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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΕΑΣ

Φίλοι μου.

Με το πέρας μιας πρωτόγνωρης χρονιάς, στην οποία 
η πανδημία θέρισε παγκόσμια  πέραν των δύο εκα-
τομμυρίων ανθρώπινων ζωών και ψαλίδισε τα όνει-
ρα και τους ευγενείς στόχους χιλιάδων αθλητών και 
αθλητριών, ο κλασσικός αθλητισμός όχι μόνο επεβί-
ωσε αλλά επέδειξε αξιοζήλευτη ανθεκτικότητα και 
δυναμική, τόσο στο μαζικό όσο και στον αγωνιστικό 
τομέα.

Στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη τα αλλεπάλ-
ληλα διατάγματα περί λοιμοκάθαρσης  που εκδίδει 
ο Υπουργός Υγείας, οι προσπάθειες μας επικεντρώ-
νονται, αλλά δεν περιορίζονται, στην ασφαλή επι-
στροφή και παραμονή των δικαιούχων αθλητών και 
αθλητριών στα στάδια για προπονήσεις.

Εντούτοις, μέγας μεσοπρόθεσμος στόχος της Ομο-
σπονδίας και του συνόλου της οικογένειας του αθλή-
ματος είναι, όχι μόνο ο μετριασμός των απωλειών 
από την πανδημία, αλλά η ουσιαστική αύξηση της 
ευρύτερης συμμετοχής στο στίβο, αρχίζοντας από 
τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία έχουν πλη-
γεί σε ανυπολόγιστο βαθμό από τον κορωνοϊό.

Οι μεγάλες διοργανώσεις που είναι προγραμματι-
σμένες εντός του 2021, τόσο στην Κύπρο όσο και 
στο εξωτερικό, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον 

Πρόεδρος: .............................................................................................................................................Περικλής Μάρκαρης

Επίτιμος Πρόεδρος: ..................................................................................................................................... Αντώνης Δράκος

Αντιπρόεδρος: ........................................................................................................................................ Γιώργος Π. Μιτσίδης

Γενικός Γραμματέας:    ................................................................................................................................Κυριάκος Μιχαήλ

Ταμίας: ....................................................................................................................................................Κωστάκης Μιτσίδης

Μέλη: ........................................................................................................................................................Ελενίτσα Γεωργίου

 Γιώργος Γεωργίου

                             Χρυσόστομος Γεμέττας

                                                        Δήμος Καλλινίκου

                              Ελένη Κωνσταντινίδου

                            Φοίβος Κωνσταντινίδης

  Άκης Λάμπρου

                             Γιαννάκης Πότσος

                             Νικόλας Τασσύ

                              Εύη Τσολάκη

                             Σοφοκλής Χαραλαμπίδης

                            Μάριος Χατζημιτσής

                              Κάλλη Χατζηϊωσήφ

                             Αντώνης  Γεωργαλλίδης, Πρόεδρος Τ.Ε.

Περικλής Α. Μάρκαρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΕΑΣ

από το φίλαθλο κοινό και τα φώτα της δημοσιότητας 
θα εστιαστούν στις προσπάθειες των διεθνών μας 
αθλητών και αθλητριών. 

Η πρόσφατη απόφαση του ΡΙΚ για ζωντανή τηλε-
οπτική και διαδικτυακή κάλυψη του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ομάδων Στίβου Γ΄ Κατηγορίας που 
θα διοργανώσουμε στην Κύπρο στις 19 και 20 Ιουνί-
ου 2021, ενισχύει την προσπάθεια της χώρας μας για 
μια καθόλα άρτια διοργάνωση αλλά και τη δυναμική 
της εθνικής μας ομάδας για επάνοδο στην Β΄ Κατη-
γορία.

Λόγω της πανδημίας, το 2021 είναι η νέα ολυμπιακή 
χρονιά και  οι Αρτυματά, Παρέλλης και Τραΐκοβιτς 
διατηρούν το εισιτήριο για την κορυφαία αθλητική 
διοργάνωση του πλανήτη, το οποία τόσο άξια έχουν 
κερδίσει. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε βάσιμα ότι η σημε-
ρινή σύνθεση της ολυμπιακής μας εκπροσώπησης 
στο στίβο θα μεγαλώσει.

Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, οφεί-
λουμε όλοι οι θεσμικοί φορείς του αθλητισμού να 
δημιουργήσουμε τις καλύτερες, υπό τις περιστάσεις,  
συνθήκες προετοιμασίας, για το επικείμενο Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, τους επερχόμενους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες και την επόμενη μέρα. 
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Π
λούσιος  θα είναι ο αγωνιστι-
κός προγραμματισμός για το 
2021. Η  υλοποίηση του θα 

εξαρτηθεί από την εξέλιξη της παν-
δημίας που μαστίζει ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. Η ελπίδα όλων είναι 
το φάρμακο και η καταπολέμηση της. 
Ευχή όλων να είναι αποτελεσματικό.

Από τον προγραμματισμό ξεχωρίζουν 
από διεθνούς πλευράς :

• Οι  Ολυμπιακοί Αγώνες που θα δι-
εξαχθούν στο Τόκιο της Ιαπωνί-
ας  από τις 24 Ιουλίου μέχρι τις 7 
Αυγούστου. Οι αγώνες ήταν για να 
γίνουν το 2020 αλλά αναβλήθηκαν 
λόγω πανδημίας.

• Το Ευρωπαϊκό Κλειστού που θα γί-
νει στο Τόρουν της Πολωνίας 4-7 
Μαρτίου

Από κυπριακής πλευράς ξεχωρίζουν:

• H διεξαγωγή  στη Λευκωσία του Ευ-
ρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  Ομά-
δων Γ΄ Κατηγορίας στις 19-20 Ιου-
νίου

• Οι Παγκύπριοι Αγώνες που θα διε-
ξαχθούν στη Λευκωσία 12-13 Ιου-
νίου

• Η πενταεθνής συνάντηση Εφήβων 
-Νεανίδων  που θα γίνει στη Λεμε-
σό  στις 8 Μαΐου

• Οι ΑΜΚΕ Στίβου που θα διεξαχθούν 
στις 5 Ιουνίου στο Σαν Μαρίνο

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2021

Σε πρώτο πλάνο ξεχωρίζουν
οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Γ΄ Κατηγορίας στη Λευκωσία

Οι Παγκύπριοι  αγώνες ξεχωρίζουν στον αγωνιστικό προγραμματισμό του 2021. Στη 
φωτογραφία οι αθλητές Σπύρου και Μισιάρα του ΓΣΠ στα 800μ.

• Ο Παγκύπριος Μαραθώνιος στις 14 
Μαρτίου στη Λεμεσό.

• Οι Παγκύπριοι Αγώνες του ΕΣΥΑΑ 
στις 15 Μαΐου.



6

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
23 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Αθαλάσσα/Λευκωσία
 (Α-Γ/E-N/ Π-Κ)
31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ………/ΕΛΛΑΔΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
07 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ  
13 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ Σόφια/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
13 - 14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ&ΣΥΝΘΕΤΩΝ Αθήνα
20 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ.ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΝΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κωνσταντινούπολη
27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ ………/ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ
01-05                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΄Εδρες Επαρχιών
04-07                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Torun/ΠΟΛΩΝΙΑ
06 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΙΨΕΩΝ Παραλίμνι
08-12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΄Εδρες Επαρχιών
13-14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ Λεϊρία/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
14 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Λεμεσός
20 20ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Μπάθερστ/ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
21 ΔΙΕΘΝΗΣ& ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΙΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ          
21                     ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ LOGICOM Πάφος
25 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Λεμεσός
 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
06              ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Λευκωσία ή Λεμεσός
11 ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Θεσσαλονίκη
13             ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Λεμεσός
16 ΠΑΓΚΥΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000Μ Λεμεσός
17 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Λεμεσός
17                       ΛΑΝΙΤΕΙΑ Λεμεσός
24-25                 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ                                Λευκωσία
25                      ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ                                                Κίεβο/Ουκρανία  
27-28                  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ/ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ    Λευκωσία                                                         
27-28                  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Γ &U18             ……/ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΪΟΣ
01-02                  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ                    Chorzow/ΠΟΛΩΝΙΑ
02                  ΠΑΣΧΑ
08                    ΠΕΝΤΑΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ                  Λέμεσος
                          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ                                             ……../ΕΛΛΑΔΑ
08-09                  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α/Γ                                  ……../ΕΛΛΑΔΑ
15 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λευκωσία
15                        ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ & ΒΟΥΝΟΥ      Κάμπουλουνγκ/ΡΟΥΜΑΝΙΑ
15 «ΒΕΡΓΟΤΕΙΑ 2021» Κεφαλονιά/ΕΛΛΑΔΑ
15-16 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΤΑ ΜΑΤΣΕΙΑ» Λευκωσία
16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000Μ Α/Γ & 5.000Μ  Ε/Ν  …./ΕΛΛΑΔΑ
16                        ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΙΨΕΩΝ                                                                                   Τρίπολη/ΕΛΛΑΔΑ
16                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ-ΒΑΔΗΝ                              Podebrady/ΤΣΕΧΙΑ
19                      «ΤΟΦΑΛΕΙΑ»  1ο Grand Prix                                                                       Πάτρα/ΕΛΛΑΔΑ
19                  ATHENS STREET POLE VAULT                                                           Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ
22                     «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 2021»                                                                           Καλαμάτα/ΕΛΛΑΔΑ
22-23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Γ ……/ΕΛΛΑΔΑ
22-23 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΗΤΙΓΚ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ¨ΠΟΡΤΑΡΑΘΛΟΝ¨ Νάξος/ΕΛΛΑΔΑ
23                        DIAMOND LEAGUE RABAT                                                                   Rabat/ΜΑΡΟΚΟ 
26 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» 2ο Grand Prix ΄Εδεσσα/ΕΛΛΑΔΑ
26                        ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΗΤΙΓΚ ΑΛΜΑΤΩΝ Καλλιθέα/ΕΛΛΑΔΑ
28                      DIAMOND LEAGUE DOHA Ντόχα/ΚΑΤΑΡ
29                       ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ                                       Κραϊόβα/Ρουμανία
29                       ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΨΕΩΝ ¨ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ¨                                              Θεσσαλονίκη
29-30 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23ΕΤΩΝ Λεμεσός
30                     ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΗΤΙΝΓΚ «Βενιζέλεια-Χανιά»                                            Χανιά/ΚΡΗΤΗ
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ΙΟΥΝΙΟΣ
02                     Women Gala ΦΙΛΟΘΕΗ                                                                              Φιλοθέη/ΕΛΛΑΔΑ
04                        DIAMOND LEAGUE ROME                                                                     Ρώμη/ΙΤΑΛΙΑ
05                      ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ/ΣΤΙΒΟΣ                     Σεραβάλ/ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
05 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 10.000Μ Λονδίνο/Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
05-06 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23ΕΤΩΝ La Nucia/ΙΣΠΑΝΙΑ
05-06 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ ………/ΕΛΛΑΔΑ
05-06                  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ                       ………/ΕΛΛΑΔΑ
09 «ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2021» Νικήτη/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
10                        DIAMOND LEAGUE OSLO Όσλο/ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
12 «ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ» 3ο Grand Prix  Άργος Ορεστικό/ΕΛΛΑΔΑ
12-13               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ(U23& U18) ………/ΕΛΛΑΔΑ 
12-13                  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ                          Λευκωσία
12-13                 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ                                          Κωνσταντινούπολη
12-13                  ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ                          Ερζουρούμ/ΤΟΥΡΚΙΑ
13                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ(Δρόμοι μεσαίων & μεγάλων αποστάσεων)   Θεσσαλονίκη
19-20               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ(ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) Λευκωσία 
24 - 25              ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ                      Παραλίμνι  
26                     ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ. 10.000Μ  ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ                         Μπρίτσκο/ΒΟΣΝΙΑ                                   
26-27 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ. Α-Γ                                                                       Νόβι Παζάρ/ΣΕΡΒΙΑ                        

ΙΟΥΛΙΟΣ
01 - 02 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(U18)                Λεμεσός
03-04                  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20ΕΤΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
03 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΥΝΟΥ Cinfaes/ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
04                        DIAMOND LEAGUE STOCKHOLM Στοκχόλμη/ΣΟΥΗΔΙΑ
07 «ΔΑΒΙΤΖΟΓΛΕΙΑ» 4ο  Grand Prix Καβάλα/ΕΛΛΑΔΑ  
08-11                   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ(U23)                  Bergen/ΝΟΡΒΗΓΙΑ
09                        DIAMOND LEAGUE MONACO                                                                             Μόνακο/ΜΟΝΑΚΟ
13                        DIAMOND LEAGUE LONDON                                                                              Λονδίνο
15-18                  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ(U20)                  Tallinn/ΕΣΘΟΝΙΑ
21-22                ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ  ΠΑΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Λευκωσία
24-25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
24/07-07/08       ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ(ΣΤΙΒΟΣ 30/07-08/08)                                       Τόκιο/ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
24/07-07/08       ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  Τόκιο/ΙΑΠΩΝΙΑ 
14                      ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                                         Κράλιεβο/ΣΕΡΒΙΑ
14                      DIAMOND LEAGUE SHANGAI Shanghai/ΚΙΝΑ
17-22 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ( U20)           Ναϊρόμπι/ΚΕΝΥΑ
18-29                 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ(ΣΤΙΒΟΣ 23-28)                               Chengdu/ΚΙΝΑ
21                       DIAMOND LEAGUE EUGENE                                                                               Eugene/USA
22                       DIAMOND LEAGUE CHINA                                                                                  CHINA
26                       DIAMOND LEAGUE LAUSANNE                                                                        Λωζάνη/ΕΛΒΕΤΙΑ
26-29                ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(U18)               Ριέτι/ΙΤΑΛΙΑ
28                     DIAMOND LEAGUE PARIS                                                                                    Παρίσι/ΓΑΛΛΙΑ                                                                                            

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
03                      DIAMOND LEAGUE BRUSSELS                                                                        Βρυξέλλες/ΒΕΛΓΙΟ
08-09                 DIAMOND LEAGUE ZURICH                                                                            Ζυρίχη/ΕΛΒΕΤΙΑ
12 ή 19              ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ                                Μπίτολα/ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
16-23 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ ΚΙΝΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
06                       ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ                                        Πλοϊέστι/Ρουμανία
14                       ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ
21                       RADISSON BLU ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ                     Λάρνακα
28                       ΔΙΕΘΝΗΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΟΠΑΠ- ΓΣΟ                                 Λεμεσός

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
12                      SPAR  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ        Turin/ΙΤΑΛΙΑ                                                                         
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Tους Αθλητές και αθλήτριες επισκέφθηκε κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας τους στο Εθνι-
κό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ, η Επιτροπή Υψηλής 
Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλη-

τισμού  συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ Αν-
δρέα Μιχαηλίδη.
Η επίσκεψη έγινε την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020 και 
ήταν μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επι-
τροπής, για την παρακολούθηση των αθλητών και 
αθλητριών υψηλής επίδοσης, μαζί με τους προπονη-
τές τους. Οι συναντήσεις αυτές θα έχουν ασφαλώς  
συνέχεια, με αυτό δε τον τρόπο ο Οργανισμός δείχνει 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Ο ΚΟΑ πιο κοντά 
στους αθλητές στίβου

έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη στήριξη του.
Στην επίσκεψη συζητήθηκε η πορεία της προετοιμασί-
ας των αθλητών και αθλητριών ενόψει των αγωνιστι-
κών τους υποχρεώσεων το 2021.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι αξιωματούχοι του 
ΚΟΑ συναντήθηκαν και με Ελληνική αποστολή στίβου, 
η οποία προετοιμάζεται στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ.
Η Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης του ΚΟΑ απαρτίζεται 
από τον Κωστάκη Κουκκουλλή (Πρόεδρο) και Δώρα Κυ-
ριάκου & Παναγιώτη Τρισόκκα (Μέλη). Στην επίσκεψη 
παρευρέθηκε και το Μέλος ΔΣ ΚΟΑ Ανδρόνικος Ανδρο-
νίκου.

Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης (κέντρο), μέλη του Δ.Σ. 
του ΚΟΑ μαζί με τους αθλητές και αθλήτριες στο Εθνικό Στάδιο Στίβου





10

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΙΒΟ          ΣΤΑ 60Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΙΛΑΝ ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ

Από τη Σερβία στην Κύπρο     και τώρα στην Αμερική
Στόχος να φθάσει 
όσο πιο ψηλά μπορεί

Έ
φυγε  από τη Σερβία  μικρό παιδί για να γλυτώσει 
από τα δεινά του πολέμου και ήλθε στην Κύπρο. 
Μεγάλωσε,  έμαθε τα ελληνικά τελείωσε το σχο-

λείο, πήγε στο στρατό και ασχολήθηκε με τον αθλητισμό,  
πρώτα με το ποδόσφαιρό για να καταλήξει στο στίβο. 
Έφθασε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το 
χρυσό μετάλλιο στα 60μ. εμπόδια στον κλειστό στίβο  
το 2019. Αναδείχθηκε  7ος ολυμπιονίκης στο Ρίο και είχε 
αρκετές Ευρωπαϊκές  και Παγκόσμιες επιτυχίες. 
Ο  Μίλαν Τραίκοβιτς   πρωταθλητής  Ευρώπης στα 60μ. 
με εμπόδια και 7ο  ολυμπιονίκη του Ρίο στα 110μ. εμπό-
δια. ,  που έκαμε την Κύπρο περήφανη με τις μεγάλες 
του επιτυχίες του και έγινε παράδειγμα για πολλούς νέ-
ους ν΄ασχοληθούν με το στίβο και τον αθλητισμό γενικό-
τερα. 
Μετά από τις τόσες σπουδαίες επιδόσεις, τα χειροκρο-
τήματα, και τα εύγε ,   αποφάσισε να κάμει …άλλη μια 
γρήγορη κούρσα που ξέρει ότι θα έχει πολλά εμπόδια για 
να φθάσει  στο μεγάλο στόχο που έχει βάλει στη ζωή 
του. Από τη Λεμεσό και την Κύπρο στην άλλη άκρη τους 
κόσμου στην Αμερική και στο ΑΛΤΙΣ . 
Από τη μακρινή  Αμερική ο Μίλαν μας μίλησε για τις 
πρώτες μέρες της …νέας του ζωής

Προσαρμογή 
Πόσο έχεις προσαρμοστεί  στις νέες συνθήκες 
προπόνησης και πώς τις αντιμετωπίζεις
Είμαι σχεδόν πάνω από ενάμιση μήνα στην Αμερική και 
μπορώ να πω ότι έχω προσαρμοστεί  αρκετά καλά. Σχε-
δόν όλα εδώ είναι καινούρια για μένα από την προπόνη-
ση μέχρι το τρόπο ζωής και σιγά σιγά συνηθίζω και προ-
χωρώ. Πιστεύω μέρα με τη μέρα τα πράγματα γίνονται 
καλύτερα και είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχω αυτό που 
έχω τάξει στη ζωή μου.

Ο Μίλαν στο χώρο όπου προπονείται στην Αμερική

Τι έχει αλλάξει μέχρις στιγμής  στον τρόπο προε-
τοιμασίας;
Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον τρόπο προε-
τοιμασίας γιατί βρισκόμαστε ακόμα στην  αρχική φάση 
της. Δουλεύουμε κυκλικά πολλές ασκήσεις. Στο επόμενο 
διάστημα περιμένω να μπούμε σε πιο ειδική προπόνηση. 

Πως είναι το πρόγραμμα της προετοιμασίας
Το πρόγραμμα έχει καθημερινά μια προπόνηση το πρωί, 
έξι μέρες τη βδομάδα. Τις τρεις από τις έξι μέρες μετά το 
τέλος της προπόνησης στο γήπεδο έχει πρόγραμμα στο 
γυμναστήριο. Οι τρεις μέρες είναι πολύ δύσκολες και οι 
άλλες τρεις λίγο πιο εύκολες. Την Κυριακή έχω ρεπό και 
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Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΙΒΟ          ΣΤΑ 60Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΙΛΑΝ ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ

Από τη Σερβία στην Κύπρο     και τώρα στην Αμερική

Ο Μίλαν ετοιμάζει τα εμπόδια για να ξεκινήσει η προπόνηση

ξεκούραση.

Πως σε υποδέχθηκαν  οι συναθλητές σου και πως 
είναι οι  σχέσεις σας;
Οι συναθλητές μου με έχουν υποδεχτεί σαν να κάναμε 
χρόνια μαζί προπόνηση. Είναι πολύ καλοί χαρακτήρες. 
Τον Aries τον ήξερα και από πριν από τους αγώνες και 
τον Max τον γνώρισα τώρα και γίναμε φίλοι και περνούμε 

Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο;
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομοσπονδία μου ΚΟΕΑΣ και τον ΚΟΑ που μέσα από τους σχεδιασμούς τους έκαναν 
την προετοιμασία μου στην Αμερική πραγματικότητα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου που μετά 
από την δύσκολη περίοδο που διανύουμε συνεχίζουν να με στηρίζουν στο δρόμο μου για το Τόκυο. Επίσης εύχομαι 
σε όλους να μείνουν υγιείς και δυνατοί στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνούμε. 

χρόνο μαζί και τα απογεύματα παίζουμε μαζί ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια. Βρισκόμαστε  σε πολύ καλό κλίμα  και 
άριστη συνεργασία. 

Οι μεγάλοι στόχοι
Τι πρόγραμμα  και ποιους στόχους έχετε βάλει με 
το νέο σου προπονητή;
Στόχος μας είναι να συμμετάσχω  στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Πολώνια και στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κίνα τον 
Μάρτιο. Φυσικά με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες που ελπίζουμε ότι διεξαχθούν  το καλοκαίρι που 
μας έρχεται.

Αν όλα έλθουν καλύτερα με την πανδημία ποιος θα 
είναι ο πρώτος σου αγώνας;
Δεν γνωρίζω πότε θα τρέξω τον πρώτο μου αγώνα αλλά 
αν όλα πάνε καλά υπολογίζω να είναι μέσα στο Φλεβά-
ρη στο κλειστό. Πιθανόν να τρέξω σε κάποιο αγώνα εδώ 
στην Αμερική και έπειτα να κάνω ένα γύρο  στην Ευρώ-
πη.

Πώς νιώθεις που είσαι μακριά από την Κύπρο και 
τους δικούς σου;
Είναι ότι το πιο δύσκολο έχω περάσει μέχρι τώρα στην 
καριέρα μου. Και παλιότερα πήγαινα προετοιμασίες 
αλλά ήταν για ένα ή δυο μήνες αλλά ήξερα πάντα την 
ημέρα που θα γυρίσω σπίτι μου κοντά στους δικούς μου. 
Τώρα είναι διαφορετικά.  Εδώ είναι το προσωρινό μου 
σπίτι και στην Κύπρο θα πηγαίνω μόνο για διακοπές. Έτσι 
είναι η ζωή ενός πρωταθλητή και γι’ αυτό είμαι εδώ έχω 
ακόμα λίγα χρόνια να προσφέρω στην χώρα μου και θα 
το κάνω με τον καλύτερο τρόπο. 
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Μέλη της αθλητικής ομάδας του πανεπιστημίου της 
Τζόρτζια είναι από τις 13 Νοεμβρίου η Στυλιάνα Ιω-
αννίδου ( ύψος) και ο Γρηγόρης Νικολάου ( τριπλούν)

Οι  δύο αθλητές  είναι τελειόφοιτα του Λανιτείου  Λυκείου  Λε-
μεσού, εξασφάλισαν υποτροφία και υπέγραψαν τη συνεργασία 
και θα είναι υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πέτρου Κυπρια-
νού.  Ο ίδιος ο Πέτρος Κυπριανού, μετά την ανακοίνωση από 
το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και την οριστική συμφωνία των 
Ιωαννίδου και Νικολάου, έσπευσε να εκφράσει τη χαρά του, 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που θα κάνει «μπουλντόγκ» 
τα δύο παιδιά από τη Λεμεσό; «Η πρώτη φορά που επιτέλους 
αθλητής κι αθλήτρια από την πόλη που γεννήθηκα και μεγάλω-
σα θα μας έρθουν του χρόνου με υποτροφία στην ομάδα μας! 
Είναι μεγάλη η χαρά μου, αλλά και προσωπική ευθύνη. Κα-
ταρχάς, θα ήταν παράλογο να μην ευχαριστήσω τον άνθρωπο 
που ανέβασε την Κύπρια υψίστρια  στο  1,84μ. το  Γιώργος 
Αποστολίδη.

Η  Στυλιάνα Ιωαννίδου
Η Στυλιάνα Ιωαννίδου δήλωσε για την ένταξη της στην ομά-
δα του πανεπιστημίου της Τζόρτζια. «Είμαι πάρα πολύ χαρού-

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Ιωαννίδου, Νικολάου εντάχθηκαν 
στο πανεπιστήμιο της Τζώρτζια

Θα προπονούνται από τον Πέτρο Κυπριανού
μενη. Ανυπομονώ πάρα πολύ να πάω στο Πανεπιστήμιο της 
Τζόρτζια, εκεί όπου τα πάντα θα είναι διαφορετικά, με άλλο 
τρόπο προπόνησης, με σπουδαίες εγκαταστάσεις, με απόλυτη 
αφοσίωση στο ύψος και τις σπουδές μου. Ξέρω ότι θα πάω 
σε έναν πολύ καλό προπονητή, τον οποίο εμπιστεύεται και ο 
προπονητής μου (σ.σ. Γιώργος Αποστολίδης) και αυτό είναι ση-
μαντικό για μένα. Θα κάνω προπόνηση με αθλήτριες πιο ψη-
λού επιπέδου, θα έχω μεγαλύτερο ανταγωνισμό και αυτό θα 
με βοηθήσει να βελτιωθώ. Θα είναι πολύ καλός συνδυασμός 
προπόνησης και μάθησης».

Ο  Γρηγόρης Νικολάου
Ο Γρηγόρης Νικολάου, γυμνάζεται υπό τις οδηγίες του Ηλία 
Αγαπίου,  δήλωσε: «Όταν μου έστειλαν ότι εξασφάλισα θέση 
στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια με υποτροφία, ένιωσα μεγάλη 
χαρά, γιατί ξέρω, ότι παρόλο που μπορώ να γίνω καλός αθλη-
τής, μπορώ να γίνω κι ένας καλός φοιτητής, σε ένα σπουδαίο 
Πανεπιστήμιο. Νιώθω πολύ τυχερός που θα είμαι με έναν εξαι-
ρετικό Κύπριο προπονητή, που μπορεί να με καθοδηγήσει και 
στο δρόμο του Ολυμπισμού, να με βοηθήσει να υλοποιήσω 
τους στόχους μου, για να φτάσω όσο πιο μακριά γίνεται».

Η Στυλιάνα Ιωαννίδου με το Γρηγόρη Νικολάου φέρουν περήφανα τα μετάλλια 
που κέρδισαν στην Κωνσταντινούπολη
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Η ιδεολογία του Κυπριακού      Στίβου
Οι πρώτοι Παγκύπριοι Αγώνες το 1896

Π
ρόσφατα ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα ΄΄ Γρά-
φοντας ιστορία με την Ελληνική σημαία 

κατά την οποία τιμήθηκαν  οι κύπριοι αθλητές 
και αθλήτριες που πρόσφεραν τις υπηρεσίες 
τους στον ελληνικό αθλητισμό από το 1896-
1983 οπότε έγινε ο διαχωρισμός του κυπριακού  
Στίβου από τον Ελλαδικό. Σε παρέμβαση του 
ο επίτιμος πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ κ. Αντώνης 
Δράκος σε ομιλία του είπε:
‘’Χαίρομαι γιατί μέσα από το περιεχόμενο του 
Συνεδρίου που η Γραμματεία Αθλητισμού του 
Δημοκρατικού Συναγερμού διοργανώνει μου δί-
νεται η ευκαιρία να καταθέσω κάποιες σκέψεις 
και να παραθέσω αδρά κάποια γεγονότα που 
αποτέλεσαν τον πυρήνα της θεματολογίας. 
Το θέμα όπως θα δείτε ξεπερνά και διαπερνά 
την αθλητική διάσταση και αποτελεί μέρος της 
Μεγάλης Ιδέας και της εξόρμησης του Έθνους 
για τη Μεγάλη Ελλάδα και το στόχο της Πανελ-
λήνιας Ένωσης. 

50 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821
Πηγαίνοντας πίσω 50 χρόνια μετά την ευόδω-
ση της Ελληνικής Επανάστασης και την ίδρυση 
του Ελληνικού Κράτους βρίσκουμε αυτό να 
εκτείνεται μέχρι τη Λάρισα.  Τότε, αναπτύσσε-
ται η ιδέα για την διοργάνωση των Μοντέρνων 
Ολυμπιακών Αγώνων από τη μια και την ίδρυση 
Ελληνικών Αθλητικών Σωματείων μέσα στον 
απανταχού Ελληνισμό, την Ελληνική Διασπορά. 
Η Κύπρος συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις σ’ 
αυτή την προσπάθεια και στην πραγματικότητα 
πρωτοστατεί αφού όντας πια κάτω από την φί-
λαθλη Βρετανική Αυτοκρατορία μπορεί να κα-
λύπτει την εθνική δράση κάτω από την αθλητική 
οργάνωση. Μετά την ίδρυση του Πανελλήνιου 
στην Αθήνα, ιδρύεται στη Λεμεσό ο Γ.Σ. Ολύ-

μπια το 1892, ο Γ.Σ. Παγκύπρια στη Λευκωσία το 
1894, ο Γ.Σ. Ζήνων στη Λάρνακα το 1896 και ο 
Γ.Σ. Κόρσιβος στην Πάφο τον ίδιο χρόνο.  Προ-
σπάθειες έγιναν και πριν αυτές τις ημερομηνίες 
αλλά παραμένω σ’ αυτές ως τις πιο οργανωμέ-
νες που διατηρούνται μέχρι σήμερα. 
Στο τετράτομο έργο του φίλτατου και σεβα-
στού μας δασκάλου κ. Ανδρέα Χατζηβασιλείου 
«Ο Κυπριακός Αθλητισμός» μπορεί κάποιος να 
βρει πολλές λεπτομέρειες και αποδεικτικά ντο-
κουμέντα για αυτά τα θέματα. 

