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Η  κό ε  ς ε  14  ΔΙΕθΝΕΙΣ  δ ι ό ρ ΓΑ ν Ω ς ε ιςΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΟ ΡΙΟ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετέχει σε διεθνείς αθλητικές διοργα-
νώσεις από το 1980 έχοντας την πρώτη της παρουσία στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς στο Lake Placid το 1980 και λίγους μήνες αργότερα στους 

αντίστοιχους Θερινούς της Μόσχας. Από τότε ο  κάθε Ολυμπιακός κύκλος περι-
λαμβάνει μια σειρά από αγώνες οι οποίοι με τα χρόνια αυξάνονται καθώς νέες 
διοργανώσεις μπαίνουν στο αθλητικό καλεντάρι. Από τις 7-8 διοργανώσεις που 
είχαμε από το 1998 και μετά, φτάσαμε στις 13 στον Ολυμπιακό κύκλο που προ-
ηγήθηκε. Για τον παρόντα Ολυμπιακό κύκλο που ξεκίνησε αμέσως μετά την λήξη 
των Αγώνων του Λονδίνου, και θα ολοκληρωθεί στο Ρίο της Βραζιλίας με τη διε-
ξαγωγή των 31ων Ολυμπιακών Αγώνων τον Αύγουστο του 2016, οι διοργανώ-
σεις στις οποίες θα συμμετάσχει οι Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή με αθλητικές 
αποστολές, αυξήθηκαν σε 14 ύστερα και από την προσθήκη μια νέας πολύ με-
γάλης διοργάνωσης. Πρόκειται για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες οι οποίοι θα 
διεξαχθούν για πρώτη φορά στο Μπακού τον Ιούνιο του 2015.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έχει θεσμικό ρόλο για την οργάνωση και 
εφαρμογή ενός προγράμματος Ολυμπιακής Προετοιμασίας σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες Εθνικές Ομοσπονδίες. Έχει επίσης την ευθύνη να προετοιμάσει μαζί με 
τις Ομοσπονδίες και να συμμετάσχει, σε Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, Με-
σογειακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκούς Αγώνες, Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, και στο 
τέλος, στο κλείσιμο του κύκλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Οι διοργανώσεις για την τετραετία 2013-16 περιλαμβάνουν προορισμούς 
όπως το Ρίο (Βραζιλία), το Σότσι (Ρωσία), η Νανζίνγκ (Κίνα), η Σαμόα (Ωκεανία), και 
τις πλέον μακρινές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σκωτία (Βρετανία), το Αζερμπαϊτζάν και 
η Γεωργία. Στο σύνολο της τετραετίας, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός αθλητών που η ΚΟΕ καλείται να προ-
ετοιμάσει για να συμμετάσχουν στους αγώνες αυτούς, θα είναι μεγαλύτερος από οποιαδήποτε άλλη φορά στο 
παρελθόν.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, καλείται να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο έργο, αφού από τη μια έχει να 
αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες, και από την άλλη τα νέα οικονομικά δεδομένα όπως διαμορφώνονται 
στην πατρίδα μας και αναμένεται να την επηρεάσουν ακόμη περισσότερο στα αμέσως επόμενα χρόνια. Από την 
πρώτη μέρα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν ενώπιον της οι οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο στα μέσα του πε-
ρασμένου Μαρτίου (2013), το Εκτελεστικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, 
αξιολόγησαν τα νέα δεδομένα, από τα οποία προέκυπτε παντελής αδυναμία εκπροσώπησης της Κύπρου στις 
διεθνείς διοργανώσεις του παρόντος έτους. Χωρίς χρονοτριβή, και με συντονισμένες ενέργειες εντός και εκτός 
Κύπρου, απευθύνθηκε σε όλους τους Οργανισμούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση 
της συμμετοχής μας στους αγώνες αυτούς, επιτυγχάνοντας υπό τις διαμορφωμένες συνθήκες το μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα. Οι ενέργειες έγιναν σε συνεργασία με τον κ. Κίκη Λαζαρίδη που διατελεί Ταμίας της Ευρωπαϊκής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της  Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (Δ.Ε.Μ.Α.).

Δεδομένων των παραπάνω, το Εκτελεστικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 17 Απριλίου 2013 αποφάσισε 
όπως, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή : 

Συμμετάσχει στους 15ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης στο Λουξεμβούργο με πλήρη ομάδα, αφού 
έτυχε της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, καθώς και 
της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής του Λουξεμβούργου.

Συμμετάσχει στους 17ους Μεσογειακούς Αγώνες στην Μερσίνα, αφού έχει εγκριθεί περαιτέρω βοήθεια προς 
την επίτευξη του σκοπού τούτου, από την Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων.

Συμμετάσχει στους 12ους Αγώνες Νέων Ευρώπης στην Ουτρέχτη.
Ωστόσο ο νέος Ολυμπιακός Κύκλος δεν κλείνει τον Ιούλιο του 2013, αλλά μόλις άνοιξε και θα ολοκληρω-

θεί το 2016.  Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ανάγκη στήριξης του καθεστώτος αυτονομίας της ΚΟΕ, για να επιτελέ-
σει το ρόλο της και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων αυτών έναντι της ΔΟΕ, και 
όλων των υπολοίπων διεθνών αθλητικών οργανισμών στους οποίους είναι Μέλος. Να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία της και να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο προγραμματισμός της. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αντι-
στραφεί η πορεία των τελευταίων χρόνων κατά τους οποίους σημειώθηκε συνεχής μείωση της ετήσιας κρατικής 
χορηγίας. Τα οφέλη εφόσον υλοποιηθούν τα παραπάνω, θα είναι πολλαπλάσια για την πατρίδα μας. Άλλωστε 
νωπές είναι οι μνήμες από την πρόσφατη παρουσία της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Επιτ. Καθ. Ουράνιος Μ. 
Ιωαννίδης

πρόεδρος Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής

ΚΥπρΙαΚΗ ΟΛΥΜπΙαΚΗ ΕπΙΤρΟπΗ 
πρΟΓραΜΜα ΔΙΕθΝΩΝ αθΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟρΓαΝΩΣΕΩΝ 2013-16

α/α ΔΙΟρΓαΝΩΣΗ πΟΛΗ ΧΩρα ΗΜΕρΟΜΗΝΙα
2013

1. 11ο εΥρΩΠΑΪκό Χειμερινό ΦεςτιΒΑΛ νεΩν μΠρΑςόΦ ρόΥμΑνιΑ 17-22  ΦεΒρόΥΑριόΥ

2. 15οι ΑΓΩνες μικρΩν κρΑτΩν εΥρΩΠΗς ΛόΥΞεμΒόΥρΓό ΛόΥΞεμΒόΥρΓό 27 μΑΪόΥ - 1 ιόΥνιόΥ

3. 17οι μεςόΓειΑκόι ΑΓΩνες μερςινΑ τόΥρκιΑ 20-30 ιόΥνιόΥ

4. 12ο εΥρΩΠΑΪκό ΦεςτιΒΑΛ νεΩν όΥτρεΧτΗ όΛΛΑνδιΑ 14-19 ιόΥΛιόΥ

2014
1. 22οι Χειμερινόι όΛΥμΠιΑκόι ΑΓΩνες ςότςι ρΩςιΑ 7-23 ΦεΒρόΥΑριόΥ

2. 20οι κόινόΠόΛιτειΑκόι ΑΓΩνες ΓΛΑςκΩΒΗ ςκΩτιΑ/ΒρετΑνιΑ 23 ιόΥΛιόΥ – 7 ΑΥΓόΥςτόΥ

3. 2οι όΛΥμΠιΑκόι ΑΓΩνες νεΩν νΑνΖινΓκ κινΑ 16-28 ΑΥΓόΥςτόΥ

2015
1. 12ο εΥρΩΠΑΪκό Χειμερινό ΦεςτιΒΑΛ νεΩν ΒόρΑΛρμΠερΓκ ΑΥςτριΑ-ΛιΧτενςτΑΪν 1-6 μΑρτιόΥ

2. 16οι ΑΓΩνες μικρΩν κρΑτΩν εΥρΩΠΗς ρεΪκιΑΒικ ιςΛΑνδιΑ ιόΥνιός

3. 1οι ΠΑνεΥρΩΠΑΪκόι ΑΓΩνες μΠΑκόΥ ΑΖερμΠΑΪτΖΑν 12-26 ιόΥνιόΥ

4. 13ο εΥρΩΠΑΪκό ΦεςτιΒΑΛ νεΩν τιΦΛιδΑ ΓεΩρΓιΑ 26 -31 ιόΥΛιόΥ

5. 5οι κόινόΠόΛιτειΑκόι ΑΓΩνες νεΩν ςΑμόΑ ςΑμόΑ 15-20 ςεΠτεμΒριόΥ

2016
1. 2οι Χειμερινόι όΛΥμΠιΑκόι ΑΓΩνες νεΩν ΛιΛΛεΧΑμερ νόρΒΗΓιΑ 26 ΦεΒρόΥΑριόΥ – 6 μΑρτιόΥ

2. 31οι όΛΥμΠιΑκόι ΑΓΩνες ριό ΒρΑΖιΛιΑ 5-21 ΑΥΓόΥςτόΥ
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Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, συμμετείχε στο 11ο 
Ευρωπαϊκό Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων 
(EYOWF 2013), το οποίο διεξήχθη στο Μπράσοφ της 

Ρουμανίας από 18-22 Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή ήταν η 
πρώτη από μια σειρά τεσσάρων διεθνών διοργανώσεων πο-
λυαγώνων στις οποίες θα συμμετάσχει το 2013, και παράλ-
ληλα η πρώτη του νέου Ολυμπιακού κύκλου 2013-16 που 
περιλαμβάνει συνολικά 14 συμμετοχές.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στους αγώνες με δύο αθλη-
τές, τον Χαράλαμπο Ρωσσίδη και τον Πιερή Πιερή οι οποί-
οι συμμετείχαν στο άθλημα του Αλπικού Σκι. Στο αγώνισμα 
έλαβαν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τις χρονιές 1995 
και 1996. Αρχηγός της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής ήταν ο Δημήτρης Παπαθεοδότου και τους 
αθλητές συνόδευσε επίσης ο προπονητής Θεόδωρος Χρι-
στοδούλου. Σημαιοφόρος στην τελετή έναρξης ήταν ο Πι-
ερής Πιερή.

Οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν αρχικά την Τρίτη 19 Φε-
βρουαρίου στο Γιγαντιαίο Σλάλομ, χωρίς όμως να καταφέ-
ρουν να τερματίσουν, αφού είχαν πτώση από την πρώτη κιό-
λας κούρσα που συμμετείχαν, και έτσι ακυρώθηκαν χωρίς να 
συμμετάσχουν στη δεύτερη. Ο Πιερής Πιερή τραυματίστηκε 
ελαφρά κατά την πτώση, αυτό όμως ήταν αρκετό για να του 
στερήσει τη συμμετοχή από το αγώνισμα της Τεχνικής κατά-
βασης που έγινε δύο μέρες αργότερα. Στο Γιγαντιαίο Σλάλομ 
συμμετείχαν 98 αθλητές, από τους οποίους πήραν κατάταξη 
οι 61, αφού οι υπόλοιποι 37 είτε αποκλείστηκαν, είτε δεν 
κατάφεραν να τερματίσουν σε μία από τις δύο καταβάσεις.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΡΗ ΚΑΙ 
ΡΩΣΣΙΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΑΣΟΦ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΡΗ ΚΑΙ 
ΡΩΣΣΙΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΑΣΟΦ

Το αγώνισμα της Τεχνικής κατάβασης (Slalom), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Φεβρουαρί-
ου. Σε αυτό έλαβε μέρος ο Χαράλαμπος Ρωσσίδης, ο οποίος κατέλαβε την 36η θέση, σε σύνολο 

97 αθλητών που είχαν αρχικά δηλωθεί για να αγωνιστούν. Ο Ρωσσίδης σημείωσε χρόνο 1.06.67 
στην πρώτη διαδρομή, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος στη δεύτερη του κατάβαση ήταν 1.09.19.

Στο EYOWF 2013, έλαβαν μέρος 45 Ευρωπαϊκές χώρες, και το αγωνιστικό πρόγραμμα περι-
λάμβανε οκτώ χειμερινά αθλήματα. Αυτά ήταν το Αλπικό Σκι, το Δίαθλο, το Σκι Ανωμάλου Δρόμου 

(Cross Country), το Καλλιτεχνικό Πατινάζ, το Χόκεϊ επί πάγου, η Παγοδρομία (Short Track), η Χιο-
νοσανίδα (Snowboarding), και το Άλμα με Σκι. Στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν αθλητές από 18 
χώρες, με την Ρωσία να κατακτά την πρώτη θέση με 22 μετάλλια, ακολουθούμενη από την Γερμα-

νία και τη Γαλλία. Το επόμενο αντίστοιχο Φεστιβάλ Νέων, θα διοργανώσουν από κοινού, η Αυστρία 
και το Λίχτενσταϊν, τον Μάρτιο του 2015.

