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ΠΠ ραγματοποιήθηκε την 31η 
Οκτωβρίου, η 31η Γενική 
Συνέλευση της Κυπριακής 

Ολυμπιακής Επιτροπής κατά την οποία ο 
Πρόεδρος κ. Ουράνιος Ιωαννίδης  παρουσί-
ασε την  Έκθεση Πεπραγμένων για το 2011. 
Η συνέλευση έγινε παρουσία του Αντιπρο-
έδρου του ΚΟΑ  κ. κ. Σάββα Κοσιάρη, του 
εκπροσώπου της ΑΗΚ, η οποία είναι εκ των 
χορηγών της ΚΟΕ, κ. Κώστα Γαβριηλίδη, και 
του Προέδρου της Ολυμπιακής Ακαδημίας 
Κύπρου κ. Σοφοκλή Χαραλαμπίδη.  Ενώπιον 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Ολυμπιακού Μεγάρου,  
έδωσαν το παρών οι Πρόεδροι και εκπρόσω-
ποι των περισσοτέρων Ομοσπονδιών μελών 
της ΚΟΕ.

Ο  Πρόεδρος της ΚΟΕ, προέβη στον ανα-
λυτικό απολογισμό της χρονιάς που ολο-
κληρώθηκε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

αγωνιστική δραστηριότητα. Η ΚΟΕ συμμε-
τείχε σε τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις τα 
αποτελέσματα των οποίων ήταν σε όλες τις 
περιπτώσεις καλύτερα από τις αντίστοιχες 
προηγούμενες παρουσίες της Κύπρου. Αυτές 
ήταν οι 10οι Χειμερινοί  Αγώνες Νέων Ευρώ-
πης στο Λίμπερετς (Τσεχία), οι 14οι Αγώνες 
Μικρών Κρατών Ευρώπης στο Λίχτενσταϊν 
όπου η Κύπρος κατέλαβε την πρώτη θέση 
στον πίνακα των μεταλλίων και παράλληλα 
ανέβηκε στην αντίστοιχη πρώτη θέση όλων 
των μέχρι τώρα διοργανώσεων, οι 11οι Θε-
ρινοί Αγώνες Νέων Ευρώπης στην Τραπε-
ζούντα, και οι  4οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 
Νέων στο Isle of Man . Οι επιτυχίες αυτές 
αποτέλεσαν συνέχεια και των αντίστοιχων 
αποτελεσμάτων και επιτυχιών του περασμέ-
νου έτους, γεγονός που αυξάνει τις προσ-
δοκίες ενόψει της Ολυμπιακής χρονιάς που 
ακολουθεί.

ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΘΕΤΙΚΟΣ Ο 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 2011ΓΙΑ ΤΟ 2011
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ΛΟΝΔΙΝΟ…
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ 

«Τα τρία τελευταία χρόνια, έγιναν τα 
βήματα που προετοίμαζαν την πορεία 
μας προς τον τελικό στόχο, που 
είναι η προσδοκώμενη επιτυχία μας 
στη μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού 
που αρχίζει στις 27 Ιουλίου του 
2012 στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Λονδίνου. Γνωρίζουμε ότι 
όσο δύσκολος είναι ο στόχος της 
κατάκτησης  Ολυμπιακών μεταλλίων 
από τους αθλητές μας, που 
προετοιμάζονται και θα αγωνιστούν 
με τα χρώματα και τη σημαία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, άλλο 
τόσο είναι εφικτός, δεδομένων της 
πορείας τους, και του επιπέδου των 
αθλητικών δυνατοτήτων στο οποίο 
έχουν φτάσει …»

Επιτ. Καθ. Ουράνιος Ιωαννίδης
Πρόεδρος ΚΟΕ

ΤΕΥΧΟΣ
2012/1
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ΠΠ ολύπλευρη δραστηριότητα 
έχει να επιδείξει η Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή στον 

τομέα του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης. Τη 
χρονιά αυτή, δρομολογήθηκαν οι εργασίες για 
τη δημιουργία του Ολυμπιακού Μουσείου που 
θα λειτουργεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο, όπως 
άλλωστε γίνεται στα περισσότερα Ολυμπια-
κά Μέγαρα του κόσμου. Η μελέτη και η δη-
μιουργία των εκθετηρίων έχει ολοκληρωθεί 
και πολύ σύντομα η ΚΟΕ θα είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του. Σημαντικό-
τερο στοιχείο του είναι το αρχείο που δημιουρ-
γήθηκε, το οποίο περιλαμβάνει διαχρονικά 
εκθέματα για την πορεία του αθλητισμού στην 
Κύπρο, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της 
ανάπτυξης του τα τελευταία 100 χρόνια, όπως 
και η Κυπριακή παρουσία στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Παράλληλα στο χώρο θα φιλοξενεί-
ται και σειρά σχετική με τη δράση αθλητικών 
συλλογών.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το πρό-
γραμμα Ολυμπιακής Παιδείας παρουσίασε 
σημαντική δράση με εκδηλώσεις τόσο εντός 
όσο και εκτός του Ολυμπιακού Μεγάρου. Στο 
πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε το συνέδριο 
προς τιμήν του Εθνικού ποιητή Κωστή Παλα-
μά με την ευκαιρία των 150 χρόνων από τη 
γέννηση του σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Όμιλο Κλασσικού Αθλητισμού «Η Ολυμπιάς». 
Θέμα του Συνεδρίου ήταν «Η ζωή και το έργο 
του Κωστή Παλαμά, κύρια ως Ολυμπιακού 
Ποιητή και Υμνωδού των Ολυμπιακών Ιδεω-
δών». 

Στο πλαίσιο της συμβολής στη διάδοση του 
Ολυμπισμού στα σχολεία και στα πανεπιστή-
μια,  συνεχίστηκαν οι περιηγήσεις εντός του 

Ολυμπιακού Μεγάρου, ενώ η κινητή ομάδα 
ενημέρωσης επισκέφθηκε και σχολεία στην 
Επαρχία Λεμεσού. 

Διοργανώθηκε έκθεση τέχνης με τη συμ-
μετοχή καλλιτεχνών από όλη την Κύπρο, με 
θέμα τον Ολυμπισμό και τον Αθλητισμό. Στο 
Ολυμπιακό Μέγαρο παρουσιάστηκαν πέραν 
των 50 έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρα-
κτικής, φωτογραφίας και καρικατούρας

Η ΚΟΕ προχώρησε στη σύνδεση της με το 
Διεθνές Δίκτυο «Pierre de Coubertin» που 
εδρεύει στη Λωζάνη με στόχο την προώθηση 
των Ολυμπιακών Ιδεωδών ανάμεσα στους 
νέους. Σε μια πανηγυρική τελετή στις 4 Μαΐ-
ου, εγκαθιδρύθηκε στο Δίκτυο το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, και ήδη οι μαθητές του συμμετεί-
χαν σε πλείστες δραστηριότητες. Παράλληλα 
ιδρύθηκε η ανεξάρτητη επιτροπή κάτω από 
την αιγίδα της ΚΟΕ, που θα έχει ως αποστολή 
την προώθηση και εφαρμογή των στόχων του 
Δικτύου στην Κύπρο. Η Επιτροπή αποτελείται 
από τους κ.κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, Πρόεδρο, και 
τους Κάλλη Χατζηϊωσήφ, Ανδρέα Τρύφωνος, 
Εβελίνα Γεωργιάδου, Νίκο Μεγάλεμο ως μέλη 
ενώ ως μέλος στην επιτροπή εκ μέρους της 
ΚΟΕ είναι ο Γιώργος Κορέλλης.

Σημαντικές ήταν επίσης οι εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν στις 
Βραβεύσεις Εφήβων-Νεανίδων (8 Φεβρου-
αρίου), για την Γυναίκα και το Βραβείο ΔΟΕ 
«Αθλητισμός και Γυναίκα» (8 Μαρτίου), και ο 
«Δρόμος Ολυμπιακής Μέρας» (25 Ιουνίου).

Η ΚΟΕ διεκδίκησε και κέρδισε τη διεξαγωγή 
έρευνας με θέμα «Αθλητισμός και Καλή Δια-
κυβέρνηση», ως ένας από τους 13 συνεργά-
τες του Γραφείου Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών 
Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    31
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Ξεχωριστό κεφάλαιο στη συνολική δραστη-
ριότητα, είναι εκείνο των σχέσεων της ΚΟΕ στον 
εσωτερικό και στο διεθνή χώρο.

Η ΚΟΕ διατηρεί άριστες σχέσεις γόνιμης συ-
νεργασίας με τις ομοσπονδίες μέλη της. Αυτές, 
έχουν ως γνώμονα την προαγωγή του Ολυμπι-
σμού και του αθλητισμού στην Κύπρο. Παράλ-
ληλα δίδεται ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις με 
άλλους αθλητικούς φορείς και οργανωμένα 
σύνολα όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, ο ΚΟΑ, και άλλους κρατικούς και μη κρα-
τικούς οργανισμούς, θεσμούς και φορείς. 

Σε διεθνές επίπεδο υπογράφηκαν Μνημόνια 
Συναντίληψης Αθλητικής Συνεργασίας με τις 
Ολυμπιακές Επιτροπές 14 χωρών. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αποφασίστηκε η 
ανάληψη κοινής δράσης από την Πολωνία, τη 
Δανία και την Κύπρο που προεδρεύουν της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το τέλος του 2012. 
Οι ενέργειες που θα γίνουν, θα τελούν υπό την 
αιγίδα των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτρο-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΟ ΧΟΡΗΓΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Στο τελικό στάδιο το Ολυμπιακό Μουσείο 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 



πών, και πάντοτε σε στενή συνεργασία με το καθ’  ύλη 
αρμόδιο γραφείο που εδρεύει στις Βρυξέλλες και θα 
αποσκοπούν προς όφελος του Ολυμπιακού Κινήμα-
τος και του Αθλητισμού στην Ευρώπη

Παράλληλα η ΚΟΕ εκπροσωπήθηκε σε ανώτα-
το επίπεδο στις Γενικές Συνελεύσεις της Ευρωπαϊκής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, των Κοινοπολιτειακών Αγώ-
νων, των Μεσογειακών Αγώνων, ενώ όλα τα μέλη 

του Εκτελεστικού Γραφείου, συμμετέχουν σε σωρεία 
Επιτροπών σε διεθνές επίπεδο. Η ΚΟΕ αποφάσισε να 
δηλώσει το ενδιαφέρον της για διοργάνωση των 7ων 
Κοινοπολιτειακών Αγώνων Νέων το 2021 και προς το 
σκοπό τούτο απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας της Κοινοπολιτείας.

Στο διεθνή αθλητικό χώρο αντιμετωπίζονται αρκε-
τά προβλήματα σε θέματα που άπτονται των τουρκο-

κυπριακών σχέσεων τα οποία όμως, οι μέχρι στιγμής 
χειρισμοί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, 
τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τις αρμόδιες 
Ομοσπονδίες έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα. Ένα 
από αυτά αφορούσε στο θέμα της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Πάλης, όπου με κατάλληλους χειρισμούς επιτεύ-
χθηκε να μη συμπεριληφθεί τουρκοκυπριακή Ομο-
σπονδία στις τάξεις της Διεθνούς.

ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4

Το ποικίλο, πλούσιο και δημιουργικό 
έργο που έχει να επιδείξει η Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς και η έντο-
νη δραστηριότητα που αναπτύσσει δε 
θα ήταν κατορθωτά χωρίς την οικονο-
μική στήριξη.

Κύριοι αιμοδότες της ΚΟΕ, είναι το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και 
ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. 
Ωστόσο, τα χρήματα αυτά δεν είναι αρ-

κετά για να καλύψουν τις αυξανόμενες 
ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, ήταν απα-
ραίτητη για την ΚΟΕ η εισαγωγή του 
θεσμού των χορηγών. Ο θεσμός αυτός 
εφαρμόζεται με επιτυχία από την Κυπρι-
ακή Ολυμπιακή Επιτροπή εδώ και κά-
ποια χρόνια. 

Από το 2010 η ΚΟΕ εφαρμόζει ένα 
ανανεωμένο και ολοκληρωμένο Χο-
ρηγικό Πρόγραμμα (Τριετές 2010-12) 

με στόχο να προσεγγίσει τόσο τους 
υφιστάμενος, όσο και νέους χορηγούς. 
Κορύφωση του Προγράμματος αυτού 
αναμένεται το 2012 το οποίο είναι Ολυ-
μπιακή χρονιά. Ο Μεγάλος Χορηγός 
είναι το συγκρότημα της Τράπεζας Κύ-
πρου, ο Επίσημος Χορηγός η Αρχή Ηλε-
κτρισμού Κύπρου ενώ οι χορηγοί Επί-
σημων Προϊόντων/Υπηρεσιών είναι οι 
Κυπριακές Αερογραμμές και η Εταιρεία 

PEAK που χορηγεί το αθλητικό υλικό.
Ολόκληρο το φάσμα των δραστηρι-

οτήτων της ΚΟΕ και οι οικονομικές κα-
ταστάσεις όπως παρουσιάστηκαν στη 
Γενική Συνέλευση καταγράφονται εν 
πλήρη διαφάνεια στην Ετήσια Έκθεση 
του 2011 που ήδη κυκλοφόρησε, και 
η οποία είναι επίσης αναρτημένη στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Ολυμπιακής 
Επιτροπής. 
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ΜΜ νημόνιο αθλητικής συνεργασίας μεταξύ 

των Ολυμπιακών Επιτροπών Ρωσίας και 

Κύπρου υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 

στο Σότσι, την πόλη που θα φιλοξενήσει τους επόμενους 

Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες τον Φεβρουάριο του 

2014.  Το μνημόνιο υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο της 

Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ουράνιο Ιωαννίδη 

και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Ρωσίας και Πρόε-

δρο της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής Αλέξαντερ Ζιού-

κοβ.  Το πρωτόκολλο, περιλαμβάνει συνεργασία σε όλα 

τα επίπεδα του αθλητισμού.  Είναι διετούς διάρκειας και σε 

αυτό υπάρχει η πρόνοια για αυτόματη ανανέωση του.

Μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ο Ρώσος αξι-

ωματούχος ευχήθηκε όπως το πρωτόκολλο αξιοποιηθεί 

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προς όφελος του αθλητι-

σμού των δύο χωρών, τις οποίες συνδέουν μακρόχρονοι 

δεσμοί φιλίας. 
Στην αντιφώνηση του, ο κ. Ιωαννίδης ευχήθηκε να 

ισχυροποιηθούν οι αθλητικοί δεσμοί και η φιλία μετα-

ξύ των δύο λαών, ευχαριστώντας για τη φιλοξενία και τα 

καλά λόγια που εισέπραξε η Κυπριακή αντιπροσωπεία, 

που αντικατοπτρίζουν τη θετική εικόνα την οποία χαίρει η 

αθλητική Κύπρος.

Την αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επι-

τροπής αποτελούσαν εκτός από τον Πρόεδρο, ο Γενικός 

Γραμματέας της ΚΟΕ Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας και 

η Γενική Διευθύντρια κα Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη, ενώ 

την αντιπροσωπεία της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

αποτελούσαν στελέχη της υπηρεσίας.  Ακολούθησε δη-

μοσιογραφική διάσκεψη και οι δύο Πρόεδροι απάντησαν 

σε σειρά ερωτήσεων των δημοσιογράφων. Η τελετή της 

υπογραφής ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων μεταξύ 

των δύο Προέδρων.

ΜΕ ΡΩΣΙΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΣ-ΡΩΣΙΑ: ΑΡΡΗΚΤΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΙΑΣ

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία μετέβη στη Ρωσία, για 

να παραστεί στην 40η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊ-

κής Ολυμπιακής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε το 

διήμερο 23-24 Νοεμβρίου. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάστη-

κε η πρόοδος των εργασιών για τη διοργάνωση των 

Αγώνων του Λονδίνου το ερχόμενο καλοκαίρι, όπως 

επίσης και των επόμενων διοργανώσεων, Χειμερινών 

και Θερινών, που θα πραγματοποιηθούν στο Σότσι 

(2014), το Ρίο (2016) και την Πιεοντσάνγκ (2018). 

