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 ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος ΚΟΕΑΣ

 Φίλοι μου,

Μέσα από τη θλίψη της απώλειας και τη καταθλιπτική 

ατμόσφαιρα της οικονομικής κρίσης και της αβεβαιότητας 

για το μέλλον ο κόσμος του στίβου με τα ελάχιστα στη 

διάθεση του  προχωρεί.

Η ανταπόκριση στο κάλεσμα για περισσότερη προσπάθεια 

υπήρξε καθολική. Αθλητές, προπονητές , γονιοί , διοικητικοί 

βάλθηκαν να αποδείξουν πως μέσα από της καρδιάς το 

πύρωμα επέζησε  σ΄ αυτό το βράχο τούτος ο λαός.

Στα χρόνια που βρίσκομαι στο τιμόνι της ομοσπονδίας δεν 

θυμούμαι τόση δραστηριότητα όση φέτος  παρατηρώ.

Μέσα από τα γεμάτα με αθλητές και αθλήτριες στάδια μας 

θα ξεπηδήσουν οι επιτυχίες και το μήνυμα θα πάει παντού. 

Είμαστε εδώ όπως πάντα έτοιμοι και δυνατοί.

Οι δυσκολίες θα περάσουν, ο στίβος θα είναι για πάντα 

εδώ. Μπροστάρης στην αθλητική δόξα της Πατρίδας. 
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Η 
είδηση της απώλειας της Μαριάνας 

Ζαχαριάδη γέμισε θλίψη την οικο-

γένεια του στίβου. Η 23χρονη έφυγε 

από τη ζωή το μεσημέρι της Μ. ∆ευτέρας 29 Απρι-

λίου, μετά τη  μεγάλη μάχη με την επάρατο νόσο 

και άφησε πίσω της δυσαναπλήρωτο κενό.

∆υστυχώς ένας νέος άνθρωπος με πολύ ταλέ-

ντο έφυγε από κοντά μας τόσο νωρίς. 

Η Μαριάννα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα 

ταλέντα, που πέρασε από τον ελληνικό και κυ-

πριακό  στίβο. Βασικό μέλος της εθνικής ομάδας 

στίβου της Ελλάδας  μέχρι και το 2007, οπότε και 

αποφάσισε να αλλάξει υπηκοότητα και να αγω-

νιστεί με τα χρώματα της Κύπρου. Το ατομικό της 

ρεκόρ ήταν 4,45μέτρα. Τελευταίος της προπονη-

τής, ήταν ο Φώτης Στεφανής.

Η Μαριάννα Ζαχαριάδη εγκατέλειψε τα εγκό-

σμια σε ηλικία 23 χρόνων, έχοντας σημειώσει 

εξαιρετικές επιτυχίες με τα χρώματα της Κύπρου. 

Σε ηλικία 19 -20 χρόνων κατέκτησε το αργυρό με-

τάλλιο στο άλμα επί κοντώ στους Μεσογειακούς 

(Πεσκάρα 2009) και Κοινοπολιτειακούς Αγώνες 

(Νέο ∆ελχί 2010). Η επίδοση της στην Πεσκάρα 

(4.45μ) ακόμη και σήμερα είναι η 6η καλύτερη πα-

γκοσμίως όλων των εποχών στην κατηγορία Νε-

ανίδων! Σ’ εκείνη τη διοργάνωση, η αθλήτρια του 

Φώτη Στεφανή έχασε στο... τσακ το 4.50 που θα 

ήταν παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων...

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του αργυ-

ρού μεταλλίου στους Κοινοπολιτειακούς του Νέ-

ου ∆ελχί, στις αρχές του 2011, διαγνώσθηκε ότι 

πάσχει από μία σπάνιας μορφής λευχαιμία. Ακο-

λούθησε ειδικές θεραπείας, στην Ελλάδα, στην 

Αγγλία και προσφάτως στη Γερμανία.  Ο νεαρή 

άλτρια ποτέ δεν το έβαλε κάτω και όπως ανέφερε 

η ίδια την 1η Φεβρουαρίου στον προσωπικό της 

λογαριασμό στο Facebook «o δρόμος για την νί-

κη του καρκίνου τελικά διαπίστωσα πως δεν είναι 

εύκολος», και εν τέλει είχε δίκαιο.

Αναλυτικά όλα τα όσα είχε γράψει η Μαριάν-

να Ζαχαριάδη:

«Στη ζωή του κάθε ανθρώπου έρχονται κάποιες 

στιγμές, σε άλλους πιο εύκολες και σε άλλους πιο 

δύσκολες! Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δικό 

μου θέμα που έχω εδώ και αρκετό καιρό... Γιατί 

τώρα; Γιατί κάποια πράγματα είναι τόσο προσω-

πικά και δικά σου, που είναι δύσκολο να τα μοι-

ραστείς με όλους. Και ειδικά για μένα που ήμουν 

μια αθλήτρια του επιπέδου που ήμουν, ακόμα πιο 

δύσκολο. Γιατί κάπου δεν θες να το παραδεχθείς.

Το να είσαι άρρωστος δεν είναι ντροπή και κα-

ΠΕΘΑΝΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 23 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ  29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Καλό ταξίδι Μαριάννα...
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κό να το λες, δεν το επέλεξα, απλά με βρήκε και 

με αυτή μου την κίνηση εύχομαι να βοηθήσω και 

άλλα άτομα να εκδηλώσουν το πρόβλημα τους 

και να το μοιραστούν. Έχω περάσει πολύ δύσκο-

λες στιγμές, όμως εύχομαι για τα καλύτερα! Εδώ 

που βρίσκομαι δεν μπορώ να μπαίνω συνέχεια 

στο ίντερνετ. Ό, τι γράφω δεν το γράφω για λύ-

πηση προς τον εαυτό μου, αλλά για να δείξω πως 

στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν. Γι’ αυτό μην 

την ξοδεύετε τσάμπα και σε άχρηστα πράγματα, 

κάντε όλα αυτά που ονειρεύεστε χωρίς να αφή-

σετε τίποτα ανεκμετάλλευτο. Ο δρόμος για την νί-

κη του καρκίνου τελικά διαπίστωσα πως δεν είναι 

εύκολος. Όμως συνεχίζω τον αγώνα μου... Ευχα-

ριστώ!».

Aθλητική οικογένεια

Η Μαριάννα Ζαχαριάδη γεννήθηκε στην Αθή-

να στις 25 Φεβρουαρίου . Ο πατέρας της Λούκας  

Ζαχαριάδης είναι Κύπριος και η μητέρα της Ελ-

ληνίδα. Ο Λούκας Ζαχαριάδης ήταν μαραθωνο-

δρόμος του ΓΣΚόροιβος.  Ξεκίνησε τον αθλητισμό 

από μικρή ηλικία αφού ο πατέρας της διατηρεί ιν-

στιτούτο γυμναστικής . Ήθελε να ασχοληθεί με το 

τρίαθλο αλλά την κέρδισε ο στίβος  και το  αγώνι-

σμα του άλματος επί κοντώ. 

‘’ Είναι ‘’ έλεγε ‘’το αγώνισμα που αγαπώ , με γε-

μίζει  και με ενθουσιάζει. Αισθάνομαι πολύ δια-

φορετικά όταν βρίσκομαι στους αιθέρες’’.

Αποφάσισε ν΄αγωνίζεται με τα χρώματα της 

Κύπρου και του ΓΣΠ το 2009. Προπονείτο με 

τον παλιό πρωταθλητή του Επί κοντώ και κάτο-

χο του Παγκυπρίου ρεκόρ Φώ τη Στεφανή. Πριν 

προσβληθεί από την σπάνια μορφής λευχαιμία 

(λέμφωμα Χότσκινς,) φοιτούσε στο Πανεπιστή-

μιο Αθηνών στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής.

Αγαπούσε πάρα πολύ την Κύπρο για αυτό και 

σκεφτόταν να εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτή όταν 

θα τελείωνε τις σπουδές της.  Είχε γαλήνια μορφή 

και ήθελε να  έχει συνεχείς επιτυχίες .  Έλεγε΄΄ όσο 

πιο πολύ ανεβάζω τον πήχη τόσο πιο χαρούμενη  

και ικανοποιημένη είμαι. Σκέφτομαι το τώρα και 

προσπαθώ να είμαι καλύτερη. Πιστέυω ότι μπο-

ρώ να πετύχω άλμα στα 4.70μ.’’.

Τη φιλοδοξία όμως και τα όνειρα της τα  ζήλε-

ψε η σπάνια μορφής λευχαιμία και την λύγισε  στα 

23 της χρόνια.  

Ελαφρύ ας είναι το χώμα που θα τη σκεπάζει

Αιωνία σου η μνήμη, Μαριάννα... Θα είσαι πά-

ντα στις καρδιές μας.
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O   μελωδός της εκκλησίας μας στην εξόδιο ακολουθία ψάλ-
λει: 

«Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω 
τον θάνατον»
Πόσο μάλλον εμείς οι κοινοί θνη-

τοί ευρισκόμενοι μπροστά στο τέλος 
της ζωής. Μένουμε εμβρόντητοι μη 
μπορώντας να συνειδητοποιήσουμε 
την απώλεια, την μόνιμη πια απουσία 
από τα εγκόσμια.  Ακόμη περισσότε-
ρο πως μπορώ να σε αποχαιρετήσω 
Μαριάννα μου αφού δεν καταφέρ-
νω να πιστέψω πως δεν θα πάρεις ξα-
νά το κοντάρι σου, πως δεν θα βάλεις 
τις χούφτες στο γύψο και σηκώνοντας 
το ψηλά δεν θα τρέξεις για να το βυ-
θίσεις στη βαλβίδα και με εκείνη την 
υπέροχη σου αιώρηση δεν θα βρε-
θείς στα ύψη και νικήτρια να προσγει-
ωθείς στο στρώμα. 
Αλίμονο αυτή η εικόνα είναι πια ιστο-

ρία, είναι πια γλυκιά ανάμνηση στη 
μνήμη των φίλων του στίβου, ανεξίτη-
λη εικόνα στους συναθλητές και στις 
συναθλήτριες σου, παντοτινό καμάρι 
στο Λουκά και την οικογένειά σου. 
Όλοι εδώ είμαστε συγκλονισμένοι για 

την βάναυση επέμβαση στην αρμονία 
της φυσικής πορείας που θέλει αυτούς 
που γεννιούνται πρώτοι, να φεύγουν 
πριν ακολουθήσουν οι νεότεροι.

 ∆ύο χρόνια 
Γιατί; Μένουμε να ρωτάμε συνεχώς 

εδώ και δύο χρόνια, γιατί; Γιατί σε ‘σέ-
να, την κούκλα της στιβικής οικογένειας 
έλαχε ο κλήρος να ανέβεις το Γολγοθά 
του μαρτυρίου για να διαπιστώσουμε 
πως είναι ματαιότης τα ανθρώπινα. 
Μικροί, αδύναμοι τόσοι άνθρωποι 

δεν μπορούμε να δώσουμε τις απαντή-
σεις. ∆εν μπορούμε να δεχθούμε αυτό 
πού σου συνέβηκε.
Απλώς μένουμε με το «θρηνώ και 

οδύρομαι». 

Η Μαριάννα, κόρη του μαραθωνο-
δρόμου Λουκά Ζαχαριάδη από το Κε-
λοκέδαρα της Πάφου, διάρρηξε τους 
στενούς αθλητικούς ορίζοντες της μι-
κρής Κύπρου και της μεγαλύτερης Ελ-
λάδας και με το γλυκό της χαμόγελο τη 
χαρούμενη διάθεση της και την παλ-
ληκαριά της ανέβηκε στα πιο ψηλά 
σκαλοπάτια της αθλητικής αριστείας, 
ξεκινώντας από την κατηγορία των κο-
ρασίδων, μετά των νεανίδων και ύστε-
ρα των νέων γυναικών. 
Στις κατηγορίες αυτές ήταν από τις 

καλύτερες στον Κόσμο και η στατιστι-
κή του στίβου την κρατεί εκεί στις πρώ-
τες θέσεις. 
Κάτοχος του Παγκύπριου ρεκόρ στο 

επί κοντώ κατάκτησε τα αργυρά μετάλ-
λια στους Μεσογειακούς και τελευταία 
στους Κοινοπολιτειακούς αγώνες στο 
Νέο ∆ελχί. Ανέβασε την Κυπριακή Ση-
μαία πολύ ψηλά και όλους εμάς πο-
λύ ψηλότερα περήφανους. Κι εκεί που 
ανοίγονταν οι δρόμοι διάπλατοι και άρ-
χιζε η προετοιμασία για τους Ολυμπια-
κούς του Λονδίνου, παρουσιάστηκε η 

ύπουλη αρρώστια.  Που να πιστέψουμε 
πως θα ερχόταν το τέλος του δρόμου; 
∆εν το είπαμε σε κανέναν. Μετά ακο-
λούθησε η τακτική της μόνο αναγκαίας 
δημοσιότητας. Μετά, σιγά, σιγά νιώ-
θαμε όλο και πιο αδύναμοι εκτός από 
την Μαριάννα, που πολεμούσε με θάρ-
ρος και πίστευε πως σύντομα θα γύριζε 
στους στίβους. 

