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Ευχαριστίες…
Το Εκτελεστικό Συµβούλιο της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής
εκφράζεις τις θερµότατες ευχαριστίες του, προς τον πρώην Λειτουργό Τύπου της ΚΟΕ Λουκή Τερεζόπουλο για την πολυετή και γόνιµη
προσφορά του στο Ολυµπιακό Κίνηµα της Κύπρου.

Το κρουαζερόπλοιο των αθλητών
Στο… πλωτό ξενοδοχείο «MSC Melody» θα διαµένει στο Μονακό η
κυπριακή αποστολής όπως και όλες οι υπόλοιπες. Το πολυτελές
κρουαζερόπολοιο ναυλώθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή και θα
φιλοξενήσει όλες τις αποστολές αφού κρίθηκε πιο συµφέρον απ’ ότι
τα ξενοδοχεία στο Πριγκιπάτο. Όπως είναι γνωστό, το Μονακό είναι
από τους ακριβούς προορισµούς της γηραιάς ηπείρου.
Το «MSC Melody» είναι 35.143 τόνων και µπορεί να φιλοξενήσει
1.250 επιβάτες. Είναι οκτώ ορόφων, το πλήρωµά του αποτελείται
από 530 άτοµα, ανακαινίσθηκε το 2001 και διαθέτει κοινόχρηστους χώρους πολυτελείας που αναµένεται να κάνουν τη ζωή των
αθλητών πιο εύκολη.
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Υπό την προστασία της οικογένειας των Γκριµάλντι από το 1297

Το πριγκιπάτο της Κυανής Ακτής

T

ο Μονακό είναι πόλη και µικρό
πριγκιπάτο της Κυανής Ακτής. Περιβάλλεται στις τρεις πλευρές του
από τη Γαλλία και στην τέταρτη από
τη Μεσόγειο. Το πριγκιπάτο τέθηκε
από το 1297 υπό την προστασία της γενουατικής οικογένειας των Γκριµάλντι. Το 16ο
αιώνα αναγκάστηκε να δεχτεί την προστασία της Ισπανίας και από το 1641 τέθηκε
υπό γαλλική προστασία. Το 1793 προσαρτήθηκε στη Γαλλία. Το 1814 µε τη Συνθήκη
του Παρισιού οι Γκριµάλντι επανήλθαν στην
εξουσία. Από το 1861 άρχισε να σταθεροποιείται η εξάρτηση από τη Γαλλία. Πρίγκιπας του Μονακό το 1949 έγινε ο Ρενιέ Γ΄.
Το 1956 παντρεύτηκε την Αµερικανίδα
ηθοποιό Γκρέις Κέλι, η οποία σκοτώθηκε σε
αυτοκινητικό δυστύχηµα το 1982. Το Μονακό εντάχθηκε στα Ηνωµένα Έθνη µόλις
το 1993. Το 2002 το γαλλικό φράγκο, νόµισµα του Μονακό, αντικαταστάθηκε από το
ευρώ. Τον Απρίλιο του 2005,
ύστερα από το θάνατο του
Ρενιέ, την ηγεσία του πριγκιπάτου ανέλαβε ο γιος
του Αλβέρτος.
Το Μονακό βρίσκεται
στα νότια της Γαλλίας,
ανάµεσα στη Νίκαια και τα
σύνορα της Ιταλίας, και αποτελεί θύλακο µέσα στο γαλλικό
έδαφος. Περιβάλλεται από το γαλλικό νοµό
Αλπ-Μαριτίµ και νότιο βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Το κλίµα του είναι µεσογειακό.
Η οικονοµία του πριγκιπάτου βασίζεται κυρίως στον τουρισµό. Το λιµάνι έχει αποκλειστικά τουριστικό προορισµό και φιλοξενεί
όλο σχεδόν το χρόνο µεγάλο αριθµό θαλαµηγών. Ιδιαίτερη ανάπτυξη έχει και η βιοµηχανία χηµικών προϊόντων, µηχανουργίας, υφαντουργίας και ειδών διατροφής.
Επιχειρηµατίες από όλο τον κόσµο προτιµούν τις τράπεζες του Μονακό, που τις ευνοεί η νοµοθεσία του πριγκιπάτου για το
τραπεζικό απόρρητο και τη χαµηλή φορολογία.
Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι Γάλλοι. Οι
υπόλοιποι είναι Ιταλοί, Αµερικανοί κ.ά.,
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ενώ το 20% είναι Μονεγάσκοι. Επίσηµη
γλώσσα είναι η γαλλική, αλλά πολύ διαδεδοµένη είναι και η ιταλική.
Η πόλη του Μονακό: Το Μονακό αποτελείται από τέσσερις περιοχές: την πόλη του
Μονακό (30.000 κάτ.), που είναι έδρα της
κυβέρνησης και του ηγεµόνα και είναι χτισµένη σε βραχώδες ακρωτήριο στο νότιο
τµήµα της περιοχής, τη Λα Κονταµίν, όπου
βρίσκεται το λιµάνι, το Μόντε Κάρλο µε το
περίφηµο καζίνο, που είναι χτισµένο πάνω
σε λόφους µε θαυµάσια πανοραµική θέα,
και τη Φοντβιέγ, µία ζώνη ελαφράς βιοµηχανίας.
Κυριότερα αξιοθέατα του Μονακό είναι το
πριγκιπικό παλάτι, που χτίστηκε το 16ο αιώνα και έχει µεσαιωνικούς πύργους, ο καθεδρικός ναός του 19ου αιώνα και το παγκόσµια γνωστό Ωκεανογραφικό µουσείο.
Το πολίτευµά του είναι συνταγµατική µο-

TO ΜΟΝΑΚΟ
Εθνικό Σύνθηµα: Deo Juvante
(Λατινικά: Θεού βοηθούντος)
Επίσηµες Γλώσσες: Γαλλικά
Πρωτεύουσα: Μονακό
Πρίγκιπας: Πρίγκιπας Αλβέρτος Β'
Έκταση: 18.285/km²
Πληθυσµός: 35.656
Νόµισµα: Ευρώ (EUR)
Εθνικός ύµνος: Ύµνος των Μονεγάσκων
Κώδικας κλήσεων: +377
ναρχία. Τη νοµοθετική εξουσία ασκούν ο
πρίγκιπας και το εθνικό συµβούλιο, τα 18
µέλη του οποίου εκλέγονται για πέντε χρόνια µε καθολική ψηφοφορία, ενώ την εκτελεστική ασκεί ο πρωθυπουργός και το
υπουργικό συµβούλιο.
●
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Αλέκος Σπανός: «Μεγαλύτερο πρόβληµα οι αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραµµα»

Αυξάνεται ο βαθµός δυσκολίας

Σ

τις τελευταίες δύο διοργανώσεις
ΑΜΚΕ, στη Μάλτα και την Ανδόρα, η κυπριακή οµάδα κερδίζει
την πρώτη θέση στον πίνακα µεταλλίων. Γεγονός που χαρακτηρίζεται ως επιτυχία, αφού από τις 11 διοργανώσεις έχουµε κερδίσει µόνο τις τρεις
(η πρώτη ήταν το 1989). Ένας από τους
ανθρώπους που γνωρίζει άριστα το θεσµό
τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά είναι αναµφίβολα ο κ. Αλέκος Σπανός, τεχνικός σύµβουλος της ΚΟΕ και αρχηγός
αποστολής στους ΑΜΚΕ τα τελευταία χρόνια. Κι ασφαλώς οι απόψεις του έχουν βαρύνουσα σηµασία. Έχοντας το γενικό
πρόσταγµα, στην Μάλτα το
2003 και στην Ανδόρα 2005,
είναι ο πλέον καταλληλότερος
να µας σχολιάσει το βαθµό δυσκολίας της φετινής διοργάνωσης στο Μονακό.
«Οι αλλαγές στο αγωνιστικό
πρόγραµµα, λόγω λίγων συµµετοχών αυξάνουν σηµαντικά
το βαθµό δυσκολίας για την
κατάκτηση της πρώτης θέσης
στη γενική κατάταξη. Οι περισσότερες αλλαγές επηρεάζουν
άµεσα στην οµάδα µας και
σύµφωνα µε ρεαλιστικές προβλέψεις, η προσπάθειά µας θα
είναι πάρα πολύ δύσκολη, σαφώς πολύ πιο δύσκολη απ’ ότι
στις προηγούµενες δύο διοργανώσεις», είναι το σχόλιο του
αρχηγού της κυπριακής αποστολής στο Μονακό.
Όπως µας εξήγησε ο κ. Σπανός, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έγινε σωστός προγραµµατισµός και υπήρχαν ξεκάθαροι
στόχοι από πλευράς ΚΟΕ:
«Υπήρχαν όρια και προϋποθέσεις συµµετοχής, που έγιναν σεβαστές από το σύνολο σχεδόν των οµοσπονδιών, ενώ υπήρξε
πολύ καλή συνεργασία και άριστο κλίµα
τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια των
Αγώνων. Λειτούργησε σχεδιασµός εξειδικευµένης προετοιµασίας, υπήρχαν κίνη-

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Αθληµα
Στίβος
Σκοποβολή
Πετόσφαιρα
Μπιτς Βόλεϊ
Τένις
Πιγκ Πογκ
Γυµναστική
Καλαθόσφαιρα
Κολύµβηση
Τζούντο
Ιστιοπλοϊα
Σύνολο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
23
23
46
1
3
4
12
12
24
2
2
2
2
2
2
4
4
4
8
12
12
9
8
17
5
2
7
2
2
4
74
56
130

στην ιστιοπλοϊα βγήκαν από το πρόγραµµα τα δυνατά µας αγωνίσµατα, ο στίβος
«κουτσουρεύτηκε», οµάδα µπόουλς δεν
έχουµε κι έτσι περιορίζονται οι πιθανότητες µας για κατάκτηση χρυσών µεταλλίων.
Το µεγάλο µας όπλο ήταν πάντοτε ο στίβος. Βγήκαν από το πρόγραµµα, για παράδειγµα το ύψος που µε τον Κυριάκο Ιωάννου, το χρυσό ήταν δεδοµένο. Το ίδιο
ισχύει και για το δίσκο όπου έχουµε πληθώρα αθλητών, ενώ ακόµη κινδυνεύει η
σφαιροβολία ανδρών. Προσθέστε κάποιους τραυµατισµούς και ο βαθµός δυσκολίας αυξάνεται».
Όσον αφορά στα υπόλοιπα αθλήµατα, οι
εκτιµήσεις του κ. Σπανού έχουν ως ακολούθως: «Η κολύµβηση είναι σε µεταβατικό στάδιο κι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουµε 8 χρυσά όπως στους προηγούµενους ΑΜΚΕ. Η ενόργανη είναι δίκοπο µαχαίρι αφού αντίπαλοί µας είναι οι Ισλανδοί µε τους οποίους θα παλέψουµε για
την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη.
Ένας Ισλανδός αθλητής είναι µέσα στους
Kυριάκος Ιωάννου 10 καλύτερους του κόσµου στο σύνθετο
ατοµικό και θα είναι το φαβορί. Στο Τζούτρα και αλληλοϋποστήριξη ανάµεσα στους ντο γίνεται ανανέωση, τα οµαδικά, µπάσκετ και βόλεϊ όπου υπερτερούµε δίνουν
αθλητές και τις οµάδες. Ο ίδιος προγραµµόνο δύο χρυσά µετάλλια, ενώ οι δυσκοµατισµός έγινε και για τους ΑΜΚΕ του
Μονακό, αλλά λόγω της διαµόρφωσης του λίες είναι γνωστές σε πιγκ πογκ, τένις
και µπιτς βόλεϊ».
αγωνιστικού προγράµµατος χάνουµε σί●
γουρα χρυσά. Στην σκοποβολή για παράδειγµα δεν συµπεριλήφθηκε το σκητ,
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Οι αθλητές και οι αθλήτριές µας που έβαλαν τη σφραγίδα τους στα είκοσι χρόνια ΑΜΚΕ

Οι µεγάλοι πρωταγωνιστές

H

ιδέα για τη διοργάνωση µιας αθλητικής συνάντησης
µεταξύ των µικρών χωρών της Eυρώπης τέθηκε στο
τραπέζι το 1981. H αδυναµία των «µικρών» να ανταγωνιστούν τους «µεγάλους» στις καθιερωµένες
διοργανώσεις, τους οδήγησε στη δηµιουργία των Aγώνων Mικρών Kρατών Eυρώπης (χώρες µε πληθυσµό κάτω από ένα

εκατοµµύριο). Tους ενέκρινε και τους έθεσε υπό την αιγίδα
του, ο πρόεδρος της ∆OE Xουάν Aντόνιο Σάµαρανκ και ήδη η
διοργάνωση µπαίνει στο 22ο χρόνο της ζωής της. Aξίζει τον
κόπο να κάνουµε ένα διαφορετικό «φλας µπακ» στους Aγώνες Mικρών Kρατών Eυρώπης δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στους µεγάλους πρωταγωνιστές από την Κυπριακή οµάδα.

Ο Άγγελος, η Μαρούλα
και το µπάσκετ
Στο Σαν Mαρίνο το 1985, στην πρώτη
διοργάνωση, άγνωστοι µεταξύ... αγνώστων, υπήρξε ένας πρωτόγνωρος ενθουσιασµός στα κυπριακά χρώµατα που ανταµείφθηκε µε την κατάκτηση 15 χρυσών
µεταλλίων. Tα 14 στα αγωνίσµατα στίβου
κι ένα από την εθνική µας οµάδα καλαθόσφαιρας. Πολυνίκης αθλητής µας στους
1ους AMKE ο Aγγελος Aγγελίδης που επέστρεψε µε τρία χρυσά µετάλλια στο στήθος
(100µ, 200µ 4X100µ), όσα κέρδισε και η
Mαρούλα Λάµπρου Tελώνη (100µ, µήκος,
4X100µ), η κορυφαία Kύπρια αθλήτρια
όλων των εποχών. Tο µεγάλο
πανηγύρι όµως έγινε για την
καλαθοσφαιρική µας οµάδα.
Oλόκληρη η αποστολή βρέθηκε στο πλευρό του αείµνηστου
Γιώργου Θυρώτου, του
Aνδρέα Kοζάκη, του Πάρη Παπαέλληνα και των άλλων παιδιών του Tάκη Λύρα που σήκωσαν την «κούπα» µετά από
τρεις συγκλονιστικές συναντήσεις.

Το βόλεϊ στο... ρετιρέ
∆ύο χρόνια αργότερα, το Πριγκιπάτο του Mονακό φιλοξένησε τις µικρές χώρες σε µια
διοργάνωση που θα µείνει
αξέχαστη, λόγω των καταπληκτικών εγκαταστάσεων. Aπό
τα εννέα αθλήµατα τα έξι έγιναν στον ίδιο χώρο, στο Στάδιο «Λουί Nτε». Στον πρώτο όροφο το
τζούντο, στο δεύτερο όροφο το µπάσκετ,
στον τρίτο το κολυµβητήριο, στον τέταρτο

6

∆ηµήτρης
Αραούζος

το βόλεϊ και στο... ρετιρέ
το µεγαλοπρεπές στάδιο
όπου έγιναν τα αγωνίσµατα του στίβου! Στο
Mονακό έκανε την παρθενική της εµφάνιση η
εθνική µας οµάδα βόλεϊ
των ανδρών (µε προπονητή τον Πρίαµο Iωαννίδη) που εντυπωσίασε
κατακτώντας πανηγυρικά το χρυσό µετάλλιο.
Tα αγωνίσµατα στίβου
προσέφεραν και πάλι τη µερίδα του λέοντος σε χρυσά µετάλλια, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει αθλητής ή αθλήτρια που να κερδί-

σει δύο χρυσά µετάλλια.

∆εν έπεφτε καρφίτσα...
Στην Kύπρο, οι AMKE καταξιώθηκαν. Oι ξένες αποστολές «τρελάθηκαν» από το ενδιαφέρον του κυπριακού λαού για τη διοργάνωση. Σε όλα σχεδόν τα αθλήµατα, τα
γήπεδα ήταν γεµάτα µε αποκορύφωµα το
στίβο και τα οµαδικά αθλήµατα. Hταν κι οι
µοναδικοί αγώνες που κερδίσαµε την πρώτη θέση στον τελικό πίνακα µεταλλίων µέχρι το 2003. Ξεχώρισαν ιδιαίτερα ο Aννινος Mαρκουλλίδης και ο Σπύρος Σπύρου
που κέρδισαν από τρία χρυσά µετάλλια,
ενώ οι 3οι AMKE ήταν το φινάλε της πιο
ένδοξης διαδροµής στο χώρο του κυπρια-
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κού γυναικείου αθλητισµού. H Mαρία
Λάµπρου Tελώνη µετά από 15 περίπου
χρόνια, είπε το αντίο µε δύο χρυσά µετάλλια. Στα οµαδικά, το βόλεϊ είχε την τιµητική και πανηγύρισε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες στο κατάµεστο Λευκόθεο. Οι οµάδες του φιλέ σκόρπισαν τον ενθουσιασµό σε χιλιάδες φιλάθλους σε µια διοργάνωση που αποτελεί
ακόµη και σήµερα σηµείο αναφοράς για
το άθληµα. Στο µπάσκετ το χρυσό χάθηκε σ’ εκείνο τον αξέχαστο τελικό κόντρα
στην Aνδόρα (52 -54).

Τετράκις Χρυσός ο Άννινος
Στην Aνδόρα, το 1991 ο Aννινος Mαρκουλλίδης ήταν το πρόσωπο της διοργάνωσης, αφού κέρδισε άλλα τέσσερα χρυσά µετάλλια, ενώ ο πρωταθλητής µας
στην κολύµβηση Σταύρος Mιχαηλίδης
πρόσθεσε στη συλλογή του άλλα δυο
χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα.
Tην... τιµή των οµαδικών αθληµάτων
έσωσε η γυναικεία οµάδα βόλεϊ που τερµάτισε στην πρώτη θέση. Στην Aνδόρρα,
«καρέ» χρυσών µεταλλίων, σε τέσσερις
διοργανώσεις, έκανε ο ∆ηµήτρης Aραούζος στο µήκος.

