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Φίλοι μου,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε τη πρώτη έκδοση του
περιοδικού μας για τη νέα χρονιά.
Πάντα θεωρούσαμε και συνεχίζουμε να έχουμε τη πεποίθηση πως
τα «Νέα του Στίβου» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του στιβικού
οικοδομήματος.

ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος ΚΟΕΑΣ

Με τα πιο πάνω λοιπόν κατά νού θέσαμε στόχο τη συνέχιση της
εκδόσεως του και έτσι ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες, οικονομικές
κυρίως και έτσι έγινε κατορθωτό το αποτέλεσμα που κρατάτε στα χέρια
σας.
Ολοι συνειδητοποιούμε τη τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία
βρέθηκε η πατρίδα μας. ∆εν μπορεί παρά να αναμένουμε πως στο
εγγύς μέλλον θα υποχρεωθούμε να σχεδιάσουμε την αναπροσαρμογή
μας στις νέες δοσμένες συνθήκες.
Με τη συνέχιση της παρουσίας του περιοδικού μας θέλουμε
να διακηρύξουμε πως δεν θα καταργήσουμε καμμιά χρήσιμη
και αναγκαία δραστηριότητα ή εκδήλωση αλλά θα εργαστούμε
περισσότερο για το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος.
Αν το πετύχουμε θα έχουμε προσφέρει τη πιο πολύτιμη υπηρεσία στη
Πατρίδα μας.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΕΑΣ
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TA NEA TOY ΣΤΙΒΟΥ

Υστερα από σαραντατρία χρόνια
Σκέψεις και συναισθήματα

Λίτσα Ιακωβίδου
τέως ∆ιευθύντρια
ΚΟΕΑΣ
∆ιοίκησης,
Οικονομικών,
Επικοινωνίας

TA NEA TOY ΣΤΙΒΟΥ

Το ανοιξιάτικο πρωινό του Μάρτη του 1970 θα μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη μου όσα χρόνια κι αν περάσουν
ακόμη.
Η πρόσληψη μου στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Κύπρου ΤΕΣΚ έμελλε να σηματοδοτήσει ένα κομμάτι από την προσωπική μου ζωή. Αντικείμενο αποκλειστικής
ενασχόλησης μου ο κλασσικός αθλητισμός τον οποίο αγάπησα και προσπάθησα να βιώσω από όλα τα διάφορα πόστα που υπηρέτησα . Ήταν για μένα η απαρχή για ένα ταξίδι
ατέλειωτης γνώσης και ένα βιοματικό εργαστήρι εμπειριών
στον όμορφο κόσμο του αθλητισμού.
Με μοναδική πυξίδα το ευ αγωνίζεσθαι και το τίμιο παιγνίδι ρουφούσα κυριολεκτικά όλα όσα έπρεπε να μάθω για να
μπορώ να εργάζομαι σωστά και επικοδομητικά.
Πρώτος προιστάμενος ο αείμνηστος Αντώνης Παπαδόπουλος, μια εξέχουσα μορφή , πρότυπο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο. Για μένα εκτός από δάσκαλος
και καθοδηγητής στο ξεκίνημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου ήταν το λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση . Θα
μπορούσα να γράφω ατέλειωτα
λειωτα για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την
ιερήν αυτή μορφή του Κυπριακού αθλητισμού. Απλά περιορίζομαι να τονίσω πως ο Αντώνης Παπαδόπουλος με την
προσωπικότητά του δίδασκε το εμείς και όχι εγώ.
Χρόνια δύσκολα , πέτρινα χρόνια όπως γράφει ο ποιητής, χρόνια που απαιτούσαν σκληρή δουλειά για να επιτευχθεί το θαύμα της εθνικής επιβίωσης μέσα από τον όλεθρο
και την ολοκληρωτική καταστροφή που άφησε πίσω του ο
Αττίλας το 1974. Ετσι και ο αθλητισμός πλήγεται ανεπανόρθωτα και προσπαθεί να ανασυσταθεί μέσα από τις στάκτες
που άφησε ο πόλεμος και η τουρκική εισβολή στη μικρή
μας πατρίδας.
Το πηδάλιο στη συνέχεια αναλαμβάνει μια άλλη ξεχωριστή προσωπικότητα του αθλητισμού αλλά και των γραμμάτων, ο αείμνηστος Κλεάνθης Γεωργιάδης. Στη διάρκεια της
δικής του Προεδρίας την Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κύπρου
διαδέχεται η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στιβου Κ.Ο.Ε.Α.Σ. Η θητεία του αείμνηστου Κλ. Γεωργιάδη αποτελούσε για μένα ένα ατέλειωτο μονοπάτι προς την
γνώση. ∆ουλεύοντας μαζί του ήταν σαν να φοιτούσα στο
Πανεπιστήμιο. ΄Αριστος γνώστης ο ίδιος των του αθλητισμού
και όχι μόνο, ενέπνεε σε όλους γύρω του τον πρέποντα σεβασμό κα την όρεξη για σκληρή δουλειά που πολλές φορές
έχοντας τον ίδιον φωτεινό παράδειγμα αντλούσα δυνάμεις
μέσα από τη σοφία των λόγων και των πράξεων του. Στόχος
να καταστεί η νεοσύστατη τότε Εθνική Ομοσπονδία του Στίβου ο άξιος συνεχιστής της ΤΕΣΚ για τις νέες γενιές και τα
αθλούμενα νιάτα της Κύπρου. Η Ομοσπονδία με τη νέα της
οντότητα θα έπρεπε να καθιερωθεί στις συνειδήσεις κάθε
αγνού φιλάθλου. Το θαύμα έγινε και το έργο της Ομοσπονδίας αναγνωρίζεται και εκτιμάται.
Η σκυτάλη της προεδρίας της Κ.Ο.Ε.Α.Σ. σωστά παραδίδεται στον νύν Πρόεδρο κ. Αντώνη ∆ράκο, ένα καταξιωμένο Νομικό επιστήμονα με απεριόριστες αθλητικές γνώσεις
και γερό γνώστη του κλασσικού αθλητισμού. Με νέες ιδέες

και καινοτόμες στρατηγικές κυρίως σε τεχνοκρατικό επίπεδο
έθεσε τις βάσεις για το νέο αθλητικό περιβάλλον και τις προκλήσεις μιας νέας εποχής στις οποίες η χώρα μας θα έπρεπε
να ανταποκριθεί, πιστεύοντας πως υπήρχεν το έμψυχο υλικό
και η γνώση για να συναγωνιστούμε επάξια στον ευρωπαικό και διεθνή χώρο. Τολμώ να πώ πως με την καθοδήγησή
του αρχίσαμε να κτίζουμε ένα διαφορετικό αθλητικό μοντέλο φτιάχνοντας έτσι το νέο πρόσωπο του αθλητισμού της
χώρας μας. Ο ίδιος πιστός σε αρχές και ιδανικά, γεμάτος
όνειρα για ένα καλύτερο αύριο για τα αθλητικά πράγματα
του τόπου, μας παρείχε όλα τα εχέγγεια για ανάπτυξη πρωτοβουλίας στον χώρο της δουλειάς. Ετσι θέτοντας ο ίδιος τις
βάσεις στα νέα δεδομένα εργαστήκαμε όλοι μαζί για το μεγάλο άλμα – την καθιέρωση της Κύπρου στον ευρωπαικό και
παγκόσμιο αθλητισμό.
Το στοίχημα κερδίθηκε γιατί καταξιωμένοι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες έγραψαν και συνεχίζουν να γράφουν με
χρυσά γράμματα τη δική τους ιστορία στον διεθνή , πανευρωπαικό και παγκόσμιο αθλητισμό. Χάρη στην δική τους καταξίωση η Κυπριακή σημαία ανέβηκε πολλές φορές στο πιο
ψηλό σκαλί του βάθρου κάνοντας όλους περήφανους.
θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που εργάστηκα με αυτά τα ιερά τέρατα του αθλητισμού.
Οι καιροί δύσκολοι, η προσπάθεια για εθνική και οικονομική επιβίωση παραμένει πρώτη προτεραιότητα για τον
καθένα μας. Όμως ο αθλητισμός και οι άνθρωποι που νυχθημερόν προσπαθούν επιτυγχάνοντας την υπέρβαση για
μια θέση στο βάθρο του νικητή θα πρέπει να βοηθηθούν
έστω κι από το υστέρημα του καθενός από εμάς. Οι αθλητές και οι προσπάθειες που καθημερινά καταβάλλουν μέσα από επίπονες προπονήσεις θα πρέπει να ενισχυθούν και
ηθικά με τη δική μας αγάπη και συμπαράσταση και να διαφυλαχθούν σαν κόρη οφθαλμού γιατί είναι οι καλύτεροι
πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό. Είναι όντως επιτακτική ανάγκη το επίπεδο του αθλητισμού να κρατηθεί ψηλό σαν η μόνη ελπίδα για διεξοδο από τα αδιέξοδα που μας
περιτριγυρίζουν. Αδιέξοδα από την οικονομική κρίση και
την λιτότητα που μας επιβλήθηκε αλλά κυρίως τα αδιέξοδα της κρίσης των θεσμών και αξιών. Γι αυτό είναι χρέος και
οφειλή να στηριχθούν τα νέα παιδιά και πιο συγκεκριμένα
τα αθλούμενα νιάτα του τόπου μας. Ας παραδειγματιστούμε από την δική τους συνεχή προσπάθεια για citius, altius,
fortius – πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά.
Άπειρες οι σκέψεις , πολλά και ανάμεικτα τα συναισθήματα γι αυτό το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής που βίωσα
μέσα από την σαραντατριάχρονη δουλειά μου στον αθλητισμό. Το μελάνι λίγο και το χαρτί πολύ μικρό για να χωρέσει
αυτά που θα ήθελα να πώ. Απλά περιορίζομαι σε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ προς όλους τους συνεργάτες, ∆ιοικητικούς
Συμβούλους, Αθλητικές αρχές, Γυμναστικούς Συλλόγους,
συναδέλφους, γυμναστές , προπονητές, τους αθλητικούς
συντάκτες και τέλος προς όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες.
Όλη αυτή η μεγάλη αλλά προπάντων όμορφη αθλητική
οικογένεια νιώθω πως είναι η δική μου οικογένεια …!
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ΑΝΑ∆ΕΙΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