«Άλλαι μεν βουλαί Κυρίου».
Εδώ όμως μαζεμένοι όλοι μπορού-

με να υποσχεθούμε πως εκεί στα στά-
δια της Κύπρου, εκεί που οι αθλήτριες 
θα συναγωνίζονται στο άλμα και στο 
τρέξιμο και στο λιθάρι ζωντανή θα πε-
ριφέρεται ανάμεσα τους η μορφή σου 
Μαριάννα, γιατί στο μυαλό μας όλες 
θα αναμετρώνται με την ομορφιά και 
το ταλέντο σου και εσύ θα παραμέ-
νεις ανίκητη. Για πολλά, πολλά χρόνια 
ακόμη. 
Να πας στο καλό. Σε περιμένει η αι-

ωνιότητα. Ξεκουράσου. Ξέρεις, Μα-
ριάννα, οι αθλήτριες δεν πεθαίνουν. 
Τερματίζουν, ανεβαίνουν στο βάθρο 
των νικητών και χειροκροτούνται. 

ΕΠΙΚΗ∆ΙΟΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΟΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗ ∆ΡΑΚΟΥ

Η Μαριάννα θα είναι για πάντα μαζί μας
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M ε αισθήματα θλίψης και οδύ-
νης, η αθλητική οικογένεια και 
ολόκληρη η κυπριακή κοινω-

νία, αποχαιρετούμε σήμερα για το στερνό 
της ταξίδι την μονάκριβη και πολυαγαπη-
μένη μας Μαριάννα Ζαχαριάδη. Τα λόγια, 
όσο στολισμένα και να γίνουν, δεν μπο-
ρούν να εκφράσουν τον πόνο που έφε-
ρε μαζί του ο χαμός της Μαριάννας.  Ένα 
αβάσταχτο πόνο για όλα τα αγαπημένα 
της πρόσωπα, τους οικείους, τους φίλους 
και τους συναθλητές της. Ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αθλητισμού εκφράζει προς 
όλους τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.  Ας 
είναι το γλυκό χαμόγελο της Μαριάννας 
και οι ευχάριστες αναμνήσεις που άφη-
σε, το βάλσαμο για τον άδικο και πρόω-
ρο χαμό της. 
Η φυγή της Μαριάννας αφήνει για τον κυ-
πριακό αθλητισμό ένα μεγάλο και  δυσα-
ναπλήρωτο κενό. Αποτελεί μια τεράστια 
απώλεια. Φεύγει ένα σπάνιο αθλητικό τα-
λέντο πολύ πριν καταφέρει να εκπληρω-
θεί. Πολύ πριν ξεδιπλώσει στο έπακρο τις 
απεριόριστες δυνατότητες που φανέρω-
σαν όλες της οι εμφανίσεις. Η Μαριάν-
να, όπως συχνά έλεγε ο προπονητής της,  
ήταν ένα ατόφιο ταλέντο, η πιο προικι-
σμένη  και εξελίξιμη αθλήτρια στο άθλη-
μα της. ∆υστυχώς η επάρατη νόσος που 
έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής 
της, σταμάτησε και την μεγάλη πορεία 
για μια καταξιωμένη αθλητική καριέρα.  
Όμως στο σύντομο πέρασμα της  πρόλα-
βε να χαρίσει στον κυπριακό αθλητισμό 
ανεπανάληπτες επιτυχίες, στο αγαπημέ-
νο της άθλημα. Με το κοντάρι στο χέρι 
πέρασε τον πήχη, κερδίζοντας ασημένια 
μετάλλια για την Κύπρο στους Μεσογεια-
κούς της Πεσκάρα το 2009 και τους Κοι-
νοπολιτειακούς στο Νέο ∆ελχί το 2010. 
Αν η Μαριάννα ήταν καλά με την υγεία 
της θα βρισκόταν σίγουρα στην Ολυμπι-
ακή ομάδα του Λονδίνου, το περασμένο 
καλοκαίρι. Αυτές τις μέρες θα βρισκόταν 
στο απόγειο της προετοιμασίας της για 
τους Μεσογειακούς του ερχόμενου Ιού-
νη. Θα κέρδιζε το χρυσό στην Μερσί-
να και θα ανέβαζε την κυπριακή σημαία 
στον πιο ψηλό ιστό. Αν όμως ήταν καλά 
με την υγεία της…. Τώρα θα παρακολου-
θεί από ψηλά τους συναθλητές της και θα 
τους παροτρύνει για την επιτυχία, για την 
νίκη…. 

ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΟΑ, ΠΑΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Tεράστια η απώλεια της Μαριάνας

Άνιση μάχη
Πολυαγαπημένη μας Μαριάννα

Στη μεγάλη μάχη που έδωσες προσπάθησες πολύ… Η μάχη δυστυχώς ήταν 
άνιση. Τελικά δεν τα κατάφερες και φεύγεις.  Ποτέ δεν φοβήθηκες τον πήχη, 
αλλά αυτή την φορά τον ανέβασαν πολύ ψηλά…  ∆εν είχες δυστυχώς και το 
κατάλληλο κοντάρι, το αγαπημένο σου κοντάρι… Φεύγεις στον ανθό της νιό-
της σου, ένα ανθισμένο λουλούδι, πασχαλιάτικα. Καλό σου ταξίδι αγαπημένη 
μας Μαριάννα, καλό σου ταξίδι.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει… 
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E τσι αποκάλεσα τη Μαριάννα 
στους  Κοινοπολιτειακούς Αγώ-
νες  το 2010 στο ∆ελχί.

∆εν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μετά 
από μερικούς μήνες, αυτός ο πολεμιστής 
θα αγωνιζόταν για το πιο μεγάλο όνειρο, 
την ίδια της  τη ζωή…
Μου είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω με 
λέξεις  τον χαρακτήρα της Μαριάννας… 
Τα αισθήματα δεν αποτυπώνονται σε ένα 
χαρτί… Θα προσπαθήσω όμως  με τον πιο 
απλό τρόπο να σας γνωρίσω αυτό το υπέ-
ροχο παιδί που ξέρω εγώ…
Η γνωριμία  και η συνεργασία μου με τη 
Μαριάννα ξεκίνησε στα τέλη του 2007  με 
ένα τηλεφώνημα. «Κύριε Φώτη, θέλω να κά-
νουμε προπόνηση!» ήταν τα πρώτα της  λό-
για σε μένα…  Εγώ είχα ακούσει μόνο για 
ένα μεγάλο ταλέντο στο επί κοντώ… ∆εν 
ήταν άλλη από τη Μαριάννα μας…

Πρώτη γνωριμία
∆ώσαμε ραντεβού σε μια καφετέρια. Πήγα 
λίγο νωρίτερα. Μετά από 5-10 λεπτά, βλέπω 
από μακριά ένα γλυκό κοριτσάκι με ελεύθε-
ρες κι ανέμελες κινήσεις  να έρχεται προς 
εμένα. Από την ενέργεια που υπήρχε διά-
χυτη γύρω της αμέσως κατάλαβα ότι αυ-
τή είναι η Μαριαννούλα μας. Η πρώτη μου 
εντύπωση;  Ένα παιδί… Ένα παιδί όπως 
όλα τα άλλα αλλά με ένα απίστευτο χαμό-
γελο… Ένα παιδί με αγνή ψυχή… Ένα παι-
δί πολεμιστής… 
«Κύριε Φώτη;» μου λέει. «Θέλω και μπορώ 
να γίνω μεγάλη αθλήτρια. Θέλετε να πάμε 
ψηλά μαζί;»
Τα λόγια της με σόκαραν.  Με φώτισαν. 
Μου έδειξαν πτυχές του ψυχικού της κό-
σμου. Αγωνίστρια, με θέληση και επιμο-
νή, εργατική. Αυτό όμως που μου έκανε τη 
μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η παιδικότη-
τά της.
«Κύριε Φώτη,» μου λέει, «θέλω να έχω πά-
ντα αυτή την παιδικότητα… μου αρέσει να 
βλέπω τον κόσμο με τα μάτια ενός παιδιού 
γιατί δεν έχουν ακόμα την πονηριά που 
έχουν οι μεγάλοι…»…
Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τον πολεμι-
στή μου… Από εκεί και πέρα η σχέση μου 

με τη Μαριάννα πέρασε από διάφορα στά-
δια και περιόδους με εντάσεις, διαφωνίες, 
μέχρι που μέσα σε μικρό χρονικό διάστη-
μα καταφέραμε να φτάσουμε τη συνεργα-
σία μας σε άριστο επίπεδο. Μια συνεργασία 
που έμελλε να στιγματίσει και το υπόλοιπο 
της δικής μου ζωής.

Το ξεκίνημα
Από αυτό το σημείο και μετά ξεκίνησε και η 
απίστευτη  πορεία της  Μαριάννα μας,  στον 
αθλητισμό. Όπως ανέφερα και παραπάνω, 
η Μαριάννα ήταν εργατική, αφοσιωμένη 
και συνεπής στην προπόνηση, επίμονη και 
επαγγελματίας.  Αγαπούσε αυτό που έκα-
νε. Έθετε υψηλούς στόχους  και την επίτευ-
ξη αυτών επεδίωκε με κάθε θεμιτό τρόπο. 
Πολεμίστρια… Και τα αποτελέσματα αυτού 
του δυνατού πολεμιστή είναι γνωστά:
• Καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην κα-
τηγορία νεανίδων

• ∆εύτερη στους Μεσογειακούς Αγώνες 
στην Πεσκάρα με 4.45μ.

• ∆εύτερη στους Κοινοπολιτειακούς 

Αγώνες στο ∆ελχί με 4.40μ.
Πάντα θαύμαζα την αγωνιστικότητά της… 
Το πάθος της να φτάσει ψηλά… Την κατά-
θεση ψυχής που έκανε στους αγώνες… Αυ-
τή η κατάθεση ψυχής του πολεμιστή στους 
αγώνες ήταν και ένα από τα βασικά συστα-

τικά της μεγάλης επιτυχίας της… 

Αυθόρμητη
Η Μαριάννα όμως έτσι ήταν και στη ζωή… 
∆οτική, αυθόρμητη και αληθινή με τους 
ανθρώπους  που αγαπούσε και ήθελε δί-
πλα της.  Είχε έναν απίστευτο τρόπο να μου 
περνάει αυτό που ήθελε. Θυμάμαι μια φο-
ρά που ήταν κουρασμένη κι εγώ την πίεσα 
να κάνει προπόνηση. Την άλλη μέρα ήρθε 
με ένα φάκελο. «Κύριε  Φώτη, αυτό είναι για 
εσάς» μου είπε. Τον ανοίγω και βλέπω μια 
κάρτα μέσα που έγραφε «και η ξεκούραση 
είναι προπόνηση»…  Ένα απλό παράδειγμα 
για τον χαρακτηριστικό και μοναδικό τρόπο 
της Μαριάννας να περνάει μηνύματα…
Μετά την τελευταία της επιτυχία στους  στί-
βους κι αφού πέρασαν μερικοί μήνες, ξεκί-
νησε ένας άλλος αγώνας…  Ο μεγαλύτερος, 
ο σημαντικότερος και ο πιο δύσκολος … 
Αυτός της ίδιας της ,  της ζωής…
Μετά τους αγώνες στο ∆ελχί είχαμε μια με-
ταβατική περίοδο ενός μήνα. Με το που πέ-
ρασε ξεκινήσαμε σιγά -σιγά προπόνηση. 