Ο «άθλος» της ∆ώρας
Mετά το κρατίδιο των Πυρηναίων, σειρά
είχε η Mάλτα το 1993 µε τη ∆ώρα Kυριάκου να µιµείται τον Aννινο Mαρκουλλίδη και να κατακτά τέσσερα χρυσά µετάλλια (200µ, 400µ, 4X100µ, 4X400µ).
Πολύ καλή ήταν και η συγκοµιδή της κολύµβησης (24 µετάλλια συνολικά) µε
«σηµαιοφόρους» τη Mαρίνα Zαρµά, την
Πόλυ Iωάννου και το Σταύρο Mιχαηλίδη.
Tην πρωτιά εξασφάλισε η εθνική µας βόλεϊ των ανδρών, ενώ στο δεύτερο σκαλοπάτι ανέβηκε η εθνική µας οµάδα µπάσκετ των ανδρών.

∆έκα χρόνια φαγούρας
ήταν πολλά...
Στους 6ους AMKE στο Λουξεµβούργο,
στην καρδιά της Eυρώπης ήταν σειρά
των οµαδικών αθληµάτων να κλέψουν
την παράσταση. Xρυσό από την οµάδα
µπάσκετ των ανδρών µε προπονητή τον
Kώστα Mίσσα και τον Σολέα να ανεβαίνει
στο πιο ψηλό σκαλοπάτι του βάθρου µετά
από δέκα χρόνια και χρυσάφι εις δι-

πλούν για τους άνδρες και τα κορίτσια
του βόλεϊ που πραγµατοποίησαν εκπληκτικές εµφανίσεις. O στίβος, φτωχή συγκοµιδή σε σχέση µε τις προηγούµενες
διοργανώσεις (µόνο... δέκα χρυσά), αλλά
ο Mαρκουλλίδης κατάφερε να φτάσει τα
13 χρυσά µετάλλια σε τέσσερις διοργανώσεις!
H ανοδική πορεία της κολύµβησης συνεχίστηκε και στο Λουξεµβούργο µε τη
Mαρίνα Zαρµά να προσφέρει δύο χρυσά,
τέσσερα αργυρά κι ένα χάλκινο µετάλλιο
κι η Nικολέττα Mιχαηλίδου ένα χρυσό,
τρία αργυρά και δύο χάλκινα.

Η ενόργανη είχε την τιµητική της
Στην Ισλανδία, το 1997, η οµάδα µας παρουσιάστηκε µε ελλείψεις. Ο Άννινος
Μαρκουλίδης έλειψε για πρώτη φορά
από το 1989 λόγω του βαρυφορτωµένου
προγράµµατος του, ενώ δεν αγωνίστηκαν για διάφορους λόγους και οι Λουκά,
∆ηµοσθένους, Ζησιµίδης, Χατζηανδρέου, Στεφανή, ∆ώρα Κυριάκου. Αποτέλεσµα ήταν η κατάκτηση 13 χρυσών στο
στίβο, και 23 στο σύνολο, η δεύτερη
«φτωχότερη» από το 1985 (είχαµε κερδίσει 22) µέχρι το 1997. Ιδιαίτερη πετυχηµένη ήταν η οµάδα της γυµναστικής
µε την Αντρη Αγαθοκλέους να κερδίζει

4 χρυσά µετάλλια και ο Ανδρέας Κούσιος
2 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο. Στα
οµαδικά, άλλο ένα χρυσό «νταµπλ» από
τις οµάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών
µε εκπληκτικές εµφανίσεις, ενώ η εθνική µας οµάδα µπάσκετ ανδρών συνέχισε
από εκεί που έµεινε στο Λουξεµβούργο
κατακτώντας το χρυσό.

Η πιο φτωχή συγκοµιδή
Στο Λίχτενσταϊν δύο χρόνια αργότερα,
το 1999, ο θεσµός αποχαιρετούσε την
χιλιετία. Με την κυπριακή οµάδα να
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Ο Άννινος Μαρκουλίδης κέρδισε 20 χρυσά σε
7 διοργανώσεις
συν ένα αργυρό το 1989

Μάρκος Παγδατής
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα. Για πρώτη φορά το άθληµα
του στίβου είχε φτωχή συγκοµιδή µεταλλίων: Πέντε χρυσά, τρία
αργυρά και έξι χάλκινα. Για πρώτη
φορά δεν κερδίσαµε ούτε ένα χρυσό µετάλλιο στις γυναίκες και για
πρώτη φορά άλλο άθληµα πήρε περισσότερα µετάλλια από το στίβο.
Ήταν η Κολύµβηση µε 5 χρυσά, 7 αργυρά και 4 χάλκινα µετάλλια. Το µπάσκετ δεν συµπεριλήφθηκε στο αγωνιστικό πρόγραµµα και στα οµαδικά τη
σηµαία κράτησε ψηλά η εθνική µας οµάδα βόλεϊ των ανδρών µε άλλη µια άνετη
επικράτηση. Ο Αννινος Μαρκουλίδης
συµµετείχε µόνο στα 100 µέτρα, κέρδισε
το χρυσό µετάλλιο και έφυγε τρέχοντας

Ο Μάρκος έγραψε ιστορία
Επιστροφή στο Σαν Μαρίνο µετά από 16 χρόνια
για τη «µικρή Ολυµπιάδα». Με πολύ καλές εµφανίσεις για τους αθλητές και τις αθλήτριές µας που µπορεί να µην κατάφεραν να κερδίζουν την πρωτιά στον
πίνακα µεταλλίων, αλλά στο σύνολό τους υλοποίησαν
τον στόχο τους. Ο Άννινος Μαρκουλίδης κέρδισε άλλα τρία χρυσά µετάλλια (100µ, 200µ, 4Χ100µ), όσα
και η Ναταλία Ρουµπίνα που έκλεψαν την παράσταση. Τη διοργάνωση θα θυµάται για πάντα και ο
Μάρκος Παγδατής. Έγινε ο πρώτος Κύπριος τενί-
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στας που κερδίζει χρυσό µετάλλιο σε ΑΜΚΕ. Ήταν η
πρώτη µεγάλη επιτυχία του πρωταθλητή µας και το µοναδικό χρυσό του τένις µέχρι σήµερα. Στο ψηλότερο
σκαλοπάτι του βάθρου ανέβηκε και η εθνική µας οµάδα µπάσκετ των ανδρών.

Τίτλοι τέλους για το Μαρκουλίδη
Μετά από δέκα χρόνια, η Μάλτα διοργάνωσε και πάλι
τους ΑΜΚΕ, µε τον Άννινο Μαρκουλίδη να πραγµατοποιεί την τελευταία του εµφάνιση στο θεσµό. Ένας
αθλητής «θρύλος» για την οικογένεια των µικρών
κρατών αφού κέρδισε άλλα τρία χρυσά µετάλλια και
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έφτασε τα 20 χρυσά σε 7 διοργανώσεις
συν ένα αργυρό στο µοναδικό 400άρι
που έκανε στην καριέρα του. Κι είναι
αναµφίβολα η κορυφαία µορφή της διοργάνωσης, ένας αθλητής που πάντοτε
προκαλούσε το θαυµασµό των φίλων του
αθλήµατος, σε όλες τις χώρες που συµµετείχε. Το φινάλε της ένδοξης διαδροµής
του Άννινου συνοδεύτηκε µε την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τελικό πίνακα των µεταλλίων για πρώτη φορά, µετά το 1989 που διοργανώσαµε τους ΑΜΚΕ στην Κύπρο. Κερδίσαµε συνολικά 81
µετάλλια, εκ των οποίων τα 34 χρυσά,
11 περισσότερα από το Λουξεµβούργο
που βρέθηκε στη 2η θέση. Από τα 34
χρυσά, τα 20 ήταν για λογαριασµό του
στίβου, όπου «τρεµπλ» πέτυχε και η Μαρίλια Γρηγορίου (100µ, 200µ,
4Χ100µ). Τρία χρυσά κέρδισε και ο κολυµβητής µας Χρύσανθος Παπαχρυσάνθου (50µ. ελεύθερο, 100µ ελεύθερο,
4Χ100µ ελεύθερο). Στα οµαδικά, χρυσό
για τις εθνικές ανδρών και γυναικών
στο βόλεϊ και χρυσό για τους άνδρες και
αργυρό για τις γυναίκες.

Χριστόδουλος
Χριστοδουλίδης

Μαρίλια Γρηγορίου

Αλέξανδρου και Ελένης γωνία...
Με τη φόρα του 2003, πήγαµε στην Ανδόρα το 2005. Νέα πρωτιά στον πίνακα
µεταλλίων µε µεγάλη διαφορά µάλιστα,
αφού εξασφαλίσαµε 39 χρυσά έναντι 26
της Ισλανδίας. Ο αθλητής της κολύµβησης Αλέξανδρος Αρέστη κέρδισε 6 συνολικά µετάλλια: 4 χρυσά: 100µ Ελεύθερο,
4Χ100 ελ., 4Χ200 ελ, 4Χ100 µικτή και
2 αργυρά: 50µ ελ. Και 200µ. ελ. Τον
ακολούθησε η αθλήτρια του στίβου Ελένη Αρτυµατά που «κάλπασε» στα Πυρηναια κερδίζοντας τρία χρυσά µετάλλια
στα ισάριθµα αγωνίσµατα που συµµετείχε (100µ, 200µ, 4Χ100µ). Η κολυµβήτρια Άννα Στυλιανού κέρδισε 2 χρυσά, 2
αργυρά και 2 χάλκινα µετάλλια. Ο κολυµβητής Χρύσανθος Παπαχρυσάνθου
κέρδισε 2 χρυσά και ένα αργυρό µετάλλιο, ενώ στην ποδηλασία κερδίσαµε για
πρώτη φορά χάλκινο µετάλλιο µε τον
Αθανασιάδη. Ο στίβος πέτυχε νέο ρεκόρ
κατάκτησης χρυσών µεταλλίων µε 21,
ενώ στα οµαδικά είχαµε χρυσό για µπάσκετ και βόλεϊ ανδρών.
●

O Σταύρος Μιχαηλίδης έχει κερδίσει 27 µετάλλια
(7 χρυσά, 10 αργυρά, 10 χάλκινα σε διοργανώσεις ΑΜΚΕ!

Αντώνης Νικολαϊδης

Ελένη Αρτιµατά
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TA ΚΥΠΡΙΑΚΑ METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΣΤΙΒΟΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΤΖΟΥΝΤΟ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
ΠΙΓΚ ΠΟΓΚ
ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ
ΤΕΝΝΙΣ
ΣΚΟΥΟΣ
ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΛΕΪ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
159
100
69
328
45
64
80
189
18
14
26
58
13
4
1
18
12
12
8
32
7
6
4
17
6
4
3
13
3
2
2
7
2
3
4
9
1
6
9
16
1
4
2
7
1
0
5
6
0
2
1
3
0
0
1
1
268
221
215
704

20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΜΚΕ: Οι... «µάγοι» των αθληµάτων προσφέρουν απλόχερα τα δώρα τους

Χρυσάφι, ασήµι και χαλκός...

O

ι αριθµοί επιβεβαιώνουν
µε πανηγυρικό τρόπο ότι ο
κυπριακός στίβος είναι ο
«βασιλιάς» των ΑΜΚΕ. Για
την Κύπρο, τουλάχιστον, η
διαφορά είναι εµφανέστατη διά γυµνού οφθαλµού, χωρίς περαιτέρω
ανάλυση. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο στίβος έχει χαρίσει στην Κύπρο 338 µετάλλια από τα 704 που έχουµε εξασφαλίσει στις προηγούµενες ένδεκα
διοργανώσεις. Τα δε χρυσά µετάλλια
που αναδεικνύουν και τη νικήτρια
χώρα σε κάθε διοργάνωση, η υπεροχή του στίβου είναι συντριπτική. 159
χρυσά µετάλλια έχουν κρεµάσει στο
στήθος οι αθλητές και οι αθλήτριές
µας, έναντι 45 της κολύµβησης που
στο σύνολο µετράει 189 µετάλλια.
Στίβος και κολύµβηση είναι τα αθλήµατα µε τα περισσότερα αγωνίσµατα,
είναι φυσιολογικό να προηγούνται,
ωστόσο, η πρόοδος έχει γίνει στην
πισίνα είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Το Τζούντο µοιράζει πολλά µετάλλια
τα τελευταία χρόνια σε άνδρες και γυναίκες αφού υπάρχουν 13 κατηγορίες σωµατικού βάρους. Οι τζουντόκαν µας, ανέβασαν στροφές τα τελευταία χρόνια (11 χρυσά µετάλλια στις
τελευταίες τρεις διοργανώσεις) κι
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έχουν ανέβει στην 3η θέση της κατάταξης των ατοµικών αθληµάτων λόγω
των 18 χρυσών (58 στο σύνολο).
Πρώτο οµαδικό το βόλεϊ µε εντυπωσιακή συγκοµιδή 13 χρυσών, τεσσάρων αργυρών και ενός µόνο χάλκινου µεταλλίου. Αν οι οµάδες βόλεϊ
δεν ανεβούν στο βάθρο είναι σούπερ
έκπληξη, µε τους άνδρες ιδιαίτερα,
να έχουν δηµιουργήσει µια ισχυρή
παράδοση που δεν ανατρέπεται εύκολα. Το µπάσκετ έχει έξι χρυσά, τέσσερα αργυρά και τρία χάλκινα και «πληρώνει» την αδυναµία της εθνικής γυναικών να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλοπάτι, αλλά και την µακρά περίοδο
«ξηρασίας» της εθνικής ανδρών που
κέρδισε την πρώτη διοργάνωση το
1985 και ξανακέρδισαν το 1995.
Από τότε όµως δεν έχει χάσει ποτέ
την πρωτιά και µετά ένα σερί πέντε
συνεχόµενων «χρυσών» διοργανώσεων.
Τριάντα δύο µετάλλια από τα οποία τα
δώδεκα χρυσά «µετρά» η σκοποβολή
που έχει για αιχµή του δόρατος το
σκητ, η γυµναστική παρά τις ελάχιστες συµµετοχές της, είναι στην 6η
θέση της κατάταξης, ενώ άλλα 8
αθλήµατα έχουν κερδίσει µετάλλια.
●
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Από το Σαν Μαρίνο το 1985 στην Ανδόρα το 2005

Φλας Μπακ στη µικρή Ολυµπιάδα

Π

άνε τώρα 22 χρόνια από τότε
που ξεκίνησαν οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, οι
AMKE. Και ασφαλώς οι ροµαντικοί θα θυµούνται ακόµη τη
διοργάνωση του Σαν Mαρίνο το 1985,
όταν πρωτοξεκίνησε ο θεσµός και ακολούθως το Μονακό το 1987, τη δική µας
διοργάνωση το 1989, την Ανδόρα το
1991... Άλλες εποχές, νοσταλγικές µε
την ίδια αγωνία, αλλά πάντα µε µεράκι
και όραµα. Η διοργάνωση πήρε σάρκα
και οστά το 1985 και όλοι οι συµµετέχοντες θυµούνται την πρώτη «µικρή Ολυµπιάδα», όχι τόσο για την άρτια οργάνωση του µικρού αυτού κρατιδίου που βρίσκεται στην καρδιά της Iταλίας, όσο γιατί
οι Aγώνες Mικρών Kρατών Eυρώπης
έπαιρναν το «βάφτισµα του πυρός».
Aπό το 1985 και το Σαν Mαρίνο µέχρι το
2005 και την Ανδόρα, ας κάνουµε λοιπόν ένα σύντοµο «φλας - µπακ» στον
αγωνιστικό τοµέα:

1985: ΣAN MAPINO (22 - 25 Mαΐου)
Πρώτη διοργάνωση και φυσικά ουδείς
ήξερε τι να περιµένει στον αγωνιστικό

τρίδα τους θριαµβευτές.
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Iσλανδία
21, Kύπρος 15, Λουξεµβούργο 11.

1987: MONAKO (14 - 17 Mαΐου)
Eκπληκτική και ξεκούραστη διοργάνωση για τους φίλαθλους (και τους λειτουργούς του Τύπου) αφού από τα εννιά
αθλήµατα τα έξι διεξήχθηκαν στον ίδιο
χώρο, στο ολοκαίνουργιο τότε γήπεδο
Λουΐ Nτε. Για άλλη µια φορά η Iσλανδία
πανηγύρισε την πρωτιά στη γενική κατάταξη των µεταλλίων.
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Iσλανδία
27, Λουξεµβούργο 15, Kύπρος 13.

τοµέα. Mάθαµε όµως εντός ολίγων ηµερών ότι οι Aγώνες Mικρών Kρατών Eυρώπης δεν θα αποτελούσαν ποτέ υγιεινό
περίπατο για την Kύπρο σ’ ότι αφορά τον
αγωνιστικό τοµέα. Oι Iσλανδοί, κυρίαρχοι ειδικά στην κολύµβηση και το τζούντο, επικράτησαν και έφυγαν για την πα-

1989: KYΠPOΣ (17 - 20 Mαΐου)
H ώρα της Kύπρου! Για πρώτη (και για
µοναδική µέχρι σήµερα) η πατρίδα µας
διοργάνωσε τους ΑΜΚΕ. Και η Iσλανδία
περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. H Kύπρος όµως δεν κέρδισε µόνο στη γενική
κατάταξη των µεταλλίων αλλά πήρε και
χρυσό µετάλλιο στον οργανωτικό τοµέα
αφού µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τη
διοργάνωση του 1989 ως την καλύτερη
από όλες τις απόψεις (οργάνωση, προσέ-
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λευση κόσµου).
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Kύπρος 26,
Iσλανδία 21, Λουξεµβούργο 12.