Πρώτοι Παγκύπριοι Αγώνες
Το 1896 λοιπόν διεξάγονται οι Πρώτοι Παγκύ-
πριοι Αγώνες και οι Πρώτοι Πανελλήνιοι και ο 
εκ Λεμεσού Αναστάσιος Ανδρέου αναδεικνύεται 
Πανελληνιονίκης στα 110 μ. μετ’ εμποδίων και 
εκπροσωπεί τους Έλληνες στην Ολυμπιάδα της 
Αθήνας μαζί με τον Ιωάννη Φραγκούδη στη σκο-
ποβολή και τον Αριστείδη Κωνσταντινίδη στην 
ποδηλασία.  Μπαίνουμε τώρα στην άλλη διά-
σταση που ανέφερα.  Το 1897 δεν διεξήχθησαν 
οι Παγκύπριοι Αγώνες. 
Αναζητώντας στις πηγές βρίσκουμε ότι οι Πα-
γκυπριονίκες του 1896 κατατάγηκαν εθελοντές 
στον Ελληνικό Στρατό και ο Αναστάσιος Ανδρέ-
ου πολέμησε στα Φάρσαλα και στον Δομοκό 

ενώ ο Χαράλαμπος Νικολαΐδης ήταν βασικό 
στέλεχος της Κυπριακής Φάλαγγας μαζί με άλ-
λους αθλητές και μετέβηκαν στην Κρήτη και πο-
λέμησαν στην Επανάσταση που ξέσπασε εκεί.  
Το 1897 ιδρύεται ο ΣΕΑΓΣ (ο ΣΕΓΑΣ) με ιδρυτικά 
μέλη τον ΓΣΟ, τον ΓΣΠ και τον ΓΣΖ και άλλους 
εκτός Ελληνικής Επικράτειας. 
Η αθλητική δράση επαναρχίζει το 1898 αλλά εί-
ναι πια δεδομένο ότι οι Γυμναστικοί Σύλλογοι οι 
ηγέτες τους και οι αθλητές τους λειτουργούσαν 
μέσα σε ένα πανεθνικό σχεδιασμό που επικυρώ-
θηκε με αίμα αφού στις 6 Δεκεμβρίου του 1912 
στην εξόρμηση για την κατάληψη των  Ιωαννί-
νων ο Γεν. Γραμματέας του ΓΣΟ, Δήμαρχος Λε-
μεσού Χριστόδουλος Σώζος, έπεσε μαχόμενος 
στον Λόφο του Προφήτη Ηλία στο Μπιζάνι ενώ 
δίπλα του πολεμούσαν οι Παγκυπριονίκες Μιχά-
λης Χ’ Δημητρίου και Ζήνωνας Μιτσιγγίδης που 
τραυματίστηκε. 
Εξ’ άλλου των εθελοντών κατά τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους ηγήθηκε ο Ν. Κλ. Λανίτης.  Στα 
χρόνια που ακολούθησαν η ανάπτυξη του Στί-
βου στην Κύπρο ήταν αλματώδης και οι Κύπριοι 
αθλητές κατέρριψαν πολλά Πανελλήνια Ρεκόρ 
και αναδεικνύονταν σε Πανελληνιονίες. 
Φθάνουμε όμως στα Οκτωβριανά. Την Επανά-
σταση του 1931 που πνίγηκε στο αίμα. Οι Γυ-

Ο Γιαννάκης Κονναρής τιμήθηκε από το Δημοκρατικό Συναγερμό για τη μεγάλη 
προσφορά του στον Ελληνικό στίβο πριν από το διαχωρισμό. Η απονομή έγινε 

από τον Αν. Πρόεδρο του ΔΗΣΥ κ. Χάρη Γεωργιάδη

Τιμάται ο Κυριάκος Ονησιφόρου
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Η ιδεολογία του Κυπριακού      Στίβου
Οι πρώτοι Παγκύπριοι Αγώνες το 1896

μναστικοί Σύλλογοι διώκονται, οι ηγέτες τους 
συλλαμβάνονται, φυλακίζονται και εκτοπίζονται 
σε μικρά χωριά, ενώ οι Πρόεδροι του ΓΣΟ Ν. 
Κλ. Λανίτης και του ΓΣΠ Θεοφάνης Θεοδότου 
εξορίζονται από την Κύπρο και στην πράξη τε-
λειώνουν το βίο τους στην εξορία. 
Είχε προηγηθεί η εξορία του Προέδρου του ΓΣΖ 
Φίλιου Ζανέττου και του στελέχους του ΓΣΠ Νι-
κόλαου Καταλάνου που ήσαν Έλληνες υπήκοοι. 
Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και η ανάρτη-
ση της Ελληνικής Σημαίας απαγορεύονται όμως 
οι αθλητές την φέρουν στο στήθος σαν Μέλη 
της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας. 
Στέλιος Κυριακίδης, Χριστόδουλος Συμεωνίδης, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, Ανδρέας Παπαμιχαήλ, 
Κωνσταντίνος Παντελίδης, Ιωάννης Ταλιάνος, 
Φρίξος Μικελλίδης, Δομνίτσα Λανίτου. 
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Σύλ-
λογοι ετοιμάζονται και μπαίνουν στον Εθνικοα-
πελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Η ΕΟΚΑ
Το επίπεδο των επιδόσεων δεν ήταν δυνατόν να 
αποτελούσε προτεραιότητα.  Εξ’ άλλου πολλά 
μέλη των διοικήσεων εγκλείσθηκαν στις φυλα-
κές και τα κρατητήρια ενώ ο αριθμός των αθλη-
τών που βγήκαν στα βουνά αντάρτες, φυλακί-
σθηκαν και γενικά ήσαν μέλη της ΕΟΚΑ μπορεί 
να φθάνει σχεδόν στο σύνολο τους. 
Σκεφθείτε μόνο ότι από τους εννέα Ήρωες της 
Αγχόνης δύο έλαβαν μέρος στους Παγκύπριους 
Αγώνες του 1955. Ο Μιχαλάκης Καραολής στα 
400 μ. και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης στο τρι-
πλούν.  Ο Ορέστης Γεωργίου, 3ος νικητής στα 
200 μ., που έδρασε δίπλα στον Στέλιο Μαυρομ-
μάτη, στο ίδιο επεισόδιο, διέφυγε την σύλληψη 
ταχύτατα και συνακόλουθα και την αγχόνη. 
Σημειωτέον ότι ο 1ος νικητής στο ίδιο αγώνισμα 

Νίκος Μουστάκας αργότερα καταδικάσθηκε σε 
12ετή φυλάκιση και μεταφέρθηκε για έκτιση της 
ποινής στο Περθ της Σκωτίας και ο 2ος νικητής 
Κοκής Μιχαηλίδης και 1ος στα 100 μ. κλείσθηκε 
στα Κρατητήρια. Ο Στίβος της Κύπρου είναι στο 
σύνολό του περήφανος για την Ιστορία του που 
την πιστοποίησε με την ηγεσία του ο Πρόεδρος 
της ΤΕΣΚ Υπαρχηγός του Αυξεντίου, Αντώνης 
Παπαδόπουλος. 

Διαχωρισμός
Το 1983 ιδρύεται και εντάσσεται στην Διεθνή 
Ομοσπονδία Στίβου η ΚΟΕΑΣ. 
Σήμερα αποδεικνύεται ότι τόσο η ίδρυση όσο 
και η έκτοτε δράση της ΚΟΕΑΣ υπήρξε επωφε-
λής για τον Κυπριακό Αθλητισμό και ακόμη για 
τη σχέση του Ελλαδικού με τον Κυπριακό Στίβο.  
Όμως, δεν μπορώ να μην καταθέσω τη μαρτυ-
ρία μου. 
Ο διαχωρισμός του Στίβου και της Σκοποβολής 
από τις αντίστοιχες Ελληνικές Ομοσπονδίες 
ήταν αποτέλεσμα ιδιοτελών και ευτελών κινή-
τρων.  Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία που 
πρέπει να συζητηθεί κάποια στιγμή μαζί σας 
ιδιωτικά κύριε Υφυπουργέ του Αθλητισμού της 
Ελλάδας.  Θα τελειώσω με μια όμορφη και ευ-
χάριστη νότα.  Βρισκόμαστε στην τελευταία 
ημέρα των Μεσογειακών Αγώνων της Αθήνας 
στις 11 Ιουλίου 1991.  Ο θρυλικός Μάριος Χα-
τζηανδρέου θριαμβεύει με Πανελλήνιο Ρεκόρ 
στο Τριπλούν 17.13μ.  Απονομή στο Ολυμπιακό 
Στάδιο. Η Κυπριακή Σημαία ανεβαίνει στον ιστό 

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ κ. Αντώνης Δράκος

Τιμάται ο Σπύρος Σπύρου

και η κυρία Δέρβου, η εκφωνήτρια αναγγέλλει 
«Και τώρα ο Εθνικός Ύμνος της Κύπρου». Έκτο-
τε, κάθε φορά που οι αθλητές είτε της Ελλάδας 
ή της Κύπρου νικούν ένας Ύμνος ακούγεται. 
«Το σε γνωρίζω από την κόψη». 

Γιώργος Μικελλίδης
Η ατμόσφαιρα ήταν συγκινητική και ενθουσιώ-
δης. Από μέρους των αθλητών -αθλητριών που 
προσήλθαν αθρόα στην τελετή και τιμήθηκαν 
έκαμε αντιφώνηση ο πρωταθλητής Γιώργος Μι-
κελλίδης που είπε μεταξύ άλλων.
΄΄Για να φθάσουμε όμως εδώ, δεν ήταν αρκετό 
μόνο το ταλέντο τους. Γιατί θέλει υπομονή, επι-
μονή, αυταπάρνηση και θυσίες ατέλειωτες για 
να αναδειχθούν , αυτές οι αθλητικές προσωπι-
κότητες.
Ο κ. Μικελλιδης έκαμε ιδιαίτερη αναφορά 
στους Στέλιο Κυριακιδη, Δομνίτσα  Λανίτου, και 
Σταύρο Τζιωρτζή για τη μεγάλη τους προσφορά 
στον Ελληνικό και Κυπριακό Στίβο και κατέληξε.
΄΄Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλων των 
συναθλητών  και συναθλητριών μου τις θερμές 
ευχαριστίες στον πρόεδρο του Δημοκρατικού 
Συναγερμού φίλο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου  και 
τους συνεργάτες του, που είχαν την ιδέα της δι-
οργάνωσης αυτής της όμορφης τελετής. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως στον έντιμο Υφυ-
πουργό Αθλητισμού και τον εξοχότατο Πρέσβη 
της Ελλάδας που με την παρουσία τους λα-
μπρύνουν τη ξεχωριστή αυτή για μας, τιμητική 
εκδήλωση.́ ΄
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» - ΓΣΕ  Αμμοχώστου
Ιδρύθηκε το 1899

Στις 5 Αυγούστου 1899, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση φιλάθλων 

της Αμμοχώστου, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα τη δημιουργία 

γυμναστηρίου. Eξελέγη πενταμελής επιτροπή, η οποία συνήλθε 

και αποφάσισε να διενεργηθούν έρανοι και να καταβληθούν προσπάθειες 

για εγγραφή τακτικών συνδρομητών, και ο επιχειρηματίας, βιομήχανος και 

δάσκαλος Eυάγγελος Μαντζούρας, γνωστός λάτρης των γραμμάτων και 

του αθλητισμού, δώρισε έκταση γης για τη δημιουργία γυμναστηρίου. Για 

την κατασκευή του σχηματίστηκε επιτροπή, η οποία άρχισε τη συλλογή 

των απαραίτητων χρημάτων.

To Δεκέμβριου 1899, προκηρύχθηκαν από τον Κιτιακό Σύλλογο οι Δ' Πα-

γκύπριοι Αγώνες, που θα διεξάγονταν   στη Λάρνακα τον Απρίλιο του 1900. 

Γι αυτό και ο φίλαθλος κόσμος της επαρχίας Αμμοχώστου, βρισκόταν σε 

συναγερμό. Ξεχωριστός ενθουσιασμός επικρατούσε ανάμεσα στους κα-

τοίκους του χωριού Λιμνιά, απ' όπου καταγόταν και ο αθλητής Παναής, 

που προπονείτο συστηματικά στους δρόμους και στα χωράφια του χω-

ριού του.  Το Μάρτιο 1901, με πρωτοβουλία του αθλητικού παράγοντα 

της Αμμοχώστου Λούη Ευαγγέλου Λοϊζου, ο οποίος υπήρξε μια από τις πιο 

πολύπλευρες μορφές της Αμμοχώστου, ευεργέτης, παράγοντας, εθνικός 

αγωνιστής, η πόλη απέκτησε το δικό της γυμναστήριο, στο χώρο που πα-

ραχώρησε δωρεάν ο Ευάγγελος Μαντζούρας και που σύντομα θα γίνονταν 

και οι σχετικές απαραίτητες εγκαταστάσεις. 

Στις 23 Φεβρουαρίου 1903, μετά από πολλά χρόνια απραξίας, συγκλή-

θηκε συγκέντρωση στο Παρθε¬ναγωγείο της πόλης, όπου ο Μιλτιάδης 

Σιακαλλής μίλησε για τον σκοπό της συγκέντρωσης. Αφού διαβάστηκε ο 

κανονισμός για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου, μετά από κάποιες 

τροποποιήσεις, ψηφίστηκε το πρώτο κατα¬στατικό και στο Γυμναστικό 

Σύλλογο των Βαρωσίων δόθηκε το όνομα Γυμναστικός Σύλλογος «Ευα-

γόρας». 

Στη συνέχεια εξελέγησαν με μυστική ψηφοφορία ως μέλη του νέου προ-

σωρινού διοικητικού συμβουλίου οι: Λούης Ε. Λοίζου, Λουκάς Γεωργίου, 

Τα προπύλαια του ΓΣΕ στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

Κώστας Νικολαίδης, Στυλιανός Μακρίδης, Ευάγγελος Λοίζου, Χρυσόστο-

μος Λοίζου, Πολύβιος Γεωργίου, Ιωάννης Μυριάνθης και Μιλτιάδης Σια-

καλλής. Τις ίδιες μέρες διοργανώθηκαν και οι πρώτοι Επαρχιακοί Αγώνες 

της Αμμοχώστου. Έτσι η 23η  Φεβρουαρίου 1903, θεωρείται η ημερομη-

νία ίδρυσης του ΓΣΕ.

Το συμβούλιο του Συλλόγου ανέλαβε αμέσως δράση, φροντίζοντας κατά 

πρώτιστο λόγο για την εξεύρεση κατάλληλης γης για τη δημιουργία γυ-

μναστη¬ρίου, ενώ ταυτόχρονα άρχισε μεγάλη κινητοποίηση, με σκοπό τη 

συλλογή χρημάτων για τις ανάγκες του Συλλόγου, μέσα από εκδηλώσεις, 

δεξιώσεις, χορούς, εράνους και θεατρικές παραστάσεις. 