Ο Αρχηγός αποστολής 
Δημήτρης Παπαθεοδότου, 
με τους νεαρούς 
αθλητές Πιερή Πιερή και 
Χαράλαμπο Ρωσσίδη

O Πιερής Πιερή (αριστερά) και ο Χαράλαμπος Ρωσσίδης στις πίστες του Μπράσοφ
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Ο ι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 
καθιερώθηκαν το 1985. Η αρχική 
σκέψη της πραγματοποίησης μιας 

διοργάνωσης πολύ-αγώνων στην Ευρώπη, 
στην οποία θα συμμετείχαν όλες οι χώρες 
με πληθυσμό μικρότερο του ενός εκα-
τομμυρίου κατοίκων, βρήκε θετική αντα-
πόκριση και ένθερμους υποστηρικτές.
Οκτώ χώρες, συμμετείχαν από το ξεκί-

νημα. Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι 
η Κύπρος και η μεγαλύτερη σε έκταση 
η Ισλανδία, ενώ οι υπόλοιπες έξι ήταν 
το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, και οι πολύ 
μικρότερες σε πληθυσμό, η Ανδόρρα, το 
Λίχτενσταϊν, το Σαν Μαρίνο, και το Μονα-
κό. Το πριγκιπάτο είναι και το μικρότερο 
σε έκταση απ’ όλες τις προηγούμενες. 
Από το 2011 στο παρέα, προστέθηκε 
και το Μαυροβούνιο που θα συμμετάσχει 
φέτος για δεύτερη φορά.
Η πρώτη χώρα που φιλοξένησε τους 
αγώνες ήταν το Σαν Μαρίνο το 1985. 
Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν 14 διοργα-
νώσεις και φέτος στο Λουξεμβούργο θα 
πραγματοποιηθούν οι 15οι ΑΜΚΕ στο δι-
άστημα 27 Ιουνίου μέχρι 1η Ιουνίου. Συ-
μπεριλαμβανομένης της φετινής διοργά-
νωσης, όλες οι χώρες θα έχουν αναλάβει 
το ρόλο του οικοδεσπότη από δύο φορές, 
πλην της Ισλανδίας, η οποία θα κλείσει τον 
κύκλο στην αμέσως επόμενη διοργάνωση 
το 2015. Η Κύπρος φιλοξένησε στο πα-
ρελθόν δύο φορές τους αγώνες, αρχικά το 
1989, και τελευταία φορά το 2009. Οι δι-

οργανώσεις αυτές στέφθηκαν με απόλυτη 
επιτυχία καταγράφοντας πλειάδα από ρε-
κόρ τόσο στον οργανωτικό όσο και στον 
αγωνιστικό τομέα. 
Οι αγώνες αποτελούν μια πολύ καλή 
ευκαιρία για τις χώρες που συμμετέχουν, 
να συναγωνιστούν σε πολλά αθλήματα, 

να δουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται 
και να συγκρίνουν την πρόοδο τους έναντι 

των υπολοίπων χωρών. Τα συμπεράσματα 
που εξάγονται αφορούν σε μεγάλο μέρος της 

βάσης του αθλητισμού στις χώρες αυτές, αφού 
σε αρκετές περιπτώσεις ο ανταγωνισμός είναι 
έντονος.
Παράλληλα δίδεται η ευκαιρία στις χώρες που 
συμμετέχουν να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρί-
ες ως προς τη διοργάνωση πολυαγώνων, αφού 
ο αριθμός των αθλημάτων ανά διοργάνωση είναι 

κατά μέσο όρο τουλάχιστον δέκα (δεν ξεπερνά τα 
δώδεκα αθλήματα), και ο αριθμός των αθλητών 
ξεπερνά τους 700. Οι εμπειρίες αφορούν τόσο 
στην προετοιμασία της διοργάνωσης σε διοικη-
τικό επίπεδο, όσο και της εκπαίδευσης στελεχών 
σε παράπλευρους τομείς, όπως αυτών των εθε-
λοντών, των υπηρεσιών μάρκετινγκ, αλλά και των 
Μ.Μ.Ε. Σε πλείστες των περιπτώσεων οι αγώνες 
αποτελούν ευκαιρία για τις διοργανώτριες χώρες 
για να προχωρήσουν σε δημιουργία ή αναβάθμιση 
αθλητικών υποδομών και τεχνολογικών εξοπλι-
σμών. 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

2013

ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

εΝΔιαΦεΡουΝ:  αΜκε και καταταΞΗ
=Η Ισλανδία κατέκτησε οκτώ φορές την πρώτη θέση και η Κύπρος έξι φορές.
=Η Κύπρος κατέκτησε την πρώτη θέση τις τελευταίες πέντε διοργανώσεις
=Η Κύπρος (2) και η Ισλανδία (1), νίκησαν στους αγώνες που διοργάνωσαν 

οι ίδιες. Αντίθετα στο Λουξεμβούργο το 1995 η διοργανώτρια χώρα 
περιορίστηκε στην 3η θέση.

=Το Λουξεμβούργο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα αλλά δεν κατέκτησε 
ποτέ την πρώτη θέση. Έχει πέντε δεύτερες και εννέα τρίτες θέσεις

=Το 2011 η πρώτη θέση κρίθηκε με τη μικρότερη διαφορά χρυσών μεταλλίων. 
Η Κύπρος (32) κατέκτησε δύο περισσότερα από το Λουξεμβούργο (30).

=Το Μονακό κατέκτησε οκτώ φορές την 4η θέση.
=Το Λίχτενσταϊν βρέθηκε στην τελευταία θέση του πίνακα εφτά συνολικά 

φορές.
=Η Ανδόρρα στις τέσσερις από τις πρώτες πέντε διοργανώσεις δεν κατέκτησε 

ούτε ένα χρυσό μετάλλιο. 

αΓΩΝεσ ΜικΡΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Η 15η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
27 ΜΑΪΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ  ΑΜΚΕ 1985-2011
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΥΠΡΟΣ 394 330 296 1020

2 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 386 278 278 942

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 261 274 267 802

4 ΜΟΝΑΚΟ 97 119 174 390

5 ΜΑΛΤΑ 57 103 145 305

6 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 54 89 112 255

7 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 42 43 68 218

8 ΑΝΔΟΡΡΑ 38 81 99 218

9 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4 2 2 8

ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Α/Α ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΗ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1. 1985 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2η 15 8 9 32

2. 1987 ΜΟΝΑΚΟ 3η 13 17 16 46

3. 1989 ΚΥΠΡΟΣ 1η 26 25 28 79

4. 1991 ΑΝΔΟΡΡΑ 3η 22 16 23 61

5. 1993 ΜΑΛΤΑ 2η 26 23 22 71

6. 1995 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2η 22 25 22 69

7. 1997 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 2η 30 24 15 69

8. 1999 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 3η 14 13 15 42

9. 2001 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2η 27 21 17 65

10. 2003 ΜΑΛΤΑ 1η 34 20 27 81

11. 2005 ΑΝΔΟΡΡΑ 1η 39 28 24 91

12. 2007 ΜΟΝΑΚΟ 1η 36 33 24 93

13. 2009 ΚΥΠΡΟΣ 1η 58 47 34 139

14. 2011 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1η 32 30 20 82

ΣΥΝΟΛΟ 1η 394 330 296 1020

Η Ελένη Αρτυματά με τη σημαία 
των Αγώνων στην διοργάνωση 
που έγινε στην Κύπρο το 2009

Τα αγωνίσματα κολύμβησης το 2009 
πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό 

Κολυμβητήριο Λεμεσού.

Η Εθνική ομάδα Καλαθόσφαιρας όπως παρατάχθηκε στους 
αγώνες που διοργανώθηκαν το 1989 στην Κύπρο.

Φωτογραφία από την τελετή  
έναρξης στο ΓΣΠ στους Αγώνες που  

διοργάνωσε η Κύπρος το 2009
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Ο αθλητικός πολυχώρος “Coque” είναι μια σύγχρονη εγκα-
τάσταση συνολικής επιφάνειας 60.000 τετραγωνικών μέτρων, 
στην οποία πραγματοποιούνται αθλητικές συναντήσεις και πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες και συνέδρια). Το όνομα του 
αποδίδει και το αρχιτεκτονικό σχήμα του (κέλυφος). Στους χώ-
ρους του λειτουργούν αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυ-
χής, εστιατόριο και μπαρ, συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχείο και 
εκθεσιακός χώρος. 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν την  κεντρική 

σάλα “Arena”, η οποία διαθέτει κλειστό στίβο 200μ. και μπορεί 
να φιλοξενήσει 8300 θεατές, μία δεύτερη κλειστή αίθουσα την 
“Gymnase” (988 θέσεων), καθώς και το κλειστό κολυμβητή-
ριο που διαθέτει δύο πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων 50μ. (η 
μία στο υπόγειο), και μπορεί να φιλοξενήσει 577 θεατές.

Στους χώρους αυτούς θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα Καλα-
θόσφαιρας, Πετόσφαιρας, Κολύμβησης, Επιτραπέζιας Αντι-
σφαίρισης, όπως επίσης και το Μπιτς Βόλεϊ, σε ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους έξω από το “D’ Coque”.  

“Coque”: καλαθόσφαιρα-
Πετόσφαιρα-Μπιτς 
Βόλεϊ-κολύμβηση-επιτρ.
αντισφαίριση

Το αγωνιστικό πρόγραμμα αρχίζει από την Τρίτη 28 Μαΐου, και συγκροτείται από δέκα διαφορετικά αθλήματα εκ των οποίων τα δύο είναι 
ομαδικά. Τα αθλήματα αυτά είναι : Αντισφαίριση, Γυμναστική, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Καλαθόσφαιρα, Κολύμβηση, Πετόσφαιρα & Μπιτς 
Βόλεϊ, Ποδηλασία, Σκοποβολή, Στίβος, και Τζούντο.  Κύριες εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι το Εθνικό Στάδιο Στίβου και o 
αθλητικός πολυχώρος “D’ Coque” στην περιοχή Kircberg” στον οποίο θα στεγαστούν τέσσερα αθλήματα, το Διοικητικό Κέντρο, και το  Κέ-
ντρο Τύπου. 
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Τ ο Λουξεμβούργο διοργάνωσε για πρώτη φορά τους αγώνες το 1995. Σε εκείνη τη διοργά-
νωση που συμπεριελάμβανε εννέα αθλήματα, και έλαβαν μέρος 684 αθλητές, η Ισλανδία 
κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τον μεταλλίων με 33 χρυσά, αφήνοντας στη δεύτερη 

την Κύπρο με 22 (η μεγαλύτερη διαφορά που υπήρξε ποτέ υπέρ της Ισλανδίας), και στην τρίτη τους 
διοργανωτές με 20 χρυσά).

Η διοργανώτρια χώρα, αποτελεί τη μία εκ των τριών «μεγάλων δυνάμεων» των αγώνων, αφού 
βρίσκεται σε όλες τις διοργανώσεις στην τριάδα του πίνακα των μεταλλίων. Ωστόσο δεν κατάφερε 
ποτέ να κατακτήσει την πρώτη θέση (!!!), αφού πάντα περιοριζόταν είτε στη 2η θέση (πέντε φορές), 
και κυρίως στην 3η θέση (εννέα φορές). Η τελευταία της παρουσία στο Λίχτενσταϊν ήταν η καλύτε-
ρη, αφού για πρώτη φορά διεκδίκησε με αξιώσεις την πρώτη θέση, κατακτώντας 30 χρυσά μετάλ-
λια, την οποία έχασε από την Κύπρο (32 χρυσά). Κύρια αιτία της ανόδου αυτής ήταν η εξαιρετική 
απόδοση των κολυμβητών της που στέρησαν αρκετά χρυσά μετάλλια από την Ισλανδία. Ο στόχος 
των διοργανωτών είναι αυτή τη φορά να εκμεταλλευτούν την «έδρα», και να κατακτήσουν για πρώ-
τη φορά στην ιστορία τους την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων.

Η διαμονή των αθλητικών αποστολών εξασφαλίστηκε κατά κύριο λόγο σε έξι διαφορετικά ξε-
νοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας πέραν των 1200 κλινών τα οποία θα βρίσκονται σε ακτίνα όχι 
μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξα-
γωγή των αγώνων. Παράλληλα θα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο μεταφορών που έχει ετοιμαστεί 
για τους αγώνες.

Η τελετή έναρξης των Αγώνων θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στάδιο του Στίβου «Josy 
Barthel», τη Δευτέρα 27 Μαΐου στις 20.00. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν επίσης η Γενική 
Συνέλευση, η Συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι Τεχνικές Συνεδρίες στις οποίες θα επι-
βεβαιωθούν οι δηλώσεις συμμετοχών.