1991: AN∆OPA (21 - 25 Mαΐου)
H Iσλανδία επέστρεψε στην κορυφή µετά
την «παρένθεση» του 1989 αφού για άλλη µια φορά η κολύµβηση αλλά και το
τζούντο αποδείχθηκαν τα κυριότερα της
«όπλα» της. Aγωνιστική άνοδος όµως και
του Λουξεµβούργου, που διπλασίασε τα
χρυσά του µετάλλια σε σχέση µε την προηγούµενη διοργάνωση.
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Iσλανδία
27, Λουξεµβούργο 23, Kύπρος 22.
1993: MAΛTA (25 - 29 Mαΐου)
Aυξήθηκαν τα αγωνίσµατα στα διάφορα
αθλήµατα και φυσιολογικά είχαµε νέο ρεκόρ στη γενική κατάταξη. Aπό ποια άλλη
από την Iσλανδία φυσικά, η κυριαρχία της
οποίας επιβεβαιώθηκε
για πέµπτη φορά σε
έξι διοργανώσεις. Mε
τα 36 χρυσά µετάλλια
που κέρδισαν οι «βόρειοι» άφησαν τους
υπόλοιπους πολύ πίσω
αφού η Kύπρος, που
κατατάγηκε στη δεύτερη θέση, µάζεψε «µόνο» 26 χρυσά µετάλλια και το Λουξεµβούργο οκτώ!
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Iσλανδία
36, Kύπρος 26, Λουξεµβούργο 8.
1995: ΛOYΞEMBOYPΓO (29 / 5 - 3 / 6)
Oπως ήταν φυσικό, το Λουξεµβούργο προσπάθησε «εντός έδρας» να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. ∆εν τα κατάφερε όµως
γιατί από τη µια οι Iσλανδοί για άλλη µια
φορά παρουσιάστηκαν σταθεροί εκεί που
έπρεπε (5/6 χρυσά στο τζούντο, 20/32
στην κολύµβηση και οκτώ στο στίβο) κι
από την άλλη οι Λουξεµβούργιοι καταποντίστηκαν στην κυριολεξία στο άθληµα
όπου τα παλιά χρόνια θεωρούντο η δεύτερη δύναµη (κολύµβηση) µαζεύοντας µόνο
τρία χρυσά µετάλλια. Aποτέλεσµα; Φυσιολογικά η Iσλανδία συγκέντρωσε περισσό-
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τερο από όλες τις χώρες τα φώτα της δηµοσιότητας και ακολούθησε η Kύπρος, µε το
Λουξεµβούργο να
τερµατίζει τρίτο και...
καταϊδρωµένο.
TEΛIKH KATATAΞH
(χρυσά): Iσλανδία 33,
Kύπρος 22, Λουξεµβούργο 20.

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
Στον αγωνιστικό τοµέα η συγκοµιδή της
Κύπρου, 30 χρυσών,
25 αργυρών και 14
χάλκινων µεταλλίων ότι καλύτερο πετύχαµε στα πρώτα δώδεκα χρόνια της διοργάνωσης. Η διαφορά 3 χρυσών µεταλλίων
που είχαµε από τους διοργανωτές, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι διάφορες συγκυρίες και οι απουσίες στο στίβο δεν µας
επέτρεψαν να πανηγυρίσουµε την 1η θέση. Ιδιαίτερα τιµητική για τη χώρα µας
ήταν η βράβευση µας µε το βραβείο FAIR
PLAY από την Ευρωπαϊκή Ένωση FAIR
PLAY. Αυτό αποδεικνύει και στην πράξη
ότι η συνολική εικόνα της αποστολής µας
ήταν ιδιαίτερα καλή προς τα έξω και σύµφωνα µε τους κανόνες που επιβάλλει το
Ολυµπιακό Κίνηµα στα πλαίσια του «Ευ
Αγωνίζεσθαι».
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Iσλανδία ,

Kύπρος, Λουξεµβούργο.

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
Για πρώτη φορά το άθληµα του στίβου είχε
τέτοια φτωχή συγκοµιδή µεταλλίων. Πέντε
χρυσά, τρία αργυρά και έξι χάλκινα, ούτε
στους χειρότερους εφιάλτες µας για τον
«βασιλιά» των αθληµάτων, στους ΑΜΚΕ. Κι
όµως ήταν αλήθεια... Με αυτά τα δεδοµένα, η πρωτιά ήταν άπιαστο όνειρο αφού
µείναµε στα 14 χρυσά.. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν
κερδίσαµε ούτε ένα χρυσό µετάλλιο στις
γυναίκες και για πρώτη φορά άλλο άθληµα
πήρε περισσότερα µετάλλια από το στίβο
(Κολύµβηση). Η εµφάνιση των Κολυµβητών µας ήταν πολύ καλή. Κέρδισαν 5 χρυσά, 7 αργυρά και 4 χάλκινα µετάλλια.
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Iσλανδία ,
Kύπρος, Λουξεµβούργο.
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
Περίπου διπλάσια χρυσά µετάλλια κερδίθηκαν δύο χρόνια αργότερα: 27 χρυσά,
21 αργυρά και 17 χάλκινα µετάλλια (σύνολο 65), αριθµός µεγαλύτερος από ότι
αναµέναµε πριν τους αγώνες. Αν λάβουµε
υπόψη το γεγονός της µη συµµετοχής µας
σε 2 αθλήµατα (Bowls και συγχρονική κολύµβηση) και την απουσία από το πρόγραµµα κάποιων αγωνισµάτων που µας
έδιναν σίγουρα χρυσά µετάλλια σε προηγούµενες διοργανώσεις, η κυπριακή οµάδα είχε πολύ καλή εµφάνιση (µε 26 χρυσά
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κερδίσαµε την 1η θέση στους Αγώνες που έγιναν στην Κύπρο το 1989). Στα αξιοσηµείωτα είναι ότι για πρώτη φορά
6 αθλήµατα έδωσαν στην πατρίδα µας χρυσά µετάλλια και
7 αθλήµατα αργυρά και χάλκινα µετάλλια. Μόνο δύο
αθλήµατα δεν έδωσαν µετάλλια (επιτραπέζια αντισφαίριση
και η ποδηλασία)
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Iσλανδία , Kύπρος, Λουξεµβούργο.

ΜΑΛΤΑ 2003
Η αποστολή µας στους 10ους ΑΜΚΕ πέτυχε απόλυτα τους
στόχους που έθεσε η ΚΟΕ. Πολύ καλή αγωνιστική παρουσία µε την κατάκτηση της 1ης θέσης στον πίνακα των µεταλλίων για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσµού εκτός
Κύπρου. Συµµετοχή στους αγώνες όσων αθλητών είχαν
δυνατότητα κατάκτησης µεταλλίου. Αξιοπρεπής παρουσία
και άριστη συµπεριφορά όλων των µελών της κυπριακής
αποστολής.
Η εµφάνιση της κυπριακής οµάδας ήταν σίγουρα η καλύτερη που έκανε µέχρι τότε από τις συµµετοχές της στις
διοργανώσεις τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Συνολικά η Κύπρος κέρδισε 81 µετάλλια:
34 χρυσά, 20 αργυρά και 27 χάλκινα µετάλλια. Η συµµετοχή µας έγινε σε 9 από τα 10 αθλήµατα του προγράµµατος. Πήραµε µετάλλια σε όλα τα αθλήµατα που συµµετείχαµε. Πήραµε χρυσά στα 6 από τα 9 αθλήµατα και αργυρά
και χάλκινα στα υπόλοιπα. Στους αγώνες συµµετείχαµε µε
140 αθλητές από τους οποίους οι 58 σε οµαδικά και οι 24
σε σκυταλοδροµίες που κέρδισαν όλοι µετάλλια. Οι 58
αθλητές που έλαβαν µέρος στα ατοµικά κέρδισαν συνολικά 70 µετάλλια.
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Κύπρος 34, Λουξεµβούργο
21, Ισλανδία 20
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
Άλλη µια πετυχηµένη αποστολή για την Κύπρο µας και άλλη µια πρωτιά στον τελικό πίνακα µεταλλίων. Η κατάκτηση
της 1ης θέσης έγινε για δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσµού εκτός Κύπρου και η τρίτη στην 20χρονη ιστορία του.
Ηταν η πιο παραγωγική εµφάνιση της οµάδας µας αφού η
Κύπρος κέρδισε 89 µετάλλια: 38 χρυσά, 27 αργυρά και 24
χάλκινα µετάλλια. Η συµµετοχή µας ήταν στα 10 αθλήµατα
του προγράµµατος. Πήραµε µετάλλια σε όλα τα αθλήµατα
που συµµετείχαµε, εκτός του τένις. Πήραµε χρυσά στα 7
από τα αθλήµατα και αργυρά και χάλκινα στα υπόλοιπα.
Στους αγώνες συµµετείχαµε µε 133 αθλητές από τους
οποίους οι 40 σε οµαδικά και οι 18 σε σκυταλοδροµίες που
κέρδισαν όλοι µετάλλια. Οι 75 αθλητές που έλαβαν µέρος
στα ατοµικά κέρδισαν συνολικά 86 µετάλλια.
TEΛIKH KATATAΞH (χρυσά): Κύπρος 38, Ισλανδία 25,
Λουξεµβούργο 18.
●
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Στίβος

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985
ΜΟΝΑΚΟ 1987
ΚΥΠΡΟΣ 1989
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991
ΜΑΛΤΑ 1993
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
ΜΑΛΤΑ 2003
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Κατσαντώνης Πρόδροµος
Αρτυµατά Ελένη
Παφίτης Ανδρέας
Μενελάου Μελίνα
Γιωργαλλής Ιωάννης
Καλλινίκου Αλισσα
Μαρδάς Μάριος
Ιγνατίου Νικολέττα
Χατζηνικολάου Στέφανος
Χριστοφόρου Στέλλα
Λεµονάρης Νεόφυτος
Σοφοκλέους Γαβριέλα
Καλογερογιάννης
Σοφοκλέους Μαριλένα
Αλέξανδρος
Χριστοδουλίδου Ελπίδα
Κυπριανού Παναγιώτης
Παπαιωάννου Άννα Ραµόνα
Ιωάννου Παναγιώτης
Παναγή Νεκταρία
Ιωάννου Στέφανος
Ηροδότου Πολυξένη
Ποχάνης Κώστας
Πολυδώρου Θωµαϊδα
Γιαπατός Παναγιώτης
Ρήγα Παναγιώτα
Σοφοκλέους Σοφοκλής
Φαρµακά Ιουλία
Προεστός Κωνσταντίνος
Παλατέ Σάβια
Άρνος Ζαχαρίας
Φοιτίδου Αννα
Θεούλη Χρυσοβαλάτος
Μενελάου Ολυµπία
∆ηµοσθένους Στέφανος
Γεωργιάδου Ζαχαρούλα
Στυλιανού Νίκανδρος
Τσιήσιου Αλεξάνδρα
Στυλιανού Ιωάννης
Κλατσιά Αλεξάνδρα
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μαυρουδή Ελένη
Φιλίππου ∆ηµήτρης
Αθανασιάδη ∆έσπω
Φλουδιώτης Ανδρέας
Νικολαϊδου Ήβη.
Βόλου Ματθαίος

Αντώνης ∆ράκος (Πρόεδρος)
«Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η εθνική οµάδα του στίβου θα είναι και πάλι το βαρύ
πυροβολικό της κυπριακής οµάδας στο Μονακό. Όπως είχε γίνει στις πλείστες διοργανώσεις στο παρελθόν. Η πρωτιά στον πίνακα µεταλλίων θα κριθεί σε µεγάλο βαθµό
από την εµφάνιση του στίβου κι αυτό αυξάνει τις ευθύνες µας. Κάποιοι αθλητές µας
έχουν ξεκινήσει δυναµικά είναι ανεβασµένοι και το γεγονός µας χαροποιεί ιδιαίτερα
και µας κάνει αισιόδοξους ότι θα καταφέρουµε. Ένα σοβαρό πρόβληµα είναι το «ψαλίδισµα» του αγωνιστικού προγράµµατος, σε αγωνίσµατα που το χρυσό µετάλλιο
ήταν σίγουρο, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα θα επιδιώξουµε το καλύτερο, τόσο για τον στίβο, όσο και για την υλοποίηση των στόχων ολόκληρης της κυπριακής οµάδας».
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ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
14
6
2
22
11
13
3
27
18
10
8
36
16
9
12
37
18
8
9
35
10
11
7
28
13
9
1
23
5
3
6
14
13
9
4
26
20
10
7
37
21
12
10
43
159
100
69
328
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Κολύµβηση

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

Πανίκος Προκοπίου (πρόεδρος)
«Ο πήχης για την κολύµβηση στους ΑΜΚΕ έχει τεθεί
ψηλά λόγω της πολύ καλής συγκοµιδής που είχαµε
στην προηγούµενη διοργάνωση στην Ανδόρα πριν δύο
χρόνια. Η διατήρηση των κεκτηµένων είναι ο πρωταρχικός στόχος που έχουµε θέσει ως οµοσπονδία, αν και
γνωρίζουµε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η κολύµβηση πάει µε πολυµελή αποστολή, έχουµε ταλαντούχους κολυµβητές και κολυµβήτριες και πιστεύουµε σ’ αυτά τα παιδιά. Υπάρχει βέβαια η αβεβαιότητα
από τις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά θεωρείστε ως
δεδοµένο ότι η προσπάθεια θα καταβληθεί µε όλες µας
τις δυνάµεις».

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985
ΜΟΝΑΚΟ 1987
ΚΥΠΡΟΣ 1989
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991
ΜΑΛΤΑ 1993
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
ΜΑΛΤΑ 2003
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
0
0
5
5
0
3
8
11
2
10
13
25
3
5
6
14
6
9
9
24
6
8
12
26
4
4
5
13
5
7
4
16
6
9
8
23
5
3
7
15
8
6
3
17
45
64
80
189

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Παπαχρυσάνθου Χρύσανθος
Χατζηλοϊζου Νάταλι
Bakhtiarov Alexandre
Παύλου Ράνια
Αρέστη Αλέξανδρος
Στυλιανού Άννα
Παπαγιαννόπουλος Μάριος
Γεωργίου Μαριλένα
Θεµιστοκλέους ∆ηµήτρης
Χριστοφόρου Αναστασία
∆ηµοσθένους Κυριάκος
Shchogoleva Anna
Μυλωνάς Γιώργος
Αντωνιάδου Μαργαρίτα
∆ουκανάρης Φοίβος
Παπαδοπούλου Μαρία
Σκουρίδης Χριστόφορος

Γυµναστική

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ

Σάββας Μάτσας (πρόεδρος)
«Η συµµετοχή της ενόργανης γυµναστικής στους ΑΜΚΕ
του Μονακό έχει ψηλές βλέψεις. Συµµετέχουµε µε πλήρη
οµάδα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες και είµαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Οι αθλητές και οι αθλήτριές µας
βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και οι προσδοκίες
µας φτάνουν τα 9-10 µετάλλια. Τα περισσότερα από τα
οποία προσδοκούµε ότι θα είναι χρυσά. Στοχεύουµε στην
πρώτη θέση στο σύνθετο οµαδικό ανδρών και γυναικών
και πιστεύω ότι έχουµε τις δυνατότητες».

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
7
6
4
17
7
6
4
17

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Γιωργαλλάς Ηρόδοτος
∆ηµητρίου Νικολέττα
Γεωργίου Γεώργιος
Γεωργίου Μαριλένα
Κρασιάς ∆ηµήτρης
Κρασιά Παρασκευή
Κυλίλης Νικόλας
Σταυρινάκη Αθηνά
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Μπάσκετ

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985*
ΜΟΝΑΚΟ 1987*
ΚΥΠΡΟΣ 1989
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991
ΜΑΛΤΑ 1993
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999**
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001*
ΜΑΛΤΑ 2003
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005*
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
0
1
1
0
1
2
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
2
1
0
0
1
6
4
3
13

* ∆εν συµµετείχαµε σε αγώνες µπάσκετ γυναικών
** ∆εν έγιναν αγώνες µπάσκετ ανδρών και γυναικών

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

Πρέντραγκ Μπένατσεκ (προπονητής)
«Ξέρω τις επιτυχίες που έχει η Κύπρος σε αυτούς τους αγώνες και θέλω να δώσουµε συνέχεια σε αυτές», ανέφερε ο νέος οµοσπονδιακός µας προπονητής στην εθνική µπάσκετ κ.
Μπένατσεκ κατά την ηµέρα της παρουσίασης του στα ΜΜΕ (4
Μαϊου 2007). Συνεργάτης του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού µας συγκροτήµατος θα είναι ο Χρίστος Στυλιανίδης,
ο οποίος υπηρέτησε την Εθνική µας οµάδα για περίπου µια
20ετία, ο οποίος και δήλωσε: «Με τον κ. Μπένατσεκ είµαι σί-

Σκοποβολή
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

∆ηµήτρης Λόρδος (πρόεδρος)
« Η µη συµπερίληψη αγωνισµάτων της σκοποβολής, όπως το
σκητ, στο πρόγραµµα των ΑΜΚΕ,
αποτελεί σίγουρα ένα µειονέκτηµα για το άθληµά µας, αλλά και
την κυπριακή οµάδα γενικότερα.
Όλοι γνωρίζουµε ότι οι αθλητές
και οι αθλήτριές µας στο σκητ είναι παγκοσµίου επιπέδου. Ωστόσο
και για τα αγωνίσµατα του σταθερού στόχου που περιλαµβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραµµα, είµαστε αισιόδοξοι. Οι αθλήτριες µας έχουν εµπειρίες και
µεγάλες πιθανότητες να φτάσουν ακόµη και στην 1η θέση».
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H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Κουνούνης Μιχάλης
Σιζόπουλος Ανδρέας
Παντούρης Γρηγόρης
Νεοφύτου Γιώργος
Θεοχαρίδης Γιώργος
Λιάτσος Αλέξης
Darribn Fowlkes
Κορωνίδης Άρης
Σερδάρης Παναγιώτης
Jo Jo Garcia
Αναστασιάδης Γιώργος
Μουκτάρης ∆ηµήτρης
Τρισόκας Παναγιώτης
Γιαννάς Παναγιώτης
γουρος ότι θα συνεργαστούµε άψογα. Έχω πολύ µεγάλη εµπειρία
από τους ΑΜΚΕ και θα δώσω κάθε βοήθεια στον προπονητή. Σε
ότι αφορά τους στόχους µας, αυτοί θα εξαρτηθούν από το ποιοι
παίκτες θα στελεχώσουν την οµάδα».