 O «Ευαγόρας» δήλωσε πως θα συμμετείχε στους Στ' Παγκυπρίους Αγώ-

νες με δρομείς μεγάλων αποστάσεων, οι οποίοι είχαν ήδη αρχίσει να προ-

πονούνται. Είναι άγνωστο, όμως, αν οι δρομείς μας πήραν, τελικά, μέρος 

στους αγώνες. 

Το 1907, ο Σύλλογος συμμετείχε στους Θ΄ Παγκύπριους Αγώνες της Λευ-

κωσίας με τον δεκατετράχρονο αθλητή του άλματος επί κοντώ, Βαρνάβα 

Μιχαηλίδη. Ο νεαρός αθλητής με άλμα 2.60 μ. κατέ¬λαβε την τρίτη θέση 

στο αγώνισμα του. Η εφημερίδα «Νέον Έθνος», χαρακτήρισε το μικρό 
Στιγμιότυπο από αγώνες στο κατεχόμενο ΓΣΕ





18

Βαρνάβα πολύ ως «μικρόν ήρωα». 

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου της Αμμοχώστου αποφάσισε να 

στείλει στους ΙΑ' Παγκυπρίους Αγώνες που θα γίνονταν στη Λάρνακα τρεις 

αθλη¬τές του. Τον Βαρνάβα Μιχαηλίδη, τον Δημήτρη Α. Κυριακίδη και τον 

Α. Ανταχόπουλο.

Πλήρης δραστηριοποίηση

Το 1918 πραγματοποιείται νέα Γενική Συνέλευση, κατά την οποία αποφασί-

ζεται να καταβληθεί προσπάθεια για πλήρη δραστηριοποίηση του Συλλό-

γου και εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μόλις το νεοεκλεγέν Διοικητι-

κό Συμβούλιο ανέλαβε καθήκοντα, αποφάσισε να θέσει τον Σύνδεσμο υπό 

την προστασία του Δήμου Βαρωσίων. Ο δήμαρχος Γεώργιος Σ, Εμφιετζής, 

πράγματι έθεσε υπό την αιγίδα του και αθλοθέτησε τους επαρχιακούς 

αγώνες που προκηρύχθηκαν για τις 20 και 21 Μαΐου και διεξήχθηκαν οι 

δεύτεροι Επαρχιακοί Αγώνες, στον χώρο όπου σήμερα, βρίσκεται το «Μα-

ντζούρειο» ή Αστική Σχολή Αγίας Ζώνης.

Στους επαρχιακούς αγώνες του 1918 πήραν μέρας, αθλητές του «Ευαγό-

ρα», του του Φρενάρους, του Παραλιμνίου και του αγγλικού στρατού. Στα 

πλαίσια των αγώνων, μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν γυμναστικές 

ασκήσεις και χόρεψαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

Ο χώρος τον οποίο καλύπτει σήμερα το Στάδιο του ΓΣΕ στην κατεχό¬μενη 

Αμμόχωστο, μετά από πολλές και επίπονες προσπάθειες, αγοράστηκε με 

την βοήθεια των Δημήτρη Κουννά, Λούη Λοΐζου και Γεωργίου Χατζηπα-

σχάλη. 

Ανέγερση σταδίου

Στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου εξελέγη νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο με πρωτεργάτες τους Χαρίλαο Παντελίδη, Πολύβιο Παπαδό-

πουλο, Ανάσταση Οικονομίδη. Το νέο Συμβούλιο είχε σα βασικό σκοπό την 

ανέγερση του Σταδίου του ΓΣΕ. Οι εργασίες άρχισαν το 1919 και το όνειρο 

έγινε πραγματικότητα στις 12 Μαρτίου 1923. Στο καινούριο στάδιο του 

ΓΣΕ διεξήχθησαν οι Γ΄ Επαρχιακοί Αγώνες, με τη συμμετοχή και αθλητών 

από την Ελλάδα και την Αίγυπτο.   

Από τότε ο ΓΣΕ είναι πλήρως δραστηριοποιημένος, με τους αθλητές, τους 

προπονητές, τους διοικητικούς παράγοντες και τα μέλη του, να τιμούν το 

Σύλλογο, την πόλη, την Επαρχία και την Κύπρο μας, να υπηρετούν τον 

κλασσικό αθλητισμό, καθώς  και τις αρχές και αξίες του Ολυμπιακού Κι-

νήματος. 

Πολλοί αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου, έκαναν περήφανο ολόκλη-

ρο τον ελληνισμό, με καλύτερους το Σταύρο Τζιωρτζή, με την 6η θέση 

που πήρε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1976 και την Ελένη 

Αρτυματά, που πήρε την πρόκριση και για τους φετινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Τόκιο, συμμετέχοντας έτσι, για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Προσφυγιά 

Από το 1974, ο ΓΣΕ, προσφυγοποιημένος, παρά τα πολλαπλά προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζει, εξακολουθεί να είναι πλήρως δραστηριοποιημένος, 

με τους αθλητές του να προπονούνται σε τρία κλιμάκια. Το κλιμάκιο Ελεύ-

θερης Αμμοχώστου, το κλιμάκιο Λάρνακας και το κλιμάκιο Λεμεσού. 

Ο Γυμναστικό Σύλλογος «ΕΥΑΓΟΡΑΣ», ο ΓΣΕ Αμμοχώστου, από την ίδρυση 

Στιγμιότυπο από αγώνες στο Πραστειό Αμμοχώστου

μέχρι και σήμερα μετέχει σε όλες τις παγκύπριες διοργανώσεις αγώνων 

στίβου, σε όλες τις κατηγορίες, με τους αθλητές του να στελεχώνουν και 

να ενισχύουν τις εθνικές ομάδες στίβου, τιμώντας το Σύλλογο, την πόλη 

και επαρχία τους, αλλά και την πατρίδα .

Σαράντα έξι χρόνια από το ξεριζωμό του, ο Σύλλογος δηλώνει παρόν…! 

Μετά από τα γεγονότα του 1974, ήταν ορατή η κατάρρευση και διάλυση 

του, με τους αθλητές και προπονητές του διασκορπισμένους όχι μόνο σε 

κάθε γωνιά της Ελεύθερης Κύπρου, μα και της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Σύντομα όμως στάθηκε στα πόδια του, βρήκε κουράγιο, δύναμη και ψυ-

χικό σθένος και αναγεννήθηκε. Και σήμερα ο ΓΣΕ είναι εδώ, δηλώνοντας 

δυναμικά, παρόν και να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους 

αθλητές του να επιτυγχάνουν παγκύπριες και διεθνείς επιτυχίες.

Διοικητικοί παράγοντες, μέλη, αθλητές και προπονητές, είναι  και θα είναι  

για πάντα εδώ, μέχρι που να οδηγήσουν τον Σύλλογό, ακμαίο, δυνατό, 

πρωτοπόρο και περήφανο στη φυσική του έδρα, στην πόλη της  Αμμοχώ-

στου  και στο στάδιο, το ΓΣΕ. 

Το Στάδιο του Γυμναστικού  Συλλόγου, το Στάδιο του ΓΣΕ, στενάζει κάτω 

από την μπότα των ορδών του Αττίλα. Στενάζει και ασφυκτιά  μέσα  στο 

συρματόπλεγμα της άνομης κατοχής, αγνώριστο, ερειπωμένο και χορτα-

ριασμένο, μα είναι εκεί και μας περιμένει. Περιμένει το Σύλλογό του και 

όλα τα αθλητικά και πολιτιστικά Σωματεία της Αμμοχώστου, όλους τους 

Αμμοχωστιανούς , να του δώσουν  ξανά ζωή και  όλοι μαζί να γιορτάσουν  

τη λευτεριά της Κύπρου!

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΣΕ 

ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Οι παρακάτω αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου συμμετείχαν σε Ολυ-

μπιακούς Αγώνες, το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, με 

τα χρώματα της Ελλάδας, μέχρι την Ολυμπιάδα της Μόσχας (1980) και 

από την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες (1984), με τα χρώματα της Κύπρου.

20η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΜΟΝΑΧΟ 1972)

400μ.εμπ. Σταύρος Τζιωρτζής 6ος  Ολυμπιονίκης   (49.66)

Σφαιροβολία  Λουκάς Λουκά  Συμμετοχή

21η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976)

400μ.εμπ. Σταύρος Τζιωρτζής Συμμετοχή
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Μήκος Παναγιώτης Χ΄΄Στάθης Συμμετοχή

22η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΜΟΣΧΑ 1980)

100μ. Λάμπρος Κεφάλας Συμμετοχή

23η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1984)

3000μ.φυσ. εμπ. Φίλιππος Φιλίππου Συμμετοχή

24η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΣΕΟΥΛ 1988)

3000μ. και 10000μ.  Άντρη Αβραάμ  Συμμετοχή

25η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992)

10000μ.  Άντρη Αβραάμ  Συμμετοχή

Ύψος επί κοντώ  Φώτης Στεφανή  Συμμετοχή

26η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΑΤΛΑΝΤΑ 1996)

Σφαίρα  Μιχάλης Λουκά    Συμμετοχή

Σφαίρα  Ηλίας  Λουκά Συμμετοχή

110μ. εμπ. & 4 Χ100  Πρόδρομος Κατσαντώνης Συμμετοχή

27η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΣΥΔΝΕΫ 2000)

Ύψος επί κοντώ  Φώτης Στεφανή  Συμμετοχή

Ύψος Αγνή Χαραλάμπους Συμμετοχή

4 Χ 100  Κωνσταντίνος Κόκκινος  Συμμετοχή  

4 Χ100  Πρόδρομος Κατσαντώνης  Συμμετοχή

4 Χ 100  Στέφανος Ιωάννου  Συμμετοχή

28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΑΘΗΝΑ 2004)

100μ.  Πρόδρομος Κατσαντώνης  Συμμετοχή

400μ. εμπ.  Άντρη Σιάλου  Συμμετοχή

29η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΠΕΚΙΝΟ 2008)

200μ.  Ελένη Αρτυματά  Συμμετοχή

30η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ 2012) 

200μ.  Ελένη  Αρτυματά   Συμμετοχή

31η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΡΙΟ 2016) 

200μ.  Ελένη  Αρτυματά   Συμμετοχή

Ο Σταύρος Τζιωρτζής

2η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΩΝ (ΚΙΝΑ 2014)

100μ. Σκεύη Ανδρέου  1η Ολυμπιονίκης 

100μ. εμπ.  Ναταλία Χριστοφή  3η Ολυμπιονίκης

 

ΑΡΧΑΙΟΙ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ετελούντο κάθε τέσσερα χρό-

νια στην Ολυμπία, συμμετείχαν και αρκετοί κύπριοι αθλητές. Από αυτούς 

μόνο τρεις ανακηρύχθηκαν πρώτοι Ολυμπιονίκες και οι τρεις ήταν συμπολί-

τες μας, Σαλαμίνιοι, αθλητές. Ο Ηρακλείδιος, ο Ονησίκριτος και ο Δημήτρι-

ος που αναδείχθηκε συνολικά πέντε φορές Ολυμπιονίκες. 

144η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (204π.χ.)

Στάδιον Ηρακλείδιος ο Σαλαμίνιος 1ος  Ολυμπιονίκης

150η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (180π.χ.)

Στάδιον Ονησίκριος ο Σαλαμίνιος 1ος  Ολυμπιονίκης

252η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (229μ.χ.)

Στάδιον Δημήτριος ο Σαλαμίνιος 1ος  Ολυμπιονίκης

Πένταθλον Δημήτριος ο Σαλαμίνιος 1ος  Ολυμπιονίκης

253η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (233μ.χ.)

Στάδιον Δημήτριος ο Σαλαμίνιος 1ος  Ολυμπιονίκης

Πένταθλον Δημήτριος ο Σαλαμίνιος 1ος  Ολυμπιονίκης

254η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (237μ.χ.)

Στάδιον Δημήτριος ο Σαλαμίνιος 1ος  Ολυμπιονίκης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020 - 2022

Σοφοκλής Χαραλαμπίδης

Πρόεδρος

Άκης Χατζηχαμπής

Αντιπρόεδρος

Ελενίτσα Γεωργίου

 Γενικός Γραμματέας

Έλενα Ανδρέου

 Βοηθός Γενικός Γραμματέας 

Μιχάλης Μιχαηλάς

Ταμίας

Χρήστος Τζιώρτας

 Βοηθός Ταμίας - Έφορος ενημέρωσης Μητρώου 

Ο Λουκάς Λουκά
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Τάσος Αρέστη

Γραμματέας

Λένια Ορφανίδου 

Βοηθός Γραμματέας

Μιχάλης Σταυρίδης 

Γενικός  Έφορος Αθλητισμού -  κλιμακίου Λάρ/κας

Λάμπρος Κεφάλας 

Έφορος Αθλητισμού κλιμακίου Παραλιμνίου  

Μαρία Μουλαζίμη  

Βοηθ. Έφορος Αθλητισμού κλιμακίου Παραλιμνίου

Φλώρα Γεωργίου  

Έφορος Αθλητισμού κλιμακίου Λεμεσού

Μαργαρίτα Παμπόρη 

Έφορος Αθλητικού Υλικού  

Παναγιώτης Χατζηστάθης  

Τεχνικός Σύμβουλος

Αντώνης Ιωάννου  

Έφορος Ακαδημιών (ΕΣΥΑΑ)

Παρασκευάς Σαμάρας 

Έφορος Ακαδημιών (ΕΣΥΑΑ) 

Ερατώ Καντούνα  

Έφορος Σταδίου ΓΣΕ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΣΕ  2019 – 2020

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κυριάκος Κυριάκου

Προπονητής δρόμων ταχύτητας - εμποδίων 

Αγνή Χαραλάμους

Προπονήτρια αλμάτων    

Βύρωνας Πιερή

Προπονητής αλμάτων     

Νικόλ Χ΄΄Νικόλα

Προπονήτρια δρόμων μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων

Η Ελένη Αρτυματά

Η Άντρη Αβραάμ

Αντώνης Ιωάννου

Προπονητής  αγωνισμάτων Δεκάθλου 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αντώνης Καραγιαννάς

Προπονητής δρόμων ταχύτητας και μεσαίων αποστάσεων  - συ-

νεργάτης

Νίκος Σουρμελής

Προπονητής δρόμων μεγάλων αποστάσεων - συνεργάτης

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ   

Λευτέρης Κολοκούδιας

Προπονητής δρόμων   

Πιέρος Τσίσιος

Προπονητής ρίψεων    

Αλεξάνδρα Τσήσιου

Προπονήτρια ακαδημίας ρίψεων                  

Φάνος Μιχαηλάς

Προπονητής δρόμων μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων

Μαρία Διοικητή 

Προπονήτρια αλμάτων - συνεργάτης 

Πάνος Ιωάννου

Προπονητής δρόμων ταχύτητας - συνεργάτης
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Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς (δεξιά) μαζί με συναθλητές του λίγο πριν ξεκινήσει η προπόνηση.