Παράλληλα εξετάστηκαν όσα θέματα αφορούν 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που θα διεξαχθούν 

σε Ίνσμπρουκ (Χειμερινοί 2012) και Νανζίνγκ (Θερινοί 

2014).  Σε ότι αφορά τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων, 

έγινε η αποτίμηση των φετινών αγώνων στο Λίμπερετς 

(χειμερινοί) και στην Τραπεζούντα (θερινοί), ενώ εξετά-

στηκε η πρόοδος των αντίστοιχων επερχόμενων του 

2013 που θα γίνουν σε Μπράσοφ και Ουτρέχτη. Τέ-

λος, παραδόθηκε η ολοκληρωμένη έκθεση για τους 

14ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης που πραγ-

ματοποιήθηκαν στο Λίχτενσταϊν το περασμένο καλο-

καίρι, και στους οποίους η Κύπρος κατέλαβε την πρώ-

τη θέση στον πίνακα των μεταλλίων.

Στο Σότσι έλαβε χώρα και η Συνέλευση των χωρών 

που λαμβάνουν μέρος στους ΑΜΚΕ. Σε αυτήν, εξετά-

στηκαν θέματα που αφορούν στην επόμενη διοργά-

νωση στο Λουξεμβούργο το 2013.

Οι αντιπροσωπείες των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών 

Επιτροπών έτυχαν ξενάγησης στις Ολυμπιακές εγκατα-

στάσεις του Σότσι.  
Από τις εργασίες της 40ης Γενικής Συνέλευσης 

της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής.

4040ηη
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Των εκδηλώσεων της 40ης Γενικής 

Συνέλευσης της Ε.Ο.Ε., ακολούθησαν οι 

πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 100 χρό-

νια της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

που πραγματοποιήθηκαν στην Μόσχα. 

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία, βρέθηκε 

στη Ρωσική  πρωτεύουσα προσκεκλημέ-

νη των διοργανωτών. Στο πλαίσιο των εκ-

δηλώσεων αυτών, ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Ε. 

κ. Ουράνιος Ιωαννίδης είχε την ευκαιρία 

να συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό της 

Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για θέματα κοι-

νού ενδιαφέροντος των δύο χωρών, πα-

ρουσία του Προέδρου της Διεθνούς Ολυ-

μπιακής Επιτροπής Ζαγκ Ρογκ. 

Σ
π
ν
π

ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4

Γ ής

Η υπογραφή του Μνημονίου Αθλητικής Συνεργασίας Κύπρου-Ρωσίας από 

τους Προέδρους των Ολυμπιακών Επιτροπών κ.κ. Ουράνιο Ιωαννίδη και 

Αλεξάντερ Ζιούκοβ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ 
ΚΑΙ ΖΑΓΚ ΡΟΓΚ

100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΡΩΣΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΤΤ ο Ολυμπιακό Μέγαρο επισκέφθηκε στις 15 Νοεμ-
βρίου, πενταμελής αντιπροσωπεία, υψηλόβαθμων 
αξιωματούχων της Ολυμπιακής Επιτροπής της Κίνας, 

η οποία πραγματοποίησε τετραήμερη επίσκεψη στην Κύπρο. Η συ-
νάντηση εντάχθηκε στο πλαίσιο της προώθησης της αθλητικής συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο χωρών,  ύστερα από την υπογραφή του 
Μνημονίου Συναντίληψης  από τις δύο Ολυμπιακές Επιτροπές.

Παρούσα στη συνάντηση ήταν η ηγεσία της ΚΟΕ,  με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο  κ. Ουράνιο  Ιωαννίδη, όπως επίσης και η Δι-

ευθύντρια της κ. Όλγα Πιπερίδου, ενώ από Κινεζικής πλευράς,  
ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Αντιπροέδρου της Ολυμπιακής 
Επιτροπής που είναι παράλληλα και Υφυπουργός Αθλητισμού της 
πολυπληθούς χώρας κ. Φενγκ Ζιανζόνγκ.

Έχοντας ως αφετηρία τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξή-
χθησαν στο Πεκίνο, οι δύο πλευρές κατέθεσαν τα συμπεράσματα 
τους σε ότι αφορά τη διοργάνωση , και παράλληλα ζήτησαν εκατέ-
ρωθεν πληροφορίες για τον τρόπο της αθλητικής λειτουργίας των 
δύο χωρών. 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
της Κινεζικής 
Ολυμπιακής 
Επιτροπής κατά την 
επίσκεψη της στο 
Ολυμπιακό Μέγαρο.

ΣΥΣΦΙΞΗ 
ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΚΙΝΑ

Η ΚΟΕ, παρουσιάζοντας 
τη δομή του Κυπριακού 
Αθλητισμού, έκανε αναφο-
ρά στις διοργανώσεις στις 
οποίες συμμετέχει. Τονίστη-
κε ότι, παρά το μικρό μέγε-
θος της χώρας, η Κύπρος 
διατηρεί  αναγνωρισμένες 
ομοσπονδίες,  σχεδόν σε 
όλα τα Ολυμπιακά αθλήμα-
τα. Παράλληλα, ζητήθηκαν 
από την Κίνα, πληροφορί-
ες για το πρόγραμμα ανεύ-
ρεσης και ανάδειξης των 
ταλέντων και τις ιδιαιτερό-
τητες που παρουσιάζονται 
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σε αυτό,  σε μια 
τόσο μεγάλη πληθυσμιακά 
χώρα. 

Σε ότι αφορά τη διορ-
γάνωση του Πεκίνου ο κ. 
Ιωαννίδης τόνισε απευ-
θυνόμενος στον κ. Ζιαν-
ζόνγκ: «Οι αγώνες που δι-
οργάνωσε η Κίνα, δεν ήταν 

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος 
Ιωαννίδης κατά την ανταλλαγή των 
αναμνηστικών με τον Υφυπουργό 
Αθλητισμού της Κίνας Φενγκ Ζιανζόνγκ, 
στην παρουσία του Αντιπροέδρου της 
ΚΟΕ κ. Δημήτρη Λόρδου.

απλά άρτιοι από 
πλευράς διοργάνωσης 

και εγκαταστάσεων. Το με-
γάλο επίτευγμα για τη χώρα 
σας, ήταν ότι κατάφερε να 
αλλάξει την εικόνα που είχε 
γι’ αυτήν, όχι μόνο η Ευρώ-
πη, αλλά και ολόκληρος ο 
κόσμος».

ε αυτό,  σε μια απλά άρτιοι από

ΑΡΤΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Στην κινεζική αποστολή παραδόθηκε 
ενημερωτικό υλικό με την ιστορία της ΚΟΕ 
και του Κυπριακού Αθλητισμού γενικότερα, 
και ακολούθως, συνοδευόμενη από 
αξιωματούχους της ΚΟΕ, επισκέφθηκε και 
ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ.  
Στη συνέχεια παρακάθισε σε γεύμα που 
παρέθεσε προς τιμήν της η ΚΟΕ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από Κινεζικής πλευράς, επιδεί-
χθηκε για τον τρόπο οργάνωσης του Κυπριακού Αθλητι-
σμού, των αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούνται, 
αλλά και για τους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης της 
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία χρηματο-
δοτείται τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και 
από το χορηγικό πρόγραμμα που η ίδια αναπτύσσει. 

Εξηγήθηκε  παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο αντι-
μετωπίστηκε η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 
από την Κίνα κυρίως σε ότι αφορά τις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις που κατασκευάστηκαν.  Παράλληλα ο κ. 
Φενγκ Ζιανζόνγκ ευχαρίστησε για την άριστη φιλοξενία 
που έτυχε η αποστολή : «Για μας όλα τα Έθνη είναι τα  
ίδια. Είτε μεγάλα, είτε μικρά σε πληθυσμό. Γνωρίσαμε 
την Κύπρο κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης στο 
Πεκίνο και την είσοδο στο στάδιο της Κυπριακής σημαί-
ας. Τώρα γνωρίζουμε και τον κόσμο της, που μας έκανε 
να αισθανθούμε από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε 
στην Κύπρο, ότι βρισκόμαστε σπίτι μας» δήλωσε ο Κινέ-
ζος Υφυπουργός.

Ο Φενγκ Ζιανζόνγκ στο 
γραφείο της Γενικής 
Διευθύντριας της ΚΟΕ, κ. 
Όλγας Χρυσάφη Πιπερίδου.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Το Μνημόνιο Συναντίληψης των Ολυμπιακών Επιτρο-
πών των δύο χωρών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την 
ανταλλαγή επισκέψεων αθλητικών αποστολών, προ-
πονητών, εμπειρογνωμόνων, και ειδικών στον αθλητι-
σμό και τη φυσική αγωγή και εφαρμοσμένης αθλητικής 
επιστήμης, μέσω των ομοσπονδιών. Ενθαρρύνει επίσης 
την ανταλλαγή προσκλήσεων σε αθλητές για τη συμμε-
τοχή τους σε διοργανώσεις και στις δύο χώρες, όπως 
επίσης και ανταλλαγή πληροφόρησης και απόψεων σε 
θέματα αθλητισμού.

Οι Ολυμπιακές Επιτροπές της Κύπρου και της Κίνας 
θα συνεργαστούν στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυ-
ξης του αθλητισμού, συμπεριλαμβάνοντας τον Αθλητι-
σμό για όλα τα προγράμματα, τον Αθλητισμό για ειδικές 
ανάγκες, την Αθλητιατρική, τον Έλεγχο απαγορευμένων 
ουσιών, τη Διοίκηση και συντήρηση αθλητικών εγκατα-
στάσεων και τις Προπονητικές κατασκηνώσεις. 
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ΟΡΤΣ
Α 

ΤΑ ΠΑ
ΝΙΑ

Τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, εξασφάλισαν οι ιστιοπλόοι 
Ανδρέας Καριόλου και Παύλος Κοντίδης, ύστερα από την πετυχημένη παρουσία τους στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Περθ της Αυστραλίας τον περασμένο Δεκέμβρη. Ο Καριόλου 
ήταν 16ος στην κατηγορία RS:X, και ο Κοντίδης 10ος στα Laser. Οι δύο ιστιοπλόοι, σε δύο παράλληλες 
συνεντεύξεις, παρουσιάζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, σε όλα όσα αφορούν την αθλητική 
τους παρουσία, και στο τέλος συμφωνούν : «Δεν είναι ανέφικτος ο στόχος του Ολυμπιακού μεταλλίου»

«Παρομοιάζω 

την ιστιοπλοΐα με έν
α 

σκάκι. Η
 μία κίνηση φέρνει 

την άλλη. Αν κάνεις ένα
 λάθος στην 

αρχή πολλές φορές το πληρώνεις. Σ
το 

επίπεδο που βρισκόμαστε ε
μείς, π

ρέπει 

πάντα να προετοιμάζεις την επόμενη σου 

κίνηση. Να βλέπεις τον καιρό και να
 είσαι έτοιμος 

να αρπάξεις την ευκαιρία για να βρεθείς σε 

προνομιούχο θέση.  Α
λλά ακόμα και αν δεν συμβεί 

αυτό που πρόβλεψες, ν
α βρεις τον τρόπο να 

επανέλθεις γρήγορα στην κούρσα.»

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ – Κ
ΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER



ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ  13

«Σε 
κορυφαίο επίπεδο, 

γνωρίζεις ότι ο ένας κάνει 

την άλφα κίνηση, και ο άλλος τη 

βήτα. Εκεί βοηθά πολύ πόσο καλά είσαι 

προπονημένος, και οι λεπτομέρειες αφορούν 

στις εμπειρίες σου αλλά και στη γνώση των 

αντιπάλων. Τότε, αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό 

που κάνει τη διαφορά όταν όλα τα υπόλοιπα 

είναι περίπου τα ίδια. Είναι η σωστή τοποθέτηση 

όταν γύρω σου υπάρχουν πολλοί, εξίσου καλοί 

αθλητές. Η ικανότητα στο να ξεγελάσεις κατά 

κάποιον τρόπο τον άλλο. Βρίσκεις συνεχώς κάτι 

καινούργιο. Μαθαίνεις συνεχώς.»  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΙΟΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RS:Χ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

Τι γίνεται με το Λονδίνο; Γνωρί-
ζεις το Στίβο που θα αγωνιστείτε;

Πήγαμε το περασμένο καλοκαίρι στο “test 
event” στο Γουέιμουθ, όπου θα γίνουν οι 
αγώνες το καλοκαίρι. Είναι τρεις ώρες Νοτιο-
δυτικά του Λονδίνου. Εκεί έγινε κάτι σαν προ-
Ολυμπιακός αγώνας, ακριβώς την ίδια εποχή 
και στις ίδιες διαδρομές. Σίγουρα ο Στίβος δεν 
είναι σαν τα νερά στην Κύπρο, αλλά είναι πολύ 
καλός για ιστιοπλοΐα. Έχει όμως και τις ιδιαιτε-
ρότητες του με την παλίρροια και τα ρεύματα 
που πρέπει να προσέξεις.

Ποιο θα μπορούσε να είναι το 
πλεονέκτημα σου;

Σίγουρα η φυσική κατάσταση, γιατί λογικά 
θα έχουμε δυνατό αέρα. Θα προσπαθήσουν 
πολλοί αθλητές να το πετύχουν, και βρίσκομαι 
ήδη σε πολύ καλό δρόμο για αυτό. Με βοήθη-
σε ο καινούργιος μου γυμναστής, ο Αντρέας 
Νικολάου, με τον οποίο πιστεύω κάναμε πολύ 
καλή δουλειά στον τομέα αυτό. Μακάρι εκεί 
να έχουμε πολλές συνεχόμενες μέρες δυνατό 
αέρα, κάτι που θα καταπονήσει τους αθλητές. 
Όλοι μπορούν να αντέξουν τις πρώτες 2-3 

μέρες να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων 
τους, Ύστερα όμως αυτό το μικρό «κλικ» στη 
φυσική κατάσταση ίσως κάνει και τη διαφορά.

Ποιο είναι το γενικό πλάνο προ-
γραμματισμού για τους επόμενους 
6-7 μήνες;

Περνώ αρκετό χρόνο στην Κροατία που εί-
ναι κατά κάποιο τρόπο η βάση μου. 

Προπονητής μου είναι ο Κροάτης Γιάκελιτς, 
και εκεί υπάρχουν πολύ καλοί Κροάτες αθλη-
τές με τους οποίους έχω γερό ανταγωνισμό 
στις προπονήσεις. Στις 15 Ιανουαρίου θα βρε-
θούμε για δύο βδομάδες, και τον Φεβρουάριο 
θα επιστρέψουμε όλοι μαζί στην Κύπρο για να 
εκμεταλλευτούμε τις καλύτερες καιρικές συν-
θήκες. Αγώνες προετοιμασίας θα δώσουμε 
τον Μάρτιο στην Κροατία, όπου περιμένουμε 
να συναγωνιστούμε με δυνατούς αθλητές, 
γιατί γνωρίζουν το υψηλό επίπεδο του «τιμ» 
που δουλεύουμε στην Κροατία. Π.χ. ο Κρο-
άτης με τον οποίο κάνουμε μαζί προπόνηση 
κέρδισε δύο φορές το Πανευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα.

Οι αγώνες προετοιμασίας θα γίνουν σε 
Ισπανία και Γαλλία, και το βασικό τεστ για μένα 
θα είναι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γί-
νει τον Μάιο. Εκεί θα δοθούν και οι υπόλοιπες 
Ολυμπιακές κάρτες, αλλά εμείς θα πάμε για 
κάποιο μετάλλιο, κυρίως για ψυχολογικούς 
λόγους. Στο Πανευρωπαϊκό δε θα πάμε γιατί 
είναι πολύ κοντά στην Ολυμπιάδα.