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985
ΜΟΝΑΚΟ 1987
ΚΥΠΡΟΣ 1989
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991
ΜΑΛΤΑ 1993
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
ΜΑΛΤΑ 2003
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
1
1
0
2
1
1
0
2
2
2
0
4
1
2
1
4
1
0
0
1
3
1
2
6
1
2
3
6
1
2
1
4
12
12
8
32

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Κωνσταντίνου Ανδρέας
Παντελή Ειρήνη
Κωνσταντίνου Μαριλένα
Θεοφάνους Φανούλα
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Βόλεϊ – Μπιτς Βόλεϊ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

Ανδρέας Σταύρου (πρόεδρος)
« Έχουµε µια παράδοση στους ΑΜΚΕ που δεν µας επιτρέπουν να επιλέγουµε στόχους σε τέτοιες διοργανώσεις. Η εθνική µας οµάδα των ανδρών στοχεύει το χρυσό µετάλλιο και πιστεύουµε ότι θα το κατακτήσουµε.
Έχουµε τις δυνατότητες και τον απαιτούµενο ενθουσιασµό, παρά τα οποιαδήποτε προβλήµατα έχουν προκύψει. Η εθνική µας οµάδα των γυναικών έχει προχωρήσει σε ανανέωση, έχουν πολλά νέα κορίτσια, δεν θα
έχουµε στην αποστολή αθλήτριες µε τεράστια προσφορά σε προηγούµενες διοργανώσεις και εκτιµούµε ότι η
προσπάθειά µας θα είναι δύσκολη, ιδιαίτερα µετά την
ενίσχυση των άλλων οµάδων µε «νατουραλιζέ».
Όσον αφορά στο µπιτς βόλεϊ, θα εκπροσωπηθούµε µε
τους Ζάνη – Ηλία, τους πρωταθλητές της περσινής περιόδου και ελπίζουµε ότι θα τιµήσουν τα κυπριακά
χρώµατα. Κάποιες χώρες είναι πιο ανεπτυγµένες από
µας στο µπιτς βόλεϊ, αλλά το γεγονός ότι η οµάδα µας
θα πάει χωρίς άγχος ίσως αποδειχθεί ευεργετικό».

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985*
ΜΟΝΑΚΟ 1987**
1
0
0
1
ΚΥΠΡΟΣ 1989
2
0
0
2
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991
1
0
0
1
ΜΑΛΤΑ 1993
1
0
1
2
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
2
0
0
2
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
2
0
0
2
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
1
1
0
2
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
0
2
0
2
ΜΑΛΤΑ 2003
2
0
0
2
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
1
1
0
2
ΣΥΝΟΛΟ
13
4
1
18
* ∆εν έγιναν αγώνες πετόσφαιρας ανδρών και γυναικών
* *∆εν έγιναν αγώνες πετόσφαιρας γυναικών
ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005

ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
0
0
1
1

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Αποστόλου ∆ηµήτρης
Χριστοφόρου Μαρίνα
Ηρακλέους Παναγιώτης
Craney Elizambeth
Ιωάννου Νικόλαος
Ιωάννου Στέλλα
Knezevic Vladimir
Μιχαήλ Ελένη
Κολάς Νίκος
Milanovic Ivana
Μασιάς Στυλιανός
Παύλου Οξάνα
Μιχαήλ Στέλιος
Timokhova Siskoy Tetyana
Παµπακάς ∆ηµήτρης
Τσαγγαρίδου Σοφία
Πετρακίδης Αχιλλέας
Βούβακου Χρύσω
Πλατρίτης Γεώργιος
Σάββα Σάββας
BEACH VOLLEY
Σιαπάνης Ιωάννης
Ηλία Ιωάννης
Κούτα Παναγιώτα
Ζανής Ανδρέας
Αριστείδου Παναγιώτα
Χαραλάµπους Άντρεα
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Τζούντο

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985
ΜΟΝΑΚΟ 1987
ΚΥΠΡΟΣ 1989
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991
ΜΑΛΤΑ 1993
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
ΜΑΛΤΑ 2003
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

Χαράλαµπος Μακρίδης (πρόεδρος)
«Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τελευταίων τριών διοργανώσεων θα έπρεπε να είµαστε το φαβορί. Ωστόσο, τα δεδοµένα έχουν αλλάξει δραµατικά µε την εφαρµογή του κανονισµού που επιτρέπει τη συµµετοχή των ξένων µετά από
τρία χρόνια. Είναι µια απόφαση που θα αλλάξει το ισοζύγιο

Τένις

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

Φίλιος Χριστοδούλου (πρόεδρος)
«Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι µε βάση το πρόγραµµα ήταν αδύνατον να έχουµε τη συµµετοχή του Μάρκου Παγδατή στους ΑΜΚΕ. Ο Μάρκος έχει υποχρεώσεις εκείνη την
περίοδο στο Ρολάν Γκαρός, που όπως όλοι γνωρίζετε είναι
ένας από τους µεγαλύτερους στόχους του, σε ολόκληρη τη
χρονιά και πραγµατικά ήταν δύσκολο να είναι στο Μονακό
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ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
0
2
1
3
1
1
2
4
2
0
3
5
1
0
4
5
0
3
2
5
1
2
1
4
1
3
2
6
1
1
3
5
3
0
1
4
5
0
4
9
3
2
3
8
18
14
26
58

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Κρασσάς Ανδρέας
Ανδρέου Μάριος
Αγγελής Χαράλαµπος
Σταυρινού Πηνελόπη
Λαζάρου Αλέκος
∆ηµοσθένους Μαριλένα
Χριστοδουλίδης Χριστόδουλος
των δυνάµεων. Έχουµε όµως εµπιστοσύνη στους έµπειρους άλλα
και τους νεαρούς ταλαντούχους αθλητές µας και µπορούµε να
προσδοκούµε στην κατάκτηση 2-3 χρυσών µεταλλίων σε άνδρες
και γυναίκες».

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985*
0
ΜΟΝΑΚΟ 1987
0
0
2
2
ΚΥΠΡΟΣ 1989
0
0
1
1
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991
0
0
0
0
ΜΑΛΤΑ 1993
0
0
0
0
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
0
0
0
0
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
0
0
0
0
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
0
0
0
0
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
1
0
2
3
ΜΑΛΤΑ 2003
0
0
0
0
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
0
0
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
1
0
5
6
* ∆εν έγιναν αγώνες τέννις

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Παγδατή Πέτρος, Κουτρουζά Κρίστοφερ
παρά το γεγονός ότι το ήθελε πολύ. Στο Μονακό θα πάνε δύο ικανοί παίκτες µας, ο Πέτρος Παγδατής και ο Κρίστοφερ Κουτρουζάς
που είµαι βέβαιος ότι θα ΄δωσουν όλες τους δυνάµεις. Κάποιες χώρες έχουν αθλητές πιο ψηλά στην παγκόσµια κατάταξη, είναι δύσκολο να διεκδηκηθεί το χρυσό µετάλλιο, αλλά οι αθλητές του τένις θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους».
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Πιγκ Πογκ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985*
0
ΜΟΝΑΚΟ 1987*
0
ΚΥΠΡΟΣ 1989*
0
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991*
0
ΜΑΛΤΑ 1993*
0
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
0
1
1
2
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
0
0
0
0
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
1
1
1
3
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
0
0
0
0
ΜΑΛΤΑ 2003
0
2
4
6
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
0
2
3
5
ΣΥΝΟΛΟ
1
6
9
16
* ∆εν έγιναν αγωνίσµατα επιτραπέζιας αντισφαίρισης

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Serafimov Ognyan
Georgieva Gergana
Talavanov Kiril
Κουρέα Λουίζα

Ανδρέας Τελεβάντος (πρόεδρος)
«Στόχος µας είναι η κατάκτηση µεταλλίων. ∆εν ξέρουµε, όµως, τι θα αντιµετωπίσουµε πραγµατικά κι είναι
δύσκολο να καθορίσουµε το χρώµα των µεταλλίων που
µπορούµε να κατακτήσουµε. Το Λουξεµβούργο παρα-

Ιστιοπλοΐα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

Παναγιώτης Κοντίδης (πρόεδρος)
«Η αλήθεια είναι ότι τους στόχους τους έβαλε η Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή που θέλει συµµετοχές που
να στοχεύουν µετάλλια. Μπορούµε να υλοποιήσουµε
τους στόχους που έχουµε θέσει, παρά το γεγονός ότι

µένει το φαβορί, ενώ ο νέος κανονισµός µε τους «νατουραλιζέ»
ενδέχεται να αλλάξει πολλά στο χώρο του πιγκ πογκ στους ΑΜΚΕ
και οι ενδείξεις δεν είναι υπέρ µας. Εµείς θέλουµε επίσης να κτίσουµε σε εµπειρίες έτσι ώστε σε δύο χρόνια στην Κύπρο να ανεβούµε στο ψηλότερο σκαλοπάτι».

TA METΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985*
0
ΜΟΝΑΚΟ 1987
0
0
1
1
ΚΥΠΡΟΣ 1989
1
1
1
3
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991*
0
ΜΑΛΤΑ 1993
0
1
0
1
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995*
0
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
1
1
1
3
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999*
0
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001*
0
ΜΑΛΤΑ 2003
1
1
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005*
0
ΣΥΝΟΛΟ
2
3
4
9
*∆εν έγιναν αγώνες ιστιοπλοϊας

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
Μιχαηλίδης Ραφαήλ
Σολωµονίδου Μαίρη
Χριστοφόρου Αλέξανδρος
Χριστοδούλου Νατάσα
έχουµε κάποιες σοβαρές απουσίες λόγω της δοµής του αγωνιστικού προγράµµατος. Υπάρχουν βάσιµες ελπίδες για την κατάκτηση
τριών µεταλλίων, κάποιο η κάποια από τα οποία ελπίζουµε ότι θα
είναι χρυσά για να βοηθήσουµε στη συνολική συγκοµιδή».
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Πρόγραµµα Στίβου
Τρίτη 05 Ιουνίου

Πέµπτη 07 Ιουνίου

Σάββατο 09 Ιουνίου

16.05 Javelin throw Final M
16.05 Shot put Final W
16.10 100 m Heats W
16.15 Pole vault Final M
16.30 100 m Séries M
16.40 Triple jump Final W
16.50 400 m hurdles Heats M
17.10 800 m Final W
17.20 800 m Final M
17.25 Javelin throw Finale W
17.35 Shot put Final M
17.45 100 m Final W
17.55 100 m Final M
18.20 400 m Heats W
18.40 400 m Heats M
19.00 5.000 m Final W
19.25 10.000 m Final M

16.30 400 m hurdles Final W
16.30 Long jump Final W
16.35 Pole vault Final W
16.40 400 m hurdles Final M
16.40 High jump Final M
16.50 1500 m Final W
17.00 Discus throw Final W
17.05 1.500 m Final M
17.35 110 m hurdles Heats M
18.00 400 m Final W
18.00 Long jump Final M
18.10 400 m Final M
18.35 3.000 m steeple Final M
19.05 200 m Heats W
19.25 200 m Heats M

14.30 100 m hurdles Final W
14.30 Discus throw Final M
14.30 High jump Final W
14.30 Triple jump Final M
14.45 110 m hurdles Final M
15.00 200 m Final W
15.10 200 m Final M
15.30 10.000 m Final M
16.15 5.000 m Final M
16.55 4 x 100 m Final W
17.05 4 x 100 m Final M
17.35 4 x 400 m Final W
17.45 4 x 400 m Final M

Πρόγραµµα Σκοποβολή

Πρόγραµµα Μπάσκετ

Τετάρτη 06 Ιουνίου

Τρίτη 05 Ιουνίου

10h00 - 11h15 Air Riffle 10m Women Qualification
12h15 Air Riffle 10m Women Final
14h00 – 15h45 Air Riffle 10m Men Qualification
16h45 Air Riffle 10m Men Final

15:30
18:00
20:30

Πέµπτη 07 Ιουνίου

15:30
18:00
20:30

10h00 - 11h15 Air Pistol air 10m Women Qualification
12h15 Air Pistol air 10m Women Final
14h00 – 15h45 Air Pistol air 10m Men Qualification
16h45 Air Pistol air 10m Men Final
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ANDORRA – ICELAND
LUXEMBOURG – S. MARINO
MONACO – CYPRUS

Τετάρτη 06 Ιουνίου
CYPRUS - ANDORRA
ICELAND - LUXEMBOURG
SAN MARINO - MONACO

Πέµπτη 07 Ιουνίου
15:30

LUXEMBOURG - ANDORRA

18:00
20:30

SAN MARINO - CYPRUS
MONACO – ICELAND

Παρασκευή 08 Ιουνίου
15:30
18:00
20:30

CYPRUS - LUXEMBOURG
ICELAND – SAN MARINO
ANDORRA – MONACO

Σάββατο 09 Ιουνίου
10:00
13:00
15:00

S. MARINO - ANDORRA
MONACO - LUXEMBOURG
ICELAND – CYPRUS

Πρόγραµµα Τζούντο

Πρόγραµµα Τζούντο

Τρίτη 05 Ιουνίου

∆ευτέρα 04 Ιουνίου

Πέµπτη 07 Ιουνίου

13:30 Qualifying round
(mens 60kg, 66kg, 73kg,
womens, 48 kg,52kg ,57 kg)
16:30/19:00 Finals (mens
60kg, 66kg, 73kg, womens,
48 kg,52kg ,57 kg)

Teams arrival 12:00 – 14:00
Draw lots of equipment
14:00
Distribution of equipment
15:00 – 18:00
Training

Coaches briefing (weather
bulletin) 08:30
Race 10:00

Τετάρτη 06 Ιουνίου

Tρίτη 05 Ιουνίου

13:30 Qualifying round
(mens 81kg, 90kg, 100kg,
+100kg, womens, 63
kg,70kg ,78 kg, +78 kg)
16:30/19:00 Finals (mens
81kg, 90kg, 100kg, +100kg,
womens, 63 kg,70kg ,78 kg,
+78 kg)

Coaches briefing (weather
bulletin) 08:30
Race 10:00

Τετάρτη 06 Ιουνίου
Coaches briefing (weather
bulletin) 08:30
Race 10:00

Παρασκευή 08 Ιουνίου
Coaches briefing (weather
bulletin) 08:30
Race 10:00

Σάββατο 09 Ιουνίου
extra day (races will end at
14:30)
Return of equipment 15h00 –
16:30
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Πρόγραµµα Βόλεϊ
Τρίτη 05 Ιουνίου
09:00
11:15
13:30
15:45
18:00

SAN MARINO – LUXEMBOURG
ANDORRA – ICELAND
CYPRUS – MONACO
CYPRUS – LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG – ICELAND

M
M
M
W
W

Τετάρτη 06 Ιουνίου
09:00
11:15
13:30
15:45
18:00
20:15

LUXEMBOURG – ANDORRA
M
ICELAND - CYPRUS
M
ICELAND - CYPRUS
W
LIECHTENSTEIN – SAN MARINO W
SAN MARINO – MONACO
M
CYPRUS – LUXEMBOURG
M

Πέµπτη 07 Ιουνίου
09:00
11:15
13:30

MONACO – ICELAND
ANDORRA – SAN MARINO
SAN MARINO - ICELAND

M
M
W

15:45
18:00
20:15

CYPRUS – LUXEMBOURG
LUXEMBOURG – ICELAND
ANDORRA – MONACO

W
M
M

Παρασκευη 08 Ιουνίου
09:00
11:15
13:30
15:45
18:00
20:15

LUXEMBOURG – SAN MARINO
ICELAND – LIECHTENSTEIN
SAN MARINO – CYPRUS
MONACO – LUXEMBOURG
LIECHTENSTEIN – LUXEMBOURG
ICELAND – SAN MARINO

W
W
M
M
W
M

Σάββατο 09 Ιουνίου
10:00
13:00

SAN MARINO – CYPRUS
CYPRUS – ANDORRA

W
M

W: Γυναίκες
M: Άνδρες

Πρόγραµµα Μπίτς Βόλεϊ
Τρίτη 05 Ιουνίου
11:00

CYPRUS – LUXEMBOURG

Πέµπτη 07 Ιουνίου
M

Τετάρτη 06 Ιουνίου

11:00
17:00

13:00
18:00
19:00

13:00
14:00

ANDORRA – CYPRUS
M
CYPRUS – SAN MARINO
M
LUXEMBOURG – LIECHTENSTEIN M

LIECHTENSTEIN – CYPRUS
CYPRUS – MONACO

M
M

Παρασκευη 08 Ιουνίου
ICELAND – CYPRUS
MONACO – ANDORRA

M
M

15:00
16:00
17:00
18:00

Σάββατο 09 Ιουνίου
11:00

Πρόγραµµα Κολύµβησης
Τρίτη 05 Ιουνίου
10:00 –12:00 PRELIMINARY
HEATS
17:00 FINALS
200 m backstroke W
200 m backstroke M
200 m butterfly W
200 m butterfly M
100 m freestyle W
100 m freestyle M
200 m medley W
200 m medley M

Τετάρτη 06 Ιουνίου
10:00 –12:00 PRELIMINARY
HEATS
17:00 FINALS
100 m backstroke W

100 m backstroke M
400 m freestyle W
400 m freestyle M
100 m butterfly W
100 m butterfly M
Ceremony 100 m butterfly W/M
100 m breaststroke W
100 m breaststroke M
4x 200 m freestyle W
4x 200 m freestyle M

Πέµπτη 07 Ιουνίου
10:00 –12:00 PRELIMINARY
HEATS
17:00 FINALS
50 m freestyle W
50 m freestyle M
Ceremony 50 m freestyle W/M
200 m breaststroke W

½ Final W
½ Final W
½ Final M
½ Final M
Finals M&W

Τελετές
200 m breaststroke M
200 m freestyle W
200 m freestyle M
Ceremony 200 m freestyle W/M
4 x 100 m medley W
4 x 100 m medley M

Παρασκευη 08 Ιουνίου
17:00 FINALS
800 m freestyle W
1500 m freestyle M
400 m medley W
400 m medley M
4 x100 m freestyle W
4 x 100 m freestyle M

∆ευτέρα 04 Ιουνίου
21: 30 Τελετή έναρξης
Σάββατο 09 Ιουνίου
21: 00 Τελετή λήξης
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Η ΑΤΗΚ στηρίζει το Ολυµπιακό Μέγαρο
Υπογράφηκε η συµφωνία για την «Αίθουσα ΑΤΗΚ - ευ αγωνίζεσθαι»