Τιμάται η Στέλλα Καλοπαίδη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Ελευθέριο Αυγενάκη
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του 2021. Θα διεξαχθούν αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα

Φωτο ρετρό. Η φωτογραφία είναι από αγώνες στις 22-26 Απριλίου στο Πραστειό Αμμοχώστου. Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο 
Γ απονέμει τα έπαθλα στους νικητές.
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Στη μάχη για τη διεκδίκηση των ορίων  της 

πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Τόκιο ξε-

κίνησαν οι αθλητές , αθλήτριες όλου του κό-

σμου από τις αρχές του Δεκέμβρη 

 Οι Ολυμπιακοί του 2020 ακυρώθηκαν εξαιτί-

ας της πανδημίας του κορονοϊού και μεταφέρθηκαν για το 

2021 στις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου. Τα όρια ίσχυαν 

από την 1η Μαΐου 2019 (για κάποια 1η Ιανουαρίου), όμως 

ο κορονοϊός έφερε τη διακοπή της περιόδου επίτευξης 

των ορίων στις 5 Απριλίου 2020. Από τη στιγμή που οι 

Ιάπωνες διοργανωτές αποφάσισαν τη μετάθεσή τους για 

το 2021 και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, η Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε πως θα υπάρχει νέα πε-

ρίοδος για επίτευξη των ορίων πρόκρισης, η οποία αρχί-

ζει την 1η Δεκεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 29 

Ιουνίου του 2021.

Να αναφέρουμε ότι, σε περίπτωση που δεν συμπληρω-

θούν οι απαραίτητοι αθλητές για τη διεξαγωγή κάποιου 

αγωνίσματος με τα όρια, τότε η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Στίβου θα θέσει σε εφαρμογή την ειδική παγκόσμια κατά-

ταξη (το γνωστό world ranking). 

Ο κυπριακός στίβος έχει έως τώρα εξασφαλισμένη συμ-

μετοχή στους Ολυμπιακούς του Τόκιο με δύο αθλητές 

και μία αθλήτρια, ενώ αρκετοί άλλοι μπαίνουν με φιλο-

δοξίες στην προετοιμασία τους, για να φτάσουν από την 

άνοιξη στην επίτευξη του ορίου που απαιτείται σε κάθε 

αγώνισμα. Η πρώτη που είπε «Τόκιο έρχομαι» ήταν η Ελέ-

νη Αρτυματά, η οποία εξασφάλισε την πρόκρισή της στις 

25 Αυγούστου 2019, σε διεθνές μίτινγκ στη Μαδρίτη, κα-

λύπτοντας τα 400μ. σε 51.34 (όριο 51.35). Στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα του Κατάρ ήρθαν τα άλλα δύο εισιτήρια για 

τους Ολυμπιακούς. Αρχικά, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ο 

Απόστολος Παρέλλης πέταξε τον δίσκο του πιο μακριά 

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 2020

       Στη μάχη για
       τα όρια πρόκρισης
Ποιοι οι κύπριοι αθλητές και αθλήτριες τη διεκδικούν

Η Νεκταρία Παναγή θα διεκδικήσει το όριο στο μήκος 
για την Ολυμπιάδα του Τόκιο

από ποτέ, σημειώνοντας το εντυπωσιακό παγκύπριο ρε-

κόρ με 66,32μ. (όριο 66μ.), που τον κατέταξε 5ο στον κό-

σμο! Στις 2 Οκτωβρίου 2019, ο Μίλαν Τράικοβιτς έκανε 

καταπληκτικό ημιτελικό στα 110μ. με εμπόδια, τερματίζο-

ντας δεύτερος με 13.29 (όριο 13.32), ενώ το ίδιο βράδυ κα-

τέλαβε την 8η θέση στον πρώτο τελικό του σε Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα.

Την πρόκριση για την Ολυμπιάδα θα διεκδικήσουν η Νε-
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κταρία Παναγή στο μήκος, Παρασκευάς Μπατζάβαλης ακόντιο, Στέλλα Χριστοφόρου Τακμάρα Χαντζλικ μαραθώνιο, Ρα-

μόνα Παπαϊωάννου 100μ, 200μ., Κυριάκος Ιωάννου, Βασίλης Κωνσταντίνου, Δημήτρης Χονδροκούκης ύψος, Ανδρονίκη 

Λαδά δίσκος. 

Στον πιο κάτω πίνακα, δημοσιεύουμε τα όρια που θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου 2020 για κάθε αγώνισμα, παρα-

θέτοντάς  στη διπλανή στήλη του ορίου, τον αριθμό των αθλητών που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση έως τώρα, 
σε σχέση με το πόσοι αθλητές δικαιούνται να λάβουν μέρος σε κάθε αγώνισμα. Σημειώνουμε ότι κάθε χώρα δικαι-
ούται να λάβει μέρος σε κάθε αγώνισμα το μέγιστον με 3 αθλητές. Για τις ΗΠΑ η τριάδα σε κάθε αγώνισμα θα κριθεί 
στα δικά της τράιαλς.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ	 ΑΝΔΡΕΣ	 Α/Α	 ΓΥΝΑΙΚΕΣ	 Α/Α

100μ. 10.05 31/56 11.15 29/56

200μ. 20.24 26/56 22.80 25/56

400μ. 44.90 15/48 51.35 26/48

800μ. 1:45.20 26/48 1:59.50 21/48

1.500μ. 3:35.00 25/45 4:04.20 24/45

5.000μ. 13:13.50 23/42 15:10.00 32/42

10.000μ. 27:28.00 16/27 31:25.00 20/27

110/100μ. εμπόδια 13.32 18/40 12.84 21/40

400μ. εμπόδια 48.90 15/40 55.40 21/40

3.000μ. στιπλ 8:22.00 24/45 9:30.00 18/45

Μαραθώνιος 2ώ11:30 93/ 2ώ29:30 80/

20χμ βάδην 1.21:00 35/60 1.31:00 41/60

50χμ βάδην 3.50:00 23/60 – –

Μήκος 8,22μ. 17/32 6,82μ. 16/32

Τριπλούν 17,14μ. 19/32 14,32μ. 22/32

Ύψος 2,33μ. 09/32 1,96μ. 18/32

Επί Κοντώ 5,80μ. 19/32 4,70μ. 17/32

Σφαιροβολία 21,10μ. 19/32 18,50μ. 16/32

Δισκοβολία 66,00μ. 18/32 63,50μ. 17/32

Σφυροβολία 77,50μ. 16/32 72,50μ. 17/32

Ακοντισμός 85,00μ. 18/32 64,00μ. 11/32

Δέκαθλον/Έπταθλον 8.350β. 08/24 6.420β. 09/24
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Δεν θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος δρόμος
Η  επιδείνωση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, στάθηκε αποτρεπτικός παράγοντας για την διεξαγωγή 
του ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού – ΓΣΟ 2020. Από τη μία τα αυξημένα κρούσματα και στην Κύπρο, από την άλλη τα 
αυστηρά μέτρα που λαμβάνονται με την είσοδο ξένων στο νησί μας και οι έντονες συστάσεις για αθλητικά γεγονότα 
από το Υπουργείο Υγείας, οδήγησαν τους διοργανωτές στην οριστική ματαίωση του φετινού Μαραθωνίου, αλλά και 
αυτού της άνοιξης της επόμενης χρονιάς. Βέβαια, έθεσαν ως ημερομηνία διεξαγωγής του τις 27-28 Νοεμβρίου 2021

Ηπανδημία του κορονοϊού στάθηκε ανα-

σταλτικός παράγοντας για τη διεξαγωγή  

του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού 

Στίβου το 2021. Η πόλη Νανζίνγκ της Κίνας, 

θα φιλοξενούσε τους καλύτερους αθλητές 

στον κόσμο από τις 19- 21 Μαρτίου 2021, δύο εβδομά-

δες μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το 

οποίο θα διοργανώσει η πόλη Τόρουν της Πολωνίας (5-7 

Μαρτίου). Με ανακοίνωσή στις  10 Δεκεμβρίου  η Παγκό-

σμια Ομοσπονδία Στίβου ενημέρωσε ότι το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Κλειστού μεταφέρεται για το 2023 στην 

ίδια πόλη. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Είναι με λύπη μας που ανακοινώνουμε ότι συμφωνήσα-

με με τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήμα-

τος Κλειστού Στίβου στο Νανζίνγκ (19-21/3/21) να ανα-

βάλουμε τη διοργάνωση για τον Μάρτιο του 2023. Ενώ 

επικοινωνούσαμε με την οργανωτική επιτροπή και την 

Ομοσπονδία Στίβου της Κίνας, για να αξιολογήσουμε την 

υφιστάμενη κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, λαμ-

βάνοντας υπόψη το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, διαπι-

στώσαμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαι-

ότητα για την πορεία της πανδημίας στις αρχές του 2021.

»Για την ασφάλεια των αθλητών και των κριτών, πρέπει 

να λάβουμε σοβαρά υπόψη τους κινδύνους που συνεπά-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

              Το κλειστό του
                2021 πάει 2023
Λόγω της πανδημίας

γεται η συμμετοχή μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων στη 

διοργάνωση υπό την πανδημική κατάσταση και να σεβα-

στούμε την εφαρμογή της πολιτικής πρόληψης της πανδη-

μίας της διοργανώτριας χώρας. Η περίοδος  στον κλειστό 

στίβο εμπίπτει σε ένα στενό ημερολογιακό παράθυρο 

(έως τα τέλη Μαρτίου), οπότε δεν είναι δυνατόν να μετα-

τεθεί η διοργάνωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία μέσα 

στη χρονιά.
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Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας Στίβου, στη διάρκεια της πρώτης ημέρας της 
160ής συνεδρίασής, που έγινε διαδικτυακά στις  10 

Νοεμβρίου  αποφάσισε να αναθέσει στη Ρώμη τη διορ-
γάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στί-
βου το 2024. Οι διεκδικήτριες πόλεις, Ρώμη (Ιταλία) και 
Κατοβίτσε – Σιλέσια (Πολωνία), είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τις υποψηφιό-
τητές τους, για το κορυφαίο γεγονός της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στο 2024, με 
τελική επιλογή την ιταλική πρωτεύουσα. 
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναμένεται να αρχίσει 
συζητήσεις με την πόλη Κατοβίτσε – Σιλέσια για διοργά-
νωση μελλοντικού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αντιπρο-
σωπία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, με επικεφαλής τον 
διευθύνοντα σύμβουλο Κρίστιαν Μιλτς, θα επισκεφτεί τις 
επόμενες εβδομάδες το Τόρουν της Πολωνίας, το οποίο 
θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στί-
βου το 2021 και με την ευκαιρία αυτή θα έχει προκαταρ-
τικές συνομιλίες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Στο Ολύμπικο της Ρώμης
το Ευρωπαϊκό του 2024

Μετά την ανακοίνωση, ο προσωρινός πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ, δήλωσε: 
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι η Ρώμη 
θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του 
2024 και να ευχαριστήσουμε την Κατοβίτσε – Σιλέσια για 
την υποψηφιότητά της. 

Η Ιταλία έχει ήδη αποδείξει ότι είναι σε θέση 
να διοργανώσει εξαιρετικά πρωταθλήματα 
στίβου σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες 
και είμαι βέβαιος ότι οι αθλητές και οι φί-
λαθλοι θα ανυπομονούν να ταξιδέψουν στη 

Ρώμη το 2024».
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2024 θα διεξαχθεί στο 
στάδιο Ολίμπικο, το οποίο φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό του 
1974 και το Παγκόσμιο του 1987, όπως και τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 1960. 
Ανακαινίστηκε το 1990 και φιλοξενεί κάθε χρόνο το Ντάια-
μοντ Λιγκ της Ρώμης, στην παρουσία 70.000 θεατών.

Το στάδιο Ολύμπικο της Ρώμης θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ

 Όριο για δύο
Βαλεντίνα Σάββα,  Αιμιλία Κολοκοτρώνη 

Μ
ε ένα χρόνο καθυστέρηση, εξαιτίας της πανδημίας 

του κορονοϊού, το Ριέτι της Ιταλίας θα διεξαχθεί το 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 χρόνων από 

τις 26 - 29 Αυγούστου 2021. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω 

των 18 ετών μεταφέρεται σε «μονή» χρονιά και έτσι του χρό-

νου, για πρώτη φορά, θα διεξαχθούν ταυτόχρονα τρεις ευρω-

παϊκές διοργανώσεις μικρών 

ηλικιακών κατηγοριών Από 

κυπριακής πλευράς θα συμ-

μετάσχουν 

η Βαλεντίνα Σάββα (2005) και η Αιμιλία Κολοκοτρώνη (2005), 

καθώς ο ανταγωνισμός τους στη σφυροβολία, τις έφερε να 

σπάνε διαδοχικά τα παγκύπρια ρεκόρ μικρών ηλικιών. 

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, η σφύρα που 

θα χρησιμοποιεί θα έχει βάρος 3 κιλών. Έτσι, οι δύο εκπρόσω-

ποί μας θα πάνε με αξιώσεις για διάκριση. 

Η Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ) με τον προπονητή της Γιώργο Αρέστη

Σύμφωνα με την κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στί-

βου, για τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, στην ηλικία των 

18 ετών στο 2020, από τις αθλήτριες που δικαιούνται να λά-

βουν μέρος το ερχόμενο καλοκαίρι στο Ευρωπαϊκό της Ιταλίας, 

η Βαλεντίνα Σάββα κατέχει την 3η θέση και η Αιμιλία Κολοκο-

τρώνη την 4η

Να σημειώσουμε ότι, πολύ κοντά στην πρόκριση βρίσκονται 

άλλοι τρεις αθλητές μας, ενώ υπάρχουν προοπτικές για μεγα-

λύτερη συμμετοχή. 

Ο Ανδρέας Μαχαλεκκίδης (2005) στο άλμα σε μήκος, πήδηξε 

φέτος 7,04μ., με το όριο να είναι 7,05μ. Με βάση τις επιδόσεις 

των γεννημένων το 2004 ή το 2005 έχει την 14η θέση στην 

Ευρώπη στο 2020. 

Η Στεφανία Σιερμπάν (2004) έχει πηδήξει στο επί κοντώ 3,60μ., 

με το όριο να είναι 3,65μ., ενώ η Χριστιάνα Έλληνα (2004) έριξε 

48,85μ. στον ακοντισμό, με το όριο να είναι τα 49μ. (11η στην 

Ευρώπη). 