Το όνομα του Παύλου Κοντίδη, 
σιγοψιθυρίζεται σε ότι αφορά τις 
πιθανότητες για Ολυμπιακό μετάλ-
λιο. Αυτό σου δημιουργεί άγχος ή 
αυξάνει την πίεση σε σένα;

Το αντίθετο. Με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σκε-
φτείτε το ανάποδα. Να βρισκόμασταν σε αυτό 
το επίπεδο που είμαστε τώρα, και να μη μιλά 
κανείς για Ολυμπιακό μετάλλιο. Αν το κρατού-
σα μόνο μέσα μου, θα με ενοχλούσε. Το γεγο-
νός ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια μου, μου 
δίνει την ώθηση να πιστεύω ότι θα τα καταφέ-
ρω και είχαν δίκαιο όσοι με στήριζαν.
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Τι γίνεται με το Λονδίνο; Γνωρί-

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ

Τ ί Λ δί Γ ί

Σ ΚΟΝΤΙΔΗΣ
«ΘΑ ΜΕ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ …» 
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Πως αντιμετωπίζεις την 3η σου 
συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώ-
νες;

Δεν το αντιμετωπίζω ως μία συμμετοχή σε 
μια κορυφαία διοργάνωση, αλλά την κορύφω-
ση μια διαδικασίας συνεχούς πρωταθλητισμού. 
Στην αρχή τα έβλεπα πιο απλά τα πράγματα. Συν-
δυαζόταν και με τις σπουδές μου η προπόνηση. 
Όσο μεγαλώνεις τα βλέπεις διαφορετικά. Σίγου-
ρα αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες και τις συνέπειες 
που έχει ο πρωταθλητισμός στη ζωή σου. Αντι-
λαμβάνομαι ότι αρκετά πράγματα σε προσωπικό 
επίπεδο καθυστερούν και παίρνουν αναβολή.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν παύ-
ουν να είναι η μεγαλύτερη διοργά-
νωση και ο κορυφαίος αγωνιστικός 
στόχος για έναν αθλητή. Πως θα 
προετοιμαστείς γι’ αυτούς; 

Τώρα τελευταία δημιουργήθηκαν στην δική 
μου κατηγορία, κάποια γκρουπ αθλητών που 
είναι πολύ καλοί. Π.χ. ο Ολλανδός, ο Νεοζη-
λανδός και ο Καναδός προπονούνται μαζί. Αυτά 
τα γκρουπ, δίνουν την ευκαιρία στους αθλητές 

να βελτιωθούν πολύ, γιατί οι δυνατότητες τους 
είναι κοντά του ενός στον άλλο. Έτσι και εμείς, 
και αναφέρομαι στον αθλητή από την Ελλάδα, 
την Ισπανία και το Ισραήλ, φτιάξαμε το δικό μας 
γκρουπ εδώ και ένα χρόνο. Δουλεύουμε εντατι-
κά υπό τη μορφή των «τρέινινγκ καμπς». Πηγαί-
νουμε περίπου για δύο βδομάδες σε κάθε χώρα, 
και στη συνέχεια κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. 
Στο πιο ψηλό επίπεδο, έχεις την ανάγκη αυτοί με 
τους οποίους προπονείσαι να είναι εξίσου αντα-
γωνιστικοί για να τραβά ο ένας τον άλλο προς τα 
μπροστά.

Ποιο είναι το ταβάνι για σένα, 
τώρα που πας σε 3η Ολυμπιάδα; 
Έχεις φτάσει ήδη σε μια ηλικία αγω-
νιζόμενος σε ένα αρκετά επίπονο 
άθλημα.

Δεν μου περνά από το μυαλό, ότι έχω κάνει 
ότι ήταν να κάνω μέχρι τώρα. Έχω ακόμη πολ-
λά περιθώρια. Αν δείτε και τα μετάλλια στους 
Ολυμπιακούς, τα περισσότερα κατακτώνται 
από αθλητές πάνω από 29 χρονών. Θυμηθείτε 
και τον Κακλαμανάκη στην Αθήνα που ήταν 34 

όταν πήρε το δεύτερο χρυσό. Ο καλύτερος Πορ-
τογάλος είναι 40 χρονών και ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να κερδίσει κούρσα, κάτι που έκανε και 
στο πρόσφατο Παγκόσμιο στο Περθ κάτω από 
συνθήκες που απαιτούσαν πολύ καλή φυσική 
κατάσταση. 

Σε μικρή ηλικία, καλή θέση σε 
Ολυμπιακούς (13η), και στη συνέ-
χεια πολύ καλά πλασαρίσματα σε 
Παγκόσμια πρωταθλήματα, να περι-
μένουμε τώρα το μεγάλο ξέσπασμα; 
Υπάρχει άγχος ή πίεση για την κατά-
κτηση ενός μεταλλίου;

Δεν με επηρεάζει καθόλου η συζήτηση για 
αυτό το θέμα.  Πάντα ήμουν πιο εσωτερικός χα-
ρακτήρας. Εγώ βάζω τις πιέσεις στον εαυτό μου, 
και από μένα εξαρτάται πότε θα τις θα βάλω για 
κάτι περισσότερο. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι 
στα σίγουρα. Πιστεύω όμως ότι ήρθε ο καιρός 
για το μεγάλο ξέσπασμα. Στο Λονδίνο τον εξο-
πλισμό θα μας τον δώσουν οι διοργανωτές και 
θα παίξουμε όλοι επί ίσοις όροις. Και επειδή 
πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν και από την 
τύχη, πιστεύω ότι οι πιθανότητες για κάτι καλύτε-
ρο είναι περισσότερες. 

Πως αντιμετωπίζεις την 3η σου
συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώ-
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για το μεγάλο ξέσπασμα. Στο Λονδίνο τον εξο-
πλισμό θα μας τον δώσουν οι διοργανωτές και 
θα παίξουμε όλοι επί ίσοις όροις. Και επειδή 
πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν και από την 
τύχη, πιστεύω ότι οι πιθανότητες για κάτι καλύτε-
ρο είναι περισσότερες. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΙΟΛΟΥ 

όταν πήρε το

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΙΟΛΟΥ 
Α

«ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ …»
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Πόσο σε επηρέασε η παρουσία 
του Νίκου Κακλαμανάκη των δύο 
χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων;

Όταν ξεκίνησα να προπονούμαι με τον Νίκο, 
ήταν μόλις τελείωνα το στρατό, πριν δέκα πε-
ρίπου χρόνια, όση είναι και η διαφορά ηλικίας 
που έχουμε. Ήμουν ακόμη πολύ εύπλαστος ως 
αθλητής, και η επιρροή του πάνω μου ήταν με-
γάλη. Μπορώ να πω ότι ήταν ο άνθρωπος που 
με έκανε επαγγελματία αθλητή και μου άνοιξε 
τα μάτια. Κατάφερα μέσω του να δω ξεκάθαρα 
που τελειώνει ο αθλητισμός και που αρχίζει ο 
πρωταθλητισμός. Κατάλαβα πότε τελειώνει το 
παιγνίδι, και ότι η ιστιοπλοΐα δεν μπορούσε να 
παραμένει πια για μένα ένα χόμπι. 

Αυτό αναδεικνύει και ένα πρό-
βλημα που είχαν παλαιότερες 
γενιές αθλητών σε σχέση με τις 
εμπειρίες που αποκόμιζαν μένο-
ντας κυρίως εντός Κύπρου;

Πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό το «πρόβλημα», 
δεν θα το αντιμετωπίζουν οι νεώτεροι αθλη-
τές. Το βλέπω π.χ. με τον Μιχάλη Μαλεκ-
κίδη που είναι Παγκόσμιος πρωταθλητής 
στους έφηβους. Το ταλέντο, την όρεξη 
και τις ικανότητες τις έχει έτσι κι’ αλλιώς. 
Η καθημερινή προπόνηση μαζί μου, τον 
βοήθησε να τα αναδείξει πιο γρήγορα, 
αφού μπορώ να του μεταφέρω άμε-
σα κάποια πράγματα που έμαθα τόσα 
χρόνια. 

Η πολύ καλή φυσική κατά-
σταση πως εξασφαλίζεται;

Η διαφορά στο RS:X είναι ότι οι αε-
ρόβιες-καρδιοαναπνευστικές λειτουρ-
γίες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις, 
παρά τη δυναμική-στατική που απαι-
τεί το Λέιζερ του Παύλου. Χρειάζομαι 
πολύ αντοχή. 

Υπάρχει εξειδίκευση στον 
τρόπο προπόνησης έξω από το 
νερό;

Στο πρόγραμμα της προπόνησης εντάσ-
σεται η πολλή ποδηλασία, ενώ το γυμνα-
στήριο είναι λιγότερο και γίνεται για να απο-
φεύγουμε τους τραυματισμούς, Δουλεύουμε 
δηλαδή για την ενδυνάμωση του μυϊκού συ-
στήματος ώστε να αντέχει τις πολλές ώρες 
προπόνηση. Ένας τρίτος τομέας  είναι η κωπη-
λασία, αφού όταν δεν υπάρχει αέρας, η κίνηση 
για να «δουλέψουμε» με το πανί, μοιάζει με αυ-
τές των κωπηλατών. Οι πλείστοι αθλητές του 
«γουίντσερφινγκ», που είμαστε πάνω από 25 
χρονών, κάνουμε παράλληλα προγράμματα 
ενδυνάμωσης του κορμού, γιατί στην κατηγο-
ρία αυτή είναι συχνότεροι οι τραυματισμοί στη 
μέση. Εγώ είχα κάποια προβλήματα τα τελευ-
ταία 1-2 χρόνια.

τουυ Νίκοκουυ Κακλααμαανάκκη τωνν δύδύο
ΠΠόσο σσε επηρρέασσε ηη παροουσσίασ

τουυ Νίκοκουυ Κακλααμαανάκκη τωνν δύδύοο
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Πως είναι η καθημερινότητα σου από πλευράς προπόνη-
σης;

Αυτή, περιλαμβάνει διαφορετικά είδη εκγύμνασης. Υπάρχουν οι ασκήσεις στο 
γυμναστήριο, αλλά και το τρέξιμο. Το πρωί μετά από ένα πολύ ελαφρύ πρόγευ-
μα, ακολουθεί ένα δίωρο περίπου προπόνησης στο γυμναστήριο. Δεν δουλεύ-
ουμε μόνο τα σημεία του σώματος που χρειαζόμαστε μέσα στο νερό, αλλά και το 
υπόλοιπο σώμα, κυρίως για να αποφεύγουμε τους τραυματισμούς. Στη συνέχεια 
ετοιμάζουμε το σκάφος και στο νερό μπαίνουμε μετά το μεσημέρι, για 3-3 ½ ώρες 
κάθε μέρα. Στο τέλος υπάρχει χαλάρωμα με κάποιες ασκήσεις.  Συνολικά η προ-
πόνηση είναι πάνω από έξι ώρες τη μέρα με το μισό περίπου χρόνο να τον αφιε-
ρώνουμε μέσα στη θάλασσα. 

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του Λέιζερ από πλευράς εκ-
γύμνασης;

Στο νερό η στατική στάση του σώματος, απαιτεί πολύ δυνατούς τετρακεφά-
λους, ειδικά όταν υπάρχει αέρας. Οι δικέφαλοι δεν δουλεύονται σχεδόν κα-
θόλου. Αν λοιπόν δεν τους δουλέψεις εκτός νερού, την ώρα του αγώνα θα 

πέσει κάποια στιγμή η λεκάνη σου μπροστά, και θα έρθει ο τραυματισμός 
στη μέση, που είναι από τους πιο συχνούς στην κατηγορία μας.

Η ανάλυση που κάνεις, δείχνει αθλητή που θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί «επαγγελματίας». Νιώθεις 

στα 21 σου, ότι ανήκεις σε αυτή την κατηγορία;
Έτσι θέλω να πιστεύω. Ήταν επιλογή μου, γι’ αυτό 

και διέκοψα τις σπουδές μου το Σεπτέμβρη του 
2010 για να αφιερωθώ στο στόχο των Ολυμπι-

ακών. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι σταμάτησα 
το Πανεπιστήμιο. Ωστόσο ήθελα να είμαι σί-

γουρος, ότι θα έκανα ότι ήταν δυνατό για 
να παρουσιαστώ έτοιμος για μια Ολυμπι-

άδα. Δεν θέλω ούτε καν να σκέφτομαι 
την ιδέα ότι «είμαι μικρός ακόμα, και 
έχω χρόνια μπροστά μου», που λένε 
κάποιοι. Δεν μου αρέσει να μου λένε 
κάτι τέτοιο.

Ο συναγωνισμός όμως 
είναι πολύ έντονος …

Στο Λέιζερ έχουμε τους πιο με-
γάλους αριθμούς συμμετοχών. Ο 

κύριος λόγος είναι ότι έχουμε το πιο 
απλό σκάφος, το πιο φτηνό και μπο-

ρείς να το βρεις παντού. Ακόμη και η 
ενοικίαση είναι εύκολη σε οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου. Οι διαφορές από σκά-
φος σε σκάφος είναι ελάχιστες. Σε Ολυμπια-

κούς και Παγκόσμιους αγώνες, αυτά τα παρέ-
χουν οι διοργανωτές, συνήθως με κλήρωση.

Αυτό σε ευνοεί;
Είναι η κατηγορία μου. Την επέλεξα και ξέρω 

ότι αυτό θα αντιμετωπίσω. Έτσι κι’ αλλιώς 
στην Κύπρο δεν έχουμε πολλές κατηγορίες, 
αφού υπάρχει μόνο το «γουιντσέρφινγκ»  και 
το «470». Το τελευταίο μάλιστα, απαιτεί δύο 
αθλητές άρα πρέπει να βρεις κάποιον που να 
έχει το ίδιο «σκουλούτζιη» με σένα. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση δημιουργούνται προβλήματα 
με τις ώρες και την ένταση των προπονήσεων, 
και στο τέλος αυτό επηρεάζει την απόδοση και 
των δύο.
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Η οικογενειακή παράδοση και ιστορία του ονόματος 
Καρυόλου, επηρέασε στην επιλογή σου να ασχοληθείς 
με την ιστιοπλοΐα;

Ουδέποτε με πίεσε κάποιος από την οικογένεια να ασχοληθώ με το 
άθλημα. Το αντίθετο μάλιστα θα έλεγα. Δεν είναι εύκολο, να λες στους 
γονείς σου, οι οποίοι έκαναν θυσίες να σε μεγαλώσουν, ότι θα κάνεις 
ένα χρόνο διάλειμμα από τις σπουδές σου στο Πανεπιστήμιο (2003) 
ώστε να προετοιμαστείς για την Ολυμπιάδα γιατί υπάρχουν ελπίδες 
για πρόκριση. Πολλές φορές, τις δεύτερες σκέψεις στο τραπέζι τις 
έβαζαν οι γονείς και όχι εγώ. Ωστόσο στο τέλος είχα πάντα τη στήριξη 
τους, σε ότι αποφάσιζα.

Η σχέση σου με τη θάλασσα; 
Σε ότι αφορά στη σχέση μου με τη θάλασσα, ναι νιώθω ότι είμαι 

στο στοιχείο μου. Δυστυχώς δεν γεννήθηκα στην Κερύνεια, και 
σίγουρα δεν μπορώ να νιώθω όπως οι γονείς μου. Από αυτά που 
έμαθα, μου αρκεί ότι είμαι περήφανος για την καταγωγή μου.

Πως βιώσατε την εκλογή του πατέρα σου στην 
Δημαρχεία της πόλης;

Βρισκόμουν στην Αυστραλία εκείνες τις μέρες, και καταρχήν 
χάρηκα για την εκλογή του. Αφού ήθελε να το κάνει, έχει κα-
λώς. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ ενταγμένος στα πολιτικά. Είμαι 
αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω.

Αξίζει τον κόπο και τις θυσίες, και τι είναι 
αυτό που σε κρατά τόσα χρόνια και σου δίνει 
τη δύναμη να συνεχίζεις;

Ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία του Παύλου που εί-
ναι πιο μικρός είναι φανερά. Αυτός το εξωτερικεύει λόγο 

ηλικίας. Και εγώ όμως μέσα μου το ίδιο αι-
σθάνομαι. Διατηρώ την ίδια θέληση και το 

μεράκι απ’ όταν ξεκίνησα. Ο στόχος δεν 
μπορεί να είναι μόνο η κατάκτηση ενός 
μεταλλίου. Για μένα, ο στόχος μου σαν 
άνθρωπος είναι να μπορώ να παίρνω από 

τον εαυτό μου ότι καλύτερο μπορεί να δώ-
σει τη συγκεκριμένη στιγμή. 

Νιώθεις να ανταγωνίζεσαι τον 
εαυτό σου; 

Το πρωί ξυπνάς, και μπορεί να κρυώνεις, 
να είσαι κουρασμένος. Εκείνη τη στιγμή πρέπει 

να έχεις πάντα το κίνητρο να συνεχίσεις. Δεν μπο-
ρεί εκείνη την ώρα, αυτό κίνητρο, να έχει σχέση με 
το Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά πως θα πάρω το 
μέγιστο από μένα. Ειδικά στο άθλημα μας, ακόμη 
και αν είσαι τέλειος, το χρυσό μετάλλιο καθορί-
ζεται από τόσους πολλούς παράγοντες, που στο 
τέλος της μέρα δεν μπορείς να το κατακτήσεις 
μέσω μιας σίγουρης διαδικασίας. Δεν είναι 
αγώνας δρόμου 100 μέτρων, όπου αυτός που 
έχει τον καλύτερο χρόνο, τότε το φυσιολογικό 
είναι να κερδίσει.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

«ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ …»

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΙΟΛΟΥ
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Πότε ξεκίνησες ιστιοπλοΐα;

Ο πατέρας μου ήταν επίσης αθλητής της ιστι-

οπλοΐας και αν δεν με έστελναν εκεί ίσως να μην 

ερχόμουν σε επαφή με το άθλημα. Εννέα χρονών 

ξεκίνησα στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, από τα 

«Όπτιμιστ».  Στα δώδεκα, μεταπήδησα στο Λέιζερ, 

γιατί ήμουν ανεπτυγμένος σωματικά, και ήδη αρκετά 

βαρετός για τα «Όπτιμιστ». Στα δεκαπέντε ξεκίνησα 

τον πρωταθλητισμό. Σκληρή προπόνηση το πρωί, 

με ποδηλασία και τρέξιμο πριν πάω σχολείο. Μετά το 

σχολείο, απ’ ευθείας προπόνηση στη θάλασσα, και 

μετά βάρη. 