15οι ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΛοΥξΕΜβοΥΡΓο 27η ΜΑΐοΥ - 1η ΙοΥΝΙοΥ - ΑγΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ

Αγωνίσματα Χώρος Διεξαγωγής Δευτέρα 27/5 Τρίτη 28/5 Τετάρτη 29/5 Πέμπτη 30/5 Παρασκευή 31/5 Σάββατο 1/6

Εθνικό Στάδιο 
“Josy Barthel”

Τελετή Έναρξης 
20:00

Στίβος Εθνικό Στάδιο 
“Josy Barthel” 15:30-21:00 16:30-20:30 14:00-17:30

Ποδηλασία “Cessange” Time Trial 
17:00

Ποδηλασία Δρόμου 
14:00

Ορεινή Ποδηλασία 
(“Hesperange”) 17:30

Τζούντο “Tramsschap”
Ατομικό 

12:00-14:30
18:00-20:00

Ομαδικό
 12:00-17:00

Επιτραπέζια 
Αντισφαίριση “Coque” Ομαδικό 

10:00-18:30
Ομαδικό 

10:00-18:00
Διπλό 

10:00-18:00
Ατομικό 

10:00-18:00
Ατομικό 

10:00-14:00

Αντισφαίριση “Arquebusiers” Απλό / Διπλό 
09:00-20:00

Απλό / Διπλό 09:00-
20:00

Απλό / Διπλό 09:00-
20:00

Απλό / Διπλό 09:00-
20:00

Τελικοί Απλών 
09:00-16:00

Κολύμβηση “Coque” Σειρές / Τελικοί 
10:00/17:30-19:30

Σειρές / Τελικοί 
10:00/17:30-19:30

Σειρές / Τελικοί 
10:00/17:30-19:30 Τελικοί 17:30-19:30

Γυμναστική “Belair” 10:00-14:00 12:00-19:45

Σκοποβολή “Tramsschap” Τραπ 
10:00-14:00

Αεροβόλο Όπλο/ 
Τραπ 10:00-16:00 

10:00-18:00

Αεροβόλο Πιστόλι 
10:00-17:00

Καλαθόσφαιρα “Coque” 16:45-20:30 18:15-20:00 13:45-22:00 11:00-22:00 09:00-18:00

Πετόσφαιρα “Coque” Σάλας 14:00-22:00
Μπιτς 13:00-19:00

Σάλας 10:00-22:00 
Μπιτς 13:00-19:00

Σάλας 10:00-22:00 
Μπιτς 13:00-19:00

Σάλας 10:00-22:00 
Μπιτς 13:00-19:00

Σάλας 10:00-18:00 
Μπιτς 10:00-15:00

Εθνικό Στάδιο 
“Josy Barthel” Τελετή Λήξης 20:00

ARE YOU 
READY 
FOR THE 
GAMES

ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΕΣ, ΔΕΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ,  

800 ΑΘΛΗΤΕΣ
εΓκαταστασεισ

ΜΕ ΕΠΙΚΕνΤΡΟ ΤΟ “Coque” 
ΚΑΙ ΤΟ “Josy Barthel”

Ο αθλητικός πολυχώρος “Coque”, 
θα αποτελεί το Διοικητικό κέντρο των 
αγώνων και σε αυτό θα διεξαχθούν 

πέντε συνολικά αθλήματα.
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
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ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

1985 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝο - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 21 7 4 32

2 ΚΥΠΡΟΣ 15 8 9 32

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 11 23 18 52

4 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2 11 11 24

5 ΑΝΔΟΡΡΑ - - 4 4

6 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ - - 4 4

7 ΜΟΝΑΚΟ - - 2 2

8 ΜΑΛΤΑ - - 1 1

1987 ΜοΝΑΚο - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 27 14 7 48

2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 15 25 22 62

3 ΚΥΠΡΟΣ 13 17 16 46

4 ΜΟΝΑΚΟ 6 3 11 20

5 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 3 1 6 10

6 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1 5 5 11

7 ΜΑΛΤΑ 1 1 4 6

8 ΑΝΔΟΡΡΑ - - 1 1

1989 ΚΥΠΡοΣ  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΥΠΡΟΣ 26 25 28 79

2 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 21 19 10 50

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 12 16 18 46

4 ΜΟΝΑΚΟ 5 7 9 21

5 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 5 2 7 14

6 ΑΝΔΟΡΡΑ 3 1 4 8

7 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2 4 2 8

8 ΜΑΛΤΑ 1 1 3 5

1991 ΑΝΔοΡΡΑ  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 27 19 18 64

2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 23 22 15 60

3 ΚΥΠΡΟΣ 22 16 23 61

4 ΜΟΝΑΚΟ 8 13 14 35

5 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1 2 5 8

6 ΜΑΛΤΑ 1 2 4 7

7 ΑΝΔΟΡΡΑ - 5 9 14

8 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ - 3 3 6

1993 ΜΑΛΤΑ  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 36 17 15 68

2 ΚΥΠΡΟΣ 26 23 22 71

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 8 14 10 32

4 ΜΟΝΑΚΟ 7 13 10 30

5 ΜΑΛΤΑ 4 7 21 32

6 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 4 2 7 13

7 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2 6 5 13

8 ΑΝΔΟΡΡΑ - 5 10 15

1995 ΛοΥξΕΜβοΥΡΓο  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 33 17 28 78

2 ΚΥΠΡΟΣ 22 25 22 69

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 20 26 12 58

4 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 5 2 1 8

5 ΜΟΝΑΚΟ 3 4 17 24

6 ΑΝΔΟΡΡΑ 2 5 8 15

7 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2 5 2 9

8 ΜΑΛΤΑ 1 4 7 12

1997 ΙΣΛΑΝΔΙΑ  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 33 32 32 97

2 ΚΥΠΡΟΣ 30 24 15 69

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 24 22 19 65

4 ΜΟΝΑΚΟ 7 6 14 27

5 ΜΑΛΤΑ 5 10 12 27

6 ΑΝΔΟΡΡΑ 3 5 10 18

7 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 3 5 10 18

8 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 2 3 3 8

1999 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΐΝ  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 29 20 24 73

2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 20 16 19 55

3 ΚΥΠΡΟΣ 14 13 15 42

4 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 6 5 7 18

5 ΑΝΔΟΡΡΑ 5 12 11 28

6 ΜΟΝΑΚΟ 5 9 6 20

7 ΜΑΛΤΑ 4 8 8 20

8 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 3 3 2 8

2001 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝο  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 31 18 16 65

2 ΚΥΠΡΟΣ 27 21 17 65

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 12 24 16 52

4 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 12 8 16 36

5 ΜΑΛΤΑ 7 12 16 35

6 ΜΟΝΑΚΟ 5 8 14 27

7 ΑΝΔΟΡΡΑ 5 6 7 18

8 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 2 2 2 6

2003 ΜΑΛΤΑ  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΥΠΡΟΣ 34 20 27 81

2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 21 17 15 53

3 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 20 24 23 67

4 ΜΑΛΤΑ 11 18 15 44

5 ΜΟΝΑΚΟ 7 7 10 24

6 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 6 10 9 25

7 ΑΝΔΟΡΡΑ 4 6 8 18

8 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 2 1 2 5

 ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕνΕΣ ΔΙΟΡΓΑνΩΣΕΙΣ 
ΑΓΩνΩν ΜΙΚΡΩν ΚΡΑΤΩν ΕΥΡΩΠΗΣ

Η αίθουσα «Tramsschap», βρίσκεται στο χώρο του πρώ-
ην αμαξοστασίου (Τραμ) του Λουξεμβούργου που χτίστηκε το 
1908. Το 1999 κατεδαφίστηκε και χτίστηκε ένα σύγχρονο 
αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο. 

Στην κύρια Σάλα θα γίνουν οι αγώνες του Τζούντο. Έχει έκτα-
ση 30Χ45 μ. και διαθέτει πτυσσόμενες κερκίδες που μπορούν 
να φιλοξενήσουν 600 θεατές. Χρησιμοποιείται κυρίως από ομά-
δες καλαθόσφαιρας και για σχολικούς αγώνες.

Το «Centre Culturel» είναι αίθουσα που χρησιμοποιείται κυρί-
ως για μουσική-κονσέρτα. Έχει έκταση 19Χ34μ. με ηχητική προ-
στασία, και δυνατότητες ειδικού φωτισμού και ήχου. Θα προσαρ-
μοστεί για τις ανάγκες της Σκοποβολής.

Το Cessange” είναι πολιτιστικό κέντρο που βρίσκεται στα Νο-
τιοδυτικά της πόλης του Λουξεμβούργου. Από εκεί θα γίνει η εκ-
κίνηση των αγωνισμάτων της Ποδηλασίας Δρόμου και το Time 
Trial. Η διαδρομή σε αριστερόστροφη πορεία είναι συνολικού 
μήκους 10.5Km και με πολύ μικρές υψομετρικές διαφορές. Οι 
θεατές προβλέπεται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από το 
σημείο εκκίνησης και τερματισμού που είναι το ίδιο.

To «Differange» είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη του Λουξεμ-
βούργου και βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας στα Σύνορα με 
τη Γαλλία και το Βέλγιο σε απόσταση 26Κm από την πρωτεύου-
σα. Είναι γνωστή ως η βιομηχανική περιοχή της χώρας και εκεί 
θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα Σκοποβολής Τραπ-Διπλό Τραπ.

Το Εθνικό Στάδιο του Λουξεμβούργου άνοιξε τις πύλες του το 
1931 και ανακαινίστηκε πλήρως το 1990. Από το 1993 πήρε 
το όνομα του Josy Barthel, του μοναδικού χρυσού Ολυμπιονίκη 
του Λουξεμβούργο, που κέρδισε στο Ελσίνκι (1952) τα 1500μ.

Είναι χωρητικότητας 8.054 θέσεων εκ των οποίων οι 1000 
στεγασμένες, και για τις ανάγκες των αγώνων προστέθηκε προ-
θερμαντήριο με ταρτάν. Σε αυτό θα πραγματοποιηθούν η τελετή 
έναρξης και τα αγωνίσματα Στίβου. Στην είσοδο του βρίσκεται η 
«Πύλη του Μαραθωνίου» στην οποία θα παραμείνει αναμμένη η 
φλόγα καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων. Το “Josy Barthel” είναι 
επίσης η έδρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Λουξεμ-
βούργου.   

Το αγώνισμα της Ορεινής Ποδηλασίας θα διεξαχθεί στην κοι-
νότητα “Hesperange”, που βρίσκεται εφτά περίπου χιλιόμετρα 
στα νοτιοανατολικά από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Η “ Hall Sportif Belair ” χτίστηκε ειδικά για τους αγώνες των 
ΑΜΚΕ, και βρίσκεται δίπλα από το Εθνικό Στάδιο Στίβου “Josy 
Barthel”. Είναι χωρητικότητας 200 θεατών και σε αυτή θα διεξα-
χθεί η Ενόργανη Γυμναστική.

Το αθλητικό κέντρο στο οποίο θα διεξαχθούν οι αγώνες Αντι-
σφαίρισης, διαθέτει επτά ανοικτά γήπεδα τένις και πέντε κλειστά. 
Για τις ανάγκες των αγώνων θα διατεθούν τρία ανοικτά γήπεδα, 
που μπορούν να φιλοξενήσουν 250 θεατές. Διαθέτει φυσιοθε-
ραπευτήριο, ενώ θα λειτουργήσει επίσης και κέντρο τύπου. Το 
“Club” μετεξελίχθηκε ως κέντρο αντισφαίρισης από το 1922 και 
ανακαινίστηκε πρόσφατα. Ιστορικά, το “Arquebusiers”, ιδρύθη-
κε το 1402 ως σώμα επίλεκτων σκοπευτών.

“Tramsschap” : τζούντο – αεροβόλο Πιστόλι

“Cessange” : Ποδηλασία Δρόμου –Time Trial

“Differdange” : τραπ-Διπλό τραπ 

εθνικό στάδιο “Josy Barthel” : τελετή Έναρξης - στίβος

“Hesperange”: ορεινή Ποδηλασία

“ Hall Sportif Belair” : Γυμναστική 

“Arquebusiers” : αντισφαίριση

Το Εθνικό Στάδιο του 
Λουξεμβούργου “Josy Barthel”

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Λουξεμβούργου 
Josy Barthel, στον τερματισμό των 1500μ. 

στην Ολυμπιάδα του Ελσίνκι το 1952.
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

2013

ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

2009 ΚΥΠΡοΣ  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΥΠΡΟΣ 58 47 34 139

2 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 32 24 25 81

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 26 17 19 62

4 ΜΟΝΑΚΟ 8 17 17 42

5 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 4 9 16 29

6 ΜΑΛΤΑ 3 6 12 21

7 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 2 4 12 18

8 ΑΝΔΟΡΡΑ 1 7 9 17

2011 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΐΝ   - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΥΠΡΟΣ 32 30 20 82

2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 30 15 27 72

3 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 20 23 25 68

4 ΜΑΛΤΑ 8 12 9 29

5 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 6 10 11 27

6 ΜΟΝΑΚΟ 6 9 14 29

7 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4 2 2 8

8 ΑΝΔΟΡΡΑ 3 7 5 15

9 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 3 4 11 18

2005 ΑΝΔοΡΡΑ   - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΥΠΡΟΣ 39 28 24 91

2 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 26 23 27 76

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 18 21 23 62

4 ΜΟΝΑΚΟ 11 8 18 37

5 ΑΝΔΟΡΡΑ 8 14 9 31

6 ΜΑΛΤΑ 7 13 18 38

7 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 6 9 7 22

8 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 5 5 3 13

2007 ΜοΝΑΚο  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΥΠΡΟΣ 36 33 24 93

2 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 31 23 24 78

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 20 25 36 81

4 ΜΟΝΑΚΟ 19 16 17 52

5 ΜΑΛΤΑ 4 9 17 30

6 ΑΝΔΟΡΡΑ 4 6 7 17

7 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 4 6 6 16

8 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 3 5 5 13

Π ραγματοποιήθηκαν στη Βερόνα της Ιταλίας από τις 24-27 Οκτωβρίου, η 18η 
Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κινήματος «Fair Play» (E.F.P.M.), και το 18ο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Fair Play». Οι εργασίες της 18ης Γενικής Συνέλευσης που 

ήταν παράλληλα και εκλογική, αναγνώρισαν έμπρακτα την προσφορά της Κύπρου στο 
κίνημα,  με την επανεκλογή του κ. Λόττα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του E.F.P.M..

Παράλληλα, τιμήθηκε η αθλήτρια του Κανό-Καγιάκ Χριστιάνα Παύλου, με το ατο-
μικό δίπλωμα «Fair Play» για το 2012. Η 14χρονη αθλήτρια στο πλαίσιο Παγκυπρίων 
αγώνων, δόθηκε από τους κριτές ως πρώτη στην κατάταξη στο αγώνισμα των 200μ.-
Κ1. Ωστόσο, η Παύλου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, και  επειδή δεν υπήρχε φω-
το-φίνις, είπε στους κριτές ότι στην πραγματικότητα η συναθλήτρια της Ελεωνόρα Ια-
κώβου, τερμάτισε για μερικά εκατοστά στην πρώτη θέση, και αυτή έπρεπε να καταλάβει 
τελικά τη 2η θέση. Η Ομοσπονδία πρότεινε να τιμηθεί η Παύλου για την ενέργεια της 
αυτή, κάτι που αποδέχτηκε και η E.F.P.M..

Τις εργασίες του Συνεδρίου απασχόλησε το θέμα «Επαγγελματικός Αθλητισμός 
και Fair Play» και στο τέλος του συντάχθηκε η «Διακήρυξη της Βερόνα». Στο πλαίσιο 
αυτό αναπτύχθηκε η σημαντική ευθύνη που αναλογεί ιδιαίτερα έναντι της νεολαίας, 
σε όσους θεωρούνται ως πρότυπα, και κυρίως τις πολύ  δημοφιλείς ομάδες και τους 
προβεβλημένους αθλητές τους. 

