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T o Ρίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών για να υποδεχτεί το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της 
τετραετίας. Όι 31οι Όλυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στην πιο φημισμένη πόλη της Βραζιλίας από 5-21 
Αυγούστου, σε μια διοργάνωση που θα διοργανωθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. 

Στους αγώνες θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 10.500 αθλητές από 206 χώρες που θα συναγωνιστούν 28 
αθλήματα και 306 αωνίσματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι Τελετές Έναρξης και Λήξης δεν θα πραγματοποι-
ηθούν στο Στάδιο όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα του Στίβου, αλλά στο φημισμένο γήπεδο «Μαρακανά», 
χωρητικότητας 78.000 θεατών. Όι προετοιμασίες ξεκίνησαν από τον Όκτώβρη του 2009 όταν κατά τις εργασίες 
της Συνόδου της ΔΌΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη η διοργάνωση ανατέθηκε στο Ρίο. Το κόστος 
των αγώνων υπολογίζεται σε $10,8 δις. Από αυτά τα $6.9 δις αφορούν υποδομές της πόλης του Ρίο, $1,8 δις 
αθλητικές εγκαταστάσεις και $2 δις το κόστος της διοργάνωσης αυτής καθ’ αυτής. Στο μετρό της πόλης προ-
στέθηκαν έξι επιπλέον γραμμές και μέσω αυτού του Μέσου μεταφοράς αναμένεται να διακινούνται την κάθε 
μέρα των αγώνων 250.000 περίπου επιβάτες. Όι εθελοντές αποτελούν και αυτή τη φορά αναπόσπαστο μέρος 
της προσπάθειας για τη καλή διοργάνωση των αγώνων και ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τις 70.000. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΟ 2016
Α/Α ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΚΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (Tennis) 2 2 1 5 86 86 172
2 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ (Weightlifting) 8 7 15 156 104 260
3 ΓΚΌΛΦ (Golf) 1 1 2 60 60 120
4 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (Gymnastics) Ενόργανη (Artistic) 8 6 14 98 98 196

Ρυθμική (Rhythmic) 2 2 96 96
Τραμπολίνο (Trampoline) 1 1 2 16 16 32

5 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (Table Tennis) 2 2 4 86 86 172
6 ΙΣΤΙΌΠΛΌΪΑ (Sailing) 5 4 1 10 217 163 380
7 ΙΠΠΑΣΙΑ (Equestrian) 6 6 60

8 ΚΑΛΑΘΌΣΦΑΙΡΑ (Basketball) 1 1 2 144 
(12)

144 
(12) 288

9 ΚΑΝΌ ΣΛΑΛΌΜ (slalom) 3 1 4 50 21 71
ΣΠΡΙΝΤ (Sprint) 8 4 12 158 88 248

10 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Rowing) 8 6 14 331 219 550
11 ΞΙΦΑΣΚΙΑ (Fencing) 5 5 10 106 106 212
12 ΥΓΡΌΣ ΣΤΙΒΌΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (Diving) 4 4 8 68 68 136

ΚΌΛΥΜΒΗΣΗ (Swimming) 16 16 32 900
ΜΑΡΑΘΩΝΙΌΣ 
ΚΌΛΥΜΒΗΣΗΣ 1 1 2 25 25 50

ΣΥΓΧΡΌΝΙΣΜΕΝΗ 
ΚΌΛΥΜΒΗΣΗ (Synchronised 
Swimming)

2 2 104 104

ΥΔΑΤΌΣΦΑΙΡΙΣΗ (Water Polo) 1 1 2 156 
(12) 104 (8) 260

13 ΜΌΝΤΕΡΝΌ ΠΕΝΤΑΘΛΌ (Modern Pentathlon) 1 1 2 36 36 72
14 ΜΠΑΤΜΙΝΤΌΝ (Badminton) 2 2 1 5 86 86 172
15 ΠΑΛΗ (Wrestling) 12 6 18 232 112 344
16 ΠΌΔΗΛΑΣΙΑ BMX 1 1 2 32 16 48

ΔΡΌΜΌΥ (Road) 2 2 4 144 67 211
ΠΙΣΤΑΣ 5 5 10 99 90 189
ΌΡΕΙΝΗ (Mountain Bike) 1 1 2 144 67 211

17 ΠΕΤΌΣΦΑΙΡΑ (Volleyball) Σάλας 1 1 2 144 
(12)

144 
(12) 288

Μπιτς Βόλεϊ (Beach Volley) 1 1 2 48 (24) 48 (24) 96

18 ΠΌΔΌΣΦΑΙΡΌ (Football) 1 1 2 288 
(16)

216 
(12) 504

19 ΠΥΓΜΑΧΙΑ (Boxing) 10 3 13 250 36 286

20 ΡΑΓΚΜΠΙ 7 (Rugby Sevens) 1 1 2 144 
(12)

144 
(12) 288

21 ΣΚΌΠΌΒΌΛΗ (Shooting) 9 6 15 231 159 390
22 ΣΤΙΒΌΣ (Athletics) 24 23 47 2005
23 TAEKBONTO (Taekwondo) 4 4 8 64 64 128
24 TZOYNTO (Judo) 7 7 14 231 155 386
25 ΤΌΞΌΒΌΛΙΑ (Archery) 2 2 4 64 64 128
26 ΤΡΙΑΘΛΌ (Triathlon) 1 1 2 55 55 110

27 ΧΕΙΡΌΣΦΑΙΡΙΣΗ (Handball) 1 1 2 168 
(12)

168 
(12) 336

28 ΧΌΚΕΪ (Hockey) 1 1 2 192 
(12)

192 
(12) 384

ΣΥΝΟΛΟ : 161 136 9 306 10883 *

ΤΟ ΓΚΟΛΦ 
ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΓΚΜΠΙ 
7 ΤΑ ΝΕΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στο πρόγραμμα των 31ων 
Όλυμπιακών Αγώνων έχουν προ-
στεθεί δύο επιπλέον αθλήματα σε 
σχέση με το αμέσως προηγού-
μενο των Αγώνων του Λονδίνου. 
Είναι το Γκολφ που επιστρέφει για 
πρώτη φορά μετά το 1904,  και 
το Ράγκμπι-7 που βρισκόταν στο 
πρόγραμμα στο Παρίσι το 1924. Ό 
αριθμός των Αθλημάτων ανέβηκε 
στα 28. Πρόκειται ουσιαστικά για 
τον αριθμό των Όμοσπονδιών που 
εκπροσωπούν τα αθλήματα αφού 
σε αρκετές περιπτώσεις, κάποιες 
Παγκόσμιες Όμοσπονδίες έχουν 
υπό την σκέπη τους διαφορετικά 
αθλήματα. Χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα η FINA (Υγρός Στί-
βος), αλλά και η Γυμναστική η Πε-
τόσφαιρα, και η Ποδηλασία. Στις 
πλείστες αυτών των περιπτώσεων 
τα αθλήματα αυτά θα διεξάγονται 
και σε διαφορετικούς αθλητικούς 
χώρους.  

Μέσω των αθλημάτων αυτών 
οι 10.500 αθλητές θα διεκδική-
σουν τα 306 χρυσά μετάλλια. Τα 
αγωνίσματα αυτά είναι 161 για 
τους Άνδρες, 136 για τις Γυναίκες, 
και εννέα αγωνίσματα είναι Μικτά, 
με τα έξι από αυτά να αφορούν την 
Ιππασία. Στη Ρυθμική Γυμναστική 
και τη Συγχρονισμένη Κολύμβηση 
θα λάβουν μέρος μόνο Γυναίκες. 
Θα διεξαχθούν οκτώ συνολικά 
ομαδικά αθλήματα. Όι περισσό-
τεροι αθλητές θα λάβουν μέρος 
στο Στίβο (2000 περίπου) και στην 
Κολύμβηση (900). Θεωρητικά ο 
μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα 
υπάρξει στην Όρεινή Ποδηλασία 
Ανδρών όπου 144 αθλητές θα δι-
ακδικήσουν το χρυσό μετάλλιο !!! 

ΤΌ ΡΙΌ ΜΠΡΌΣΤΑ ΣΤΌ 
ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
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H ΦΛΟΓΑ, Η ΔΑΔΑ, ΚΑΙ Η                  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ

Η ΦΛΌΓΑ
Στην Αρχαία Ελλάδα η φλόγα άναβε μπροστά στα ιερά αφιερωμένα 

στους Θεούς, όπως αυτό που βρισκόταν στην Αρχαία Όλυμπία. Η φλόγα 
άναβε με κάτοπτρα, χρησιμοποιώντας τις ακτίνες του ήλιου. 

Στις μέρες μας είναι το σημαντικότερο ίσως σύμβολο των Αγώνων,  συμ-
βολίζοντας την ειρήνη, την ενότητα και τη συνεργασία των λαών. Πέρα από 
τους γενικότερους συμβολισμούς της, στην περίπτωση των Αγώνων του 
Ρίο συμβολίζει την αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών κοινοτήτων της 
Βραζιλίας και της πληθωρικότητας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η Όργανωτική Επιτροπή των Αγώνων 
ΡΙΌ 2016, παρουσίασε στις 14 Ιουνίου 
τα μετάλλια των Όλυμπιακών Αγώνων 
αλλά και των Παραολυμπιακών που θα 
ακολουθήσουν. Για τα 306 αγωνίσμα-
τα που θα διεξαχθούν στο πλαίσο των 
31ων Όλυμπιακών Αγώνων θα δοθεί 
ένας συνολικός αριθμός 2102 μεταλλί-
ων συμπεριλαμβανομένων και όσων θα 
δοθούν στα ομαδικά αθλήματα.

Στο μετάλλιο των Αγώνων απεικονί-

ζεται στη μια πλευρά το λογότυπο του 
ΡΙΌ2016 και περιτρυγθρισμένο περι-
μετρικά από φύλλο δάφνης. Στην άλλη 
όψη το θέμα είναι αποκλειστικά συσχε-
τισμένο με την Ελλάδα. Απεικονίζεται 
η Θεά Νίκη με φόντο το Παναθηναϊκό 
Στάδιο όπου διεξήχθηκαν οι πρώτοι 
σύγχρονοι Όλυμπιακοί Αγώνες καθώς 
και ο Παρθενώνας. Ό συνολικός αριθ-
μός μεταλλίων που θα κατασκευαστεί 
είναι 2488.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
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H ΦΛΟΓΑ, Η ΔΑΔΑ, ΚΑΙ Η                  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ
Η Όλυμπιακή Δάδα είναι κατασκευασμένη 

από ανακυκλώσιμο αλουμίνιο, και το ύψος της 
είναι 63,5εκ (κλειστή) και 69εκ (όταν επεκτεί-
νεται). 

Τα τμήματα της χωρίζονται ως εξής : O Όυ-
ρανός – To ψηλότερο σημείο της συμβολίζει 
τον ήλιο που φωτίζει και μεταδίδει το φως από 
όπου περνά.  

Τα Βουνά – Η φυσική ομορφιά που περι-
βάλλει το Ρίο με τους καταπράσινους λόφους 
και τις κοιλάδες.

Η Θάλασσα – Το μπλε χρώμα, αναπόσπα-
στο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής του Ρίο.

Το Έδαφος – Το καφέ χρώμα του εδάφους 

που εκφράζεται με την φημισμένη παραλία της 
Κοπακαμπάνα.

Όι Πυλώνες της Όλυμπιακής Δάδας :
Το τριγωνικό σχήμα της Δάδας είναι εμπνευ-

σμένο από τις Αξίες του Όλυμπιακού Πνεύ-
ματος της Αριστείας, της Φιλίας και του Σε-
βασμού. Ό κεντρικός άξονας που ενώνει τα 
διάφορα τμήματα σε ένα σύνολο, Τα τμήματα 
της Δάδας συμβολίζουν τη Διαφορετικότητα 
που ενώνεται αρμνικά σε ένα σύνολο μέσω του 
κεντρικού άξονα. Τέλος τα χρώματα και οι σχη-
ματισμοί της Δάδας συμβολίζουν το φυσικό 
περιβάλλον τα χρώματα και το ανάγλυφο του 
εδάφους της Βραζιλίας. Η Φλόγα άναψε στην 

Αρχαία Όλυμπία στις 21 Απριλίου και ύστερα 
από ένα ταξίδι εφτά ημερών στην Ελλάδα, πα-
ραδόθηκε στους διοργανωτές σε εκδήλωση 
στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σε ένα ταξίδι που θα 
διαρκέσει 95 μέρες, θα περάσει από περισσό-
τερες από 300 πόλεις της Βραζιλίας, θα διανύ-
σει μια απόσταση 20.000Κm στο έδαφος και 
άλλων 10.000km στον αέρα. Θα την μεταφέ-
ρουν 12.000 άνθρωποι σε μια απόσταση 200 
μέτρων ο καθένας, πριν φτάσει στον τελικό της 
προορισμό το βράδι της 5ης Αυγούστου στο 
ιστορικό στάδιο «Μαρακάνα», όπου θα διεξα-
χθεί η τελετή έναρξης, των 31ων Όλυμπιακών 
Αγώνων.  Η 

ΔΑ
ΔΑ

H Μασκότ των Όλυμπιακών Αγώνων του «Ρίο 2016» ονομάζε-
ται Βινίσιους. Η επιλογή του ονόματος έγινε μέσα από μια διαδικα-
σία δημόσιας ψηφοφορίας όπου οι συμμετέχοντες είχαν να επιλέ-
ξουν μεταξύ τριών ονομάτων. Ό Βινίσιους νίκησε στη διαδικασία 
εξασφαλίζοντας το 44% των ψήφων από ένα σύνολο 323.327 
ψηφων. 

Ό Βινίσιους είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών ζώων που 
μπορεί κάποιος να συναντήσει στη Βραζιλία. Συνδυάζει την ευ-
κινησία της γάτας, την δεξιοτεχνία και την ικανότητα μιας μαϊμούς 
να ισορροπεί στα κλαδιά, και τη χάρη ενός πουλιού. Έχει τη δυνα-
τότητα να επεκτείνει τα χέρια και τα πόδια όσο χρειάζεται, και έχει 

αυξημένη την αίσθηση της ακοής και της όσφρησης. 
Όι δημιουργοί του εμπνεύστηκαν από τους ανθρώπους και 
την τοπική κουλτούρα της Βραζιλίας, αλλά και από χαρακτήρες 
κινουμένων σχεδίων. Κατά τη διάρκεια των αγώνων ο Βινίσιους 
θα είναι «αθλητής» σε όλα τα αθλήματα, και θα έχει ως κύρια 
αποστολή να μεταφέρει τη χαρά των αγώνων τόσο στους θεα-
τές, όσο και στους τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Το όνομα του 
είναι ένας φόρος τιμής σε έναν εκ των κορυφαίων πνευματικών 
ανθρώπων της Βραζιλίας του Βινίσιους Ντε Μοράες ποιητή, 
συγγραφές και  συνθέτη σημαντικών έργων της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της χώρας.

ΜΑΣΚΟΤ: ΜΑΣ ΚΑΛΩΣΌΡΙΖΕΙ Ό VINICIUS
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ΛΙΛΛΕΧΑΜΕΡ
2016

Η αποστολή της Κυπριακής Όλυμπιακής Επιτροπής, αναχώρησε την Τρίτη 9  Φεβρου-
αρίου για τη Νορβηγία, για να συμμετάσχει στους 2ους Χειμερινούς Όλυμπιακούς 
Αγώνες Νέων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο Λίλλεχαμερ από 12-21 Φεβρου-

αρίου. Η αποστολή αποτελείτο από την αθλήτρια του Αλπικού Σκι, Αντριάνα Πιερή η οποία 
συνοδευόταν από τον προπονητή Μίλαν Μάτις. Συνοδός της αποστολής ήταν ο Δημήτρης 
Παπαθεοδότου.

Η Αντριάνα Πιερή αγωνίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου στο αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβα-
σης (Slalom), καταλαμβάνοντας την 32η θέση επί συνόλου 56 αθλητριών που ξεκίνησαν 
τον αγώνα. Ό συνολικός της χρόνος ήταν 2:26.67 (FIS Points 317.33).  Το αρχικό υψόμετρο 
στην πίστα του «Hafjell Alpine Centre», όπου έγιναν οι αγώνες ήταν 450 μέτρα και η γραμμή 
τερματισμού στα 253 μέτρα. Στην πρώτη κατάβαση η Πιερή σημείωσε χρόνο 1:15.96 περ-
νώντας μέσα από 60 πόρτες, και στη δεύτερη 1:10.71 σε διαδρομή με 59 πόρτες. 