Κορυφαία αθλήτρια η Αρτυματά
Ο Κυριάκος Ιωάννου δεύτερος καλύτερος αθλητής
Ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ βραβεύτηκε για τη μακρόχρονη προσφορά του στον αθλητισμό
Τη τιμητική του για ακόμα μια χρονιά, είχε ο
στίβος στην ετήσια εκδήλωση βράβευσης των
κορυφαίων του 2012 από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου. Η Ελένη Αρτυματά αθλήτρια του ΓΣΕ και πρωταθλήτρια των 100μ. και
200μ. αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια ενώ
ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ κ. Αντώνης ∆ράκος
βραβεύτηκε για τη μακρόχρονη προσφορά
του στον αθλητισμό και ειδικά στο στίβο.
Η Ελένη Αρτυματά αγωνίστηκε με τις κορυφαίες αθλήτριες ταχύτητας στον κόσμο
και κατάφερε να ορθώσει το ανάστημα της ,
αφού προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα ημιτελικά των 200μ. στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Σημειώνοντας χρόνο
22.92 τερμάτισε στην 8η θέση της 2ης σειράς
και σύμφωνα με το χρόνο , κατατάγηκε 17η
στην τελική κατάταξη.
Η Αρτυματά που έχει εγκατασταθεί μόνιμα
στην Κύπρο και προπονείται με τον Αντώνη
Γιαννουλάκη αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια και το 2009.
Η Ελένη Αρτυματά ευχαρίστησε την ΕΑΚ για
την τιμή που της έκανε όπως και τον χορηγό
της ΟΠΑΠ ευχόμενη καλή επιτυχία σε όλους
τους αθλητές.
Εξ άλλου στους άνδρες ο παγκοσμιονίκης
του ύψους Κυριάκος Ιωάννου κατέλαβε τη
δεύτερη θέση μετά τον αργυρό ολυμπιονίκη
Ο κ. Μιχάλης
Χειμώνας
διευθυντής
της ΟΠΑΠ
Κύπρου
βραβεύει τον
πρόεδρος
της ΚΟΕΑΣ
Κ. Αντώνη
∆ράκο
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Ο τότε πρόεδρος του ∆ΗΣΥ και νύν πρόεδρος της ∆ημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης βραβεύει
την κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς Ελένη Αρτυματά

Παύλο Κοντίδη ενώ ο δισκοβόλος Απόστολος Παρέλης κατέλαβε την 6η θέση.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Αντώνης
∆ράκος βραβεύτηκε με το βραβείο ‘’εξαίρετης και μακρόχρονης προσφοράς’’ στον
αθλητισμό . Σχολιάζοντας τη βράβευση του
είπε.
‘’Κάθε μια βράβευση από τους ανθρώπους
που χειρίζονται την προβολή και την κριτική

του αθλητισμού των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό, είναι πολύ σημαντική , για όποιον αναλώνει τη
ζωή του σε αυτό σε αντικείμενο.’’
Ανάφερε ακόμα στη περιοδική έκθεση της
ΕΑΚ για την εκδήλωση βράβευσης.
‘’Στην καριέρα μου είναι επίσης σημαντικό
ότι αναδείχθηκα τρείς τετραετίες (1995-2007)
στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αθλητισμού
και μετά το 2007 ανακηρύχθηκα επίτιμο μέλος του ∆.Σ.
Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Πρέπει να
σε γεμίζει ο χώρος και να σου αρέσει το αντικείμενο. Πάντα εκτιμούσα τον πιο σημαντικό
τίτλο την ιδιότητα του φιλάθλου. Θεωρούσα
τον εαυτό τον εαυτό μου περισσότερο φίλαθλο παρά πρόεδρο. Ως αθλητής έπαιξα ποδόσφαιρο στο ΑΠΟΕΛ, ήμουν στην ομάδα
στίβου του ΓΣΠ ( ακόντιο , λιθοβολία, εμπόδια) έπαιξα βόλει και μπάσκετ στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο και στον ΑΠΟΕΛ. Το πιο σημαντικό
είναι να αναγνωρίζεσαι ως φίλαθλος. Τη θέση που υπηρετείς τον αθλητισμό περνά σε
δεύτερη μοίρα. Για αυτό θεωρώ σημαντική
τη βράβευση μου από τους Έλληνες Ολυμπιονίκες το 1995 καθώς και μεγάλη τιμή ήταν
και το 1998 από το σύλλογο φίλων του Κλασσικού Αθλητισμού της Ελλάδας.’’
Τέλος ο κ. ∆ράκος είπε. ‘’Συμπλήρωσα τη
στατιστική δουλειά για τους 100 κορυφαίους
αθλητές , αθλήτριες του στίβου όλων των εποχών σε κάθε αγώνισμα. Είναι έργο ζωής’’.
TA NEA TOY ΣΤΙΒΟΥ

Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΣΠ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΠΠΑ

Θέλω να πετύχω νέο Παγκύπριο ρεκόρ
Στους μεγάλους αγώνες στόχος μου είναι η διάκριση
Του Ανδρέα Παύλου
Πάντα στόχος μου είναι το παγκύπριο ρεκόρ αλλά και οι αξιοπρεπείς εμφανίσεις
στους αγώνες που συμμετέχω. Για το σκοπό
αυτό δουλεύω σκληρά με τον προπονητή
μου. Θυσιάζω αρκετές ώρες στις προπονήσεις. Η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί δίπλα
στον αθλητισμό και να το βοηθήσει προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.
Τα πιο πάνω τονίζει σε συνέντευξη του η
πρωταθλήτρια της σφαιροβολίας του ΓΣΠ
Φλωρεντία Κάππα. Επίσης αναφέρει.
-Ξεκίνησε τον αθλητισμό από το δημοτικό,
σχολείο και το συνέχισε στο γυμνάσιο με
τον Κυριάκο Βασιλειάδη.
-Η οικογένεια της συμπαραστέκεται και τη
βοηθά με κάθε τρόπο.
- Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής.
Να δούμε τι μας είπε στη συνέντευξη που
ακολουθεί.
- Πότε και που γεννήθηκες;
Γεννήθηκα στις 29 Μαΐου 1988 στο Στρόβολο.
- Πότε έκαμες τα πρώτα βήματα στον αθλητισμό και πώς;
Πάντα μου άρεσε ότι είχε να κάνει με τη γυμναστική από μικρή ηλικία. Τα πρώτα βήματα μου στον αθλητισμό τα έκανα στο
δημοτικό με την συμμετοχή μου σε περιφερειακούς και παγκύπριους αγώνες στο μπαλάκι. Επίσης συμμετείχα στα προγράμματα
Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ)
- Ποιο ήταν το άτομο που σε προώθησε
στον αθλητισμό;
Το άτομο που με προώθησε στον αθλητισμό
και συγκεκριμένα στο στίβο είναι ο κ. Κυριάκος Βασιλειάδης. Ήταν καθηγητής μου στο
γυμνάσιο που φοιτούσα και με προέτρεψε
να αρχίσω προπόνηση στο Γ.Σ.Π τον οποίο
θέλω να ευχαριστήσω γιατί γνώρισα την
μαγεία που προσφέρει ο αθλητισμός.
-Πότε ήταν η πρώτη συμμετοχή σε αγώνες
σε ποιο αγώνισμα και η πρώτη επίδοση;
Οι πρώτοι σημαντικοί αγώνες για μένα ήταν
σ το πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα στο
οποίο είχα κερδίσει την πρώτη θέση στη
σφαιροβολία με 13.26μ.
Αυθορμητισμός

- Στα μαθητικά χρόνια πως ήταν η προπόνηση και αν ένιωσες οποιαδήποτε απογο-
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ήτευση και σκέφτηκες να σταματήσεις τον
αθλητισμό;
Ο αυθορμητισμός και ο ενθουσιασμός της
ηλικίας δεν μου άφησε περιθώρια απογοήτευσης, παρά μόνο να απολαμβάνω την
κάθε μέρα στο γήπεδο και να με κάνει να
νιώθω ξεχωριστή για την κάθε προσπάθεια

μου.
- Είναι δύσκολο για μια κοπέλα ν’ ασχολείται με τ΄ αγωνίσματα ρίψεων και τι προσόντα χρειάζεται να έχει;
∆εν είναι εύκολο όπως και όλα τ΄ άλλα αγωνίσματα. Το κάθε αγώνισμα έχει τις δικές
του ιδιαιτερότητες όπως και οι ρίψεις. ΧρειTA NEA TOY ΣΤΙΒΟΥ

άζεται να έχεις μεγάλη μυϊκή δύναμη, εκρηκτικότητα και πολύ καλή τεχνική. Για μια
γυναίκα χρειάζεται να έχει θέληση και δύναμη.
- Πόσες ώρες προπονείσαι αυτή την περίοδο και με ποιο προπονητή;
Προπονούμαι περίπου 2.30 ώρες την μέρα.
Έξι φορές την βδομάδα με το προπονητή
τον κ. Αλεξη Λεωνίδη.
- Εκτός από τον αθλητισμό τι κάνεις τώρα
και πως τα συνδυάζεις;
Προσπαθώ να τελειώσω την σχολή όπου
σπουδάζω την οποία έχω λίγο αμελήσει
για να μπορώ να αντεπεξέλθω στις αθλητικές μου υποχρεώσεις. Θα πρέπει να βάλω
μια τάξη τα πράγματα για να μην πάνε χαμένα τα χρόνια.
Στόχοι
- Ποιούς στόχους έχεις βάλει για το 2013
αλλά και στο μέλλον;
Οι στόχοι μου για φέτος είναι να μπορέσω
να πάρω μια καλή θέση στους Μεσογειακούς αγώνες, επίσης να έχω αξιοπρεπή εμφάνιση στους Α.Μ.Κ.Ε και στο ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα ομάδων, και γιατί όχι, να πετύχω και ένα παγκύπριο ρεκόρ ∆ουλεύω
σκληρά και θα πρέπει να έχω και τ΄ ανάλογα αποτελέσματα.
- Αξίζει τον κόπο, κάποια κοπέλα ν΄ ασχολείται με τον αθλητισμό;
Κάτι που αγαπάς αξίζει να ασχολείσαι μαζί
του ότι και να είναι αυτό, πάνω απ΄ όλα είναι ηθική ικανοποίηση.
- Με τι ασχολείσαι στις ελεύθερες ώρες αν
έχεις;
Στις ελεύθερες μου ώρες οι οποίες είναι περιορισμένες, μαζευόμαστε φίλοι παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Κάνουμε βόλτες
εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να ηρεμήσει λίγο το μυαλό.
- Ποια είναι η βοήθεια της οικογένειας σου
στην προσπάθεια σου στον αθλητισμό;
Η βοήθεια της οικογένειας μου είναι πολύ
σημαντική. Οι γονείς μου προσπαθούν να
με στηρίξουν όσο μπορούν οικονομικά.
Αναγνωρίζουν την προσπάθεια μου και με
ενθαρρύνουν σε κάθε μου προσπάθεια
- Πως νιώθεις πριν από κάθε αγώνα;
- Πριν τον αγώνα προσπαθώ να προετοιμαστώ πάντα ψυχολογικά. Υπάρχει κάποιο
άγχος πότε μικρό πότε μεγάλο. Όμως είμαι
αισιόδοξη για το καλύτερο.
- Πως νιώθεις μετά από κάποια επιτυχία;
Μετά από μια επιτυχία νιώθω ότι οι κόποι
και η συνεργασία με τον προπονητή μου
έχουν ανταμειφθεί και βάζουμε αμέσως τον
επόμενο στόχο.
- Ποια είναι η βοήθεια από το Σύλλογο
σου;
Ο σύλλογος μου με βοηθά όσο μπορεί περισσότερο.
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Κυπριακός αθλητισμός
- Πώς βλέπεις το μέλλον του κυπριακού
αθλητισμού;
- ∆ύσκολη η πρόβλεψη για το μέλλον αλλά
ευελπιστώ και εύχομαι η οικονομική κρίση
να μην πλήξει τον κλασικό αθλητισμό προκειμένου η ομοσπονδία να είναι δίπλα στον
αθλητή και να υπάρξουν μεγαλύτερες επιτυχίες από αυτές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
- Η πολιτεία πόσο βοηθά τον αθλητισμό
και αν χρειάζεται να κάμει περισσότερα;
Η πολιτεία δυστυχώς δεν ενημερώνεται για τους αγώνες που διεξάγονται έτσι
ώστε να τους παρακολουθούν από κοντά
οι αρμόδιοι και να γνωρίσουν τους αθλη-