To Ευρωπαϊκό Κίνημα «Fair Play» (E.F.P.M.), κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουν μια πολιτική διαλόγου σε συνεχή βάση για θέ-
ματα που αφορούν παγκόσμια ζητήματα, όπως οι δωροδοκίες και η διαφθορά, η δια-
κίνηση αθλητών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, το ντόπινγκ, το παράνομο στοίχημα 
και το ξέπλυμα χρήματος μέσω του αθλητισμού. Ο διάλογος θα πρέπει να αναπτυχθεί 
ταυτόχρονα, ανάμεσα στους ανεξάρτητους υπερεθνικούς αθλητικούς οργανισμούς, 
τις Εθνικές κυβερνήσεις, και το Ευρωπαϊκό αθλητικό κίνημα για καλύτερο συντονισμό 
των ενεργειών.

EurOPEAn 
FAiR PlAY 
MOvEMEnT
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Επαγγε λματικός Αθλητισμός 
και «Fair Play» 

18η Γενική Συνέλευση 
E.F.P.M. 24 - 26 Οκτ. 2012, 

Βερόνα, Ιταλία 

Το 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Fair Play (E.F.P.M.) - που πραγματοποιήθηκε στη Βερόνα από τις 24 έως 26 Οκτώβριου και 

σε αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι από 25 ευρωπαϊκές εθνικές οργανώσεις Fair Play, με 120 συμμετέχοντες – συζήτησε το 

θέμα «Επαγγελματικός Αθλητισμός και Fair Play».

Λαμβάνοντας υπόψη:
l Την ευθύνη της EFPM να προωθήσει τις αξίες και αρχές του Ευ Αγωνίζεσθαι σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, 

από το επίπεδο της βάσης μέχρι τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου

l ότι ο αθλητισμός προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στην κοινωνία ως όχημα για τις πολιτιστικές δραστηριότητες 

και την διαπολιτισμική αλληλοκατανόηση, όπως επίσης και ως εργαστήρι κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης

l τη σημαντική ευθύνη που προκύπτει σε δημοφιλείς ομάδες και αστέρια του επαγγελματικού αθλητισμού υπό την 

ιδιότητά τους ως πρότυπα προς μίμηση, ειδικά στα μάτια των νέων ανθρώπων

l ότι όσο ο αθλητισμός υψηλού επιπέδου γίνεται όλο και πιο εμπορευματοποιημένος, τόσο οι δυνάμεις της αγοράς θα 

τείνουν να ανατρέψουν τις κεντρικές αρχές που διέπουν τον καλό και θεμιτό ανταγωνισμό, και να τις αντικαταστήσουν με 

μια αναζήτηση για το τι πουλάει, και με την επιδίωξη της επιτυχίας με κάθε κόστος, δεδομένα που αντιπροσωπεύουν μια 

απειλή για την ακεραιότητα του αθλητισμού

l το γεγονός ότι αθλητισμός υψηλού επιπέδου διαθέτει ένα τεράστιο δυναμικό, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει θετι-

κό ρόλο στην κοινωνία ως βιτρίνα για την αριστεία, την δέσμευση  και την επίτευξη των στόχων, αλλά μπορεί να εκπληρώ-

σει αυτό ρόλο, μόνο αν λειτουργεί εντός των ορίων της ηθικής

l ότι η παρουσία εντός των κόλπων του επαγγελματικού αθλητισμού δεν σημαίνει την απόκτηση προσωπικού πλούτου, 

αλλά την εκπλήρωση ενός έργου που περιλαμβάνει το σεβασμό των κανόνων, του δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

l ότι η παρούσα οικονομική κρίση στην Ευρώπη έχει πέραν από τις νομισματικές πτυχές, και ηθικές

l οι συζητήσεις για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τα σχέδια και τα προγράμματά του, καθώς και οι 

προτάσεις που διατυπώθηκαν τέθηκαν από τους συμμετέχοντες,

η EFPM καλεί :
l το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση (1) να καθιερώσουν έναν συνεχή πολιτικό διάλογο για θέματα 

που έχουν αποκτήσει παγκόσμια διάσταση, όπως η δωροδοκία και η διαφθορά στον αθλητισμό, η διακίνηση ανήλικων 

παικτών, και παικτών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η καταπολέμηση του ντόπινγκ, του παράνομου στοιχήμα-

τος, και του ξεπλύματος χρήματος μέσω του αθλητισμού, και (2) να στηρίξουν διακρατικά δίκτυα που επικεντρώνονται σε 

προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την εξάλειψη των παραπάνω πρακτικών.

l τις κυβερνήσεις, (1) για τη δημιουργία αυτών των μέσων έρευνας και τιμωρίας που είναι απαραίτητα για την εξά-

λειψη των ανωτέρω πρακτικών, ή την διακρίβωση των πραγματικών περιπτώσεων όταν αυτές εμφανίζονται (2) για τη 

δίωξη των δραστών που ευθύνονται για τα στημένα παιχνίδια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αυτοί βρίσκονται συχνά έξω από 

το πεδίο των αθλητικών οργανισμών (3) να υποστηρίξουν όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την αθλητική 

κοινότητα με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και όλων των άλλων μορφών μισαλλοδοξίας στον 

αθλητισμό (4) να εργαστούν σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους Εθνικούς αθλητικούς οργανισμούς/ομοσπονδίες 

για την ανάπτυξη των σχεδίων και των εκστρατειών που αποσκοπούν στην εφαρμογή των αξιών και των αρχών του Ευ 

Αγωνίζεσθαι, όχι μόνο σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες - από το επίπεδο της βάσης μέχρι αυτό του επαγγελματικού 

αθλητισμού - αλλά και στις υπόλοιπες καθημερινές ενασχολήσεις και (5) να συνεργάζονται με φορείς αθλητικών στοιχημα-

τικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο κανόνων λειτουργίας της αθλητικής στοιχηματικής αγοράς, 

και να διευκολύνουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά των παράνομων εταιρειών/προσώπων που ασχολούνται με αυτή 

τη δραστηριότητα.
l την αθλητική κοινότητα, (1) να διαχειριστεί τον επαγγελματικό αθλητισμό με έναν τρόπο που βασίζεται στη διατήρη-

ση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όλων των εμπλεκομένων και στο σεβασμό των ηθικών αξιών - αυτά συνεπάγονται απόρ-

ριψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο- (2) να λάβει όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την καταπολέμηση των πολλών 

διαφορετικών κινδύνων που σχετίζονται με την υπερβολική εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και (3) να προωθήσει την 

εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και/ή έργων που αποσκοπούν στην προώθηση των Ολυμπιακών αξιών.

l τις διακυβερνητικές οργανώσεις του αθλητισμού, τις Ευρωπαϊκές Εθνικές Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή αθλητική 

κοινότητα, να καθιερώσουν στενότερη συνεργασία, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της διαφάνειας στον Ευρωπαϊκού 

αθλητισμό, από την οποία όλοι θα επωφεληθούν μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών.

Η E.F.P.M. έχει δεσμευθεί πλήρως να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων!
Βερόνα, 27 Οκτωβρίου 2012

Διακήρυξη 
   της Βερόνα 

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε σε ειδική τελετή που 
διοργάνωσε στις 29 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο, 
τους καλύτερους έφηβους και νεάνιδες όλων των αθλημά-

των για το 2012. Η Ετήσια Βράβευση θεσμοθετήθηκε και καθιε-
ρώθηκε ύστερα από το εισήγηση της ΔΟΕ το 1985, όπως βρα-
βεύονται για τις επιδόσεις τους οι νέοι αθλητές και αθλήτριες. 

Η εκδήλωση κατέστη θεσμός συμπληρώνοντας φέτος 28 
χρόνια ζωής, και η σημασία της καταδεικνύεται επιπρόσθετα, 
από τα ονόματα των αθλητών που κατά καιρούς βραβεύτηκαν 
με τον τίτλο του καλύτερου έφηβου και της καλύτερης νεανίδας 

αθλήτριας. Οι Σταύρος Μιχαηλίδης, Γιώργος Αχιλλέως, Μάρκος 
Παγδατής, Παύλος Κοντίδης, Χρυσταλλένη Τρικωμίτη, Παναγιώ-
τα Ανδρέου είναι μόνο μερικά από τα ονόματα των αθλητών που 
βραβεύτηκαν. Όλοι αυτοί στη συνέχεια στελέχωσαν τις ομάδες 
της Ολυμπιακής Επιτροπής στις μεγάλες διοργανώσεις χαρίζο-
ντας στην Κύπρο ανεπανάληπτες αθλητικές στιγμές με αποκο-
ρύφωμα το αργυρό μετάλλιο του Παύλου Κοντίδη στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Οι βραβεύσεις αποτελούν την 
ελάχιστη αναγνώριση που οφείλουμε να δώσουμε στις προσπά-
θειες των ίδιων των αθλητών αλλά και των γονιών στους.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 
κοΡυΦαιΩΝ 
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2012
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ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΕΦΗΒΟΣ

ΣΥΝδΕΣμΟΣ ΑΥΤΟκΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝδΡΕΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΝΕΑΝΙΔΑ

ΣκΟΠΟΒΟΛΗ

Ο Κρίστης Ανδρέου υπήρξε ποδο-
σφαιριστής της ΑΕΛ Λεμεσού και 
από το Σεπτέμβριο του 2012 με-

ταγράφηκε στη Slovacko FC, ομάδα του 
Τσέχικου Πρωταθλήματος. Κλήθηκε και 
αγωνίστηκε στην Εθνική Ομάδας Παίδων, 
και από το 2012 είναι μέλος της Εθνικής 
Ομάδας Νέων (U19) και των Εθνικών Ομά-
δων Ελπίδων (U21). Με το ποδοσφαιρικό 
του ταλέντο, τον αδαμάντινο χαρακτήρα 
του αλλά και τη δυνατή προσωπικότητα 
του, συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η Εθνική 
Νέων να επιτύχει τον στόχο της πρόκρισης 
στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος.

κΡΙΣΤΗΣ ΑΝδΡΕΟΥ 

ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΕΦΗΒΩΝ

ΠΟδΟΣφΑΙΡΟ 

Ο Ευτύχιος Έλληνας γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 
1992 και από την ηλικία των επτά χρόνων, βρέθηκε 
στο «μπάκετ» ενός καρτ. Αμέσως ξεχώρισε για το 

ταλέντο του, και οι νίκες διαδέχονταν η μία την άλλη. Οι 
επιτυχίες του ξεπέρασαν τα σύνορα της Κύπρου, και το με-
γαλύτερο βήμα στην καριέρα του έγινε όταν μετέβη στην 
Αγγλία όπου έτρεξε στο πρωτάθλημα της Formula Ford, 
και στη συνέχεια στο πρωτάθλημα της Formula Renault, 
σημειώνοντας μάλιστα εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι επιτυ-
χίες αυτές είχαν ως φυσικό επακόλουθο τη μετάβαση του 
στο πρωτάθλημα GP3, το τελευταίο ίσως σκαλοπάτι πριν 
την είσοδο ενός αθλητή στο μαγικό κόσμο της Formula 1.

Με την ομάδα της Marussia Manor Racing (ομάδα η 
οποία συμμετέχει και στο πρωτάθλημα της Formula 1), 
αγωνίστηκε το 2012 στο πρωτάθλημα GP3. Εντυπωσία-
σε τους πάντες με το ταλέντο του και τα εξαιρετικά απο-
τελέσματα που σημείωσε, επιστέγασμα των οποίων ήταν 
η νίκη του στην πιο φημισμένη ίσως πίστα στον κόσμο, 
αυτήν της Μόνζα στην Ιταλία, απέναντι σε επαγγελματίες 
οδηγούς και μεγάλες εταιρίες κατασκευαστών. Ο αγώ-
νας αυτός, έτυχε παγκόσμιας προβολής, και η Κυπριακή 
Σημαία που αναρτήθηκε και ο Ελληνικός Ύμνος που ανα-
κρούστηκε έφτασαν στα σπίτια εκατοντάδων εκατομμυρί-
ων τηλεθεατών, προσφέροντας τεράστια θετική προβολή 
για την πατρίδα μας. 

Η Παναγιώτα Ανδρέου γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1995, και σε 
ηλικία μόλις 15 ετών σημείωσε επιδόσεις Παγκοσμίου επιπέδου σε 
επίπεδο Γυναικών. Αποκορύφωμα ήταν η κατάκτηση της 2ης θέσης 

στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μάριμπορ  το 2011. Η επιτυχία αυτή, έδωσε 
το δικαίωμα στην Κύπρο να εκπροσωπηθεί στους 30ους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο άθλημα του Σκιτ Γυναικών.

Η Ανδρέου επελέγη να εκπροσωπήσει την Κύπρο στους Αγώνες του Λονδί-
νου, και ήταν η νεαρότερη αθλήτρια της Κυπριακής ομάδας το περασμένο κα-
λοκαίρι. Στο Λονδίνο κατέλαβε την 16η θέση που ήταν η ψηλότερη για Κύπρια 
αθλήτρια στους αγώνες αυτούς. Παράλληλα ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυ-

ναικών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό στους Πανευρωπα-
ϊκούς Αγώνες Σκοποβολής 2012 που έγιναν στη Λάρνακα, ενώ την 

ίδια χρονιά, αναδείχτηκε δευτεραθλήτρια Κύπρου 
στην κατηγορία Γυναικών.