Στον πρώτο αγώνα στη Γιγαντιαία Κατάβαση (Giant Slalom) που θα γινόταν στις 16 Φε-
βρουαρίου, η Πιερή δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού στην προπόνηση που προηγήθηκε 
το απόγευμα της μέρας πριν τον αγώνα.

Τα αγωνίσματα του Αλπικού Σκι διεξήχθηκαν στο «Hafjell Alpine Centre» στην καθημερι-
νή παρουσία 25.000 θεατών. 

Αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή της Κυπριακής Όλυμπιακής Επιτροπής στους Χειμερι-
νούς Όλυμπιακούς Αγώνες Νέων. Στους πρώτους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ίν-
σμπρουγκ της Αυστρίας τον Ιανουάριο του 2012, η Κύπρος συμμετείχε με τον Ντίνο Λευκα-
ρίτη ο οποίος αγωνίστηκε επίσης στο Αλπικό Σκι.

ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΟΕ 
ΣΤΌΥΣ 2ΌΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌΥΣ 
ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ

Η Αντριάνα Πιερή, είναι 18 ετών (6/5/1998), και είναι εγγεγραμμένη αθλήτρια στην Όμο-
σπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου. Είναι μέλος της Εθνικής Όμάδας Γυναικών τα τελευταία δύο 
χρόνια, ενώ προηγουμένως ήταν μέλος της Εθνικής Όμάδας Παίδων. Έχει εκπροσωπήσει 
την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις σε πρωταθλήματα κορασίδων, νεανίδων και γυναικών 
όπως στο Pinocchio και Monte Croce της Ιταλίας, στο Cedars του Λιβάνου, στο Kopaonik 
και Mokra Gora στην Σερβία, στο Borovets, Bansko και Pamorovo στην Βουλγαρία και στο 
Leogang στην Αυστρία.  Το 2015 κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Γυναικών και 
Νεανίδων του Τοπικού Πρωταθλήματος, ενώ από το 2007 που αγωνίζεται ως αθλήτρια του 
Χιονοδρομικού Όμίλου Λευκωσίας, διατηρεί την πρώτη θέση σε όλα τα Τοπικά Πρωταθλή-
ματα με εξαίρεση το 2012, χρονιά κατά την οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση.

ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΙΕΡΗ
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15 ΑΘΛΗΜΑΤΑ, 
70 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ, 

71 ΧΩΡΕΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«LEARN & SHARE» 

 Στους 2ους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, 
συμμετείχαν 71 χώρες, τέσ-
σερις περισσότερες απ’ όσες 
στους Χειμερινούς Ολυμπια-
κούς που διοργάνωσε η ίδια 
πόλη το 1994. Το αγωνιστικό 
πρόγραμμα περιλάμβανε 15 
αθλήματα, τα ίδια με αυτά του 
προγράμματος των Ολυμπιακών 
Αγώνων που έγιναν στο Σότσι το 
2014. Αυτά ήταν τα εξής : Χόκει 
επί Πάγου (Ice Hockey), Πατινάζ 
Ταχύτητας (Speed Skating), 
Παγοδρομίες (Short Track), 
Καλλιτεχνικό Πατινάζ (Figure 
Skating), Κέρλινγκ (Curling), 
Δίαθλο (Biathlon), Δρόμος 
(Cross Country), Άλμα με Σκι 
(Ski Jumping), Συνδυασμός Άλ-
μα-Δρόμος (Nordic Combined), 
Αλπικό Σκι (Alpine Skiing), Σκι 
Επιδείξεων (Freestyle Skiing), 
Χιονοσανίδα (Snowboard), 
Bobsleigh, Skeleton, Luge. Συ-
νολικά οι αθλητές θα διεκδική-
σουν 70 χρυσά μετάλλια.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί 
Αγώνες Νέων, έχουν ως παράλ-
ληλο στόχο με το αγωνιστικό 
μέρος, να γνωρίσουν οι νεαροί 
αθλητές τις Αρχές τους Ολυμπι-
σμού, δια της συνύπαρξης των 
σπορ με τον πολιτισμό και την 
εκπαίδευση. Αυτό πραγματοποι-
ήθηκε μέσω του προγράμματος 
“Learn & Share” εξελισσόταν 
κατά τη διάρκεια των αγώνων 
όπου οι αθλητές είχαν την ευ-
καιρία να βιώσουν τις Ολυμπι-
ακές Αξίες, της αριστείας, της 
φιλίας και του σεβασμού. Το πα-
ράλληλο πολιτιστικό πρόγραμ-
μα των Αγώνων διοργανώθηκε 
με την ενεργή συμμετοχή των 
αθλητών σε 200 περίπου δρά-
σεις, στις οποίες περιλαμβάνο-
νταν συζητήσεις και σεμινάρια, 
προβολή ταινιών, και εκδηλώ-
σεις μουσικής και τέχνης.
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Η Επιτροπή της Κυπριακής Όλυμπιακής 
Επιτροπής (ΚΌΕ) και του Κυπριακού Όρ-
γανισμού Αθλητισμού (ΚΌΑ) διόρισε 

την πρώην πρωταθλήτρια Ρυθμικής Γυμναστι-
κής Χρυσταλλένης Τρικωμίτη ως  Πρέσβειρα 
«Ευ Αγωνίζεσθαι – Fair Play» της Κύπρου για το 
2016, λαμβάνοντας υπόψιν το ήθος της, όπως 
επίσης τη σημαντική της προσφορά και τις ξεχω-
ριστές επιτυχίες στο αθλητισμό. 

Η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη ανακηρύχθηκε ως 
η  Πρέσβειρας Ευ Αγωνίζεσθαι - Fair Play της 
Κύπρου για το 2016 κατά τη διάρκεια της Γιορ-
τή Βράβευσης των Αρίστων της Ένωσης Αθλητι-
κογράφων Κύπρου. Η ανακήρυξη έγινε από την 
Πρόεδρο του ΚΌΑ Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Πα-

παέλληνα, στην παρουσία και του Προέδρου 
της ΚΌΕ κ. Όυράνιου Ιωαννίδη.

Στην τελετή ανακήρυξης, η Χρυσταλλένη 
Τρικωμίτη με τη σειρά της, ευχαρίστησε τον ΚΌΑ 
και την ΚΌΕ για τη μεγάλη τιμή να την ανακη-
ρύξουν Πρέσβειρα Ευ Αγωνίζεσθαι - Fair Play 
της Κύπρου για το 2016, σημειώνοντας μεταξύ 
άλλων και τα εξής: «Η ανακήρυξη μου σε Πρέ-
σβειρα του Ευ Αγωνίζεσθαι με τιμά ιδιαίτερα και 
με πλημμυρίζει με συναισθήματα χαράς και ευ-
γνωμοσύνης. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου 
δώσατε τη χαρά να αγωνιστώ για την πατρίδα 
μας και να νιώσω απέραντη χαρά και συγκίνηση 

πάνω στο βάθρο του νικητή, με την ανάκρουση 

του Εθνικού μας Ύμνου. Εύχομαι στα νέα παιδιά 
που βρίσκονται στο χώρο του αθλητισμού σε 
κάθε αγώνισμα, να βιώσουν αυτές τις ωραίες 
στιγμές και να κάνουν την πατρίδα μας ακόμα πιο 
περήφανη. Ως Πρέσβειρα του Ευ Αγωνίζεσθαι θα 
κάνω το παν, να φανώ αντάξια των προσδοκιών 
σας»

Η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη κατάγεται από την 
Αμμόχωστο, γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 30 
Νοεμβρίου 1993. Από νεαρή ηλικία ασχολήθη-
κε με την ρυθμική γυμναστική με προπονήτρια 
την πασίγνωστη στο χώρο του αθλήματος της  
Natalia Raskina, και υπήρξε πρωταθλήτρια Κύ-
πρου από το 2007 μέχρι το 2012.  Έχει εκπρο-
σωπήσει την Κύπρο στους Όλυμπιακούς Αγώνες, 
του Λονδίνου το 2012 στους οποίους κατέλαβε 
την 19η θέση. Ανεπανάληπτη  είναι η επιτυχία της 
στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Νέο Δελχί 
το 2010, στους οποίους κατέκτησε δύο χρυσά, 
ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια.

Το 2014 επιλέχθηκε ως πρέσβειρα των Όλυ-
μπιακών Αγώνων Νέων στο Nanjing. Η Τρικωμίτη 
αποφοίτησε από την Αμερικανική Ακαδημία Λάρ-
νακας με άριστα και έγινε δεχτή σε ένα από τα κα-
λύτερα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου 
στο Manchester Law University. Αποπεράτωσε 
τις σπουδές της και πήρε το πτυχίο της στην Νο-
μική το 2015 και τώρα μένει μόνιμα στην Κύπρο 
όπου και κάνει την άσκηση της ως δικηγόρος.

Η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη
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Η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη ως Πρέσβειρα 
του «Ευ Αγωνίζεσθαι», έθεσε ως προτε-
ραιότηα την υλοποίηση των παρακάτω 

στόχων για το 2016 :  
1.Την προώθηση και κατανόηση του «Ευ Αγω-

νίζεσθαι», ιδιαίτερα σε παιδιά νεαρής ηλικίας. 
Το κοινό στο οποίο θα ήθελα να στοχεύσω 
είναι παιδιά των δημοτικών σχολείων, τα 
οποία θέλω να καθοδηγήσω στο σωστό 
δρόμο, με σωστή συμπεριφορά προς τον 
αθλητισμό. 
2.Την πρόληψη της βίας στα γήπεδα, μέσω του 

θεσμού του «Ευ Αγωνίζεσθαι», ώστε να συμ-
βάλω, όσο μπορώ, στην καταπολέμησή της. 

3.Την καταπολέμηση της χρήσης αναβολικών 
και τη διαφώτιση σε σχέση με τις επιπτώσεις που 
έχουν. Ως γνωστό, η χρήση αναβολικών αντίκει-
ται στο «Ευ Αγωνίζεσθαι».

Προς το σκοπό αυτό μία από τις ενέργειες της 
ήταν η ετοιμασία του ενημερωτικού φυλλαδίου 
«Κανόνες Μηδενικής Ανεκτικότητας» που ισχύ-
ουν στο χώρο του αθλητισμού, έναντι οποιασδή-
ποτε αισχρής ή και υβριστικής ή και προσβλητι-
κής συμπεριφοράς αλλά και χειρονομίας. Με την 
παρουσία της σε διάφορες εκδηλώσεις ξεκίνησε 
την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για την 
σωστή εφαρμογή τους και την αποφυγή αντια-
θλητικών συμπεριφορών. 

ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ – FAIR PLAY» ΓΙΑ ΤΟ 2016

“ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ”

Με πρέσβειρα του 
“Ευ αγωνίζεσθαι”

Χρυσταλλένη Τρικωμίτη 

Κανόνες FAIR PLAY προς τους  φιλάθλους :

 

1. Kάθε αθλητής/παίκτης αγωνίζεται για τη 
δική του ευχαρίστηση. Δεν αγωνίζεται για την 
δική μου διασκέδαση.

2. Πρέπει να μην κατακρίνω τα λάθη ή και τις 
αποτυχίες οποιουδήποτε αθλητή/παίκτη ή και 
ομάδας.

3. Πρέπει να αποδέχομαι τις αποφάσεις των 
διαιτητών και πρέπει να ενθαρρύνω και τους 
άλλους φίλαθλους να κάνουν το ίδιο.

4. Πρέπει να κάνω θετικά  σχόλια για  τους 
αθλητές/παίκτες ή και ομάδες τα οποία θα 
τους ενθαρρύνουν για να έχουν καλύτερη 
απόδοση.

5. Πρέπει να γνωρίζω ότι κάθε είδους 
βανδαλισμός  οποιασδήποτε μορφής  μπορεί 
να έχει  ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη μου.

6. Πρέπει να σέβομαι κάθε αθλητή/παίκτη, 
ομάδα, διαιτητή ή και υπεύθυνο και να 
προβάλλω το σωστό τρόπο συμπεριφοράς 
σύμφωνα με το «Ευ Αγωνίζεσθαι». 

7. Πρέπει να γνωρίζω ότι απαγορεύονται οι 
βρισιές και οι χειρονομίες αλλά και 
οποιαδήποτε είδους προκλητική και κακή 
συμπεριφορά εντός αλλά και εκτός του 
γηπέδου. 

8. Πρέπει να κρατώ τις εγκαταστάσεις και τους 
χώρους των γηπέδων καθαρούς.

ΕΤΌΙΜΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΥ ΦΥΛΛΑΔΙΌΥ 
«ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Κανόνες FAIR PLAY προς τους  φιλάθλους :
1. Πρέπει να γνωρίζω ότι ο κάθε αθλητής/παίκτης αγωνίζεται για τη 

δική του ευχαρίστηση. Δεν αγωνίζεται για την δική μου διασκέδαση.
2. Πρέπει να μην κατακρίνω τα λάθη ή και τις αποτυχίες οποιουδήποτε 

αθλητή/παίκτη ή και ομάδας.
3. Πρέπει να αποδέχομαι τις αποφάσεις των διαιτητών και πρέπει να 

ενθαρρύνω και τους άλλους φίλαθλους να κάνουν το ίδιο.
4. Πρέπει να κάνω θετικά  σχόλια για  τους αθλητές/παίκτες ή και ομά-

δες τα οποία θα τους ενθαρρύνουν για να έχουν καλύτερη απόδοση.
5. Πρέπει να γνωρίζω ότι κάθε είδους βανδαλισμός  οποιασδήποτε 

μορφής  μπορεί να έχει  ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη μου.
6. Πρέπει να σέβομαι κάθε αθλητή/παίκτη, ομάδα, διαιτητή ή και υπεύ-

θυνο και να προβάλλω το σωστό τρόπο συμπεριφοράς σύμφωνα με 
το «Ευ Αγωνίζεσθαι». 
7. Πρέπει να γνωρίζω ότι απαγορεύονται οι βρισιές και οι χειρονομίες 

αλλά και οποιαδήποτε είδους προκλητική και κακή συμπεριφορά 
εντός αλλά και εκτός του γηπέδου. 
8. Πρέπει να κρατώ τις εγκαταστάσεις και τους χώρους των γηπέδων 

καθαρούς.

Κανόνες FAIR PLAY προς τους γονείς: 
1. Δεν πρέπει να εξαναγκάζω το παιδί μου να συμμετέχει σε οποιοδήποτε 

άθλημα.
2. Πρέπει να γνωρίζω ότι το παιδί μου ασχολείται με κάποιο άθλημα για την 

προσωπική του ευχαρίστηση και όχι την δική μου.
3. Πρέπει να ενθαρρύνω το παιδί μου να αγωνίζεται σύμφωνα με τους κανονι-

σμούς του παιχνιδιού για την τιμή της πατρίδας και την δόξα του αθλητισμού.
4. Πρέπει να διδάξω στο παιδί μου πως η συμμετοχή του σε κάποιο άθλημα 

είναι εξίσου σημαντική και πως το να κερδίζει δεν είναι το παν.
5. Δεν πρέπει ποτέ να φωνάξω ή και να θυμώσω στο παιδί μου γιατί έχει κάνει 

κάποιο λάθος, ή όταν έχει χάσει κάποιο αγώνα.
6. Πρέπει να έχω υπόψη μου πως ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνουν τα 

παιδιά είναι με το να δίνω εγώ το σωστό παράδειγμα. Έτσι πρέπει πάντα να 
χειροκροτώ αλλά και να συγχαίρω κάθε αθλητή ή και ομάδα για τις επιτυχίες 
τους.

Κανόνες FAIR PLAY για  τους Προπονητές/Προπονήτριες: 
1. Θα διδάξω στους αθλητές μου, να αγωνίζονται σύμφωνα με τους 

κανόνες του «fair play»,  να σέβονται τους διαιτητές και τους αντι-
πάλους τους, τηρώντας πάντοτε τους κανόνες του παιχνιδιού.
2. Θα πρέπει να διασφαλίζω, όλοι οι αθλητές να έχουν ίση μεταχεί-

ριση αλλά και ίση καθοδήγηση.
3. Πρέπει πάντοτε να έχω υπόψη μου, ότι έχω τη θέση του προ-

πονητή/προπονήτριας για να ενθαρρύνω και να διδάσκω τους 

αθλητές να έχουν πίστη στον εαυτό τους αλλά και να αγαπούν το 
άθλημα τους .
4. Έχω πάντοτε την ευθύνη στο να ελέγχω πώς ο χώρος αλλά και 

τα όργανα των αθλητών είναι ασφαλή και πως αντιστοιχούν στην 
ηλικία αλλά και την κατηγορία των αθλητών/αθλητριών .
5. Πρέπει συνεχώς να διατηρώ τα σωστά επίπεδα προπονήσεων 

και να αναβαθμίζω συνεχώς τις προπονητικές μου γνώσεις. 