τές κάθε αγωνίσματος. Πρέπει να επιδείξουν περισσότερο ενδιαφέρον. Οπόταν
κάλο θα ήταν να βρούμε κάποιο τρόπο να
τους φέρουμε πιο κοντά μας. Πάντα υπάρχει περιθώριο για κάτι περισσότερο αλλά
στις μέρες μας κάνεις ότι μπορείς
- Τι είναι για σένα ο αθλητισμός;
Είναι τρόπος ζωής, και όσο είμαι γερή και
δυνατή δεν πρόκειται να σταματήσω να κάνω αυτό που αγαπώ.
- Κάτι για τον αείμνηστο Βασίλη Κρούμοφ;
- Απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι ήταν τιμή μου που είχα για δάσκαλο και προπονητή μου τον αείμνηστο κ. Βασιλη
Κρούμοφ.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ

Πρώτευσαν Καζαχούν, Χριστοδουλίδου
Στα 10000μ. και 4000μ.
Με νικητή το Γ. Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ και στις έξι κατηγορίες διεξήχθησαν στο Παλαιομέτοχο τα
Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανωμάλου ∆ρόμου, που είναι ενταγμένα στον Αγωνιστικό
Προγραμματισμό του 2013.
Ο Καζαχούν Κέμπελ του ΓΣΠ πρώτευσε στο
δρόμο 10.000 μέτρων ανδρών με χρόνο
32.42.2. Στο δρόμο 4.000μ. γυναικών πρώτευσε η Ελπίδα Χριστοδουλίδου του ΓΣΠ με
χρόνο 14.32.3.
Στα 6000μ Εφήβων νικητής αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους του ΓΣΠ με 19.50.1
και στα 3000μ Νεανίδων η Μερόπη Παναγιώτου επίσης του ΓΣΠ με επίδοση 10.41.3.
Ο Μάριος Tσαπατσούλης του ΓΣΟ ήταν ο νικητής στα 3000μ. Παίδων με 9.50.9 και στα
3000μ Κορασίδων η Χρυστάλλα Χατζηγιάγκου του ΓΣΠ με 7.26.9.
Για πρώτη χρονιά διεξήχθησαν και αγωνίσματα για αθλητές – τριες κάτω των 15 ετών πάνω
σε δοκιμαστική βάση. Συγκεκριμένα έγινε το
αγώνισμα των 1500μ. και νικητές αναδείχθηκαν ο Νικόλας Σταύρου του ΓΣΠ και η Ευανθία Κωνσταντίνου του ΓΣΟ.
Η Ελπίδα Χριστοδουλίδου
πρώτευσε
στο δρόμο
4.000μ.

Ο Καζαχούμ Κέμπελ του ΓΣΠ ήταν πρώτος στο δρόμο 10.000μ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ
∆ΡΟΜΟΥ

Ελπιδοφόρες
επιδόσεις

∆ιε ξή χθ η στ η Λε
με σό στις 15 Ιανουαρίου
το Παγκύπριο Μαθη
τικό Πρωτάθλημα Ανωμ
άλου ∆ρόμου στη Λεμεσό
.
Στους αγώνες συμμετε
ίχαν μαθητές/τριες απ
ό
όλα τα σχολεία της Κύ
πρου. Στα Λύκεια αρρένων πρώτευσε ο Χρίστος
Ζαχαρίου του Λανιτείο
υ
Β΄ Λεμεσού στα θηλέων
η Χριστιάνα Λουκά του
Κύκκου Β΄ Λευκωσίας.
Στα Γυμνάσια αρρένων κέρδισε ο Χρίστος
Καλλής της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρν
ακας και στα θηλέων η
Αγνή
Αλεξάνδρου του Λανιτ
είου Λεμεσού.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Γυμναστικός Όμιλος Ολύμπια
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ∆ιευθυντής του
Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ)
«Την Κυριακή, 2 Αυγούστου 1892, εγένετο
εν τω Αναγνωστηρίω ‘Ή Ισότης» συνέλευσης
προς εκλογή επιτροπής δια την ίδρυσιν Γυμναστικού Συλλόγου. Αφού εν ολίγοις εκ του
προχείρου ο κ. Χρ. Σώζοντος Λοΐζου εξήγησεν οποίων αγαθών ήθελε είναι πρόξενος η
σύστασις τοιούτου Συλλόγου εξελέγη πενταμελής επιτροπή συγκειμένη εκ των κ.κ. Αν.
Θεμιστοκλέους, ως επιτίμου προέδρου, Χρ.
Σώζοντος Λοΐζου, Ι. Κυριακίδου, Α. Πηλαβάκη, Η. Σκυριανίδου και Ν. Κλ. Λανίτου, κατά
τη σειράν της πλειοψηφίας, ήτις θα φροντίση
περί την εξεύρεσιν των απαιτουμένων προς
τον σκοπό αυτό».
Αυτή ήταν η λιτή ανακοίνωση της γενεθλί-

Ο κ. Χρίστος Ιακώβου διευθυντής του ΚΥΚΕΜ μιλώντας στο συνέδριο του ΓΣΟ

ου πράξης ίδρυσης του Γυμναστικού Συλ-

Ολυμπιακούς του 1936, μέχρι και τις νεώτε-

ευγενείς αγώνας καλών υμάς ο Γυμναστι-

λόγου «Τα Ολύμπια» (ΓΣΟ) Λεμεσού, του

ρες επιτυχίες της Μαρούλλας Λάμπρου και

κός Σύλλογος σκοπούντας να καταδείξωσιν,

αρχαιοτέρου αθλητικού συλλόγου στην Κύ-

του Κυριάκου Ιωάννου, ήταν μερικά από τα

ότι αισθανόμεθα το φορτίοντης προγονικής

προ και του αρχαιοτέρου έξω από την ελ-

γεγονότα nc υ είχε την ευκαιρία το κοινό να

αρετής, ην συχνάκις προβάλλομεν ως τίτλον

λαδική επικράτεια καθώς επίσης και του

ακούσει από τον ς ομιλητές του συνεδρίου.

του εθνικού ημών μέλλοντος, και ότι κατα-

δευτέρου αρχαιοτέρου στον Ελληνισμό, με-

Η δράση του ΓΣΟ, όπως και των άλλων γυ-

νοούμεν, ότι αϊ αρεταί εκείναι, αίτινες ur ήρ-

τά τον Πανελλήνιο Γ.Σ. (1891). Προσφάτως

μναστικών συλλόγων, στα χρόνια της βρε-

ξαν η βάοις του εθνικού μεγαλείου εις τους

το Κυπριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥΚΕΜ) και

τανικής αποικιοκρατίας, έπαιξε σημαντικό

ευκλεείς χρόνους, του απωτάτου παρελθό-

ο ΓΣΟ διοργάνωσαν τιμητικό συνέδριο για

ρόλο όχι μόνο στην ανάπτυξη του ελληνικού

ντος, αύται είναι και σήμερον η κρηπίς, εφ’

τα 120χρονα της ιστορίας του συλλόγου, μέ-

αθλητισμού στην Κύπρο αλλά πρωτίστως

ης θ’ αναστηλωθή εν τω μέλλοντι υπερήφα-

σα στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστη-

στον πολιτικό τομέα. Μπορεί ο ΓΣΟ να ιδρύ-

νος η ελευθερία της πατρίδος.

καν για πρώτη φορά ιστορικά γεγονότα που

θηκε μέσα στο διάχυτο κλίμα που επικρατού-

Καταφθάνει μέχρις ημών από των απωτά-

εντυπωσιάζουν και συγκινούν ακόμη και

σε τότε στην Αθήνα για την αναβίωση των

των χρόνων η ηχώ ευγενών παροτρύνσε-

σήμερα. Η συμμετοχή του ΓΣΟ στους πρώ-

Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή,

ων, ουδ’ είναι ανάγκη να λεχθώσι πολλά

τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η κατάκτηση του

κλίμα το οποίο μετέφεραν στη Λεμεσό δύο

προς άνδρας γνωρίζοντας το μέγεθος των

πρώτου χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπι-

εκ των ιδρυτών του Συλλόγου που σπούδα-

υποχρεώσεων ου μόνον προς το παρελθόν,

ακούς της Αθήνας το 1896 από τον αθλητή

ζαν τότε στη μητροπολιτική πρωτεύουσα, οι

αλλά και προς το μέλλον της πατρίδος».