Η Ιωάννα Λεωνίδου είναι 18 ετών και ανήκει στο Σωματείο Απόλ-
λων Λεμεσού. Αγωνίστηκε ως βασικό στέλεχος των ομάδων του 

σωματείου κατά σειρά στα πρωταθλήματα πανκορασίδων, κορασί-
δων, νεανίδων και γυναικών. Είναι βασικό μέλος των Εθνικών ομά-
δων Νεανίδων και Γυναικών, όπως και της Εθνικής ομάδας Μπιτς 
Βόλεϊ με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Μπιτς Βόλεϊ U19 που έγινε στη Λάρνακα από 11-14 Ιουλίου, 
όπου κατέλαβε την 17η θέση μεταξύ 32 ομάδων.

ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΩΝΙδΟΥ 

ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΠΕΤΟΣφΑΙΡΑ
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ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΤΣΗ

ΕΠΑΘΛΟ 
«ΠΕΥΚΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»

ΠΕΝΤΑθΛΟ/δΙΑθΛΟ

ΑΛΕΞΑΝδΡΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙδΗΣ

ΕΠΑΘΛΟ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

ΣφΥΡΟΒΟΛΙΑ

Ε ι ς μνήμη του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου κάθε χρόνο βραβεύεται 
ο καλύτερος αθλητής/τρια του Στίβου με το έπαθλο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος». Για το 2012 το βραβείο απονεμήθηκε στον Αλέξανδρο Πουρ-

σανίδη.
Ο Αλέξανδρος Πουρσανίδης γεννήθηκε στην Πάφο στις 23 Ιανουαρίου 

1993 και το 2005 ξεκίνησε τον Στίβο και το άθλημα της Σφυροβολίας. Η πορεία 
του ήταν σταθερά ανοδική, σε αγώνες στην Κύπρο και την Ελλάδα, και το 2009 
ήρθε η πρώτη διεθνής διάκριση όταν εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στην Πα-
γκόσμια Γυμνασιάδα στην Ντόχα του Κατάρ. Το 2010 ήρθε η μεγάλη διάκριση 
εξασφαλίζοντας το αργυρό μετάλλιο στους 1ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 
στη Σιγκαπούρη.

Το 2012 σημείωσε δύο φορές Παγκύπριο ρεκόρ, με 67.04 (σφύρα 7.26Kg) 
και 77.86μ. (σφύρα 6Kg). Η τελευταία επίδοση, τον κατέταξε στη δεύτερη θέση 
της Πανευρωπαϊκής, και στην 3η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης για το αγώνι-
σμα της Σφυροβολίας. Η σημαντικότερη διάκριση το 2012 ήρθε στους Παγκό-
σμιους Αγώνες Εφήβων που έγιναν στη Βαρκελώνη, όπου με επίδοση 76.05μ. 
κατέλαβε την 4η θέση. Στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών κατέλαβε τη 2η 
θέση με επίδοση 67.04μ. (Σφύρα 7.26Kg). 

Π ρ ος τιμήν, του αείμνηστου πρώην Υπουργού Παιδείας Πεύκιου Γεωργιά-
δη η ΚΟΕ βραβεύει κάθε χρόνο τον καλύτερο αθλητή/τρια που ξεχώρισε 
τόσο με τις επιδόσεις του στα μαθήματα όσο και με τις αγωνιστικές του 

επιτυχίες.
Η Ελένη Πρατσή είναι 19 ετών και από το 2006 ανεβαίνοντας ηλικιακά, είχε 

σταθερές επιτυχημένες χρονιές, στο άθλημα του Διάθλου, όσο και στα επιμέ-
ρους αθλήματα που το συναποτελούν (κολύμβηση-τρέξιμο), ενώ παράλληλα 
υπήρξε άριστη μαθήτρια-φοιτήτρια στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, και πλέον στο 
Πανεπιστήμιο. 

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Διάθλου που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι 
στις 3-4 Νοεμβρίου 2012, και στο οποίο συμμετείχαν 24 χώρες, κατέκτησε το 
Αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία «Νεανίδων Α» (Youth A) για ηλικίες 17-18 ετών 
(1500 μέτρα τρέξιμο, 200 μέτρα κολύμβηση και 1500 μέτρα τρέξιμο συνεχό-
μενα). 

Κέρδισε την πρώτη θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τριάθλου Γυναικών 
που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Τριάθλου. Κέρδισε παράλληλα μετάλλια στο 
Παγκύπριο πρωτάθλημα νεανίδων στην κολύμβηση, και  σε μαθητικούς αγώνες 
Στίβου. 

Το καλοκαίρι του 2012 τελείωσε με άριστα το Λύκειο, και εισήχθη επίσης με 
άριστα μέσω των Παγκυπρίων εξετάσεων ανάμεσα στους πρώτους στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου στην Αρχιτεκτονική.

Η σύζυγος του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου, κυρία Λόλα 
Παπαδοπούλου, απονέμει το βραβείο στον Αλέξανδρο Πουρσανίδη.

Η σύζυγος του αείμνηστου Πεύκιου Γεωργιάδη, κυρία μαργαρίτα 
Γεωργιάδου, απονέμει το βραβείο στην Ελένη Πρατσή.

ΤιΜΗΤιΚΕΣ 
ΒρΑΒΕΥΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των βραβεύσεων η ΚΟΕ 
απένειμε Ειδικές Τιμητικές Βραβεύσεις 
σε τρεις αθλητές για την πρόοδο 
στις αθλητικές επιδόσεις τους και τα 
αποτελέσματα που πέτυχαν κατά το 
2012 στους ακόλουθους αθλητές : 

Ο Νικόλας Βασιλείου είναι 16 ετών και το 
2012 σημείωσε μεγάλη πρόοδο σημειώνο-
ντας εξαιρετικές επιτυχίες σε διεθνές επίπε-
δο στο άθλημα του Σκιτ. Σημαντικότερη κο-
ρυφαία διάκριση η κατάκτηση του Χρυσού 
Μεταλλίου στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες 
στην κατηγορία Εφήβων που έγιναν στην 
Λάρνακα. Στους ίδιους αγώνες ως μέλος της 
Εθνικής ομάδας Εφήβων, κατέκτησε το Χάλ-
κινο μετάλλιο. 

Ο Πέτρος Χρυσοχός είναι 17 ετών και μέλος των Εθνικών ομά-
δων από το 2008. Το 2012 κερδίζοντας τρεις τίτλους στο μονό και τέσσερις στο διπλό,  
βρέθηκε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο «Top Ten» της Ευρωπαϊκής κατάταξης για την ηλικία του. Για 2η 
συνεχόμενη χρονιά αναδείχτηκε από την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία «αντισφαιριστής της χρονιάς U16». Βρέ-
θηκε στην 3η θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης αγοριών U16.  Ήδη μέσα στο 2013, ακολουθώντας τα χνά-
ρια του Μάρκου Παγδατή, προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του Αυτραλιανού Όπεν στην κατηγορία Εφήβων 
φτάνοντας μέχρι τους 32 της διοργάνωσης.

ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ
ΑΝΤΙΣφΑΙΡΙΣΗ 

ΝΙκΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣκΟΠΟΒΟΛΗ 

Η Ειρήνη Πασιουλή είναι 18 ετών και το 
2012 κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Τάε Κβο Ντο Νεανί-
δων που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, 
όπως και την 5η θέση στο Διεθνές Τουρνουά 
Ά  κατηγορίας Νεανίδων (World Cup) που 
πραγματοποιήθηκε στη Σερβία. Παράλληλα 
κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 
Γυναικών στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα.  

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΙΟΥΛΗ
ΤΑΕ κΒΟ ΝΤΟ
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕφΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙδΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟμΟΣΠΟΝδΙΩΝ ΑΝΑ ΑθΛΗμΑ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ
ΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΓΚΟΛΦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΛΑΥΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ & ΡΥΘΜΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΑΣΙΑΣ
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ
ΘΕΜΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΝΙΚΟΣ ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝΩΦ
ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΗ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΑΡΡΗΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΚΑΝΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΤΕ
ΣΑΒΒΑΣ ΖΕΒΛΑΡΗΣ
ΣΩΤΙΑ ΖΕΝΙΟΥ

KICK BOX ALL STYLES ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΑΛΒΙΝΑ ΣΙΟΥΚΡΗ

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΙΝΧΑΡΗ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΟΥΠΑ
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ

ΠΑΛΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΝΑΛΠΑΤΙΑΝ

ΠΕΝΤΑΘΛΟ / ΔΙΑΘΛΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΤΣΗ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΪΖΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΤΣΙΚΙΔΟΥ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΚΟΥΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΑΝΝΙΤΑ ΒΑΨΗ

ΣΤΙΒΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΪΖΟΥ
ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΑ

ΤΖΟΥΝΤΟ-ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΟΥΡΑΝΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΙΟΥΛΗ

ΤΡΙΑΘΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΟΥΑΤ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΪΛΟΡ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΧΟΚΕΪ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΪΖΟΥ
ΟμΑδΙκΑ ΑθΛΗμΑΤΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΙΤΤΑΚΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΡΙΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

ΧΑΝΤΜΠΩΛ
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

ΠΙΝΑκΑΣ ΒΡΑΒΕΥθΕΝΤΩΝ 
ΑΤΟμΙκΑ ΑΓΩΝΙΣμΑΤΑ
1 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) 
2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ) 
3 ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ (ΣΤΙΒΟΣ) 
4 ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΤΣΗ (ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΔΙΑΘΛΟ) 

5 ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΝΙΚΟΣ ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ (ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ / ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ / ΚΡΟΣ ΚΑΝΤΡΙ)

ΟμΑδΙκΑ ΑθΛΗμΑΤΑ
1 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΚΡΙΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) 
2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ (ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ) 
ΤΙμΗΤΙκΕΣ ΕΙδΙκΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
1 ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ) 
2 ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) 
3 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΙΟΥΛΗ (ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ) 

ΚΟρΥΦΑΙΟΙ 
ΕφΗΒΟΙ-ΝΕΑΝΙδΕΣ

2 012
«Τ ι μούμε τους έφηβους 

και τις νεάνιδες για να 
δώσουμε την αναγνώ-

ριση που οφείλουμε σ’ αυτούς που 
ξεχώρισαν και στους οποίους επεν-
δύουμε για μετάλλια και στις προσε-
χείς Ολυμπιάδες.  Και αναμένουμε ότι 
θα αντιγράψουν τις επιτυχίες ανδρών 
και γυναικών που μέσα από σκληρή 
δουλειά κέρδισαν το δίκαιο μερίδιο 
για την Κύπρο, είτε με το Αργυρό με-
τάλλιο του Κοντίδη είτε με τη συμμε-
τοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Λονδίνου και με τις θέσεις 
που κατέλαβαν.

Το ερώτημα· θα πάρουν μετάλλιο 
και στο ρίο το 2016; Θα τα καταφέ-
ρουν να δώσουν σ’ όλους εμάς χαρά 
και σ’ αυτούς που τιμούμε Νέανιδες 
και Έφηβους, παράδειγμα και πίστη;

Θα πάρουν μόνο αν πιστέψουν ότι 
“η νίκη είναι κατάσταση του μυαλού”.  
Γι’ αυτό οι έτοιμοι σωματικά, ψυχικά 
και πνευματικά θα νικήσουν.

Η ΚΟΕ όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος  ζήτησε από τις Ομοσπονδίες 
μέλη της να προτείνουν τους Έφη-
βους και τις Νεάνιδες που κρίνουν 
σύμφωνα με τις επιδόσεις τους, του 
2012, ότι πρέπει να είναι υποψήφιες/
ιοι για να βραβευθούν.

Προτάθηκαν από 32 Ομοσπονδί-
ες,  34 έφηβοι και 26 νεάνιδες.  Οι 
30 έφηβοι και 22 νεάνιδες  στα ατο-
μικά αθλήματα και οι 4 έφηβοι και οι 
4 νεάνιδες στα ομαδικά. 

Η επιλογή των κορυφαίων εφήβων 
και νεάνιδων δεν ήταν εύκολη γιατί 

όλοι/ες ή σχεδόν όλοι οι προτεινόμενοι 
είχαν μεγάλες επιτυχίες σε μεγάλους 
αγώνες. Όμως πάντα βέβαια υπάρχουν 
κριτήρια και βαρύτητα αγώνων.

Ούτως ή άλλως οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες είναι η Α’ επιλογή και τα Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα η Β’. Οι Κοινοπολιτεια-
κοί είναι μεγαλύτερης αξίας από τους 
Πανευρωπαϊκούς και αυτοί από τους 
Βαλκανικούς και τούτοι από τους Πα-
νελλήνιους κ.ο.κ.  Όπως τα κύπελλα 
είναι πιο μικρής αξίας από τα αντίστοιχα 
πρωταθλήματα.  

Όπως μεγαλύτερης αξίας είναι οι 
πολυαγώνες π.χ. Ολυμπιακοί, Κοινο-
πολιτειακοί, Μεσογειακοί που διεξά-
γονται ανά τετραετία από τα πρωτα-
θλήματα ενός αθλήματος που γίνονται 
ανά διετία ή κατ’ έτος ή και πιο  πολλές 
φορές το χρόνο κάποια από αυτά.  Και 
αυτά τα πρωταθλήματα παίρνουν αξία 
ανάλογα με τις συμμετοχές χωρών σ’ 
αυτά.

Επιτ. καθ. Ουράνιος 
μ. Ιωαννίδης

Πρόεδρος κΟΕ

ΑΝΑΓΝΩΡιΣΗ 
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΞΕΧΩΡιΣΑΝ
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ΠΟΛιΤιΣΜΟΣ –ΤΕΧΝΗ

ΝιΚΟΣ ΛιΜΝιΩΤΗΣ 
& ΝιΚΟΛΕΤΤΑ 
ΧΡιΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Νίκος Λιμνιώτης : Ο Νίκος Λιμνιώτης είναι 16 ετών, και 

φοιτά στο Ιδιωτικό Ειδικό Σχολείο “New Hope”. Είναι αθλη-
τής του Ποδοσφαίρου και του Μπόουλινγκ. Συμμετείχε στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Μπόουλινγκ 
(21-26 Οκτωβρίου, Πάφος), όπου κατέκτησε το αργυρό με-
τάλλιο στο ατομικό (single) και το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό 
(double).