Ο Γολγοθάς
Η Μαριάννα όμως  δεν ήταν η αθλήτρια 
που ήξερα. ∆εν είχε τις προσαρμογές που 
είχε στην προπόνηση. Η πρώτη μου εντύ-
πωση ήταν πως είναι κουρασμένη. Μετά 
όμως από ιατρικό έλεγχο διαπιστώσαμε 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η  ΦΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗ

«Πολεμιστής του ονείρου»…
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ότι τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά. Αμέσως 
μπήκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρι-
κές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα  οδήγησαν 
στη συνέχεια σε μία διαπίστωση, ένα και 
μόνο πόρισμα: νόσος Hodgkin.
Ο Γολγοθάς της πολεμίστριας Μαριάννας 
ξεκίνησε. Η μικρή, για τρία ολόκληρα χρό-
νια, έδινε τη μεγαλύτερη μάχη που μπορεί 
να δώσει ένας άνθρωπος, έδινε την μάχη 
για την ίδια της τη ζωή. Επίπονη… Και άνι-
ση…
Αντιμετώπισε την όλη κατάσταση με με-
γάλη αξιοπρέπεια και σθένος. Με ηρεμία 
και ψυχραιμία. Με διάθεση για ζωή. Ποτέ 
δεν έχασε το κουράγιο της. Ακόμα και τις 
τελευταίες στιγμές της  ζωής της, που είχα 
την τύχη να είμαι μαζί της, ήθελε όλοι οι άν-
θρωποι να είναι χαρούμενοι κι ευτυχισμέ-
νοι… Μία ακόμα ένδειξη του μεγαλείου της 
ψυχής της και της γενναιοδωρίας της καρ-
διάς της…

Ποια ήταν λοιπόν η Μαριάννα; Η ίδια με τις 
πράξεις της και τα πιστεύω της μας το έδει-
ξε… Ένα παιδί με όνειρα, σαν όλα τα παι-
διά του κόσμου… Με διάθεση και αγάπη 
για τη  ζωή… Με φιλοδοξίες… Με αγάπη  
για τους ανθρώπους… Με αγωνιστικότητα 

που τη χαρακτήριζε σε κάθε περίπτωση… 
Μα πάνω από όλα; Πάνω από όλα μια ευ-
γενική και όμορφη ψυχή… Ένας ανώτερος 
άνθρωπος…
Αυτή ήταν ο πολεμιστής του ονείρου 
της…

Καλό σου ταξίδι Μαριάννα μου…
Καλό σου ταξίδι άγγελέ μου… Γιατί είσαι άγγελος…
Καλό σου ταξίδι πολεμίστριά μου…
Καλό σου ταξίδι αθλήτριά μου…
Θα ζεις πάντα μέσα μας…

Ο προπονητής σου
Φώτης
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H  Μαριάννα γεννήθηκε μια ηλιό-

λουστη μέρα στις  25 Φεβρουα-

ρίου 1990 στην Αθήνα.  Γονείς 

της ο Λουκάς Ζαχαριάδης , καθηγητής 

φυσικής αγωγής και μητέρα της η Γεωρ-

γία Σίσκου, βοηθός μικροβιολόγου. Βα-

φτίστηκε στις 21 Νοεμβρίου του ίδιου 

χρόνου στο μοναστήρι της Παναγίας 

Φανερωμένης στη Σαλαμίνα με ανάδο-

χές της την θεία της Κατερίνα   Ζαχαριά-

δου και την Ευγενία Μπαρίμη ξαδέρφη 

της μητέρας της .

Η Κατερίνα ήταν για την Μαριάννα θεία, 

νονά, μητέρα και φίλη μέχρι το τέλος .Σαν 

μωρό ήταν ήσυχο μα και πολύ κινητι-

κό. Σε ηλικία έντεκα μηνών σκαρφάλω-

σε στα πολύζυγα του γυμναστηρίου που 

διατηρούσε την εποχή εκείνη ο πατέρας 

της. Αυτή ήταν και η πρώτη της αθλητι-

κή δραστηριότητα και το πρώτο της επί-

τευγμα. Από τα δυο της χρόνια και μετά 

ξεκίνησε να κάνει ελεύθερο κάμπινγκ 

όλες τις εποχές του χρόνου!  Ήταν παιδί 

που αγαπούσε τη φύση και τις ομορφιές 

της. Έτσι, έμαθε να ψαρεύει με καλάμι, 

να συλλέγει κοχύλια από τις ακρογιαλιές 

, πολύχρωμες πέτρες που μετά τις ζωγρά-

φιζε και να ασχολείται με τη φωτογραφία 

και την ζωγραφική σε καμβά. Ήταν ανή-

συχο και καλλιτεχνικό πνεύμα μέχρι την 

τελευταία της πνοή. Γνώρισε τους γονείς 

του πατέρα της την γιαγιά Μαρία και τον 

παππού Χαράλαμπο που όμως τον θυ-

μόταν ελάχιστα γιατί ο παππούς ́ ΄έφυγε΄΄ 

όταν η Μαριάννα ήταν ακόμη μωρό. Είχε 

μεγάλη αδυναμία στη γιαγιά της και όταν 

εκείνη απεβίωσε η μικρή σε κάθε της επί-

σκεψη στη Κύπρο πήγαινε και της άνα-

βε το καντήλι και περιποιόταν τον τάφο 

τους.

Η καθημερινότητά της περιλάμβανε επι-

σκέψεις στο γυμναστήριο και σε ηλικία 

μόλις τρεισήμισι ετών έκανε ανεστραμμέ-

νη στήριξη(κατακόρυφο) στο χέρι του εκ-

παιδευτή της. Στα έξι της αναρριχούνταν 

σε σχοινί ύψους πέντε μέτρων. Στην πο-

ρεία ασχολήθηκε με την ακροβατική γυ-

μναστική και το Tae kwo do όπου και 

έφτασε μέχρι και την κόκκινη ζώνη. Την 

ίδια εποχή η μητέρα της εισάγεται στα 

Τ.Ε.Ι και η Μαριάννα ζει πλέον οριστι-

κά με τον πατέρα της μέχρι και την ημέ-

ρα που απεβίωσε. Το ∆ημοτικό σχολείο 

που φοιτούσε η Μαριάννα ήταν ο ίδιος 

χώρος που στεγαζόταν και το Λύκειο που 

υπηρετούσε και ο πατέρας της ως καθη-

γητή φυσικής αγωγή. Έτσι όλες τις ώρες 

της ημέρας πατέρας και κόρη ήταν συ-

νεχώς μαζί, αχώριστοι! Εκτός από γονιός 

ήταν δίπλα της πάντα και προπονητής 

και φίλος της .Η κοινή τους ζωή πέρασε 

γεμάτη χαρά και διασκέδαση. 

Τις καθημερινές μετά το σχολείο επιστρέ-

φοντας σπίτι γευμάτιζαν παρέα και το 

απόγευμα το καθιερωμένο πρόγραμμα 

αποτελούνταν εκμάθηση Αγγλικών στο 

φροντιστήριο και μετά προπόνηση υπό 

μορφή παιχνιδιού σε αθλήματα επιλογής 

της Μαριάννας. Τα Σάββατα συνήθως 

έκαναν εκδρομές στο βουνό και μαθή-

ματα σκι που τόσο άρεσε στη Μαριάν-

Αυτή ήταν 
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να και μέχρι που ασθένησε κατάφερνε 

να βρίσκει χρόνο για το αγαπημένο της 

σπόρ. Αργότερα κι αφού είχε… οργώσει 

τις πίστες ανακάλυψε το snowboard και 

έγινε το αγαπημένο της άθλημα βουνού. 

Στις διακοπές της επισκεπτόταν το αγαπη-

μένο της νησί την Κύπρο, εκτός από μια-

δυό φορές που επισκέφτηκε άλλα μέρη 

στην Ελλάδα κάνοντας κάμπινγκ με φιλι-

κές οικογένειες. Στις κοινές τους διακοπές 

ο πατέρας της με μορφή παιχνιδιού λό-

γω ηλικίας ,μάθαινε στο παιδί όλες τις κι-

νήσεις που μετέπειτα θα χρησιμοποιούσε 

τεχνικά στο στίβο. ∆ιδάχτηκε από τον πα-

τέρα της αναρρίχηση σε βράχο και έφτα-

σε σε  βαθμό δυσκολίας 6+ -7+.Επίσης 

στα επτά της χρόνια   ο πατέρα της την 

δίδαξε τα πρώτα εκπαιδευτικά βήματα 

στο άθλημα του αιωροπτερισμού σε μι-

κρό λόφο όπου κατάφερε να απογειωθεί. 

Αν και αισθάνθηκε μεγάλη χαρά και ικα-

νοποίηση μεγαλώνοντας ο πατέρας της 

προσπάθησε να την πείσει να ακολουθή-

σει και αυτό το άθλημα αλλά την κέρδι-

σε το snowboard και η αναρρίχηση από 

τα  βουνίσια αθλήματα. Οι  σχέσεις της 

Μαριάννας με την μητέρα της ήταν άρι-

στες και την επισκέπτονταν όποτε η ίδια 

το επιθυμούσε περνώντας χρόνο μαζί. 

Τα χρόνια περνούν και η Μαριάννα είναι 

πια έφηβη. Τελειώνοντας την Γ΄ Γυμνασί-

ου ξεκινά το στίβο. Ήταν εγγεγραμμένο 

μέλος  του Π.Γ.Σ (01/01/03-31/12/08).

Ο πατέρας επιλέγει να ασχοληθεί με το 

επί κοντώ μα η Μαριάννα θέλει δρομι-

κά αθλήματα με ιδιαίτερη προτίμηση στα 

200μ. και 400μ.Μετά το μικρό χρονικό 

διάστημα της μιας βδομάδας με δική της 

πρωτοβουλία εγκαταλείπει τα δρομικά 

αθλήματα και επιλέγει να ασχοληθεί με 

το επί κοντώ .Προπονητής της στο τεχνικό 

μέρος ο Τσαταλός  Κωνταντίνος, καθηγη-

τής φυσικής αγωγής και στην ενόργανη 

γυμναστική ο ίδιος ο πατέρας της. Πάντα 

μετά την προπόνησή της ασχολούνταν 

με την ενόργανη γυμναστική κι έτσι γνώ-

ριζε όλη την βάση του με αρκετά μεγάλο 

βαθμό δεξιότητας. 

Το πρώτο της μετάλλιο όμως το πήρε το 

Πάσχα του 2001 σε σακουλοδρομίες στη 

Χλώρακα Πάφου. Σταθμοί στις επιδό-

σεις της ήταν στην Καλαμάτα στους  Πα-

νελλήνιους αγώνες  Λυκείων (21/04/07) 

καταφέρνοντας επίδοση 4.01 και  η Πα-

γκόσμια  Γυμνασιάδα (01/07/06) με επί-

δοση 3.70 όπου και κερδίζει την τρίτη 

θέση στο βάθρο .Η επίδοσή της αυτή της 

εξασφαλίζει θέση σε ∆ημόσια Υπηρεσία 

και την είσοδό της σε σχολή της επιλογής 

της στις Πανελλαδικές εισαγωγικές εξε-

τάσεις. Η Μαριάννα επιλέγει την σχολή 

Καλών Τεχνών αλλά τελικά φοιτά στην 

Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών (ΤΕΦΑΑ) 

[βλ .ιστορικό αθλητή]. 

Από το 2009 και μετά λόγω της καταγω-

γής του πατέρα, η Μαριάννα πλέον κα-

τεβαίνει σε αγώνες με την σημαία της 

Κύπρου με προπονητή τον Στεφανή Φώ-

τη καθηγητή φυσικής αγωγής και πρώην 

πρωταθλητή του επί κοντώ. Η Μαριάν-

να μαζί με τον Φώτη ξεκινούν μια πορεία 

από τις αρχές του 2009 ως και το τέλος 

του 2010 γεμάτη με διακρίσεις και μετάλ-

λια. Το αποκορύφωμα είναι στο ∆ελχί τον 

Οκτώβριο του 2010 στους Κοινοπολιτεια-

κούς  Αγώνες που με το τελευταίο της με-

τάλλιο έκανε όλους τους Κύπριους μα και 

τους Έλληνες να γεμίσουν με περηφάνια. 

Μετά την επιστροφή της  από το ∆ελχί η 

αθλήτρια ξεκουράζεται για ένα μήνα και 

μετά ξεκινά την χειμερινή προετοιμασία 

για το 2011. 

Στις καθιερωμένες προπονήσεις η Μα-

ριάννα αρχίζει να αισθάνεται αδυναμία 

και κόπωση συχνά. Στα τέλη Φλεβάρη λί-

γο πριν τα γενέθλιά της ασθενεί με υψη-

λό πυρετό και θορυβημένη εισάγεται στο 

Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών όπου γίνεται 

η διάγνωση πως πάσχει από τον ιό Η1Ν1 

γνωστό και ως νόσος των χοίρων. Επει-

δή ο πυρετός όμως δεν υποχωρούσε και 

στην αποθεραπεία παρουσίαζε δέκατα 

εισάγεται στο Γ. Ν .Σωτηρία (πνευμονο-

λογική κλινική) και μετά από ευρήματα 

της αξονικής τομογραφίας παραπέμπεται 

για βιοψία μεσοθωράκιου όπου και γίνε-

ται η διάγνωση ότι πάσχει από την νόσο 

η Μαριάννα Ζαχαριάδη
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Hodkgin. Ξεκινά στο αιματολογικό Πανε-

πιστημιακό κέντρο του ίδιου νοσοκομεί-

ου χημικοθεραπευτική αγωγή με γιατρό 

της την Κα. Μ. Ρούσου. Μετά από κύκλο 

τριών διαφορετικών αγωγών χωρίς απο-

τέλεσμα, ξεκινά ακτινολογική θεραπεία 

ταυτόχρονα με χημειοθεραπείες για να 

καταφέρουν να υποχωρήσει η νόσος. Η 

Μαριάννα σε όλη αυτή την δύσκολη πο-

ρεία έδειξε τον χαρακτήρα και την μεγά-

λη εσωτερική δύναμή της ως άνθρωπος. 