Η Αιμιλία Κολοκοτρώνη (ΓΣΠ)
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Έγιναν γνωστά στις 18 Νοεμβρίου τα όρια πρόκρισης 
για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, το 
οποίο θα φιλοξενήσει η πόλη Μπέργκεν της Νορβη-

γίας από τις 8 - 11 Ιουλίου 2021. Όπως ανακοίνωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, οι επιδόσεις των αθλητών που 
θα πληρούν τα όρια, θα πρέπει να σημειωθούν 
από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 28η Ιου-
νίου 2021. Οι αθλητές, που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στη συγκεκριμένη διοργάνωση, 
θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1999 έως 
το 2001. Σε ό,τι αφορά τα περαιτέρω κριτήρια της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας, είναι τα ίδια που ισχύουν για όλες τις 
διοργανώσεις της, των μικρών ηλικιών. Δηλαδή, για να λάβει 
μέρος ένας αθλητής ή μία αθλήτρια στο Ευρωπαϊκό κάτω 
των 23 ετών, θα πρέπει να ανήκει σε Ομοσπονδία – μέλος 
της Ε.Ο.Σ. και να έχει περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«I Run Clean». Αν κάποια Ομοσπονδία δεν έχει αθλητή που 
εξασφάλισε συμμετοχή με τα όρια, τότε δικαιούται να λάβει 
μέρος με έναν αθλητή και μία αθλήτρια, που θα μπορούν να 
είναι κάπως ανταγωνιστικοί στο αγώνισμα που θα επιλέξουν.

Κονιαράκη, Σάββα, Χαραλάμπους έως τώρα
Μέχρι τώρα τρεις Κύπριοι αθλητές έχουν εξασφαλίσει τη 
συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 
ετών, ενώ ευοίωνες είναι οι προοπτικές και για άλλους αθλη-
τές μας, ιδιαίτερα για τη Σάντα Κολομεΐτεβα, σε 200μ. και 
400μ. Οι αθλητές μας που θα βρίσκονται σίγουρα στο Μπέρ-
γκεν της Νορβηγίας τον ερχόμενο Ιούλιο, φτάνει να είναι υγι-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΧΡΟΝΩΝ

Τρείς εξασφάλισαν το όριο
Γ. Κονιαράκης, Σπ. Σάββα, Δ. Χαραλάμπους

είς, είναι οι Γιώργος Κονιαράκης (δισκοβολία), Σπύρος Σάββα 
(ακοντισμός) και Δέσποινα Χαραλάμπους (άλμα σε ύψος).
Ο Γιώργος Κονιαράκης (7/2/1999) πέτυχε επίδοση 57,80μ. 
στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα της Κρήτης στο Ηράκλειο, 
στις 18 Ιουλίου 2020. Ο πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 

18 ετών το 2016, σπουδάζει ιατρική στην Κρή-
τη και δεν έλαβε μέρος στο Παγκύπριο Πρω-
τάθλημα Ανδρών, λόγω των συνθηκών με την 
πανδημία. Συμμετείχε, ωστόσο, στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα στην Πάτρα, όπου έριξε 

55,26μ. Η ατομική του επίδοση, με τον δίκιλο δίσκο, είναι 
58,77μ. από το 2019, ενώ, από τους υποψήφιους συμμετέχο-
ντες, έχει φέτος την 6η καλύτερη επίδοση κάτω των 23 ετών 
στην Ευρώπη.
Ο Σπύρος Σάββα (24/1/2000) πέτυχε, στις 29 Ιουλίου 2020 
στο ΓΣΠ, νέο παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών, με 72,68μ., 
που του εξασφάλισε τη συμμετοχή και στο Ευρωπαϊκό. Στο 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών ήταν ο νικητής με 69,86μ. 
Από τις επιδόσεις των αθλητών κάτω των 23 ετών στο 2020, 
είναι αυτήν τη στιγμή 15ος στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Χαρα-
λάμπους (22/5/2000) βελτίωσε φέτος την ατομική της επί-
δοση, ανεβάζοντάς την στο 1,82μ., σε ημερίδα στίβου στο 
«Τσίρειο» στις 16 Ιουλίου. Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναι-
κών ήταν δεύτερη με 1,68μ., ενώ συμμετείχε και εκτός συ-
ναγωνισμού στους Παγκύπριους Αγώνες κάτω των 20 ετών, 
κάνοντας πολύ καλό άλμα στο 1,80μ. Με βάση την επίδοσή 
της, από τις αθλήτριες που αναμένεται να λάβουν μέρος στο 
Ευρωπαϊκό κάτω των 23 ετών, κατέχει την 9η θέση.

Από αριστερά Γιώργος  Κονιαράκης, Σπύρος Σάββα, Δέσποινα Χαραλάμπους
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Η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβο, τα όρια για τη συμ-

μετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 

ετών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τάλιν της Εσθονί-

ας από τις 15 έως τις 21 Ιουλίου 2021. Στην ανα-

κοίνωσή της επισημαίνει την πιθανότητα μείωσης 

των συμμετοχών, ανάλογα της εξέλιξης της πανδημίας του 

κορονοϊού και την κατά-

σταση που θα βρίσκεται η 

Ευρώπη το συγκεκριμένο 

διάστημα. Επί του παρό-

ντος, θεωρώντας ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί μέχρι το 

ερχόμενο καλοκαίρι, όρισε τον μέγιστο αριθμό συμμετοχών 

ανά αγώνισμα.

Τρεις Κύπριοι μέχρι στιγμής

Με την ανακοίνωση των ορίων, αυτόματα έχουν εξασφα-

λίσει τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση τρεις Κύπριοι 

αθλητές, ενώ κάποιοι είναι σε θέση να τα κυνηγήσουν εντός 

του 2021. 

Στο Τάλιν της Εσθονίας θα βρίσκεται το δίδυμο που πρό-

σφατα υπέγραψε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο της Τζιόρ-

τζια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Στυλιάνα Ιωαν-

νίδου και ο Γρηγόρης Νικολάου. Η Ιωαννίδου (17/12/2003), 

με το εντυπωσιακό 1,84μ. στο άλμα σε ύψος, που πέτυ-

χε στους Παγκύπριους Αγώνες Γυναικών, και ο Νικολάου 

(22/1/2003), με το 15,56μ., που πέτυχε στους Παγκύπριους 

Αγώνες κάτω των 18 ετών, θα κυνηγήσουν τη διάκριση. 

Με βάση τις επιδόσεις στο 2020, για τις ηλικίες που θα λά-

βουν μέρος στο Ευρωπαϊκό του καλοκαιριού στην Εσθονία, 

η Ιωαννίδου είναι στη 2η θέση και ο Νικολάου στην 1η όλων 

των Ευρωπαίων!!!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Όρια  Ευρωπαϊκού
κάτω των 20 χρόνων

Θα διεξαχθεί στο Ταλίν Εσθονίας 15-21 Ιουλίου 2021

Ο τρίτος, που θα βρεθεί στο Τάλιν τον ερχόμενο Ιούλιο, είναι 

ο σφαιροβόλος μας Κωνσταντίνος Αλεξιάδης (3/6/2002), ο 

οποίος με την εξάκιλη σφαίρα, σημείωσε ατομική επίδοση 

σε ημερίδα στίβου στο «Τσίρειο», στις 16 Ιουλίου 2020, με 

18,13μ. 

Ο Αλεξιάδης κέρδισε τους Παγκύπριους Αγώνες κάτω των 

20 ετών, με 17,88μ., ενώ ήταν δεύτερος στους Παγκύπρι-

ους Αγώνες Ανδρών με 15,96μ., με την κανονική σφαίρα, 

βάρους 7,26κ. Σε ό,τι αφορά την κατάταξή του στην Ευ-

ρώπη για το 2020, για τους αθλητές που θα μπορούν να 

συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό της Εσθονίας, ο Αλεξιάδης 

βρίσκεται στην 6η θέση.

Ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης (ΓΣΠ)
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Α
πό τις πιο ελκυστικές διορ-

γανώσεις στίβου αποτελούν 

τα τελευταία 11 χρόνια τα 

Ντάιαμοντ Λιγκς, τα οποία 

φιλοξενούν τους κορυφαί-

ους αθλητές του κόσμου και προσφέ-

ρουν πάμπολλες συγκινήσεις σε θεα-

τές και τηλεθεατές. 

Οι συγκεκριμένες διοργανώσεις τε-

λούν υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Στίβου, η οποία ανα-

κοίνωσε και το πρόγραμμα για την 

Ολυμπιακή χρονιά του 2021. Ο δωδέ-

κατος κύκλος της σειράς των Wanda 

Diamond League θα αρχίσει στις 23 

Μαΐου από το Ράμπατ του Μαρόκου. 

Η πρώτη ευρωπαϊκή συνάντηση θα 

φιλοξενηθεί από τη Ρώμη στις 4 Ιου-

νίου και η τελευταία προ-ολυμπιακή 

ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ

Το πρόγραμμα του 2021
Πρώτη συνάντηση στο Ραμπάτ του Μαρόκου

από το Λονδίνο στις 13 Ιουλίου.

Μετά την απαραίτητη διακοπή του 

ενός μηνός, εξαιτίας των Ολυμπιακών 

Αγώνων του Τόκιο, οι αθλητές που θα 

θελήσουν να επεκτείνουν τη χρονιά 

τους στο πιο ψηλό επίπεδο, θα συ-

νεχίσουν στα υπόλοιπα 6 Ντάιαμοντ 

Λιγκ, προτού φτάσουν στην κορύ-

φωση με την τελική διοργάνωση, η 

οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 8 με 9 

Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη. Από τις 13 

πρώτες διοργανώσεις, οι αθλητές θα 

κερδίζουν βαθμούς και οι κορυφαίοι 

θα αναμετρηθούν στη Ζυρίχη για το 

διαμάντι και τον τίτλο του κορυφαίου 

στο αγώνισμά τους.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Πα-

γκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, είναι 

προσωρινό, καθώς δεν αποκλείεται να 

γίνουν αλλαγές, αναλόγως της πορεί-

ας της πανδημίας του κορονοϊού μέσα 

στο 2021.

WANDA DIAMOND LEAGUE 2021

23/05/21    Ραμπάτ (Μαρόκο)

28/05/21    Ντόχα (Κατάρ)

04/06/21    Ρώμη (Ιταλία)

10/06/21    Όσλο (Νορβηγία)

04/07/21    Στοκχόλμη (Σουηδία)

09/07/21    Μονακό (Μονακό)

13/07/21    Λονδίνο (Μ. Βρετανία)

14/08/21    Σιανγκαι (Κίνα)

21/08/21    Γιουτζίν (ΗΠΑ)

22/08/21    Ακόμα να επιλεχθεί (Κίνα)

26/08/21    Λοζάνη (Ελβετία)

28/08/21    Παρίσι (Γαλλία)

03/09/21    Βρυξέλλες (Βέλγιο)

8-9/09/21   Ζυρίχη (Ελβετία)

Το Στάδιο Ραμπάτ του Μαρόκου
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Από διάκριση σε διάκριση στο άλμα εις 

ύψος η νεαρή αθλήτρια του ΓΣΟ Στυλιά-

να Ιωαννίδου. Παρά την κουτσουρεμένη 

λόγω της πανδημίας χρονιά πέτυχε αρ-

κετά,  παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένη 

σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες αρχίζοντας με τη 

κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Βαλκανικούς 

αγώνες κλειστού κάτω των 20 στην Κωνσταντινούπο-

λη ( 1.82 που είναι παγκυπριο ρεκόρ νεανίδων).

Η 17χρονη αθλήτρια του ΓΣΟ κέρδισε σε όλες τις δι-

οργανώσεις της ΚΟΕΑΣ που έλαβε μέρος,  Στο παγκύ-

πριο πρωτάθλημα γυναικών, κατέλαβε την 1η θέση με 

1.84μ., και στα παγκύπρια πρωταθλήματα κάτω των 20 

ετών (1,80μ.) και κάτω των 18 ετών (1,79μ.).

Από το Σεπτέμβριο, η Στυλιάνα Ιωαννίδου προπονείται  

υπό τις οδηγίες του Γιώργου Αποστολίδη, για να αρχί-

σουν το «χτίσιμο» για το απαιτητικό 2021.

 «Η Στυλιάνα είναι πολύ ώριμη για την ηλικία της. Αντι-

λαμβάνεται πλήρως αυτά που της ζητώ και τα εκτελεί 

κατά γράμμα, γι’ αυτό και είχε αυτήν την πρόοδο τα τε-

λευταία χρόνια. 

Το διάστημα αυτό δουλεύουμε στη μηχανική του 

ύψους, παρά το πρόβλημα τραυματισμού της και ευελ-

πιστούμε ότι σιγά – σιγά θα ξεκινήσουμε και τα άλμα-

τα. Βασικός στόχος στη νέα χρονιά είναι να φτάσουμε 

όσο το δυνατόν ψηλότερα και να φύγει από μένα έχο-

ντας στα πόδια της ένα πολύ ψηλό άλμα», ήταν κάποια 

από τα λόγια του κ. Αποστολίδη, ο οποίος μας ανέφε-

ρε ότι δεν έχουν προς το παρόν στις βλέψεις τους τον 

κλειστό στίβο για το 2021.

Η ΝΕΑΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

         Στόχος το Παγκόσμιο 
         κάτω των 18 χρόνων
                Προπονείται με το Γιώργο Αποστολίδη

Η Στυλιάνα Ιωαννίδου (ΓΣΟ) σε προσπάθεια της στο ύψος 

Σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα  της ΚΟΕΑΣ μεταξύ άλ-

λων είπε για τους στόχους που έχει για το 2021

 «Ο πιο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, αν διεξαχθεί φυσικά. 

Δεν θα μεταβώ  εκεί μόνο για τη συμμετοχή, αλλά προ-

ετοιμασμένη, αφού μελετήσω βέβαια και τις συμμετο-

χές, για να κυνηγήσω  τη διάκριση και το μετάλλιο. 

