η 
Σπύρος Σπύρου Τζούντο 60 κ. 13η
Νεόφυτος Αρέστη Τζούντο 71 κ. 19η 
Πανίκος Ευριπίδου Τζούντο 95 κ. 19η 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Τζούντο 65 κ. 19η 

μαύρη θάλασσα. Ήταν κάτι μοναδικό», θυμάται ο Μάριος Καραπα-
τάκης.

Στην κολύμβηση συμμετείχαμε με δύο αθλητές και δύο αθλήτριες.
Ο Λάρης Φυλακτού στα 100μ ελεύθερο ήταν 33ος σε σύνολο 39
αθλητών και στα 100μ ύπτιο ήταν 31ος σε σύνολο 33 αθλητών. Ο Λί-
νος Πετρίδης ήταν 32ος στα 100μ πεταλούδα σε σύνολο 34 αθλη-
τών. Η Όλγα Λοΐζου πήρε την 24η θέση στα 100μ ελεύθερο απέ-
ναντι σε άλλες 29 αθλήτριες, ενώ η Άναμπελ Δρουσιώτου στα 100μ
ύπτιο ήταν 23η ξεπερνώντας άλλες τρεις αθλήτριες.

Τέλος, στο τζούντο συμμετείχαμε με πέντε αθλητές, με τον Κώστα

Παπακώστα να καταγράφει το καλύτερο πλασάρισμα, ως 10ος στα
86 κιλά, ο μοναδικός που έφτασε μέχρι τα ρεπεσάζ. Ο Σπύρος Σπύ-
ρου ήταν 13ος στα 60 κιλά, ενώ τη 19η θέση πήραν οι Κωνσταντί-
νος Κωνσταντίνου (65κ.), Νεόφυτος Αρέστη (71κ.) και Πανίκος Ευ-
ριπίδου (95κ.).

Συμπερασματικά, οι κυπριακές συμμετοχές σε μεγάλο βαθμό δεν
μπόρεσαν να πετύχουν μία μεγάλη διάκριση, κάτι βεβαίως αναμε-
νόμενο για την πρώτη Ολυμπιακή συμμετοχή της χώρα μας. Μπή-
κε όμως το πρώτο λιθαράκι, που έδωσε την ευκαιρία στις επόμενες
συμμετοχές, στα χρόνια που ακολούθησαν, να γράψουν ιστορία για
τη χώρα μας.

Σ
αράντα χρόνια έχουν περάσει από την
πρώτη συμμετοχή της Κύπρου σε Θερι-
νούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτούς του

1980 στη Μόσχα, της τότε Σοβιετικής Ένωσης.
Στους 22ους Ολυμπιακούς Αγώνες της σύγχρο-
νης εποχής, που έλαβαν χώρα μεταξύ 19 Ιουλί-
ου και 3 Αυγούστου, συμμετείχαν μόλις 80 χώ-
ρες, με συνολικά 5179 αθλητές (4064 άνδρες,
1115 γυναίκες), σε 21 αθλήματα.

Η διοργάνωση ως γνωστό «κτυπήθηκε» από το
μποϊκοτάζ 65 χωρών, οι πλείστες της Δύσης, με
πρωτεργάτη τις ΗΠΑ, ως αντίδραση της σοβιε-
τικής στρατιωτικής επέμβασης στο Αφγανι-
στάν. Τέσσερα χρόνια μετά, το 1984 στο Λος Άν-
τζελες, ήταν η «σειρά» των Σοβιετικών και των
συμμάχων τους να πλήξουν το Ολυμπιακό Κί-
νημα, με το δικό τους μποϊκοτάζ-απάντηση.