του ΓΣΟ Ιωάννη Φραγκούδη, η διοργάνω-

Νικόλαος Κλ. Λανίτης και Χριστόδουλος .Σώ-

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι

ση των πρώτων Πανελληνίων Αγώνων από

ζος, όμως η ίδρυση του Συλλόγου εντάσσε-

δεύτεροι Πανκύπριοι Αγώνες το 1897 ανε-

το ΓΣΟ στη Λεμεσό το 1925, η σεμνή επιστο-

ται στο υπό ανάπτυξη τότε ενωτικό κίνημα

βλήθησαν αφού πολλοί αθλητές μετέβησαν

λή που απέστειλε ο αείμνηστος μαραθωνο-

όπου οι θεομικές δραστηριότητες, έστω και

να πολεμήσουν ως εθελοντές στον Ελληνο-

δρόμος Στέλιος Κυριακίδης, το 1936, προς

αθλητικές, έπρεπε να υπηρετούν το σκοπό

τουρκικό πόλεμο του 1897. Αυτό εξηγεί και

τη Λέσχη «Ένωση Ισότης» για να λάβει χρη-

της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Χα-

το γεγονός ότι η ίδρυση και ανάπτυξη των

ματική βοήθεια προς το σκοπό της συμμε-

ρακτηριστικό αυτής της πραγματικότητας εί-

γυμναστικών συλλόγων στα πρώτα χρόνια

τοχής του σε διεθνείς αγώνες, η συμμετοχή

ναι το απόσπασμα από την προκήρυξη για

της αποικιοκρατίας, η οποία διασυνδέοντας

της πρώτης Ελληνίδας πρωτοπόρου αθλή-

τους πρώτους παγχύπριους αγώνες που δι-

τον κλασικό αθλητισμό τόσο με την εθνική

τριας, της ∆ομνίτσας Λανίτου του ΓΣΟ, στους

οργάνωσε ο ΓΣΟ στης Λεμεσό το 1896: «Εις

δράση καθώς επίσης και προβάλλοντας τον
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Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο σε αναμνηστική φωτογραφία

ως αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού πολιτισμού, λειτούργησε ως

νο από αγωνιστική διάθεση, χωρίς ακόμη κάποια φιλοδοξία υστε-

έκφραση της ελληνικής ταυτότητας στην Κύπρο. Αυτό με τη σειρά

ροφημίας.

του εξηγεί το ότι η Κύπρος είναι η μοναδική πρώην βρετανική αποι-

To σημερινό διοικητικό συμβούλιο του ΓΣΟ αποτελείται από τους:

κία στην οποία φεύγοντας οι αποικιοκράτες δεν μπόρεσαν να εμφυ-

Νεοκλής Ν. Θωμά – Πρόεδρος

τεύσουν και να αφήσουν πίσω τους τα κλασικά βρετανικά ομαδικά

Άκης Λάμπρου – Γεν. Γραμματέας

αθλήματα, όπως το ράγκμπι, το κρίκετ και το χόκεϊ.

Πολύδωρος Νεοφυτίδης – Πρόεδρος Επ. ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης

Το συνέδριο, εν κατακλείδι, κατέδειξε την ανάγκη να μελετηθεί συ-

Τώνης Καττίδης – Πρόεδρος Τεχν. Επ. Αθλητισμού

στηματικά η πλούσια αθλητική ιστορία της Κύπρου. Κι αν η ιστορία

Σοφοκλής Γεωργίου – Ταμίας

μέσα από την επιστημονική της έννοια αποσκοπεί στο να αναλύσει

Κύπρος Μιχαηλίδης – Έφορος Τσιρείου Σταδίου

και να διατηρήσει στη μνήμη των μεταγενεστέρων τις αξιοσημείωτες

Αντώνης Γαβριηλίδης – Βοηθός Γεν. Γραμματέας

πράξεις των ανθρώπων που έδωσαν ώθηση στην εξέλιξη της ανθρώ-

Αιμίλιος Νικολάου – Ταμίας

πινης κοινωνία μέσα στο χρόνο, η ιστορία ενός αθλητικού συλλόγου,

Ιωάννης Πότσος – Έφορος Αθλητών

όπως ο ΓΣΟ, ειδικά στα χρόνια της αποικιοκρατίας, είναι γεμάτη με

Κωνσταντίνος Παπαθεοδούλου – Έφορος Αθλητριών

πράξεις που συντελέστηκαν από πνευματικούς ανθρώπους της Λε-

Χρυσόστομος Ρούσος – Έφορος Αφλητισμού Στίβου

μεσού, όπως ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ο Ν. Κλ. Λανίτης και ο Χρ.

Ιωάννης Ζαφείρης – Έφορος Αφλ. Οργάνων & Υλικού

Σώζος καθώς επίσης και από νέους ανθρώπους, αγνούς χωρίς κα-

Χαράλαμπος Ίλλαμπας – Έφορος Τεχνικών Υπηρεσιών

μία ιδιοτέλεια, όπως ο Στέλιος Κυριακίδης και η ∆ομνίτσα Λανίτου. Εί-

Κλέων Αλεξάνδρου – Έφορος ∆ημ. Σχέσεων & Εκπρόσωπος Τύπου

ναι μία ιστορία γεμάτη από ενθουσιασμούς και απογοητεύσεις, από

Ρογήρος Αγγελίδης – Γενικός ∆ιευθυντής

προσπάθειες πάναγνες και ανυστερόβουλες, που διαπνέονται μό-
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Συμμετοχή χιλιάδες κόσμου
Νικητής ο
Βογιατζής
∆ημήτρης
Οι δρόμοι της Λευκωσίας κατακλύστηκαν
από κόσμο. Άνθρωποι όλων των ηλικιών,
από κάθε γωνιά της Κύπρου, αλλά και από το
εξωτερικό, βάζοντας την αθλητική περιβολή
τους, πήραν θέση στην εκκίνηση για να δηλώσουν παρών στην πρόκληση της ιστορίας. Με τη φλόγα του Μαραθώνα να ανάβει
μπροστά από την πύλη Αμμοχώστου και το
αρχαίο ελληνικό πνεύμα του ’’ ευ αγωνίζεσθαι ‘’ να ζωντανεύει μέσα από τη θέληση
του κάθε μοναδική διοργάνωση.
Για την ιστορία οι νικητές ήταν:
Μαραθώνιος ∆ρόμος Άνδρες:1ος Βογιατζής ∆ημήτρης 2:44:06 , 2ος Στυλιανού
Πανίκκος (2:44:26), 3ος Keenan Michael
(2:46:45)
Μαραθώνιος ∆ρόμος Γυναίκες: 1η
Willemot Amelie (3:24:50) 2η Σταυρίδου’Ελενα 3:28:21 και 3η Αβρααμίδου Μαρία
3:40-07’
Ημιμαραθώνιος ∆ρόμος’Ανδρες :1ος Πού-

Οι τρείς νικητές στους άνδρες

λιος Κωνσταντίνος (1:09:40), 2ος Παπαδαβίδ
∆ημόκριτος (1:22:07) και 3ος Βάτας Γεώργιος (1:22:43)
Ημιμαραθώνιος ∆ρόμος Γυναικών 1η
Γαζέα Μαγδαληνή (1:18:34), 2η ∆ιακοπού-

λου Χέιντι (1:27:01) και 3η White Victoria
(1:34:55)
∆ιοργανωτής του Μαραθώνιου ήταν το
‘Ιδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης και διεξήχθη
υπό την αιγίδα του ∆ήμου Λευκωσίας.

Οι νικήτριες στις γυναίκες

18

TA NEA TOY ΣΤΙΒΟΥ

Οι βραβευθέντες Αλέξανδρος Πουρσανίδης ως νικητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και η Λεοντία Καλλένου και Μερόπη Παναγιώτου που
πέτυχαν Παγκύπρια Ρεκόρ Νεανίδων

ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΕΑΣ

Βραβεύτηκε ο μαθητικός αθλητισμός
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η ετήσια
εκδήλωση βράβευσης του Μαθητικού
Αθλητισμού που διοργάνωσε η ΚΟΕΑΣ
στο Ολυμπιακό Μέγαρο στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ΑΤΗΚ ‘’ Ευ Αγωνίζεσθαι’’
. Σε αυτή παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του
ΚΟΑ κ. Πάμπος Στυλιανού, ο πρόεδρος
της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ κ. Αντώνης ∆ράκος, ο κ.
Ισίδωρος Μακρίδης εκ μέρους της ΟΠΑΠ
Κύπρου, εκπρόσωποι των Γυμναστικών
Συλλόγων και γονείς των αθλητών μαθητών .
Την εκδήλωση προσφώνησε ο πρόεδρος
της ΚΟΕΑΣ που εξήρε την καθιέρωση του
θεσμού, αφού όπως είπε μέσα από τον

Επίσης τιμήθηκαν οι αθλητές
/τριες που διακρίθηκαν το
1962 στους Παγκύπριους
Μαθητικούς Αγώνες και
στα Παγκύπρια Μαθητικά
Πρωταθλήματα Εφήβων και
Νεανίδων
Βραβεύτηκαν και Ανδρέας
Χατζηβασιλείου και
Σταμάτης Σμυρνιώτης

ΚΟΑ κατέληξε.
Ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Πάμπος Στυλιανού εξήρε το ρόλο της ΚΟΕΑΣ που είναι
σημαντικός γιατί συνδέεται με την εξαιρετική άνοδο του στίβου. ‘’ Ως οργανισμός
θα στηρίξουμε τον πρωταθλητισμό και
τον αθλητισμό. Συγχαρητήρια στην ΚΟΕΑΣ και κάθε καλό’’.
Τέλος ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος
Ιωαννίδης εξήρε το μαθητικό αθλητισμό
και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους αθλητές.
Βραβεύσεις
Στη συνέχεια έγιναν οι ακόλουθες βραβεύσεις:
• Όσοι κέρδισαν πρώτη νίκη στους Πα-

μαθητικό αθλητισμό διακρίνονται πάνω

γκύπριους Αγώνες Ανδρών και Γυναι-

από 50 αθλητές. Ο κ. ∆ράκος ευχαρίστη-

κών.

Όσοι πέτυχαν πρώτη νίκη

σε τους γονείς των αθλητών για τη βοήθεια που τους παρέχουν και επε-

στην αθλητική συνάντηση Παίδων/Κορασίδων μεταξύ Κύπρου-

σήμανε:

Ελλάδας.