Τ

ην έµπρακτη αγάπη και το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη του
αθλητισµού της Κύπρου επαναβεβαίωσε η ΑΤΗΚ. Η Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή και η ΑΤΗΚ υπέγραψαν, σε ειδική εκδήλωση, τη συµφωνία
οικονοµικής στήριξης του Ολυµπιακού Μεγάρου µέσα από τη χορηγία της Αίθουσας
Εκδηλώσεων µε την ονοµασία «Αίθουσα
ΑΤΗΚ - ευ αγωνίζεσθαι».
«Η ΑΤΗΚ, µε υψηλό αίσθηµα κοινωνικής
ευθύνης και µε προσήλωση στις αξίες της
παιδείας, της υγείας, του πολιτισµού και
του αθλητισµού συµµετέχει µε περηφάνια
σε ένα έργο που σκοπό έχει να τις φιλοξενεί και να τις παράγει», ανέφερε µεταξύ
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άλλων ο πρόεδρος του Συµβουλίου της
ΑΤΗΚ κ. Σταύρος Κρεµµός που δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αξίες του «ευ
αγωνίζεσθαι»: «Η ευγενής άµιλλα και το
ευ αγωνίζεσθαι αποτελούν αρχές που η
ΑΤΗΚ υποστηρίζει και ταυτόχρονα φιλοδοξεί να προωθήσει στην κυπριακή κοινωνία. Το αποτέλεσµα της συµµετοχής του
Οργανισµού µας στο Ολυµπιακό Μέγαρο
εύχοµαι να αποτελέσει σηµείο συνάντησης
για προβληµατισµό και προώθηση των
αξιών του Ολυµπισµού στη χώρα µας».
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυµπιακής
Επιτροπής κ. Κίκης Λαζαρίδης ευχαρίστησε θερµά την ΑΤΗΚ και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Σταύρο Κρεµµό για την ευγενή

χειρονοµία τονίζοντας ότι µε την ανέγερση
του Ολυµπιακού Μεγάρου υλοποιήθηκε
ένα όραµα δεκαετιών, ένα όραµα που αποσκοπούσε στη αξιοπρεπή στέγαση ολόκληρης της Ολυµπιακής οικογένειας της Κύπρου. «Άρχισε ήδη να αναπτύσσεται ένα
πνεύµα συνεργασίας, αλληλεγγύης και
συναδέλφωσης ανάµεσα στα τις οµοσπονδίες – µέλη της ΚΟΕ, το οποίο θα οδηγήσει
στην αναβάθµιση του κύρους και της οντότητας της αθλητικής οικογένειας στην κυπριακή κοινωνία», ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης τονίζοντας ότι το Ολυµπιακό Μέγαρο θα εκπληρώσει πλήρως τις
προσδοκίες όλων µας.
●
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ΑΜΚΕ 2007: ∆ιοικητική Οµάδα Κυπριακής Αποστολής
Επικεφαλής: Κίκης Λαζαρίδης
Αρχηγός ασποστολής: Αλέκος Σπανός
Βοηθός Αρχηγός αποστολής: Όλγα Πιπερίδου
∆ιοικητικοί: Σταύρος Μιχαηλίδης, Γιώργος Κορέλλης
Στίβος: Μιλτής Μιχαηλίδης (αρχηγός
οµάδας), Κώστας Λουκαϊδης, ∆ηµοσθένης Καλλινίκου (συνοδοί), Λουκάς Καλογήρου, Νίκος Χατζηνικολάου, Πιέρος
Τσιησιος, Αντώνης Γιαννουλάκης, Βασίλ
Βασίλιεφ, Μάριος Πατσαλίδης, Σάββας
Νεοφύτου, Κυριάκος Κυριάκου (προπονητές).
Κολύµβηση: Πέτρος Αρέστη (συνοδός),
Νικολάι Σµιρνόφ, Βασίλης Σκουρίδης,
Γιώργος Ζάγκυλος (προπονητές).
Τζούντο: Στέλλα Σκουρουµούνη (συνοδός), Μιχάλης Σκουρουµούνης, Σπύρος
Σπύρου (προπονητές)
Πετόσφαιρα: Κώστας Κωνσταντινίδης
(αρχηγός αποστολής), Γιώργος Κασιουρής , Ζωή Καλαβάνά (συνοδοί), Αντώνης
Παπαδόπουλος, Χρίστος Παναγίδης, Νίκος Ιωάννου, Ζαννέτ Τζιωρτζή (προπονητές)
Μπίτς Βόλεϊ: Ηλίας Προκοπίου (προπονητής)
Καλαθόσφαιρα: Μάριος Θεοδούλου
(συνοδός), Πρέντραγκ Μπένατσεκ, Χρίστος Στυλιανίδης (προπονητές), Κύπρος
∆αµιανού (τεχνικός)
Πιγκ Πογκ: Αναστάσης Αλεξάνδρου (αρχηγός αποστολής), Μιγκουρέλ Αντριάν
Σιµιόν (προπονητής)
Σκοποβολή: Κωστάκης Τσαγγαράς (συ-

νοδός), Νέτκοβα Μπέλτσεβα (προπονήτρια)
Γυµναστική: Μιχάλης Κυλίδης (συνοδός), Στέφαν Ράντου, Αλέξανδρος Ιωακειµίδης (προπονητές)
Ιστιοπλοϊα: Ανδρέας Χριστοδούλου (συνοδός), Αβραάµ Κουτσαβάκης (προπονητής)
Τένις: Στέλιος Στυλιανού (προπονητής)
Ιατρική Οµάδα: Κώστας Σχίζας (ιατρός),
Αριστος Ευριπίδου, Κυριάκος Βάγιας,
Παναγιώτης Μαλλιάρας, Νίκος Καραολής, Μαρίνα Πεπέκου (φυσιοθεραπευτές).
∆ιαιτητές: Άθως Χριστοδούλου, Χαράλαµπος Σάντος (Μπάσκετ), Γιώργος Παπαγεωργίου, Γιαννάκης Σοφοκλέους (βόλεϊ), Νίκος Πατσαιντός (τζούντο), ∆ηµή-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 1985
46
222
ΜΟΝΑΚΟ 1987
76
468
ΚΥΠΡΟΣ 1989
141
675
ΑΝ∆ΟΡΑ 1991
125
697
ΜΑΛΤΑ 1993
133
690
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1995
128
684
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1997
134
714
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1999
96
566
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2001
108
658
ΜΑΛΤΑ 2003
131
765
ΑΝ∆ΟΡΑ 2005
133
793

τρης Αγγονας, Χρυστάλλα Θρασυβούλου, Μαρία Ιωάννου (γυµναστική).
∆ηµοσιογράφοι: Κώστας Αραβής (Μάχη), Τάκης Αντωνιάδης (ΡΙΚ), Χρίστος
Θεοχαρίδης (ΡΙΚ), Μάµας Μάµα (ΡΙΚ),
Γιώργος Σωκράτους (ΡΙΚ), Κυριάκος Μονιάτης (ΡΙΚ), Αντώνης Κωνσταντίνου
(ΡΙΚ), Πολύβιος Αλεξάνδρου (Σηµερινή),
Παύλος Πελεγκάρης (ΑΝΤ1), Γεωργίου
Γρηγόρης (LTV), Τάσος Μανώλη (Φωτογράφος), Αντρος Νίκου (Αστρα), Γιώργος Κυριάκου (Φιλελεύθερος), Παπαγιώργης Πέτρος (Χαραυγή), Σοφοκλής
Σοφοκλέους (Σίγµα), Γιώργος Γεωργίου
(Πολίτης), Πανίκος Κωνσταντίνου (Αλήθεια, Σούπερσπορτ), Ανδρέας Αναστασίου (ΜΕGA),Ιάκωβος Κακουρής (Γραφείο
Τύπου ΚΟΕ).

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΜΚΕ
AΓIOΣ MAPINOΣ
Eκταση: 61 τ.χλµ.
Πληθυσµός: 22,000
Πρωτεύουσα: Aγιος Mαρίνος
AN∆OPA
Eκταση: 464 τ.χλµ.
Πληθυσµός: 25,000
Πρωτεύουσα: Λα Bέλλα
IΣΛAN∆IA
Eκταση: 103,000 τ.χλµ.
Πληθυσµός: 270,000

Πρωτεύουσα: Pεϊκιάβικ
KYΠPOΣ
Eκταση: 9,250 τ.χλµ.
Πληθυσµός: 700,000
Πρωτεύουσα: Λευκωσία
ΛIXTENΣTAΪN
Eκταση: 160 τ.χλµ.
Πληθυσµός: 27,000
Πρωτεύουσα: Bαντούζ
ΛOYΞEMBOYPΓO
Eκταση: 2,600 τ.χλµ.

Πληθυσµός: 400,000
Πρωτεύουσα: Λουξεµβούργο
MAΛTA
Eκταση: 315 τ.χλµ.
Πληθυσµός: 370,000
Πρωτεύουσα: Bαλέτα
MONAKO
Eκταση: 18 τ.χλµ.
Πληθυσµός: 35,000
Πρωτεύουσα: Mονακό
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Συνάντηση διοικητικών συµβουλίων ΚΟΑ – ΚΟΕ για τους ΑΜΚΕ που θα γίνουν στην Κύπρο

ΑΜΚΕ 2009: Μια σηµαντική πρόκληση…

Η

αγαστή συνεργασία των διοικητικών συµβουλίων της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής
(ΚΟΕ) και του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού (ΚΟΑ), αποτελεί το µεγαλύτερο εχέγγυο για την επιτυχή διοργάνωση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ) 2009. Τη διαβεβαίωση αυτή, έδωσαν από κοινού, τα µέλη των
διοικητικών συµβουλίων των δύο βασικών
πυλώνων του αθλητισµού µας, σε συνάντηση που είχαν στα γραφεία του ΚΟΑ. Όπως
είναι γνωστό, η Κύπρος έχει αναλάβει τη
διοργάνωση των 13ων ΑΜΚΕ που θα γίνουν σε δύο χρόνια, αλλά η προετοιµασία
έχει ήδη αρχίσει.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής κ. Κίκης Λαζαρίδης, παρουσίασε το
Οργανόγραµµα της διοργάνωσης και ανέλυσε τις ευθύνες και τα καθήκοντα του κά-
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θε τοµέα που θα συσταθεί, µε στόχο την
εύρυθµη λειτουργία και διεξαγωγή όλου
του φάσµατος των Αγώνων. Το γενικό πρόσταγµα θα έχει βέβαια η Οργανωτική Επιτροπή που θα αποτελείται, µεταξύ άλλων,
από αξιωµατούχους της ΚΟΕ και του ΚΟΑ.
Σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα θα δηµιουργηθούν και θα λειτουργήσουν τοµείς
Οικονοµικών, Αθληµάτων, ∆ιεύθυνσης,
Μάρκετινγκ, Νοµικών και Πολιτιστικών,
µε Τµήµατα και Υπηρεσίες που θα αφορούν ακόµη και στις πιο µικρές λεπτοµέρειες της διοργάνωσης.
Σύµφωνα µε τον κ. Κίκη Λαζαρίδη, ως κυπριακός αθλητισµός έχουµε µπροστά µας
µια σηµαντική πρόκληση γιατί το µέτρο
σύγκρισης θα είναι οι Αγώνες που διοργανώσαµε το 1989. Αγώνες που αποτελούν
ακόµη, σηµείο αναφοράς στο διεθνή
αθλητικό χώρο. Κύριοι στόχοι µιας τέτοιας
προσπάθειας είναι µια άρτια διοργάνωση,

η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον πίνακα των µεταλλίων, η εµπλοκή και ευαισθητοποίηση ολόκληρης της Κύπρου και ιδιαίτερα της νεολαίας, γύρω από τη διεξαγωγή
των αγώνων.
Ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Τίτος Χριστοφίδης
εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι µε συλλογική προσπάθεια, θα υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι των ΑΜΚΕ 2009 στην Κύπρο,
τονίζοντας ότι η υποστήριξη και η συµβολή του Οργανισµού πρέπει να θεωρείται
δεδοµένη. Ο κ. Χριστοφίδης επανέλαβε
την πάγια θέση του, ότι η συνεργασία ΚΟΕ
– ΚΟΑ είναι µόνη η οδός και η µόνη λύση
για ακόµη µεγαλύτερες επιτυχίες του
αθλητισµού µας και συµπλήρωσε ότι µε
πνεύµα αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης οι ΑΜΚΕ 2009, επιβάλλεται να
στεφθούν µε επιτυχία.
●

Τεύχος 11 - Mάϊος 2007

«O Κίκης Λαζαρίδης για τη διοργάνωση των ΑΜΚΕ 2009»

« Έχουµε βάλει ψηλά τον πήχη»

Η

αντίστροφη µέτρηση για τη
διοργάνωση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης στην
Κύπρο, το 2009, έχει ήδη αρχίσει, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής. Ο κ. Κίκης Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξής του στο
ΡΙΚ, στο δηµοσιογράφο Αντώνη Κωνσταντίνου, ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει
οι εργασίες προετοιµασίας της διοργάνωσης. Στη συνέντευξή του στο ΡΙΚ, ο κ.
Λαζαρίδης αναφέρθηκε επίσης σε όλους
τους τοµείς δραστηριότητάς του, τόσο
στην ΚΟΕ, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ολυµπιακών Επιτροπών και τη ∆ιεθνή Ένωση Μεσογειακών Αγώνων, όπου
κατέχει τη θέση του ταµία.
Όσον αφορά στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, ο πρόεδρος της ΚΟΕ τόνισε ότι η διοργάνωση του 1989 που έγινε
στην Κύπρο, αποτελεί ακόµη και σήµερα,
σηµείο αναφοράς στους κύκλους της
∆ΟΕ: «Αν και έχουν περάσει 18 χρόνια
από τότε, αρκετοί αξιωµατούχοι της ∆ΟΕ
έχουν ως παράδειγµα προς µίµηση τους
ΑΜΚΕ ΄89. Ένα γεγονός που ανεβάζει
ψηλά τον πήχη που καλούµαστε να υπερβούµε ενόψει των Αγώνων που θα διοργανώσουµε το 2009. Θα καταβάλουµε
κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να
είµαστε έτοιµοι σε όλους τους τοµείς.
Χρειάζεται σκληρή δουλειά, αλλά είµαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουµε να
φέρουµε σε πέρας και αυτήν την αποστολή», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους ΑΜΚΕ
2007 που θα γίνουν στις αρχές Ιουνίου
στο Μονακό:
«Αναµένεται ότι για άλλη µια φορά θα
έχουµε πολυµελή αποστολή που θα ξεπεράσει τους 130 αθλητές και αθλήτριες.
∆εν πρέπει να υποτιµούµε τους Αγώνες
Μικρών Κρατών Ευρώπης, αφού για τα
δεδοµένα της Κύπρου είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί. Είναι το εφαλτήριο της πλειονότητας των αθλητών µας για τις πιο µεγάλες διοργανώσεις, όπως είναι οι Μεσογειακοί, οι Κοινοπολιτειακοί και οι Ολυ-

µπιακοί, ενώ δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι
πάντοτε έχουµε πρωταγωνιστικούς στόχους. Από τους ΑΜΚΕ έχουν βγει πολλοί
αθλητές µας, ενώ έχουν δηµιουργηθεί
και αρκετά έργα υποδοµής. Στο Μονακό

στοχεύουµε την πρωτιά στον πίνακα µεταλλίων, που δεν θα είναι εύκολη αφού η
Ισλανδία είναι αθλητοµάνα και διαθέτει
σπουδαίες µονάδες σε πολλά αθλήµατα».
Την αισιοδοξία του για αξιόλογες εµφανίσεις και σε µεγαλύτερες διοργανώσεις,
εξέφρασε ο κ. Λαζαρίδης, στη συνέντευξή του στο ΡΙΚ. Αναφερόµενος στους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνο 2008,
ανακοίνωσε ότι ήδη έχει δηµιουργηθεί ο
κορµός της προολυµπιακής οµάδας που
αποτελείται από 15-16 αθλητές: «Μιλάµε για την κορυφαία αθλητική διοργάνωση, τη µεγαλύτερη αθλητική γιορτή,
όπου το επίπεδο και ο βαθµός δυσκολίας
για τους αθλητές µας είναι πολύ ψηλός.
Ωστόσο, κάποιοι αθλητές µας µπορούν
να φτάσουν ακόµη και στη διάκριση. Οι
σκοπευτές µας έχουν πλησιάσει αρκετές
φορές στο παρελθόν και δεν υστερούν
σε τίποτα από τους Ολυµπιονίκες. Στο Πεκίνο, αν βρεθούν στη µέρα τους, αν δεν
έχουν ατυχίες, είναι µέσα στις προβλέψεις µας ακόµη και µια θέση στο βάθρο.
Επίσης, ο ιστιοπλόος µας ο Ανδρέας Καριόλου είναι σε ψηλά επίπεδα και µπορεί

να πρωταγωνιστήσει σε όλες µεγάλες
διοργανώσεις, ο Κυριάκος Ιωάννου στο
ύψος που µε µια επίδοση κοντά στο ατοµικό του ρεκόρ θα είναι στον τελικό και
βέβαια ο Μάρκος Παγδατής στο τένις,
µπορούν να διακριθούν σε ψηλό επίπεδο».
Απαντώντας σε ερώτηση για το Ολυµπιακό Μέγαρο, ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε ότι
ήταν ένα όραµα πολλών ετών: «Η αξιοπρεπής στέγαση των οµοσπονδιών µας
ήταν ανάµεσα στους πρωταρχικούς µας
στόχους. Έχει µεγάλη σηµασία να υπάρχει άνεση στη διοίκηση του αθλητισµού
κι είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που παραδώσαµε ένα κόσµηµα όχι µόνο για τον
αθλητισµό µας, αλλά για ολόκληρη την
Κύπρο, αφού ανεβάζει την κρατική µας
υπόσταση. Ευχαριστούµε θερµά την Κυβέρνηση για την πολύτιµη βοήθειά της,
τους χορηγούς µας και όλους τους συντελεστές για την ολοκλήρωση του έργου που φιλοξενεί σήµερα 35 οµοσπονδίες».
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, χαρακτήρισε άριστες τις σχέσεις µε τον ΚΟΑ µε τον οποίο
υπάρχει πλήρης σύµπλευση, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία µε άλλες
Ολυµπιακές Επιτροπές: «∆ιατηρούµε άριστες σχέσεις και στο Ολυµπιακό Κίνηµα
θεωρούµαστε µια µεγάλη χώρα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι πρόσφατα είχαµε εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ενωση Ολυµπιακών Επιτροπή, και για τη θέση του
ταµία δεν είχα ανθυποψήφιο. Αυτή είναι
µια µορφή αναγνώρισης της δραστηριότητας µας, και η Κύπρος θεωρείται ως µία
από πιο οργανωµένες χώρες στο Ολυµπιακό Κίνηµα. Αξιοποιούµε τη βοήθεια
που µας δίνουν και συνεργαζόµαστε
άψογα σε όλα τα επίπεδα. Πολλά στελέχη
µας, έχουν αξιοζήλευτη δράση, όπως για
παράδειγµα η κ. Κλέα Παπαέλληνα στα
θέµατα Ολυµπιακής Παιδείας που πρόσφατα προσκλήθηκε στο Πεκίνο κι έδωσε διάλεξη σχετικά µε τον τοµέα αυτό».
●
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26η Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ

Ορόσηµο το Ολυµπιακό Μέγαρο

Ι

στορική χαρακτηρίστηκε η 26η Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής. Ήταν η πρώτη
συνέλευση που έγινε στο Ολυµπιακό
Μέγαρο και ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ.
Κίκης Λαζαρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ολοκλήρωση των εργασιών της ανέγερσης του Μεγάρου και η συστέγαση των
Οµοσπονδιών Μελών µας αποτελούν ορόσηµο στην ιστορία του κυπριακού αθλητισµού. Με την ανέγερση του Ολυµπιακού
Μεγάρου υλοποιείται ένα όραµα δεκαετιών – ένα όραµα που αποσκοπούσε στην
αξιοπρεπή στέγαση ολόκληρης της ολυµπιακής οικογένειας. Στις 26 Σεπτεµβρίου
µετά την µεγαλοπρεπή αλλά λιτή τελετή
των εγκαίνιων του Μεγάρου από τους Προέδρους της ∆ηµοκρατίας και της ∆ΟΕ, ένα
όνειρο έλαβε σάρκα και οστά».
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κατέθεσε τη λογοδοσία του τονίζοντας ότι µε τη συγκέντρωση
των Οµοσπονδιών κάτω από την ίδια στέγη, άρχισε ήδη να αναπτύσσεται ένα πνεύµα συνεργασίας, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης, το οποίο θα οδηγήσει σε αναβάθµιση του κύρους και της οντότητας της
αθλητικής οικογένειας στην κυπριακή κοινωνία.
Όσον αφορά στον αγωνιστικό τοµέα, τόσο
το 2005 όσο και το 2006, όπως ανέφερε ο
κ. Λαζαρίδης, είχαµε ιδιαίτερα επιτυχηµένες διεθνείς συµµετοχές: «Το 2005 συµµετείχαµε µε µεγάλη επιτυχία στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπη, στους Μεσογειακούς Αγώνες της Αλµερίας και στους
Αγώνες Νέων Ευρώπης. Η συµµετοχή µας
στους 18ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες
της Μελβούρνης, το Μάρτιο του 2006, µε
40 αθλητές σε 6 αθλήµατα, ήταν και η πιο
επιτυχής της Κύπρου στην ιστορία του θεσµού. Η οµάδα µας, µετά από σειρά εξαιρετικών εµφανίσεων κατέκτησε 6 συνολικά
µετάλλια – 3 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα, ενώ αξιοσηµείωτη ήταν και η παρουσία
πολλών αθλητών µας στους τελικούς των
αγωνισµάτων τους. Αισθάνοµαι την ανάγκη να σταθώ ιδιαίτερα στην εντυπωσιακή
εµφάνιση της οµάδας του Σκητ στη Σκοπο-
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βολή, που µε τους Γιώργο Αχιλλέως, Αντώνη Νικολαϊδη, Αντρη Ελευθερίου και Λουϊζα Θεοφάνους, κέρδισαν 4 από τα 6 συνολικά µετάλλια».
Ο κ. Λαζαρίδης ευχαρίστησε θερµά τον
υπουργό Παιδείας για την παρουσία του
στη Μελβούρνη και τον ΚΟΑ για την αγαστή, πολυεπίπεδη συνεργασία και τη στήριξή του καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας των αθλητών.
Η Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή προσδοκεί σε ανάλογες εµφανίσεις και στις διοργανώσεις του 2007 για τις οποίες ο πρόεδρος της ΚΟΕ αφιέρωσε µεγάλο µέρος της
λογοδοσίας του: «Θα είναι µια χρονιά µε
αυξηµένες αγωνιστικές υποχρεώσεις,
αφού η Κύπρος θα συµµετάσχει στους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα
διεξαχθούν στο Μονακό, καθώς και στους
Αγώνες Νέων Ευρώπης στο Βελιγράδι. Οι
στόχοι µας για τους ΑΜΚΕ, όπως πάντα, είναι πολύ ψηλοί. Σε εφαρµογή, σε συνεργασία µε τον ΚΟΑ, βρίσκεται ο εξειδικευµένος Σχεδιασµός Ολυµπιακής Στήριξης
2008, που αφορά τη συµµετοχή µας τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008.
Ο µακροπρόθεσµος στόχος του Σχεδιασµού είναι η καλύτερη δυνατή προετοιµα-

σία των αθλητών µας, εν όψει της µεγάλης
αυτής αθλητικής διοργάνωσης. Θέλω να
διαβεβαιώσω όλους τους αθλητές µας ότι η
ΚΟΕ βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους και
είναι έτοιµη να τους παράσχει κάθε δυνατή
βοήθεια και στήριξη. Για µας επίκεντρο
του Ολυµπιακού Κινήµατος είναι οι ίδιοι οι
αθλητές».
Η συνέλευση ενηµερώθηκε και για τη
διοργάνωση των Αγώνων Μικρών Κρατών
Ευρώπης στην Κύπρο το 2009 η οποία
αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση γιατί το
µέτρο σύγκρισης θα είναι οι Αγώνες που
διοργάνωσε η ΚΟΕ το 1989 – αγώνες που
αποτελούν ακόµη σηµείο αναφοράς στο
διεθνή αθλητικό χώρο.
Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε και στους βασικότερους πυλώνες των δραστηριοτήτων
της ΚΟΕ που είναι η εµπέδωση και η διάδοση των αρχών και ιδανικών του Ολυµπισµού ιδιαίτερα στους νέους του τόπου µας.
Πρωταρχικό ρόλο σε αυτό τον στόχο, διαδραµατίζει το Πρόγραµµα Ολυµπιακής Παιδείας της ΚΟΕ το οποίο, µετά την ολοκλήρωση του Ολυµπιακού Μεγάρου, άρχισε τη
λειτουργία του µε υπεύθυνη του Τοµέα την
κα Κλέα Παπαέλληνα. Σηµαντικό ρόλο
στην εξάπλωση και µεταλαµπάδευση των
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Ολυµπιακών αξιών έχει και η Εθνική
Ολυµπιακή Ακαδηµία. Μια άλλη πτυχή
του εκπαιδευτικού ρόλου που έχει να
διαδραµατίσει η ΚΟΕ, αφορά την περαιτέρω επιµόρφωση στελεχών των Οµοσπονδιών Μελών της, τόσο σε επίπεδο
διοικητικό, όσο σε τεχνικά και προπονητικά θέµατα.
Με τις αυξηµένες οικονοµικές επιβαρύνσεις που συνδέονται µε το κόστος ανέγερσης του Ολυµπιακού Μεγάρου, η ΚΟΕ
αναγκάζεται σύµφωνα µε τον πρόεδρό
της, να στηριχθεί ολοένα και περισσότερο και σε χορηγούς για τη χρηµατοδότηση των πολλαπλών δραστηριοτήτων της:
«Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΠΕ
Στροβόλου έχουν ενταχθεί στο Χορηγικό Πρόγραµµα της ΚΟΕ στην κατηγορία
"Μεγάλοι Χορηγοί", ενώ επίσηµος αεροµεταφορέας της ΚΟΕ, στην κατηγορία
"Επίσηµα Προϊόντα/Υπηρεσίες", είναι οι
Κυπριακές Αερογραµµές».
Το έργο της ΚΟΕ θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς την εθνική και διεθνή
αναγνώριση και αποδοχή από όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς και όπως
ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, «οι άριστες σχέσεις µας µε το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού, τον ΚΟΑ, το Πανεπιστήµιο
Κύπρου και άλλα οργανωµένα σύνολα,

συµβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη
του έργου της ΚΟΕ». Η ΚΟΕ συµµετέχει
µε εκπροσώπους της σε όλα τα διεθνή
αθλητικά συνέδρια και συναντήσεις,
προβάλλοντας στο εξωτερικό το έργο
της, αλλά και τον κυπριακό αθλητισµό
γενιικότερα, ενώ η έντονη παρουσία και
η δραστηριότητα Μελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου στο διεθνές αθλητικό
κίνηµα, ενισχύουν σηµαντικά το έργο
της ΚΟΕ.
«Είναι µε µεγάλη περηφάνια που ακούσαµε τον Πρόεδρο της ∆ΟΕ, να χαρακτηρίζει την ΚΟΕ σαν µια από τις πιο δραστήριες Εθνικές Ολυµπιακές Επιτροπές, παρά το µικρό της µέγεθος. Σίγουρα τα όλα

όσα έχουµε πετύχει, δεν θα ήταν δυνατά
χωρίς τη συµβολή των διαφόρων φορέων, συνεργατών και εθελοντών µας. Καταλήγοντας λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους όσοι συµβάλλουν µε
διάφορους τρόπους στο έργο της ΚΟΕ»,
ήταν η κατάληξη της λογοδοσίας του
προέδρου της ΚΟΕ κ. Κίκη Λαζαρίδη
Τις οικονοµικές καταστάσεις και τον
προϋπολογισµό της ΚΟΕ για το 2007
ανέλυσε ο ταµίας της ΚΟΕ κ. ∆αµιανός
Χατζηδαµιανού, ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους των
οµοσπονδιών – µελών της ΚΟΕ.
●
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Η ΚΟΕ τίµησε τους καλύτερους έφηβους και τις καλύτερες νεάνιδες όλων των αθληµάτων

Η γιορτή των νέων

T

ο νέο αίµα του κυπριακού αθλητισµού παρέλασε την Τρίτη 24 Απριλίου 2007 στο Ολυµπιακό Μέγαρο
και βραβεύθηκε για τις επιτυχίες
του, τα τελευταία δύο χρόνια. Οι
καλύτεροι έφηβοι και οι καλύτερες νεάνιδες όλων των αθληµάτων, τιµήθηκαν από
την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή, σε µια
λαµπρή τελετή που έγινε στην κατάµεστη
«Αίθουσα ΑΤΗΚ – Ευ αγωνίζεσθαι» του
Ολυµπιακού Μεγάρου. «Τιµούµε τις αθλητικές επιδόσεις, αλλά και το ήθος και τη
συµπεριφορά που επέδειξαν εντός των
αγωνιστικών χώρων. Ως θεµατοφύλακες
του Ολυµπισµού και των Ολυµπιακών Ιδεωδών στους τοµείς αυτούς είµαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι», ανέφερε στο ξεκίνηµα της
οµιλίας του, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Κίκης
Λαζαρίδης.
Την τελετή τίµησαν µε την παρουσία τους
και απένειµαν έπαθλα και µετάλλια στους
κορυφαίους του 2005 και του 2006, ο
υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού κ. Άκης
Κλεάνθους, ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Τίτος
Χριστοφίδης, ανώτατοι αξιωµατούχοι του
αθλητισµού µας, εκπρόσωποι οµοσπονδιών και σωµατείων και πλήθος κόσµους
που γέµισε ασφυκτικά την «Αίθουσα
ΑΤΗΚ». Στην οµιλία του ο κ. Λαζαρίδης
αναφέρθηκε και στο Ολυµπιακό Μέγαρο
τονίζοντας τους τρεις βασικούς άξονες της
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λειτουργίας του. Είναι η αξιοπρεπής στέγαση των οµοσπονδιών – µελών της ΚΟΕ, η
προαγωγή της Ολυµπιακής Παιδείας όπου
και υπολογίζεται ότι µέχρι το τέλος του
2007 θα τύχουν εκπαιδευτικής περιήγησης πέραν των 20 χιλιάδων ατόµων και η
προώθηση της συνεργασίας των οµοσπονδιών στην επίτευξη των στόχων τους. «Πιστεύουµε ότι πετύχαµε πέρα για πέρα τους
στόχους που θέσαµε υλοποιώντας το όραµα του Ολυµπιακού Μεγάρου και γι’ αυτό
αισθανόµαστε ιδιαίτερα περήφανοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΟΕ.
Η καθιέρωση των βραβεύσεων στους καλύτερους έφηβους και νεάνιδες, από την
ΚΟΕ, αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο για

τους νεαρούς αθλητές ως µια έµπρακτη
αναγνώριση της προσπάθειας και των θυσιών τους. «Είναι µια αναγνώριση της αγάπης, της φροντίδας και της στήριξης της οικογένειας προς τα παιδιά – αθλητές τους.
Στους γονείς, οι αθλητικοί φορείς και η
κοινωνία οφείλουν ευγνώµονες ευχαριστίες. Αν παρατηρείται σήµερα, µια έξαρση
στη νεανική παραβατικότητα, τούτο οφείλεται εν πολλοίς στην εξασθένιση του οικογενειακού θεσµού», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης που προανήγγειλε αναβάθµιση του
θεσµού: «Μελλοντικά θα του προσδώσουµε ιδιαίτερη λαµπρότητα, θα τον προβάλουµε εντονότερα και θα τον καταστήσουµε µια ωραία γιορτή, µια καθεχρονική
γιορτή του αθλητισµού. Συγχαίρουµε τις
αθλήτριες και αθλητές που βραβεύονται
και τους ευχόµαστε συνέχιση των προσπαθειών τους για ακόµα πιο µεγάλες διακρίσεις».
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ Κ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΕΦΗΒΟΣ
ΑΘΛΗΤΗΣ

ΝΕΑΝΙ∆Α
ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ
ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΤΖΟΥΝΤΟ
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΠΕΝΤΑΘΛΟ – ∆ΙΑΘΛΟ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ
ΠΑΛΗ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΙΒΟΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΚΑΝΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΥΛΛΑΚΟΥ∆ΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΚΑΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΗΣ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΟΥΤΡΟΥΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΕΣΤΗ
ALEXANDRE BAKHTIAROV
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

∆ΟΜΕΤΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡ. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΗ
ΚΩΝ. ΠΡΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΑΤΖΗ
ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ
ΜΙΚ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΚΩΝ. ΠΡΑΤΣΗ
ΕΛΕΥΘ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ)
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΡΥΘΜΙΚΗ)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΛΙΛΗΣ

ΣΚΟΥΩΣ
ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
ΜΠΟΟΥΛΙΓΚ
ΚΑΡΑΤΕ
ΞΙΦΑΣΚΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ

ΛΙΑ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΙΑ
ΡΑΙΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΥΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΥΡΑ ΦΙΑΛΑ

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΧΑΝΤΜΠΩΛ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΟΥΜΑΣ

ΠΕΤΡΑ ΟΡΛΟΒΙΤΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΙΓΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ Κ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΕΦΗΒΟΣ
ΑΘΛΗΤΗΣ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΕΣ
ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΠΑΛΗ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ
ΣΚΟΥΩΣ
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
ΤΖΟΥΝΤΟ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ Α∆ΑΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΑΛΙ∆ΗΣ
ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ
ΝΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙ∆ΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΝΑΣΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Η επιλογή των καλύτερων εφήβων και
των καλύτερων νεάνιδων από όλα τα
αθλήµατα έγινε σε συνεργασία µε τις
οµοσπονδίες – µέλη της ΚΟΕ, ενώ βραβεύθηκαν και οι κορυφαίοι των κορυφαίων µε ειδικά έπαθλα. Ως καλύτερος
έφηβος αθλητής για το 2005 βραβεύθηκε µε το « Έπαθλο Λυκούργου Αρχοντίδη» ο σκοπευτής µας Βασίλης Σωτηρίου,
ενώ για την αντίστοιχη κατηγορία των
νεανίδων βραβεύθηκε η αθλήτρια του
στίβου Ελένη Αρτυµατά. Το « Έπαθλο
Αντώνη Παπαδόπουλου» για το καλύτερη έφηβο αθλητή στίβου απονεµήθηκε
στον Σάββα Αρέστη. Στα οµαδικά αθλήµατα, καλύτερος έφηβος βραβεύθηκε ο
ποδοσφαιριστής Σάββας πικραµένος και
στις νεάνιδες η καλαθοσφαιρίστρια Πέ-

ΝΕΑΝΙ∆Α
ΑΘΛΗΤΡΙΑ
Π. ΚΑΣΣΙΑΝΙ∆ΟΥ
Α. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σ. ΠΑΠΑΜ/ΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΧΝΙΤΗ
ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΤΣΕΒΑ
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤΙΒΟΣ
ΚΑΝΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΧΟΚΕΥ
ΞΙΦΑΣΚΙΑ
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ORMISTON
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΝΙΚ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΠΠΑ
ΑΝΤΡΕΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
AΛ. NICHOLSON
ΑΥΡΑ ΦΙΑΛΑ
ΚΑΡ. ΠΕΛΕΝ∆ΡΙΤΟΥ

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΑΝΤΜΠΩΛ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΡΑΖΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΑ ΟΡΛΟΒΙΤΣ
ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΘΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

ΕΒΕΛΥΝ ΤΑΡΙΟΥΡΕΙ

τρα Όρλοβιτς.
Ως καλύτερος έφηβος αθλητής για το
2006 βραβεύθηκε µε το « Έπαθλο Λυκούργου Αρχοντίδη» ο ∆ηµήτρης Μινα-

σίδης της άρσης βαρών και ως καλύτερη
νεάνιδα αθλήτρια η σκοπεύτρια Πιάνκα
Κασσιανίδου. Κορυφαίος έφηβος των
οµαδικών αθληµάτων για το 2006 βραβεύθηκε ο ποδοσφαιριστής Γιώργος
Εφραίµ και κορυφαία νεάνιδα αθλήτρια
του 2006, η πετοσφαιρίστρια Άντρεα
Χαραλάµπους. Το « Έπαθλο Αντώνη Παπαδόπουλου» για το 2006 απονεµήθηκε
στον Αλέξανδρο Σταυρίδη, τον Στέφανο
Αναστασίου και την Φλωρεντία Κάππα
που διακρίθηκαν στο στίβο.
Συνολικά, η ΚΟΕ βράβευσε 105 έφηβους και νεάνιδες από ολόκληρο το φάσµα του αθλητισµού µας (βλέπε σχετικός
πίνακας).
●

29

KYΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

O Κινέζος πρέσβης Ζάο Γιαλί για τις προετοιµασίες ενόψει του Πεκίνου 2008

« Έχουµε µάθει πάρα πολλά από την Αθήνα»

Μ

ιλά άπταιστα ελληνικά
χρησιµοποιώντας ένα
πλούσιο λεξιλόγιο. Τα
έµαθε στη Φιλοσοφική
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου. O Κινέζος πρέσβης Ζάο
Γιαλί, σε συνέντευξή του στην Αντιγόνη Σολοµωνίδου ∆ρουσιώτου µίλησε και για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.
Η εργατικότητα και η µεθοδικότητα χαρακτηρίζουν τους Κινέζους.
Για τους Ολυµπιακούς έλεγαν ότι η
Κίνα ήταν έτοιµη πριν την Ελλάδα.
∆εν αµφιβάλλω για την εργατικότητα και µεθοδικότητα του κινέζικου
λαού, για τα ολυµπιακά έργα όµως είναι λίγο παρατραβηγµένο. Ο κινέζικος λαός είναι πολύ πειθαρχηµένος.
Είµαστε 1,3 δισεκατοµµύρια κόσµος, χωρίς πειθαρχία θα ήταν χάος. Γι αυτό εφαρµόζουµε ένα πολιτικό σύστηµα στηριγµένο
στην κινέζικη πραγµατικότητα, άσχετα µε
το όνοµα που θέλουµε να του δώσουµε.
Υπάρχει ελευθερία ή καταπίεση; Η ελευθερία και η δηµοκρατία είναι τα ιδεώδη της
ανθρωπότητας, δεν µπορείς να πεις ότι αυ-
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τά ανήκουν µόνο στο καπιταλιστικό σύστηµα. Η ελευθερία είναι το ιδεώδες και του
κοµουνιστικού κόµµατος και της χώρας
µας.
Πώς πάνε τα ολυµπιακά έργα; Λεγόταν
ως ανέκδοτο ότι η Κίνα ήταν έτοιµη πριν
την Ελλάδα για να ασκήσουν κάποια πίεση
στην Ελλάδα που κατάφερε να διοργανώσει εξαιρετικούς Ολυµπιακούς Αγώνες.