Από εκεί και πέρα, επειδή ακόμη ζούμε σε μια αβεβαιό-

τητα με τον κορονοϊό, θα δω τι άλλοι αγώνες υπάρχουν 

για να λάβω μέρος. Επόμενος στόχος είναι οι σπουδές 

στην Αμερική όπου θα προπονούμαι με τον Πέτρο Κυ-

πριανού.
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Ο
Αρμάντ «Μόντο» Ντουμπλάντις από τη Σουηδία 
και η Γιούλιμαρ Ρόχας από τη Βενεζουέλα ανα-
δείχθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου  ως οι κορυφαίοι 
αθλητές στίβου στον κόσμο για το 2020. Σε  δια-

δικτυακή παρουσίαση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, 
ανακοίνωσε τους κορυφαίους της χρονιάς, με τη Σάνια 
Ρίτσιαρντς-Ρος και τον Άτο Μπόλτοννα αναλαμβάνουν το 
ρόλο των παρουσιαστών, των ηλεκτρονικών συνδέσεων 
με τους νικητές, των συνεντεύξεων μαζί τους και κάποιων 
απονομών. 
Σε μια δύσκολη και παράξενη χρονιά, όπως είναι το 2020, 
στη διάρκεια του οποίου εμφανίστηκε η πανδημία του κο-
ρονοϊού, που ήταν αιτία να ανασταλεί κάθε αθλητική δρα-
στηριότητα για τεράστιο χρονικό διάστημα, η Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Στίβου φρόντισε να προσθέσει ειδικά βρα-
βεία, έμπνευσης και προσφοράς, στην προσπάθεια αντι-
μετώπισης της πανδημίας.
Ο Μόντο Ντουμπλάντις κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ 
στο άλμα επί κοντώ δύο φορές στο 2020, αφού στις 8 
Φεβρουαρίου στο Τόρουν της Πολωνίας υπερέβη τα 
6,17μ., αφήνοντας πίσω το προ εξαετίας ρεκόρ του Ρενό 
Λαβιλενί. 
Μία εβδομάδα μετά, στις 15 Φεβρουαρίου, ανέβηκε ακό-
μα πιο ψηλά, αφού πέρασε τα 6,18μ. στη Γλασκώβη, 
ολοκληρώνοντας θριαμβευτικά τον κλειστό στίβο. Η εξαι-
ρετική κατάσταση στην οποία βρισκόταν στο 2020 ο Αμε-
ρικανοσουηδός αθλητής, δεν πτοήθηκε από την πανδημία 
και τη διακοπή των αθλητικών διοργανώσεων, αφού στις 
17 Σεπτεμβρίου, στο Ντάιαμοντ Λιγκ της Ρώμης, άφησε 
στην ιστορία και την κορυφαία επίδοση στον ανοικτό στί-
βο, του Σεργκέι Μπούμπκα. Με άλμα στα 6,15μ. κατέγρα-
ψε την καλύτερη επίδοση και στον ανοικτό στίβο. Σημει-
ώνουμε ότι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου αναγνωρίζει 
το ίδιο τις επιδόσεις στο επί κοντώ σε ανοικτό και κλειστό 
στίβο. Έτσι, ως παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα αναγνω-
ρίζεται το 6,18μ. 
Στο 2020, ο Ντουμπλάντις ολοκλήρωσε την παρουσία 
του αήττητος, σε 16 διοργανώσεις που έλαβε μέρος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Οι κορυφαίοι του 2020
Ο Σουηδός Ντουμπλάντις και Ρόχας από Βενεζουέλα

Η  Γιούλιμαρ Ρόχας
Δύσκολη χρονιά πέρασαν όλοι οι αθλητές του στίβου, με 
τις ελλιπείς διοργανώσεις στο 2020. Η Γιούλιμαρ Ρόχας 
δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, αλλά φρόντισε 
στη διάρκεια του κλειστού στίβου να αποδείξει τα τερά-
στια προσόντα της. Στις 21 Φεβρουαρίου, στο μίτινγκ της 
Μαδρίτης, έκανε το τέλειο άλμα στο τριπλούν και προ-
σγειώθηκε στα 15,43μ., σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 
της Τατιάνα Λεμπέντεβα (15,36μ., 2004). Στον ανοικτό 
στίβο, έλαβε μέρος μόνο σε δύο διοργανώσεις, τις οποί-
ες και κέρδισε. Το άλμα της στα 14,71μ., στην Καστεγιόν, 
ήταν το καλύτερο στον κόσμο για το 2020.
Εμφανέστατα έκπληκτη ήταν η 25χρονη πανύψηλη 
(1,92μ.) αθλήτρια από τη Βενεζουέλα, όταν της ανακοινώ-
θηκε πως κέρδισε τον τίτλο της κορυφαίας στον κόσμο 
για το 2020. «Ειλικρινά δεν το περίμενα αυτό. Δεν μπορώ 
να το πιστέψω. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο και είμαι γεμάτη 
από ευτυχία. 
Το να είμαι στις φιναλίστ έμοιαζε σαν νίκη για μένα, να είμαι 
υποψήφια μεταξύ άλλων εξαιρετικών αθλητριών ήταν ήδη 
ένα υπέροχο επίτευγμα. Αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά 
για μένα, αλλά και για όλους αυτούς που δουλεύουν μαζί 
μου κάθε μέρα. Όλους αυτούς που μου δίνουν δύναμη 
και κίνητρο κάθε μέρα. Και τώρα, το να είμαι η καλύτερη 
αθλήτρια της χρονιάς είναι μία επιπρόσθετη έμπνευση για 
το 2021. Θα είναι μία υπέροχη χρονιά και έχω πολλές φι-
λοδοξίες. Αυτό μού δίνει μεγάλη δύναμη για να διατηρηθώ 
σε ψηλά επίπεδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με 
ψήφισαν και όλους όσοι συνέβαλαν βοηθώντας με να γίνω 
η καλύτερη αθλήτρια στον κόσμο για το 2020. ΄΄
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Α
πό τον Μάρτιο του 2019 η Κυπριακή Ολυμπιακή 

Επιτροπή, φρόντισε να δείξει ακόμα πιο έντονα 

την -ήδη υπάρχουσα- στήριξή της στους Κύπριους 

αθλητές, οι οποίοι έχουν ως στόχο τη συμμετοχή 

τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακολουθώντας το 

παράδειγμα της Ελλάδας, εφάρμοσε το πρόγραμμα «Υιοθε-

τήστε έναν αθλητή, στο δρόμο για το Τόκιο 2020», το οποίο 

αποδείχθηκε πολύ ευεργετικό. 

Υπεύθυνη της προσπάθειας αυτής  για την επαφή με διά-

φορους χορηγούς και  στη συνεχεία, την απευθείας συνά-

ντηση των ενδιαφερόμενων χορηγών με τους αθλητές,  είναι 

η Αντρη Σιάλου,  η οποία εκπροσώπησε την Κύπρο στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 στα 400μ. με εμπό-

δια ως αθλήτρια, ενώ το 2016 βρισκόταν στη διοικητική ομά-

δα της ΚΟΕ,  εξήγησε αρχικά την ιδέα:

Το πρόγραμμα

«Είδαμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που εφάρμοσε 

η Ελλάδα πριν από το Ρίο το 2016, είχε τεράστια επιτυχία. 

Μίλησα με τον γενικό γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπια-

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΕ

Υιοθετήστε ένα αθλητή
Ποιοι αθλητές, αθλήτριες του στίβου  εντάσσονται

Η Άντρη Σιάλου δεξιά, η Ναταλία Ευαγγελίδου αριστερά και ο κ. Γιώργος Γρηγοράς διευθύνων σύμβουλος της ΕΚΟ.

κής Επιτροπής, μού εξήγησε το πρόγραμμα, το συζητήσαμε 

στην ΚΟΕ και από τον Μάρτιο τού 2019 το θέσαμε σε εφαρ-

μογή. Στόχος μας είναι η προσέλκυση χορηγών, για να στη-

ρίξουν τους αθλητές στην προσπάθειά τους για εξασφάλιση 

συμμετοχής στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Εμείς ως ΚΟΕ 

ερχόμαστε σε επαφή με τους χορηγούς, συζητάμε μαζί τους 

το σχετικό πρόγραμμα και διερευνούμε την πρόθεσή τους 

για να υιοθετήσουν έναν αθλητή της επιλογής τους. Όταν 

καταστεί δυνατή η θετική ανταπόκριση ενός χορηγού, τότε 

υπάρχει η απευθείας επαφή του χορηγού με τον αθλητή και 

η μεταξύ τους συζήτηση για τη συνεργασία τους. Η ΚΟΕ δεν 

έχει το οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την οποιαδήπο-

τε χορηγία. Όλα τα λεφτά πάνε στους αθλητές».

Το πρόγραμμα της ΚΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο 

για το Τόκιο 2020», είναι αδιαμφισβήτητα επιτυχημένο, αφού 

12 χορηγοί είχαν θέσει υπό την «προστασία» τους αρκετούς 

από τους αθλητές μας, που είχαν τις προοπτικές για πρόκρι-

ση στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Μετά την αναβολή των 

αγώνων, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και τη μετά-

θεσή τους για το καλοκαίρι του 2021, άλλοι τρεις χορηγοί 



36

προστέθηκαν στους υφιστάμενους. 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 32 αθλητές από 11 αθλή-

ματα, με το σχέδιο να είναι ανοικτό για όσους καταφέρουν 

να εξασφαλίσουν θέση για το Τόκιο. «Για τον κάθε αθλητή 

η στήριξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και από οικονο-

μικής και από ψυχολογικής πλευράς. Ένας αθλητής, για να 

φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, χρειάζεται να κάνει πολλές 

θυσίες, να ξοδέψει πολλά στην προετοιμασία του, αλλά και 

να έχει μια ποιότητα ζωής που απαιτεί ο πρωταθλητισμός. Γι’ 

αυτό, η στήριξη από τους χορηγούς, μαζί με την προσφορά 

των Ομοσπονδιών τους και του Κράτους, είναι πολύ βοηθη-

τική», πρόσθεσε η κ. Σιάλου.

Το πρόγραμμα αυτό της ΚΟΕ, αγκαλιάστηκε από την πρώτη 

στιγμή από την Κυβέρνηση, η οποία εξέφρασε τη συμπα-

ράστασή της. «Είναι πολύ σημαντική η στήριξη που τύχαμε 

από την Κυβέρνηση κι αυτό είναι θετικό για την επιτυχία του 

προγράμματος. Θα ήθελα να τονίσω, επίσης, πόσο συγκινη-

τική ήταν η ανταπόκριση των απόδημων Κυπρίων, οι οποίοι 

έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους, με τη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμα και στήριξη αρκετών αθλητών μας, δείχνο-

ντας και την απήχηση που είχε το πρόγραμμά μας στο εξω-

τερικό. Έως τώρα το «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο 

για το Τόκιο 2020», εξασφάλισε πέραν των 300.000 ευρώ 

από τους χορηγούς για όλους τους αθλητές», μας είπε σχε-

τικά η υπεύθυνη του προγράμματος της ΚΟΕ, καταλήγο-

ντας: «Μέσα από το πρόγραμμά μας οι διάφοροι χορηγοί 

δείχνουν την αγάπη τους στον αθλητισμό και θέλουν να 

συνδέσουν το όνομά τους και με τον Ολυμπισμό, του οποί-

ου η Ιδέα είναι ανεκτίμητη. Ευχαριστούμε όλους όσοι έχουν 

συνεισφέρει στο πρόγραμμά μας και αισιοδοξούμε ότι θα 

υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι».

«Χαραλαμπίδης Κρίστης» η χορηγός του στίβου

Σε ό,τι αφορά τον στίβο, μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλισμέ-

νη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, τρεις πρωτα-

θλητές μας, η Ελένη Αρτυματά (400μ.), ο Μίλαν Τράικοβιτς 

(110μ. με εμπόδια) και ο Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία). 

Την προ-ολυμπιακή ομάδα του στίβου και κατ’ επέκταση 

την ομάδα που βρίσκεται στο πρόγραμμα της ΚΟΕ «Υιοθε-

τήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο», αποτελούν άλ-

λοι 10 αθλητές, οι Κυριάκος Ιωάννου (ύψος), Ραμόνα Παπα-

ϊωάννου (100μ., 200μ.), Ολίβια Φωτοπούλου (100μ., 200μ.), 

Νεκταρία Παναγή (μήκος), Ναταλία Ευαγγελίδου (800μ., 

1.500μ.), Αμίν Χαντίρι (μεσαίες αποστάσεις), Νταγκμάρα 

Η Ραμόνα Παπαϊωάννου

Χάντζλικ (μαραθώνιος), Βασίλης Κωνσταντίνου (ύψος), Χρί-

στος Δημητρίου (800μ., 1.500μ.), Πάρις Μπατζάβαλης (ακο-

ντισμός), χωρίς να αποκλείεται η προσθήκη του οποιουδή-

ποτε βρεθεί κοντά ή πιάσει το όριο για τους Ολυμπιακούς. 

Σημειώνουμε, ότι μετά την πανδημία και την αναβολή των 

Αγώνων το 2020, από την 1η Δεκεμβρίου 2020 θα αρχίσουν 

να μετράνε τα όρια πρόκρισης για τους Αγώνες που θα γί-

νουν το 2021.

Να τονίσουμε ότι την ομάδα του στίβου έχει αναλάβει εξο-

λοκλήρου και την έχει θέση υπό τη σκέπη της χορηγικά, η 

εταιρεία «Χαραλαμπίδης Κρίστης», δείχνοντας έμπρακτα 

την αγάπη και τη στήριξή της στον κλασικό αθλητισμό. Πέ-

ραν, ωστόσο, της εταιρείας «Χαραλαμπίδης Κρίστης», κά-

ποιοι χορηγοί ήθελαν να «υιοθετήσουν» και αυτοί αθλητές 

του στίβου. Έτσι, την Ελένη Αρτυματά χορηγούν, επίσης, η 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κύπρου (ΠΟΜΑΚ) και η 

Herbalife, τον Μίλαν Τράικοβιτς οι Foody και Medochemie, 

τον Απόστολο Παρέλλη επίσης η Medochemie, τη Νεκταρία 

Παναγή η Herbalife και τη Ναταλία Ευαγγελίδου τα Ελληνικά 

Πετρέλαια ΕΚΟ.
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Η
Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, θέλοντας να εκ-

παιδεύσει περισσότερο τον φίλαθλο κόσμο και να 

κάνει πιο προσβάσιμο το άθλημα στο ευρύ κοινό, 

αποφάσισε και δημιούργησε ειδική πλατφόρμα, 

στην οποία θα υπάρχει ειδική διαδικτυακή εκπαίδευση 

γύρω από τα αγωνίσματα του στίβου. 

Η πλατφόρμα θα παρέχει εκπαιδευτικά μαθήματα και δι-

αδικτυακά σεμινάρια για όσους έχουν γενικό ενδιαφέρον 

στο στίβο, όπως καθηγητές σχολείων, εθελοντές συλλό-

γων, καθώς και βασικές ομάδες, των ομοσπονδιών – με-

λών, των κριτών, των προπονητών, αλλά και επαγγελματι-

ών του ιατρικού τομέα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Πλατφόρμα για το άθλημα
Τι λέγει ο Σεμπαστιαν Κόου

Τα αρχικά διαθέσιμα μαθήματα θα απευθύνονται στους 

κριτές ή τεχνικούς υπαλλήλους, στους διοργανωτές αγώ-

νων σε επίπεδο συλλόγων και κοινότητας, και σε όποιον 

θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για τους κανόνες του 

αθλήματος. Κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, οι 

ενότητες που θα ενταχθούν περιλαμβάνουν: Βιωσιμότητα 

και κατάρτιση ηγεσίας φύλου για τις ομοσπονδίες – μέλη, 

μαθήματα υγείας και επιστήμης για ειδικούς γιατρούς και 

καθοδήγηση προπονητικής.

Η πλατφόρμα μάθησης θα διευρύνει τα όρια και θα ξε-

περάσει μία απλή διαδικτυακή εμπειρία. Στοχεύει να κα-

ταστεί  μοναδικός κόμβος εκπαίδευσης, βελτιώνοντας τις 



38

ικανότητες των ανθρώπων μέσω της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης.