‘’Έχουμε σήμερα τόσα πολλά ταλέντα που μας δίδουν το δικαίωμα να
ελπίζουμε ότι θα εξελιχθούν σε σπουδαίους αθλητές. Θα πρέπει να τα
κρατήσουμε και να τα προσέξουμε, με τη στήριξη και τη βοήθεια’’ του
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• Όσοι κέρδισαν πρώτη νίκη στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα
• Όσοι πέτυχαν δεύτερη και τρίτη νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα .
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Οι βραβευθέντες για την κατάκτηση πρώτης νίκης στους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες με την κα Κάλλη Χ΄΄ Ιωσήφ
Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής και μέλος του ∆.Σ. ΚΟΕΑΣ

• Όσοι σημείωσαν παγκύπριο ρεκόρ στην κατηγορία τους.
• Όσοι κέρδισαν πρώτη νίκη στους Παγκύπριους Αγώνες Εφήβων /
Νεανίδων ή Παίδων /Κορασίδων
• Όσοι συμμετείχαν στην αθλητική συνάντηση Πάιδων/Κορασίδων
μεταξύ των εθνικών αγώνων Κύπρου- Ελλάδας.

που πρόσφεραν τα μέγιστα στον Κυπριακό Αθλητισμό και τον κυπριακό στίβο. Πρόκειται για τους Ανδρέα Χατζηβασιλείου που υπηρέτησε το
στίβο ως αθλητής, προπονητής, έφορος , διοικητικός παράγοντας στην
ΤΕΣΚ και μετέπειτα ως Έφορος Αθλητισμού του ΚΟΑ ενώ σήμερα είναι
αθλητικός ιστοριογράφος.

Ξεχωριστή βράβευση έγινε στους αθλητές /τριες που διακρίθηκαν το

Κατασυγκινημένος ο κ. Χατζηβασιλείου σε σύντομη ομιλία του ευχαρί-

1962 σους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες και στα Παγκύπρια Πρω-

στησε την ΚΟΕΑΣ για την τιμητική του βράβευση και της ευχήθηκε κάθε

ταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων.

επιτυχία στο δύσκολο της έργο. Είπε ακόμα . ’’ Είμαι πολύ συγκινημένος

Συγκεκριμένα:

που βρίσκομαι ανάμεσα σε μαθητές αθλητές μου που σημείωσαν μεγά-

Λυδία Παπαδοπούλου Βασιλείου

λες επιτυχίες, αλλά και άλλα άτομα που έχουν προσφέρει πολλά στον

Λένια Πέτσα - Κωνσταντινίδου

αθλητισμό μας. Νιώθω ικανοποίηση και ευχαρίστηση για το γεγονός ότι

Τάνια Στυλιανού

αρκετοί νέοι αθλητές και αθλήτριες σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες και

Χρυσούλα Χριστοδουλίδου Τσιαρτζιάζη

αποδεικνύουν ότι ο κυπριακός αθλητισμός έχει λαμπρό μέλλον. ‘’

Μαλβίνα Κυπριανού Τερζή

Η δεύτερη βράβευση ήταν για τον Σταμάτη Σμυρνιώτη ο οποίος για

Ηλιάνα Πουλλαδόφωνου ∆ράκου

χρόνια καθοδηγούσε κύπριους αθλητές στην Ελλάδα γράφοντας με

Κώστας Ποσπορής

χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία του Ελληνικού Αθλητι-

Μιχάλης Στυλιανού

σμού. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο ο Σταύρος Τζιωρτζής , Φίλιππος Φι-

Νίκος Ζιγκουλής

λίππου, Κυριάκος Ονησιφόρου, Σπύρος Σπύρου, Πέτρος Τσιάκιρος και

Τάσος Χριστοφόρου

Νίκος Μεγάλεμος.

Κωνσταντίνος Γιαγκουλής

Ο κ. Σμυρνιώτης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση και το

Γεώργιος Τσιάκιρος

έπαθλο παρέλαβε ο πρώην αθλητής του και κάτοχος των παγκυπρίων

Νίκος Κατράνης

ρεκόρ στα 800μ και 1500μ. Σπύρος Σπύρου.

Ιδιαίτερη βράβευση στη φετινή εκδήλωση έγινε σε δύο ανθρώπους

Την εκδήλωση χορήγησε η ΟΠΑΠ Κύπρου.
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Ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ κ. Αντώνης ∆ράκος βραβεύει τον κ. Ανδρέα Χ΄΄Βασιλείου για τη μεγάλη προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό.

Η παλιά αθλήτρια Λιάνα Πουλαδόφωνου με τις εγγονές της Ολίβια αριστερά και Φιλίππα Φωτοπουλου δεξιά.
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Ο Γιαννάκης Κωνσταντίνου έτοιμος για το παγκύπριο ρεκόρ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πώς έγινα πρωταθλητής
(Αφήγηση από τον ίδιο τον πρωταθλητή μας στον πρόεδρο του ΓΣΕ Σοφοκλή Χαραλαμπίδη)
Στα μαθητικά, γυμνασιακά μου χρόνια μέναμε
με την οικογένεια μου σε ένα σπίτι στο περιβόλι του πλούσιου μεγαλοκτηματία, μεγάλου παράγοντα και ευεργέτη της πόλης, αείμνηστου
Παναγιώτη Ιωάννου, που βρισκόταν στο Κάτω
Βαρώσι, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς μου εργάζονταν, η μάνα μου
στο σπίτι και ο πατέρας μου στο περιβόλι του
Παναγιώτη Ιωάννου ως περιβολάρης στην αρχή και αργότερα ως επιστάτης. Η γυναίκα του
Παναγιώτη Ιωάννου, η Μαρία Π. Ιωάννου, που
ήταν δασκάλα, ήταν η ιδρυτής και πρόεδρος
του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου, που έχτισαν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα.
Στην αρχή μέναμε μαζί με τους γονείς και τα
αδέλφια, σε ένα σπίτι που μας παραχώρησε
το ζεύγος Π. Ιωάννου. Αργότερα κτίσαμε δικό
μας σπίτι, δίπλα από το περιβόλι. Φοιτούσα τότε στις πρώτες τάξεις του Ελληνικού Γυμνασίου
Αμμοχώστου και παράλληλα εργαζόμουν μαζί με τον πατέρα μου κάνοντας διάφορες δουλειές στο απέραντο περιβόλι.
Πολύ συχνά ερχόντουσαν στο περιβόλι και μερικοί φίλοι και συμμαθητές του μεγαλύτερου
μου αδελφού, του Νίκου. Ανάμεσα τους θυμάμαι ότι ήταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Αντώνης
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Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος Πλυσής, ο Σωτήρης Έλληνας, ο Σόλων Τοουλάκος και άλλοι.
Ερχόντουσαν εκεί για να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους και για να κυνηγήσουν με
το όπλο που είχε στο σπίτι ο πατέρας μου. Μαζί
τους κι εγώ, γιατί ποιος θα τους έλεγε από πού
και πότε περνούν οι μπεκάτσες και πότε χαμηλώνουν οι μελισσοφάγοι. Αρκετές φορές όμως
έφτιαχναν με καλάμια στυλοβάτες και πήχη και
πηδούσαν ύψος. Μια μέρα κατασκεύασαν και
ένα καλαμένιο ακόντιο και δοκίμαζαν όλοι με
τη σειρά. Τότε ξεχώρισε ο αδελφός μου ο Νίκος
και ο Γρηγόρης Αυξεντίου με τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον έπεισαν να πηγαίνει το απόγευμα στο ΓΣΕ για να κάνει προπόνηση. Την
ίδια χρονιά, μάλιστα, κέρδισε και τους Επαρχιακούς Αγώνες
Τις μέρες που έμενε ο Νίκος για προπόνηση,
έμενα και εγώ μαζί του και τον περίμενα να πάμε μαζί στο σπίτι, που είχε αρκετή απόσταση
από το ΓΣΕ. Περιμένοντας τον, έπαιρνα κι εγώ
ένα παλιό ακόντιο και προσπαθούσα να μάθω
να το ρίχνω κι εγώ όπως έβλεπα να το ρίχνουν
και οι αθλητές που έκαναν προπόνηση στο γήπεδο. Ένοιωθα πολύ όμορφα εκεί και ήμουν
πολύ ενθουσιασμένος γιατί και ο χώρος και οι