Πως αντιμετώπιζες τις πολλές ώρες 

προπόνησης, σε σχέση με το τι έκαναν οι 

συμμαθητές και οι φίλοι σου;

Από την πρώτη στιγμή μου άρεσε αυτό που έκανα. 

Κάθε προπόνηση ήταν και κάτι διαφορετικό. Χαιρό-

μουνα να συναντώ κάθε φορά διαφορετικές καιρικές 

συνθήκες και ιδιαίτερα τον δυνατό αέρα. Δεν υπήρχε 

θέμα μονοτονίας, όπως σε κάποια άλλα αθλήματα. 

Η υποδομή και οι ανέσεις παρέχονται, 

ώστε να γίνει μαζικό το άθλημα και να μη 

βγάζει έναν-δύο αθλητές υψηλού επιπέ-

δου ανά δεκαετία;

Το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι δεν έχουμε τη βάση 

με μεγάλους αριθμούς αθλητών. Δεν είναι τυχαίες οι 

επιτυχίες της Σκοποβολής. Κάθε λίγο βγάζει έναν νέο 

πρωταθλητή. Όταν υπάρχουν 200 νεαροί, είναι φυσι-

κό από αυτούς να ξεπηδήσει ένας κορυφαίου επιπέ-

δου. Όλα έχουν την εξήγηση τους. 

Δεν είναι απαγορευτικό όμως το κό-

στος για να κάνεις ιστιοπλοΐα;

Όχι. Όταν ξεκινήσεις, οι Ναυτικοί Όμιλοι σου παρέ-

χουν τα σκάφη. Άρα μέχρι σε ένα επίπεδο φτάνεις εύ-

κολα. Όταν ξεκινήσαμε εγώ και πιο παλιά ο Ανδρέας, 

το πρόβλημα μας, ήταν ότι δεν υπήρχαν αθλητές να 

ανταγωνιστούμε και αναγκαζόμασταν να πάμε συχνά 

στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια, αυτό 

το «πρόβλημα» θα αμβλυνθεί με κάποιες ενέργειες 

από πλευράς κράτους. Τώρα έχουμε φέρει κάποια ση-

μαντικά αποτελέσματα και περιμένουμε περισσότερο 

κόσμο στο άθλημα. Οφείλω να απευθύνω, τις ευχαρι-

στίες στην οικογένεια μου η οποία στάθηκε οικονομικά 

και ψυχολογικά δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Τη θεωρείς «Κυπριακό» άθλημα;

Ακριβώς. Είμαστε νησί, και η θάλασσα είναι δίπλα 

στον καθένα. Δεν μπορεί η Αυστρία με τις λίμνες 

πάνω στα βουνά να βγάζει Ολυμπιονίκες και εμείς 

με τέτοιο καιρό να μην μπορούμε. Είμαστε μες το 

καταχείμωνο, με κοντομάνικα που λέει ο λόγος. 

Ένας από τους στόχους μου είναι μέσω των επι-

τυχιών μου να κάνω το άθλημα πιο γνωστό στην 

Κύπρο και να φέρουμε περισσότερα παιδιά στην 

ιστιοπλοΐα. Στις Ολυμπιακές χρονιές σίγουρα η 

προβολή είναι μεγαλύτερη. Θέλω να πετύχω 

κάτι ανάλογο με τον Παγδατή. Πριν πάει στο 

Αυστραλιανό Όπεν οι περισσότερες Ακαδημίες 

ήταν έτοιμες να κλείσουν. Τώρα το Τένις έχει 

γίνει μαζικό άθλημα.

«Η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΕΙΝΑΙ 
“ΚΥΠΡΙΑΚΟ” 
ΑΘΛΗΜΑ …»

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ  19



Πα
ύλ

ος
 Κ

ον
τίδ

ης
 

«ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ 
ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΛΩ …»

Πως αντιμετώπισες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Περθ;
Εκεί βρέθηκα από τις 13 Νοεμβρίου. Αν θα κάνεις έναν αγώνα πρέπει να τον κά-

νεις σωστά. Υπάρχει η διαφορά της ώρας που είναι 6-7 ώρες διαφορά από την Ευ-
ρώπη. Δεν θα καταφέρεις να εγκλιματιστείς. Αν δεν μπορείς να αποδώσεις το 100% 
των δυνατοτήτων σου σε ένα Παγκόσμιο πρωτάθλημα, καλύτερα να μην πας.

Είναι θέμα μέρας αυτό το 100%; 
Όταν αναφέρομαι σε 100% τα περιλαμβάνω όλα. 

Υπάρχει το τζετ-λανγκ, που δε σε αφήνει σωματικά να 
αποδόσεις στο μέγιστο. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν 
επίσης. Ειδικά στο Λέιζερ, υπό συνθήκες δυνατού αέρα, η 
φυσική κατάσταση μπορεί να αποδειχτεί καθοριστική για 
την έκβαση του αγώνα. Η τεχνική περνά σε δεύτερη μοί-
ρα. Υπάρχουν αθλητές με πανομοιότυπη τεχνική. Έτσι όσο 
περνούν οι μέρες, ο πιο γυμνασμένος αποκτά σημαντικό 
προβάδισμα, αφού στο βαθμό απόδοσης επιδρά η σωμα-
τική καταπόνηση.

Γιατί από αγώνα σε αγώνα παρουσιάζονται 
άλλοι πρωταγωνιστές;

Ο λόγος που βλέπεις διαφορετικά αποτελέσματα εί-
ναι γιατί στο Λέιζερ, υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές, 
και από ένα αριθμό 30-40 αθλητών προκύπτει συνήθως 
η πρώτη δεκάδα. Καθοριστικός παράγοντας για είναι ο 
καιρός και η σταθερότητα στις κούρσες. Υπάρχουν πολ-
λές περιπτώσεις αθλητών που κέρδισαν αγώνα, χωρίς να 
κερδίσουν ούτε μία κούρσα, αλλά είχαν πολλά καλά πλα-
σαρίσματα.

Παραμένεις ο μοναδικός αθλητής στον 
κόσμο που κατέκτησε δύο συνεχόμενες 
φορές τον Παγκόσμιο τίτλο στην κατηγο-
ρία των Νέων. Τόσο στα 17, όσο και στα 19 
σου χρόνια.  Αυτό αποτέλεσε ικανή βάση για 
να σε βάλει αμέσως στο κορυφαίο επίπεδο 
στην κατηγορία Ανδρών;

Ήταν ότι καλύτερο για την είσοδο μου στην κατηγορία 
ανδρών. Αμέσως με προσέξανε οι αντίπαλοι μου, αφού 
θεωρήθηκα το νέο αίμα στην κατηγορία που ερχόταν να 
«αμφισβητήσει» τους παλαιότερους. Αυτό μου έδωσε πε-
ρισσότερο θάρρος και θέληση, γιατί πίστεψα, αφού στους 
Νέους κατάφερα να είμαι ο καλύτερος, γιατί όχι και στους Άνδρες.

Αυτό το εισπράττεις κατά τη διάρκεια των αγώνων;
Με θεωρούν πλέον ισάξιο τους. Βλέπουν τα αποτελέσματα και γνωρίζουν ότι 

είμαι ένας αντίπαλος που τους απειλεί. Δεν με θεωρούν αουτσάϊντερ, αλλά με συ-
γκαταλέγουν σε αυτούς που ανά πάσα στιγμή μπορούν να πρωταγωνιστήσουν.
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«ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΘΛΗΜΑ ΜΕΝ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΔΕ …»

Στην Αυστραλία πως ήταν τα πράγματα; 
Στην Περθ είχα μια καλή αρχή. Προσπαθούσα στο ξεκίνημα να είμαι σταθερός. 

Δεν επεδίωξα κάτι το «extreme” και να διακινδυνεύσω με μια πολύ άσχημη κούρσα. 
Βρισκόμουν συνεχώς κοντά στην 10άδα, θέση που αποτελεί και τον 
τελικό στο αγώνισμα μας. Την πρώτη μέρα που χωρίστηκαν οι πρώ-
τοι πενήντα, δεν πήγα καλά και μάλιστα εκείνη τη μέρα κάναμε τρεις 
κούρσες. Έτσι μετά ήταν πολύ δύσκολο να το γυρίσω. Από 14ος με 
πολύ λίγους βαθμούς από τη 10άδα, βρέθηκα 18ος.  Έτσι κοίταξα να 
εξασφαλίσω την Ολυμπιακή κάρτα.

Τι είναι αυτό που αλλάζει τα δεδομένα και κάνει τον 
αγώνα απρόβλεπτο. 

Το πιο εμφανές είναι ο καιρός, αφού οι αθλητές έχουν διαφορετικές 
δυνατότητες αναλόγως κυρίως της έντασης του αέρα. Υπάρχει όμως 
και το δεδομένο της παρουσίας των άλλων αθλητών μέσα στην κούρ-
σα. Το τι κάνει ο διπλανός και η θέση που έχει έναντι σου σε σχέση με 
τον αέρα, επηρεάζει τη δική σου παρουσία. Άρα δεν είναι σωστό να 
επικεντρώνεσαι σε έναν μόνο αγώνα, ακόμη και αν αυτός είναι στους 
Ολυμπιακούς που γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια, εκεί όπου θα μετρή-
σει μόνο το αποτέλεσμα.

Πως θα σκιαγραφούσες το άθλημα και τις ιδιαιτε-
ρότητες του;

Είναι ατομικό αγώνισμα, αλλά αφού κάνεις ότι μπορείς από μόνος 
σου, δηλαδή να είσαι γρήγορος, και να κάνεις σωστά τις μανούβρες, 
όπως λέει και ο Παύλος από κει και πέρα είναι σαν ένα παιγνίδι σκάκι. 
Πρέπει να έχεις την εμπειρία να αντιμετωπίσεις ισάξιους αθλητές. Αν ο 
διπλανός «παίχτης», έχει την ίδια εμπειρία, και την ίδια ικανότητα με τις 
κινήσεις στη θάλασσα με σένα, τι είναι αυτό που θα παίξει το σημαντικό 
ρόλο; Η σωστή τοποθέτηση όταν γύρω σου υπάρχουν πολλοί, και εξί-
σου καλοί αθλητές. Η ικανότητα του να ξεγελάσεις κατά κάποιον τρόπο 
τον άλλο.

Πόσο βοηθά τους αθλητές η παρουσία χορηγών;
Αλλάζουν οι συνθήκες προετοιμασίας. Αν δεν ήταν ο χορηγός μου, 

δεν θα ήμουν τώρα στο σημείο που βρίσκομαι. Σε κορυφαίο επίπεδο 
είναι πολύ ακριβό άθλημα. Ένα «γουίντσερφινγκ» στοιχίζει 5.5-6 χιλιά-
δες ευρώ και περνούν τρεις ιστιοσανίδες από τα χέρια μου σε κάθε αγωνιστική πε-
ρίοδο. Βάλτε και κάποια έξτρα πανιά, φτάνουμε περίπου στις 20χιλιάδες το χρόνο 
μόνο για εξοπλισμό. Αν προσθέσουμε οκτώ περίπου αγώνες στο εξωτερικό το χρό-
νο, και τα «τρέινινγκ καμπς», το κόστος ανεβαίνει πολύ. Μαζί με τα ποσά από τις κρα-
τικές χορηγίες καλυπτόμαστε, αλλά χωρίς τον δικό μου χορηγό θα ήταν αδύνατο να 
κάνω αυτού του είδους την προετοιμασία και να έχω αυτή την παρουσία σε αγώνες.
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ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, 
ΑΘΡΟΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΥΨΗΛΟΥ

23η 
Σύνοδος Ε.Ο.Α.Κ. 

ΠΠ ραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, 
στο Ολυμπιακό Μέγαρο,  

η 23η Σύνοδος της Εθνικής Ολυμπιακής 
Ακαδημίας Κύπρου, παρουσία  αθλητι-
κών  παραγόντων, εκπροσώπων αθλητι-
κών και άλλων κυβερνητικών  φορέων,  
σπουδαστών και αθλητών. Η Σύνοδος 
ανταποκρίθηκε πλήρως στους στόχους 
που έθεσε η Εφορεία, και σε αυτό συνέ-
τειναν , οι πολύ υψηλού επιπέδου τοπο-
θετήσεις των εισηγητών σε θέματα που 
συγκέντρωσαν την προσοχή του ακρο-
ατηρίου. Δόθηκε η ευκαιρία, για εποικο-
δομητική συζήτηση που ακολούθησε, και 
την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμά-
των  που εξήχθησαν στο τέλος.

Η Σύνοδος άρχισε με τον Ολυμπιακό 
Ύμνο,  τον οποίο τραγούδησε ο τενόρος 
Σωτήρης Χαραλάμπους, και ακολούθη-
σαν οι χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της 
ΚΟΕ κ. Ουράνιο Ιωαννίδη, τον Πρόεδρο 
του ΚΟΑ κ. Πάμπο Στυλιανού, και της εκ-
προσώπου του Υπουργείου Παιδείας κ. 
Μαρίνας Στεργίδου. Τις εργασίες της Συ-
νόδου κήρυξε ο Πρόεδρος της Εφορείας 
της Ε.Ο.Α.Κ. κ. Σοφοκλής Χαραλαμπίδης. 
Όλοι οι συμμετέχοντες που κατέκλυσαν 
την αίθουσα εκδηλώσεων του Ολυμπια-
κού Μεγάρου, έλαβαν και το αντίστοιχο 
δίπλωμα συμμετοχής στις εργασίες της 
συνόδου.

Σοφοκλής Χαραλαμπίδης : «Ο Ολυμπισμός εί-
ναι έννοια που καθιερώθηκε στα νεότερα χρόνια 
από τον Κουμπερτέν και είναι αντίστοιχη έννοια 
της «Ολυμπιακής αγωγής, της Ολυμπιακής ιδέας, 
του Ολυμπιακού πνεύματος».  Είναι το ίδιο πνεύμα 
από τους πανάρχαιους χρόνους μέχρι και σήμερα 
αμετάβλητο.  Είναι, κατά τον ίδιο, « …ένα σχολείο 
ευγένειας και ηθικής αγνότητας, καθώς και υπο-
μονής και ζωτικότητας, αλλά μόνον εάν… η τιμιό-
τητα και το φίλαθλο και ανιδιοτελές πνεύμα έχουν 
αναπτυχθεί όσο και η δύναμη των μυών…».  

Είναι η φιλοσοφία με την οποία ο άνθρωπος 
προσπαθεί να ισορροπήσει τη συνολική του ανά-
πτυξη, με τη σωματική του δραστηριότητα.  Καλλι-
εργεί την ευγενή άμιλλα σε πανανθρώπινη κλίμα-
κα, καθώς και τις υψηλότερες αρετές που στήριξαν 
διαχρονικά τον πολιτισμό.  

Μόνο, αν οι Ολυμπιακές αρχές και αξίες, μέσα 
από την αγωγή και την εκπαίδευση, εμπεδωθούν 
από τους νέους μας και γίνουν κτήμα και πίστη 
τους, μέσα από ειδικά προγράμματα «Ολυμπιακής 
Παιδείας», τότε μόνο, προβλήματα όπως η παρα-
βατικότητα, η επιθετικότητα, η αδικία, η ανευθυνό-
τητα, η ασέβεια προς το περιβάλλον θα λυθούν 
οριστικά». 
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Ντίνος Μιχαηλίδης : «Μέχρι που κάποτε σε μια γωνιά της γης που λεγόταν ΕΛΛΑΔΑ,  συνέβη το 
απροσδόκητο,  το ολότελα διαφορετικό,  αυτό που είχε τη σφραγίδα του ανθρώπου μόνο, και 

που από μόνο του μπορούσε να προσδιορίσει την ύπαρξη ανθρώπινου όντος. ΗΤΑΝ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. 
Γέννημα ανώτερου ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.»