Νικολέττα Χριστοδούλου : Η Νικολέττα είναι 19 ετών και 

φοιτά στο Ειδικό Σχολείο «Το σπίτι του Μάριου» στη Λεμε-
σό. Ασχολείται με το Μπόουλινγκ και το Κρος-Κάντρι (cross 
country). Συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπό-
ουλινγκ (21-26 Οκτωβρίου, Πάφος), όπου κατέκτησε το χάλ-
κινο μετάλλιο στο ατομικό (single), και το χρυσό μετάλλιο στο 
διπλό (double). Επιπρόσθετα συμμετείχε στους Παγκόσμιους 
Χειμερινούς Ειδικούς Ολυμπιακούς που πραγματοποιήθηκαν 
στην Κορέα από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου.

ΕιΔιΚΟι ΟΛΥΜΠιΑΚΟι 

Σ τ ο πλαίσιο της εκδήλωσης η Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή τίμησε παράλληλα και τον Πολιτισμό. Η Δι-
εθνής Ολυμπιακή Επιτροπή  προκήρυξε διαγωνισμό 

Τέχνης με θέμα «Αθλητισμός και οι Ολυμπιακές αξίες της 
Υπεροχής της Φιλίας και του Σεβασμού». Στο πλαίσιο της 
Εθνικής Φάσης του διαγωνισμού, η Επιτροπή αξιολόγησης 
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής παρέλαβε συνολι-
κά 18 συμμετοχές, στις κατηγορίες  της Ζωγραφικής και 
της  Γλυπτικής. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως απονείμει το  
πρώτο βραβείο στην κατηγορία της Ζωγραφικής, στο έργο 
της Τατιάνας Φεραχιάν υπό τον τίτλο «Sports and Games 
in Modern Day Cyprus».  Αντιστοίχως, το πρώτο βραβείο 
στην κατηγορία της Γλυπτικής, απονεμήθηκε στην Κατερί-
να Νεοφυτίδου για το έργο της με τίτλο «Η λαμπερή μάχη». 
Τα έργα που κέρδισαν το πρώτο βραβείο σε κάθε κατηγο-
ρία, αποστάληκαν στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής στη Λωζάνη όπου ο διαγωνισμός συνεχίστηκε 
σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών.»

Ο Βρετανός 
Ύπατος Αρμοστής 
κ. μάθιου κιντ με 
τις βραβευθείσες, 
κατερίνα 
Νεοφυτίδου 
(αριστερά στη 
φωτογραφία) 
και Τατιάνα 
φεραχιάν. 

 Ο Νίκος 
Λιμνιώτης, 

και η μητέρα 
της Νικολέτας 
Χριστοδούλου, 

μαρία στην 
απονομή του 
βραβείου, με 
την δημοτική 

Σύμβουλο 
Λευκωσίας 
κ. Σούλα 

κολακκίδου. 
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Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, ιδρύθηκε με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 
Κ.Ο.Ε. στις 2 Σεπτεμβρίου 1986 και η επίσημη εγκαθίδρυση έγινε το Μάρτιο του 1987 σε ειδική 
τελετή στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δ.Ο.Α., εκ-

προσώπου του Προέδρου της Δ.Ο.Ε. και πολλών άλλων επισήμων από πολλές χώρες. 
Η Ε.Ο.Α.Κ, έκτοτε λειτουργεί με βάση Καταστατικό και κανονισμούς που καθορίζουν τον σκοπό, το έργο, 

τη λειτουργία, το διδακτικό πρόγραμμα, τη δομή διοίκησης καθώς και όλες τις λειτουργικές λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με το καταστατικό, βασικός σκοπός της Ε.Ο.Α.Κ. είναι η Ολυμπιακή εκπαίδευση, η διάδοση 

των Ολυμπιακών αξιών, η εφαρμογή των κοινωνικών και παιδαγωγικών 
αρχών του Ολυμπισμού όπως έχουν θεμελιωθεί από τη Δ.Ο.Α. και η συ-
νεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εθνικές Ακαδημίες και 
φυσικά της Δ.Ο.Α.

Βασικός στόχος της Ε.Ο.Α.Κ. είναι η δημιουργία στελεχών και η ενεργο-
ποίηση τους στο έργο της διάδοσης της Ολυμπιακής ιδεολογίας και φιλο-
σοφίας. Τρόπος επίτευξης των στόχων της Ε.Ο.Α.Κ. είναι η διοργάνωση τα-
κτικών και εκτάκτων συνόδων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, μαθημάτων, 
διαλέξεων, η παραγωγή και διακίνηση πληροφοριακού υλικού, η έκδοση 
βιβλίων και περιοδικών, η λειτουργία βιβλιοθήκης, η οργάνωση εκθέσεων, 
η αξιοποίηση του Ολυμπιακού Μουσείου κ.λ.π.

Από την ίδρυση της και για 25 συνεχή χρόνια, η Ε.Ο.Α.Κ. παρουσιάζει 
συνεχή κινητικότητα και έντονη δραστηριότητα σε διάφορους τομείς, με 
αποκορύφωμα την τακτική ετήσια Σύνοδο στην οποία μετέχουν πέραν των 
300 ατόμων από όλες τις τάξεις (επίπεδα) της κοινωνίας. Στις Συνόδους αυ-
τές το διδακτικό πρόγραμμα καλύπτει βασικά θέματα Ολυμπισμού, ειδικά 
και γενικά καθώς και εντελώς εξειδικευμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 25 χρόνια λειτουργίας της, σημαντι-
κές προσωπικότητες του Ολυμπισμού από όλο τον κόσμο, κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους και βοήθησαν στη 
δημιουργία καλά πληροφορημένων στελεχών.

Για κάθε σύνοδο, εκδίδεται ειδικό λεύκωμα, με όλες τις εισηγήσεις, συζητήσεις και τα συμπεράσματα από 
τις ομιλίες και τις ομάδες εργασίας. Το λεύκωμα διανέμεται σε όλους τους μετέχοντες, τα στελέχη, τις Ομο-
σπονδίες, τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το ίδιο βέβαια, γίνεται και 
για κάθε έκδοση περιεχομένου της Κ.Ο.Ε. και της Ε.Ο.Α.Κ.

Πέρα όμως από τις ετήσιες συνόδους, διοργανώνει και έκτακτες με επίκαιρα θέματα που έχουν σχέση 
με τον Ολυμπισμό, την Κοινωνία, όπως το Fair Play, τον Αθλητισμό για Όλους, τη Βία, το Ρατσισμό, κ.λ.π.

Στον τομέα της διάδοσης του Ολυμπισμού, η Ε.Ο.Α.Κ. σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτρο-
πή, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέλος, προβαίνει και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, ανάλογα με 
τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται η τακτική έκδοση περιοδι-
κών και άλλων ενημερωτικών φυλλαδίων, η διοργάνωση επισκέψεων σχολείων στο Ολυμπιακό Μουσείο, 
ο εμπλουτισμός της δανειστικής βιβλιοθήκης, η διοργάνωση εκθέσεων, φωτογραφίες, ζωγραφικής και ότι 
έχει σχέση με τον Ολυμπισμό, και η προκήρυξη διαγωνισμών με θέματα που προάγουν την Ολυμπιακή Ιδέα. 

Η δραστηριότητα αυτή είναι συνεχής και είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες αλλά και την 
Ιστορία.  

Ειδικά για το 2012, εκτός από την ετήσια κανονική Σύνοδο που ήταν αφιερωμένη στην Ολυμπιάδα του 
Λονδίνου, η Ε.Ο.Α.Κ. διοργάνωσε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Πιέρ Ντε Κουπερτέν» με μεγάλη 
επιτυχία το 1ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες, παρελθόν, παρόν και μέλλον». 
Το 2012 ήταν παρούσα στα εγκαίνια του αναβαθμισμένου Ολυμπιακού Μουσείου με τα σημαντικά του εκ-
θέματα, ενώ κατά καιρούς διοργανώθηκαν εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, φιλοτελισμού, γλυπτικής 
κ.λ.π. Παράλληλα η έκδοση του περιοδικού «Ολυμπιακοί Ρυθμοί» ήταν συνεχής και τακτική.

Για το 2013, η Ε.Ο.Α.Κ. έχει καταρτίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει τρεις τομείς :
Τη διοργάνωση τριών εκτάκτων συνόδων, από τις οποίες ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι δύο. Μία με 

θέμα «Γυναίκα-Κοινωνία-Αθλητισμός» και η άλλη αφορά στο 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα 
«Ολυμπισμός και Κοινωνία» με υπόθεμα «Μπορεί ο Αθλητισμός να συμβάλει στη διαμόρφωση υγιούς κοι-
νωνίας». Το τρίτο θα διοργανωθεί τον προσεχή Οκτώβριο και θα αφορά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Ο δεύτερος τομέας, αφορά την επιμόρφωση στελεχών με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ολυ-
μπιακής Παιδείας. Ήδη έχει δημιουργηθεί επιτροπή για την καταγραφή της διδακτέας ύλης, προσαρμοσμέ-
νης στις σύγχρονες και τοπικές ανάγκες.

Ο τρίτος τομέας αφορά την έκδοση πληροφοριακού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, φυλλαδί-
ων, posters, κ.λ.π. με σκοπό την προβολή του Ολυμπισμού.

Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων για το 2013 θα είναι η ετήσια τακτική σύνοδος τον προσεχή Νοέμ-
βριο.

Εννοείται, ότι η Ε.Ο.Α.Κ. θα εκπροσωπηθεί με ικανά στελέχη σε όλες τις συνόδους της Δ.Ο.Α. στις οποίες 
έχει προσκληθεί, ενώ δεν αποκλείεται και η όποια άλλη δραστηριότητα κριθεί ότι επιβάλλεται.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω, ότι  αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι για το έργο που επιτελείται και 
γι’ αυτό έχει αποφασισθεί αυτό το έτος να διοργανωθούν ειδικές εορταστικές εκδηλώσεις για τα 25 χρόνια 
λειτουργίας της Ε.Ο.Α.Κ.

Ντίνος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος Ε.Ο.Α.Κ. 

Εθνική Ολυμπιακή 
Ακαδημία Κύπρου

 Από τις επισκέψεις 

μαθητών στο Ολυμπιακό 

Μέγαρο στο πλαίσιο 

του προγράμματος 

Ολυμπιακής Παιδείας.

 Η «Ημέρα της Γυναίκας» 

γιορτάστηκε με Ημερίδα 
που διοργάνωσε η 

Εθνική Ολυμπιακή 
Ακαδημία Κύπρου.

Το περιοδικό «Ολυμπιακοί 
Ρυθμοί», περιλαμβάνεται 
στις τακτικές εκδόσεις της 
Κυπριακής Ολυμπιακής 
Επιτροπής.

Κύρια δραστηριότητα 
της Ε.Ο.Α.Κ. είναι η 
ετήσια Σύνοδος που 
πραγματοποιείται κάθε 
Δεκέμβρη.

Το ετήσιο Μαθητικό 
Συνέδριο κατέστη 
θεσμός και εντάσσεται 
στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Pierre 
de Coubertin».
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« … Η Ημερίδα που διοργανώνει η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύ-

πρου αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο της σύγχρονης Κυπρίας, η 

οποία παραμένει  η ψυχή της οικογένειας, ταυτόχρονα σύζυγος-σύ-

ντροφος, μητέρα που μεταφέρει με αγάπη αρχές και αξίες στα παιδιά 

της, αλλά και επιτυχημένη επαγγελματίας, αγγίζοντας την πτυχή που 

αφορά στην παρουσία της στα κοινωνικά δρώμενα και τον αθλητισμό. 

Δε θα ήταν υπερβολή να σημειώσουμε ότι μέσω του αθλητισμού, 

δόθηκε η ευκαιρία στις γυναίκες της Κύπρου, να αναδείξουν τα όσα 

προτερήματα διαθέτουν, πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι πέτυχαν κάτι αντί-

στοιχο σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ίσως, το γεγονός οι αρ-

χές, οι αξίες και οι κανόνες που διέπουν τον αθλητισμό, από μόνες 

τους προάγουν την ισότητα σε όλα τα επίπεδα, να ήταν και η ειδοποιός 

διαφορά που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη …» 

«… Στη νεότερη εποχή, στο τέλος του 19ου αιώνα με το πρόσχημα της προ-

στασίας της γυναίκας από κινδύνους που θα μπορούσε να επιφέρει ο αθλητι-

σμός, καθυστέρησε για πολλά χρόνια η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών σε 

αθλητικούς αγώνες. 