Υπηρέτησα ως πολιτικός σύµβουλος
στην πρεσβεία µας στην Αθήνα από
το 1999 µέχρι το 2002 και είχα επαφές µε την οργανωτική επιτροπή των
Ολυµπιακών. Όταν τελείωσε η θητεία
µου πήγα απόσπαση ως σύµβουλος
της Οργανωτικής Επιτροπής των
Ολυµπιακών του Πεκίνου 2008, έτσι
έζησα την όλη διοργάνωση από κοντά. Η Αθήνα τα κατάφερε.
Πώς πάνε οι προετοιµασίες; Μέχρι
το τέλος του χρόνου όλες οι εγκαταστάσεις και τα στάδια θα είναι έτοιµα
για να δοθεί χρόνος για πρόβες και
εκδηλώσεις. Από τα 35 στάδια –
εγκαταστάσεις, µόνο 11 κτίστηκαν
από την αρχή. Το κυρίως ολυµπιακό
στάδιο από έξω φαίνεται σαν τη φωλιά των πουλιών. Εκτός από το Πεκίνο θα διεξαχθούν αγώνες και σε άλλες έξι
πόλεις. Όλα πάνε µε βάση το πρόγραµµα.
Πρόσφατα ξεκίνησε η αντίστροφη µέτρηση για τις 500 µέρες και ανακοινώθηκαν
τα σχέδια των µεταλλίων. Πίσω από τα χρυσά µετάλλια θα υπάρχει για πρώτη φορά
ηµιπολύτιµος λίθος jade.
Είναι πρόκληση για την Κίνα να ξεπερά-
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σει τους Ολυµπιακούς των Αθηνών; Μετά την Ολυµπιάδα της Αθήνας που σηµείωσε µεγάλη επιτυχία από άποψη διοργάνωσης αλλά και αισθητικής µε τη φαντασµαγορική τελετή έναρξης, θα προσπαθήσουµε να κάνουµε και εµείς κάτι το ξεχωριστό. Θα µείνουν όµως µυστικά µέχρι το τέλος η τελετή έναρξη και ο τρόπος µε τον
οποίο θα ανάψει η φλόγα. Έχουµε µάθει
πάρα πολλά από την Αθήνα και θέλουµε να
προσθέσουµε και εµείς στην ιστορία της
Ολυµπιάδας τη σφραγίδα του Πεκίνου.
Προς το παρόν βγάλαµε το λογότυπο, τις
µασκότ της Ολυµπιάδα, πέντε κούκλες
που δηλώνουν το καλωσόρισµα στο Πεκίνο, κυκλοφορήσαµε το πρόγραµµα των
εθελοντών, τα σχέδια για τα µετάλλια και
τον άλλον µήνα θα ξεκινήσει το σύστηµα
πώλησης των εισιτηρίων.
Υπάρχει ενδιαφέρον από την Κύπρο για
την Ολυµπιάδα του Πεκίνου; Ναι, πάρα
πολλοί µας ρωτούν για λεπτοµέρειες. Μίλησα µε τον πρόεδρο της Ολυµπιακής Επιτροπής Κύπρου, το φίλο µου Κίκη Λαζαρίδη για να οργανώσουµε από κοινού διάφορες εκδηλώσεις για να ενηµερώσουµε
τον κόσµο για τις προετοιµασίες και για
τις µεγάλες εκδηλώσεις που οργανώνονται µε την ευκαιρία της Ολυµπιάδας. Την
ενηµέρωση των επισκεπτών σύµφωνα µε
τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής αναλαµβάνει η τοπική Ολυµπιακή Επιτροπή. Ως πρεσβεία όµως θα
βοηθήσουµε.
●

Επίσηµη συνάντηση του προέδρου της ΚΟΕ
µε τον πρέσβη της Κίνας στο Ολυµπιακό Μέγαρο

Πλήρης ετοιµότητα
από το Πεκίνο
Ο βαθµός ετοιµότητας της Κίνας για τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων
του 2008, αλλά και της φιλοξενίας της κυπριακής αποστολής στο Πεκίνο, αγγίζει το άριστα. Τη διαβεβαίωση έδωσε χθες (Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2007) ο
Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο κ. Για Λι Ζιάο κατά τη διάρκεια επίσηµης συνάντησης µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής κ. Κίκη Λαζαρίδη. Ο κ. Για Λι Ζάο ενηµέρωσε τον κ. Λαζαρίδη για την πορεία της προετοιµασίας τονίζοντας ότι ο προγραµµατισµός της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυµπιακών Αγώνων Πεκίνο 2008 προχωρεί χωρίς καθυστερήσεις και ότι όλες οι
εγκαταστάσεις θα είναι
έτοιµες στην ώρα τους.
Σύµφωνα µε τον Πρέσβη της Κίνας στην Κύπρο, ο αριθµός των Εθελοντών για τους Αγώνες, θα ξεπεράσει τις 60
χιλιάδες και έχει ξεκινήσει ήδη η επιλογή
τους ανάµεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιους. Όσον αφορά στα
έργα υποδοµής, ανέφερε ότι ορισµένα από τα
µεγαλύτερα, όπως είναι
το Ολυµπιακό Στάδιο
και το Ολυµπιακό Κολυµβητήριο έχουν χρηµατοδοτηθεί από Κινέζους του εξωτερικού και η δαπάνη
τους θα ξεπεράσει τα 100 εκ. δολάρια.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε όπως, για την καλύτερη ενηµέρωση των Κύπριων φιλάθλων στα θέµατα που αφορούν στους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 2008, η Πρεσβεία της Κίνας και η Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή
θα διοργανώσουν από κοινού, Ηµερίδα την οποία θα µπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Η Ηµερίδα θα διοργανωθεί σε ηµεροµηνία που θα
ανακοινωθεί αργότερα. Σύµφωνα µε τον κ. Λαζαρίδη, η κυπριακή αποστολή στο
Πεκίνο θα περιλαµβάνει 25 περίπου αθλητές και αθλήτριες και ο. κ. Για Λι Ζιάο
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα τύχουν µιας άψογης φιλοξενίας, όπως όλες οι
υπόλοιπες αποστολές.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρέσβης της Κίνας ξεναγήθηκε στο Ολυµπιακό Μέγαρο, εκφράζοντας το θαυµασµό του για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και τη λειτουργικότητά του. Αποδέχθηκε µάλιστα µε µεγάλη χαρά το
αναµνηστικό δώρο του προέδρου της ΚΟΕ, µε απεικόνιση το Ολυµπιακό Μέγαρο, ενώ παρέδωσε στον κ. Λαζαρίδη σειρά αναµνηστικών δώρων των Ολυµπιακών Αγώνων Πεκίνο 2008.
●
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Το Αθλητικό Σχολείο περιηγήθηκε στο Ολυµπιακό Μέγαρο

Kυψέλη πολιτιστικής δηµιουργίας

«Ο

λυµπιακή Παιδεία: Από τη θεωρία στην πράξη», µε τη συµµετοχή των µαθητών και µαθητριών του Αθλητικού Σχολείου Λευκωσίας. Με τη συνοδεία της ∆ιευθύντριας του Αθλητικού Σχολείου Λευκωσίας κ. Χρυσούλας Αντωνίου
και στην παρουσία του Τεχνικού Συµβούλου της ΚΟΕ κ. Αλέκου Σπανού, όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες επισκέφθηκαν το
Ολυµπιακό Μέγαρο στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής κι είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε εκπαιδευτική περιήγηση. Πρόκειται για µαθητές – αθλητές από το στίβο,
την σκοποβολή, το µπάσκετ, το ταε κβο
ντο και το σκι, που επισκέφθηκαν τη µουσειακή έκθεση, η οποία υπάρχει µόνιµα
στο Ολυµπιακό Μέγαρο και ενηµερώθηκαν για το Ολυµπιακό Κίνηµα και τις βασικές αρχές του Ολυµπισµού.
«Για τους µαθητές και τις µαθήτριες του
Αθλητικού Σχολείου, οι πόρτες του Ολυµπιακού Μεγάρου είναι πάντα ανοικτές.
Στόχος µας είναι να καταστήσουµε το Ολυµπιακό Μέγαρο κυψέλη πολιτιστικής δηµιουργίας και ολυµπιακής παιδείας µε δεδοµένη τη µαθησιακή και παιδαγωγική σηµασία του αθλητισµού και του Ολυµπισµού», ανέφερε µεταξύ άλλων κατά την
υποδοχή των µαθητών, η Υπεύθυνη Ολυµπιακής Παιδείας και µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΚΟΕ, κ. Κλέα Παπαέλληνα. Με τη σειρά της η κ. Χρυσούλα
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Αντωνίου, αφού ευχαρίστησε για την εκπαιδευτική περιήγηση, ανακοίνωσε ότι οι
µαθητές και οι µαθήτριες του Αθλητικού
Σχολείου είναι έτοιµοι να συµµετάσχουν
σε κάθε δραστηριότητα του Τοµέα Ολυµπιακής Παιδείας της ΚΟΕ.
Η εκπαιδευτική περιήγηση την οποία έκανε ο Λειτουργός Ολυµπιακής Παιδείας κ.
Γιώργος Κορέλης περιλάµβανε την ενηµέρωση των µαθητών πάνω στις υφιστάµενες
ενότητες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και
εκτίθενται στο Ολυµπιακό Μέγαρο και που
είναι οι 35 ελιές των Αθλητικών Οµοσπονδιών, τα έργα Γλυπτικής, η µακέτα του Ολυµπιακού Μεγάρου, η Αρχαία Ολυµπία, η
ελιά που µεταφυτεύτηκε από την Αρχαία
Ολυµπία, οι Ολυµπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα, η Αναβίωση, Αθήνα 1896, οι
σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες, οι θεµατικοί κήποι και οι Ολυµπιακές ∆άδες. Οι µαθητές και οι µαθήτριες του Αθλητικού Σχολείου αντάλλαξαν απόψεις και εµπειρίες
από τη συµµετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις και ενηµερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας των αθλητικών οµοσπονδιών στο Ολυµπιακό Μέγαρο.
Το Πρόγραµµα Ολυµπιακής Παιδείας της
ΚΟΕ γίνεται σε συνεργασία µε το Τµήµα
Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου
Κύπρου και την ενεργό συµµετοχή, συνδροµή και στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. Εκτός από τις εκπαιδευτικές περιηγήσεις στο Ολυµπιακό Μέγαρο
και τις Ολυµπιακές διαλέξεις, προγραµµατίζονται σεµινάρια για τους εκπαιδευτι-

κούς για ενηµέρωσή τους για το Πρόγραµµα, ολυµπιακές βδοµάδες, παρουσιάσεις
των οµοσπονδιών εκ περιτροπής για µύηση των παιδιών σε διάφορα αθλήµατα, κινητή µονάδα ολυµπιακής παιδείας, βιωµατικά εργαστήρια που θα είναι µέρος των
περιηγήσεων ώστε οι επισκέπτες να έχουν
ενεργό εµπλοκή στη διαδικασία της µάθησης, και ετοιµασία υλικού για τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές.
Το Ολυµπιακό Μέγαρο επισκέφθηκαν εκατοντάδες παιδιά, ανάµεσα στα οποία και οι
µαθητές και οι µαθήτριες της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής Πασκάλ Λεµεσού. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Κίκης Λαζαρίδης συνοµίλησε µε τους µαθητές του σχολείου τονίζοντας τη σηµασία του Ολυµπισµού και του
ευ αγωνίζεσθαι και συζήτησε µαζί τους θέµατα που αφορούν στη βία, τον αθλητισµό,
τον Ολυµπισµό και τα βιώµατα του στο
Ολυµπιακό Κίνηµα. Ο κ. Λαζαρίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο καθήκον των
νέων της Κύπρου να συµβάλουν στην εξάλειψη των κρουσµάτων βίας στους αγωνιστικούς χώρους, ενώ δέχθηκε ερωτήσεις
από τους µαθητές, που αφορούσαν κυρίως
το όραµα και την αρχιτεκτονική του κτιρίου, καθώς και το συµβολισµό των εκθεµάτων στους εξωτερικούς χώρους του Μεγάρου.
■ Στη φωτογραφία οι µαθητές και οι µαθήτριες του Αθλητικού Σχολείου Λευκωσίας
κατά την περιήγησή τους στο Ολυµπιακό
Μέγαρο).
●
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Η συνεργασία ΚΟΑ – ΚΟΕ και η ανακήρυξη του νέου Πρεσβευτή του Fair Play

Η µόνη οδός για µεγαλύτερες επιτυχίες

H

άψογη συνεργασία των δύο
βασικών πυλώνων του αθλητισµού µας, της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και
του Κυπριακού Οργανισµού
Αθλητισµού (ΚΟΑ) , επαναβεβαιώθηκε
και στην κοινή εκδήλωση για το κόψιµο
της βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά που
έγινε στο Ολυµπιακό Μέγαρο. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Κίκης Λαζαρίδης και ο
πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Τίτος Χριστοφίδης,
στην παρουσία αξιωµατούχων όλων σχεδόν των οµοσπονδιών, των διοικητικών
του συµβουλίων και του προσωπικού,
αντάλλαξαν ευχές, ατενίζοντας το µέλλον µε αισιοδοξία.
Ήταν η πρώτη κοινή εκδήλωση που έγινε
στο Ολυµπιακό Μέγαρο, µε τον κ. Λαζαρίδη να εκφράζει δηµόσια την ικανοποίησή του για την άψογη συνεργασία µε τον
ΚΟΑ. Ο κ. Χριστοφίδης υποστήριξε ότι η
συνεργασία ΚΟΕ –
ΚΟΑ είναι η µόνη
οδός και η µόνη λύση
για ακόµη µεγαλύτερες επιτυχίες του
αθλητισµού µας.
«Όλοι πρέπει να προστατεύσουµε αυτήν
την κοινή πορεία, σε
πνεύµα αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ.
Χριστοφίδης.
Στο χαιρετισµό του, ο πρόεδρος της ΚΟΕ
κ. Κίκης Λαζαρίδης, εµφανέστατα συγκινηµένος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί
και στη µεγάλη απώλεια του αείµνηστου
Πεύκιου Γεωργιάδη, µε τον οποίο είχε
στενή φιλία για 40 χρόνια: « Έπρεπε να
περάσει στην άλλη ζωή για να συνειδητοποιήσουµε το µέγεθος της προσφοράς
του. Ο Πεύκιος έµεινε στην ιστορία για
την πληθωρική του παρουσία αλλά και
την πληθωρική του προσφορά. Με την
απώλειά του διαπιστώσαµε πόσο σηµα-

ντικός ήταν για µας και για την Κύπρο
µας».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και η
ανακήρυξη του πρεσβευτή του Fair Play
για το 2007, κ. Πάνου Ραζή. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Τίτος Χριστοφίδης, η απόφαση του δ. σ. του Οργανισµού ήταν οµόφωνη και χαρακτήρισε
τον κ. Ραζή ως άνθρωπο µε ήθος και περγαµηνές, στοιχεία που αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία στο έργο του.
Ο κ. Πάνος Ραζής γεννήθηκε στη Λεµεσό το 1957 και είναι Καθηγητής Φυσι-

κής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Υπήρξε
πρωταθλητής Κύπρου και µέλος της εθνικής Ελλάδας στο µήκος, ενώ ασχολήθηκε και µε το βόλεϊ ως πετοσφαιριστής
του Απόλλωνα και της εθνικής Κύπρου.
Εκ µέρους της εθνικής Επιτροπής κατά
της Βίας , ο πρόεδρός της κ. Ρίκος Θεοχαρίδης απένειµε στον κ. Ραζή δίπλωµα και
του παρέδωσε δελτίο ελευθέρας εισόδου
στα γήπεδά.
Στην αντιφώνησή του, ο κ. Πάνος Ραζής
χαρακτήρισε το διορισµό του σε πρεσβευτής του Fair Play, ως µια ξεχωριστή
και τιµητική διάκριση. «Με συγκινεί ιδιαίτερα και µε γεµίζει µε µεγαλύτερες ευθύνες. Τα κρούσµατα βίας στα γήπεδα
κάνουν την εµφάνισή τους στον τόπο
µας ολοένα και περισσότερο και επιβάλλεται να παρθούν δραστικά µέτρα. Η έννοια του ευ αγωνίζεσθαι πρέπει να είναι
ο φωτεινός φάρος της ζωής µας», ανέφερε µεταξύ άλλων ο κ. Ραζής προτείνοντας ανάµεσα σε άλλα και την εφαρµογή
υψηλής τεχνολογίας σε περίπτωση καταστρατήγησης των κανονισµών, ιδιαίτερα
στα οµαδικά αθλήµατα που είναι και τα
πιο δηµοφιλή.
●
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Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΟΕ – CONI
Υπογράφηκε από τον Κίκη Λαζαρίδη και τον Ραφαέλε Παγκνότσι