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»
«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

Το επίτιμο μέλος της ΚΟΕ, κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, ανα-
πτύσσοντας το θέμα «Αθλητισμός και Αγωγή στην Αρχαία 
Ελλάδα», μέσα από την αναλυτική και διεξοδική του πα-
ρουσίαση, κατέδειξε πως ο Ελληνικός Πολιτισμός, πέραν 
της Γνώσης και της Τέχνης, ενέταξε στους άξονες συγκρό-
τησης του, και τον Αθλητισμό. Δημιούργησε έτσι μέσω αυ-
τών των τριών γιγαντιαίων πυλώνων το στέρεο οικοδόμημα 
του οποίου η προσφορά είναι ακόμη και σήμερα ανυπολόγιστη. 
Όπως ανέφερε στην ακμή του Ελληνικού πολιτισμού, ο άν-
θρωπος έπαψε να κρίνεται μόνο από τις σωματικές 
του ικανότητες, αλλά η ψυχή και το σώμα ορι-
οθετήθηκαν ως μια οντότητα, ένα σύνολο 
αδιάσπαστο. Έτσι αναπόφευκτα, η 
Ελληνική αγωγή δεν περιορίστη-
κε μόνο στην σωματική άσκηση, 
αλλά οι αθλούμενοι λάμβαναν 
παράλληλα και τη γνωστική 
αγωγή, ώστε να μπορούν να 
είναι χρήσιμοι και ενεργοί πο-
λίτες.

ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4
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Ως δεύτερο θέμα που αναπτύχθηκε ήταν «Η οργάνωση αθλητικών διοργανώσεων που είναι περι-
βαλλοντικά βιώσιμες» από την κ. Ιωάννα Παναγιώτου. Η Γενική Γραμματέας του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικά παραδείγματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Σίδνει, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από τους πιο πετυχημένους και από πλευράς οργάνωσης και από 
πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο εγκαταστάσεις στις οποίες λήφθηκε σοβαρά η περιβαλλο-
ντική μελέτη και λειτούργησαν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνέβαλαν τελικά στη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής των κατοίκων, και στη βελτίωση του περιβάλλοντος στην περιοχή. 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: 
«Τα περιβαλλοντικά 
θέματα πρέπει να 
αποτελούν κυρίαρχο 
ρόλο της συνολικής 
διαχειριστικής δομής 
και να αποτελούν 
δομικά στοιχεία στην 
υλοποίηση κάθε 
αθλητικού γεγονότος 
μικρού ή μεγάλου.
Είναι απαραίτητη 
η ύπαρξη 
περιβαλλοντικών 
στόχων που να 
είναι ρεαλιστικοί, 
μετρήσιμοι και 
επιτεύξιμοι.» 

«Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ»
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Ο Ύπατος αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο, σερ 
Μάθιου Κιντ, στην δική του τοποθέτηση ανέφερε ότι το 
Λονδίνο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη φάση του 
όλου σχεδιασμού, που είναι κυρίως η ολοκλήρωση των 
κατασκευαστικών έργων και η προετοιμασία για τους 
Αγώνες. Η δεύτερη φάση αφορά στην καλή διεξαγωγή 
τους, με παράλληλη παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλει-
ας για τους θεατές και προστασίας των αρχηγών κρατών 
που θα συρρεύσουν από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, το με-
γάλο στοίχημα για τους Άγγλους είναι η 3η φάση που θα 
ακολουθήσει τους Αγώνες, ώστε όπως είπε «όλος αυτός 
ο χείμαρρος ενέργειας που διοχετεύτηκε να συνεχίσει να 
προσφέρει στη Βρετανική οικονομία και την ευημερία του 
πληθυσμού της χώρας».

Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΔΙΑΡΚΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ»

«ΛΟΝΔΙΝΟ 2012:

ΣΕΡ ΜΑΘΙΟΥ ΚΙΝΤ : 
«Να διασφαλίσουμε 
ότι τα περιβαλλοντικά 
οφέλη θα εμπεδωθούν 
στα αναπτυξιακά έργα 
του μέλλοντος αλλά και 
στην καθημερινότητά μας. 
Να διασφαλίσουμε ότι οι 
αγώνες θα εμπνεύσουν τις 
επόμενες γενιές, για να 
εμπλακούν στον αθλητισμό 
και να βάλουν στη ζωή τους 
τα ολυμπιακά ιδεώδη –  για 
προσωπικό τους όφελος 
αλλά και για το καλό όλων 
μας».   

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
των εργασιών της 
Συνόδου, ο Πέτρος 
Κονόμου και η Ελπίδα 
Μιχαήλ παρουσίασαν 
τις εντυπώσεις από τη 
συμμετοχή στην 51η 
Σύνοδο της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας  
για νέους συμμετέχοντες 
που πραγματοποιήθηκε 
το περασμένο καλοκαίρι 
στην Ολυμπία.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΡΥΘΜΘΜΟΙΟΙ

Η Η νέα γενιά του Κυπριακού Αθλητισμού είναι εδώ. Δήλωσε παρούσα σε 
όλες τις διοργανώσεις πολύ-αγώνων, στις οποίες συμμετείχε η Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή κατά το 2011, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 

υψηλών στόχων που τέθηκαν. Η πρώτη θέση στους Αγώνες Μικρών Κρατών στο 
Λίχτενσταϊν, τα δύο μετάλλια στους 11ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων στην 
Τραπεζούντα καθώς και τα έξι μετάλλια και η 11η θέση σε σύνολο 71 χωρών στους 
4ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων στο Isle of Man, αποτελούν απόδειξη 
αθλητικής προόδου. Κύριοι εκφραστές της 17χρονοι αθλητές, τα 
πρόσωπα των οποίων φωτίζονται ακόμη περισσότερο από τη  
λάμψη των μεταλλίων που κατέκτησαν. 

Ήταν το πρόσωπο των 4ων Κοι-
νοπολιτειακών Αγώνων Νέων που 
πραγματοποιήθηκαν στο Isle of Man 
τον περασμένο Σεπτέμβρη. Ο αθλητής 
της Ενόργανης Γυμναστικής, μέσα σε 
λίγη ώρα κατέκτησε δύο χρυσά μετάλ-
λια στον Πλάγιο Ίππο και στους Κρίκους 
και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Έδαφος 
βοηθώντας στο μέγιστο βαθμό ώστε η 
Κύπρος να καταλάβει την τιμητική 11η 
θέση σε σύνολο 71 χωρών στον  πίνακα 
των μεταλλίων. Αναδείχτηκε ως ο κορυφαί-
ος έφηβος αθλητής για το 2011 στην ετήσια 
τελετή βράβευσης των καλυτέρων αθλητών 
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

»O Μιχάλης Κρασιάς στην προσπάθεια του στους Κρίκους, η οποία του χάρισε το Χρυσό Μετάλλιο.
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Ύστερα από την 4η θέση 

στους 1ους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Νέων της Σιγκαπούρης, η Λεοντία Καλλένου 

συνέχισε κατά το 2011 την ανοδική της πορεία. 

Κέρδισε όλους τους αγώνες εντός Κύπρου, και 

χάρισε μετάλλια στην Κύπρο σε όσες διοργανώ-

σεις συμμετείχε. Στους 11ους Πανευρωπαϊκούς 

Αγώνες Νέων κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. 

Στους Κοινοπολιτειακούς Νέων ανέβηκε στο ψη-

λότερο σκαλί του βάθρου. Παρά το ότι βρίσκεται 

ακόμη στην κατηγορία Νεανίδων, αναδείχτηκε 

από τους αθλητικογράφους ως η 2η κορυφαία 

αθλήτρια της Κύπρου για το 2011. Τιμήθηκε με 

το βραβείο «Πεύκιος Γεωργιάδης» στην 

ετήσια τελετή βράβευσης των καλυτέρων 

αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής 

Επιτροπής.

Η Λεοντία Καλλένου υπερβαίνει το 1.79 στους αγώνες 
της Τραπεζούντας και κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. 

Στο Isle of Man με την ίδια επίδοση πάτησε στην κορυφή.

ην 4η θέσηση 

τηνην 44ημπιαιακοκούύς ΑΑγώγώννες 
ούρρηςης, η Λεεονοντίτία Κααλλλλέένου 

0111 τητηνν ανοδοδικικήή της ς ποπορρεία. 

αγώγώνενες εντόόςς ΚύΚύπρρουου, κκαι 

Κύππρορο σε όσσεςες δδιοργργανανώώ-

ς 11οουςυς ΠΠανευυρωρωπαϊκκούούςς 

σε τοο ααργργυρό ό μεμετάτάλλιοο. 

ςς ΝΝέωνων αανένέβηκεκε σστο ψψη-η

ΠΠαρράά τοτο όότι ββρίρίσκσκεται

αανίδων,ν, αανναδείχτη
ςς ως η 2η20

Η Λεοντία Καλλένου υπερβαίνει το 1.79 στους αγώνες 
της Τραπεζούντας και κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. 

Στο Isle of Man με την ίδια επίδοση πάτησε στην κορυφή.

τοτο 22εύκύκιοιος Γεεωρωρ

ττελελεετήή βρράβάβεευσησηςςς τττ

αθαθλλητώώνν ττης ς ΚυΚυυππρπριιαακήήκήςς ΟΟΕΕπιτροροπήήπήπήςςςς

ΎΎσΎστερα από τς Ολυμ

στους 1ουςυς ΟΟλλων της ΣΣιγιγκακαπο

Νέέωνων τσυνέχιχισεσε κατάά τοτο 220

σ
ΚέΚέρδισσεε όλόλους ς τοτουυς α

χάχάρρισε μμετετάλάλλλια στστηην Κ

σεσειςις συμμμεμετετείίχε. ΣΣτοτουυς

ΑγΑγώνώνες Νέωέωνν κατέέκτκτηησ

ΣΣτουυςς ΚΚοινοππολολιιτειακούούςς 

λόλότερορο σσκαλί ττουου ββάάθρορουυ.

αακόμμηη στστηην κατατηγηγορία ΝΝεαεα

απαπόό τουςυς ααθθληττικικογογράφοφουςυς

αθαθλήλήτριαα ττηςης Κύπρορουυ για το 2

τοτο βραβεβείοίο «Πεύκ
ετετήήσια τελαθ

ΣΤΗΝ Κ
ΟΡΥΦΗ 

ΜΕ ΣΤΑΘ
ΕΡΑ 

ΒΗΜΑΤΑ

ΛΕΟΝΤΙΑ 

ΚΑΛΛΕΝΟΥ
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Η Μερόπη Παναγιώτου, λίγο μετά το την απονομή του χάλκινου μεταλλίου     
 που κατέκτησε στην Τραπεζούντα.

Η μεγάλη της στιγμή ήταν στους 11ους Πανευρωπαϊκούς Αγώ-
νες Νέων στην Τραπεζούντα, όπου ύστερα από μεγάλη μάχη με 
την αθλήτρια από την Τουρκία, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στα 1500μ. Κατέλαβε την ίδια θέση, και στο ίδιο αγώνι-
σμα στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων. Συνέβαλε 
στην κατάκτηση της πρωτιάς στους Αγώνες Μικρών 
Κρατών Ευρώπης στο Λίχτενσταϊν, χαρίζοντας στην 
Κύπρο δύο χρυσά μετάλλια. Αγωνίζεται στην κατη-
γορία Νεανίδων, ωστόσο αναδείχτηκε από τους 
αθλητικογράφους ως η 3η καλύτερη αθλήτρια 
της χρονιάς στην κατηγορία Γυναικών. 
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 Ο Όμηρος Ζάγκας 
στον βατήρα 5, στην 

κούρσα στα 50μ. Πρόσθιο όπου 
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στο Isle of Man

 Ο Όμηρος Ζάγκας 
στον βατήρα 5, στην 

ούρσα στα 50μ. Πρόσθιο όπου 
ατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
το Isle of Man

Ο έφηβος αθλητής της κο-
λύμβησης, πήγε με ελάχιστες 
προπονήσεις στο Isle of Man 
αφού λίγες εβδομάδες πριν είχε 
καταταγεί στην Εθνική Φρουρά. 
Αυτό δεν τον εμπόδισε στο να 
βελτιώσει το Παγκύπριο ρεκόρ 
σε τέσσερα διαφορετικά αγωνί-
σματα και να κατακτήσει το χάλ-
κινο μετάλλιο στα 50μ. Πρόσθιο 
στους 4ους Κοινοπολιτειακούς 
Αγώνες Νέων, έχοντας ως αντι-
πάλους, συνομήλικους αθλητές, 
από παραδοσιακές παγκόσμιες 
δυνάμεις του αθλήματος,  όπως 
η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική και 
η Αγγλία. 
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ΠΕΡΗΦΑΝΑ 
ΝΙΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

Το αθλητικό μας μέλλον φώναξε παρών. Οι 11οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων έδωσαν την ευκαιρία 
στους νέους αθλητές να στείλουν αισιόδοξα μηνύματα. Ανάμεσα στους συνομήλικους τους, έδειξαν 
ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν σε ταλέντο και προσδοκίες. Στην πόλη της Τραπεζούντας, στην 
οποία ευδιάκριτα είναι ακόμη τα σημάδια της μακραίωνης παρουσίας του Ελληνισμού, διέπρεψε η νέα 
γενιά του αθλητισμού, επιστρέφοντας με τα μετάλλια στο στήθος. Ιστορική η παρουσία της Κυπριακής 
αποστολής στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά …   

ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΧΧ άρη στην πρωτοβουλία του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Δρ Ζαγκ 
Ρογκ, το Ευρωπαϊκό Διεθνές Φεστιβάλ Νέων (EYOF) παραμένει η μοναδική πολύ-
αθλητική διοργάνωση στη γηραιά ήπειρο, η οποία διεξάγεται ανά διετία. 

Φέτος, είχα την τιμή να ηγηθώ της Κυπριακής 30μελούς αποστολής στη διοργάνωση αυτή, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Τραπεζούντα από τις 24 μέχρι τις 29 Ιουλίου 2011.  Την αποστολή αποτελούσαν 16 
αθλητές από 6 αθλήματα με συνολικό τελικό απολογισμό  κατάκτησης μεταλλίων, ένα αργυρό στο άλμα 
εις ύψος με την Λεοντία Καλλένου και ένα χάλκινο στα 1500 μέτρα με την Μερόπη Παναγιώτου. 