Κανόνες  FAIR PLAY για  τους αθλητές :
1. Θα συμμετέχω στον αγώνα/παιχνίδι, γιατί το θέλω εγώ, όχι γιατί 

μου το επιβάλλουν  είτε οι γονείς μου, είτε ο προπονητής μου, είτε 
οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας.
2. Θα έχω τον έλεγχο της συμπεριφοράς μου και το τι ‘’ξεστομίζω’’,  

για να μην έχω εγώ ή και οποιοσδήποτε  συμπαίκτης/συναθλητής 
μου οποιαδήποτε επίπτωση.
3. Θα κάνω ότι καλύτερο, για να είμαι σωστός προς τους συμπαίκτες/

συναθλητές μου.
4. Πρέπει πάντα να θυμάμαι πως το να κερδίζω δεν είναι το παν, αλλά 

να διασκεδάζω με αυτό που κάνω, να γίνομαι καλύτερος κάθε 

φορά, δημιουργώντας καινούργιες φιλίες και να δίνω τον καλύτερο 
μου εαυτό για το καλό το δικό μου, αλλά και της ομάδας μου.
5. Πρέπει να αναγνωρίζω κάθε καλό αλλά και κάθε καλή πράξη η 

οποία προέρχεται μέσα από κάθε παιχνίδι/αγώνα είτε της ομάδας 
μου, είτε της αντίπαλης ομάδας.
6. Πρέπει πάντοτε να θυμάμαι ότι οι προπονητές και οι διαιτητές είναι 

παρόντες  για τη σωστή  προώθηση του παιχνιδιού αλλά και για 
οποιαδήποτε βοήθεια και γι’ αυτό πρέπει να αποδέχομαι τις αποφά-
σεις τους αλλά και να τους δείχνω σεβασμό.
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Η Κυπριακή Όλυμπιακή Επιτροπή, πραγματοποίησε την Δευτέ-
ρα 8 Φεβρουαρίου στο Όλυμπιακό Μέγαρο την «Τελετή Βρά-
βευσης των Καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 2015», έναν 

ετήσιο θεσμό που καθιερώθηκε το 1985. Στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης,  απονεμήθηκε παράλληλα το βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» 
που απονέμεται στον καλύτερο άνδρα αθλητή και στην καλύτερη 
γυναίκα αθλήτρια της χρονιάς. Βραβεύτηκαν οι Παύλος Κοντίδης 
(Ιστιοπλοΐα) και Άντρη Ελευθερίου (Σκοποβολή) αντίστοιχα. 

Η ΚΌΕ, όπως κάθε χρόνο, ζήτησε από τις Όμοσπονδίες μέλη της 
να προτείνουν τους Έφηβους και τις Νεάνιδες που κρίνουν σύμφω-
να με τις επιδόσεις τους, το 2014, ότι πρέπει να είναι υποψήφιες/οι 
για να βραβευθούν. Προτάθηκαν από 32 Όμοσπονδίες, 35 έφηβοι 
και 30 νεάνιδες. Όι 28 έφηβοι και οι 25 νεάνιδες στα ατομικά αθλή-
ματα και οι επτά (7) έφηβοι και οι πέντε (5) νεάνιδες στα ομαδικά. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή φιλμ στο οποίο παρουσι-
άστηκαν οι συμμετοχές της Κυπριακής Όλυμπιακής Επιτροπής το 
2015, σε έξι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες έλαβε μέ-
ρος με ένα σύνολο 121 αθλητών, με ειδική αναφορά στις σημαντι-
κότερες επιτυχίες στις διοργανώσεις αυτές. 

Εισαγωγική ομιλία στην εκδήλωση έγινε από τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Όλυμπιακής Επιτροπής Όυράνιο Ιωαννίδη, και χαιρε-
τισμό απηύθυνε η Προέδρος του ΚΌΑ  Κλέα Χατζηστεφάνου Πα-
παέλληνα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της 
σύσσωμου του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΌΕ και μελών του 
Δ.Σ. του ΚΌΑ, του Δημάρχου Στροβόλου κ. Λάζαρου Σαββίδη, Προ-
έδρων και εκπροσώπων όλων των Αθλητικών Όμοσπονδιών, προ-
πονητών, και μελών των οικογενειών των αθλητών, και φίλων του 
αθλητισμού.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 
 ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ 

 ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ, ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

12  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ



Σ τον χαιρετισμό του ο 
Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Όλυμπιακής 

Επιτροπής κ. Όυράνιος Ιω-
αννίδης ανέφερε ότι η ΚΌΕ 
κατάφερε να ανταπεξέλθει 
σε μια δύσκολη χρονιά, έχο-
ντας πάντα δίπλα της ως θε-
σμικό χορηγό το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού και 
τον πρώτο μεγάλο χορηγό 
την ΌΠΑΠ Κύπρου, ενώ ανα-
φέρθηκε και στις νέες συνερ-
γασίες που ξεκίνησαν κατά το 
2015, με τον μεγάλο χορηγό 
τη CYTA όπως και με την Πε-
τρολίνα. 

«Είμαστε ικανοποιημένοι, 
γιατί ύστερα από πολύ μεγά-
λες προσπάθειες, το τέλος 
της χρονιάς μας βρήκε με 
καλά στελεχωμένες αποστο-
λές σε όλους τους αγώνες. 
Παράλληλα οι αθλητές μας, 
αρκετοί από τους οποίους 
βρίσκεστε απόψε σε αυτή την 
αίθουσα για να βραβευθείτε, 
συνέχισαν να μας χαρίζουν  
στιγμές υπερηφάνειας, και να 
προσφέρουν τιμητικές διακρί-
σεις στην πατρίδα μας. 

Η προσπάθεια μας συνε-
χίζεται και προσδοκούμε σε 
ανάλογα και καλύτερα απο-

τελέσματα. Τη φετινή χρο-
νιά θα κλείσει ο Όλυμπιακός 
κύκλος. Η ΚΌΕ θα συμμετά-
σχει στους 2ους Χειμερινούς 
Όλυμπιακούς Αγώνες Νέων 
που θα πραγματοποιηθούν 
στο Λιλλεχάμερ. Ό μεγάλος 
στόχος όχι μόνο της χρονιάς, 
αλλά και ολόκληρης της τε-
τραετίας είναι οι Όλυμπιακοί 
Αγώνες στο Ρίο τον προσεχή 
Αύγουστο. 

Εκεί αναμένουμε ότι θα συ-
γκροτήσουμε μια ισχυρή Όλυ-
μπιακή ομάδα, μεγαλύτερη σε 
αριθμό αθλητών απ’ ότι στο 
Λονδίνο πριν τέσσερα χρόνια, 
που θα έχει τους ίδιους υψη-
λούς στόχους. 

Η ΚΌΕ, σε συνεργασία με 
όλες τις Όμοσπονδίες θα 
σταθεί δίπλα στους αθλητές, 
για να τους προσφέρει στο 
μέτρο των δυνατοτήτων της, 
τις καλύτερες προϋποθέσεις 
προετοιμασίας, και παρουσί-
ας στο μεγαλύτερο αθλητικό 
γεγονός της τετραετίας.

Σήμερα τιμούμε τους έφη-
βους και τις νεάνιδες για να 
δώσουμε την αναγνώριση 
που οφείλουμε σ’ αυτούς που 
ξεχώρισαν και στους οποίους 
επενδύουμε για το μέλλον».

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: 
«ΜΕΓΑΛΌΣ ΣΤΌΧΌΣ 

ΤΗΣ ΧΡΌΝΙΑΣ ΌΙ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΙ 
ΑΓΩΝΕΣ»»

Η Πρόεδρος του ΚΌΑ ανέφερε στο δικό 
της χαιρετισμό, ότι η επιβράβευση είναι η ελά-
χιστη ανταπόδοση, που ο καθένας μας πρέπει 
να προσφέρει στους νικητές, οι οποίοι για μια 
ολόκληρη χρονιά δίνουν τον καλύτερο τους 
εαυτό για να φτάσουν στην κορυφή. Η Πρό-
εδρος του ΚΌΑ σημείωσε και τα ακόλουθα 
: «Όι επιτυχίες των αθλητών μας  είναι πρώτα 
και πάνω από όλα αποτέλεσμα της μεγάλης 
προσπάθειας και σκληρής δουλειάς των ίδιων 
των αθλητών και των προπονητών τους, με την 
ανάλογη επιστημονική και οικονομική στήριξη. 
Όι αθλητές προέρχονται από τις Όμοσπονδίες, 
που και αυτές συμβάλουν μέσα από τα δικά 
τους προγράμματα στην αγωνιστική ανάπτυξη 
των αθλητών. 

Όι αθλητές που θα βραβευθούν απόψε είναι 
τα κύρια πρόσωπα της βραδιάς.  Μέσα από την 
παρουσία τους, την αγωνιστική, αλλά και την 
υπόλοιπη δραστηριότητα τους εκφράζεται το 
αθλητικό ταλέντο, η καθημερινή προσπάθεια,  
το κουράγιο, αλλά και η θέληση για ανάπτυ-
ξη όλων εκείνων των χαρισμάτων που μπορεί 
να προσφέρει ο αθλητισμός. Το προφίλ αυτό 
των αθλητών μας αναδεικνύεται μέσα από την 
αθλητική διαδρομή τους. Η επιβράβευση είναι 
η ελάχιστη ανταπόδοση, που ο καθένας μας 
πρέπει να προσφέρει στους νικητές, οι οποίοι 
για μια ολόκληρη χρονιά δίνουν τον καλύτερο 
εαυτό τους για να φτάσουν στην κορυφή. Συγ-
χαίρω και εύχομαι σε όλους τους βραβευθέ-
ντες ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις».

ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ: 
«ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΤΌ ΑΘΛΗΤΙΚΌ ΤΑΛΕΝΤΌ»
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Ως ένδειξη τιμής στον πρώην Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο Κλη-
ρίδη, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΌΕ 
καθιέρωσε το βραβείο «Γλαύκος Κληρί-
δης», που απονέμεται κάθε χρόνο κατά τη 
διάρκεια της τελετής βράβευσης των Κα-
λυτέρων Εφήβων-Νεανίδων, στον καλύτε-
ρο αθλητή και την καλύτερη αθλήτρια της 
χρονιάς στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναι-
κών. Για το 2015 βραβεύτηκαν ο Ιστιοπλός 
Παύλος Κοντίδης και η Σκοπεύτρια Άντρη 
Ελευθερίου.

Για ακόμη μία φορά ο Παύλος Κοντίδης 
υπήρξε συνεπής στο ραντεβού του με τις 
κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατά-
ταξης ολοκληρώνοντας το 2015 στην 3η 
θέση της κατηγορίας Laser. Σημαντικότε-
ρη επιτυχία για τον αργυρό  Όλυμπιονίκη 
του Λονδίνου, ήταν η κατάκτηση του αργυ-
ρού μεταλλίου στον τελικό του Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου που έγινε στο Άμπου Ντάμπι 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μέσα στο 
2015, μεταξύ άλλων ήταν 3ος στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο που έγινε στο Τσινγκάο της 
Κίνας, και 4ος στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
που έγινε στο Γουέιμουθ & Πόρτλαντ στη 
Μεγάλη Βρετανία. Είχε εξασφαλίσει τη συμ-
μετοχή του στους Όλυμπιακούς Αγώνες στο 
Ρίο από το 2014, και το ερχόμενο καλοκαί-
ρι στοχεύει στο δεύτερο συνεχόμενο Όλυ-
μπιακό του μετάλλιο και σε ακόμη μεγαλύ-
τερη διάκριση από αυτήν του Λονδίνου.

Η Άντρη Ελευθερίου, κατέκτησε το χάλ-
κινο μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς 
Αγώνες που έγιναν στο Μάριμπορ της 
Σλοβενίας. Σε αγώνες που έγιναν κατά το 
2015, κατέλαβε επίσης την 4η θέση στον 
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγι-
νε στη Λευκωσία, την 4η θέση στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο στο Ακαπούλκο και την 6η 
θέση στους 1ους Πανευρωπαϊκούς Αγώ-
νες στο Μπακού. Μαζί με τον Γιώργο Αχιλ-
λέως κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στο 
Όμαδικό Σκητ στους Αγώνες στο Μπακού. 
Το σημαντικότερο όμως για την ίδια ήταν 
η εξασφάλιση Όλυμπιακής κάρτα πρόκρι-
σης για τους Όλυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, 
μέσω της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα που έγινε στο Λονάτο της Ιτα-
λίας. Η πρωταθλήτρια μας στοχεύει πλέον 
σε μια ψηλότερη θέση από την 7η που κα-
τέλαβε στο Πεκίνο το 2008, και γιατί όχι, να 
γίνει η πρώτη Κύπρια γυναίκα αθλήτρια που 
θα κατακτήσει ένα Όλυμπιακό μετάλλιο.

•ΒΡΑΒΕΙΟ «ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ»

Τα βραβεία «Γλαύκος Κληρίδης» απένειμε o Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. 
Ουράνιος Ιωαννίδης. Το παρέλαβαν η Σκοπεύτρια άντρη Ελευθερίου και ο Δρ Πανγιώτης Κοντίδης, 

πατέρας του Ιστιοπλόου Παύλου Κοντίδη.  

ΠΑΥΛΌΣ ΚΌΝΤΙΔΗΣ &  ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΌΥ ΌΙ
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΟΥ 2015
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ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
Γεώργιος Κονιαράκης 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ
Ονησίφορος Νεοφύτου

ΣΤΙΒΟΣ – 100Μ.
Σκεύη Ανδρέου

Εις μνήμη του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου κάθε χρόνο βραβεύεται ο καλύτερος 
αθλητής/τρια του Στίβου με το έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Το έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» που απονέμεται στον καλύτερο αθλητή Στίβου 
απονεμήθηκε στον Γεώργιο Κονιαράκη. O αθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο 

Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων που πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας. 
Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών κατέλαβε την 16η θέση. 

Το έπαθλο Αντώνης Παπαδόπουλος» απένειμε στον Γεώργιο Κονιαράκη, η κυρία Λόλα 
Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου. 

Προς τιμήν, του αείμνηστου πρώην Υπουργού Παιδείας Πεύκιου 
Γεωργιάδη 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. Το έπαθλο «Πεύκιος Γεωργιάδης» 

για το 2015 στον ιστιοπλόο Ονησίφορο Νεοφύτου. 

Το έπαθλο απονεμήθηκε στον Ονησίφορο Νεοφύτου από την κα 
Μαργαρίτα Γεωργιάδου, σύζυγο του αείμνηστου πρώην Υπουργού 

Παιδείας Πεύκιου Γεωργιάδη.

Εις μνήμη της αείμνηστης πρωταθλήτριας του επί κοντώ Μαριάννας 
Ζαχαριάδη, κάθε χρόνο βραβεύεται ο καλύτερος/καλύτερη 
αθλήτρια του Στίβου με το έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη».

Για ακόμη μια χρονιά το έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη 
απονεμήθηκε στην αθλήτρια των δρόμων ταχύτητας Σκεύη 

Ανδρέου. Συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία από όλες 
τις Νεάνιδες αθλήτριες με βάση τον Σχεδιασμό Κινήτρων που 

εφάρμοσε η Ομοσπονδία Στίβου για την αγωνιστική περίοδο 2015. 
Ήταν μέλος της Σκυταλοδρομίας 4Χ100 που κατέκτησε την 5η 

θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων. Στον προκριματικό το 
αγωνίσματος, η ομάδα αποτελούμενη από τις Μαριάννα Πισιάρα, 
Δήμητρα Κυριακίδου, Ολίβια Φωτοπούλου και Σκεύη Ανδρέου 

σημείωσε Παγκύπριο ρεκόρ.

Το έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη»,  απονεμήθηκε στην Σκεύη 
Ανδρέου Το έπαθλο απονεμήθηκε από τη θεία της Μαριάννας, 

κα Κατερίνα Ζαχαριάδη και το παρέλαβε η μητέρα της αθλήτριας 
Ελένη Παναγιώτου.   

•ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

•ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» •ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ»
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•ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ

 Τα βραβεία στον καλύτερο Έφηβο Νικόλα Βασιλείου και την καλύτερη Νεάνιδα Βασιλική Κούρρη 
για το 2015, απένειμε η Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. 

ΤΖΟΥΝΤΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΡΗ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

H Βασιλική Κούρρη είναι αθλήτρια του Τζούντο 
στην κατηγορία των -40Kg. Γεννήθηκε στις 19 
Δεκεμβρίου 1999. Ως σημαντικότερη επιτυχία 
της καταγράφεται η κατάκτηση του χάλκινου 
μεταλλίου με την αποστολή της Κυπριακής 

Ολυμπιακής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό 
Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων που έγινε στην 

Τιφλίδα. Κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο 
στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες που έγιναν 
στην Βουλγαρία και το χρυσό μετάλλιο στο 

Ευρωπαϊκό Κύπελλο που διοργανώθηκε στην 
Πορτογαλία. Είναι πρωταθλήτρια Κύπρου 

Τζούντο 2015.

Ο Νικόλας Βασιλείου είναι αθλητής της 
Σκοποβολής στο αγώνισμα του Σκητ. Γεννήθηκε 

στις 11 Φεβρουαρίου 1997. Κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής Εφήβων που πραγματοποιήθηκε 
στο Λονάτο. Στους ίδιους αγώνες, η Εθνική 

ομάδα Εφήβων της οποίας ήταν μέλος κατέλαβε 
την 4η θέση. Κατέκτησε επίσης το χάλκινο 

μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες που 
πραγματοποιήθηκαν στο Μάριμπορ. Μέσα στο 
2015 ισοφάρισε το Παγκύπριο ρεκόρ Εφήβων 

με επίδοση 124/125 δίσκους.

Η επιλογή των καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 
έγινε μέσα από τις προτάσεις που έκαναν οι οικεί-
ες αθλητικές ομοσπονδίες. Συνολικά προτάθηκαν 
από 32 Όμοσπονδίες, 35 έφηβοι και 30 νεάνιδες 
ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.
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•ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ 2Ο ΚΑΙ 3Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΦΗΒΟ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑ

 Τις τιμητικές διακρίσεις στον 2ο καλύτερο Έφηβο Μάριο Γεωργίου και την 2η καλύτερη Νεάνιδα Άννα Μαρία 
Αντωνίου για το 2015, απένειμε ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Δημήτρης Λόρδος. Για 

τον Μάριο Γεωργίου παρέλαβε εκ μέρους της Ομοσπονδίας Γυμναστικής το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
της ΚΟΕ Σώτος Τρικωμίτης. 

Την τιμητική διάκριση στην 3η καλύτερη Νεάνιδα για το 2015, που ανακηρύχθηκε η Σώτια Νεοφύτου, απένειμε ο 
Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Χαράλαμπος Λόττας. 

Από το σύνολο των προτάσεων 
που είχε ενώπιον της, η ΚΌΕ 
απένειμε επίσης τις τιμητικές 
διακρίσεις του 2ου και 3ου 
καλύτερου Έφηβου και 
Νεάνιδας. 

Τιμητική διάκριση στον 2ο καλύ-
τερο Έφηβο, απονεμήθηκε 
στον αθλητή της Γυμναστικής 
Μάριο Γεωργίου. Ό αθλητής 
ανήκε στην προ-ολυμπιακή 
ομάδα και λίγους μήνες μετά, 
κατά το 2016 εξασφάλισε τη 
συμμετοχή του στους Όλυμπι-
ακούς Αγώνες «Ρίο 2016». 
Κατά το 2015, κατέκτησε έξι 
χρυσά μετάλλια στους 16ους 
ΑΜΚΕ «Ισλανδία 2015». 
Ήταν 19ος στο Πανευρωπα-
ϊκό Ανδρών στη Γαλλία και 
παράλληλη προκρίθηκε για το 
Test Event του Ρίο. 

Τιμητική διάκριση στην 2η 
καλύτερη Νεάνιδα απονε-
μήθηκε στην αθλήτρια του 
Τάε Κβο Ντο Άννα Μαρία 
Αντωνίου που αγωνίζεται 
στην κατηγορία των 55Kg. H 
αθλήτρια κατέκτησε την 5η 
θέση στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Εφήβων/Νεανίδων 
που έγινε στην Λετονία στην 
κατηγορία Juniors/Female Α 
(U18)/55Kg.

Τιμητική διάκριση στον 3ο καλύτε-
ρο Έφηβο, απονεμήθηκε στο 
Δισκοβόλο Γεώργιο Κονιαρά-
κη, ο οποίος τιμήθηκε επίσης 
με το έπαθλο «Αντώνης Πα-
παδόπουλος» που απονέμεται 
στην καλύτερο αθλητή Στίβου.

Τιμητική διάκριση στην 3η καλύ-
τερη Νεάνιδα απονεμήθηκε 
στην Κολυμβήτρια Σώτια 
Νεοφύτου. Στους Κοινοπολι-
τειακούς Αγώνες Νέων που 
διεξήχθησαν στη Σαμόα, συμ-
μετέχοντας στην αποστολή 
της Κυπριακής Όλυμπιακής 
Επιτροπής, εξασφάλισε την 6η 
θέση στα 100μ. και στα 200μ. 
Πεταλούδα, και την 7η θέση 
στα 50μ. Πεταλούδα. Κατέ-
κτησε επίσης, τέσσερα χρυσά 
μετάλλια, δύο αργυρά και ένα 
χάλκινο στο Παγκύπριο πρω-
τάθλημα Γυναικών. Συμμετείχε 
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
Ανδρών/Γυναικών που έγινε 
στο Καζάν.
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•ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ •ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΚΧΑΙΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΌΣ ΕΦΗΒΌΣ ΌΜΑΔΙΚΌΥ ΑΘΛΗΜΑΤΌΣ 
Καλύτερος αθλητής ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε ο 

πετοσφαιριστής Νικόλας Ελευθερίου. Είναι βασικό στέλεχος των 
Εθνικών ομάδων Εφήβων και Ανδρών και της Εθνικής Ενόπλων. 
Ανήκει στην Αναγέννηση Δερύνειας με την οποία κατέκτησε το 

πρωτάθλημα Εφήβων 2014-15 και αγωνίζεται στην Ανδρική ομάδα 
που μετέχει στο πρωτάθλημα Ά  κατηγορίας.

Μια ιδιαίτερη στιγμή για την τελετή αποτέλεσε η βράβευση των Νικόλα 
Περικλέους και Νίκης Θεοδώρου ως των καλυτέρων αθλητών των 
Ειδικών Ολυμπιακών. Οι δύο αθλητές μαζί με άλλους συναθλητές 
τους, έλαβαν μέρος στους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι στο Λος 
Άντζελες. Ο Νικόλας Περικλέους που φοιτά στο Ειδικό Σχολείο Αγίου 
Σπυρίδωνα, έλαβε μέρος στο άθλημα του Μπόουλινγκ όπου κατέκτησε 
το αργυρό μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα. Η Νίκη Θεοδώρου  που 
φοιτά στο Λύκειο Κύκκου Β΄ έλαβε μέρος στο άθλημα της Ενόργανης 
Γυμναστικής όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στην Μπάλα και την 
δεύτερη στο Σύνθετο Ατομικό.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ ΌΜΑΔΙΚΌΥ ΑΘΛΗΜΑΤΌΣ 
Καλύτερη αθλήτρια ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε η 
πετοσφαιρίστρια Κατερίνα Ζακχαίου. Είναι βασικό στέλεχος των 
Εθνικών ομάδων Νεανίδων και Γυναικών Πετόσφαιρας Σάλας 
και Μπιτς Βόλεϊ. Ανήκει στον Απόλλων Λεμεσού με τον οποίο 
κατέκτησε τόσο το Πρωτάθλημα Ά  κατηγορίας Γυναικών όσο και 
το Κύπελλο την αγωνιστική περίοδο 2014-15.

Ο Νικόλας Ελευθερίου και η Κατερίνα Ζακχαίου 
παραλαμβάνουν το βραβείο του καλύτερου Έφηβου και της 
καλύτερης Νεάνιδας σε ομαδικό άθλημα από τον Ταμία της 

ΚΟΕ, Δαμιανό Χατζηδαμιανού.

Η βράβευση των καλυτέρων αθλητών των Ειδικών Ολυμπικών, Νικόλα 
Περικλέους και Νίκης Θεοδώρου, έγινε από τον Δημήτρη Λεοντή (μέλος 
του Δ.Σ. του ΚΟΑ).
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 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2015

Καλύτερος Έφηβος στη Γυμναστική αναδείχτηκε ο Μάριος Γεωργίου 
(Παρέλαβε ο Ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Γεωργίου. Καλύτερη 
Γυμνάστρια στην Ενόργανη Γυμναστική αναδείχτηκε η Ελένη Ηλιάδη και 
στη Ρυθμική Γυμναστική η Διαμάντω Ευριπίδου. Τα βραβεία απένειμε η 
Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ, Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη.

Καλύτερος Έφηβος στην Κολύμβηση αναδείχτηκε ο Κυριάκος Αντρέα 
Πάπα Άνταμς και καλύτερη Νεάνιδα η Σώτια Νεοφύτου που παρέλαβε 
και για τον συναθλητή της. Τα βραβεία απένειμε το Μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Λένια Αντωνιάδου. 

Καλύτερος Έφηβος στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
αναδείχτηκε ο Χρίστος 
Χριστόνοφ και Καλύτερη 
Νεάνιδα η Σοφία Κονή. 
Τα βραβεία απένειμε η 
Επιθεωρήτρια Φυσικής 
Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης 
Ελευθερία Χατζηστεφάνου. 

Καλύτερος 
Έφηβος 
στο Καράτε 
αναδείχτηκε 
ο Ανδρέας 
Βίκτωρος 
και καλύτερη 
νεάνιδα η 
Δήμητρα 
Παπανδρέου. Τα 
βραβεία απένειμε 
το Μέλος του 
Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της 
ΚΟΕ Ανδρέας 
Βασιλείου.

Καλύτερος 
Έφηβος στην 
Κωπηλασία 
αναδείχτηκε 
ο Αλέξανδρος 
Ζησιμίδης 
και καλύτερη 
Νεάνιδα η 
Σταυριάνα 
Χαραλάμπους. 
Τα βραβεία 
απένειμε το 
Μέλος του 
Εκτελεστικού 
Συμβουλίου 
της ΚΟΕ Κίκης 
Παρασκευάς. 

Καλύτερος 
Έφηβος στην 
Ξιφασκία 
αναδείχτηκε 
ο Γιώργος 
Ιωάννου και 
καλύτερη 
Νεάνιδα η 
Εύα Αμάν. 
Τα βραβεία 
απένειμε το 
Μέλος του 
Εκτελεστικού 
Συμβουλίου 
της ΚΟΕ 
Παύλος 
Φωτιάδης.  

Καλύτερος Έφηβος στην Αντισφαίριση αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος 
Χριστοφόρου και καλύτερη Νεάνιδα η Ελίζα Ομήρου. Τα βραβεία 
απένειμε η Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ, Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ  19

ΤΕΥΧΟΣ
2016/1



 Καλύτερος Έφηβος στην Ποδηλασία αναδείχτηκε ο Χριστόδουλος 
Μιχαήλ και καλύτερη Νεάνιδα η Ελίνα Πολυδώρου. Τα βραβεία απένειμε 
το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Νάκης Μιχαηλίδης και 
παρέλαβαν οι γονείς των αθλητών.

Καλύτερος Έφηβος στην Σκοποβολή αναδείχτηκε ο Νικόλας Βασιλείου και 
καλύτερη Νεάνιδα η Άρτεμιης Παντελή. Τα βραβεία απένειμε το Μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Σώτος Τρικωμίτης.

Καλύτερος Έφηβος αναδείχτηκε ο Γιώργος Κονιαράκης και καλύτερη 
Νεάνιδα η Σκεύη Ανδρέου. Τα βραβεία απένειμε το Μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Σοφοκλής Χαραλαμπίδης.

Καλύτεροι Έφηβοι στο Τάε Κβο ντο αναδείχτηκαν οι Χαράλαμπος 
Επισκόπου και Βίκτωρας Πηλαβάς και καλύτερη Νεάνιδα η Βασιλική 
Κούρρη. Τα βραβεία απένειμε το Επίτιμο Μέλος της ΚΟΕ Ανδρέας 
Σταύρου. 

Καλύτερος Έφηβος στην Καλαθόσφαιρα αναδείχτηκε ο 
Παύλος Στρατή και καλύτερη Νεάνιδα η Στέφανη Φουκάρη. Τα 
βραβεία απένειμε ο Δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης.

Καλύτερος Έφηβος στο Χάντμπολ αναδείχτηκε ο Πέτρος 
Στυλιανού και καλύτερη Νεάνιδα η Γεωργία Τρύφωνος. Τα 
βραβεία απένειμε ο Δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης. 
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΕ     ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ»
1 ΚΑΛΥΤΕΡΌΣ ΑΝΔΡΑΣ Παύλος Κοντίδης

2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Άντρη Ελευθερίου

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΕ     ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2015
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
1 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Νικόλας Βασιλείου

Καλύτερος Έφηβος 2ο Βραβείο Μάριος Γεωργίου

Καλύτερος Έφηβος 3ο Βραβείο Γεώργιος Κονιαράκης

2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ Βασιλική Κούρρη
Καλύτερη Νεάνιδα – 2ο Βραβείο Άννα Μαρία Αντωνίου

Καλύτερη Νεάνιδα – 3ο Βραβείο Σωτηρία Νεοφύτου

3
ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» 
ΣΤΌΝ ΚΑΛΥΤΕΡΌ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΙΒΌΥ

Γεώργιος Κονιαράκης

4 ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ»   
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΌΥ Παρασκευή Ανδρέου

5

ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» 
ΣΤΌΝ ΚΑΛΥΤΕΡΌ ΕΦΗΒΌ/ΝΕΑΝΙΔΑ            
ΑΘΛΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ/
ΜΑΘΗΤΡΙΑ

Όνησίφορος Νεοφύτου

6 ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΙ Νικόλας Περικλέους,  
Νίκη Θεοδώρου

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1 ΚΑΛΥΤΕΡΌΣ ΕΦΗΒΌΣ Νικόλας Ελευθερίου

2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ Κατερίνα Ζακχαίου

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
ΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΟΣ ΝΕΑΝΙΔΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Κωνσταντίνος Χριστοφόρου Ελίζα Όμήρου

ΓΚΌΛΦ Γιώργος Καλπάκας Ξένια Φετόσσηβα

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΌΡΓΑΝΗ & ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ Μάριος Γεωργίου Ελένη Ηλιάδη, Διαμάντω Ευριπίδου

ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΙ Νικόλας Περικλέους Νίκη Θεοδώρου

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Χρίστος Χριστόνωφ Σοφία Κονή

ΘΑΛΑΣΣΙΌ ΣΚΙ Ανδρέας Γαλίδης Ιάνθη Αρμένη

ΙΣΤΙΌΠΛΌΪΑ Όνησίφορος Νεοφύτου Γεωργία Κωνσταντίνου

ΚΑΝΌ Κυριάκος Αγαθαγγέλου Χριστιάνα Παύλου

ΚΑΡΑΤΕ Ανδρέας Βίκτωρος Δήμητρα Παπανδρέου

KICK BOX ALL STYLES Παναγιώτης Γιώρκας Άννα Βασιλείου

ΚΌΛΥΜΒΗΣΗ Κυριάκος Αντρέα Πάπα Άνταμς Σωτηρία Νεοφύτου

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Αλέξανδρος Ζησιμίδης Σταυριάνα Χαραλάμπους

ΜΠΑΤΜΙΝΤΌΝ Ηλίας Νικολάου Έλενα Χριστοδούλου

ΞΙΦΑΣΚΙΑ Γιώργος Ιωάννου Εύα Αμάν

ΠΑΛΗ Αριστόδημος Λουκά

ΠΕΝΤΑΘΛΌ / ΔΙΑΘΛΌ Νικόλας Ιωαννίδης Χριστίνα Ιωάννου

ΠΌΔΗΛΑΣΙΑ Χριστόδουλος Μιχαήλ Ελίνα Πολυδώρου

ΠΥΓΜΑΧΙΑ Ανδρέας Κόκκινος

ΣΑΜΠΌ Κυπριανός Ανδρέου Σοφία Ασβεστά

ΣΚΌΠΌΒΌΛΗ Νικόλας Βασιλείου Άρτεμης Παντελή

ΣΚΌΥΌΣ Κυριάκος Σολομωνίδης Αθηνά Ευτυχίου

ΣΤΙΒΌΣ Γεώργιος Κονιαράκης Παρασκευή Ανδρέου

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ Μορφάκης Αγριδιώτης

ΤΑΕΚΒΌΝΤΌ Χαράλαμπος Επισκόπου 

Βίκτωρας Πηλαβάς Άννα Μαρία Αντωνίου

ΤΌΞΌΒΌΛΙΑ Χαράλαμπος Χαραλάμπους

ΤΖΌΥΝΤΌ Χρίστος Τρικωμίτης Βασιλική Κούρρη

ΧΙΌΝΌΔΡΌΜΙΕΣ Γιάννος Κουγουμτζιάν Καρολίνα Φωτιάδου, Ανδριάνα Πιερή 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΘΌΣΦΑΙΡΑ Παύλος Στρατή Στέφανη Φουκάρη

ΜΠΙΤΣ ΒΌΛΕΪ Γιώργος Χρυσοστόμου,  Παντελής 
Χριστίδης 

Κατερίνα Ζακχαίου, Βασιλική 
Χατζηκωστάντα

ΠΕΤΌΣΦΑΙΡΑ Νικόλας Ελευθερίου Κατερίνα Ζακχαίου

ΡΑΓΚΜΠΥ Αλέξανδρος Τουφεξής

ΧΑΝΤΜΠΌΛ Πέτρος Στυλιανού Γεωργία Τρύφωνος

ΧΌΚΕΪ Κωνσταντίνος Στυλιανού

Καλύτερος Έφηβος στην Σκοποβολή αναδείχτηκε ο Νικόλας Βασιλείου και 
καλύτερη Νεάνιδα η Άρτεμιης Παντελή. Τα βραβεία απένειμε το Μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Σώτος Τρικωμίτης.