∆ιατήρησε το χιούμορ και το χαμόγελό 

της, την αγάπη της για την καθημερινότη-

τα της ζωής της παρόλο που οι συνθήκες 

λόγω ασθένειας ήταν αντίξοες. Παρόλο 

που ήταν σε κύκλο χημειοθεραπειών η 

Μαριάννα έχοντας φτάσει το καλοκαίρι, 

ετοίμασε τα πράγματά της και πήγε με φί-

λους διακοπές στο νησί της Μήλου. 

Στη συνέχεια επισκέφτηκε την νονά της 

Κατερίνα  Ζαχαριάδου στην Κύπρο όπου 

και πέρασε το υπόλοιπο μέρος των δια-

κοπών της. Συνεχίζει να ασχολείται με 

πράγματα που της έδιναν χαρά όπως να 

τραγουδά karaoke τα βράδια με φίλους 

στο σπίτι, να ζωγραφίζει πίνακες με μπο-

γιά, να γράφει ποιήματα και δυο παιδικά 

παραμύθια που αφηγούνται με υπέροχο 

τρόπο τον αέναο κύκλο της ζωής. Το τε-

λευταίο παραμύθι της με τίτλο ΄΄οι  βα-

λίτσες΄΄ δυστυχώς δεν πρόλαβε να το 

τελειώσει. Το χιούμορ της και η δύναμή 

της φάνηκε όταν άρχισε να χάνει τα μαλ-

λιά της ,πράγμα που ψυχολογικά είναι 

δύσκολο για μια γυναίκα. Ακόμα και τό-

τε η Μαριάννα το διακωμωδούσε  λέγο-

ντας πως αφού η Demi Moore στο ρόλο 

του πεζοναύτη ξύρισε το κεφάλι της μπο-

ρεί να το κάνει και η ίδια. Έτσι κι έγινε! 

Περνώντας ο χρόνος η ταλαιπωρία της 

συνεχίζεται και εφόσον τα αποτελέσμα-

τα δεν ήταν ικανοποιητικά για την υγεία 

της αποφασίζουν να ταξιδέψουν Γερ-

μανία. Επισκέπτονται την Πανεπιστημι-

ακή κλινική  στο Offenbach, γνωρίζουν 

τον Κύπριο γιατρό Κο. Ζαμπόγλου Ν. ο 

οποίος τους συστήνει τους δυο καλύτε-

ρους αιματολόγους την ελληνικής κατα-

γωγής κα. Ριζούλη και τον κ. Θεραπίδη 

.Μετά από pet scan επισκέπτονται το Πα-

νεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φραν-

κφούρτης όπου διαφαίνεται πνευμονία 

ανοσοκατασταλτικού χαρακτήρα στον 

δεξιό πνεύμονα. Η κα.Ριζούλη συστή-

νει βιοψία ενός εκ  των αδένων και κα-

τά την διάρκεια της επέμβασης ο γιατρός 

τρυπά τον πνεύμονα και δημιουργεί στη 

Μαριάννα πνευμονοθώρακα. Ο πνευ-

μονοθώρακας δεν ξεπερνιέται και μετά 

από τέσσερις μέρες γίνεται συρραφή του 

πνεύμονα από τον πνευμονοχειρούργο 

κ. Θεραπίδη. Ο γιατρός πήρε ιστούς από 

το μεσοθωράκιο και κατόπιν τριών δια-

φορετικών αποτελεσμάτων διαπιστώνει 

πως η ασθενής δεν εμφανίζει τη νόσο.

 Για δέκα τουλάχιστο ημέρες η Μαριάν-

να αντιμετωπίζει έντονους πόνους .Η χα-

ρά όμως των αποτελεσμάτων έδωσαν σε 

πατέρα και κόρη φτερά! Χαρούμενοι και 

με αναπτερωμένο ηθικό επιστρέφουν 

σπίτι όπου τους περιμένει η μητέρα της 

,τα δυο ετεροθαλή αδέρφια της και φίλοι 

που την καλωσορίζουν με πάρτι έκπλη-

ξη. Ακόμα και σ’αυτές τις δύσκολες στιγ-

μές της η Μαριάννα πάντα σκεφτόταν 

τους άλλους .Μητέρα, αδέρφια, φίλοι και 

γείτονες έχουν όλοι ένα δώρο από τον 

τόπο που πήγε .Η Μαριάννα όμως δεν 

αισθάνεται καλά. Βήχει, έχει δέκατα και 

δυσκολία στην αναπνοή την νύχτα. Επι-

σκέπτεται τον πνευμονολόγο κ. Μπεχρά-

κη και κάνει ξανά αξονική τομογραφία 

.Η γνωμάτευση είναι πνευμονία ανοσο-

κατασταλτικού χαρακτήρα και λοίμωξη 

του αναπνευστικού.Συστήνει να επισκε-

φτούν το Ιατρικό Πανεπιστημιακό κέντρο 

λοιμώξεων του Αττικού Νοσοκομείου.

Εκεί μετά από ενάμιση σχεδόν μήνες και 

τρείς βρογχοσκοπήσεις και ιστολογικές 

εξετάσεις τα ευρήματα ήταν πως τελικά 

η νόσος ήταν κρυμμένη ακόμα εκεί! Ο 

γιατρός της ο κ.  Παπαγεωργίου συστή-

νει σχήμα υποχώρησης και θεραπείας 

της νόσου με αυτόλογη μεταμόσχευση 

κυττάρων με απώτερο στόχο την ίαση. 

Στο πλευρό της Μαριάννας επί καθημε-

ρινής βάσης ο πατέρας της, η νονά της 

και την επισκέπτονταν και η μητέρα της 

που διένυε τους τελευταίους μήνες της 

εγκυμοσύνης της. Φίλοι, γνωστοί, συνα-

θλητές και συναθλήτριες δίνουν το πα-

ρόν, ο προπονητής της και παράγοντες 

του ΚΟΕΑΣ. Το σχήμα όμως είναι δυνατό 

και η Μαριάννα χάνει για δεύτερη φορά 

τα μαλλιά της και είναι φανερά εξασθενι-
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σμένη. ∆εν το βάζει όμως κάτω, δεν έχει 

μάθει να τα παρατάει και γι’ αυτό παλεύ-

ει με σθένος την ασθένεια της! 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες την βρίσκουν 

στο Αττικό. Η διάθεσή της είναι άσχημη 

και λυπάται που δεν συμμετέχει κι αυτή 

.Παρόλα αυτά όμως κάνει σχέδια για την 

επόμενη Ολυμπιάδα. Τα πράγματα είναι 

δύσκολα ,πονά και δεν μπορεί να κοιμη-

θεί σχεδόν καθόλου, όμως ασχολείται με 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζωγραφί-

ζει και χαρίζει πίνακες σε νοσοκόμες και 

γιατρούς και βρίσκει ευχαρίστηση στο να 

μιλά με τους φίλους της στο τηλέφωνο. 

Επειδή το διαιτολόγιο του νοσοκομείου 

δεν την ευχαριστεί ο πατέρας της φέρνει 

καθημερινά σπιτικό φαγητό και φρούτα 

που της αρέσουν. 

Μετά το τέλος του σχήματος και εφό-

σον η βελτίωση ήταν ελάχιστη, ο κ. Πα-

παγεωργίου ενημερώνει τους γονείς ότι 

υπάρχει μια θεραπεία σε δυο νοσοκο-

μεία του εξωτερικού. Το ένα στο Royal 

Free Hospital στην Αγγλία  και το άλλο 

στην Γαλλία. Η θεραπεία θα γίνεται κά-

θε εικοσιένα μέρες με παραμονή δυο ή 

τρείς μέρες στο νοσοκομείο και ο κύκλος 

θα περιελάμβανε τέσσερεις θεραπείες. Ο 

κ. Γεωργαλίδης  Αντώνης  αμέσως ενημε-

ρώνεται και με συντονισμένες ενέργειες  

αποφασίζεται από το Υπουργείο Υγείας 

της Κύπρου να προχωρήσουν στο  θερα-

πευτικό σχήμα με έξοδα του Υπουργείου. 

Το πρώτο ταξίδι γίνεται στις 05/11/2012 

με την Μαριάννα να μπορεί να ταξιδέψει 

οριακά εφόσον είχε υγρά στο δεξί πνευ-

μονοθωράκιο. Φτάνοντας την θεραπεία 

αναλαμβάνει ο κ. Κοταρίδης  Π.  Η πα-

ραμονή παρατείνεται λόγω αυτού του 

γεγονότος και γίνεται παροχέτευση. Με-

τά την δεύτερη θεραπεία τα υγρά ελαχι-

στοποιούνται και στην τρίτη και τέταρτη 

θεραπεία σταματούν, η κλινική της εικό-

να βελτιώνεται και κινείται πιο άνετα. Η 

Μαριάννα αισθάνεται καλύτερα, είναι 

χαρούμενη, την επισκέπτονται σπίτι φί-

λοι, τρώνε παρέα και κάνει σχέδια για τα 

Χριστούγεννα. Όμως τον Νοέμβρη η Μα-

ριάννα νοσηλεύεται  πάλι στο Αττικό με 

λοίμωξη και η νονά της έρχεται εσπευ-

σμένα από Κύπρο και την επισκέπτεται 

κατευθείαν στο νοσοκομείο.∆ιαμένει σε 

μονόκλινο δωμάτιο για να προφυλαχθεί 

από τις λοιμώξεις του νοσοκομείου και 

οι γιατροί της λένε χιουμοριστικά πως θα 

κάνουν μαζί Χριστούγεννα!

 Η Μαριάννα δεν δείχνει δυσαρέσκεια  σε 

αυτό το ενδεχόμενο, είναι όμως σίγουρη 

πως ο καινούργιος χρόνος θα την βρεί 

στο σπίτι της .Πάντα ήταν διαισθητική και 

όλοι λέγαμε πως έχει την έκτη αίσθηση! 

Πριν τις γιορτές η Μαριάννα παίρνει εξι-

τήριο και είναι χαρούμενη που βρίσκεται 

σπίτι της. Βγαίνει για ψώνια με τον πατέ-

ρα της και κάνει shopping therapy που 

τόσο λάτρευε σαν άλλη Carrie Bradshaw 

.Αγοράζει χριστουγεννιάτικα δώρα για 

όλους και στολίζει γιορτινά όλο το σπί-

τι. Πριν την Πρωτοχρονιά βγαίνει βόλτα 

για ψώνια με την νονά της και μαγειρεύ-

ει μόνη της για το γιορτινό τραπέζι για 

να μας ευχαριστήσει όλους παρά τις δυ-

σκολίες, κινητικές και αναπνευστικές που 

αντιμετώπιζε. Ξανακάνει pet scan και τα 

ευρήματα δείχνουν πως η ασθένεια έχει 

προχωρήσει και σε άλλα σημεία. Η πέ-

μπτη θεραπεία πραγματοποιείται στις 

11/01/2013. Φτάνοντας στο Λονδίνο δεν 

μένουν στο νοσοκομείο, αλλά σε ξενο-

δοχείο που έκλεισε ο θεράπων γιατρός 

της.

 Μετά την θεραπεία που έγινε το από-

γευμα της ίδιας μέρας η Μαριάννα δει-

πνεί με τον πατέρα της στο εστιατόριο 

του ξενοδοχείου και ανεβαίνουν στο 

δωμάτιό τους να κοιμηθούν. Στη διάρ-

κεια της νύχτας η Μαριάννα αισθάνεται 

έντονο πόνο, δεν μπορεί να κινηθεί και 

μεταφέρονται με ασθενοφόρο στο νο-

σοκομείο, όπου και νοσηλεύεται στη μο-

νάδα εντατικής θεραπείας. Παρουσιάζει 

υψηλές σφίξεις και εκδηλώνει περιφερει-

ακή νευροπάθεια, χάνοντας την αίσθηση 

στα κάτω άκρα της. Ο κ. Κοταρίδης την 

επόμενη μέρα κάλεσε τον πατέρα να τον 

ενημερώσει για το κρίσιμο της κατάστα-

σης  λέγοντάς του πως δυστυχώς για το 
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νεαρό της ηλικίας της η κατάσταση είναι 

μη αναστρέψιμη! Ο πατέρας ρώτησε το 

γιατρό τι άλλο θα μπορούσε να κάνει για 

να σωθεί το παιδί του και αν υπήρχε κά-

ποια άλλη θεραπεία να ακολουθήσουν. 

Ο γιατρός είπε πως είναι τραγικό, είναι νέ-

ος άνθρωπος και την χάνουν…. Ο πατέ-

ρας  έχασε την γη κάτω από τα πόδια του 

και μέσα την απόγνωσή του σκέφτηκε 

τον Κο. Ζαμπόγλου, τον γιατρό άνθρω-

πο όπως τον αποκαλούσε. Ο γιατρός 

τους προέτρεψε να πάνε στην Γερμανία 

και δεσμεύτηκε να κάνει το καλύτερο για 

να βοηθήσει την Μαριάννα. Ενημερώνε-

ται και η ίδια και η ελπίδα άναψε ξανά και 

για τους δυο. 