Η Κύπρος, πάντως, ήταν παρούσα και στις δύο
πιο πάνω διοργανώσεις! Το 1980 έκανε το ντεμ-
πούτο της, μαζί με άλλες έξι χώρες (Αγκόλα,
Μποτσουάνα, Ιορδανία, Λάος, Μοζαμβίκη και
Σεϋχέλλες). Η Κύπρος συμμετείχε στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες της Μόσχας με δεκατέσσερις
αθλητές, όμως ήταν δεκαέξι οι αθλητές από το
νησί μας που βρίσκονταν στη Σοβιετική Ένω-
ση, αφού με τα χρώματα της Ελλάδας αγωνί-
στηκαν η Μαρούλα Λάμπρου του ΓΣΟ και ο
Λάμπρος Κεφάλας του ΓΣΕ -ο στίβος τότε ακό-
μη υπαγόταν στην Ελλάδα. Η Μαρούλα Λάμ-
πρου αγωνίστηκε στο αγώνισμα του μήκους,
όπου με επίδοση 6.37μ πήρε τη 15η θέση, ενώ
ο Λάμπρος Κεφάλας συμμετείχε στα 100μ όπου
πέρασε από τον α΄ γύρο με χρόνο 10.70 και

αποκλείστηκε στα προημιτελικά με επίδοση
10.62.

Η Κύπρος, για πρώτη φορά ως ανεξάρτητη χώ-
ρα, παρέλασε στην τελετή έναρξης στο τότε
στάδιο Λένιν (σήμερα Λουζνίκι), στις 19 Ιουλί-
ου, με σημαιοφόρο τον τζουντόκα Κώστα Πα-
πακώστα. Πρώτος αρχηγός αποστολής της Κύ-
πρου σε Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο
Ανδρέας Χατζηβασιλείου.

Η χώρα μας, υπό την Κυπριακή Ολυμπιακή Επι-
τροπή, η οποία αναγνωρίστηκε από τη Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή ένα χρόνο νωρίτερα, το
1979 στη Σύνοδο στο Μοντεβιδέο, συμμετείχε
σε τρία αθλήματα, ιστιοπλοΐα, κολύμβηση και
τζούντο.

Τα αποτελέσµατα
Το άθλημα της ιστιοπλοΐας διεξήχθη στο Ταλίν
της σημερινής Εσθονίας, με πέντε Κύπριους
αθλητές να συμμετέχουν, ως τρία πληρώματα,
χωρίς να καταφέρουν να ξεπεράσουν κάποιο
αντίπαλο τους.

Το δίδυμο Μάριος και Δημήτρης Καραπατάκης
με σκάφος τύπου Φλάινγκ Ντάτσμαν πήρε τη
15η θέση με 123 βαθμούς ποινής. Οι Παναγιώ-
της Νικολάου και Δημήτρης Δημητρίου στα
«470» τερμάτισαν στη 14η θέση με 117 βαθ-
μούς ποινής. Και, στα Φιν, ο Πανίκος Ριμής ήταν
21ος με 147 βαθμούς. «Αφήσαμε τα γαλανά και
ήρεμα νερά της Μεσογείου και βρεθήκαμε στη
Βαλτική, ανάμεσα σε γιγάντια κύματα και μια

Σαράντα χρόνια από την πρώτη (θερινή) Ολυµπιακή συµµετοχή
Το καλοκαίρι του 1980 η Κύπρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 

στη Μόσχα με δεκατέσσερις αθλητές σε τρία αθλήματα

Στιγμιότυπο από τον Μαραθώνιο,
στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

ΡΕΤΡΟ
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 Στους 22ους Ολυμπιακούς Αγώνες της σύγχρονης εποχής, στη
Μόσχα το 1980, συμμετείχαν μόλις 80 χώρες, με συνολικά 5179

αθλητές σε 21 αθλήματα. 65 χώρες είχαν μποϊκοτάρει 
τότε τη διοργάνωση

Φωτογραφίες από το Ταλίν της σημερινής Εσθονίας, όπου διεξήχθη 
το άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Οι κυπριακές συµµετοχές στη «Μόσχα 1980»



Εικονικά η Σύνοδος της ∆ΟΕ

Για πρώτη φορά στα χρονικά, η ετήσια Σύνοδος της Διεθνούς Ολυμ-
πιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) διεξήχθη εικονικά, λόγω COVID-19. Η 136η
Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2020, με τον Πρόεδρο
Δρ. Τόμας Μπαχ, μιλώντας από την έδρα της ΔΟΕ στη Λωζάνη, στην
εναρκτήρια του ομιλία, να αναφέρεται στις προκλήσεις που έχει να