 Καλύτερος Έφηβος στο Τζούντο αναδείχτηκε ο Χρίστος Τρικωμίτης και 
καλύτερη Νεάνιδα η Βασιλική Κούρρη. Τα βραβεία απένειμε το Επίτιμο 
Μέλος της ΚΟΕ και Πρόεδρος της ΕΟΑΚ Ντίνος Μιχαηλίδης.

Καλύτερος Έφηβος 
Χιονοδρόμος 
αναδείχτηκε 
ο Γιάννος 
Κουγουμτζιάν 
και καλύτερες 
Νεάνιδες οι 
Καρολίνα 
Φωτιάδου και η 
Ανδριάνα Πιερή. Τα 
βραβεία απένειμε 
το Επίτιμο Μέλος 
της ΚΟΕ και 
Πρόεδρος της 
ΕΟΑΚ Ντίνος 
Μιχαηλίδης.

Καλύτερος Έφηβος στο Χάντμπολ αναδείχτηκε ο Πέτρος 
Στυλιανού και καλύτερη Νεάνιδα η Γεωργία Τρύφωνος. Τα 
βραβεία απένειμε ο Δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης. 
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Η «Επιτροπή Γυναίκα και Αθλητισμός» 
της Κυπριακής Όλυμπιακής Επιτρο-
πής (ΚΌΕ), διοργάνωσε την Τετάρτη 

9 Μαρτίου, ημερίδα με θέμα «Γυναίκα και 
Αθλητισμός – Επιχειρώντας Αλλιώς». Η 
Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Όλυμπι-
ακό Μέγαρο και είχε ως κύρια ομιλήτρια 
την Δρ Ειρήνη Καμπερίδου, Επίκουρη Κα-
θηγήτρια Κοινωνιολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Στην ομιλία της η Δρ Ειρήνη Καμπερίδου 
ανέπτυξε το θέμα “Η γυναικεία αθλητική 
επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή 
κοινωνικού κεφαλαίου”.

Παρέμβαση στην  Ημερίδα με θέμα “Δι-
εκδίκησε τα όνειρα σου. Μπορείς!”, έκανε 
η Εύη Μωραϊτίδου, αργυρή Όλυμπιονίκης 
Υδατοσφαίρισης.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 
Κώστας Καδής, που απηύθυνε χαιρετισμό. 
Χαιρετισμό απήθυνε επίσης ο Πρόεδρος 
της ΚΌΕ Όυράνιος Ιωαννίδης. 

Της Ημερίδας προηγήθηκε η τελετή απο-
νομής του Βραβείου “Γυναίκα και Αθλη-
τισμός 2015” της Διεθνούς Όλυμπιακής 
Επιτροπής, στην Έφη Μούζουρου για την 
μακρόχρονη και πολυεπίπεδη πορεία και 
προσφορά της στον αθλητισμό.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ 
 «ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΑΛΛΙΩΣ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ»

Η επιτροπή της Κυπριακής Όλυμπιακής Επιτροπής 
«Γυναίκα και Αθλητισμός», σε δημοσιογραφική διά-
σκεψη που προηγήθηκε της Ημερίδας (7/3/2016), 
παρουσίασε το πρόγραμμα της Ημερίδας. Στο έργο 
και τους στόχους της Επιτροπής αναφέρθηκε η Πρό-
εδρος της Επιτροπής Κάλλη Χατζηιωσήφ που ανέ-
φερε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα : 

«Η Επιτροπή “Γυναίκα και Αθλητισμός”  της Κυπρι-
ακής Όλυμπιακής Επιτροπής, έχει ως φιλοσοφία τη 
διαμόρφωση μιας νέας αθλητικής κουλτούρας στην 
κυπριακή κοινωνία, όπου μεταξύ άλλων, με γνώμονα 
την ισοτιμία και τις ίσες ευκαιρίες, σε όλους τους το-
μείς του Αθλητισμού. 

Η συγκεκριμένη Ημερίδα είναι η πρώτη δραστηρι-
ότητα μιας σειράς ενεργειών που σχεδιάζει η Επιτρο-
πή υπό τη νέα της σύνθεση. Στόχος της Ημερίδας, η 
εκπαίδευση και επιμόρφωση υπάρχοντος και νέου 
δυναμικού για στέρεο προβληματισμό, που  να αμφι-

σβητεί τα στερεότυπα και να διεκδικεί τα αυτονόητα.
Δυστυχώς ακόμη και στις αρχές του 21ου αιώ-

να, για να ανέλθει  μια γυναίκα σε βάθρο – αθλητικό, 
κοινωνικό, πολιτικό ή σε ανάλογο αξίωμα, δεν αρκεί 
απλώς, ένα είναι εξίσου ικανή με έναν  άντρα.  Πρέ-
πει να υπερέχει, προπαντός πρέπει να υπερβεί τα δικά 
της όρια, αμελώντας όσα η παράδοση και οι προκα-
ταλήψεις προκαθορίζουν για δικό της ρόλο ως μητέ-
ρα, συζύγου, συντρόφου.

Η καταξίωση της, όπως όλων των ανθρώπων, 
πρέπει να είναι  αξιοκρατική και να χαρακτηρίζεται 
από την παιδεία, την αρετή, την ικανότητα και την αξία 
του ατόμου και μόνο.

Είναι η ώρα, τη γυναικεία υπομονή να αντικατα-
στήσει η διεκδικητική επιμονή.  Σ’ αυτή την επίμοχθη 
προσπάθεια αλλαγής προσανατολισμού δεν αρκεί 
ο ατομικός αγώνας.  Η προσπάθεια αυτή, πρέπει να 
αφορά όλους».

Η Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ μαζί με τις εισηγήτριες της Ημερίδας. Διακρίνονται από αριστερά οι Εύη Μωραϊτίδου, Νίκη 
Τσαγγαρίδου, Δρ Ειρήνη Καμπερίδου, Κάλλη Χατζηιωσήφ (Πρόεδρος), Αμαλία Ερωτοκρίτου, Σούλα Ζαβού, Μόνικα Λιατήρη, Θεότη Ππούρου, Νιόβη 
Παρισινού, Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη, και Κάτια Κωνσταντίνου.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ : «ΣΤΌΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ Η ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΒΡΗΚΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΌΔΕΙΞΕΙ ΌΤΙ ΜΠΌΡΕΙ

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας 
Καδής, χαιρετίζοντας την εκδήλωση εξέ-
φρασε την ικανοποίηση του για τη διοργα-

νωση της ημερίδας και καλωσόρισε τις εκλεκτές 
ομιλήτριες από την Ελλάδα, για τις οποίες όπως 
ανέφερεμε τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους θα 
διαφωτίσουν τα θέματα της σημερινής ημερίδας. 
Σημείωσε δε τα ακόλουθα για τη σημειολογία της 
ημέρας και για τη σύγχρονη θέση της γυναίκας 
στην κοινωνία : 

«Από την απεργία των εργατριών στη Νέα Υόρ-
κη το 1857 για καλύτερες συνθήκες εργασίας 
μέχρι σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Ωστόσο, 
160 χρόνια μετά, τα αιτήματα που αφορούν στην 
κατοχύρωση και εφαρμογή της ισότητας ανδρών-
γυναικών, παραμένουν ακόμη σε πολλές περιπτώ-
σεις ανικανοποίητα,παρόλο που οι ευθύνες που 
καλούνται να σηκώσουν στους ώμους τους οι γυ-
ναίκες συνεχίζουν να είναι πολλαπλές και μεγάλες. 

Χωρίς να παραβλέπουμε τους διαχρονικούς 
αγώνες της γυναίκας για καταξίωση και ισότητα, 
είναι κοινώς παραδεκτό ότι στον αθλητικό χώρο η 
γυναίκα βρήκε κατανόηση και ευκαιρία να εκφρα-
στεί, να αποδείξει τις δυνάμεις και τις δυνατότητές 
της και να καταξιωθεί. Παράδειγμα της ουσιαστι-
κής συμβολής του αθλητισμού στην αποδοχή και 

στην εδραίωση της γυναίκας αθλήτριας, αποτελεί  
η ισότιμη συμμετοχή της στους Όλυμπιακούς Αγώ-
νες.Άλλωστε, με την αναβίωση των σύγχρονων 
Όλυμπιακών Αγώνων,ο εμπνευστής τους Πιερ 
Ντε Κουμπερτέν εύστοχα τονίζει πως, ο Όλυμπι-
σμός και γενικά ο Αθλητισμός είναι μια πρακτική 
φιλοσοφία ζωής και μια φιλοσοφία παιδείας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ισότητα δε σημαίνει ομοιότητα. Αυτό που χρειά-
ζεται είναι άντρες και γυναίκες να αντιμετωπίζονται 
το ίδιο. Σ’ αυτήν την πορεία πρέπει να συμβάλουν 
με ενέργειές τους τόσο η πολιτεία όσο και τα ίδια 
τα άτομα.Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
από την πλευρά του επικροτεί και στηρίζει με κάθε 
τρόπο πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δημι-
ουργούμε τις προϋποθέσεις και παρέχουμε ίσες 
ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης. Για παράδειγ-
μα, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, θέσαμε στους 
υπό έμφαση στόχους μας την «Ευαισθητοποίηση 
των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλ-
λοδοξίας και την προώθηση της ισότητας και του 
σεβασμού». Μέσα στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε 
να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας το ιδεώδες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον σεβασμό στην αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια και στη διαφορετικότητα».

Χ αιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος της Κυπριακής Όλυμπιακής 
Επιτροπής Όυράνιος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην σημασία της ημέρας 
σημειώνοντας τα παρακάτω :

«Η 8η του Μάρτη είναι ημέρα ορόσημο, ημέρα σύμβολο, ημέ-
ρα μνήμης και τιμής των αγώνων χιλιάδων γυναικών σε όλο 
τον κόσμο κόσμο. Από το 1857 με τους αγώνες γυναι-
κών εργαζομένων στα υφαντουργεία της Ν. Υόρκης και 
του Σικάγου ως σήμερα. Ως εκ τούτου, η ημέρα αυτή 
δεν μπορεί να θεωρείται αποσπασματική «γιορτή»,  
όπως ίσως συμβαίνει και σε άλλες παγκόσμιες 
ημέρες.

Είναι μέρα αναγνώρισης του πολύπλευρου ρό-
λου της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Όμως θα 
πρέπει να είναι και μέρα αγωνιστικής διεκδίκησης 
για πραγματική ισοτιμία και διεύρυνση των δικαι-
ωμάτων της. Τον προηγούμενο αιώνα, η γυναίκα 
μορφώθηκε και αυτό ήταν βασικό για να πάει μπρο-
στά, και μπόρεσε να διεκδικήσει θέσεις ισότιμα με τον 
άντρα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι ο ρόλος της 
στην οικογένεια παραμένει αναντικατάστατος και η ευθύνη 
στην ανατροφή των παιδιών πολύ μεγάλη.

Όι προκλήσεις για ισότιμη θέση της γυναίκας σε διάφορους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας είναι ακόμα μπροστά μας. Αυτό που πρέπει να 
σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα είναι η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τη 
γυναίκα, όχι ως διάκριση φύλου, αλλά της γυναίκας ως ενεργού πολίτη, ως 

παραγωγικού ανθρώπινου πόρου. Αναζητούνται ακόμη οι διαδικασίες για να 
ενισχυθεί η παρουσία του γυναικείου φύλου στα κοινά και κυρίως στις ανώ-

τερες βαθμίδες διακυβέρνησης , όπως π.χ. στο Υπουργικό Συμβούλιο, 
στο κοινοβούλιο, στην ευρωβουλή, στη Δικαστική εξουσία, στην 

τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλα θεσμικά όργανα της εκτε-
λεστικής εξουσίας. Όι ικανότητες των γυναικών είναι δε-

δομένες, όπως άλλωστε έχουν αποδείξει σε όλους 
τους επαγγελματικούς χώρους, όπου ενεργοποιού-

νται από όλες τις βαθμίδες εργασιακής-διοικητικής 
ιεραρχίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα θέματα της σημερι-
νής μας ημερίδας καθίστανται επίκαιρα. Επιχειρού-
με  Αλλιώς, διευρύνουμε τη συζήτηση, αναζητού-
με απαντήσεις, προτείνουμε λύσεις έχοντας ως 
παράδειγμα το χώρο του αθλητισμού».

Καλωσορίζοντας στην Κύπρο τις δύο προσκε-
κλημένες ανέφερε τα εξής :  «Είμαστε βέβαιοι ότι 

μέσα από την παρουσίαση της, η Δρ Ειρήνη Καμπε-
ρίδου θα μας δώσει νέα ερεθίσματα και προσανατο-

λισμούς για να προσεγγίσουμε τη δραστηριοποίηση της 
γυναίκας στο χώρο του αθλητισμού. Καλωσορίζουμε επίσης 

την κυρία Εύη Μωραϊτίδου, την οποία γνωρίσαμε ευρύτατα ως 
αθλήτρια-Όλυμπιονίκη, λιγότερα όμως γνωρίζουμε για το πώς έφτασε ως 

εκεί, και ποια ήταν η συνέχεια στην οικογενειακή της ζωή και την επαγγελματι-
κή της σταδιοδρομία. Η παρουσία σας καθιστά εκ των προτέρων την σημερινή 
ημερίδα ενδιαφέρουσα και πετυχημένη».

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΣΌΤΙΜΙΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΌΜΗ ΔΡΌΜΌΣ 
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Γ εννήθηκε στην Αθήνα το 1975 και τα πρώτα της βή-
ματα στον Αθλητισμό ήταν στην Ενόργανη Γυμναστι-
κή. Το 1985 ξεκίνησε κολύμβηση στον Α.Ν.Ό. Γλυ-

φάδας και σε ηλικία 17 ετών μεταπήδησε στο Πόλο. Δύο 
χρόνια αργότερα κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο στους 
πρώτους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νεανίδων στην Όλ-
λανδία. Με τα σωματεία του Α.Ν.Ό.Γ. και του Ν.Ό.Βου-
λιαγμένης, έχει κατακτήσει : 8 πρωταθλήματα Ελλάδας, 
δύο Πρωταθλήματα Ευρώπης (2000 ΑΝΌΓ, 2009 ΝΌΒ), 
ένα Κύπελλο Ευρώπης (2003 ΝΌΒ) και δύο Super Cup 

(2009, 2010 NOB). Αποτέλεσε βασικό μέλος της Εθνικής 
Όμάδας 1994 έως το 2008 με σημαντικότερες διακρί-
σεις το Αργυρό μετάλλιο στους Όλυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας το 2004 και το Χρυσό μετάλλιο στο World League 
το 2005. Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική και εργάζεται στο 
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Παράλ-
ληλα προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Σύλλογο Ελλήνων 
Όλυμπιονικών από τη θέση της Αντιπροέδρου. Είναι πα-
ντρεμένη με τον Πέτρο Σπανουδάκη με τον οποίο σήμερα 
έχει μια κόρη τριών ετών.