αθλητές, μου ήταν πολύ γνώριμοι, γιατί το ΓΣΕ
ήταν και γυμναστήριο του σχολείου μας και οι
πιο πολλοί αθλητές ήταν συμμαθητές μου στο
Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου.
Ο Αντώνης ο Γιάλλουρος, που ήταν παιδονόμος του σχολείου μας και αθλητής του ΓΣΕ,
πρόσεξε ότι έριχνα καλά το ακόντιο και μάλιστα το κάρφωνα στο χώμα, πράγμα που ήταν
σημαντικό γιατί δεν υπήρχε φόβος να σπάσει
με το πέσιμο του. Με φώναξε τότε κοντά του και
με έβαλε να του επιστρέφω το ακόντιο που έριχνε, για να μην πηγαινοέρχεται και να κουράζεται. Σε λίγες μέρες, επιστρέφοντας το ακόντιο,
το έριχνα πιο πίσω από τη θέση που βρισκόταν
αυτός όταν το πετούσε.
Βρισκόμαστε στα 1949 και εκείνες τις μέρες θα
γίνονταν στην Ελλάδα οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Στίβου και για πρώτη φορά θα συμμετείχε και ομάδα αθλητών από τα σχολεία της
Κύπρου. Ο Αντώνης ο Γιάλλουρος, που ήξερε
ότι δεν βρήκαν ακόμα αθλητή που θα εκπροσωπούσε το σχολείο μας στον ακοντισμό, πρότεινε στο γυμναστή μας, τον αείμνηστο ∆ιάκο,
να πάρει εμένα στους προκριματικούς και να
με δοκιμάσει.
Πράγματι με φώναξε και μου ανακοίνωσε ότι
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θα εκπροσωπούσα το σχολείο μας στον ακοντισμό, στους προκριματικούς Αγώνες Στίβου
που θα γίνονταν σε λίγες μέρες στη Λευκωσία,
γιατί μόνο ένας αθλητής για κάθε αγώνισμα θα
λάμβανε μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες. Η
χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη και ο ενθουσιασμός μου απερίγραπτος. ∆εν μπορώ δε να περιγράψω με λόγια πως ένοιωσα όταν έμαθα πως
μπορούσε, αν ερχόμουνα πρώτος στον ακοντισμό, θα εκπροσωπούσα τα σχολεία της Κύπρου στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες
που θα γίνονταν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα. Πετούσα, πραγματικά, από τη χαρά μου και για πολλές νύχτες δεν
μπορούσα να κλείσω μάτι. ονειρευόμουν.
Όμως, στους προκριματικούς Αγώνες που έγιναν στο ΓΣΠ, ήρθαμε πρώτοι μαζί με άλλον ένα
αθλητή, που αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Στυλιανόπουλος και ήταν από τη Λευκωσία. Ρίξαμε το
ακόντιο ακριβώς στα ίδια μέτρα και μας είπαν
ότι μάλλον θα πάμε και οι δυο στους Πανελλήνιους. Προαισθανόμουν όμως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι απρόσμενο ένοιωθα πως θα
συμβεί.
∆εν είχα άδικο. Η προαίσθηση μου δε με ξεγέλασε. Σε λίγες μέρες πρόσεξα το γυμναστή και
προπονητή μου να σιγοκουβεντιάζει με δυο
- τρεις άλλους καθηγητές μου στα προπύλαια
του Γυμνασίου και το ύφος τους δε μου άρεσε. Πράγματι, σε λίγο με φωνάζουν και με ανακοινώνουν ότι μόνο ένας από τους δυο νικητές
στον ακοντισμό θα πάει στην Ελλάδα για τους
Πανελλήνιους, γι αυτό και θα πρέπει σύντομα
να γίνει αγώνας κατάταξης μεταξύ μου και του
Στυλιανόπουλου. Σε λίγες μέρες ο αγώνας έγινε
μέσα στο ΓΣΕ. ∆εν το κρύβω ότι φοβόμουν πολύ. Μέχρι την πέμπτη προσπάθεια τον περνούσα πολύ λίγα εκατοστά. Στην τελευταία όμως
προσπάθεια ο Στυλιανόπουλος γλίστρησε και
έπεσε. Σίγουρος πια νικητής και χωρίς άγχος,
με εκείνη την έκτη και τελευταία βολή τον ξεπέρασα πάνω από τρία μέτρα. Έτσι μόνο εγώ θα
εκπροσωπούσα τα Γυμνάσια της Κύπρου στο
αγώνισμα του ακοντισμού και η μετάβαση μου
στην Ελλάδα ήταν πια σίγουρη. Η χαρά και περηφάνια μου δεν περιγράφεται με λόγια. Θα
πήγαινα στην Ελλάδα, θα εκπροσωπούσα την
Κύπρο, θα λάμβανα πρώτος μέρος στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες. ∆εν ήταν και
λίγο πράγμα!
Στην Ελλάδα πήγαμε με αεροπλάνο και ήταν
για όλους, σχεδόν, το πρώτο μας αεροπορικό
ταξίδι. Η εμπειρία ήταν για όλους πρωτόγνωρη,
γεμάτη με απορίες πολλές, φόβο, τρόμο, αλλά
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και περηφάνια και ενθουσιασμό.
Οι αγώνες έγιναν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Θυμάμαι το ύφος και το θαυμασμό που έβλεπα στα πρόσωπα όλων μας. Το
στάδιο ήταν γεμάτο κόσμο και μαζί όλοι οι επίσημοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί. Σε λίγο μείναμε όλοι έκθαμβοι! Ο Βασιλιάς των Ελλήνων
Παύλος, μαζί με όλη τη βασιλική οικογένεια
έμπαιναν στο Στάδιο και οι χιλιάδες του κόσμου ζητωκραύγαζαν. Σε λίγο άρχισε η παρέλαση και η ορκωμοσία των αθλητών ενώπιον
του Βασιλιά και τα μάτια όλων μας να είναι
βουρκωμένα.
Στους αγώνες δεν πήγα και τόσο καλά γιατί
δε μας άφησαν να φορέσουμε παπούτσια με
καρφιά, γιατί στην Ελλάδα δεν τα χρησιμοποιούσαν για το αγώνισμα του ακοντισμού. Γλιστρούσα και έτσι η επίδοση μου ήταν χαμηλή.
Οι εμπειρίες όμως που αποκτήσαμε ήταν πάρα πολλές και το ταξίδι μας στην Ελλάδα και η
συμμετοχή μας στους Αγώνες, εκτός από πραγματικό προσκύνημα ήταν και πολύ σοβαρό κίνητρο για να συνεχίσουμε με περισσότερο
πείσμα για καλύτερες επιδόσεις.
Όταν επιστρέψαμε στην Κύπρο, ο προπονητής
που προπονούσε τους αθλητές του ΓΣΕ, ο αείμνηστος γυμναστής μας, ο ∆ιάκος, με φώναξε και μου ανακοίνωσε ότι θα αναλάμβανε και
τη δική μου προπόνηση. Πρώτα όμως με έβαλε να κάνω μια βολή. Έριξα από τη μέση του
ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΓΣΕ και το ακόντιο καρφώθηκε μέσα στα «γκολ ποστ». Άκουσα τότε το ∆ιάκο να φωνάζει: «Ωραία….πάει….

τέλειωσε! Εξασφαλίσαμε ακόμα μια πρώτη νίκη για το ΓΣΕ»!
Και πράγματι οι επιδόσεις και οι επιτυχίες δεν
άργησαν να έρθουν. Την επόμενη χρονιά, το
1950, κέρδισα για πρώτη φορά την πρώτη θέση στους Παγκύπριους Αγώνες. Από το 1950
μέχρι το 1968, που σταμάτησα να αγωνίζομαι, κέρδισα δώδεκα πρώτες νίκες στους Παγκύπριους Αγώνες. Μάλιστα τα χρόνια που
δεν κέρδισα απουσίαζα στην Αγγλία ή δεν
έγιναν Παγκύπριοι Αγώνες, κάποια χρόνια,
λόγω του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ,
γι αυτό και δεν έπαιρνα μέρος στους αγώνες.
Όταν ξεκίνησα να αγωνίζομαι, το Παγκύπριο
ρεκόρ ήταν 51.85 μέτρα και το παράδωσα, το
1960, στα 62.60 μέτρα. Ήμουν μάλιστα και ο
πρώτος κύπριος αθλητής που ξεπέρασε τα 60
μέτρα.
Σήμερα, από τη Λάρνακα που μένω τώρα, μετά την προσφυγιά, παρακολουθώ όλους τους
αθλητές του κλασσικού αθλητισμού, μα πιο
πολύ τους αθλητές του ακοντισμού, τους καμαρώνω και τους εύχομαι να έχουν πολλές και
μεγάλες επιτυχίες και να τιμούν πάντα την πατρίδα μας.
∆ιακαής μου πόθος είναι να γυρίσω στην Αμμόχωστο, να μπω στο ΓΣΕ και να περπατήσω
στους χώρους που δοκίμασα για πρώτη φορά να ρίξω το ακόντιο, εκεί που προπονήθηκα, που αγωνίστηκα, που νίκησα, που τίμησα
το σχολείο μου, το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, το Σύλλογο μου, το ΓΣΕ, αλλά και την
πατρίδα μου.
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ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Όριο ο Β. Κωνσταντίνου
O Βασίλης Κωνσταντίνου του ΓΣΚ με άλμα στα 2.16μ. εξασφάλισε το όριο συμμετοχής για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών που θα γίνει τον προσεχή
Ιούλιο στη Φινλανδία. Ο αθλητής του ∆ημήτρη Ευθυμίου, που ταλαιπωρήθηκε τα
τελευταία δύο χρόνια με τραυματισμούς και εγχειρήσεις, προπονείται από τον περασμένο Οκτώβριο στην Αθήνα.
Στη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου που έγινε στις 16
και 17 Φεβρουαρίου στην Αθήνα κατάφερε να πετύχει το όριο με τη δεύτερη προσπάθεια. Στην ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν αρκετά καλές επιδόσεις από τους
Κύπριους αθλητές και τις αθλήτριες, ενώ σημειώθηκαν και αρκετές ατομικές επιδόσεις από τους:
Νικολέττα Νικολέττου (200μ./ 25.81),
Μίλαν Τρίκοβιτς (60μ. Εμπόδια / 7.84),
Μαρία Αριστοτέλους (Επί Κοντώ / 3.80μ.),
Τατιάνα Νεοφύτου (Επί Κοντώ / 3.20μ.)
και Ελευθερία Χριστοφή (Μήκος / 6.19μ.).

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ. ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆

Ο Βασίλης Κωνσταντίνου

ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗ

∆ύο Παγκύπρια ρεκόρ

Από το Νίκανδρο Στυλιανού
στο επι κοντώ
και Σκευή Ανδρέου στα 60μ.

∆ύο νέα Παγκύπρια Ρεκ
όρ σημειώθηκαν στις
9 και 10 Φεβρουαρίου
σε Ημερίδες Κλειστού
Στίβου που διεξήχθησα
ν στην Ελλάδα, ενώ
σημειώθηκαν και αρκετ
ά καλές επιδόσεις που
δίδουν ενθαρρυντικές ελπίδες για την πο
ρεία του στίβου.
Το Σάββατο 9 Φεβρου
αρίου 2013 σε Ημερίδα
στη Θεσσαλονίκη ο
Νίκανδρος Στυλιανού
πέτυχε Παγκύπριο Ρεκ
όρ Ανδρών στο Επί Κο
ντώ με άλμα στα 5.38μ
. καταρρίπτοντας το δικ
ό του ρεκόρ που είχε
πετύχει το 2011 με 5.3
7μ.
Την Κυριακή 10 Φεβρου
αρίου σε ημερίδα που
διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ
στο Κλειστό Στάδιο «ΕΙ
ΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ» στη
ν Αθήνα, η Σκεύη
Ανδρέου βελτίωσε τα
δικά της Παγκύπρια Ρεκ
όρ Νεανίδων και Κορασίδων στα 60μ. πετ
υχαίνοντας επίδοση 7.5
0. Το προηγούμενο
ρεκόρ το είχε πετύχει σε
ημερίδα κλειστού που
διοργάνωσε η ΚΟΕΑΣ στις 18 Ιανουαρίου
στη Λευκωσία με 7.64.
Ατομικές επιδόσεις πέτ
υχαν στα αγωνίσματα
τους η Ραμόνα Παπαϊωάννου στα 60μ. με 7.4
2, ο Μίλαν Τραϊκοβιτς
στα 60μ. εμπόδια με
7.95, και η Ναταλία Ευ
αγγελίδου στα 800μ. με
2.08.78.