αντιμετωπίσει το Ολυμπιακό Κίνημα από την πανδημία, λέγοντας
πως η απόφαση για αναβολή του «Τόκιο 2020» ήταν μία δύσκολη
και επίπονη απόφαση και πρόσθεσε πως «είμαι βέβαιος ότι το 2021
θα μετατρέψουμε αυτούς τους Αγώνες σε μια άνευ προηγουμένου
γιορτή της ανθρωπότητας». Κλείνοντας, ο Δρ. Μπαχ μίλησε για τις
εκλογές της ΔΟΕ του 2021, λέγοντας πως «αν εσείς, τα μέλη της ΔΟΕ
το επιθυμείτε, είμαι έτοιμος να θέσω υποψηφιότητα για μία δεύτε-
ρη θητεία ως πρόεδρος της ΔΟΕ και να συνεχίσω να υπηρετώ το
Ολυμπιακό Κίνημα γι’ άλλα τέσσερα χρόνια».

Η Σύνοδος της ΔΟΕ επιβεβαίωσε και την αναβολή για τέσσερα χρό-
νια των 4ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, που θα διεξάγον-
ταν στο Ντακάρ της Σενεγάλης το 2022, και τελικά θα διεξαχθεί το
2026.

Η 136η Σύνοδος έφερε και την εκλογή νέων μελών στο εκτελεστικό
της ΔΟΕ. Ο Τζον Κόουτς από την Αυστραλία και ο Σερ Μιανγκ Νγκ
από τη Σιγκαπούρη εξελέγησαν αντιπρόεδροι της ΔΟΕ. Επιπλέον,
μέλη του εκτελεστικού εξελέγησαν η Μικαέλα Γιαβόρσκι και ο Τζε-
ράρντο Βάρθαϊν.

Πάνω από 300 χιλιάδες ευρώ από το «Υιοθετήστε»
Χορηγίες άνω των 300 χιλιάδων ευρώ εξασφάλισε μέχρι στιγμής η
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) για τους αθλητές της Ολυμ-
πιακής και προ-Ολυμπιακής ομάδας του «Τόκιο 2020», μέσα από το
πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκιο»! Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΚΟΕ, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία
τον Μάιο του 2019, μέσα σε δεκαπέντε μήνες έχει ήδη πετύχει από-
λυτα τον στόχο του, που ήταν η εξασφάλιση επιπλέον χορηγιών για
τους αθλητές μας, ενόψει του «Τόκιο 2020».

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΚΟΕ δεν επωφελείται οικονομικά από το
πρόγραμμα, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά ως ο συνδετικός κρίκος
ανάμεσα στους αθλητές και στις εταιρείες/οργανισμούς/φορείς.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην επι-
τυχία του προγράμματος: «Είμαστε πολύ περήφανοι στην ΚΟΕ για
την επιτυχία του προγράμματος “Υιοθετήστε έναν Αθλητή” και θέλω
να συγχαρώ όλους όσοι εργάζονται σκληρά για την επιτυχία αυτού
του εγχειρήματος. Οι χορηγίες αυτές, σε συνάρτηση με τις χορηγίες
που ήδη λάμβαναν οι αθλητές μας από εταιρείες όπως η ΟΠΑΠ, αλ-
λά και από το κράτος, θα τους βοηθήσουν πολύ».

Πιο κάτω ακολουθούν οι εταιρείες/οργανισμοί και οι αθλητές
που «υιοθέτησαν»:

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

Costas Papaellinas Pharmaceutical Organization Ltd - Ραλούκα
Σερμπάν (τένις)

Carbo One Ltd - Μάριος Γεωργίου, Ηλίας Γεωργίου, Τομ Νικολάου,
Βικτώρια Σκιττίδη (γυμναστική)

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

EKO Hellenic Petroleum Cyprus - Ναταλία Ευαγγελίδου (στίβος)

Elements Capital Management - Ναταλία Ευαγγελίδου (στίβος)

Charalambides Christis - Ελένη Αρτυματά, Κυριάκος Ιωάννου, Χρί-
στος Δημητρίου, Ναταλία Ευαγγελίδου, Βασίλη Κωνσταντίνου, Πά-
ρης Μπατζάβαλης, Νεκταρία Παναγή, Ραμόνα Παπαϊωάννου, Από-
στολος Παρέλλης, Μίλαν Τραΐκοβιτς, Ολίβια Φωτοπούλου, Νταγκ-
μάρα Χάντζλικ, Αμίν Χατίρι (στίβος)