ΚΑΛΛΗ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ : «ΌΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ 
ΗΤΑΝ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑ ΣΚΛΗΡΗΣ 
ΔΌΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΌΝΌΥ 
ΠΕΙΣΜΑΤΌΣ»

Σ τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Επιτροπής της ΚΌΕ «Γυναίκα και Αθλητι-
σμός» Κάλλη Χατζηιωσήφ, ανέφερε ότι ο Αθλητισμός, πρέπει να αποτελεί το 
σταθερό υποπόδιο για εφαλτήριο της όποιας ανύψωσης στις δύσκολες τωρι-

νές συνθήκες όπου η κοινωνία αναζητεί, υποστυλώματα ανόρθωσης σημειώνοντας 
και τα εξής : 

«Με την πολύτιμη συμβολή της ομιλήτριάς μας, καθηγήτριας Δρ. Ειρήνης Καμπε-
ρίδου, καθορίστηκε το θέμα της Ημερίδας: «Επιχειρώντας αλλιώς στην εποχή της 
κρίσης: η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού 
κεφαλαίου», θεωρώντας ότι και ο δικός μας χώρος πρέπει να συμβάλει στην  - όντως 
– δύσκολη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ευρύτερος ελληνισμός.

Παρότι ο πληθυσμός των γυναικών είναι περίπου το 50% της υφηλίου, εντούτοις 
η συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι πενιχρή και περιορίζεται μόλις στο 16%. Ακόμη πιο καταθλιπτική είναι 
η εικόνα στον Αθλητισμό αν αναλογισθεί κανείς ότι από τα 205 κράτη μέλη της Δι-
εθνούς Όλυμπιακής Επιτροπής, στη θέση του Προέδρου των Εθνικών Όλυμπιακών 
Επιτροπών βρίσκονται μόνο 7 (επτά) γυναίκες και στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
άλλες 22. Γενικότερη είναι η πεποίθηση πως με πιο ισορροπημένα ποσοστά θα βαδί-
ζαμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Είναι θέμα βασικής δικαιοσύνης, αλλά και παραδοξό-
τητα, να μην χρησιμοποιείται το μισό από το όλο δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό! Τι 
απώλεια εγκεφαλικής σκέψης και ενέργειας!!!

Προσωπικά, και ως Επιτροπή, δεν υποστηρίζουμε ότι με τη διεκδίκηση ποσοστώ-
σεων υπηρετείται η πραγματική ανάγκη καταξίωσης και αναγνώρισης του ανθρώπου, 
που πρέπει να υπερβαίνει τη διάκριση φύλου ή άλλης ιδιότητας. Επειδή, τόσο η κατα-
ξίωση, όσο και η αναγνώριση, είναι απόκτημα τρόπου ζωής, ήθους και αξιοπρέπειας 
που επιβάλλεται. Δεν επαιτείται, ούτε διεκδικείται.  

Ένα τέτοιο - στην πράξη - παράδειγμα καταξίωσης γυναίκας-αθλήτριας, μέσα από 
τη δύναμη του πολλαπλού της ρόλου, έχουμε την τύχη να ακούσουμε στη συνέχεια 
από την αργυρή Όλυμπιονίκη μας, Εύη Μωραϊτίδου.

Ότι πετύχαμε έως σήμερα οι γυναίκες, δεν μας χαρίστηκε, ούτε μας παραχωρήθη-
κε, αλλά ήταν αποτέλεσμα σκληρής εργασίας και επίμονου πείσματος.

Απομένουν, ωστόσο, πολλά για να ξεφύγει η γυναίκα από τη «ζώνη της αποχής» 
που – εν πολλοίς – βολεύει  τόσο τον γυναικείο όσο και τον ανδρικό πληθυσμό.

Για να πετύχει η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, πρέπει να καταστεί γενι-
κότερη πεποίθηση, ότι αποτελεί – όντως -  μια ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κε-
φαλαίου.

«Επιχειρώντας αλλιώς», λοιπόν ……»

Σ την ομιλία της η Δρ Ειρήνη Καμπερίδου ανέπτυξε το θέμα 
“Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη 
πηγή κοινωνικού κεφαλαίου”. Δίνοντας παραδείγματα από 

το σύγχρονο αθλητισμό, σημείωσε ότι ο αθλητισμός προάγει δε-
ξιότητες που φυσικά αφορούν και τα δύο φύλα, που είναι σημαντι-
κές τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την επαγγελματική 
επιτυχία. 

Η Δρ Καμπερίδου, αρχικά παρουσίασε στοιχεία ερευνών που 
αναδείκνυαν τη διαχρονικότητα του γυναικείου αποκλεισμού στον 
αθλητισμό, και την υποεκπροσώπηση του γυναικείου αθλητισμού 
στα Μ.Μ.Ε. αλλά και στην αθλητική ηγεσία.

Ακολούθως αναφέρθηκε στη σύγχρονη ερμηνεία του όρου 
επιχειρηματικότητα και εξειδίκευση του στο πεδίο της αθλητικής, 
Όλυμπιακής, κοινωνικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Κατέ-
δειξε ότι ο Αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
και ηγετικών δεξιοτήτων, κάνοντας αναφορά μεταξύ άλλων στην 
εξέλιξη της γυναικείας παρουσίας στους Όλυμπιακούς Αγώνες και 
τις δεξιότητες που αναπτύσσονται στην κοινωνική πτυχή του αθλη-
τισμού.  

ΕΥΗ ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ

 ΔΡ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ

Η Ειρήνη Καμπερίδου παιδί του απόδημου Ελληνισμού, είναι Επί-
κουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ), με ενεργή συμμετοχή και δημοσιεύσεις 
σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια. Το 2006 καθιερώνει το μάθημα επι-
λογής «Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός», στο Τμήμα Φυσική Αγωγής και 
Αθλητισμού(ΤΕΦΦΑ/ΕΚΠΑ), που διαπραγματεύεται θέματα φύλου και 
ισότητας, στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή. Το 2008 ετοιμάζει το λήμ-
μα «Φύλο και Αθλητισμός», για το ηλεκτρονικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό 
Fylopedia-Φύλο Παιδεία» του Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Η κυρία Καμπερίδου πραγματοποίησε προπτυχιακές (ΒΑ), και μεταπτυ-
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Η Όλυμπιονίκης της Υδατοσφαίρισης Εύη Μωραϊτίδου, 
στην παρέμβαση της με θέμα “Διεκδίκησε τα όνειρα 
σου. Μπορείς!”, αναφέρθηκε στην πορεία της αθλη-

τικής της σταδιοδρομίας, και ειδικότερα στην Υδατοσφαί-
ριση ένα άθλημα το οποίο θεωρείτο «ανδροκρατούμενο» 
κατά το ξεκίνημα της καριέρας της: «Ξεκινήσαμε και υπήρ-
χαν αμφιβολίες κατά πόσον οι γυναίκες έπρεπε να ασχο-
λούμαστε με ένα τέτοιο άθλημα, ακόμη και κατά πόσον θα 
έπρεπε να φαίνεται το σώμα μιας γυναίκας να παλεύει μέσα 
στο νερό. Φτάσαμε με την Εθνική Ελλάδος μέχρι το βάθρο 
των Όλυμπιακών Αγώνων για να κερδίσουμε την καθολική 
αναγνώριση». 

Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Όλυμπιονικών 
ανέπτυξε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ότι αφορά τον 
γυναικείο αθλητισμό αλλά και στο ρόλο των Όλυμπιονικών 
και τη δράση στου Συλλόγου :

«Στην Ελλάδα, όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτες γυναι-
κείες ομάδες την δεκαετία του 80, πολλοί ήταν δύσπιστοι 
και ισχυρίζονταν ότι η υδατοσφαίριση δεν ταιριάζει στις γυ-
ναίκες. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να ανατραπεί αυτή 
την άποψη.Το 2004 η γυναικεία ομάδα χάρισε το πρώτο με-
τάλλιο σε Όλυμπιακούς Αγώνες για ομαδικό άθλημα. Μά-
λιστα, σε ένα κατάμεστο στάδιο με υπέροχους φιλάθλους 

που στήριξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπά-
θεια αυτή.

Η κληρονομιά εκείνης της ομάδας είναι όλα τα νέα κο-
ρίτσια που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το άθλημα, και 
συνεχίζουν να φέρνουν επιτυχίες διαφημίζοντας με τον κα-
λύτερο τρόπο την «πληγωμένη» πατρίδα μας.

Σήμερα, που η χώρα μας διανύει μια πολύ δύσκολη περί-
οδο οι Όλυμπιονίκες αποτελώντας υγιή πρότυπα, οφείλου-
με να προσφέρουμε στην κοινωνία και να μεταλαμπαδεύ-
σουμε τις Όλυμπιακές αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού 
στα παιδιά και τους νέους.

Προσήλωση  σε ένα στόχο, πειθαρχία, συνεργασία και 
επιμονή παρά τις αποτυχίες  που συνήθως είναι περισσότε-
ρες ο τις επιτυχίες,  είναι μερικά από τα προσόντα που απο-
κομίζουν όσοι  ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό.

Για τον σκοπό αυτό με τον Σύλλογο Ελλήνων Όλυμπιονι-
κών, επισκεπτόμαστε σχολεία παρουσιάζοντας τα αθλήματα 
μας με το πρόγραμμα του «αθλητικού προσανατολισμού» 
ενώ συνεργαζόμαστε τόσο με την Εθνική Όλυμπιακή Ακα-
δημία και το Διεθνές Κέντρο Όλυμπιακής Εκεχειρίας στα 
προγράμματα που εκπονούν, το «Ευ αγωνίζεσθαι»  Άννα 
Πολλάτου και το «Σεβασμό στην Διαφορετικότητα» αντί-
στοιχα, αλλά και με το Όλυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης».

Με βάση έρευνες που παρουσιάστηκαν που συνέδεσαν, την γυναίκα, τον 
αθλητισμό και την ηγετική παρουσία, κατατέθηκε ως κύριο συμπέρασμα ότι η 
πλειονότητα των γυναικών υποστηρίζουν ότι η αθλητική εμπειρία, διευκολύνει 
και επιταχύνει την επαγγελματική σταδιοδρομία, ενώ σημειώθηκε η πολύ ψηλή 
αποδοχή από την κοινωνία των αθλητριών ως ισχυρών προτύπων.

Σε ότι αφορά τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, οι έρευνες κατέδειξαν ότι 
το 90% των γυναικών είχαν ασχοληθεί με κάποιο σπορ. 

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τις συμβουλές προς τις γυναίκες που ασχο-
λούνται με την επιχειρηματικότητα, για τους τρόπους δράσης ώστε «επιχειρώ-
ντας αλλιώς» να επιτυγχάνουν τους στόχους που θέτουν.  

ΔΡ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ: «ΕΦΌΔΙΌ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Η 
ΕΝΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΕ ΤΌΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ

ΕΥΗ ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ  ΌΙ ΌΛΥΜΠΙΌΝΙΚΕΣ 
ΑΠΌΤΕΛΌΥΝ ΥΓΙΗ ΠΡΌΤΥΠΑ

 ΔΡ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
χιακές (ΜΑ) σπουδές, στη Βοστώνη και 
στο Παρίσι : Emmanuel College, Boston 
College και la Sorbonne (Paris IV). Μετά 
τον επαναπατρισμό της στην Ελλάδα, γί-
νεται δεκτή ως υποψήφια Διδάκτωρ στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών (1997-2002), στο 
Τμήμα Κονωνιολογίας, Τομέας Νεοελ-
ληνικής Κοινωνίας (με επιβλέποντα Κα-
θηγητή τον αείμνηστο Νεοκλή Σαρρή). 
Αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Κοινωνιο-
λογίας στις 27-2-2002 με βαθμό Άριστα. 

Η Ειρήνη Καμπερίδου είναι η Ελλη-
νίδα εκπρόσωπος του International 
Association of Physical Education and 
Sport for Girls and Women (IAPESGW), 
μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης για 
την Προώθηση των Γυναικών στον 
Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ), Μέ-
λος της Ελληνικής Κοινωνιολογικής 
Εταιρείας (ΕΚΕ), και μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής (και ιδρυτικό μέλος) 
του European Center for Women and 
Technology (ECWT). Από το 2011 
εώς αρχές 2015 υπήρξε Chief Editor 
του ECWT e-NEWS και του Gender 
Innovation ECWT Newsletter. Επίσης 
ως μέλος του πρώην Gender Expert 
Action Group (GEAD) του European 
Commission Directorate-General for 
Information Society and Media (2004-
2009), έχει συμμετάσχει ως προεδρεύ-
ουσα και ως εμπειρογνώμων για θέματα 
φύλου και κοινωνικής ισότητας (2004-
2016) σε πολλά συνέδρια, ημερίδες 
και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης [βλ. UoA scholar: http://scholar.
uoa.gr/ikamper και Women for Smart 
Growth: http://ec.europa.eu/digital-
agenda/events/cf/ict2010/person.
cfm?personid=21537
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Τ ης «Ημερίδας για τη Γυναίκα» 
προηγήθηκε η τελετή απονομής 
του Βραβείου “Γυναίκα και Αθλη-

τισμός 2015” της Διεθνούς Όλυμπια-
κής Επιτροπής, στην Έφη Μούζουρου 
Πενηνταέξ για την μακρόχρονη και πο-
λυεπίπεδη πορεία και προσφορά της 
στον αθλητισμό. Η βράβευση αποτε-
λεί, ετήσιο θεσμό της Διεθνούς Όλυ-
μπιακής Επιτροπής στον οποίo συμ-
μετέχουν όλες οι Εθνικές Όλυμπιακές 
Επιτροπές που προτείνουν η κάθε μία 
ξεχωριστά τη Γυναίκα που θα βραβευθεί 
σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται. Η 
κα Μούζουρου Πενηνταέξ ευχαρίστησε 
την ΚΌΕ για την απόφαση να την προ-

τείνει στη ΔΌΕ για το βραβείο, χαρακτη-
ρίζοντας την, ως μια κορυφαία στιγμή 
της ζωής της, της αθλητικής και επαγ-
γελματικής της καριέρας. 

Στο σκεπτικό της βράβευσης αναφέ-
ρονται τα εξής : «Η Κυπριακή Όλυμπι-
ακή Επιτροπή αποφάσισε να αναδείξει 
και να προτείνει την κυρία Έφη Μούζου-
ρου Πενηνταέξ για το βραβείο ΔΌΕ «Γυ-
ναίκα και Αθλητισμός 2015», ως ανα-
γνώριση της πλούσιας δράσης της στον 
αθλητισμό, τόσο στους αγωνιστικούς 
στίβους όσο και στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων στην Κύπρο και Διεθνώς.

Η προσφορά της στα αθλητικά δρώ-
μενα ξεπερνά τα σύνορα της μικρής μας 
πατρίδας, και αναγνωρίζεται σε ευρω-
παϊκά και διεθνή επίπεδα.

Ως αθλήτρια η Έφη Μούζουρου 
Πενηνταέξ, άφησε εποχή στους κυ-
πριακούς, ελλαδικούς και διεθνείς 
αθλητικούς χώρους. Για δεκαετίες έχει 
πρωτοστατήσει με τις επιτυχίες της, στην 
ανάδειξη του Κυπριακού και Ελλαδικού 
Στίβου. 

Πλούσια η προσφορά της και σε άλ-
λους τομείς του αθλητισμού, όπως και 
στην αθλητική δημοσιογραφία, ως μία 
από τις πρώτες γυναίκες αθλητικογρά-
φους. Αναγνωρίζοντας την προσφορά 
της στον αθλητισμό, η πολιτεία της εμπι-
στεύθηκε θέσεις και υψηλά καθήκοντα 
στον Κυπριακό Όργανισμό Αθλητισμού, 
απ’ όπου εξακολουθεί να προσφέρει 
ως Ανώτερος Λειτουργός, προϊστάμνη 
του τμήματος Μαζικού Αθλητισμού.

Η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, εκ-
προσωπεί τον Κυπριακό Όργανισμό 
Αθλητισμού, σε διάφορα διεθνή και 
ευρωπαϊκά συνέδρια, διασκέψεις και 

σεμινάρια. Είναι Αντιπρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς 
Όμοσπονδίας «Αθλητισμός για Όλους» 
και Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιστημονι-
κής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Όμο-
σπονδίας «Αθλητισμός για Όλους». 