Δυστυχώς, αυτές οι διακρίσεις των αθλητριών μας στους αγώνες, αποτέλεσαν την αφορμή δημο-
σίευσης προπαγανδιστικών σχολίων στην ημερήσια εφημερίδα των αγώνων που σκοπό είχαν την δι-
αμόρφωση άποψης στις υπόλοιπες αποστολές περί ύπαρξης δύο κρατών («Βορρά» και «Νότου») στην 
Κύπρο. Οι συγχρονισμένες ενέργειες από πλευράς διοίκησης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής 
και των υπευθύνων της αποστολής στην Τραπεζούντα, απέφεραν καρπούς και τα δημοσιεύματα αυτά, 
έπληξαν τελικά την ίδια την οργανωτική επιτροπή των αγώνων, και τους σκοπούς που προσπάθησε να 
εξυπηρετήσει. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην άριστη συνεργασία μεταξύ των αθλητών, των προπονη-
τών και των μελών ιατρικής ομάδας με τη Διοίκηση της αποστολής, που είχε ως αποτέλεσμα να διαμορ-
φωθεί το κλίμα εκείνο, που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για αξιοπρεπή αθλητική παρουσία. Η τελευ-
ταία, απέσπασε κολακευτικά σχόλια από σχεδόν όλους τους διοικητικούς των υπόλοιπων αποστολών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΟΡΕΛΛΗΣ 
Διοικητικός Λειτουργός ΚΟΕΔιοικητικός Λειτουργός ΚΟΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΜΑ
1 Αδάμου Ανδρέας Στίβος 
2 Χούλος Δημήτρης Στίβος
3 Καρακώστας Στέφανος Στίβος 
4 Καζακαίος Στέλιος Στίβος 
5 Καλλένου Λεοντία Στίβος 
6 Κολοκούδια Πηνελόπη Στίβος
7 Παναγιώτου Μερόπη Στίβος 
8 Κονναρής Σεμπαστιάν Κολύμβηση  
9 Χρυσοστόμου Έρικα Κολύμβηση 
10 Καουράνης Χρίστος Τζούντο 
11 Χατζηαδάμου Ευδοκία Τζούντο
12 Παλταγιάν Δήμος Ποδηλασία  
13 Κρασιάς Μιχάλης Γυμναστική
14 Λουκαΐδης Στέφανος Γυμναστική
15 Σολέας Χρίστος Γυμναστική
16 Παπαγιάννης Λέαντρος  Αντισφαίριση

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 2011 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Α/Α ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Μιχαηλίδης Νάκης Εκπρόσωπος Ε.Σ. ΚΟΕ
2 Κορέλλης Γιώργος Αρχηγός αποστολής
3 Παναγιώτου Λένος Βοηθός Αρχηγός αποστολής
4 Νησιώτης Σίμος Γιατρός
5 Φραγκόπουλος Χαπέρης Φυσιοθεραπευτής
6 Σπύρου Σπύρος Προπονητής Στίβου
7 Αποστολίδης Γιάννης Προπονητής Στίβου
8 Σκουρίδης Βασίλης Προπονητής Κολύμβησης
9 Σκουρουμούνης Μιχάλης Προπονητής Τζούντο
10 Τσουπίν Αλεξάντερ Προπονητής Ποδηλασίας
11 Πετρίδης Παναγιώτης Προπονητής Γυμναστικής
12 Άγγονας Δημήτρης Κριτής Γυμναστικής
13 Καλλίας Φώτος Προπονητής Αντισφαίρισης
14 Σοφιόπουλος Νίκος Δημοσιογράφος

ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4
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ΠΕΡΗΦΑΝΑ 
ΝΙΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
μας στην Τραπεζούντα η Κυπριακή 
αποστολή επισκέφθηκε τη Μονή 
Παναγίας Σουμελά που βρίσκεται 
περίπου μία ώρα οδικώς από την 
Τραπεζούντα. Πρόκειται για ορθό-
δοξο μεσαιωνικό μοναστήρι που 
χτίστηκε τον 4ο μ. Χ. αιώνα και 
αποτελεί σύμβολο του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Το 2010 οι Τούρκοι 
έδωσαν για πρώτη φορά άδεια στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και τελέ-
στηκε η λειτουργία της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου.  

Οι συνοδοί και αθλητές ανέβη-
καν με τα πόδια στο χώρο της Μο-
νής που πλέον λειτουργεί ως Μου-
σείο από το Τουρκικό κράτος. Το 
συγκλονιστικό μέρος όπου κτίστη-
κε μπορεί να καταγραφεί μόνο στα 
μάτια όποιου ανέβει τον εξαιρετικά 
ανηφορικό δρόμο για περισσότερο 
από μισή ώρα. Στη λαξεμένη στον 
απότομο βράχο Μονή, σώζονται οι 
αγιογραφίες εκατονταετιών, ενώ η 
όλη περιοχή αποτελεί τον μεγάλο 
τουριστικό προορισμό της Τραπε-
ζούντας. 

Η Η Κυπριακή αποστο-
λή μετέβη στην 
Τρ α π ε ζ ο ύ ν τ α , 

μέσω της διαδρομής Λάρνα-
κα-Αθήνα-Κωνσταντινούπολη-
Τραπεζούντα, σε ένα ταξίδι που 
διήρκεσε περίπου 15ώρες. Στην 
Κωνσταντινούπολη, υπήρξε 
εσωτερική αλλαγή στα αεροδρό-
μια, και έτσι η αποστολή πέρασε 
οδικώς δια μέσου της Πόλης. 
Δόθηκε η ευκαιρία έστω και μέσα 
από το πούλμαν οι αθλητές και οι 
συνοδοί να δουν μέρη που είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένα με τη Βυζαντινή 
ιστορία όπως τον Κεράτιο κόλπο και 
τα εντυπωσιακά τείχη της Πόλης. Η 
Αγία Σοφία, δέσποζε από μακριά, κατά 
το πέρασμα μας πάνω από τις γέφυρες 
του Βοσπόρου, που συνδέουν -όπως λένε 
στην Τουρκία- την Ευρώπη με την Ασία. 
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ΕΚΕΙ ΠΟΑΚΜΑΣΟ ΠΟΝΤΙΑΚΕΛΛΗΝΙΣΜ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΟΥΜΕΛΑ

1
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1. Μεγάλο μέρος της 
τελετής έναρξης είχε ως 

κύριο θέμα τους Ποντιακούς 
χορούς. 2.  Η επίσκεψη της 
αποστολής στην Παναγία Σουμελά. 
3. O αρχηγός αποστολής Γιώργος 
Κορέλλης, και ο Βοηθός αρχηγός 
αποστολής Λένος Παναγιώτου κατά 
τη διαδικασία των διαπιστεύσεων. 
4.4. Ο Μιχάλης Κρασιάς ήταν ο 
σημαιοφόρος στην τελετή έναρξης. 
5.5. Ο ναός της Αγίας Σοφίας όπως 
τον είδαμε κατά το πέρασμα 
μας πάνω από τη Νότια γέφυρα 
του Βοσπόρου. 6.6. Ο Γιώργος 
Κορέλλης κατά την παρέμβαση-
καταγγελία στη σύσκεψη των 
αρχηγών αποστολών όλων των 
χωρών. 7.7. Η Κυπριακή αποστολή 
στην είσοδο του Ολυμπιακού 
Χωριού, που στεγάστηκε εντός των 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου 
Καραντενίζ.

1. Μεγάλο μέρος της
τελετής έναρξης είχε ως

κύριο θέμα τους Ποντιακούς
χορούς. 22.  Η επίσκεψη της  
αποστολής στην Παναγία Σουμελά
33. O αρχηγός αποστολής Γιώργος

ΠΟΥ ΑΣΕ ΚΟΣ ΜΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4

Καλά προετοιμασμένη παρουσιάστηκε η Κυπριακή 
αποστολή στο ενδεχόμενο που οι Τούρκοι διοργα-
νωτές θα χρησιμοποιούσαν τη διοργάνωση προκει-
μένου να περάσουν πολιτικά μηνύματα σε βάρος της 
Κύπρου. Η πρόκληση δεν άργησε να έρθει, και αφο-
ρούσε στην αναφορά στην επίσημη εφημερίδα των 
αγώνων για τη χάλκινη νικήτρια των 1500 μέτρων 
Μερόπη Παναγιώτου. 

Ύστερα από διαβούλευση με τη νομική υπηρεσία 
και τις αρχές της ΚΟΕ, η παρέμβαση του Αρχηγού της 
Κυπριακής αποστολής υπήρξε καταλυτική προβαίνο-
ντας σε γραπτή καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Ολυ-
μπιακή Επιτροπή της ενέργειας των διοργανωτών. Η 
γραπτή απάντηση-απολογία προς την Κυπριακή Ολυ-
μπιακή Επιτροπή, ήλθε αμέσως από τον Πρόεδρο της 
Ε.Ο.Ε. κ. Πάτρικ Χίκι. 

Παράλληλα, την προτελευταία μέρα των αγώνων, 
ο Γιώργος Κορέλλης με παρέμβαση του ενώπιον 
όλων των αποστολών που είχαν προσέλθει για την 
καθημερινή ενημέρωση και για να ακούσουν τις λε-
πτομέρειες που θα αφορούσαν στην τελετή λήξης, 
εξέθεσε την οργανωτική επιτροπή παρόντος και του 
Προέδρου της Νιχάτ Ντόκερ :  «Η Κύπρος είναι ανε-
ξάρτητη Δημοκρατία, αναγνωρισμένη από τα Ηνωμέ-
να Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή, και την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η 
αιτία της παρέμβασης μου, αφορά την αθλήτρια μας, 
η οποία κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 1500μ. Η 
Μερόπη Παναγιώτου είναι από την Κύπρο, και όχι από 
τη “Νότια Κύπρο”.  Θλίβομαι και αποτελεί ντροπή που 
η οργανωτική επιτροπή, χρησιμοποιεί την επίσημη 
εφημερίδα των αγώνων, υπό το λογότυπο της Ευ-
ρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής για να προωθήσει 
πολιτικά ζητήματα σε αυτούς τους αγώνες. Πραγμα-
τικά δεν μου αρέσει που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, 
αλλά είμαι υποχρεωμένος να καταγγείλω το γεγονός. 
Αν διαβάσετε την εφημερίδα θα το βρείτε.  Η Κύπρος 
είναι ανεξάρτητη χώρα, και έτσι έχει γίνει αποδεκτή 
για να συμμετάσχει στους αγώνες. Αναμένω από την 
οργανωτική επιτροπή, να απολογηθεί σε όλους τους 
αρχηγούς των αποστολών που βρίσκονται εδώ, και 
επιπρόσθετα να διορθωθεί το συγκεκριμένο άρθρο. 
Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή, θα πρέπει να δι-
ασφαλίσει ότι αυτό θα γίνει και παράλληλα να διαβι-
βαστεί σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Αυτά τα 
πράγματα που συνέβησαν, απέχουν πολύ από τους 
σκοπούς των αγώνων αυτών».

Ο Αρχηγός της Κυπριακής αποστολής καταχειρο-
κροτήθηκε από το σύνολο των Ευρωπαίων ομολό-
γων του.  

2
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ΣΤΙΒΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
# ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 400Μ. 52.86 17ος

2 ΧΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ --- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 100Μ. --- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

4 ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 67,60Μ. 9ος

5 ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ 1,79Μ. ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

6 ΚΟΛΟΚΟΥΔΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 100Μ. 12.74 23η

200Μ. 26.10 22η

7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 800Μ. 2.09.10 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 5η

1500Μ. 4.29.13 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
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ΟΟΟΛΛΛΥΥΜΜΜΜΠΠΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟΙ
ΡΡΡΡΥΥΥΥΘΘΘΜΜΜΜΟΟΟΟΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

ΠΕΡΗΦΑΝΑ 
ΝΙΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
# ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΠΑΛΤΑΓΙΑΝ ΔΗΜΟΣ CRITERIUM HEAT 2 
25.5KM (1.7X15) 32ΟΣ LAP - 1

MEN’S TIME TRIAL 
9.0KM (4.5X2) ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΑΧΤΗΚΕ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
70,8 ΚΜ (11,8 Χ 6) 1:49:31 79/91

ΙΟ

ΛΙΟ

ΤΟ

1
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ΤΕΥΧΟΣ
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣΜΕΣΑ ΑΠΟΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΦΑΚΟ

5
6

9

8

1, 2. 1, 2. Η Πηνελόπη Κολοκούδια (6η σειρά) στην 
προσπάθεια της στα 200μ.
3.  3.  Η Μερόπη Παναγιώτου στην κούρσα που κέρδισε το 
Χάλικνο μετάλλιο.
4, 5. 4, 5. Τη «μάχη» στους δρόμους της Τραπεζούντας 
έδωσε στην Ποδηλασία ο Παλταγιάν.
6. 6. Το μετάλλιο της Παναγιώτου πανηγυρίστηκε από την 
Κυπριακή αποστολή στο στάδιο του Στίβου.
8. 8. Ο Στέλιος Καζακαίος στην προσπάθεια του στη 
Σφυροβολία. Για λίγα εκατοστά έχασε την είσοδο στην 
τελική οκτάδα.
9. 9. Ο Ανδρέας Αδάμου λίγο πριν τον τερματισμό στα 
400μ.
10. 10. Οι αθλητές Δημήτρης Χούλος, Στέφανος 
Καρακώστας, Ανδρέας Αδάμου, και Στέλιος Καζακαίος 
στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
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ΟΟΟΛΛΛΥΥΜΜΜΜΠΠΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟΙ
ΡΡΡΡΥΥΥΥΘΘΘΜΜΜΜΟΟΟΟΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

ΠΕΡΗΦΑΝΑ 
ΝΙΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

1 2

3

4

5

9

1. 1. Η Ευδοκία Χατζηαδάμου στην προσπάθεια της, στην κατηγορία των 48kg. 2. 2. Η ομάδα της 
Γυμναστικής στο Ολυμπιακό Χωριό. 3. 3. Η Έρικα Χρυσοστόμου στα 100μ. Πρόσθιο, όπου πέτυχε 
νέο Παγκύπριο ρεκόρ. 4. 4. Ο Σεμπαστιάν Κονναρής και η Έρικα Χρυσοστόμου με τον προπονητή 

τους Βασίλη Σκουρίδη, έξω από το κολυμβητήριο της Τραπεζούντας. 5. 5. Η υψηλή ζέστη και 
υγρασία δυσκόλεψαν τις προσπάθειες των αθλητών όλες τις μέρες των αγώνων. 6. 6. Ο αθλητής της 
Αντισφαίρισης Λέαντρος Παπαγιάννης με τον προπονητή του Φώτο Καλλία. 7. 7. Ο Αντισφαιριστής 

Λέαντρος Παπαγιάννης. 8. 8. Η ομάδα της Γυμναστικής : Μιχάλης Κρασιάς, Δημήτρης Άγγονας 
(Κριτής), Παναγιώτης Πετρίδης (Προπονητής), Χρίστος Σολέας, και Στέφανος Λουκαΐδης. 9. 9. Η 
Έρικα Χρυσοστόμου με τον Βασίλη Σκουρίδη. 10. 10. Ο Σεμπαστιάν Κονναρής, λίγο πριν ξεκινήσει 
μία από τις προσπάθειες του. 11. 11. Οι αθλητές του Τζούντο, Ευδοκία Χατζηαδάμου και Χρίστος 

Καουράνης με τον προπονητή τους Μιχάλη Σκουρουμούνη. 12. 12. Την 8η θέση στο μονόζυγο και την 
10η στο σύνθετο ατομικό κατέλαβε ο Μιχάλης Κρασιάς.
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ΤΕΥΧΟΣ
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
# ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΚΟΝΝΑΡΗΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΚΡ. 2:05.45 31ος

400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΚΡ. 4:20.61 27ος

200Μ. ΥΠΤΙΟ ΗΜΙΤ. 2:10.51 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 
ΡΕΚΟΡ 15ος

2 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΙΚΑ 100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ 1:16.77 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 
ΡΕΚΟΡ 15η

200Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ 2:51.51 22η

200Μ. ΜΕΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 2:39.14 26η

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
# ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 Κρασιάς Μιχάλης Σύνθετο Ατομικό 80,050 10ος

Κρίκοι 13,525 6ος

Πλάγιος Ίππος 11,025 8ος

Μονόζυγο 11,650 8ος

2 Κρασιάς Μιχάλης Σύνθετο Ομαδικό 156,650 13/31

Λουκαίδης Στέφανος

Σολέας Χρίστος

ΤΖΟΥΝΤΟ
# ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΚΑΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60 ΚΙΛΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ «16»

2 ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 48 ΚΙΛΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ «16»

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
# ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝΤΡΟΣ ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΦΑΣΗ «32»
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Η ολιγάριθμη Κυπριακή αποστολή, κατάφερε να ξεχωρίσει στους 
Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων με τη μεστή της παρουσία, 

επιστρέφοντας στην Κύπρο με έξι μετάλλια. Ανάμεσα σε 71 χώρες, μεταξύ 
των οποίων υπερδυνάμεις του Παγκοσμίου Αθλητισμού, όπως η Βρετανία 
(χωρισμένη σε πέντε διαφορετικές συμμετοχές), η Αυστραλία, ο Καναδάς 
η Νότιος Αφρική η Κένυα και η Τζαμάικα, αλλά και χώρες εκατοντάδων 
εκατομμυρίων κατοίκων όπως η Ινδία, η Ινδονησία και το Πακιστάν, η Κύπρος 
κατέλαβε την 11η θέση στον πίνακα των μεταλλίων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

38  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

ΚΑΛΥΤΕΡ
ΑΠΟ ΠΟΤ
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Οι 4οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέων πραγματο-
ποιήθηκαν στο Isle of Man μεταξύ 7-13 Σεπτεμβρί-
ου. Η Κύπρος συμμετείχε με  22μελη αποστολή της 
οποίας είχα την τιμή να έχω την ευθύνη μαζί με τον 
βοηθό αρχηγό Γιώργο Τερεζόπουλο. 