Υφυπουργείου Τουρισμού Κυπριακής Δημοκρατίας - Άντρη
Ελευθερίου, Ανδρέας Μακρής, Δημήτρης Κωνσταντίνου (σκοποβο-
λή)

Philip Christopher - Ανδρέας Καριόλου (ιστιοπλοΐα)

AJK Wealth Management Ltd - Μαριλένα Μακρή (ιστιοπλοΐα)

Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) - Ελένη
Αρτυματά (στίβος)

National Federation of Cypriots in the UK - Τομ Νικολάου (γυ-
μναστική), Άλεξ Τοφαλίδης (ξιφασκία)

Medochemie Ltd - Μίλαν Τραΐκοβιτς, Απόστολος Παρέλλης (στί-
βος), Άντρη Χριστοφόρου (ποδηλασία)

Herbalife Nutrition - Μάριος Γεωργίου (γυμναστική), Ελένη Αρτυ-
ματά, Νεκταρία Παναγή (στίβος), Ραλούκα Σερμπάν (τένις)

Ipanema Espresso - Κυριακή Κουττούκη (τάεκβοντο)

Γιώργος Βασιλειάδης (6ος Ολυμπιονίκης του 1972 με την Αυ-
στραλία) - Κυριακή Κουττούκη (τάεκβοντο)
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Έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη τον Δεκέμβριο του
2019 στον τελικό του Γκραν Πρι στη Μόσχα, η Κυριακή Κουττούκη
προετοιμαζόταν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πρόκρισης του Τά-

εκβοντο για το «Τόκιο 2020», όπου θα διεκδικούσε μία από τις δύο θέσεις
που αναλογούν στην Ευρώπη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο αγώνας
πρόκρισης ήταν προγραμματισμένος για το διήμερο 24-25 Απριλίου 2020
στο Μιλάνο, όμως η πανδημία που σκέπασε τον πλανήτη -που έφερε εν τέ-
λει και την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο- σήμαινε πως
το πανευρωπαϊκό δεν διεξήχθη ποτέ.

Η Κουττούκη, η οποία είναι Νο11 στην παγκόσμια Ολυμπιακή κατάταξη και
2η στη σειρά Ευρωπαία που δεν έχει πάρει ακόμη την πρόκριση για το Τό-
κιο, πλέον περιμένει την ενημέρωση από την παγκόσμια ομοσπονδία για το
πότε θα διεξαχθεί ο αγώνας, όπου θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμη. Αρχικά, μας έλεγαν για πιθανότητα ο
αγώνας να γίνει τον Δεκέμβριο του 2020, όμως τώρα φαίνεται πως δεν θα
γίνει φέτος ο αγώνας», λέει στα «Ολυμπιακά Νέα» η Κουττούκη, σε ό,τι αφο-
ρά το νέο προγραμματισμό.

«Η αναβολή δεν ήταν ότι καλύτερο για εμένα στο ψυχολογικό κομμάτι,
όμως τώρα είμαι αισιόδοξη και νιώθω πως έγινε το σωστό. Περιμένοντας
το νέο πρόγραμμα, συνεχίζω κανονικά την προπόνηση μου», τόνισε η
24χρονη αθλήτρια του τάεκβοντο, η οποία αναφέρθηκε και στην κατά-
σταση που βρισκόταν τον Απρίλιο: «Ήμουν αρκετά καλά. Είχα ένα τραυ-
ματισμό τον Δεκέμβριο, αλλά τον Απρίλιο ήμουν πανέτοιμη να αγωνιστώ.
Ένιωθα ότι θα ήμουν σίγουρα στη δυάδα για το Τόκιο, αλλά μετά ήρθε η
αναβολή».

Όσον αφορά για τη διαδικασία πρόκρισης για το «Τόκιο 2020», η Κουττού-
κη χρειάζεται απλά να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού, αφού δί-
νονται δύο θέσεις για την ήπειρο μας. «Πρέπει να μπω στον τελικό, και θα

πάρω την κάρτα για το Τόκιο. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρω, επειδή είμαι από
τις καλύτερες της Ευρώπης. Η Τουρκάλα (σ.σ. Ρούκιγιε Γιλντιρίμ) με την
οποία έχω αγωνιστική κόντρα προκρίθηκε ήδη, όπως και η Κροάτισσα (σ.σ.
Κριστίνα Τόμιτς) και η Σέρβα (σ.σ. Τιγιάνα Μπογκντάνοβιτς), έτσι δεν θα
αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό. Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι όλα θα πάνε καλά».