Οι μέρες στην Αγγλία και η παραμονή 

εκεί μόνο απόγνωση, φόβο και εγκατά-

λειψη από την ιατρική και τους ασκούντες 

της έκαναν την Μαριάννα να αισθάνεται. 

Ένιωθε τον θάνατο παντού γύρω της σ 

’αυτό το μέρος. Ο πατέρας της ήταν πά-

ντα εκεί, να την ενθαρρύνει πιστεύοντας 

πως θα περάσουν κι αυτό τον σκόπελο. 

Επικοινωνούν με τον προπονητή της και 

μέσω του Κ. Γεωργαλίδη βρίσκεται ο τρό-

πος να μεταφερθεί η Μαριάννα στη Γερ-

μανία. Λόγω του πνευμονοθώρακα είναι 

αδύνατο να ταξιδέψει αεροπορικώς κι 

έτσι με συντονισμένες ενέργειες, ναυλώ-

νεται νοσοκομειακό από το Λονδίνο στις 

23/01 και με συνοδεία δυο νοσοκόμων 

διασχίζουν τη Μάγχη και φτάνουν τη 

νύχτα στο Offenbach. Κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού ο γιατρός είχε επικοινωνή-

σει από ανθρώπινο ενδιαφέρον και τους 

είχε ενημερώσει πως όλα εκεί είναι έτοιμα 

και τους περιμένουν. Τις θεραπείες  ανα-

λαμβάνουν ο κ. Ζαμπόγλου μαζί με τον 

κ. Λουκίδη, αιματολόγο. Κάνει την πρώ-

τη ακτινοβολία μα η κατάστασή της είναι 

άσχημη. ∆εν κινεί τα κάτω άκρα, δυσκο-

λεύεται να αναπνεύσει και να μείνει σε 

θέση κατάκλισης, πονά πολύ, δεν κινεί 

το αριστερό της χέρι και αισθάνεται αφό-

ρητο κοιλιακό άλγος. 

Την πρώτη κιόλας βδομάδα παραμο-

νής της εκεί έρχεται και η νονά της. Αυ-

τό της δίνει χαρά και ανακούφιση που θα 

την έχει δίπλα της μέρα νύχτα ακοίμητο 

φρουρό. Ταυτόχρονα με τις ακτινοβολίες 

ακολουθεί θεραπευτικό σχήμα με χάπια 

για ένα μήνα. Μετά την τρίτη ακτινοβο-

λία η κατάσταση της βελτιώνεται αρκετά, 

ο πνεύμονας δείχνει καλύτερα και μετά 

από ασκήσεις κινησιοθεραπείας με τον 

πατέρα και κατόπιν με φυσιοθεραπευτή 

του νοσοκομείου, μα πιο πολύ απ’ όλα 

με την ίδια της τη θέληση κάνει ξανά τα 

πρώτα της δειλά βηματάκια! 

Η αγάπη για τη ζωή κάνει τη Μαριάννα να 

σταθεί ξανά στα πόδια της και να παλέψει 

να νικήσει όπως από μικρή έχει μάθει. Η 

περιποίηση εκεί την ικανοποιεί πραγμα-

τικά και όλοι γύρω της από γιατρούς και 

νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι και τους 

ασθενείς των δίπλα δωματίων όλοι αγα-

πούν και προσέχουν τη Μαριάννα. Στο 

ημερολόγιό της αναφέρει πως ήταν η μο-

ναδική φορά σε χώρο νοσοκομείου που 

αισθάνθηκε  άνετα και ήταν ευτυχισμέ-

νη. Μετά από ένα μήνα παραμονής εκεί  
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μεταφέρεται στο Paliativie χώρο ξεκού-

ρασης και ενδυνάμωσης ασθενών. ∆ια-

μένει μαζί με την νονά της και ο πατέρας 

της μένει κοντά της ως αργά το βράδυ. 

Εκεί έχει στη διάθεσή της μασέρ, φυσιο-

θεραπευτή, ψυχολόγο και  αρωματοθε-

ραπευτή καθημερινά. 

Η Μαριάννα πια περπατά, αισθάνε-

ται καλύτερα σωματικά και ψυχικά και 

ονειρεύεται ξανά το αύριο. Σχεδιάζει να 

πάει Κύπρο για το γάμο της φίλης της 

Μαρίνας και τον Ιούνιο να βαφτίσει τον 

΄΄μπουμπούκο΄΄ της όπως τον έλεγε, τον 

γιό της οικογενειακής τους φίλης Βάσως 

και μετά να παντρέψει τον προπονητή 

της με την αρραβωνιαστικιά του Γιάν-

να. Σκόπευε να ανακαινίσει το σπίτι στην 

Αθήνα, το πατρικό του πατέρα της στην 

Κύπρο και να διαμορφώσει τον κήπο αλ-

λά και να αλλάξει το ντεκόρ στο σπίτι της 

νονάς της. Έψαξε και βρήκε τα βαφτιστι-

κά  ρούχα για το μωρό, έφτιαξε μόνη της 

το προσχέδιο του προσκλητηρίου και το 

κείμενό του και βρήκε μέχρι και το φόρε-

μα που θα φορούσε στο μυστήριο. Ονει-

ρευόταν το Πάσχα στην αγαπημένη της 

Κύπρο και φανταζόταν τον εαυτό της 

όπως χαρακτηριστικά έλεγε με  μια πετσέ-

τα κάτω από τον ήλιο στην παραλία του 

Κοτσιά που τόσο αγαπούσε. Εκεί που κά-

θε καλοκαίρι πήγαινε με τον μπαμπά της 

και έκανε τα πρώτα της μαθήματα serf. Η 

παραλία αυτή την συνάρπαζε από μικρό 

παιδί λόγω των μεγάλων κυμάτων που 

κολυμπούσε μέσα τους! Έτσι κι αλλιώς η 

Μαριάννα ήταν τύπος των extreme sport 

και σκόπευε όταν θα γινόταν καλά, με 

την κουμπάρα της να κάνουν ελεύθερη 

πτώση με αλεξίπτωτο. Αφού είδε να κα-

λυτερεύει αισθάνθηκε την ανάγκη όταν 

θα ξαναγύριζε στο στίβο να ασχοληθεί 

με το άλμα εις μήκος και όταν θα δυνά-

μωνε θα γυρνούσε στο επί κοντώ. Έλεγε 

πως τα κοντάρια της έχουν ζωή, τους μι-

λάει κι αυτά την υπακούνε. Γι΄αυτό δεν 

ήθελε να τα χρησιμοποιούν άλλοι αθλη-

τές  γιατί η φιλοσοφία της ήταν πως μόνο 

εκείνη αναγνωρίζουν. Αυτή η χαρά που 

είχε λόγω της βελτίωσής της μεγάλωσε 

με την άφιξη της μητέρας της και της νε-

ογέννητης  αδερφής της για τα γενέθλιά 

της. Έγινε μεγάλο πάρτι με τούρτες, δώρα 

για την Μαριάννα και στολισμό σε όλο το 

δωμάτιο .Εκεί ήταν οι δικοί της, το προ-

σωπικό του νοσοκομείου, ασθενείς που 

γνώρισε εκεί και η χαρά της  ήταν μεγά-

λη. Ένα από τα δώρα της ήταν μια γλά-

στρα με τρία λευκά ζουμπούλια δώρο 

από τη ψυχολόγο της. Η Μαριάννα έλε-

γε πως συμβολίζουν την ίδια τη νονά και 

τον πατέρα της και επιστρέφοντας τα έφε-

ρε μαζί της στην Ελλάδα όπου και υπάρ-

χουν μέχρι και σήμερα. Σίγουρα κάθε 

χρόνο θα ανθίζουν γι΄αυτή. 

Η Μαριάννα όμως παραπονιόταν πως οι 

φίλοι την έχουν ξεχάσει και δεν της τηλε-

φωνούν, όμως ο πατέρας της έλεγε πως 
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όταν θα τους χρειαστεί θα είναι σίγουρα 

όλοι δίπλα της. Όταν η Μαριάννα αποφά-

σισε να αναρτήσει στο facebook το πρό-

βλημα της υγείας της όλη η Ελλάδα και 

η Κύπρος μα και το χωριό της τα Κελο-

κέδαρα της έδειξαν πόσο μεγάλη ήταν η 

αγάπη τους .Ανοίγεται λογαριασμός για 

οικονομική βοήθεια χωρίς να το έχουνε 

ζητήσει αυτό η Μαριάννα ή οι γονείς της. 

Όλοι σύσσωμοι, αθλητές μα και απλοί 

πολίτες προσπαθούν να βοηθήσουν με 

όποιο τρόπο μπορούν. Οι προγραμμα-

τισμένες ακτινοβολίες συνεχίζουν μα η 

Μαριάννα νιώθει κούραση από την πα-

ραμονή της στο νοσοκομείο και δηλώ-

νει στο γιατρό της πως δεν σκοπεύει να 

ακολουθήσει καμιά άλλη αγωγή και εί-

ναι κάθετη σ΄ αυτό. Θέλει να πάει στην 

Κύπρο όμως θέλει να πάει και στην Ελ-

λάδα για να πάρει τα πράγματά της για 

το ταξίδι. Στο διάστημα αυτό παθαίνει μια 

λοίμωξη και ακολουθεί και πάλι φαρμα-

κευτική αγωγή. Κάνει την τελευταία ακτι-

νοβολία και οι λειτουργικοί δείκτες της 

δείχνουν ότι μπορεί να ταξιδέψει. Παίρ-

νει άδεια από τον γιατρό της για πέντε 

με έξι εβδομάδες που σημαίνει πως μετά 

το Πάσχα θα επέστρεφαν για τις υπόλοι-

πες θεραπείες. Φτάνουν στην Αθήνα στις 

05/04 αλλά δεν είναι δυνατό να ταξιδέ-

ψει Κύπρο εξαιτίας της Αφρικανικής σκό-

νης που υπάρχει στην ατμόσφαιρα του 

νησιού και θα ήταν επιβαρυντική για την 

υγεία της.

 Το ταξίδι της επιστροφής την ταλαιπωρεί 

αρκετά, η ατμόσφαιρα και στην Ελλάδα 

είναι άσχημη και η Μαριάννα μετά την τε-

λευταία ακτινοβολία αισθάνεται δυσφο-

ρία, δυσκολεύεται να αναπνεύσει και δεν 

νιώθει καλά τα κάτω της άκρα. Μέσα στην 

νύχτα ο πατέρας καλεί γιατρό στο σπίτι 

τους, την υποβοηθά με συσκευή οξυγό-

νου όμως η Μαριάννα αρχίζει να πονά 

και με εντολή του κ. Ζαμπόγλου παρακο-

λουθείται από γιατρό καρκινικού πόνου 

κ. Αλεξ. Και της δίνεται η ανάλογη φαρμα-

κευτική αγωγή. Η Μαριάννα γι ακόμα μια 

φορά μας δείχνει την τρομερή της δύνα-

μη, την επιμονή και την υπομονή της και 

σηκώνεται από το κρεβάτι της για να στο-

λίσει το σπίτι για το Πάσχα. Παρόλο που 

αναπνέει με την βοήθεια οξυγόνου και ο 

πατέρας και η νονά της είναι συνέχεια δί-

πλα της και προσπαθούν να την βοηθή-

σουν να αντιμετωπίσει τον πόνο με όποιο 

μέσο μπορούν. Οι πόνοι είναι αφόρητοι 

αλλά η Μαριάννα με μια απίστευτη δύ-

ναμη ψυχής  συνεχίζει να προγραμματί-

ζει το ταξίδι της στην Κύπρο σαν άλλο… 

ταξίδι στα Κύθηρα! Η Μαριάννα παρόλα 

αυτά έχει πλήρη συνείδηση και λέει στη 

νονά της πως έχει έρθει η ώρα να συνα-

ντηθεί με την γιαγιά της τη Μαρία. Στον 

πατέρα της λέει πως θέλει να είναι ευτυ-

χισμένος στη ζωή του και του δίνει οδη-

γίες για κάποια πράγματα πως θέλει να 

γίνουν όταν θα έχει φύγει από τη ζωή. 

Την ίδια βδομάδα  την Κυριακή την επι-

σκέπτεται στο σπίτι και ο γιατρός της κ. 