Ο Νίκανδρος Στυλ

ιανού
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ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ

Ατομικές επιδόσεις
ν
βου που διεξήχθη στο
Σε ημερίδα κλειστού στί
ουαρίου κύπριοι αθλη
Αγιο Κοσμά στις 2 Φεβρ
πιο κάτω επιδόσεις.
τές/τριες σημείωσαν τις
60μ. εμπόδια ανδρών
όρου8.59
Χριστόφορος Χριστοφ
Μήκος γυναικών
8μ. Ατομική επίδοση
Ελευθερία Χριστοφή 6.0
Επί κοντώ γυναικών
Μαρία Αριστοτέλους

3.60μ. Ατομική επί-

δοση
ν
Σφαιροβολία γυναικώ
16.14μ. Ατομική επία
Φλώρα Κάππ
όρ κατέχει η Ολυμπία
δοση. Το παγκύπριο ρεκ
Μενελάου με 16.19μ.
Νίκανδρος Στυλιανού
κλειστού στίβου που έγι
Εξ άλλου σε ημερίδα
στη
ς 2 Φεβρουαρίου
νε στη Θεσσαλονίκη στι
άλμα 5.20μ. στο επί κο
Θεσσαλονίκη πέτυχε

Η Ελευθερία Χριστ

οφή

ντώ.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

Νέο Παγκύπριο ρεκόρ Κορασίδων
Νέο Παγκύπριο ρεκόρ Κορασίδων πέτυχε η Παρασκευή Ανδρέου του ΓΣΕ στα 60μ. κλειστού στίβου σε ημερίδα που διοργάνωσε η ΚΟΕΑΣ στην αίθουσα Ευάγγελος Φλωράκης στη Λευκωσία.
Η επίδοση της Ανδρέου είναι και ισοφάριση του Παγκυπρίου Ρεκόρ Νεανίδων.
∆εύτερη ημερίδα
∆ιεξήχθη στις 23 Ιανουαρίου στην κλειστή αίθουσα «Ευάγγελος
Φλωράκης» στη Λευκωσία η δεύτερη ημερίδα κλειστού στίβου
που διοργάνωσε η ΚΟΕΑΣ. Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές/
τριες από τους έξι Γυμναστικούς Συλλόγους μέλη της ομοσπονδίας.
Τρίτη ημερίδα
∆ιεξήχθη την 1 Φεβρουαρίου η τρίτη ημερίδα κλειστού στίβου
στην αίθουσα Ευάγγελος Φλωράκης. Σε αυτή η Ναταλία Χριστοφή σημείωσε παγκύπριο ρεκόρ κορασίδων στα 60μ. εμπόδια με χρόνο 8.97.
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Η Ναταλία Χριστοφ

ή
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΟΣ

Καλή
εμφάνιση η
Σοφοκλέους

Η Μαριλένα Σοφοκλέους πρώτη είχε καλή εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου ∆ρόμου

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαριλένα Σοφοκλέους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου ∆ρόμου. Μετά από
θαυμάσια κούρσα, κατέλαβε τη 2η θέση, με
χρόνο 29.01.0.
Στους Νέους ο Θεοφάνης Μιχαηλάς έτρεξε μετρημένα και τερμάτισε στην 5η θέση με
25.54. 0.
Ο Χριστόφορος Πρωτοπαπάς στους Άνδρες,
αν και ξεκίνησε καλά τον αγώνα, κάποιες ενοχλήσεις στη μέση δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει όπως ήθελε τον αγώνα. Τερμάτισε τον
αγώνα σε 37.02.0 στην 59η θέση. Ο Ιωάννου
Λεωνίδας ικανοποίησε με την επίδοση του και
τερμάτισε στην 36η θέση με 34.18.

ΣΤΟ ΜΙΛΙ

Η Χριστοφόρου των ρεκόρ

Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ
κάτω των 23 ετών πέτ
υχε σε Φοιτητικούς Αγ
μίλι.
ώνες στις ΗΠΑ η πρωτ
αθλήτρια ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤ
Η Χριστοφόρου που φο
ΟΦΟΡΟΥ στο
ιτά στο Πανεπιστήμιο
της Τζώρτζιας(Georgia)
αγωνίσθηκε το Σάββατο
9 Φεβρουαρίου και πέτ
υχε στο
μίλι 4.48.26 (4η θέση),
επίδοση που κρίνεται πάρα πολύ ικανο
ποιητική.
Σε Φοιτητικούς Αγών
ες επίσης στις
ΗΠΑ η πρωταθλήτρια
ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ πέτυχε Παγκύ
πριο Ρεκόρ Νεανίδων επίσης στο μίλι
με 4.52.52.
Η Παναγιώτου που
φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπά
μα κατέλαβε την
πρώτη θέση στο αγών
ισμα της.

Η Στέλλα Χριστοφ

όρου πρώτη πέτυ
χε ρεκόρ στο
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μίλι

Ρεκόρ στο μίλι
Στέλλα Χριστοφόρου
σε άλλη μία φοβερή εμφάνιση στο SE
C Indoor Track &
Field Championships,
πέτυχε το εκπληκτικό 4.44.46 στο μίλι.
Είναι Παγκύπριο Ρεκ
όρ Γυναικών στο
μίλι για τον κλειστό στί
βο, και μια σπουδαία επίδοση από τη
Στέλλα Χριστοφόρου, που με τις μέχ
ρι τώρα φετινές
εμφανίσεις της, δείχν
ει να βρίσκει τον
παλιό καλό της εαυτό.
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ΜΙΣΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Πρώτος
ο Καζαχούμ
Στις γυναίκες η
Γιώτα Ανδρέου
του ΓΣΟ

Ο Αχμέτ Καζαχούμ του ΓΣΠ ήταν ο νικητής του Μισού Μαραθωνίου ∆ρόμου που διεξήχθη στις 27 Ιανουαρίου στα Περβόλια Λάρνακας με 1.12.29. Ήταν η δεύτερη του φετινή νίκη μετά
την επιτυχία του στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου ∆ρόμου στο αγώνισμα των 10.000μ.
Στη δεύτερη θέση του Μισού Μαραθωνίου τερμάτισε ο Μά-

ριαν Μπούσκα του ΓΣΟ με 1.17.21 και τρίτος ο Μάικλ Κίναν επίσης του ΓΣΟ με 1.18.19.
Στις γυναίκες την πρώτη θέση κέρδισε η Γιώτα Ανδρέου του
ΓΣΟ με 1.25.15, τη δεύτερη η Ιουλία Κανναβα του ΓΣΟ με
1.43.26 και την τρίτη η Αλεξάνδρα Παπακωνσταντίνου με
1.43.48

ΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
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Οι προπονητές που
συμμετείχαν σε σεμινάριο της ∆ιεθνούς
Ομοσπονδίας Στίβου
που έγινε στη Λευκωσία

Oι προπονητές των Γυμναστικών Συλλόγων
Οι προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών που άρχισαν από τον

Σπύρος Σπύρου: ∆ρόμοι

περασμένο Σεπτέμβρη συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό καθώς πλησι-

Πέτρος Μάντης : ∆ρόμοι

άζουμε στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων τόσο στις εσω-

Κυριάκος Βασιλειάδης: Ρίψεις

τερικές όσο και στις διεθνείς υποχρεώσεις που το 2013 είναι πάρα

Γιάννος Αποστολίδης: Ρίψεις

πολλές. Κάθε απόγευμα και βράδυ υπό το φως των προβολέων στα

Ρένος Κολοκοτρώνης: ΄Αλματα

στάδια είναι εμφανής ο οργασμός των προπονήσεων, καθώς οι αθλη-

Παλλάδιος Νικολάου: ‘Αλματα

τές και αθλήτριες θέλουν να είναι πανέτοιμοι όταν θα ξεκινήσουν οι

Παναγιώτης Κυπριανού: ∆ρόμοι

αγώνες. Οι προπονητές από τη δική τους πλευρά καταβάλλουν μεγά-

Ακαδημίες

λες προσπάθειες για να τους ετοιμάσουν αφού ο συναγωνισμός στις

Μάριος Μαρδάς

διοργανώσεις της ΚΟΕΑΣ θα είναι μεγάλος . Οι αθλητές/τριες θα στο-

Μαριάννα Χαραλάμπους

χεύσουν στη βελτίωση των επιδόσεων τους και στην επίτευξη νέων

Χριστιάνα Μενελάου

ατομικών ρεκόρ.
Οι Γυμναστικοί Σύλλογοι παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντι-

Γυμναστικός Σύλλογος Ζήνων

μετωπίζουν, προσπαθούν να παρουσιάζονται στελεχωμένοι με τους

Πέτρος Αρέστη: Ρίψεις

απαραίτητους προπονητές για κάθε αγώνισμα. Αυτό είναι πολύ ση-

Αντώνης Ιωάννου : ΄Αλματα

μαντικό γιατί αναπτύσσεται ευγενής άμιλλα μεταξύ τους , για τη δη-

Κυριάκος Κυριάκου: ∆ρόμοι , Εμπόδια, Ταχύτητες

μιουργία καλών αθλητών /τριων προκειμένου να προσφέρουν στο

Κλείτος Χριστοφή: Μεσαίες αποστάσεις

Σύλλογο τους.

Σταύρος Λουκαίδης: Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.

Πιο κάτω παραθέτουμε το προπονητικό τήμ του κάθε Γυμναστικού

Ντέιβιτ Γεωργίου-Aκαδημίες

Συλλόγου.

Γυμναστικός Σύλλογος Κόροιβος
Σαββάκης Νεοφύτου-∆ρόμοι και εμπόδια

Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια

Κυριάκος Κυριάκου.- Άλματα

Λουκάς Λουκά, Παύλος Παύλου: Ύψος, ακόντιο, επί κοντώ

Πανίκος Χαραλάμπους-.Ρίψεις

Κώστας Χ΄΄Νικολάου: ∆ρόμοι ταχύτητας

Σοφρώνης Κωνσταντίνου.Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις

Ανδρέας Καλογήρου: ∆ρόμοι εμποδίων

Γιώργος Ανδρέου.-Σύνθετα

Βασίλης Χειμωνής: Μεγάλες αποστάσεις

∆ήμητρα Νεοφύτου.-Ακαδημίες

Μάριος Πατσαλίδης: Μεγάλες και μεσαίες αποστάσεις

΄Ελενα Αγαμέμνονος.-Ακαδημίες
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Προπονητής σε ώρα προπόνησης με μικρούς αθλητές

Γυμναστικός Σύλλογος Ευαγόρας
Σολωμός Οικονόμου: Ρίψεις
Λάμπρος Κεφάλας:∆ρόμοι
Ελευθέριος Κολοκούδιας-∆ρόμοι και άλματα
Πιέρος Τσιήσου.- Ρίψεις
Κυριάκος Κυριάκου: ∆ρόμοι εμποδίων, ταχύτητες
Παναγιώτης Ράπτης.-Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις
Αγνή Χαραλάμπους.-Άλματα
Βύρωνας Πιερή.-Ακαδημίες
Ανδρέας Ιωάννου.-Άλματα και σύνθετα
Γιάννος Ζησιμίδης.-∆ρόμοι