Πάντως, υπάρχει και ένα σενάριο να μην διεξαχθεί ο ευρωπαϊκός αγώνας,
αλλά οι δύο θέσεις της Ευρώπης να δοθούν με βάση την παγκόσμια κατά-
ταξη, κάτι που ευνοεί την Κουττούκη.

Αυτή την περίοδο, η Κυριακή συνεχίζει την προετοιμασία της: «Κάνω κα-
νονικά την προετοιμασία μου, με την προϋπόθεση να είμαστε έτοιμοι για
όταν αρχίσουν οι αγώνες. Κάνω γυμναστήριο και διατροφή. Είχα και την
ευκαιρία να ξεκουραστώ, με την αναβολή. Είμαι καλά, αλλά θα χρειαστώ
αγώνες για να μπω σε ρυθμό. Κάνω προπόνηση στη σχολή του Νίκου Νι-
κολάου και γυμναστική με τον Ανδρέα Θεοχάρους».

Όσον αφορά τους μεγάλους της στόχους, η Κουττούκη κοιτάζει ψηλά: «Αν
και μας υπολογίζουν πλέον, θέλω να πετύχω περισσότερα. Δεν επανα-
παύομαι με όσες επιτυχίες κάναμε ως τώρα, αλλά είναι πολύ σημαντική μία
πρόκριση στους Ολυμπιακούς, αφού θα είναι η πρώτη εμφάνιση του αθλή-
ματος μας για την Κύπρο. Αν τα καταφέρω, θα προετοιμαστώ, γιατί όχι και
για ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού μόλις 16 αθλήτριες προκρίνονται σε κά-
θε κατηγορία και μάλλον στον α΄ γύρο θα είμαι seeded».

Κλείνοντας, ζητήσαμε από Κουττούκη να μας μιλήσει για την κυπριακή
Ολυμπιακή ομάδα: «Τους ακολουθώ όλους στα social media. Βλέπω τον
Μάριο (σ.σ. Γεωργίου) που κάνει προπονήσεις, όπως και τον Απόστολο, τον
Παύλο, όλους. Είναι χαρά μου να τους βλέπω να πετυχαίνουν. Είναι δύσκο-
λο να σου πω για το ποιοί μπορούν να πάρουν Ολυμπιακό μετάλλιο, θεω-
ρώ όμως πως αρκετοί έχουν δυνατότητες για μετάλλιο. Όπως ο Μάριος Γε-
ωργίου, ο Παύλος Κοντίδης, στη σκοποβολή και στο στίβο».

«Πιστεύω ότι στο Τόκιο τα αποτελέσματα μας θα
είναι πιο καλά από το Ρίο. Οι ιστιοπλόοι πάνε πολύ
καλά, οι σκοπευτές μας νιώθω ότι θα κάνουν κάτι
καλύτερο. Και ελπίζω ο στίβος να έχει τα αντίστοιχα
και καλύτερα αποτελέσματα από το 2016».

Συνεδρία της ∆ΕΜΑ
Στη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής της Διεθνής Επιτροπής Με-
σογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά στις 30 Ιουνίου συμμετείχε και ο πρόεδρος της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, με την ιδιότητα
του μέλους της επιτροπής. Στη συνάντηση της Επιτροπής, η οποία
ήταν η πρώτη μετά την καραντίνα λόγω της πανδημίας του COVID-
19, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων διάφορα θέματα που αφορούσαν
το αγωνιστικό πρόγραμμα των επερχόμενων διοργανώσεων της ΔΕ-
ΜΑ, δηλαδή των Παραδοσιακών Μεσογειακών Αγώνων του 2022
που θα γίνουν στο Οράν της Αλγερίας και των Παράκτιων το 2023
στο Πέζαρο της Ιταλίας.
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Ευχαριστούµε αυτούς που είναι δίπλα µας!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
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