Ζαμπόγλου και το απόγευμα επιστρέφει 

πάλι έχοντας φέρει μαζί του μια γνωστή 

του αρωματοθεραπεύτρια  που βοήθη-

σε πολύ την Μαριάννα, τόσο που ήταν 

και το μόνο βράδυ που κοιμήθηκε ήσυ-

χα. Επειδή γιατρός και θεραπεύτρια δεν 

δέχτηκαν χρήματα, με επιθυμία της ίδιας 

της Μαριάννας και του πατέρα της χαρί-

ζουν στην κοπέλα ένα παλιό ακροκέρα-

μο και στον γιατρό ένα κοχύλι μπουρού 

από την συλλογή του να το δώσει στον 

γιό του για να αφουγκράζεται τον ήχο 

της Κυπριακής θάλασσας. Λίγες μέρες με-

τά, στις 23/4 απονέμεται στην Μαριάννα 

τιμητική πλακέτα που την χρίζει επίτι-

μο μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής την 

οποία παρέλαβε ο πατέρας και η μητέρα 

της από τα χέρια του Ολυμπιονίκη κ.. Τα-

μπάκου ∆ημοσθένη.Επιστρέφοντας σπί-

τι παίρνει αμέσως την Μαριάννα στην 

οφθαλμίατρό της λόγω υψηλής πίεσης 

που παρουσίασε στα μάτια από την υψη-

λή δόση κορτιζόνης και την επόμενη μέ-

ρα εισάγεται στο Αττικό Νοσοκομείο για 

έλεγχο. Παραμένει όμως εκεί, εμφανίζο-

ντας δυσκολία στην αναπνοή και υψη-

λούς σφίξεις .Νονά και πατέρας δίπλα της 

όλο το βράδυ… Το πρωί ο γιατρός κ. Πα-

παγεωργίου καλεί ιδιαιτέρως τον πατέρα 

και προσπαθεί να τον προδιαθέσει για το 

τι θα επακολουθήσει. Η Μαριάννα ήθε-

λε να πετάξει πάνω από την θάλασσα του 

Αιγαίου πλησίστια και με την καρδιά της 

να χτυπά. Γι αυτό και αναζητάτε τρόπος 

να μεταφερθεί όσο ακόμα προλαβαίνει 

στην Κύπρο.  

Οι αναπνοές της όμως γίνονται όλο και 

πιο δύσκολες, δεν μπορεί να προσλά-

βει οξυγόνο και οι γιατροί ετοιμάζο-

νται να της χορηγήσουν μορφίνη αλλά 

η Μαριάννα αρνείται γιατί ξέρει πως εί-

ναι αλλεργική την ενέσιμη μορφή της. Ο 

πατέρας ψάχνει τον γιατρό πόνου και δί-

πλα της μένουν η νονά, η μητέρα της και 

ο οικογενειακός φίλος του πατέρα της. 

Μέσα σε λίγα λεπτά καλούν εσπευσμέ-

να τον πατέρα να επιστρέψει κοντά της. 

Της κρατά το χέρι και προσπαθεί να την 

καθησυχάσει. Την παίρνει στην αγκαλιά 

του καταλαβαίνοντας πως ίσως αυτές να 

είναι οι τελευταίες στιγμές με το παιδί του. 

Η Μαριάννα πέφτει σε κώμα, γίνεται δια-

σωλήνωση και μεταφέρεται στην μονάδα 

εντατικής θεραπείας του Σισμανόγλειου 

νοσοκομείου. Η είδηση κάνει το γύρω 

του διαδικτύου, των δελτίων ειδήσεων 

και πολύς κόσμος έρχεται για να αγκα-

λιάσει με την αγάπη του την Μαριάννα 

και να προσευχηθεί για το καλύτερο. Ο 

πατέρας επικοινωνεί με τον πρόεδρο της 

κοινότητας Κελοκεδάρων κ.Μ. Ζαχαριά-

δη όπου του ζητά εξειδικευμένη εντατική 

μονάδα αερομεταφοράς που όντως βρέ-

θηκε, όμως οι θεράποντες γιατροί δεν το 

συνέστησαν στην κατάσταση που βρι-

σκόταν η ασθενής. Ο αγώνας αυτός όμως 

δεν είναι σαν τους άλλους. Η μάχη είναι 

άνιση και άδικη. Στις 29 Απριλίου το με-

σημέρι η Μαριάννα πήρε το κοντάρι της 

και πέταξε πάνω από τα σύννεφα. 

Λούκας Ζαχαριάδης
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Της Ελευθερίας Χριστοφή

Η Μαριάννα Ζαχαριάδη ήταν για μένα μια ξεχωριστή φίλη

από κοντά και πλέον από ψηλά, να με κοιτάζει δίδοντας μου 

δύναμη. Πολλές φορές στη προπόνηση όταν κουράζομαι αλλά

και στον αγώνα,  γυρνάω το κεφάλι  ψηλά για να μου δίνει

δύναμη και κουράγιο. Παρόλο το ότι έφυγε από τη ζωή τη νοι-

ώθω στο πλευρό μου. Προσωπικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει 

ακόμη αλλά  ΣΤΗ ΖΩΗ ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ όπως

έλεγε και η ίδια.

Ήταν μια αξιολάτρευτη φίλη, καλόκαρδη, της άρεσε να

βοηθάει το συνάνθρωπο της και ήταν πάντα η ψυχή της παρέας. 

Όταν ήσουν μαζί της ξεχνούσες ότι σε απασχολούσε γιατί σε

έκανε να γελάς και να περνάς ευχάριστα. Της άρεσε να κάνει

μιμήσεις ανθρώπων, να χορεύει , να πηγαίνει κινηματογράφο,

να κάνει σπορ , να πηγαίνει στη παραλία για να χαλαρώνει

και ιδιαίτερα περίμενε το καλοκαίρι για να μεταβεί  στην  Πάφο 

και  στα Κελοκέδαρα, στη νονά της. Λάτρευε αυτό το

τόπο.

Πάντα προσπαθούσε να βελτιωθεί σαν άνθρωπος αλλά και σαν

αθλήτρια. Ήταν ανταγωνιστική ήθελε να κερδίζει αλλά ήθελε

και οι υπόλοιποι αθλητές  να  έχουν καλές επιδόσεις.

Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με άστρο, η Μαριάννα ήταν από

αυτούς. Ήταν γεννημένη αθλήτρια με τα όλα της. Αθλήτρια δεν

σημαίνει μόνο επιδόσεις αλλά ήθος ,σεβασμός, ευγενής άμιλλα.

ΤΑ ΕΙΧΕ ΟΛΑ!

Πάντα της έλεγα θα φτάσεις πολύ ψηλά! Πού να φανταστεί

ότι θα της τύγχανε ο καρκίνος…… Πού μπορεί να επιτεθεί σε

οποιοδήποτε χωρίς να κάνει διακρίσεις.

Στην αρχή δεν το συνειδητοποίησε, ούτε εμείς γύρω της

φυσικά. Όμως αυτός ο ΄΄κακός κύριος΄΄ έτσι τον αποκαλώ εγώ,

της έκανε όλο και μεγαλύτερη επίθεση. Η Μαριάννα το

προσπαθούσε , το πάλευε, πρώτη φορά είδα στη ζωή μου έναν

άνθρωπο με τόση ψυχική δύναμη και αντιμετώπιση του τόσου

μεγάλου προβλήματος. Έλεγε αύριο είναι μια άλλη μέρα, πού

ξέρεις μπορεί όλα να αλλάξουν. ∆εν μπορούσα να το πιστέψω

ότι η φίλη μου περνούσε τόσο σκληρή δοκιμασία.

 Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας, ο πήχης ήταν πολύ ψηλά αλλά δυ-

στυχώς κρατούσε πολύ μικρά κοντάρια, έτσι ένοιωθα.

  Ήθελα να πάρω ένα μαγικό ραβδί και να τα αλλάξω όλα. ∆εν 

άντεχα να βλέπω τη φίλη μου να το υποφέρει και να μην μπορώ 

να κάνω τίποτα. Και πιστέψτε με είναι τόσο δύσκολο όσο δεν φα-

ντάζεστε. Πολλές

φορές σου έδινε δύναμη αυτή με τα λόγια της παρά εσύ, παρόλο 

τις κακουχίες της ασθένειας   και σε έκανε να αναρωτιέσαι

πόσο μεγάλη ψυχική δύναμη είχε …

Της άρεσαν οι πεταλούδες, γι αυτό και είχα πάρει για το τοίχο του 

δωματίου της αυτοκόλλητα , πολύχρωμες πεταλούδες για να βλέ-

πει τα χρώματα να αλλάζει διάθεση και ότι θα έρθουν ξανά

χαρούμενες μέρες. ∆υστυχώς όμως δεν τα κατάφερε να

κρατηθεί  στη ζωή, έφυγε για να ξεκουραστεί.

Όταν σας έρχεται στο μυαλό και στη σκέψη να χαμογελάτε

γιατί έτσι ήθελε. Να σκέφτεστε ότι έχει γίνει μια πολύχρωμη

πεταλούδα και περιτριγυρίζει ανάμεσα μας για να μας

δίνει δύναμη και να μας υπενθυμίζει ότι ΣΤΗ ΖΩΗ ΟΛΑ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.ΓΙΑΥΤΟ ΜΗΝ ΤΗ ΞΟ∆ΕΥΕΤΕ

ΤΖΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ,ΚΑΝΤΕ ΟΛΑ

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ

ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΟ!!!

Να περνάς όμορφα εκεί ψηλά!

Η Φίλη σου

Αγώνας μέχρι τέλους…..
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Η ∆ήμητρα Κυρικίδου ήταν 
πρώτη στα 200μ.

Τέσσερεις πρώτες νίκες πέτυχαν κύπριοι αθλητές/τριες  στους Πα-

νελλήνιους μαθητικούς αγώνες που διεξήχθησαν  στην Ελλάδα 

στις 25-26 Απριλίου. Τις πέτυχαν  ο Ανδρέας Χριστοδούλου στο 

όκταθλο με 5.610β., η Ολίβια Φωτοπούλου στα 100μ. με 12.15, η 

∆ήμητρα Κυριακίδου στα 200μ. με 24,88 και η Καλλιόπη Κουντού-

ρη στα 400μ. με 56.36.

Αναλυτικά οι θέσεις που κατέλαβαν οι μαθητές/μαθήτριες στους 

Πανελληνίους  μαθητικούς αγώνες έχουν ως ακολούθως: 

Αγόρια
100μ. Μιχάλης  ∆ημητρίου 11.21 3ος

200μ. Αλί  Ασαάδ 22.60 3ος

400μ. Κωνσταντίνος  Πουντουκίδης 50.51 4ος

800μ. Χρίστος Ζαχαρίου 1.57.81 2ος

1500μ. Λευτέρης Ηλία 4.13.67 5ος

3000μ. Μάριος Τσιαπατσούλης 9.22.03 3ος

110μ. εμπ.  Μιχάλης Κοσμά 14.47 4ος

400μ. εμπ.  Μιχάλης Ανδρέου  56.82 5ος

2000στήπλ  Στυλιανός Ηλία 6.28.97 4ος

Μήκος  Γιώργος Πούλος 7.02μ. 2ος

Τριπλούν  Λογγίνος  Αχιλλέως 14.09μ. 5ος

Υψος Γεώργιος Κωνσταντίνου 1.89μ. 5ος

Επι κοντώ  Γεώργιος Κυριάκου 3.60μ 7ος

Σφαιροβολία Βασίλης Μουαίμης 13.87μ. 10ος

Σφυροβολία. Παντελής Κλατσιάς 60.67μ.  4ος

Ακοντισμός. Γεώργιος  Σκάγια 52.80μ. 7ος

Οκταθλο Ανδρέας Χριστοδούλου 5.610β.  1ος

Κορίτσια
100μ.  Ολίβια Φωτοπούλου 12.15 1η

200μ.  ∆ήμητρα Κυριακίδου 24.88 1η

400μ.  Καλλιόπη Κουντούρη 56.36 1η

800μ.  Μιράντα Κυριάκου 2.25.81 6η

1500μ.  Χρυστάλλα Χατζηγιάγκου 5.09.13 3η

3000μ. Νικολέττα Χατζηπολυδώρου 11.21.99 6η

100μ. εμπ.  Ναταλία Χριστοφή 14.17 2η

400μ. εμπ.  Σαββίνα ∆ημητρίου 69.40 6η

Μηκος  Φίλιππα Φωτοπούλου 5.74μ. 2η

Υψος  Άντρια Νέστωρος 1.55μ. 7η

Επι κοντώ  Μαρίνα Μακκίντερ 3.20μ. 9η

Σφαιροβολία Μαρία Κάρυου 13.34μ. 3η

∆ισκοβολία Ελένη Ζέμπασιη 34.77μ. 6η

Ακοντισμός Γεωργία Τρύφωνος 40.80μ. 5η

Σφυροβολία Χρυστάλλα Κυριάκου 58.40μ. 4η

Έπταθλο Κυπρούλα Αλεξάνδρου 3.417β. 5η

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

4 πρώτες νίκες
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∆ιεξήχθη  στις  19 Απριλίου, το 3ο Παγκύπριο Φοιτητικό Πρωτάθλημα που διοργάνωσε  η  

ΚΟΕΑΣ σε συνεργασία με τη ΚΟΠΑ. Το Πρωτάθλημα διεξήχθη στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στη 

Λευκωσία και σημείωσε απόλυτη επιτυχία.  Επιτεύχθηκαν ικανοποιητικές επιδόσεις, παρά τις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Μεταξύ των αθλητών και αθλητριών υπήρξε έντονος συναγωνισμός και σε αρκετές περιπτώ-

σεις υπερέβαλαν εαυτούς στην προσπάθεια να τερματίσουν σε καλή θέση

Τα πλήρη αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως ακολούθως:

ΑΝ∆ΡΩΝ

100Μ.