Η Έφη Μούζουρου, άρχισε τον 
Αθλητισμός το 1976, και συνέχισε μέ-
χρι το 1985 ως αθλήτρια του ΓΣΠ, και 
της Εθνικής ομάδας Στίβου της Ελλά-
δας. Ήταν κάτοχος της Παγκύπριας και 
της Πανελλήνιας επίδοσης, στο Δρόμο 
400 μέτρων για πολλά χρόνια. Κατά 

τη διάρκεια της αθλητικής της σταδι-
οδρομίας, κατέρριψε στο αγώνισμα 
αυτό δύο φορές την Πανελλήνια και 
οκτώ φορές την Παγκύπρια επίδοση 
στο αγώνισμα αυτό. Υπήρξε βασικό 
στέλεχος της Εθνικής ομάδας Στίβου 
της Ελλάδας για πολλά χρόνια, μετέ-
χοντας στα 200μ. και 400μ. Γυναικών, 
και στις σκυταλοδρoμίες 4Χ100μ., 
και 4Χ400μ. Συμμετείχε σε πολλούς 
διεθνείς και Βαλκανικούς αγώνες. Το 
1981, αναδείχτηκε Βαλκανιονίκης στο 
αγώνισμα 4Χ100μ.

Εκτός από τις διακρίσεις που γνώ-
ρισε στο Στίβο, η Έφη Μούζουρου είχε 
πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα, και 
σε ομάδες Χάντμπολ και Καλαθόσφαι-
ρας. Στο Χάντμπολ αγωνίστηκε για 18 
χρόνια σε διάφορες ομάδες, στην Ελ-
λάδα και την Κύπρο, ενώ διετέλεσε και 
αρχηγός της Εθνικής ομάδας Χάντμπολ 
Γυναικών Κύπρου.

Πλούσιο το έργο της και στην προ-
πονητική, αφού εργάστηκε ως προπο-
νήτρια Στίβου στον Γυμναστικό Σύλλογο 
Παγκύπρια, και ως προπονήτρια Χά-
ντμπολ στις ομάδες της Ανόρθωσης, 
όπου διακρίθηκε με την ομάδα Γυναι-
κών, καταφέρνοντας να περάσει στο Β́  
Γύρο του Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου 
Πρωταθλητριών και να γράψει ιστορία 
στο άθλημα του Χάντμπολ στην Κύπρο.

Για τη δράση και την προσφορά της, 
η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, κέρδι-
σε τιμητικές διακρίσεις από την Ένωση 
Αθλητικογράφων Κύπρου, ως καλύτε-
ρη αθλήτρια Στίβου, τον Σύλλογο Φί-
λων Κλασσικού Αθλητισμού Ελλάδος, 
για την προσφορά της στον Ελληνικό 
Αθλητισμό, τον Κυπριακό Όργανισμό 
Αθλητισμού, την ΚΌΕΑΣ, τον ΓΣΠ, την 
ΓΓΑ της Ελλάδας, το Σωματείο «Καλ-
λιπάτειρα» Ελλάδος, το Σύλλογο Φί-
λων Κλασσικού Αθλητισμού Ελλάδας, 
τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, 
Αγλαντζιάς, Λατσιών και Έγκωμης, και 
τα Κυπριακά σωματεία Πανελλήνιος και 
Ανόρθωση.

Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Πε-
νηνταέξ, Αναπληρωτή Διευθυντή και 
Αρχισυντάκτη του Κυπριακού Πρακτο-
ρείου Ειδήσεων και έχει δύο παιδιά, τον 
Κυριάκο και τη Μαγδαληνή.»

     ΣΤΗΝ ΕΦΗ ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
«ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2015»
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Σ την αντιφώνηση της η Έφη Μούζουρου ανέ-
φερε τα παρακάτω :

«Αυτή τη στιγμή, σε αυτό εδώ το βήμα, δια-
κατέχομαι από μια πλημμυρίδα αισθημάτων χαράς, 
δέους και συγκίνησης.  

Αισθάνομαι ότι η επιλογή μου από την Κυπριακή 
Όλυμπιακή Επιτροπή για το Βραβείο “Γυναίκα και 
Αθλητισμός 2015” της Διεθνούς Όλυμπιακής Επι-
τροπής, είναι μια κορυφαία στιγμή της ζωής μου, της 
αθλητικής και επαγγελματικής μου καριέρας.    

Η βράβευσή μου αυτή, καθώς και η παρουσία  κα-
ταξιωμένων προσωπικοτήτων στο χώρο του αθλητι-
σμού και τόσων εκλεκτών φίλων και συνεργατών, 
με τιμούν ιδιαιτέρως και ταυτόχρονα με γεμίζουν με 
περισσότερη ευθύνη και ενέργεια να συνεχίσω να 
προσφέρω στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με κάθε τρό-
πο και ευκαιρία, από κάθε θέση και επίπεδο. 

Θεωρώ ότι η τιμητική αυτή διάκριση είναι μια προ-
σωπική καταξίωση και ολοκλήρωση, θα έλεγα, μια 
αναγνώριση που ακολουθεί δεκαετίες προσφοράς 
στο χώρο του αθλητισμού. 

Η ευκαιρία αυτή μου ανοίγει το χρονοντούλα-
πο της προσωπικής μου ζωής και καριέρας στον 
αθλητισμό. Με παίρνει πίσω στο 1976 όταν άρχισα 
να ασχολούμαι συστηματικά με το στίβο, σε Κύπρο 
και Ελλάδα, όπου καταξιώθηκα με παγκύπριες και 
πανελλήνιες επιδόσεις, κυρίως στο προσωπικό μου 
αγώνισμα, τα 400 μέτρα. Μετά το στίβο, ασχολή-
θηκα για αρκετά χρόνια με το χάντμπολ, όπου ως 
παίκτρια και προπονήτρια κέρδισα πολλούς τίτλους. 

Η αναγνώριση της αξίας μου από την Πολιτεία 
προήλθε μέσα από τον Κυπριακό Όργανισμό Αθλη-
τισμού, όπου υπηρετώ από το 1985, δίδοντας μου 
τη ευκαιρία να συμμετέχω στη λήψη αποφάσεων για 
ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο. 

Η συμμετοχή μου, επίσης, στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων σε διεθνείς οργανισμούς μαζικού 
αθλητισμού, εκπροσωπώντας τον ΚΌΑ και την Κύ-
προ, μου πρόσφεραν, από τη μια, την ικανοποίηση 
της ενεργούς δράσης και συμβολής σε παγκόσμιο 

επίπεδο και, από την άλλη, την απόκτηση εμπειριών 
και τεχνογνωσίας που είναι πολύτιμες και ενισχυτι-
κές για παρόμοια προγράμματα εφαρμογής στην 
Κύπρο. Τώρα, σε ένα πιο προσωπικό τόνο, θέλω να 
μοιραστώ μαζί σας το αυταπόδεικτο: Όι νίκες και οι 
πρωτιές δεν κατακτώνται εύκολα. Του επιστεγάσμα-
τος προηγούνται  το μεγάλο προσωπικό κόστος, 
οι στερήσεις, η κόπωση, ο σωματικός πόνος και η 
σκληρή έως εξουθενωτική δουλειά. Θυσίες απα-
ραίτητες για τον κότινο της νίκης. 

Σε όλα αυτά δεν αρκούν μόνο το προσωπικό 
σθένος, η υπερπροσπάθεια, το πάθος, η πίστη και  
δίψα για επιτυχία και αναγνώριση. Στην όλη διαδρο-
μή πρέπει να τύχουν στο δρόμο σου οι καλοί  προ-
πονητές και οι σωστοί δάσκαλοι και εγώ είχα την 
ευτυχία να τους συναντήσω. Μερικοί από αυτούς εί-
ναι σήμερα εδώ. Ό Κύριος Ντίνος Μιχαηλίδης και η 
Κυρία Κάλλη Χατζηιωσήφ. Τους απευθύνω ένα με-
γάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και τους τιμώ και τους ευγνωμονώ 
για ό,τι μου πρόσφεραν.               

Ευχαριστώ τον Κυπριακό Όργανισμό Αθλητισμού 
που μου πρόσφερε επαγγελματική στέγη και την 
ευκαιρία να συνεισφέρω στην ανάπτυξη του αθλη-
τισμού στην Κύπρο. 

Ευχαριστώ την Κυπριακή Όλυμπιακή Επιτροπή 
που μου προφέρει αυτή την ύψιστη τιμή με το Βρα-
βείο της Διεθνούς Όλυμπιακής Επιτροπής “Γυναίκας 
και Αθλητισμός 2015 ”.

Θέλω, από αυτό εδώ το βήμα, να αποδώσω την 
οφειλόμενη τιμή προς τους γονείς μου, Κυριάκο και 
Μάγδα Μούζουρα, που με υποστήριξαν με πολλή 
αγάπη και αφοσίωση σε όλα τα στάδια της ζωής 
μου και στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε δυσκολία και 
εμπόδιο. 

Στο σύζυγό μου, Γιώργο Πενηνταέξ, και στα παι-
διά μου, Κυριάκο και Μαγδαληνή, οφείλω μια με-
γάλη απολογία για την απουσία μου από σημαντικές 
στιγμές, λόγω της αθλητικής και επαγγελματικής 
μου καριέρας και ταυτοχρόνως να τους εκφράσω 
την απέραντη αγάπη που τρέφω για αυτούς».

ΕΦΗ ΜΌΥΖΌΥΡΌΥ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ
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H Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου τίμησε 
με το Έπαθλο Μακρόχρονης και Εξαίρετης 
Προσφοράς τον Γενικό Γραμματέα της ΚΌΕ 

Χαράλαμπο Λόττα στο πλαίσιο της γιορτής των βρα-
βεύσεων της, που έγινε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 
στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 

Όπως αναφέρθηκε στο σκεπτικό της βράβευ-
σης, το έπαθλο απονεμήθηκε στον Στρατηγό Χα-
ράλαμπο Λόττα, που ταύτισε το όνομα του με την 
ΕΝΑΔ, με τον αθλητισμό και με την προσφορά στην 
πατρίδα και στα κοινά. «Ό στρατηγός έδωσε το «πα-
ρόν» του σε κάθε εθνικό κάλεσμα, ειδικά στην δύ-
σκολη περίοδο 1955-1974. Η ΕΝΑΔ είναι η μισή 
του ζωή, την υπηρέτησε ως αθλητής και κυρίως ως 
πρόεδρος, συνολικά 37 χρόνια. Ηγείται της ομο-
σπονδίας χειροσφαίρισης από το 1993. Είναι μέ-
λος της ΚΌΕ από το 1993 και Γενικός Γραμματέας 
της από το 2008».

Ως αθλητικός παράγοντας, ξεπέρασε τα σύνορα 
της Κύπρου, και το 1997 εκλέγεται Αντιπρόεδρος 
της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Χάντμπολ και 
το 1998 Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Χάντμπολ της Κοινοπολιτείας. Από το 2004-2012 
ήταν Πρόεδρος της Διαιτητικής Δικαστικής Επιτρο-
πής της Διεθνούς Όμοσπονδίας Χάντμπολ.  

Από το 2006 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του European Fair Play Movement και το 
2013 ο οργανισμός αυτός στον οποίο είναι μέλη 
35 Ευρωπαϊκές χώρες, τον ανακήρυξε ως Πρε-
σβευτή της Κύπρου για τον «Αθλητισμό, την Ανεκτι-
κότητα και το Τίμιο Παιγνίδι».

O Χαράλαμπος Λόττας γεννήθηκε στον Άγιο 
Δομέτιο στις 7 Όκτωβρίου 1937. Από μικρή ηλικία 
ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, και αγωνίστηκε από 
το 1955-58 στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΠΌ-
ΕΛ, ενώ μέχρι το 1970 διετέλεσε ποδοσφαιριστής 
αλλά και προπονητής στην ΕΝΑΔ, όπως επίσης και 
για μικρό διάστημα, ποδοσφαιριστής στο ΘΌΪ Λα-
κατάμιας και στην ΕΘΑ Έγκωμης. Έδωσε το παρόν 
σε κάθε κάλεσμα της πατρίδας στην ταραγμένη 
περίοδο 1955-1974. Κατά τον Απελευθερωτικό 
Αγώνα 1955-59 ήταν ομαδάρχης με το ψευδώ-
νυμο «Κροίσος», και κατά τη διάρκεια της Τουρκο-
ανταρσίας το 1963 ήταν Διοικητής Λόχου Εθελο-
ντών Εθνοφρουρών με δράση στην Λευκωσία και 
στον Πενταδάκτυλο. Κατά την Τουρκική εισβολή το 
1974 ως Διοικητής Λόχου έλαβε μέρος στις μάχες 
στην περιοχή Νεάπολης-Τράχωνα-Όμορφίτας-Καϊ-
μακλίου, όπου και τραυματίσθηκε.

Το 1961 κατετάγη από τους πρώτους στο νεο-
σύστατο Κυπριακό Στρατό, και πέρασε με επιτυχία 
από όλες τις αναγκαίες στρατιωτικές σχολές, που 
αντιστοιχούσαν στον στρατιωτικό του βαθμό. Αφυ-
πηρέτησε ως Διοικητής Τεθωρακισμένων με τον 
βαθμό του Αντιστρατήγου (ε.α). Σήμερα είναι Πρό-
εδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εθελοντών 
Αγωνιστών 1963-64 και Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου 3ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού 1974.

Είναι παντρεμένος με την Νέδη Σοφοκλή Κυ-
ριακίδη, και έχει δύο θυγατέρες, την Μαρία και την 
Έφη, και πέντε εγγόνια τον Χαράλαμπο, την Ανδρι-
ανή, τη Νέδη, τον Παναγιώτη και τον Χαράλαμπο.

Σ την παρουσία της δημιουργού Μαρικίτας Μα-
νωλοπούλου, τοποθετήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 
2016 στο χώρο του σκεπαστού αίθριου του Όλυμπιακού 

Μεγάρου, το έργο «Χέρια». Το έργο είναι δωρεά της δημιουργού προς 
την ΚΌΕ.  Το γλυπτό έχει διαστάσεις 1,90 Χ 1,14 Χ 0,40 m. και είναι κατα-

σκευασμένο από Ανοξείδωτο Χάλυβα 316. Η καλλιτέχνης χαραχτήρισε το έργο 
ως απεικόνιση «των ορίων της δύναμης».  Το παρόν κατά την τοποθέτηση του γλυ-

πτού, έδωσαν ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΚΌΕ Κίκης Λαζαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας 
Χαράλαμπος Λόττας, ο Ταμίας Δαμιανός Χατζηδαμιανού και η Γενική Διευθύντρια 

Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη.

«ΧΕΡΙΑ»«ΧΕΡΙΑ»

 ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

H ΕΑΚ ΤΙΜΗΣΕ ΤΌΝ ΓΕΝΙΚΌ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΤΗΣ ΚΌΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΤΤΑ
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Ο τομέας της Όλυμπιακής 
Παιδείας της KOE, πα-
ρουσίασε θεματολογία 

που αφορούσε στην ιστορία 
των αρχαίων και σύγχρονων 
Όλυμπιακών Αγώνων, καθώς 
και στα Όλυμπιακά Αθλήμα-
τα ενόψει των αγώνων «ΡΙΌ 
2016» που θα πραγματοποιη-
θούν τον προσεχή Αύγουστο. 

Όι τρεις παρουσιάσεις έγιναν 
στις Αθλητικές Ημερίδες 2015 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού που πραγματοποι-
ήθηκαν στις 30 Όκτωβρίου, 20 
Νοεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου 
στο Πολυπροπονητήριο «Ευ-
άγγελος Φλωράκης»

Σε κάθε παρουσίαση 
παραβρίσκονταν 20 περίπου 
μαθητές από πέντε τάξεις 
διαφορετικών σχολείων Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης, και το 
πρόγραμμα παρακολούθησαν 
συνολικά πέραν των 300 μα-
θητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 
από σχολεία όλης της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Όλυ-
μπιακής Ακαδημίας Κύπρου 
(ΕΌΑΚ) Ντίνος Μιχαηλίδης, 

συμμετείχε ως εισηγητής στα θεσμο-
θετημένα και καθιερωμένα σεμινάρια 
Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού που πραγ-
ματοποιήθηκαν και στις πέντε επαρχί-
ες της ελεύθερης Κύπρου και τα πα-
ρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί 
Φυσικής Αγωγής στην κάθε επαρχία. 