Το 1900 στο Παρίσι έχουμε την πρώτη συμμετοχή γυναικών στους Ολυμπι-

ακούς Αγώνες, εντούτοις μόλις το 1928 στο Άμστερνταμ θα πάρουν μέρος σε 

αγωνίσματα του στίβου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανάπτυξη του 

γυναικείου αθλητισμού υπήρξε θεαματική, λόγω και της συμμετοχής της Σοβιετι-

κής Ένωσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η ΔΟΕ με έμφαση διακηρύσσει τη συμμετοχή των 

γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο αριθμός τους έχει αυξηθεί θεαματι-

κά. Σήμερα το 47% των αθλητών που συμμετέχουν στους Αγώνες είναι γυναίκες 

με εντυπωσιακή την αύξηση των γυναικών στη θέση των σημαιοφόρων στις ομά-

δες τους. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να ξεπεραστεί τις επόμενες δεκαετίες 

λόγω και της ενισχυμένης παρουσίας γυναικών από μουσουλμανικές χώρες …»

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

«Πολυδιάστάτοσ ο ρολοσ 

τησ συγχρονησ ΚυΠριάσ»

ΔΡ. ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

«συνεχώσ άυξάνομενη Πάρουσιά 

στουσ ολυμΠιάΚουσ»

ΑΓΑΠΗ 
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 
 «η ελΠιδά 
στο ΠροσώΠο 
τησ γουοντάν 
σάρΚάνι»

ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ο.Α.Κ.  
Η ΓυΝΑιΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟιΝΩΝιΑ 

ΚΑι ΤΟΝ ΑθλΗΤιΣΜΟ»

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, σε 

συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση για την 

προώθηση των Γυναικών της Ευρώπης, και 

την Επιτροπή του ΚΟΑ ‘‘Γυναίκα και Αθλητισμός’’, 

διοργάνωσε την Τετάρτη 13 Μαρτίου, ημερίδα με 

θέμα «Η Γυναίκα στην κοινωνία και τον Αθλητισμό», 

στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Γυναί-

κας. Στην ημερίδα στην οποία παραβρέθηκε η ηγε-

σία του αθλητισμού, εκπρόσωποι οργανωμένων 

φορέων, αλλά και κόσμος που γέμισε την αίθουσα 

«Ευ αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου, πα-

ρουσιάστηκαν τρία θέματα, και μετά το τέλος των 

ομιλιών ακολούθησε συζήτηση επί της θεματολο-

γίας που αναπτύχθηκε.

Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό  ο Πρό-

εδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. 

Ουράνιος Ιωαννίδης, η Επίτιμη Πρόεδρος του Πα-

νελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών ‘‘Καλλι-

πάτειρα” κα Αγάπη Βαρδινογιάννη, και ο Επίτιμος 

κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας 

Δρ. Κώστας Γεωργιάδης, ενώ την εισαγωγή στην 

Ημερίδα έκανε η  Πρόεδρος της επιτροπής για την 

Ισότητα των δύο Φύλων κα Μαίρη Κουτσελίνη. 

Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν τρία θέματα. Πρώτη 

ομιλήτρια ήταν η Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς 

Οργάνωσης για την προώθηση των Γυναικών της 

Ευρώπης κα Σούλα Κυθραιώτου Ζαβού, η οποία 

ανέπτυξε το θέμα «Η εξελικτική πορεία της Γυναίκας 

στην Κύπρο». Ακολούθησε η ομιλία της  επιθεωρή-

τριας Μέσης Εκπαίδευσης κας Κάλλης Χατζηιω-

σήφ, με θέμα «Γυναίκα και Ολυμπιακοί Αγώνες» και 

συνεχίστηκε με την ανάπτυξη από την Πρόεδρο της 

επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» του ΚΟΑ, Δρ 

Εβελίνα Γεωργιάδου, και το μέλος της Επιτροπής 

κα Έλενα Σταύρου και την κα Μαρία Παπαευστα-

θίου του θέματος υπό τον τίτλο «Η άλλη όψη του 

αθλητισμού».
Της Ημερίδας προηγήθηκε η τελετή απονομής 

του βραβείου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-

πής «Γυναίκα και Αθλητισμός» για το 2012 στην κα 

Δώρα Κυριάκου, ύστερα από πρόταση της Κυπρια-

κής Ολυμπιακής Επιτροπής. 

«… Για εμάς τις γυναίκες, για τις γυναίκες όλου του 

κόσμου, μια συγκεκριμένη ιστορία ξεχωρίζει από τους 

τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Μια 

ιστορία που συμβολίζει την ελπίδα.

Είναι η ιστορία της έφηβης Γουόνταν Σαρκανί, της 

16χρονης αθλήτριας του τζούντο, της πρώτης γυναίκας 

που εκπροσώπησε ποτέ τη Σαουδική Αραβία σε Ολυ-

μπιακούς Αγώνες. Φορώντας την ισλαμική μαντίλα στο 

κεφάλι της, η Γουόνταν αγωνίστηκε γνωρίζοντας ότι είχε 

ελάχιστες πιθανότητες διάκρισης. Δεν την ένοιαζε. Ο 

αγώνας της κράτησε μόλις 82 δευτερόλεπτα. Μπορεί 

να έχασε αλλά η ίδια ένιωθε νικήτρια, γιατί πολύ απλά 

ήταν εκεί. Γιατί συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Μόλις τέλειωσε τον αγώνα έπεσε δακρύζοντας στην 

αγκαλιά του συγκινημένου πατέρα της. “Μπαμπά,  τα 

κατάφερα”, του είπε. 

Ναι, η μικρή Γουόνταν τα κατάφερε και έστειλε  άθελά 

της μήνυμα ελπίδας σε εκατομμύρια καταπιεσμένες γυ-

ναίκες του πλανήτη. Γυναίκες που ονειρεύονται να πουν 

κι αυτές κάποια στιγμή το δικό τους “Μπαμπά, τα κατά-

φερα” …»

Επιτ. Καθ. Ουράνιος Μ. ιωαννίδης
Πρόεδρος Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Αγάπη Πολίτη 
Βαρδινογιάννη

Επίτιμη Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Αθλητικού 

Σωματείου Γυναικών 
‘‘Καλλιπάτειρα”

Δρ Κώστας 
Γεωργιάδης

Επίτιμος Κοσμήτορας 
Διεθνούς 

Ολυμπιακής 
Ακαδημίας
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Η εισαγωγή στην Ημερίδα έγινε 
από την Πρόεδρο της επιτροπής 

για την Ισότητα των δύο Φύλων 
κα Μαίρη Ιωαννίδου Κουτσε-
λίνη, η οποία χαρακτήρισε τη 
διεξαγωγή παρόμοιων ημερί-
δων ως ευκαιρία για σοβαρή 
μελέτη θεμάτων ανισότητας 
και τρόπων καταπολέμησης 

τους. Κατέδειξε δε, ότι σήμε-
ρα είναι αδιαμφισβήτητο το 

γεγονός, ότι ο γυναικείος αθλη-
τισμός σηματοδοτεί την αναγνώ-

ριση της γυναίκας, και ενδυναμώ-
νει τη θέληση της για ισονομία και 

ισοτιμία.
Η κ. Κουτσελίνη σημείωσε ότι, παρά 

τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, ο 
δρόμος προς την ισότητα σε όλους τους 
χώρους δραστηριοποίησης είναι μακρύς. 
Όπως ανέφερε, τα παραδείγματα επιτυ-
χημένων γυναικών είναι σημαντικά για την 
δημιουργία προτύπων, ωστόσο η αλλαγή 
σε θεσμοποιημένους περιορισμούς και 
στερεότυπα, δεν πρέπει να αποτελεί προ-
σωπικό αγώνα ορισμένων μόνο γυναικών. 

«… Δεν έχει σημασία αν κάποιες γυναί-
κες έχουν ξεχωρίσει, αλλά τι γίνεται με την 
ισότητα στο μισό του πληθυσμού ως συ-
νόλου, όπου αντιστοιχεί μια επιτυχημένη 
γυναίκα σε 25 άνδρες. Το ποσοστό αυτό 
με ελάχιστες διαφοροποιήσεις επιβεβαι-
ώνεται σε όλους τους τομείς, χαιρόμαστε 
που δεν επιβεβαιώνεται στον αθλητισμό. 
Εάν λοιπόν λέμε ότι οι άξιες γυναίκες ανα-
γνωρίζονται και επειδή δεν υπάρχει ισότη-
τα, είναι διότι δεν υπάρχουν άξιες γυναίκες, 
αυτό είναι το χειρότερο που μπορούμε να 
κάνουμε στην υπόθεση για την ισότητα των 
φύλων …»  

ΣΟΥΛΑ ΚΥθΡΑΙΩΤΟΥ 
ΖΑΒΟΥ
η εξελιΚτιΚη 
Πορειά τησ 
γυνάιΚάσ στην 
ΚυΠρο του 20ου 
άιώνά

Η Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς 
Οργάνωσης για την προώθηση των 
Γυναικών της Ευρώπης κα Σούλα 
Κυθραιώτου Ζαβού, αναπτύσσοντας 
το θέμα, παρέθεσε όλους τους ση-
μαντικούς σταθμούς που καθόρισαν 
τη θέση της γυναίκας στην Κυπριακή 
κοινωνία και στους θεσμούς, με χρο-
νική έμφαση από τις αρχές του πε-
ρασμένου αιώνα μέχρι και τα πρώτα 
χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή. 
Ως συμπέρασμα κατατέθηκε ότι τα 
σημαντικότερα βήματα προς την ισό-
τητα των δύο φύλων έχουν ήδη γίνει, 
ωστόσο υπάρχει ακόμη δρόμος να 
διανυθεί σε σημαντικούς τομείς.

 «… Κοινωνιολογικά αποδεικνύε-
ται ότι μετά από ένα πόλεμο, μια κρί-
ση, πράγματα και θεσμοί ανατρέπο-
νται.  Και η Γυναίκα της Κύπρου με τη 
δύναμη, την επιμονή, το θάρρος που 
επέδειξε, καταξιώθηκε κοινωνικά και 
επαγγελματικά.

Πιστεύω ότι πετύχαμε πολλά για 
την ισότητα μας  Και αν μας έμειναν 
ακόμη λίγα, σε τομείς όπως της ίσης 
αμοιβής, του ποσοστού ψηλών θέ-
σεων, της αντιπροσώπευσης στα κέ-
ντρα λήψης αποφάσεων, είμαι σίγου-
ρη ότι με τη συνεργασία όλων και των 
ανδρών θα πετύχουμε τα επίπεδα της 
ισότητας γιατί «η ισότητα χρειάζεται 
τους άνδρες και οι άνδρες χρειάζο-
νται την ισότητα». Διανύσαμε πολύ 
δρόμο με εμπόδια ….. περπατώντας, 
κάποτε αργά, κάποτε γρήγορα φτά-
σαμε όμως στο τέρμα, ένα βηματάκι 
πριν να κόψουμε το νήμα …»

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑθΙΟΥ
ερευνά : «η άλλη οψη του άθλητισμου»

Η Πρόεδρος της επιτροπής του ΚΟΑ «Γυναίκα και Αθλητισμός», Δρ Εβελίνα Γεωργιάδου, 
στην εισαγωγική της ομιλία παρουσίασε το έργο που επιτέλεσε η επιτροπή στα χρόνια λει-
τουργίας της.  Στην συνέχεια το μέλος της Επιτροπής κα Έλενα Σταύρου, ανέλυσε τα συμπε-
ράσματα έρευνας που παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο στο Βερολίνο με θέμα «Η άλλη 
όψη του αθλητισμού», η οποία διερεύνησε την ένταση και τη συχνότητα με την οποία πα-
ρουσιάζονται φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης αθλητών -ανδρών 
και γυναικών- στους χώρους προπόνησης. Η κα Μαρία Παπαευσταθίου, παρουσίασε στη 
συνέχεια τα αποτελέσματα ευρωπαϊκού προγράμματος για την πρόληψη της σεξουαλικής 
βίας στον αθλητισμό και τα εναύσματα που έδωσε αυτή για τη δημιουργία ενός ανοικτού, 
ασφαλούς αθλητικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

«… Ο δρόμος είναι μακρύς γιατί χρειάζεται μεγάλη υποδομή και συστήματα προστασίας 
των αθλητών μας. Την ίδια ώρα αναδεικνύεται, ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ορ-
γανωμένη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους. Μόνο με  τη συμμαχία της πο-
λιτείας, οργανωμένων φορέων και οργανώσεων μπορεί να προληφθεί η κακοποίηση και η 
σεξουαλική βία στους αθλητικούς χώρους. Να καθαρίσουμε λοιπόν τους χώρους άθλησης 
από κάθε άρρωστο σύμπτωμα ή νόσο. Στα γήπεδα μας, κατατίθεται η ψυχή των Αθλητριών 
και Αθλητών μας με μοναδικό στόχο και σκοπό  να σηκώσουν τη χώρα τους ψηλά στον 
Παγκόσμιο Χάρτη του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ …»

ΜΑΙΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
«η άλλάγη τών 
στερεοτυΠών δεν εινάι 
ΠροσώΠιΚη υΠοθεση»

Δρ Μαίρη ιωαννίδου Κουτσελίνη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου & Επικεφαλής της 
Έδρας της UNESCO στην Κύπρο για την ισότητα των 
Φύλων

Σούλα Κυθραιώτου Ζαβού 
Επίτιμη Πρόεδρος Διεθνούς 

Οργάνωσης για την προώθηση των 
Γυναικών της Ευρώπης

ΚΑΛΛΗ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ
γυνάιΚά Κάι ολυμΠιάΚοι άγώνεσ

 Η εισαγωγή του θέματος έγινε μέσω βίντεο που παρουσίασε τις σημαντικό-
τερες συμμετοχές Κυπρίων γυναικών σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με 
έμφαση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ετοίμασε το μέλος της Εφορείας της 
Ε.Ο.Α.Κ. κ. Ανδρέας Γεωργιάδης για να ακολουθήσει η ομιλία της  επιθεωρή-
τριας Μέσης Εκπαίδευσης κας Κάλλης Χατζηιωσήφ. Παρουσιάστηκε η ιστορι-
κή εξέλιξη της παρουσίας των γυναικών στους αγώνες από την απαγόρευση, 
ακόμη και της παρακολούθησης τους στην αρχαιότητα, μέχρι την απαγόρευση 
συμμετοχής κατά την αναβίωση τους το 1896, αλλά και  τα προσκόμματα που 
τέθηκαν μέχρι να φτάσουμε στην ισότιμη συμμετοχή των ημερών μας. 