1. Χαραλάμπους       Μιχάλης Πανεπ.Λ/σίας    10  .87(+1.4)

2. Θεουλή                   Χρυσοβαλάντης Πανεπ.Frede         11.19(+1.4)

3. Αβραάμ                 Γεώργιος  Πανεπ.Κύπρου   11.34(+1.4)

4. Χ’Θεωρής              Χρίστος  Πανεπ.Κύπρου   11.40(+1.4)

5. ∆ημητρίου             Γεώργιος Πανεπ.Κύπρου 11.91(+1.4)

6. Ευστρατιάδης       Αναστάσιος            Ευρωπαϊκό Παν.   12.14(+1.4)

7. Plandhovivk         Artem                  Πανεπ.Frederick  12.29(+1.5)

8. Στυλιανού              Ανδρέας               Πανεπ.Frederick   12.35(0.0)

9. Αυγουστή              Χρυσόστομος            ‘’            ‘’ 13.01(0.0)

10. Ντεμουρτζίδης      Αλέξανδρος                  ‘’            ‘’  13.28(0.0)

11. Αριστείδου            Παντελής                             ‘’            ‘’ 13.75(0.0)

12. Θεμιστοκλέους     Παναγιώτης ΤΕΠΑΚ  14.01(0.0)

13. Χ’Παρασκευάς     Σωκράτης  Πανεπ.Frederick 14.46(0.0)

14. Κορομίας              Νίκος  Πανεπ.Frederick   15.18(0.0)

15. Κουρούσιης          Γιάννης                   Πανεπ.Frederick 15.90(0.0)

400Μ.

1. Χ’Θεωρής              Χρίστος                  Πανεπ.Κύπρου                50.33

2. Μιχαλόπουλος     ΄Αγγελος             Πανεπ.Κύπρου               57.30

3. Κωνσταντίνου      Χαράλαμπος      Πανεπ.Frederick           1.07.27

4. Κοντονάς               Νικόλας                       ‘’         ‘’   1.18.16

1500Μ.

1. Boast                     Christopher            ΤΕΠΑΚ                           4.14.86

2. Τίμινης                  Κωνσταντίνος        Πανεπ.Κύπρου             4.22.82

3. Καραμολέγκος     Χριστόφορος   Πανεπ.Κύπρου              4.57.27

4. Χαραλαμπίδης      Ηρακλής   Πανεπ.Κύπρου              4.58.34

5. Καλοπαίδης          Στέλιος   Πανεπ.Frederick 5.13.84

6. Περικλέους            Χρύσανθος          Πανεπ.Frederick 5.17.18

7. Ιωάννου                 Κυριάκος ‘’          ‘’  6.13.42

110Μ.ΕΜΠΟ∆ΙΑ (άνεμος +0.2)

1. Τραϊκοβιτς            Μίλαν                     ΤΕΠΑΚ                           14.36

ΜΗΚΟΣ

1.     Θεουλή                   Χρυσοβαλάντης    Πανεπ.Frederick          6.46μ.

2.     Plandhovivk          Artem                           ‘’          ‘’ 6.07μ.

2. Λειβαδιώτης         Ανδρόνικος            Ευρωπαϊκό Παν.           5.78μ.

3. Boast                     Christopher            ΤΕΠΑΚ  5.78μ.

4. Στυλιανού              Ανδρέας                  Πανεπ.Frederick            5.65μ.

Επιτυχείς οι φοιτητικοί αγώνες
Στιγμιότυπο από τον αγώνα των 100μ. όπου νικητής αναδείχθηκε  ο Μιχάλης Χαραλάμπους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

1. Χ’Χαραλάμπους   ∆ημήτρης              Πανεπ.Κύπρου               12.90μ.

2. Σοφιανός               Πέτρος                   Πανεπ.Frederick            11.29μ.

3. Παρέλλης               Απόστολος                 ‘’          ‘’                     11.08μ.

4. Πιερίδης                 Στέλιος                   Ευρωπαϊκό Παν.         9.77μ.

5. Χριστοφή              Μιχάλης                ΤΕΠΑΚ                              9.31μ.

6. Ευστρατιάδης       Αναστάσιος           Ευρωπαϊκό Παν.                8.49μ.

7. Αυγουστή              Χρυσόστομος       Παν.Frederick                    7.60μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

1. Σοφιανός               Πέτρος                   Πανεπ.Frederick          62.30μ.

2. Παρέλλης               Απόστολος                  ‘’        ‘’                       23.88μ.

3. Χ’Χαραλάμπους   ∆ημήτρης              Πανεπ.Κύπρου              20.53μ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100Μ.(άνεμος +0.6)

1.    Μουσιούττα           Ιωάννα                   Πανεπ.Frederick             18.4

400μ.

1. Ευαγγελίδου          Ναταλία                 Πανεπ.Κύπρου              57.50

2. Στεφάνου               Ελενα                     ΤΕΠΑΚ                             59.23

3. Στυλιανού              Αλεξία                    Πανεπ.Λ/σίας                 1.04.31

4. Αθανασοπούλου   Αγγελική               Πανεπ.Κύπρου               1.04.87

5. Ευθυβούλου          Χριστιάνα             Πανεπ.Frederick                    1.13.72

 Αντωνίου               Γεωργία                     ‘’           ‘’                              εγκατέλειψε

1500Μ.

1.     Παπαναστασίου   Μαρία                    Πανεπ.Κύπρου               5.04.60

1. Χ’Πολυδώρου       Χρυστάλλα            ΤΕΠΑΚ                           5.07.60

2. Πρατσή                  Ελένη                     Πανεπ.Κύπρου             5.34.65

3. Τζιοβάνη               Τζιοβάνα               Ευρωπαϊκό Παν.            6.03.10

4. Σάββα                    Ελπίδα                   Πανεπ.Κύπρου                6.17.27

5. Αντωνίου               Γεωργία                 Παν.Frederick                6.52.30

 Λεωνίδου               Γεωργία                 Πανεπ.Κύπρου               εγκατέλειψε

 Πατσαλή                Ελένη                         ‘’         ‘’                            ‘’

 Ευσταθίου             Στέλλα                        ‘’         ‘’                                      ‘’

 Στυλιανού              Αντρια                   Πανεπ.Frederick                           ‘’

ΜΗΚΟΣ

1. Σταύρου                 Ζωή        Πανεπ.Νεάπολις Πάφος              5.46μ.

2. Πενηνταέξ             Μαγδαληνή           Πανεπ.Κύπρου               5.16μ.

3. Αντωνίου               Ευανθία                 ΤΕΠΑΚ                           3.85μ.

4. Γεωργίου               Χριστίνα                ΤΕΚΑΠ  3.47μ.

ΥΨΟΣ

1. Ραζή                       Στέφανη                 Πανεπ.Κύπρου  1.65μ.

2. Μιχαήλ                  Ελευθερία              Πανεπ.Λ/σίας                 1.60μ.

3. Χριστοδούλου      Μαρία                    ΤΕΠΑΚ                          1.55μ.

4. Χαραλάμπους       Ελεάνα                   Πανεπ.Κύπρου            1.50μ.

5. Γαβριήλ                 Ελπίδα                   Πανεπ.Λ/σίας              1.50μ.

6. Πελεκάνου             Ηλιάνα                   ΑΞΙΚ                               1.50μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

1. Λύτρα                     Παναγιώτα            Πανεπ.Frederick            8.98μ.

2. Πισιάρα                 Αντρια                       ‘’          ‘’                        8.38μ.

3. Χρίστου                 Μυριάνθη              Πανεπ.Frederick           7.33μ

∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

1. Λαδά                      Ανδρονίκη            Πανεπ.Λ/σίας                54.10μ.

2. Ορατίου                 Σοφία                     Global College              23.25μ.

3. Χρίστου                 Μυριάνθη              Πανεπ.Frederick           16.13μ.

4. Αντωνίου               Γεωργία                      ‘’           ‘’                 13.87μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

1. Καλλιμάη              Ζωγραφένια          Ευρωπαϊκό Παν.           42.02μ.

2. Αριστείδου            Θεκλιάνα Πανεπ.Νεάπολις Πάφου             30.43μ.

3. Λύτρα                     Παναγιώτα            Πανεπ.Frederick            18.40μ.

Η Ανδρονίκη Λαδά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ήταν
  πρώτη στη δισκοβολία
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∆ιεξήχθησαν με επιτυχία σε Λευκωσία και Λεμεσό οι Παγκύπριοι μαθητικοί 

αγώνες, γυμνασίων και λυκείων  στους οποίους σημειώθηκαν αξιόλογες επι-

δόσεις. Οι αγώνες  των Γυμνασίων  έγιναν στο τσίρειο και των Λυκείων στο 

ΓΣΠ. 

Από τις επιδόσεις ξεχώρισαν:

Του Γεώργιου Πούλλου της  Αμερικάνικής Ακαδημίας Λάρνακας στο μήκος 

με 7.39μ.

Της Παρασκευής Ανδρέου του Λυκείου Αγιος Γεώργιος Λάρνακας στα 100μ. 

με 12.01

Της ∆ήμητρας Κυριακίδου του Αγίου Νεοφύτου Πάφου  στα 200μ. με 24.97

Της Καλλιόπης Κουντούρη του Πασκάλ Λευκωσίας στα 400μ. με 56.41

Στα γυμνάσια  αρρένων   πρώτευσαν οι πιο κάτω:

 80μ.

 Κωνσταντίνος  Κούρρης   Παραλίμνι  9.36

150 μ.

Χρίστος Κώστα Αμερικάν  17.28

300μ.

Στυλιανός ∆ημοσθένους  Φάλκον  36.95

600μ.

Στέλιος Αλεξάνδρου Εμπα 1.26.95

1000μ.

Χρίστος Καλλής Αμέρικαν 2.46.16

100μ. εμπόδια

Γιάννης Αρχοντίδης Θέκλειο 13.56

300μ. εμπόδια

Νικόλας Χαρίτου Αγία Βαρβάρα 42.57

Υψος

Αγαθόκλης Ζήσιμος Λινόπετρα 1.70μ.

Επι κοντώ

Βασίλης Γιάγκου Γκ. Σκ. Λ/σος 3.30μ.

Μήκος

Θεόδωρος Κολοκούδιας Παραλίμνι 5.82μ.

Τριπλούν 

Ανδρέας Γαβριήλ Κων/πόλεως 12.46μ.

Ακοντισμός

Κυπριανός Ανδρέου  Αγ. Βαρβάρας 55.06μ.

∆ισκοβολία

Χρίστος Ηλία Αραδίππου 53.97μ.

Σφαιροβολία

Γεώργιος Χ΄΄Κωνσταντής Ειρ./Νεά/λης  15.75μ.

Σφυροβολία

Χρυσόστομος Ψηλογένης Κ/τριμηθιά 61.00μ.

4Χ100

Αγιος  Βασίλειος  Λευκωσία 46.43

ΘΗΛΕΩΝ
80μ. 
Γεωργία Αδαμίδου Εγκωμη 10.49
150μ.
Γεωργία Κοντονικόλα Αραδίππου 19.33
300μ.
Ίριδα Θεοδοσίου Θέκλειο 41.80
600μ.
Ευανθία Κων/νου Τσίρειο 1.42.01
1000μ.
Χριστίνα Πετρή Αγ.Ιων. Χρ/μου 3.10.16
80μ. εμπ. 
∆άφνη Γεωργίου Αμ. Ακαδημία 12.70
300μ. εμπ. 
Χρυστάλλα Λαζάρου Πόλη Χρ/χούς 45.34
Υψος
Αφροδίτη Παναγή Παλ/τισσα 1.54μ.
Επι κοντώ
Μελίνα Χρυσάνθου Ακρόπολη 2.60μ.
Μήκος
Θεοδώρα Μανώλη Πλατύ 4.86μ.
Τριπλούν
Ειρήνη Χ΄΄Παναγή Τραχώνι 10.26μ.
Ακοντισμός
Βασίλια Βασιλιαουσκαίτε Παραλίμνι 36.65μ.
∆ισκοβολία
Χρυστάλλα Σαββίδου Ειρ/Φιλίας 34.55μ.
Σφαιροβολία
Γαβριέλλα Φελλά Ειρ/Φιλίας 13.45μ.
Σφυροβολία
Αντριάνα Μουλαζίμη Αγ. Θεόδωρος 36.42μ.
4Χ100 μ.