Στην εισήγηση του με θέμα «Ση-
μασία της Όλυμπιακής Παιδείας 
στην Εκπαίδευση», ο κ. Μιχαηλίδης 
ανέπτυξε τους παράγοντες εκείνους 
που συγκροτούν την Όλυμπιακή Παι-
δεία, έτσι ώστε να αποτελεί μέρος της 
όλης εκπαίδευσης που έχει ως στόχο 
τη βελτίωση του ανθρώπινου παρά-
γοντα.

Ό Πρόεδρος της ΕΌΑΚ αναφέρ-
θηκε στις παραμέτρους που ανα-
δεικνύουν την σημασία του Αθλητι-
σμού/Όλυμπισμού που καθιστούν 
την Όλυμπιακή Παιδεία απαραίτητο 
στοιχείο της εκπαίδευσης. Αυτές 
αφορούν στη ΦΙΛΌΣΌΦΙΑ που διέπει 
τον αθλητισμό, τη συμβολή του στο 

πολυτιμότερο ανθρώπινο αγαθό που 
είναι η ΥΓΕΙΑ και πως αυτή συνδέε-
ται και με την ψυχαγωγία, την ενεργό 
συμμετοχή, την αγωνιστική προσπά-
θεια, την ευγενική άμιλλα και την 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, την ανάγκη για δημιουργία 
ΌΦΕΛΙΜΗΣ ΚΌΙΝΩΝΙΑΣ βασισμένης 
σε αρχές, και την ενεργοποίηση όλων 
των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας 
που δια μέσω του «ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ ΓΙΑ 

ΌΛΌΥΣ» ικανοποιούνται γενικότερες 
ανάγκες του ανθρώπου.

Ό κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε 
επίσης στα προσόντα που πρέπει να 
αποκτήσει μέσω της εκπαίδευσης 
ο σύγχρονος άνθρωπος για να είναι 
απόλυτα επιτυχημένος στην κοινω-
νία. Αυτά είναι η ικανότητα να μαθαί-
νει, να επικοινωνεί, να διαχειρίζεται 
διαφορετικές καταστάσεις, και στο 
τέλος να αφήνει το αποτύπωμα του 
και το στίγμα του. 

Καταλήγοντας στην εισήγηση του 
ανέφερε και τα εξής : «Η Φυσική 
Αγωγή, αποτελεί σήμερα επιστημο-
νικό κλάδο που στηρίζεται στη φύση 
του ανθρώπου, σύμφωνα με τη βιο-
λογία, τη ψυχολογία και την κοινωνιο-
λογία. Για να φτάσει στην περιοχή της 
επιστήμης η Φυσική αγωγή πέρασε 
από μακρά περίοδο εμπειρίας. Ήταν 
τέχνη. 

Τώρα, στηρίζεται και συνεργάζεται 
με την επιστήμη. Αναγνωρίστηκε όχι 
ως μέσο που εξασφαλίζει την υγεία 
και την ευεξία μόνο, αλλά ως μοχλός 
που συντελεί στην εξύψωση της αν-
θρώπινης προσωπικότητας».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΌΥ ΥΠΌΥΡΓΕΙΌΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΕ
ΠΑΡΌΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΌΛΌΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΌΥ ΥΠΌΥΡΓΕΙΌΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥ
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Π ραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 14 Μαρτίου στις 53 χώρες μέλη,  
οι ετήσιοι εορτασμοί για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας. Τη φετινή 
χρονιά οι εκδηλώσεις εορτασμού πραγματοποιήθηκαν υπό το γε-

νικό τίτλο «Για μια Κοινοπολιτεία χωρίς αποκλεισμούς» και υψώθηκαν πε-
ρισσότερες από 850 σημαίες της Κοινοπολιτείας σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη του πλανήτη. Όι εκδήλωσεις,  έχουν  ως  στόχο  να  φέρουν  κοντά 
όλες τις χώρες, σε ένα πλαίσιο συναδέλφωσης, συνεργασίας και αλληλο-
κατανόησης.

Στο μήνυμα του, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοπολιτείας Κάμαλες Σι-
άρμα, σημείωσε ότι η Κοινοπολιτεία χωρίς αποκλεισμούς, αναφέρεται στις 
αξίες της ανοχής του σεβασμού και της κατανόησης, καθώς και της ισότη-
τας και της δικαιοσύνης, όπως ορίζονται στον Χάρτη της Κοινοπολιτείας 
και τον πλούτο της  οικογένειας των Εθνών όπου το κάθε μέλος της είναι 
ίσο. Επιπρόσθετα ο κ. Σιάρμα ανέφερε: «Στην εποχή των αλλαγών, υπάρχει 
η ανάγκη όπως η Κοινοπολιτεία ενεργεί ως ένας οργανισμός, αμοιβαίας 
υποστήριξης και ανάπτυξης, για την αύξηση των ευκαιριών και των δικαι-
ωμάτων για όλους». 

Στο Λονδίνο οι εορτασμοί είχαν ως κεντρικό σημείο το Αββαείο του Γουέ-
στμιντσερ και πραγματοποιήθηκαν στην παρουσία της Βασίλισσας Ελισσά-
βετ ΙΙ, την οποία συνόδευαν οι Πρίγκηπες Άντριου και Γουίλιαμ. Παρέστη-
σαν πέραν των 1000 καλεσμένων ανάμεσα τους εκατοντάδες μαθητές. 
Στο μήνυμα της, η Βασίλισσα Ελισσάβετ ΙΙ, ανέφερε τα εξής : «Η αποδοχή 
της διαφορετικότητας, πηγαίνει βαθύτερα από την αποδοχή των ατομικών 
χαρακτηριστικών του καθενός και της ανεκτικότητας. Η πραγματική γιορτή 
για την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, και η αξία της μοναδικής συμβο-
λής του περιλαμβάνει την αναγνώριση της ατομικής του ταυτότητας». 

Η Ημέρα της Κοινοπολιτείας καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο 
τη δεύτερη Δευτέρα του Μάρτη. Την Κοινοπολιτεία συγκροτούν 53 χώρες 
συνδεδεμένα μέλη ανάμεσα τους και η Κύπρος (71 συνολικά περιοχές). Ό 
πληθυσμός των χωρών αυτών ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια, και η γε-
ωγραφική τους έκταση εκτείνεται στο 21% της ξηράς σε όλο τον πλανήτη.

Σημειώνεται ότι οι «Κοινοπολιτειακοί Αγώνες» που διοργανώνονται ανά 
τετραετία, αποτελούν σημείο αναφοράς για τους δεσμούς που ενώνουν 
τις χώρες της Κοινοπολιτείας, και σε αυτούς συμμετέχει η Κυπριακή Όλυ-
μπιακή Επιτροπή. Όι επόμενοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο «Gold 
Coast» της Αυστραλίας από 4-15 Απριλίου 2018. Σε ότι αφορά την επό-
μενη διοργάνωση Κοινοπολιτειακών Αγώνων Νέων, αυτή θα διεξαχθεί το 
καλοκαίρι του 2017 στις Μπαχάμες από 18-23 Ιουλίου.

«ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Κεντρικό σημείο των 
φετινών εορτασμών 
της «Ημέρας της 
Κοινοπολιτείας» ήταν το 
Αββαείο του Γουέστμινστερ.
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TO BEACH VOLLEY 
ΣΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΚΌΙΝΌΠΌΛΙΤΕΙΑΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ «GOLD 
COAST 2018»  

TO BEACH VOLLEY 
ΣΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΚΌΙΝΌΠΌΛΙΤΕΙΑΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ «GOLD 
COAST 2018»  
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ΜΕ 32 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΌΙ 18ΌΙ 

ΜΕΣΌΓΕΙΑΚΌΙ ΑΓΩΝΕΣ 
«ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2017» !!!

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) και η Τεχνική 
Επιτροπή των Αγώνων, σε συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ταραγόνα, από τις 30 Μαρτίου 
μέχρι την 1η Απριλίου,  οριστικοποίησαν τα αθλήματα που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
των 18ων Μεσογειακών Αγώνων. Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν ο Ταμίας του Εκτελεστικού Συμ-
βουλίου της ΔΕΜΑ Κίκης Λαζαρίδης, και το Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Ντίνος Μιχαηλίδης. Όι 
αγώνες θα διεξαχθούν στην Ισπανική πόλη από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουλίου 2017.

Το πρόγραμμα των Αγώνων θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αθλήματα : Αντισφαίριση, Άρση Βα-
ρών, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Γκολφ, Γυμναστική, Θαλάσσιο Σκι, Ιππασία, Ιστιοπλοΐα, Κολύμβη-
ση, Καλαθόσφαιρα 3Χ3,  Κανό-Καγιάκ, Καράτε, Κωπηλασία, Μπάντμιντον, Μπιτς Βόλεϊ, Ξιφασκία, 
Πάλη, Πετόσφαιρα, Ποδηλασία, Ποδόσφαιρο (Ανδρών), Πυγμαχία, Στίβος, Τάε Κβο Ντο, Σκοπο-
βολή, Τζούντο, Τοξοβολία, Τρίαθλο, Υδατοσφαίριση, Χάντμπολ, Petang, Lyonaise, και Raffa.

Στους αγώνες θα λάβουν μέρος 25 χώρες, 18 από την Ευρώπη, πέντε από την Αφρική και 
δύο από την Ασία, με ένα σύνολο αθλητών που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 4000. Όι χώροι 
διεξαγωγής θα βρίσκονται σε 16 διαφορετικούς δήμους της ευρύτερης περιοχής της Ταραγόνα. 
Ανάμεσα τους και ο πιο μακρινός από αυτούς, που δεν είναι άλλος από τη Βαρκελώνη που απέχει 
100 περίπου χιλιόμετρα, και εκεί θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της Ιππασίας.  

Γ ια πρώτη φορά στην ιστορία, το πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών 
αγώνων επεκτείνεται για να συμπεριλάβει 18 αθλήματα, αντί του 
παραδοσιακού αριθμού των 17 των τελευταίων διοργανώσεων. Η 

συμφωνία μεταξύ της Όμοσπονδίας Κοινοπολιτειακών Αγώνων (CGF), της 
Κυβέρνησης του Κουίνσλαντ, του Αυστραλιανού Όργανισμού Κοινοπολιτει-
ακών Αγώνων (ACGA) και της Όργανωτικής Επιτροπής των Κοινοπολιτεια-
κών Αγώνων Gold Coast 2018 (GC2018), αφορά στην ένταξη του Μπιτς 
Βόλεϊ, στο πρόγραμμα  των αγώνων.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε κυρίως για να βοηθήσει στην καλύτερη προ-
βολή των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στην Αυστραλία από 4-15 
Απριλίου 2018,  καθώς το κοσμοπολίτικο Γκόουλντ Κόουστ, φημίζεται για 
τις παραλίες του και το παραλιακό μέτωπο, που αποτελεί το σήμα κατατε-
θέν της πρωτεύουσας της περιφέρειας του Κουίνσλαντ. To Μπιτς Βόλεϊ ως 
ένα από τα πλέον «τηλεοπτικά» αθλήματα, αποτελεί στόχο για τους τηλεο-
πτικούς παραγωγούς τους σπόνσορες και τις διαφημιστικές εταιρείες, που 

μέσω των Κοινοπολιτειακών Αγώνων θα απευθυνθούν σε ένα τηλεοπτικό 
κοινό ενάμισι δισεκατομμυρίου τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο.  Επιπρόσθε-
τα η απόφαση εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Επιτροπής Κοινοπολι-
τειακών Αγώνων η οποία αριθμεί πέραν των 70 μελών για εκσυγχρονισμό 
της μεγάλης αυτής αθλητικής διοργάνωσης που διεξάγεται ανά τετραετία.

Το πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν από 4-15 Απριλίου 
2018, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 18 αθλήματα : Στίβος, Υγρός Στίβος 
(Κολύμβηση και Καταδύσεις), Μπάντμιντον, Καλαθόσφαιρα, Μπιτς Βόλεϊ, 
Πυγμαχία, Ποδηλασία (Δρόμου, Όρεινή και Πίστας), Γυμναστική, Χόκεϊ, Σκο-
ποβολή, Σκουός, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Τρίαθλο, Άρση Βαρών, Πάλη, 
Lawn Bowls, Netball, και Rugby Sevens.

Όι αγώνες θα διεξαχθούν σε 18 διαφορετικές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Όι 14 από αυτές θα βρίσκονται στο Γκόουλν Κόουστ, δύο στο Μπρίσμπε-
ϊν (Σκοποβολή και Ποδηλασία Πίστας), ενώ η Καλαθόσφαιρα θα διεξαχθεί 
στο Κάιρνς και στο Τάουνσβιλ. 
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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Μ ε τις ευλογίες του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη Βενέδικτου Ιωάν-
νου, και την ευχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, η Κυπριακή Όλυμπια-
κή Επιτροπή πραγματοποίησε τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου την εκδήλωση 

για την Κοπή της Βασιλόπιτας για το 2016. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Όλυ-
μπιακό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Όυράνιου Ιωαννίδη, και σύσσω-
μου του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΌΕ, και των Προέδρων και εκπροσώ-
πων των Αθλητικών Όμοσπονδιών. Παρούσα στην εκδήλωση η Πρόεδρος του 
ΚΌΑ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ο Αντιπρόεδρος Κλεάνθης Γεωργιά-
δης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, καθώς και πλήθος 
ανθρώπων του αθλητισμού. Παρών επίσης και ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνστα-
ντίνος Γιωρκάτζης, o Προέδρος της ΌΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης, ενώ 
τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού εκπροσώπησε η Επιθεωρήτρια Φυσικής 
Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης Κάλλη Χατζηιωσήφ και την Πρεσβεία της Ελλάδος 
ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Σύμβουλος Χρήστος Καποδίστριας.

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ιω-
άννου, ο οποίος ευχήθηκε καλή χρονιά στον αθλητικό κόσμο της Κύπρου σημει-
ώνοντας ότι τα έργα μας πρέπει να κατευθύνονται από το Φως του Χριστού, και 
πως ο σκοπός δεν πρέπει να αγιάζει τα μέσα. Ό Κοσμήτωρ Θεολογικής Σχολής 
Εκκλησίας Κύπρου, αναφέρθηκε σε απόσπασμα της Β΄ Επιστολής του Αποστό-
λου Παύλου προς Τιμόθεο (2ο Κεφ./Στ.5) όπου περιλαμβάνεται η φράση «Εαν 
δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εαν μη νομίμως αθλήση» (Κι όταν κάποιος με-
τέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης, αν δεν αγωνιστεί 
σύμφωνα με τους κανόνες).

Η Κυπριακή Όλυμπιακή Επιτροπή υποδέχτηκε τους παρευρισκόμενους ση-
μειώνοντας ότι ο νέος χρόνος μας βρίσκει μας βρίσκει να διατηρούμε την ίδια 
έγνοια για το καλό της πατρίδας μας, την προσδοκία για τη δικαίωση και τη λύ-
τρωση του λαού μας, και από το δικό του μετερίζι ο καθένας για την πρόοδο και 
την ανάπτυξη του αθλητισμού. Όπως αναφέρθηκε «φέτος κλείνει ο Όλυμπια-
κός Κύκλος με την κορυφαία διοργάνωση των Όλυμπιακών Αγώνων στο Ρίο τον 
Αύγουστο. Ευελπιστούμε να συνοδευτεί με επιτυχίες ανάλογες της τελευταίας 
τετραετίας που θα δώσουν την ευκαιρία σε εμάς και σε όλο τον Κυπριακό λαό να 
αισθανθεί για άλλη μια φορά περήφανος για τους αθλητές του. Με τη βοήθεια 
του Θεού πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουν». 

Η ΚΌΕ ευχαρίστησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που ως θεσμικός 
χορηγός παραμένει δίπλα στην Όλυμπιακή Επιτροπή, τον Πρώτο Μεγάλο Χο-
ρηγό την ΌΠΑΠ Κύπρου, τον Μεγάλο Χορηγό τη CYTA, καθώς και τους επίση-
μους χορηγούς μας την Petrolina και την PEAK που ανταποκρίνονται σε κάθε 
κάλεσμα, και η βοήθεια τους αποτελεί ουσιαστικό στήριγμα στις προσπάθειες 
της Κυπριακής Όλυμπιακής Επιτροπής για να ανταποκριθεί επάξια στο έργο που 
επιτελεί. Τυχερή Aθλητική Όμοσπονδία, αναδείχτηκε η Όμοσπονδία AIKIDO που 
είναι Συνδεδεμένο Μέλος της ΚΌΕ, η οποία κέρδισε χρηματικό ποσό 500€.
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