Ο

ι φιλικές σχέσεις και η επιθυµία για πρόοδο και ανάπτυξη
στον αθλητικό χώρο, ανάµεσα
στις Εθνικές Ολυµπιακές Επιτροπές της Κύπρου (ΚΟΕ) και
της Ιταλίας (CONI), επιβεβαιώθηκαν µε
την υπογραφή του Αθλητικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για το 2007. Πρόκειται
για µια σηµαντική συµφωνία συνεργασίας, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής κ.
Κίκη Λαζαρίδη και τον γενικό γραµµατέα της Ολυµπιακής Επιτροπής της Ιταλίας κ. Ραφαέλε Παγκνότσι. ΚΟΕ και
CONI διατηρούν άριστες σχέσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίες και ενισχύονται µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου,
που έχει άµεση ισχύ.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ΚΟΕ
και CONI επιθυµούν να αναπτύξουν τη
συνεργασία τους στον αθλητικό χώρο
και να ενισχύσουν τις φιλικές σχέσεις
των ανθρώπων του αθλητισµού των δύο
χωρών. Μια συµφωνία που βασίζεται σε
αρχές σεβασµού και αµοιβαίου οφέλους.
Οι Ολυµπιακές Επιτροπές της Κύπρου και
της Ιταλίας θα συνεργαστούν µε στόχο
την καλύτερη προετοιµασία ενόψει των
Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου
2008, µε ανταλλαγή γνώσεων και κοινών µέτρων για την επέκταση της φιλίας
και της αδελφικότητας των δύο αποστολών στους Αγώνες. Γίνεται επίσης αναφορά για ενίσχυση της συνεργασίας µε
την ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών
και εκδόσεων στον τοµέα της Ολυµπια-

κής Παιδείας και στους τοµείς της φυσικής αγωγής, της έρευνας και της Ολυµπιακής Ακαδηµίας.
Το πρόγραµµα των ανταλλαγών ΚΟΕ και
CONI για το 2007 περιλαµβάνει πέντε
αθλήµατα ως ακολούθως:
Σκοποβολή: Φιλοξενία 8 αθλητών και
προπονητών σε Κύπρο και Ιταλία αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων του Παγκοσµίου Κυπέλλου στο Λονάτο (τέλος Ιουνίου 2007) και των Αγώνων του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος
στη Λευκωσία (αρχές Σεπτεµβρίου).
Ιστιοπλοΐα: Φιλοξενία στην Κύπρο και

την Ιταλία αντίστοιχα, πέντε αθλητών για
περίοδο 10 ηµερών, στο πλαίσιο διεθνών
διοργανώσεων.
Στίβος: Φιλοξενία δύο Κύπριων αθλητών – αθλητριών σε προπονητικό Κέντρο
στην Ιταλία τον Απρίλιο.
Κολύµβηση: Έµπειρος Ιταλός προπονητής θα έρθει στην Κύπρο για σεµινάρια
και ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα προπονητικής.
Γυµναστική: Φιλοξενία δύο Κύπριων
αθλητών – αθλητριών σε προπονητικό
Κέντρο στην Ιταλία τον Μάρτιο.
●

Συνεδρία της Οικονοµικής Επιτροπής
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής κ. Κίκης Λαζαρίδης βρέθηκε την Πέµπτη 10 Μαϊου 2007 στη Ρώµη, και
συµµετείχε στις εργασίες της Οικονοµικής Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών. Όπως είναι γνωστό, ο
κ. Λαζαρίδης κατέχει τη θέση του Ταµία στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών και στη Ρώµη ανέλυσε την οικονοµική κατάσταση της Ένωσης, ενώ παράλληλα πραγµατοποίησε διά-

φορες συναντήσεις µε στόχο τη βελτίωση των οικονοµικών. Στο
περιθώριο της συνεδρίας είχε συναντήσεις µε αξιωµατούχους
του Ολυµπιακού Κινήµατος της Ιταλία και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών, για τον καλύτερο προγραµµατισµό
των διάφορων δραστηριοτήτων της Ένωσης, αλλά και των µεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν.
●

35

¶ÂÙ¿ÍÙÂ...

ÌÂ ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓﬁ˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡

H§EKTPONIKE™ KPATH™EI™ ¶§HPOºOPIE™ TA•I¢IOY AºI•EI™-ANAXøPH™EI™ ¶PO°PAMMA SUNMILES A§§E™ Y¶HPE™IE™

www.cyprusairways.com
AÏ¿, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·!

∞ﬁ ÙÔÓ Î·Ó·¤ ‹ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜, 24 ÒÚÂ˜ ÙËÓ ËÌ¤Ú·, 365 Ì¤ÚÂ˜ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ, ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙÂ
ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Ì·˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË Î·È ÛÂ Ï›Á· ÌﬁÓÔ ÏÂÙ¿:
ñ ∂ÈÏ¤ÁÂÙÂ ÚÔÔÚÈÛÌﬁ Î·È Î¿ÓÂÙÂ ÎÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÙÈ˜ Ù‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
ñ ¶ÏËÚÒÓÂÙÂ ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈÎ‹ Û·˜ Î¿ÚÙ· Î·È ÌÂ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌﬁ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜
ñ ¢È·Ï¤ÁÂÙÂ Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ Ó· Û·˜ ·Ú·‰ÔıÂ› ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈﬁ Û·˜ - ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚﬁÌÈÔ ‹ ÛÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¤Î‰ÔÛË˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ.
ñ ∫¿ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ˜ Û·˜ ÛÂ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙÂ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ ÛÂ ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜
∞ÎﬁÌË ÏËÚÔÊÔÚËıÂ›ÙÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ù· ÂÎ‰ÚÔÌÈÎ¿ ·Î¤Ù·, ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙ·
·ÂÚÔÛÎ¿ÊË, ÙÈ˜ ÒÚÂ˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ê›ÍÂˆÓ, ÙÔÓ Î·ÈÚﬁ, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚·ıÌÒÓ ÁÈ·
Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ T·ÎÙÈÎÒÓ EÈ‚·ÙÒÓ SunMiles FFP Î·È... ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÈ‚¿ÙË˜.

8000-0008 AÚÈıÌﬁ˜ ·ÙÂÏÔ‡˜ ¯Ú‹ÛË˜ (toll free) ¶·ÁÎ‡ÚÈ·

ŒÁÎ·ÈÚË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË!

∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ∆ËÏÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË,
·' ﬁÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÂÙ¿ Ì¤ÚÂ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ﬁ ÙÈ˜ 8:00 ÙÔ Úˆ˚ Ì¤¯ÚÈ
ÙÈ˜ 8:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∆Ô ¿ÚÙÈ· Î·Ù·ÚÙÈÛÌ¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ Ì·˜, ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ·
ÏËÚˆÌ¤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÂÎ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ ÌÂ ÈÛÙˆÙÈÎ‹ Î¿ÚÙ·, ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ˜ ı¤ÛÂˆÓ Î·È
·ÏÏ·Á¤˜, Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ› ÁÈ· ‰ÚÔÌÔÏﬁÁÈ·, Ó·‡Ï·, ÒÚÂ˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ê›ÍÂˆÓ, ·Ú¤¯ÂÈ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Î·È Ï‡ÓÂÈ Î¿ıÂ Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎ‹ Û·˜ ·ÔÚ›·.

+357 22365700 Aﬁ ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ

¶ÚÔÔÚÈÛÌﬁ˜ Ì·˜, ÂÛÂ›˜ !
www.cyprusairways.com

Τεύχος 11 - Mάϊος 2007

Η «ΓΛΑΣΚΟΒΗ 2014» παρουσίασε το φάκελο υποψηφιότητας
της για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες

«Αγώνες φιλίας σε µια φιλική πόλη»

«Η

Σκοτία είναι µια µικρή
χώρα µε µεγάλες προσδοκίες. Στο κόσµο των
σπορ, αυτή η προσδοκία
επικεντρώνεται τώρα
στην υποψηφιότητα της διοργάνωσης
των 20ών Κοινοπολιτειακών Αγώνων
του 2014, στη Γλασκόβη». Η περιγραφή
ανήκει στην Επιτροπή ∆ιεκδίκησης των
Κοινοπολιτειακών Αγώνων «Γλασκόβη
2014», που παρουσίασε στο Ολυµπιακό
Μέγαρο το Φάκελο Υποψηφιότητας της
διοργάνωσης µε σύνθηµα «Αγώνες φιλίας σε µια φιλική πόλη». Στην παρουσία
του προέδρου του ΚΟΑ κ. Τίτου Χριστοφίδη, του Εκτελεστικού Συµβουλίου της
Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής, εκπροσώπων οµοσπονδιών, αθλητικών παραγόντων και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης της Γλασκόβης, έδωσαν στη δηµοσιότητα όλες τις πληροφορίες που αφορούν στον προγραµµατισµό και στη διεξαγωγή της διοργάνωσης.
Στο σύντοµο χαιρετισµό του στην εκδήλωση, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής κ. Κίκης Λαζαρίδης,
αναφέρθηκε στο ιστορικό της ένταξης
της Κύπρου στο Χάρτη των Κοινοπολιτειακών Αγώνων µε αποτέλεσµα της συµµετοχή µας, για πρώτη φορά στους Αγώνες
του Έντµοντον, το 1978. Εξέφρασε ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για τη διαδροµή της Κύπρου στη διοργάνωση, µε
αποκορύφωµα τη συµµετοχή µας στους
18ους Κοινοπολι-τειακούς Αγώνες της
Μελβούρνης, όπου η οµάδα µας, κατέκτησε έξι συνολικά µετάλλια (3 χρυσά, 1
αργυρό και 2 χάλκινα). Ο κ. Λαζαρίδης
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην υποψηφιότητα της Γλασκόβης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «∆εν επιτρέπεται από τους
κανονισµούς να πούµε δηµόσια τι θα ψηφίσουµε. Ωστόσο, µπορούµε να πούµε
ότι διατηρούµε µια πολύχρονη και φιλική σχέση µε την Επιτροπή Κοινοπολιτειακών της Σκοτίας, προς την οποία εκφρά-

ζουµε τις ευχές µας για καλή επιτυχία».
Η οριστική απόφαση για την πόλη που
θα φιλοξενήσει τους Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες του 2014, θα ληφθεί στο Συνέδριο των Χωρών της Κοινοπολιτείας, στις
9 Νοεµβρίου 2007, στη Σρί Λάνκα. Τους
Αγώνες διεκδικεί και η Αµπούτζια της
Νιγηρίας.
Στο ξεκίνηµα της παρουσίασης, η επικεφαλής της Επιτροπής «Γλασκόβη 2014»,
κ. Λουίζ Μάρτιν εξέφρασε το θαυµασµό

της για το Ολυµπιακό Μέγαρο και έδωσε
συγχαρητήρια στην Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή. «Θα σας δείξουµε γιατί οι
Κοινοπολιτειακοί Αγώνες του 2014 πρέπει να γίνουν στη Σκοτία», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μάρτιν που έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στους τοµείς της οικονοµικής επάρκειας, της ασφάλειας, των
αθλητικών εγκαταστάσεων και τις ανέσεις προς τους αθλητές. Τονίστηκε µεταξύ άλλων ότι η Σκοτία είναι µια οικονοµικά ισχυρή χώρα, η Κυβέρνηση της οποίας στηρίζει την υποψηφιότητα. Το κόστος των Αγώνων υπολογίζεται στα 600
εκατοµµύρια δολάρια, τα έσοδα 100
εκατοµµύρια περίπου και το έλλειµµα θα
καλυφθεί πλήρως από κυβερνητικά κον-

δύλια.
Η Γλασκόβη έχει σήµερα 1,8 εκατοµµύρια κατοίκους και συγκαταλέγεται ανάµεσα στις πλέον αναπτυσσόµενες, οικονοµικά και τουριστικά, πόλεις της Ευρώπης. Στηρίζεται στη βαριά βιοµηχανία
και µέχρι σήµερα έχει διοργανώσει πολλές µεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις,
όπως είναι ο τελικός του Τσάµπιονς Λιγκ,
και ευρωπαϊκά και παγκόσµια πρωταθλήµατα σε αθλήµατα όπως η γυµναστική, η πυγµαχία, η άρση βαρών, το µπάτµιντον, ο στίβος και η κωπηλασία. «Είµαστε έτοιµοι να διοργανώσουµε τη µεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση που φιλοξένησε η χώρα µας», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Λουίζ Μάρτιν.
Αναλύοντας τεχνικούς τοµείς, οι Σκοτσέζοι αξιωµατούχοι, υποσχέθηκαν ασφάλεια για τους αθλητές, άρτια ιατρική
φροντίδα, χρήση της τελευταίας λέξης
της τεχνολογίας, άψογη φιλοξενία και
γρήγορη διακίνηση. Στο αγωνιστικό
πρόγραµµα συµπεριλαµβάνονται 17
αθλήµατα και τα αθλητικά έργα (µε εξαίρεση το Χωριό των αθλητών που θα φιλοξενήσει 7500 άτοµα) προγραµµατίζονται να ολοκληρωθούν το 2011. Μεταξύ
άλλων, θα χρησιµοποιηθούν τα µεγάλα
ποδοσφαιρικά στάδια της πόλης (το «Χάµπτεν Πάρκ» θα φιλοξενήσει τα αγωνίσµατα στίβου, το «Άϊµπροξ» της Ρέιντζερς το ράγκµπι και το Στάδιο της Σέλτικ τις τελετές έναρξης και λήξης), ενώ
θα ανεγερθούν Ολυµπιακό Κολυµβητήριο και κλειστά γυµναστήρια.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, τα
µέλη της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης της
Γλασκώβης δώρισαν στον πρόεδρο της
ΚΟΕ κ. Κίκη Λαζαρίδη ένα ασηµένιο δοχείο που σύµφωνα µε την παράδοση
στην Σκοτία, φέρνει καλή τύχη, µε την
προϋπόθεση ότι οι παριστάµενοι θα πιουν σ’ αυτό, σκοτσέζικο ουίσκι…
●
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KYΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενικη συνέλευση των χωρών της Κοινοπολιτείας της Ευρωπαϊκής Ζώνης

Σηµάδια γιγαντισµού…

Τ

ο θέµα της αναδιάρθρωσης του
αγωνιστικού προγράµµατος των
Κοινοπολιτειακών Αγώνων, είχε τη
µερίδα του λέοντος στις συζητήσεις κατά διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Χωρών της Κοινοπολιτείας
της Ευρωπαϊκής Ζώνης, που φιλοξένησε η
Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή. Είκοσι πέντε σύνεδροι, ανώτατοι αξιωµατούχοι του
Ολυµπιακού Κινήµατος από 10 ευρωπαϊκές χώρες της Κοινοπολιτείας, έδωσαν το
παρών τους στο Ολυµπιακό Μέγαρο στη
Λευκωσία και αντάλλαξαν απόψεις για θέµατα που αφορούν στο µέλλον της διοργάνωσης. Βασικός στόχος ήταν ο συντονισµός των ενεργειών τους ενόψει της συνεδρίας της Ολοµέλειας που θα γίνει τον ερχόµενο Νοέµβριο στο Κολόµπο της Σρι
Λάνκα.
Στο χαιρετισµό του, στην έναρξη της Συνέλευσης, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Κίκης Λαζαρίδης τόνισε ότι η Κύπρος αξιολογεί τους
Κοινοπολιτειακούς Αγώνες ως µια από τις
σηµαντικότερες διοργανώσεις στις οποίες
συµµετέχει. Εξέφρασε µάλιστα την ικανοποίησή του για τα αποτελέσµατα των αθλητών µας, µε αποκορύφωµα τη συµµετοχή
µας στους 18ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Μελβούρνης, το Μάρτιο του 2006,
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µε 40 αθλητές σε 6 αθλήµατα. Συµµετοχή
την οποία χαρακτήρισε ως την πλέον επιτυχηµένη στην ιστορία του θεσµού. Η οµάδα µας, µετά από σειρά εξαιρετικών εµφανίσεων κατέκτησε έξι συνολικά µετάλλια(
3 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα) ενώ
αξιοσηµείωτη ήταν και η παρουσία πολλών
αθλητών µας στους τελικούς των αγωνισµάτων τους.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Αγγλος Ιάν
Έµερσον ευχαρίστησε την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή για τη φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης, τονίζοντας ότι ο ρόλος
της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς είναι
πολυδιάστατος και για το λόγο αυτό χαίρει
ιδιαίτερης εκτίµησης στο Ολυµπιακό Κίνηµα.
Η αναδιάρθρωση του αγωνιστικού προγράµµατος απασχολεί όλες τις χώρες που
συµµετέχουν στους Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες που παρουσιάζουν σηµάδια γιγαντισµού. Στη συνέλευση της Λευκωσίας
υπήρξαν διισταµένες απόψεις γι’ αυτό και
αποφασίστηκε, όπως κάθε Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή να καταθέσει γραπτώς τις
εισηγήσεις της µέχρι το τέλος Μαίου
2007.
Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης των Κοινο-

πολιτειακών Αγώνων 2014, από την
Αµπούτζια της Νιγηρίας. Παρουσίασαν το
Φάκελο ∆ιεκδίκησης µε τις αθλητικές
εγκαταστάσεις και τους χώρους διαµονής
των αθλητών και ενηµέρωσαν τους συνέδρους για την πορεία της προετοιµασίας
τους. Η επόµενη Γενική Συνέλευση των
Χωρών της Κοινοπολιτείας της Ευρωπαϊκής
Ζώνης, αποφασίστηκε να γίνει στο Γιβραλτάρ το 2008. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνέλευσης τα µέλη του δ.σ.
της ΚΟΕ δεξιώθηκαν τους συνέδρους σε
ταβέρνα της Λευκωσίας.
●