Έλλη Ευαγγελίδου.-Ρίψεις
Πέτρος Ευριπίδου.-∆ρόμοι και εμπόδια
Ανδρέας Ευσταθίου.-Άλματα
Γιάννος Σησιμίδης. -∆ρόμοι
Πέτρος Θεοδοσίου.-Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις
Ρένος Θεοδώρου.-Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις
Γιαννάκης Ιωάννου.-∆ρόμοι και σύνθετα
Χρίστος Κλεάνθους.- ΄Αλματα
Κώστας Ποχάνης.-∆ρόμοι και εμπόδια
Μιχάλης Ποχάνης.-Ρίψεις
Γιώργος Σταύρου.-Ρίψεις

Ευστάθιος Λίγγης.-Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις
Φίλιππος Στυλιανούδης Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Πράξανδρος
Αδάμος Παπαδάμου.-Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις

Αννα Φοιτίδου.-Άλματα
Ανδρέας Ευσταθίου.-Άλματα

Αγγελος Αγγελίδης.-∆ρόμοι
Κώστας Χ΄΄Νικολάου.-∆ρόμοι και άλματα
Ηλίας Αγαπίου.-∆ρόμοι και άλματα

Ακαδημίες
Λουίζα Αυγουστή
Κατερίνα Γρηγκόρε

Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Γιώργος Αποστολίδης.Άλματα

36

TA NEA TOY ΣΤΙΒΟΥ

∆ημήτρης Κωνσταντίνου (ΣΚΟΚ), Αλέξανδρος Μπαχτιαρόφ (ΚΟΕΚ), Άννα Ιωάννου (Κωπηλασία), Ζαχαρίας Άρνος (ΚΟΕΑΣ), Στέλλα Χριστοφόρου (ΚΟΕΑΣ), Φίλιππος Σπαστρής (ΚΟΕΑΣ), Σάββας Αρέστη (ΚΟΕΑΣ), Κυριάκος Αντωνίου (ΚΟΕΑΣ)

Υποτροφίες σε Αθλητές – Φοιτητές
Σε σεμνή τελετή που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στις 23 Ιανουαρίου 2013, δόθηκαν οι επιταγές στους οκτώ
αθλητές – φοιτητές, οι οποίοι επωφελούνται
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από το Σχέδιο Υποτροφιών του ΚΟΑ για την
Ακαδημαϊκή περίοδο 2010-2011.
Ο Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ κ. Ντίμης Κακογιάννης, αφού συνεχάρη τους αθλητές,

τόνισε ότι είναι σημαντικό γεγονός να διακρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά
και Ακαδημαϊκά, πράγμα το οποίο επικροτεί
και ενθαρρύνει και η Ευρώπη. ∆ικαιούχοι
για την εν λόγω Ακαδημαϊκή περίοδο είναι
οκτώ αθλητές από έντεκα που εισηγήθηκαν
οι Ομοσπονδίες, βάση των καθορισμένων
κριτηρίων του Σχεδίου. Πάγια πολιτική του
Οργανισμού είναι η διπλή εκπαίδευση των
αθλητών, δηλαδή η αγωνιστική δραστηριότητα με την παράλληλη ακαδημαϊκή μόρφωση. Ο κ. Κακογιάννης καταλήγοντας τόνισε
ότι ο ΚΟΑ θα είναι πάντοτε στο πλευρό των
αθλητών – φοιτητών για κάθε βοήθεια και
στήριξη.
Ο Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής του
ΚΟΑ κ. Φίλιππος Σοφοκλέους από την πλευρά του τόνισε ότι ο ΚΟΑ ανταποκρινόμενος
στην Ευρωπαϊκή υπόδειξη για τη ∆ιπλή Εκπαίδευση θέλει να δώσει στους αθλητές όλα
τα απαραίτητα εχέγγυα στηρίζοντας τους
και αγωνιστικά και ακαδημαϊκά με στόχο να
φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται. Οι αθλητές
με τη σειρά τους ευχαρίστησαν τον ΚΟΑ για
την πολύπλευρη στήριξη που τους παρέχει.
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∆ΡΟΜΟΣ 5.000Μ.
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Κ.
ΛΟΥΚΑΙ∆Η

Πρώτευσε ο
Αμίν Χατίρι
∆εύτερος
τερμάτισε ο
Καζαχούν

Το πολύ καλό φίνις για το οποίο διακρίνεται ο Αμίν Χατίρι της ∆ρό.Με.Α. Racing
(και του ΓΣΖ) ήταν αρκετό για να του χαρίσει την πρώτη θέση στον 5ο ετήσιο αγώνα
δρόμου ΄΄Τρέξτε μαζί μας για την πρόληψη του καρκίνου΄΄. Ο ρυθμός ήταν έντονος με τον Κασσαχούν Τζεμπέλ της ∆ρό.
Με.Α. Racing (και του ΓΣΠ) να ανταγωνίζεται τον Χατίρι μέχρι τα τελευταία 50 μέτρα.
Οι δύο δρομείς τερμάτισαν με εξαιρετικές
επιδόσεις για την εποχή, με τον Χατίρι να
σημειώνει 15.0.8 και τον Χατίρι 15.10.0.
Τρίτος τερμάτισε ο Χριστόφορος Πρωτοπαπάς της ∆ρό.Με.Α. Racing (και του ΓΣΠ)
με επίδοση 16.48. 0
Στον αντίστοιχο αγώνα των γυναικών η
Έμμα Ντάμπυ της ∆ρό.Με.Α. Racing τερμάτισε με άνεση στην πρώτη θέση με
χρόνο 18.41.0, με την Χρυστάλλα Χ’’Πολυδώρου του ΓΣΠ να καταλαμβάνει την
2η θέση με χρόνο 20.09.0 και την Χρυστάλλα Χ’’Γιάγκου, επίσης του ΓΣΠ, να
τερματίζει 3η με επίδοση 20.28.0
Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των δρομέων στα 5 χλμ. Παράλληλα με τη μαζική προσέλευση στον αγώνα των 5 χλμ,
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στα 800 μ. μέσα στο ειδυλλιακό
περιβάλλον του πάρκου ενώ τα πιο μικρά παιδιά συμμετείχαν οργανωμένα σε
αθλοπαιδιές.
Η όλη εκδήλωση διοργανώθηκε από το
σωματείο δρομέων ∆ρό.Με.Α. Racing, τον
∆ήμο Γερίου, τον ∆ιεθνή Σύνδεσμο Αστυνομικών και τον ΠΑΣΥΚΑΦ και τελούσε
υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και της ΚΟΕΑΣ. Ο
αγώνας ήταν αφιερωμένος για 4η συνεχή
χρονιά στη μνήμη του Κωστάκη Λουκαΐδη, πρώην μέλους του ∆.Σ. του ΚΟΑ και
παλαιού πρωταθλητή του στίβου.
Μετά τη λήξη του αγώνα ακολούθησαν οι
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απονομές των επάθλων. Τα έπαθλα απένειμαν ο έντιμος δήμαρχος Γερίου, κ. Αρ-

Σπύρου, μέλος του ∆.Σ. του ΚΟΑ. Οι διοργανωτές ευχαριστούν τους εθελοντές

γύρης Αργυρού, ο κ. Ντίμης Κακογιάννης,
αντιπρόεδρος του ΚΟΑ, η κα Λίζα Κεμιτζή,
εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, ο κ. Μάριος Σάββα, δημοτικός σύμβουλος Γερίου και ο κ. Σπύρος

της ∆ρό.Με.Α. Racing και του ΠΑΣΥΚΑΦ
για την συμβολή τους στην διοργάνωση,
καθώς και τους υποστηρικτές του αγώνα
Becel Pro.Activ, FBME, Bank Webarts και
ΣΠΕ Γερίου.
TA NEA TOY ΣΤΙΒΟΥ

ΚΟΣΜΟ-ΠΛΑΣΤ & ΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τ.Θ. 60160 – 8101 ΠΑΦΟΣ
Τηλ. 26962223, 26962442, Φαξ. 26963953
e-mail : kosmopla@logos.cy.net

ΠΕΝΘΗ

Πέθανε ο προπονητής
Βασίλ Κρούμοβ
Απεβίωσε την 1ην Ιανουαρίου του 2013 ο προπονητής στιβου του ΓΣΠ
και της εθνικής ομάδας της Κύπρου Βασίλ Βασίλεβ Κρούμοβ σε ηλικία
80 χρόνων. Ο εκλιπών υπήρξε αρχιπροπονητής της εθνικής ομάδας ρίψεων της Βουλγαρίας για πολλά χρόνια. Αθλητές και αθλήτριες που είχε κάτω από την προπονητική του ευθύνη ήταν από τους κορυφαίους
του κόσμου και είχαν κατακτήσει συνολικά οκτώ μετάλλια σε ολυμπιακούς και παγκόσμιους αγώνες. Μεταξύ αυτών ήταν οι Σβετλάνα Χρίστοβα, Στεφανία Σίμοβα, Μαρία Πέτκοβα και Ιβάν Τάνεφ.
Το 1990 μέσα στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου
και Βουλγαρίας ο ΚΟΑ και η ΚΟΕΑΣ αποφάσισαν την κάθοδό του στην
Κύπρο για ένα χρόνο . ‘Έμελλε όμως να μην φύγει ξανά από το νησί και
να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μέχρι το θάνατό του .
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Από το 1990 που βρίσκεται στην Κύπρο προπόνησε σημαντικούς αθλητές /τριες όπως οι Γιάννης Ζησιμίδης , ( κάτοχος του παγκυπρίου ρεκόρ
στα 100μ. με 10.11) η Ολυμπία Μενελάου ( κάτοχος του παγκυπριου ρεκόρ στη σφαιροβολία με 16.71μ. και πρώην κάτοχος του παγκυπρίου
ρεκόρ στο τριπλούν ) την Έλλη Ευαγγελίδου πρώην κάτοχο του παγκυπρίου ρεκόρ στη σφαιροβολία, τη Χρύσω Γεωργίου ( πρώην κάτοχο του
ρεκόρ ακοντίου), την Αλεξάνδρα Κλατσιά πρώην κάτοχο του παγκυπρίου ρεκόρ στη δισκοβολία, και πρόσφατα τους Μιχάλη Κλατσιά και
Απόστολο Τσακιστό κατόχους των παγκυπρίων ρεκόρ εφήβων στη δισκοβολία και σφαιροβολία αντίστοιχα.
Η σορός του αειμνήστου Βασίλη Κρούμοβ μεταφέρθηκε και ετάφη στην
ιδιαίτερη πατρίδα του τη Βουλγαρία.
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