«… Οι αριθμοί και οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι, μέσα σ’ έναν αιώνα, η 
συμμετοχή των γυναικών στον Αθλητισμό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
υπήρξε και αλματώδης και ικανοποιητική. Αντιθέτως, απογοητευτική είναι η 
εικόνα σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, όπου για διάφορους λόγους – 
κυρίως κοινωνικούς και θρησκευτικούς – η θέση της γυναίκας στον Αθλητι-
σμό είναι απαγορευτική με παντελή απουσία. Εξίσου απογοητευτική είναι και 
η καταθλιπτική εικόνα του παραμερισμού και του περιορισμού της εκπροσώ-
πησης των γυναικών στην πυραμίδα των αξιωματούχων και στα κέντρα λή-
ψης αποφάσεων των τοπικών και διεθνών Αρχών του Αθλητισμού και των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Ενδεικτικά ότι από τα 205 κράτη μέλη της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής στη θέση του Προέδρου των Εθνικών Ολυμπιακών 
Επιτροπών βρίσκονται μόνο επτά γυναίκες και στη θέση του Γενικού Γραμμα-
τέα άλλες 22 …»

Κάλλη χατζηιωσήφ
Επιθεωρήτρια 

Φυσικής Αγωγής 
υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού  
(Μέση Εκπαίδευση) 

Έλενα Σταύρου
Δημοσιογράφος - Μέλος 

Επιτροπής KOA «Γυναίκα και 
Αθλητισμός» 

Μαρία Παπαευσταθίου
υποψήφια Διδάκτωρ 

University of East Anglia UK
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Π ρ ιν την έναρξη της Ημερίδας προηγήθηκε η τελετή 
απονομής του βραβείου της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» για το 2012 

στην κα Δώρα Κυριάκου. Η βραβευθείσα προτάθηκε από 
την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης για συμμετοχή όλων των Εθνικών Ολυμπιακών 
Επιτροπών στον ετήσιο θεσμό της ΔΟΕ “Women and 
Sport Awards”. Στο σκεπτικό της βράβευσης λαμβάνο-
νται υπ’ όψιν μεταξύ άλλων, η συμβολή στην συμμετοχή 
και στην καθοδήγηση των γυναικών και των κοριτσιών στις 
αθλητικές δραστηριότητες, όπως επίσης και η συμβολή 
στην υποστήριξη για συμμετοχή στη διοίκηση και την πα-
ρουσία γυναικών ψηλά στην ηγετική πυραμίδα του Αθλητι-
σμού. Λαμβάνεται επίσης υπ’ όψιν, η συμβολή στην προβο-
λή των γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό, μέσω 
των Μ.Μ.Ε..

Η κα Δώρα Κυριάκου, μεταξύ άλλων, συμμετέχει μέσω 
πολυετούς παρέμβασης στα αθλητικά δρώμενα μέσω δια-
λέξεων, σεμιναρίων, και παρουσιάσεων σε σχολεία, πανε-
πιστήμια και αθλητικές ομοσπονδίες, δίνοντας έμφαση στη 
σημασία της φυσικής άσκησης και αγωγής, καθώς και σε 
αυτήν που αφορά στο “fair play”. Αρθρογραφεί στον τύπο, 
αναπτύσσοντας τομείς που αφορούν στα δικαιώματα των 
γυναικών στον αθλητισμό και σε θέματα ισότητας. Παράλ-
ληλα συμμετείχε στη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων του 
ΚΟΑ, με θέμα τον ρόλο των γυναικών στη Διοίκηση οργα-
νισμών έτσι ώστε να έχουν τα κατάλληλα εφόδια όταν η 
αθλητική τους καριέρα φτάνει στο τέλος της.

Η κα Δώρα Κυριάκου ευχαριστώντας την ΚΟΕ για την 
απόφαση της, σημείωσε μεταξύ άλλων: «… Η βράβευση 
από την ΔΟΕ, αποτελεί ύψιστη τιμή γιατί αναγνωρίζεται η 
προσφορά στο χώρο του αθλητισμού, η οποία πηγάζει από 
την αληθινή μου αγάπη  για τον αθλητισμό και την προσπά-
θεια να μεταλαμπαδεύσω της αγνές του αξίες. Ο θεσμός 
που καθιέρωσε η ΔΟΕ, αποδεικνύει την αναγνώριση της, 
στη σημαντική συμβολή των γυναικών στον αθλητισμό, και 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στην Κύπρο, ως επιπλέ-
ον κίνητρο για τις γυναίκες, αλλά και ως τρόπος ανάδειξης 
της ικανότητας της να προσφέρει στον αθλητισμό και ευρύ-
τερα στην κοινωνία από διάφορες επάλξεις …»

στη δώρά ΚυριάΚου 
το ΒράΒειο «γυνάιΚά 
Κάι άθλητισμοσ 2012»

Δώρα 
Κυριάκου

Βραβείο ΔΟΕ 
«Γυναίκα και 
Αθλητισμός 

2012»

Η Ε.Ο.Α.Κ τίμησε μετά το τέλος της ημερίδας για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους 
σε αυτήν την κα Αγάπη Πολίτη Βαρδινογιάννη, τον κ. Κώστα Γεωργιάδη και την κα Σούλα 
Κυθραιώτου Ζαβού.

Δρ Εβελίνα Γεωργιάδου
Πρόεδρος Επιτροπής 

KOA «Γυναίκα και 
Αθλητισμός» 

Π ρ αγματοποιήθηκε από τις 8-10 Μαρτίου στο Μάντσεστερ, το Συνέδριο της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κοινοπολιτειακών Αγώνων, που είχε ως κύριο θέμα 
την ενημέρωση για τις προετοιμασίες ενόψει των Κοινοπολιτειακών Αγώνων 

που θα πραγματοποιηθούν στην Γλασκόβη το καλοκαίρι του 2014. Την Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή, εκπροσώπησε στο Συνέδριο το μέλος του Εκτελεστικού Συμ-
βουλίου κ. Κίκης Παρασκευάς.

Στους αγώνες της Γλασκόβης, το αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 17 
συνολικά αθλήματα. Τα 10 από αυτά βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα, Υγρός Στίβος 
(Κολύμβηση, Καταδύσεις), Στίβος, Μπάντμιντον, Πυγμαχία, Χόκεϊ, Τζούντο, Σκουός, 
Τρίαθλο, Άρση Βαρών και Πάλη, ενώ από πλευράς διοργανωτών προστέθηκαν επί-
σης τα αθλήματα όπου υπάρχει περισσότερο «Βρετανικό» ενδιαφέρον Lawn Balls, 
Netball, Rugby Sevens. Σε ότι αφορά τα τέσσερα επιπλέον αθλήματα που θα προ-
στεθούν στο πρόγραμμα η πρόταση που υπάρχει αφορά στην Ποδηλασία (Ορεινή, 
Δρόμου και Πίστας), Γυμναστική (Ενόργανη & Ρυθμική) , Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
και Σκοποβολή. Ο τελικός καταρτισμός του προγράμματος θα καθοριστεί στην Γενική 
Συνέλευση των Κοινοπολιτειακών Αγώνων τον προσεχή Αύγουστο που θα πραγμα-
τοποιηθεί στη Γλασκόβη.

Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κρις Τζένκινς, ανέφερε ότι οι έχουν δηλώσει 
συμμετοχή ως εθελοντές πέραν των 50.000 ατόμων, ενώ η χρηματοδότηση των 
αγώνων σε αρκετά μεγάλο βαθμό θα βασισθεί σε εταιρείες που έχουν ήδη δηλώσει 
συμμετοχή. Αρκετές λυόμενες εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων (όπως π.χ. 
το Ολυμπιακό σκοπευτήριο) θα μετεγκατασταθούν από το Λονδίνο στη Γλασκόβη. 
Οι 20οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην Γλα-
σκόβη από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 7 Αυγούστου 2014. 

ΚΕΚΑ: Προγραμματισμός 
για τους Κοινοπολιτειακούς

Της μετάβασης του κ. Κίκη Παρασκευά στο Μάντσε-
στερ, είχε προηγηθεί συνάντηση στο Ολυμπιακό Μέ-
γαρο στις 26 Φεβρουαρίου, της Κυπριακής Επιτροπής 
Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ), με αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κοινοπολιτειακών 
Αγώνων με κύριο θέμα την προετοιμασία του Συνεδρί-
ου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η ΚΕΚΑ παρέθε-
σε στοιχεία σε ότι αφορά στον τρόπο λειτουργίας της 
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, το πρόγραμμα 
αγωνιστικών συμμετοχών, και τους τρόπους εξεύρε-
σης οικονομικών πόρων (Κρατική χορηγία, ΔΟΕ και 
ανεξάρτητο χορηγικό πρόγραμμα), όπως επίσης και 
το πεδίο δράσης στο οποίο μπορεί να της παρασχεθεί 

υποστήριξη στους τομείς αυτούς, από πλευράς της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. 

Σε ότι αφορά τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες 
και τους αντίστοιχους των Νέων, παρουσιάστη-
κε ο τρόπος συγκρότησης της Κυπριακής ομά-
δας, και τα κριτήρια επιλογής των αθλητών που 
θα μας αντιπροσωπεύσουν σε αυτούς, όπως 
επίσης και η σημασία που τους αποδίδεται σε 

σχέση με άλλες διεθνείς αγωνιστικές συμμετοχές 
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Κατατέθη-

καν απόψεις, σχετικά με τον αριθμό συμμετοχής των 
αθλητών που θα πρέπει να έχουν οι διοργανώσεις αυ-
τές, και ο τρόπος του καθορισμού των κριτηρίων πρό-
κρισης έτσι ώστε οι συμμετοχές να συμβαδίζουν με τα 
πρότυπα διεξαγωγής αντίστοιχων μεγάλων διεθνών 
διοργανώσεων, όπως επίσης οι θέσεις της ΚΕΚΑ για τα 
αθλήματα που θα συγκροτούν το εκάστοτε αγωνιστικό 
πρόγραμμα. 

Η ΚΕΚΑ εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμμα-
τέα Στρατηγό Χαράλαμπο Λόττα, τον Ταμία κ. Δαμιανό 
Χατζηδαμιανού, την Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ κα 
Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη, και τον Λειτουργό της ΚΟΕ 
κ. Σταύρο Μιχαηλίδη, ενώ από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Κοινοπολιτειακών Αγώνων, παρέστη-
σαν ο Αντιπρόεδρος κ. Κρις Τζένκινς και η Σύμβου-
λος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Κοινοπολιτείας για 

θέματα Ευρώπης κα Έλεν Μπαργουάιζ.

συνεδριο 
στο μάντσεστερ

ΕυΡΩΠΑϊΚΟΣ ΣυΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟιΝΟΠΟλιΤΕιΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 
ΚΟΕ κ. Κίκης Παρασκευάς, εκπροσώπησε την 
ΚΟΕ στο συνέδριο του Μάντσεστερ.
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ΚοΠη ΒάσιλοΠιτάσ Κοε
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑθΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Μ ε  τις ευλογίες του Μητροπολίτη Ταμασού 
και Ορεινής Ησαΐα, και ευχές για ακόμη με-
γαλύτερες αθλητικές επιτυχίες, η Κυπριακή 

Ολυμπιακή Επιτροπή πραγματοποίησε την Πέμπτη 
10 Ιανουαρίου την εκδήλωση για την κοπή της Βα-
σιλόπιτας για το 2013. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο 
Ολυμπιακό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της κ. 
Ουράνιου Ιωαννίδη, του Επίτιμου Προέδρου κ. Κίκη 
Λαζαρίδη, σύσσωμου του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
της ΚΟΕ, και των Προέδρων και εκπροσώπων των 
Αθλητικών Ομοσπονδιών. Το παρόν έδωσαν επί-
σης ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. 
Γιώργος Δημοσθένους, ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. 
Βασίλης Παπαϊωάννου, και ο Βρετανός Ύπατος Αρ-
μοστής κ. Μάθιου Κιντ.  Από πλευράς, του Κυπρια-
κού Οργανισμού Αθλητισμού παρέστησαν ο Πρόε-
δρος κ. Πάμπος Στυλιανού, και μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του οργανισμού, καθώς και πλήθος αν-
θρώπων του αθλητισμού.

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ταμα-
σού και Ορεινής Ησαΐας, ο οποίος ευχήθηκε όπως 
«τη νέα χρονιά η Θεία Πρόνοια χαρίσει όχι μόνο σε 
όλους τους αθλητές των Στίβων, αλλά και σε όλους 
τους αθλητές της ζωής, σε όλους τους Κυπρίους, 
ευλογία, ειρήνη, υπομονή και αγωνιστική διάθεση».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής κ. Ουράνιος Ιωαννίδης αφού αναφέρθηκε στη 
χρονιά που τελείωσε, η οποία θεωρείται η πιο ιστο-
ρική για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή,  στάθηκε 

στη σημασία που έχουν για την Εκκλησία και το λαό μας, οι εκδη-
λώσεις «κοπής της βασιλόπιτας» στέλλοντας το μήνυμα προς τους 
αθλητές μας για συνέχιση των προσπαθειών τους για ένα ακόμη 
πιο εποικοδομητικό 2013 με μεγαλύτερες επιτυχίες και καλύτερες 
επιδόσεις. «Το ένα κομμάτι μετά το Χριστό την Παναγία και τον Άγιο 
Βασίλειο, θα το αφιερώσουμε στους αθλητές μας με την ευχή το 
2013 να μας τιμήσουν και πάλι στο εξωτερικό, και να κάνουν την 
Κύπρο περήφανη» ήταν η καταληκτική  ευχή του Προέδρου της 
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Από την πλευρά του, ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Γιώργος Δημοσθένους ευχήθηκε όπως, οι στόχοι κάθε αθλητή 
και κάθε αθλήτριας, και όλων όσων εμπλέκονται με τον αθλητι-
σμό, να είναι στόχοι που θα πραγματοποιηθούν, διαβεβαιώνοντας 
παράλληλα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, θα βρίσκεται 
συνεχώς δίπλα τους για την ευόδωση αυτών των στόχων.
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