Ο τελικός απολογισμός της αποστολής ήταν εξαι-
ρετικός και απέφερε στην Κύπρο έξι μετάλλια. Ο Μι-
χάλης Κρασιάς κατέκτησε δύο Χρυσά στον Πλάγιο 
Ίππο και στους Κρίκους και η Λεοντία Καλλένου στο 
Άλμα εις Ύψος. Κατακτήθηκαν επίσης και τρία χάλκι-
να από την Μερόπη Παναγιώτου στα 1500μ., τον Μι-
χάλη Κρασιά στο Έδαφος και τον Όμηρο Ζάγκα στα 
50μ. Πρόσθιο στην κολύμβηση. Η Κύπρος κατετάγη 
στην 11η θέση σε σύνολο 71 χωρών που έλαβαν 
μέρος στους αγώνες, επίδοση για την οποία είμαστε 

πολύ περήφανοι.
Οι αγώνες κύλησαν χωρίς απρόοπτα, εκτός από 

τον τραυματισμό του αθλητή μας της Γυμναστικής 
Ξένιου Παπαευριπίδου. Ο αθλητής μας, επέδειξε με-
γάλο ψυχικό σθένος και παρά τον τραυματισμό του 
αγωνίστηκε και προσπάθησε να κάνει το καλύτερο 
δυνατόν κάτι που τον τιμά ιδιαίτερα. Ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ πρέπει να δοθεί και στην ιατρική μας ομάδα 
που αποτελείτο από τον γιατρό Χριστάκη Γεωργίου 
και τον φυσιοθεραπευτή Νίκο Ζένιο. 

Η αποστολή συμμετείχε  και σε εκδηλώσεις κοι-
νωνικού χαρακτήρα . Μια από αυτές ήταν η επίσκεψη 
σε δημοτικό σχολείο του Isle of Man και η γνωριμία 
της ομάδας με τα παιδιά.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα 
μέλη της αποστολής για την υποδειγματική συμπερι-
φορά και άριστη συνεργασία, η οποία απέφερε αυτές 
τις πολύ μεγάλες επιτυχίες για την Κύπρο μας. Όλα 
τα μέλη της αποστολής αποδίδουν ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ, στον Πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ουράνιο Ιωαννίδη 
που ήταν παρόντας σε όλες ανεξαίρετα τις προσπά-
θειες των αθλητών και τους βοήθησε ιδιαίτερα στον 
τομέα της ψυχολογίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΜΑ
1 Καζακαίος Στέλιος Στίβος 
2 Χαραλάμπους Χαράλαμπος Στίβος 
3 Καλλένου Λεοντία Στίβος 
4 Παναγιώτου Μερόπη Στίβος 
5 Ζάγκας Όμηρος Κολύμβηση
6 Χατζηκωνσταντίνου Ιάκωβος Κολύμβηση
7 Λοΐζου Χρίστος Ποδηλασία
8 Κνέκνα Στέλλα Μπάντμιντον
9 Κρασιάς Μιχάλης Γυμναστική
10 Παπαευριπίδου Ξένιος Γυμναστική
11 Σολέας Χρίστος Γυμναστική

ΡΑ 
ΤΕ…

ISLE OF MAN 2011– ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Α/Α ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Ιωαννίδης Ουράνιος Πρόεδρος ΚΕΚΑ
2 Μιχαηλίδης Σταύρος Αρχηγός αποστολής
3 Τερεζόπουλος Γιώργος Βοηθός Αρχηγός αποστολής
4 Γεωργίου Χριστάκης Γιατρός
5 Ζένιου Νίκος Φυσιοθεραπευτής
6 Θωμά Νεοκλής Συνοδός Στίβου 
7 Καλογήρου Λουκάς Προπονητής Στίβου
8 Παπαβασιλείου Γιώργος Προπονητής Κολύμβησης
9 Κασάπης Ευτύχιος Προπονητής Ποδηλασίας
10 Σαϊάν Ιρβάν Προπονητής Μπάντμιντον
11 Στυλιανού Σωτήρης Προπονητής Γυμναστικής
12 Σοφιόπουλος Νίκος  Δημοσιογράφος

ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4

ΤΙΜΗΤΙΚΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Διοικητικός Λειτουργός ΚΟΕ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

ΣΤΙΒΟΣ
# ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ
1 ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ 1,79Μ. ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 1500Μ. 4.47.47 ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

800Μ. 2.23.07 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

3 ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 63,52Μ. 5ος

4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3000Μ. 9.04.03 9ος

1500Μ. 4.19.83 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ 1,79Μ. ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

1500Μ. 4.47.47 ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

800Μ. 2.23.07 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 63,52Μ. 5ος

3000Μ. 9.04.03 9ος

1500Μ. 4.19.83 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

ΟΙ
ΜΕΤΟΝ Φ
ΦΑ

1

4

5

8
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ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4

1. Ο Χρήστος Λοϊζου δέχεται τις τελευταίες οδηγίες από τον Ευτύχιο Κασάπη λίγο πριν 
ξεκινήσει τις προσπάθειες του στην Ποδηλασία. 2.2. Ο κ. Ουράνιος Ιωαννίδης συγχαίρει την 
Μερόπη Παναγιώτου αμέσως μετά την απονομή του χάλκινου μεταλλίου. 3.3.  Mία από τις 
επιτυχημένες προσπάθειες της Λεοντίας Καλλένου στο Isle of Man. 4.4. H χάλκινη νικήτρια 
του δρόμου των 1500μ. Μερόπη Παναγιώτου μαζί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη της Αθήνας 

στην ίδια απόσταση Κέλι Χολμς, και τον βοηθό αρχηγό αποστολής Γιώργο Τερεζόπουλο. 
5, 6. Οι αποστολές ξεναγήθηκαν στο νησί, χρησιμοποιώντας ως μέσο μεταφοράς 

ατμομηχανή. 7. Οι αθλητές της Κολύμβησης Ιάκωβος Χατζηκωνσταντίνου και Όμηρος 
Ζάγκας με τον προπονητή τους Γιώργο Παπαβασιλείου. 8.8. O Στέλιος Καζακαίος με το 
Χαράλαμπο Χαραλάμπους 9. Ο Γιατρός της αποστολής Χριστάκης Γεωργίου με τον 
Χαράλαμπο Χαραλάμπους και την Μερόπη Παναγιώτου. 10.10. O Πρόεδρος της ΚΟΕ 
Ουράνιος Ιωαννίδης απονέμει το χρυσό μετάλλιο στην Λεοντία Καλλένου. 
11. H Στέλλα Κνέκνα συμμετείχε στο Μπάντμιντον μαζί με τον προπονητή της 
Σαϊάν Ιρβάν .

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
# ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ 50Μ.ΠΡΟΣΘΙΟ 29.48 (ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ) ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ 1.06.56 (ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ) 4ος

50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 24.06 (ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ) 12ος

100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 52.70 (ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ) 14ος  

2 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ 200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.57.51 (ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ) 17ος

400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4.03.76 (ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ) 7ος

1500Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 16.02.22 (ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ) 6ος

αϊάν Ιρβάν .

Λοϊζου δέχεται τις τελε
προσπάθειες του στην Π

αγιώτου αμέσως μετά τη
προσπάθειες της Λεοντ

των 1500μ. Μερόπη Πα
απόσταση Κέλι Χολμς,
ι αποστολές ξεναγήθηκ
μηχανή. 77. Οι αθλητές τη
κας με τον προπονητή τ
ράλαμπο Χαραλάμπους

# ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
1 ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ 50Μ.ΠΡΟΣΘΙΟ

100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ

50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ

100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ

2 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ 200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ

400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ

1500Μ. ΕΛΕΥΘΕΡ
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣΕΣΑ ΑΠΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΦΑΚΟ

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
# ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΚΝΕΚΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ  2.37.22 ΦΑΣΗ «32»

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
# ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΛΟΪΖΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ  2.37.22 11/45

90ΚΜ ΣΙΡΚΟΥΪΤ 31/40
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
# ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΣΗ

1 ΚΡΑΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΚΟΙ 13,850 ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΠΛΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 13.800 ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΕΔΑΦΟΣ 13.300 ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 77.300 6ος

2 ΣΟΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΔΑΦΟΣ 12,950 5ος

ΔΙΖΥΓΟ 12.550 7ος

ΜΟΝΟΖΥΓΟ 9.850 8ος

3 ΠΑΠΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΞΕΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 11.850 6ος

ΕΣΦΙΞΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ Ο ΞΕΝΙΟΣΕΣΦΙΞΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ Ο ΞΕΝΙΟΣ
Η Γυμναστική έκλεψε την παράσταση στους αγώνες με τα τρία μετάλλια που κατέκτησε ο Μιχάλης 

Κρασιάς. Ωστόσο ολόκληρη η ομάδα, είχε τα φώτα στραμμένα πάνω της για αρκετές μέρες. Αιτία ο 
τραυματισμός του Ξένιου Παπαευριπίδου στην προπόνηση την προηγούμενη μέρα πριν από τον αγώ-
να στο Σύνθετο ομαδικό, γεγονός που στέρησε τελικά τη δυνατότητα στην ομάδα να διεκδικήσει το 
μετάλλιο. 

Ο αθλητής που πέρασε αρκετές ώρες στο νοσοκομείο, αν και χρησιμοποιούσε πατερίτσες για το 
περπάτημα, έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε στον Πλάγιο Ίππο, όπου κατάφερε να περάσει στον τελικό 
και να καταλάβει τελικά την 6η θέση στο αγώνισμα, όπου δεν καταπονείται ιδιαίτερα το πόδι στην έξοδο. 
Για την περίπτωση του ενδιαφέρθηκε και ο πρίγκιπας του Έσσεξ Έντουαρτ, που τον επισκέφθηκε λίγο 
μετά τον αγώνα του και τον συνεχάρη, παρουσία και του φυσιοθεραπευτή της ομάδας Νίκου Ζένιου.   

1

2

3

4
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ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4

1. Η ομάδα της Γυμναστικής αποτελούμενη από τους 
Μιχάλη Κρασιά, Ξένιο Παπαευριπίδου, Χρίστο Σολέα 
και τον προπονητή τους Σωτήρη Στυλιανού. 2. 2. O Ξένιος 
Παπαευριπίδου δέχεται την βοήθεια από το φυσιοθεραπευτή 
της ομάδας Νίκου Ζένιου. 3.3. Ο πρίγκιπας του Έσσεξ Έντουαρτ 
ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση του Ξένιου Παπαευριπίδου 
και τον επισκέφθηκε αμέσως μετά το τέλος της προσπάθειας 
του. 4.4. Ο Χρίστος Σολέας σε μια προσπάθεια του στο Έδαφος. 
5.5. Από την επίσκεψη της Κυπριακής αποστολής στο “Dhoon 
School”.  Διακρίνονται οι Λουκάς Καλογήρου, Λεοντία 
Καλλένου και Νεοκλής Θωμά. 6.6. Η Λεοντία Καλλένου ήταν 
η σημαιοφόρος στην τελετή έναρξης. 7. 7. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης 
στη Γενική Σύσκεψη των Αρχηγών αποστολών και των 71 χωρών. 
8.8. H Κυπριακή αποστολή στην τελετή έναρξης. 9, 10.9, 10. Κάθε βράδι,  
πραγματοποιείτο συνάντηση ολόκληρης της αποστολής,  γινόταν ο 
απολογισμός της μέρας που ολοκληρώθηκε και δίνονταν οι οδηγίες 
στους αθλητές για την επόμενη. 11. 11. Ο Χρίστος Σολέας εκπροσωπεί 
την Κύπρο στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό μεταξύ των αθλητών όλων 
των αποστολών. 
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άδι, 
αν ο
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ωπεί 

ν όλων 

ΠΑΡΟΥΣΙΠΑΡΟΥΣΙΑ Α 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΠΙΠΕΕΠΙΠΕΔΑΔΑ

Η Κυπριακή αποστολή συμμετείχε σε όλες τις πα-
ράπλευρες δραστηριότητες που πραγματοποιήθη-
καν από την οργανωτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια 
των αγώνων. Ανάμεσα σε άλλα, αθλητές και συνοδοί 
επισκέφθηκαν δημοτικό σχολείο, όπου οι μαθητές 
του οργάνωσαν εκδήλωση για την Κύπρο. Το διδα-
κτικό πρόγραμμα προσαρμόστηκε για μια ολόκλη-
ρη εβδομάδα σε θέματα που αφορούν την πατρίδα 
μας και στους μαθητές δόθηκαν από την αποστολή 
αναμνηστικά για την Κύπρο. Επίσης οι αθλητές περι-
ηγήθηκαν το νησί, και έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικό 
διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν όλες οι αποστο-
λές. Συμμετείχαν επίσης στις εκδηλώσεις της τελετής 
λήξης. 

ευτή 
ουαρτ
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For all Teamwear needs:
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΜΕΓΑΡΟΜΕΓΑΡΟ

Στο πλαίσιο εμπλουτισμού της ιδιωτικής πινακοθήκης και γλυπτοθήκης της ΚΟΕ, φιλοξενήθηκε στο Ολυμπιακό 

Μέγαρο, έκθεση τέχνης με συμμετοχή καλλιτεχνών από όλη την Κύπρο. Οι καλλιτέχνες παρουσίασαν έργα που 

ενέπιπταν στις κατηγορίες ζωγραφικής, σχεδίου, καρικατούρας, γλυπτικής, χαρακτικής γραφικών και φωτογραφίας 

με συνολικό αριθμό εκθεμάτων που ξεπερνούσε τα 50 έργα.  Τα εγκαίνια της έκθεσης αυτής που είχε ως θέμα τον 

Ολυμπισμό και τον Αθλητισμό, πραγματοποιήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 στην αίθουσα “Cyta Ευ Αγωνίζε-

σθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Τα εγκαίνια τίμησε με την παρουσία του, ανοίγοντας της έκθεση ο χωρεπίσκοπος Με-

σαορίας Γρηγόριος. Η έκθεση παρέμεινε ανοιχτή για το κοινό για διάστημα ενός μηνός. Τα έσοδα από τις πωλήσεις 

των έργων διατέθηκαν για ενίσχυση της προετοιμασίας της Ολυμπιακής μας ομάδας που προετοιμάζεται για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
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ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΛΑΜΨΗ
ΓΚΟΟΥΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ: 
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2018 

Το Γκολντ Κόουστ είναι η 6η σε πληθυσμό πόλη της Αυστραλίας, αριθμώντας περίπου 550.000 
κατοίκους. Βρίσκεται σε απόσταση 100 περίπου χιλιομέτρων, νοτίως της πρωτεύουσας 
Μπρίσμπεϊν, και διαθέτει από τις πλέον σύγχρονες υποδομές, ενώ παράλληλα είναι και ένας 
από τους δημοφιλέστερους  τουριστικούς προορισμούς της χώρας

Πραγματοποιήθηκε από τις 7-12 
Νοεμβρίου στα νησιά Σεντ Κιτς & 
Νέιβις, η Γενική Συνέλευση των Κοι-
νοπολιτειακών Αγώνων παρουσία 
εκπροσώπων από 70 χώρες. Την Κυ-
πριακή Επιτροπή Κοινοπολιτειακών 
Αγώνων (Κ.Ε.Κ.Α.), εκπροσώπησε ο 
Ταμίας της  Κ.Ο.Ε. κ. Δαμιανός Χατζη-
δαμιανός. 

Στη ψηφοφορία για την ανάδειξη 
της διοργανώτριας πόλης,  το  Γκό-
ουλντ Κόουστ της πολιτείας του Κου-
ίνσλαντ, επικράτησε με 42 ψήφους 
έναντι 28, της Χαμπαντότα (Σρι Λάν-
κα).  Είναι η 5η φορά που οι αγώνες 
θα πραγματοποιηθούν στην Αυστρα-
λία. Θα διεξαχθούν από τις 4-15 
Απριλίου 2018.

Στη συνεδρία της Επιτροπής που 
αφορά στα Μέσα Ενημέρωσης, δό-
θηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τηλεοπτι-
κή κάλυψη των αγώνων . Αποφασί-

στηκε όπως, για τις ώρες διεξαγωγής 
κάθε αγωνίσματος,  να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η τοπική ώρα των χωρών, 
στις οποίες υπάρχει ανά περίπτωση, 
αυξημένο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. 

Στο πλαίσιο των εργασιών πα-
ρουσιάστηκε ο απολογισμός των 
αγώνων της Ινδίας (2010), και των 
Αγώνων Νέων στο Isle of Man 
(2011), όπως και η πρόοδος που 
επιτελείται σε σχέση με την επό-
μενη διοργάνωση στη Γλασκό-
βη (2014). Οι επόμενοι 
αγώνες Νέων ανατέθη-
καν διαδοχικά στη Σα-
μόα (2015) και στη Σάντα 
Λουτσία (2017). Η Κύπρος έχει 
εκδηλώσει ενδιαφέρον  να δι-
οργανώσει τους αντίστοιχους 
αγώνες Νέων το 2021. 

Η επόμενη Γενική Συνέλευση,  
θα πραγματοποιηθεί στην Καμπάλα/
Ουγκάντα το 2012.