Αραδίππου  52.14

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Αξιόλογες επιδόσεις

Στιγμιότυπο από το δρόμο 100μ. εμπόδια στα γυμνάσια
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Λύκεια

Αρρένων
100μ. 
Μιχάλης ∆ημητρίου Στρόβολος 11.22
200μ.
Ηλίας Ασαάδ Κύκκου Α 22.46
400μ. 
Κων/νος Πουντουκίδης Πετρου/Παυλου   49.91
800μ. 
Χρίστος Ζαχαρίου Λανίτειο Β΄ 1.56.73
1500μ. 
Ελευθέριος Ηλία Λανίτειο Β΄ 4.21.33
3000μ. 
Μάριος Τσαπατσούλης Λανίτειο Β΄ 9.33.85 
110μ. εμπ. 
Μιχάλης Κοσμά Ολύμπιο 14.45
400μ. εμπ. 
Μιχάλης Ανδρέου Κύκκου Β΄ 56.08
2000στήπλ. 
Στυλιανός Ηλία Τ.Σ.Αγ. Λαζάρου  6.36.64
Υψος
Γιώργος Κων/νου Αγ. Νεοφύτου 1.95μ.
Επι κοντώ
∆ημήτρης Χούλος Κύκκου Πάφος 4.00μ.
Μήκος
Γεώργιος Πούλλος Αμ. Ακαδημία 7.39μ.
Τριπλούν
Λογγίνος Αχιλλέως Λινόπετρα 13.90μ.
Ακοντισμός
Γιώργος Σκάγια Εμπα 52.53μ.

∆ισκοβολία
Ραφαήλ Αντωνίου Αγ. Φύλα 49.97μ.
Σφαιροβολία
Βασίλης Μουαίμης Αμ. Ακαδημία 15.07μ.
Σφυροβολία
Παντελής Κλατσιάς Ιδάλιο 62.84
4Χ100μ.
Κύκκος Β΄ Λευκωσία  44.14
4Χ400μ.
Κύκκος Β΄ Λευκωσία  3.38.39
Οκταθλο
Ανδρέας Χριστοδούλου Μακ. Γ΄Πάφος 5347

Θηλέων
100μ. 
Παρασκευή Ανδρέου Αγ. Γεώργιος  Λ/κα 12.01
200μ.
∆ήμητρα Κυριακίδου Α. Νεοφύτου 24.97
400μ. 
Καλιόπη Κουντούρη Πασκάλ 56.41
800μ.
Μιράντα Κυριάκου Εμπα 2.35.85
1500μ. 
Χρυστάλλα Χ΄΄Γιάγκου Κύκκος Β΄ 5.15.35
3000μ. 
Νικολέττα Χ΄΄Πολυδώρου Λατσιά 11.31.26
100μ. εμπ. 
Ναταλία Χριστοφή Βεργίνα 14.28
400μ. εμπ.
Σαββίνα ∆ημητρίου Βεργίνα 1.08.74
2000στήπλ. 
Ελένη Ψηλογένη Ομοδος 8.22.08
Υψος
Αντρια Νέστορος Εμπα 1.54μ.
Επι κοντώ
Μαρίνα Μακίντερ Φάλκον 2.80μ.
Μήκος
Φίλιππα Φωτοπούλου Κύκκος Β΄΄ 5.87Μ.
Τριπλούν
Αρίστη Φιλίππου Πασκάλ 10.77μ.
Ακοντισμός
Γεωργία Τρύφωνος Αγ. Γεώργιος 38.99μ.
∆ισκοβολία
Ελένη Ζέμπασιη Αμ/στος 35.38μ.
Σφαιροβολια
Μαρία Κάρυου Αμ/στος 12.57μ.
Σφυροβολία
Χρυστάλλα Κυριάκου Φόρουμ 48.20μ.
4Χ100μ.
Κύκκος Β΄ Λευκωσία  48.53
4Χ400μ. 
Κύκκος Β΄Λευκωσία  4.28.57
Έπταθλο
Κυπρούλα Αλεξάνδρου  3592 β.

Η Φίλιππα Φωτοπούλου ήταν  πρώτη στο μήκος  λυκείων.
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∆ιεξήχθη με  ξεχωριστή επιτυχία, ο 7ος ∆ι-

εθνής  Μαραθώνιος ∆ρόμος Λεμεσού ΓΣΟ 

και ο Παγκύπριος Μαραθώνιος ∆ρόμος.

Η εκκίνηση δόθηκε  από τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού Κυριάκο Κενεβέ-

ζο .  Στη συνέχεια  δόθηκαν οι υπόλοιπες 

εκκινήσεις, του Μισού Μαραθώνιου, του 

∆ρόμου 10 χλμ, του Ατομικό ∆ρόμου και 

Ομαδικού/Εταιρικού ∆ρόμου των 5χλμ, 

και του Παιδικού /Μαθητικού ∆ρόμου του 

1χλμ από τον ∆ήμαρχο Λεμεσού Ανδρέα 

Χρίστου, τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 

Στίβου Κυριάκο Ιωάννου, τον πρόεδρο του 

ΓΣΟ Νεοκλή Θωμά και τον πρόεδρο του 

ΕΒΕΛ Φιλόκυπρο Ανδρέου αντίστοιχα.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός, ότι οι συ-

νολικός αριθμός των συμμετεχόντων υπε-

ρέβη φέτος τους 3 800 δρομείς. Στην όλη 

∆ιοργάνωση συνέβαλαν πάνω από 500 

εθελοντές, ενώ 1500 ξένοι επισκέφθηκαν 

την Κύπρο, λόγω των εκδηλώσεων του Μα-

ραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ.

Ο Μαραθώνιος Λεμεσού που είναι ο επί-

σημος Μαραθώνιος ∆ρόμος της ΚΟΕΑΣ 

ενταγμένος στο διεθνές καλεντάρι και ο 

μόνος μετρημένος και διαπιστευμένος από 

την IAAF και την AIMS.

Στην επιτυχία του Μαραθωνίου Λεμεσού 

συνέβαλαν ιδιαίτερα το Τεχνολογικό Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, η ΕΛ∆ΥΚ, η Αστυνομία 

Κύπρου και η Πολιτική Άμυνα Κύπρου.

Οι τρείς πρώτοι νικητές  ήταν:

Μαραθώνιος –Άνδρες

1.Kazachoum Ahmet 2:27:51 Κύπρος

2.Segel Neil 2:38:10 Η.Π.Α

3.Rozenfeld Ariel 2:41:29 Ισραήλ

Μαραθώνιος – Γυναίκες

1. Pankovskaia Irina 2:48:35 Ρωσία

2. Kanzova Yulia 2:50:15 Ρωσία

3. Andreou Yiota 3:20:33 Κύπρος

Μισός Μαραθώνιος – Άνδρες

1. Yakovlev Sergey 1:08:45 Ρωσία

2. Barry Stoddart 1:16:20 Κύπρος

3. Green Lee 1:21:14 Μεγάλη Βρετανία

Μισός Μαραθώνιος – Γυναίκες

1. White Victoria 1:30:25 Μεγάλη Βρετα-

νία

2. Βowen Lisa 1:38:39 Μεγάλη Βρετανία

3. Triplett Casey 1:45:00 Ηνωμένες Πολι-

τείες

∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 

Πρώτευσε ο Καζαχούμ

Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πρώτευσαν Καζαχούμ και Πανγκόβσκαγια



    ΚΟΣΜΟ-ΠΛΑΣΤ & ΣΙΑ

         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τ.Θ. 60160 – 8101 ΠΑΦΟΣ
Τηλ. 26962223, 26962442, Φαξ. 26963953

e-mail : kosmopla@logos.cy.net
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∆ΡΟΜΟΣ 10.000ΜΕΤΡΩΝ

Νικητές: Κεμπέλ, Σοφοκλέους
Ο Κασαχούμ Τζέμπελ ΑχμέΤ ήταν ο νικητής των 10.000μ. που διε-

ξήχθη  τον περασμένο Μάρτιο. Ο αθλητής του ΓΣΠ πέτυχε χρόνο 

32.04.74 . Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Μαριλένα Σοφοκλέους επί-

σης του ΓΣΠ που σημείωσε χρόνο 36.57.26.

Στο δρόμο των 10000 ανδρών δεύτερος ήταν ο Ραφαήλ Νικοδήμου 

του ΓΣΠ με 33.05.64 και τρίτο τον Χριστόφορο Πρωτοπαπά του ΓΣΖ 

με 34.11.97

Στις γυναίκες  δεύτερη ήταν η Ελπίδα Χριστοδουλίδου του ΓΣΠ με      

38.04.19 και τρίτη την Γιώτα Ανδρέου του ΓΣΟ με 38.26.58.

Μετά τη διεξαγωγή των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων ΜΙΣΟΥ ΜΑ-

ΡΑΘΩΝΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ και 10,000Μ., η βαθμολογία 

του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών, διαμορ-

φώθηκε ως ακολούθως:

ΑΝ∆ΡΕΣ                                                         ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 36 Β. Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 30 Β.

Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 20 Β. Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 18 Β.

Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 3 Β. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 11 Β.

Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 3 Β.        

Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝ∆ΡΟΣ 1 Β.

Ο Καζαχούμ  Κεμπέλ ήταν πρώτος 

στα 10.000μ. 

Η Μαριλένα Σοφοκλέους  

ήταν η νικήτρια στα 

10.000μ., με δεύτερη την 

Ελπίδα Χριστοδουλίδου
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Ισοφάριση 
Παγκύπριου ρεκόρ
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκανδρος Στυλιανού στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Γκέτεμπορκ της  Σουηδίας. Πέτυχε άλμα 5.40μ. 

ισοφαρίζοντας το δικό του παγκύπριο ρεκόρ  που σημείωσε στη Θεσσαλονίκη τον 

περασμένο μήνα . Ο αθλητής του Πραξάνδρου  που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη 

και προπονείται με το Φώτη Κατσίκα  πέρασε το 5.20μ. με την πρώτη προσπάθεια και 

το 5.40μ. με την τρίτη, και είχε τρείς αποτυχημένες στο 5.50μ.

Στους ίδιους αγώνες η Ραμόνα Παπαιωάννου του ΓΣΚ στα 60μ. σημείωσε χρόνο 

7.48.

Ο Μίλαν Τραίκοβιτς του ΓΣΟ στα 60μ. εμπόδια χρόνο 7.95

Τέλος η Νίνα Σερπέσοβα του ΓΣΟ  στο τριπλούν  είχε την πρώτη προσπάθεια άκυρη 

και στη συνέχεια αποχώρησε  λόγω ενοχλήσεων σε παλιό τραυματισμό.

Ο Νίκανδρος Στυλιανού

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΗΛΗΜΑ ΡΙΨΕΩΝ

13η η Κάππα
 Τη 13η θέση με βολή 15,20μ. κατέ-

λαβε η Φλωρεντία Κάππα του ΓΣΠ 

στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Ρίψε-

ων που διεξήχθη στις 16-17 Μαρτί-

ου στην Καστέλων της Ισπανίας. Η 

Φλωρεντία μετά τις πολύ καλές εμ-

φανίσεις στον κλειστό στίβο με το 

16,14μ. (2η καλύτερη επίδοση όλων 

των εποχών), και το 15,65μ., δεν κα-

τάφερε να πλησιάσει τις δικές τις επι-

δόσεις αν και γενικά ικανοποίησε. 

Σε δηλώσεις της η πρωταθλήτρια 

του ΓΣΠ ανάφερε:

«Το 15.20μ. ήταν σχετικά μέτρια βο-

λή για μένα, αλλά επειδή είμαστε στο 

ξεκίνημα της χρονιάς, δεν είναι κακή 

επίδοση. Τη στιγμή που ρίχνω στα-

θερά πάνω από 15 μέτρα, είναι κάτι 

πολύ καλό για μένα», μας δήλωσε η 

Κάππα από την Αθήνα, όπου προε-

τοιμάζεται υπό τις οδηγίες του Αλέ-

ξιου Λεωνίδη.  Είπε στη συνέχεια: 

«Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο μέχρι να 

φτάσουμε στην Ισπανία, αλλά για να 

πω την αλήθεια, δεν ήταν τόσο κου-

ραστικό ταξίδι όσο άλλες φορές. Οι 

συνθήκες εκεί ήταν καλές, όμως το 

ότι ήμασταν 16 άτομα στο αγώνισμα 

μου δεν ήταν ότι καλύτερο».

Κορυφαία επίδοση στο κλειστό

Πριν αγωνιστεί στην Ισπανία και στο 

Χειμερινό Πρωτάθλημα Ρίψεων, η 

Φλωρεντία Κάππα προερχόταν από 

δύο μεγάλες βολές στον κλειστό 

στίβο. Τον Φεβρουάριο στον Άγιο 

Κοσμά σε ημερίδα στίβου πριν το 

Πανελλήνιο κλειστού έριξε 16.14μ. 

που αποτελεί προσωπική επίδοση, 

ενώ λίγες μέρες μετά έριξε 15.65μ. 

σε αντίστοιχη ημερίδα στο ΣΕΦ.

Στον ανοικτό στίβο έχει καλύτερη 

επίδοση 15.81μ., που πέτυχε στους 

Παγκύπριους Αγώνες του 2012, με 

την αθλήτρια του ΓΣΠ να κυνηγά-

ει το παγκύπριο ρεκόρ της Ολυμπί-

ας Μενελάου, που έχει 16.71μ. από 

το 2001.

Η Φλώρα Κάππα