 «Αυτή η πλατφόρμα θα προσφέρει ένα παράθυρο στον 

κόσμο μας. Ανάμεσα σε άλλα, στοχεύει να δώσει την 

απάντηση σε οποιοδήποτε τεχνικό ερώτημα σχετικά με 

το άθλημά μας, για το οποίο οι άνθρωποι ίσως να είχαν 

απορία αλλά δίσταζαν να ρωτήσουν», ανέφερε σχετικά ο 

πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπά-

στιαν Κόου, προσθέτοντας:

«Θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν ευκολότερο για 

τον κόσμο, να μάθει για το άθλημά μας και να εμπλακεί 

περισσότερο, είτε ως κριτής, παράγοντας, προπονητής 

συλλόγου ή σχολείου, ακόμα είτε ως απλώς φίλαθλος. 

Περίπου 2000 άνθρωποι ολοκληρώνουν κάθε χρόνο μα-

θήματα τεχνικής ή προπονητικής στον στίβο. Όμως, επει-

δή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πολυάσχολη ζωή και 

θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτοπρο-

σώπως, μπορεί να δυσκολεύονται να συμμετάσχουν. Αυτό 

το διαδικτυακό κέντρο γνώσης θα δώσει την ευκαιρία σε 

περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, να 

αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του αθλήματός μας και 

να ολοκληρώσουν μαθήματα με μεγαλύτερη ευκολία σε 

μια εύπεπτη μορφή. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η πλατ-

φόρμα θα αποδειχθεί πολύτιμη πηγή, για όλους όσοι ενδι-

αφέρονται για το άθλημά μας, τα επόμενα χρόνια».

Ο κορυφαίος προπονητής και εκπαιδευτικός, καθηγητής 

Κλιφ Μάλετ του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ και του 

Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου, ανέφερε πως η 

ψηφιακή πλατφόρμα ήταν μία σημαντική εξέλιξη για τα 

εκπαιδευτικά συστήματα του αθλητισμού. «Αυτή η πλατ-

φόρμα διαδικτυακής μάθησης, η οποία αποτελεί σημαντι-

κή επένδυση, θα συμβάλει ουσιαστικά στις δραστηριότη-

τες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένης 

της συνεχούς εκπαίδευσης των προπονητών, των κριτών 

και των αθλητικών ιατρών», ανέφερε ο κ. Μάλετ, καταλή-

γοντας: 

Όσοι, λοιπόν, ενδιαφέρεστε για να μάθετε περισσότερα 

για το άθλημα του στίβου, μπορείτε να επισκεφτείτε τη 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

elearning.worldathletics.org, να κάνετε εγγραφή και να 

αρχίσετε τη διαδικτυακή εκπαίδευση.
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Γ
ια δεύτερη συνεχόμενη φορά η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου 

αποφάσισε ν΄ αναθέσει τη διοργά-

νωση της Σούπερ Λίγκας του Ευ-

ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομά-

δων, στην Πολωνία. Με ανακοίνωσή της  

η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκαμε αναφο-

ρά  σε προηγούμενη απόφασή της, όπως 

η Σούπερ Λίγκα στο 2021 ανατεθεί στην 

πόλη Χορζόφ, της περιφέρειας Σιλέσια 

της Πολωνίας. Η διοργάνωση θα πραγμα-

τοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουνίου 2021 στο 

στάδιο «Σλάσκι», χωρητικότητας 54.378 

θέσεων.

Η διοργάνωση επρόκειτο να φιλοξενηθεί 

από το Μινσκ της Λευκορωσίας, όμως, 

για τεχνικούς λόγους, οι Λευκορώσοι εκ-

δήλωσαν αδυναμία διεξαγωγής της, με 

αποτέλεσμα η Εθνική τους ομάδα στίβου 

να υποβιβαστεί στην Α΄ Κατηγορία. Έτσι, 

δίνεται η ευκαιρία στην Πολωνία να υπε-

ρασπιστεί σε οικείο έδαφος, τον τίτλο 

που κατέκτησε το 2019 στο Μπιντγκόζ, 

που ήταν ο πρώτος της στη Σούπερ Λί-

γκα. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά 

που η κάτοχος του τίτλου από την προ-

ηγούμενη διοργάνωση, θα έχει το προνό-

μιο να υπερασπιστεί στην πατρίδα της, 

την τεράστια αυτή επιτυχία, όπως τόνισε 

ο πανευτυχής πρόεδρος της Ομοσπονδί-

ας Στίβου της Πολωνίας, Δρ Χένρικ Ολ-

ζέβσκι. «Έτσι, δημιουργούμε μία υπέροχη 

ιστορία. Είμαι πεπεισμένος ότι από οργα-

νωτικής πλευράς, αλλά και από αθλητι-

κής, αυτό το οποίο πρόκειται να παρου-

σιάσουμε στη διοργάνωση θα στεφθεί με 

απόλυτη επιτυχία», πρόσθεσε.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 

της Σούπερ Λίγκας στο 2021, θα λά-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Στην Πολωνία το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα ομάδων  του 2021

Στις 19-20 Ιουνίου στο στάδιο Σλάσκι

βουν μέρος, εκτός από τη διοργανώτρια 

ομάδα της Πολωνίας, οι Γαλλία, Μεγάλη 

Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ουκρανία, 

Ισπανία και η Πορτογαλία, που κέρδισε 

την άνοδό της από την Α΄ Κατηγορία. 

Θυμίζουμε, ότι, σε προηγούμενες απο-

φάσεις της, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Στίβου, έχει αναθέσει την Α΄ Κατηγορία 

στην πόλη Κλουζ – Ναπόκα της Ρουμα-

νίας, τη Β΄ Κατηγορία στη Στάρα Ζαγόρα 

της Βουλγαρίας (μετά την παραίτηση της 

Λετονίας) και τη Γ΄ Κατηγορία στη Λευκω-

σία μας στην Κύπρο. Στην Α΄ Κατηγορία 

θα λάβουν μέρος, οι υποβιβασθείσες από 

τη Σούπερ Λίγκα Ελλάδα, Τσεχία, Φινλαν-

δία, Σουηδία, Ελβετία, η προαχθείσα από 

τη Β΄ Κατηγορία Εσθονία και οι Ρουμανία, 

Το στάδιο Ολύμπικο της Ρώμης θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό
 Πρωτάθλημα του 2024

Λευκορωσία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ολλανδία, 

Νορβηγία και Τουρκία. Στη Β΄ Κατηγορία 

θα συμμετάσχουν οι υποβιβασθείσες από 

την Α΄ Ουγγαρία, Λιθουανία, Σλοβακία, 

η προαχθείσα από τη Γ΄ Ισλανδία και οι 

Βουλγαρία, Κροατία, Αυστρία, Δανία, Ισ-

ραήλ, Λετονία, Σλοβενία και αν συμμορ-

φωθεί η Ρωσία. Στη Γ΄ Κατηγορία, την 

οποία θα φιλοξενήσουμε στο ΓΣΠ στις 

19 και 20 Ιουνίου 2021, θα λάβουν μέρος 

οι υποβιβασθείσες από τη Β΄ Κατηγορία 

Κύπρος, Γεωργία, Λουξεμβούργο, Μάλτα 

και οι Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερ-

μπαϊτζάν, Βοσνία / Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο, 

Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Μαυρο-

βούνιο, Σαν Μαρίνο, Σερβία και η ομάδα 

των Μικρών Κρατών.

Η Κύπρος θα φιλοξενήσει 
το πρωτάθλημα Γ΄ κατηγορίας
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Σ
ημαντικές αποφάσεις έλαβε το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,  
στις 7 Δεκεμβρίου τη Δευτέρα, που αφορούν 
τους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, τους 
οποίους θα φιλοξενήσει το Παρίσι. Η πιο σημα-

ντική απόφαση έχει να κάνει με τον αριθμό των αθλητών 
και αθλητριών που θα λάβουν μέρος, καθώς για πρώτη 
φορά η ΔΟΕ αποφάσισε να εξισορροπήσει τις παρουσίες 
σε κάθε φύλο. Αυτό, αν γίνει κατορθωτό, θα επιτευχθεί 
για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά επιτράπηκε η συμμετοχή 
γυναικών σε Ολυμπιακούς το 1900 στο Παρίσι, όμως, πά-
ντοτε οι άντρες αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία, 
ακόμα και στους τελευταίους του Ρίο. Το 2016 έλαβαν 
μέρος 6.179 άνδρες και 5.059 γυναίκες. Στους επερχόμε-
νους Ολυμπιακούς του Τόκιο και πάλι θα υπερτερούν οι 
άνδρες, όμως στο Παρίσι το 2024 η ΔΟΕ θα επιδιώξει την 
απόλυτη ισότητα.
Σε ό,τι αφορά τον στίβο, μεγάλη έκπληξη και αντιδράσεις 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έκοψε το βάδην 50χιλ.
Από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2024

προκάλεσε η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
της ΔΟΕ, να αφαιρέσει από το πρόγραμμα τα 50χμ βάδην 
ανδρών. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου είχε προτείνει 
να προστεθούν και 50χμ βάδην γυναικών και αντί αυτού 
αφαιρέθηκαν και αυτά των ανδρών! Η ΔΟΕ αποφάσισε να 
προσθέσει ένα ακόμα μικτό αγώνισμα, μετά τη μικτή σκυ-
ταλοδρομία 4Χ400μ. (δύο άνδρες – δύο γυναίκες). Ποιο θα 
είναι αυτό το αγώνισμα, θα γίνει γνωστό στα τέλη Μαΐου 
2021, με τις πληροφορίες να μιλάνε για σκυταλοδρομία 
ανωμάλου δρόμου.
Επιπρόσθετα, έχουν μειωθεί κατά 90 και οι συμμετοχές 
αθλητών του στίβου για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. 
Το 2024 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον στίβο 905 
αθλητές και 905 αθλήτριες, σε 23 αγωνίσματα κάθε φύ-
λου και σε δύο μικτά. Για το Τόκιο τον επερχόμενο Ιούλιο, 
μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκριση 988 αθλητές σε 
24 αγωνίσματα και 912 αθλήτριες, σε 23 αγωνίσματα, ενώ 
στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η μικτή σκυταλοδρο-
μία 4Χ400μ.
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Γ
ια δεύτερη συνεχόμενη φορά η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου 

αποφάσισε ν΄ αναθέσει τη διοργά-

νωση της Σούπερ Λίγκας του Ευ-

ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομά-

δων, στην Πολωνία. Με ανακοίνωσή της  

η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκαμε αναφο-

ρά  σε προηγούμενη απόφασή της, όπως 

η Σούπερ Λίγκα στο 2021 ανατεθεί στην 

πόλη Χορζόφ, της περιφέρειας Σιλέσια 

της Πολωνίας. Η διοργάνωση θα πραγμα-

τοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουνίου 2021 στο 

στάδιο «Σλάσκι», χωρητικότητας 54.378 

θέσεων.

Ο δρόμος σε ανώμαλο έδαφος επιστρέ-

φει μετά από 100 χρόνια απουσίας στο 

Ολυμπιακό πρόγραμμα, έπειτα από σχε-

τική απόφαση του Συμβουλίου της World 

Athletics. Το αγώνισμα του ανωμάλου 

δρόμου, που προτάθηκε να συμπεριλη-

φθεί στους Ολυμπιακούς από το 2024 

στο Παρίσι, είχε διεξαχθεί για τελευταία 

φορά (όχι με την ίδια βέβαια μορφή) το 

1924 και πάλι στη γαλλική πρωτεύουσα.

Αυτή τη φορά ο ανώμαλος δρόμος θα 

διεξαχθεί ως σκυταλοδρομία με μεικτές 

ομάδες ανδρών - γυναικών από 15 χώρες. 

Κάθε ομάδα θα αποτελείται από δύο άν-

δρες και δύο γυναίκες που θα τρέξουν ο 

καθένας δύο γύρους των 2,5 χλμ, παρα-

δίδοντας τη σκυτάλη άνδρας σε γυναίκα 

ή το αντίθετο.

Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπά-

στιαν Κόε, δήλωσε ενθουσιασμένος με 

την προοπτική της επιστροφής του αγω-

νίσματος στους Ολυμπιακούς, 100 χρόνια 

μετά την τελευταία εμφάνισή του στους 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ WORLD ATLETICS

Ανώμαλος δρόμος σε 
Ολυμπιακούς αγώνες

Αγώνες του Παρισιού του 1924.

«Η αγάπη μου για τον αθλητισμό ξεκίνησε 

με τον ανώμαλο δρόμο. Θα ήταν εξαι-

ρετικά συμβολικό γι' αυτό το υπέροχο 

αγώνισμα να επιστρέψει στη μεγάλη αυτή 

διοργάνωση μετά από έναν αιώνα, και μια 

νέα γενιά δρομέων να αγαπήσει το τρέξι-

μο εκτός πίστας» είπε ο Κόε.



42

Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί για τον θάνατο του Στράτου Μολυ-
βά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών από ανακοπή καρ-
διάς. (14 Δεκεμβρίου) Ο Μολυβάς διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ επί 
μια δεκαετία, από το 1987 ως το 1997, ενώ ήταν μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου από το 1984.
Επί των ημερών του ο ελληνικός στίβος πανηγύρισε ορισμένες από 
τις πιο λαμπρές στιγμές του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλί-
ου της Βούλας Πατουλίδου στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης το 
1992 και το ασημένιο της Νίκης Μπακογιάννη στους Ολυμπιακούς 
της Ατλάντα το 1996, ενώ επί θητείας του φιλοξενήθηκε στην Αθήνα 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου το 1997.  Ήταν στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ επί σειρά ετών και άνθρωπος του στενού κύκλου του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς 
το 1938. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης και 
υπήρξε αθλητής του στίβου, του μπάσκετ και της κωπηλασίας και 
μετέπειτα διετέλεσε διοικητικός παράγοντας.
Πέραν του στίβου, θήτευσε στο διοικητικό συμβούλιο του ιπποδρό-
μου και σε άλλους φορείς και οργανισμούς, ενώ συμμετείχε με δι-
άφορες ιδιότητες σε διάφορες εκτελεστικές επιτροπές παγκοσμίων, 
ευρωπαϊκών και μεσογειακών διοργανώσεων. 
Υπήρξε αθλητής του Αρη, του Φιλίππου και του ΝΟΘ. Ο Μολυβάς 
διαδέχθηκε στην προεδρία του ΣΕΓΑΣ τον Γιώργο Κατσιμπάρδη.

Έφυγε ο Στράτος Μολυβάς

ΠΕΝΘΗ

Σε ηλικία 32 χρόνων απεβίωσε η Κάλια Καλλινίκου θυγατέρα του 
Δήμου Καλλινίκου  μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ 
και Προέδρου του Γ.Σ.Κόροιβος της Πάφου και αδελφή της πρωτα-
θλήτριας Αλισσας Καλλινίκου. Η εκλιπούσα υπήρξε αθλήτρια  του 
ΓΣΚ με ατομική απόδοση 58.29 στα 400μ. ενώ ήταν ακόμη κορασίδα 
το 2004.

Έφυγε η Κάλια Καλλινίκου