Πραγματοποιήθηκε από τις 7-12
στηκε όπως, για τις ώρες δ
κάθε αγωνίσματος να λ

ΓΙΑ 5η ΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΚΚΚΚΟΟΟΙΙΝΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2018
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ΤΕΥΧΟΣ
2011/3-4

Ο Δαμιανός 
Χατζηδαμιανός, με 
τον Μάικλ Κάβαναχ 
(Σκοτία), στις 
εγκαταστάσεις 
του «Broadbeach 
Bowls Club».

Ο 
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το
(Σ
εγ
τ
B

Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
H απόφαση για συμπερίληψη στο πρόγραμμα του αθλήματος της Σκοποβολής  αποτέλεσε σημαντική επιτυ-

χία. Το θέμα ετέθη από Κυπριακής πλευράς και η πρόταση έτυχε θερμής υποστήριξης από τους εκπροσώπους 
της Ωκεανίας αλλά και των Ευρωπαϊκών χωρών. Κατόπιν άλλων προτάσεων,  η Συνέλευση αποφάσισε όπως ο 
συνολικός αριθμός των αγωνισμάτων για τα Παραολυμπιακά αθλήματα το 2018 να ανέλθει στα 20, ενώ από 
τούδε και στο εξής στην Πάλη και στο Τζούντο θα απονέμονται δύο χάλκινα μετάλλια.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης, ο κ. Χατζηδαμιανός, συναντήθηκε μεταξύ άλλων  με τον αποχωρήσαντα 
Πρόεδρο Μάικ Φένελ, που κατείχε το αξίωμα για 17 χρόνια και δεν διεκδίκησε επανεκλογή.  Τη θέση του κατέ-
λαβε ο Τούνκου  Ίμραν μέλος της Βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας. Είχε επίσης συναντήσεις με τον Μαρκ 
Στόκγουελ που ηγήθηκε  της οργανωτικής επιτροπής του Γκόουλντ Κόουστ για την ανάληψη της διοργάνωσης,  
τον Δήμαρχο της πόλης Ρον Κλαρκ και τον Πρόεδρο της Αυστραλιανής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων, 
Σαμ Κόφφα.  

Δέκα αθλήματα περιλαμβά-
νονταν  στο πρόγραμμα πριν τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας : 

Στίβος 
Κολύμβηση
Μπάντμιντον  

Πυγμαχία  
Άρση Βαρών  

Σκουός  
Χόκεϊ 

Μπόουλς
 Νέτμπολ (γυναίκες)

 Ράγκμπι 7 

Επτά αθλήματα, επιλέγη-
καν  με βάση κριτήρια που 

αφορούσαν  κυρίως σε αριθμό 
χωρών και αθλητών που έχουν 
παρουσία σε αυτά, παρουσία 
αθλητών παγκοσμίου επιπέ-

δου, και θεμάτων που έχουν να 
κάνουν με τα τηλεοπτικά: 

Καλαθόσφαιρα
Σκοποβολή

Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Ποδηλασία
Γυμναστική

Τρίαθλο
 Πάλη

Παραολυμπιακό πρόγραμμα: 
Κολύμβηση
Μπόουλς 

 Άρση

10+7ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
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Η Η Ισπανία, έγινε η πρώτη χώρα που θα διοργανώσει 
για 3η φορά τους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Γενι-
κή Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογει-

ακών Αγώνων, που έλαβε χώρα στη Μερσίνα στις 15 Οκτωβρίου, 
ανέθεσε στην πόλη της Ταραγόνας την διοργάνωση των 18ων 
Μεσογειακών Αγώνων. Αυτοί, θα πραγματοποιηθούν στο διάστη-
μα 30 Ιουνίου-9 Ιουλίου του 2017. Στις εργασίες της Συνέλευσης 
παραβρέθηκαν από πλευράς ΚΟΕ, ο Πρόεδρος κ. Ουράνιος Ιωαν-
νίδης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χαράλαμπος Λόττας. 

Την Ταραγόνα επισκέφθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος 
της ΚΟΕ ύστερα από πρόσκληση των διοργανωτών. Προσκάλε-
σαν αξιωματούχους των Ολυμπιακών Επιτροπών όλων των χω-
ρών που μετέχουν στους αγώνες. Αντίθετα η Αλεξάνδρεια επέλεξε 
τις επισκέψεις αντιπροσωπειών σε κάθε χώρα ξεχωριστά, για να 
προβάλει τη δική της υποψηφιότητα. Η επίσκεψη της Αιγυπτιακής 
αντιπροσωπείας στο Ολυμπιακό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε στις 
3 Σεπτεμβρίου.

Στην ψηφοφορία που έγινε στη Μερσίνα την πόλη της Τουρκί-
ας όπου θα διεξαχθούν το 2013 οι 17οι Μεσογειακοί αγώνες, η 
Ταραγόνα πρόβαλε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το 80% των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν είναι ήδη έτοιμο, 

και στην ευρύτερη περιοχή της πόλης υπάρχουν διαθέσιμες πέραν 
των 25.000 κλινών, σε ξενοδοχεία 4ης και 5ης κατηγορίας, ενώ 
βρίσκεται μόλις 95 χιλιόμετρα Νότια από την Ολυμπιακή πόλη της 
Βαρκελόνης. Παράλληλα αντιπαρέβαλε τη χιλιετή ιστορία της και 
την πολιτιστική της κληρονομιά σε αυτήν της Αλεξάνδρειας. Σε ότι 
αφορά τους χώρους διεξαγωγής των αγώνων, αυτοί θα βρίσκονται 
σε 12 διαφορετικά σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Η Βαρκελόνη 
αναμένεται να φιλοξενήσει το άθλημα της Ιππασίας.

Σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης, έπαιξε η επιτυχημέ-
νη διοργάνωση από την Αλμερία της Ισπανίας το 2005. Η πρώτη 
φορά που Ισπανική πόλη φιλοξένησε τους αγώνες ήταν το 1955 
και αυτοί έγιναν στη Βαρκελόνη. 

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 
στη ψηφοφορία 
της I.C.M.G. της 
Αλεξάνδρειας  

Παρά το ότι το χρονικό διάστημα των αγώνων θα 
περιοριστεί σε ένα δεκαήμερο που θα περιλαμβά-
νει δύο Σαββατοκυρίακα, εντούτοις στους αγώνες 
αναμένεται να δημιουργηθούν νέα ρεκόρ σε ότι 
αφορά τη συμμετοχή χωρών και αθλητών αφού η 
διοργανωτές έχουν περιλάβει στο πρόγραμμα τους 
31 συνολικά αθλήματα (!!!).

Η μεγαλύτερη συμμετοχή χωρών καταγράφηκε 
το 2001(Τύνιδα) και 2009(Πεσκάρα) όπου έλα-
βαν μέρος 23 χώρες. Στην κατηγορία χωρών που 
συμμετέχουν στους αγώνες και δεν βρίσκονται 
στη Μεσόγειο είναι η Ανδόρρα, το Σαν Μαρίνο και 
η Σερβία. Αντίθετα πολιτικοί λόγοι, είναι η αιτία που 
οι Ολυμπιακές Επιτροπές του Ισραήλ και της Παλαι-

στίνης απέχουν των αγώνων. 
Οι αγώνες διοργανώθηκαν για πρώτη φορά 

το 1951 και συνηθίζεται να γίνονται σε πόλεις της 
Μεσογείου. Η μοναδική φορά που πραγματοποιή-
θηκαν σε πόλη που δεν βρέχεται από τη Μεσόγειο 
ήταν το 1983 στην Καζαμπλάνκα (Μαρόκο). Διε-
ξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια και μέχρι το 1991 
που ήταν η μοναδική φορά που έγιναν στην Ελ-
λάδα, προηγούνταν της Ολυμπιακής χρονιάς. Από 
το 1993 και μετά ακολουθούν κατά ένα έτος τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το ρεκόρ συμμετοχής αθλητών ανήκει στη δι-
οργάνωση του Μπάρι το 1997 (3803). Οι γυναίκες 
έλαβαν μέρος στους αγώνες για πρώτη φορά στην 

Τύνιδα το 1967, ωστόσο μόλις στις τελευταίες δύο 
διοργανώσεις ξεπέρασαν τις 1000 συμμετοχές 
με την αναλογία σε σχέση με αυτή των ανδρών να 
βρίσκεται πλέον στο 2/1. Ένας από τους στόχους 
των διοργανωτών για το 2017 είναι οι συμμετοχές 
ανδρών και γυναικών να είναι σε παραπλήσιους 
αριθμούς. 

Στον συνολικό πίνακα των μεταλλίων προηγείται 
η Ιταλία, και ακολουθούν η Γαλλία και η Ισπανία. Η 
Κύπρος βρίσκεται στην 17η θέση του σχετικού πί-
νακα σε σύνολο 24 χωρών που έχουν λάβει μέρος 
στις μέχρι στιγμής διοργανώσεις. Έλαβε μέρος για 
πρώτη φορά στους αγώνες το 1983 στην Καζα-
μπλάνκα και έκτοτε συμμετέχει ανελλιπώς. 

ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΕ ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

48  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

Ο δήμαρχος της Ταραγόνας Γιόζεφ Φέλιξ Μπαλεστέρος, 
επισκεπτόμενος μία από τις πόλεις της ευρύτερης περιοχής 

(Σαλού) στις οποίες θα διεξαχθούν αγωνίσματα των 18ων 
Μεσογειακών Αγώνων.

ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΓΟΝΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΓΟΝΑ 
ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΟΥ 2017ΤΟΥ 2017
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Στις 24 Σεπτεμβρίου στην παρουσία του Προέδρου των Ευρω-
παϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών κυρίου Πάτρικ Χίκι, οι πρόεδροι 
των Ολυμπιακών Επιτροπών της Κύπρου, Δανίας και Πολωνίας, 
Ουράνιος Μ. Ιωαννίδης, κ. Νελς Νιγκάρντ, και Αντρέι Κρασίντσι, 
αντίστοιχα, συναντήθηκαν στο Πολωνικό Ολυμπιακό Κέντρο, όπου 
με γραπτή συμφωνία δήλωσαν τη δέσμευση τους για συνεργασία 
ενόψει της ανάληψης της κοινής προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Στην Συνεδρία που προηγήθηκε της υπο-
γραφής της συμφωνίας παρακάθισαν επίσης ο Υπουργός Αθλητι-
σμού και Τουρισμού της Πολωνίας, κ. Άνταμ  Γκίερσζ , ο σύμβου-
λος του Προέδρου της Πολωνίας κ. Γιαν Λιτίνσκι,  και ο Επίτροπος 
Περιβάλλοντος της Πολωνίας κ. Αντρέι Γιαγκουσίεβιτς, καθώς και 
άλλοι φιλοξενούμενοι και πρόεδροι διαφόρων υποεπιτροπών της 
Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η συνεδρία στην Πολωνία ήταν το πρώτο βήμα προς την ανάλη-
ψη κοινής δράσης από τις τρεις χώρες προς όφελος του Ολυμπι-
ακού κινήματος και του αθλητισμού στην Ευρώπη υπό την αιγίδα 
των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο γραφείο των Ευρωπαϊκών 
Ολυμπιακών Επιτροπών για Ευρωπαϊκά θέματα που εδρεύει στις 
Βρυξέλλες.

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σύμφωνα με το περιεχόμενο και μέσα στο πνεύμα της συμφωνί-

ας η κάθε μια από τις Ολυμπιακές Επιτροπές συμφώνησε να ακο-
λουθήσει τις δικές της προτεραιότητες κατά την διάρκεια της προε-
δρίας της κάθε χώρας. Αυτές καθορίστηκαν ως ακολούθως :

Πολωνία : «Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση που σχετίζονται με τον αθλητισμό και αύξηση της διαφά-
νειας των χορηγιών».

Δανία : «Η καταπολέμηση των στημένων Αγώνων και η αύξηση 
της συμμετοχής στον αθλητισμό».

Κύπρος : «Οργάνωση αθλητικών διοργανώσεων που είναι περι-
βαλλοντικά βιώσιμες».

Για τον σκοπό αυτό όπως και για την επίτευξη των κοινών στό-
χων, οι τρεις Ολυμπιακές επιτροπές θα συνεργαστούν ώστε να 
καθορίσουν τις απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην 
υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Κάθε μια από τις τρεις 
Ολυμπιακές Επιτροπές θα βοηθήσει μεταφέροντας στις υπόλοιπες 
την εμπειρία και την γνώση που αποκόμισε στον τομέα προτεραιό-
τητας που ανέλαβε.

Με την υπόθεση ότι με κοινή δράση και από τις τρεις Ολυμπια-
κές Επιτροπές μπορεί να απαντηθεί η υπόδειξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να διατηρήσει τον θεσμό της συνεργασίας της Ευρωπαϊ-
κής προεδρίας, ακολουθώντας το σχέδιο δράσης των Ευρωπαίων 
Υπουργών Αθλητισμού (Μάιος 2011) και επικοινωνία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην «Ευρωπαϊκή διάσταση του Αθλητισμού». 
Οι προτεραιότητες που επέλεξαν οι τρεις Ολυμπιακές Επιτροπές 
μπορούν να προσδώσουν επιπρόσθετη αξία στην κοινωνική και οι-
κονομική διάσταση του αθλητισμού, οργάνωση αθλητισμού, ακε-
ραιότητα και χρηστή διοίκηση.

Οι Ολυμπιακές Επιτροπές της Κύπρου, Πολωνίας και Δανίας δή-
λωσαν έτοιμες και ανοιχτές για ανταλλαγή των εμπειριών τους με 
την μελλοντική Τρόικα που θα αναλάβει την προεδρία της Ευρώπης 
αντίστοιχα, δηλαδή την Ιρλανδία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα. 

Την Κυριακή στις 25 Σεπτεμβρίου,  ο Πρόεδρος των Ευρωπα-
ϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών κ. Πάτρικ  Χίκι,  μαζί με τον Πρόε-
δρο της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και την σύζυγο του 
αδικοχαμένου σε αεροπορικό δυστύχημα πρώην προέδρου της 
Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Πιότρ Νουρόβσκι έδωσαν την 
εκκίνηση του 33ου Μαραθωνίου της Βαρσοβίας που ήταν αφιε-
ρωμένος στην μνήμη του εκλιπόντος.

Μετά το πέρας του μαραθωνίου έγινε κατάθεση στεφάνου στο 
«Κοιμητήριο Ηρώων Ποβάτσκι» στην μνήμη του Πιότρ Νουρόβσκι 
από του προέδρους και των τριών Ολυμπιακών Επιτροπών, καθώς 
και του Προέδρου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΚΟΕ κ. Ουράνιος 
Ιωαννίδης με τους 
ομολόγους του, της 
Πολωνίας  Αντρέι 
Κρασίντσι και 
της Δανίας Νελς 
Νιγκάρντ.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 
από τη συνεδρία της 
Ευρωπαϊκής Τρόικα

ΚΟΕ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΤΡΟΪΚΑ

                 ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΩΝΙΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΔΑΝΙΑΣ



Οι Κυπριακές Αερογραμμές, 
ο Εθνικός Αερομεταφορέας 
της Κύπρου, ιδρύθηκαν το 
Σεπτέμβριο του 1947 και 
από τότε διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην 
οικονομία του τόπου.
Ο στόλος των Κυπριακών 
Αερογραμμών αριθμεί 11 
αεροπλάνα όλα τύπου Airbus  
και αποτελείται από: 7 Α320 
και 4 Α319 . Η Εταιρεία 
εξυπηρετεί πάνω από 19 
προορισμούς στην Ευρώπη 
και τη Μέση Ανατολή  με 
δρομολογημένες πτήσεις.

 •ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Αθήνα, Άμστερνταμ, Ζυρίχη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βιέννη, Βρυξέλλες , 

Λονδίνο(Xήθροου/Στάνστετ), Μιλάνο, Μόσχα, Παρίσι, Ρόδος, Ρώμη, Σόφια, 
Φρανκφούρτη, Μόναχο και Αγία Πετρούπολη.

Δρομολόγια Μέσης Ανατολής/ Κόλπου
Βηρυτός και Τελ Αβίβ 

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί, διατηρεί 
συμφωνίες συνεργασίας με άλλες αεροπορικές εταιρείες με στόχο την 
προσφορά στο ταξιδιωτικό τους κοινό επιλογή από ένα ευρύτερο φάσμα 
δρομολογίων και την εφαρμογή πιο πρακτικών  ταξιδιωτικών  διαδικασιών.




