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Με τον Μεγαλόσταυρο 
του Τάγµατος Αξίας της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατί-

ας θα τιµηθεί ο αργυρός Ολυ-
µπιονίκης του Λονδίνου Παύ-
λος Κοντίδης από τον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας. Σύµφωνα µε 
επίσηµη ανακοίνωση η απονο-
µή θα διεξαχθεί σε ειδική τε-
λετή που θα πραγµατοποιηθεί 
την Παρασκευή, 10 Αυγούστου 
στην αίθουσα τελετών του Προ-
εδρικού Μεγάρου.

Θα προηγηθεί κατ’ ιδίαν συ-
νάντηση του Προέδρου της ∆η-
µοκρατίας µε τον Παύλο Κοντί-
δη και την οικογένεια του.

Εξάλλου εκ µέρους της Κυ-
βέρνησης, ο Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισµού Γιώργος 
∆ηµοσθένους θα υποδεχθεί 
τον Κύπριο Ολυµπιονίκη κατά 
την άφιξη του στο αεροδρόµιο 
Λάρνακας αύριο Πέµπτη.

“ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ 
ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ»

Η πιο χρυσή σελίδα (µέχρι 
σήµερα) στην ιστορία του κυ-
πριακού αθλητισµού, γράφτηκε 
τη ∆ευτέρα στο Γουέιµουθ της 
Αγγλίας. Ο Παύλος Κοντίδης 

ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του 
βάθρου και του απονεµήθηκε 
(από τον πρώην βασιλιά της 
Ελλάδας Κωνσταντίνο) το αρ-
γυρό µετάλλιο που κατέκτησε 
στην ιστιοπλοΐα, στην κατηγο-
ρία των Laser.

«Είναι πολύ ιστορική µέρα 
για τον κυπριακό αθλητισµό 
και είµαι πάρα πολύ χαρούµε-
νος που είµαι εγώ υπεύθυνος», 
δήλωσε ο πρωταθλητής µας 
αµέσως µετά τον τερµατισµό 
του στην τελευταία ιστιοδροµία.

Το µετάλλιο το αφιέρωσε σε 
όσους τον στήριξαν όλα αυτά 
τα χρόνια, στην οικογένειά 
του, στην κοπέλα του, στους 
προπονητές, στον γυµναστή 
του και σε όλο τον κόσµο που 
πίστεψε σ’ αυτόν.

Στην ερώτηση τι σηµαίνει για 
την Κύπρο αυτό το µετάλλιο, 
ο ολυµπιονίκης µας απάντη-
σε: «Τεράστιο επίτευγµα. Είναι 
µικρή χώρα και απέδειξε ότι 
δεν χρειάζεται να έχεις εκατοµ-
µύρια κατοίκους για να κάνεις 
επιτυχίες. Εµπνέει µια ολόκλη-
ρη γενιά, όπως είναι το µότο 
των Αγώνων. Αυτός ήταν και 
ο στόχος µου: Να εµπνεύσω 

τους νέους να ασχοληθούν µε 
τον αθλητισµό, ιδιαίτερα µε την 
ιστιοπλοΐα».

Ο Κοντίδης πίστευε στο χρυ-
σό, παρότι έπρεπε να τερµατί-
σει επτά θέσεις µπροστά από 
τον Τοµ Σλίνγκσµπι. Στον τε-
λικό αµέσως ξέφυγε από τους 
υπόλοιπους, αλλά ο Αυστραλός 
τον ακολούθησε.

«Ήξερα ότι θα πάµε σε match 
race γι’ αυτό ξέφυγα από τους 
υπόλοιπους. Το πλάνο ήταν 
να είµαι µπροστά, ίσως και 
κατάφερνα να τον χρεώσω µε 
κάποια ποινή», είπε ο Παύλος, 
προσθέτοντας: «Ήταν πάρα 
πολύ δύσκολο, ειδικά µε αντί-
παλο έναν τεράστιο αθλητή 
όπως ο Τοµ (Σλίνγκσµπι). Στις 
συνθήκες που επικρατούσαν 
(ισχυροί άνεµοι) είναι πάρα 
πολύ καλός, όπως κι εγώ».

Μόλις τελείωσε η κούρσα 
µεταλλίων, ο Παύλος πήρε 
µια σηµαία από τον πατέρα 
του, που τον παρακολουθούσε 
µέσα από βάρκα -η υπόλοιπη 
οικογένεια ήταν στην εξέδρα- 
και άρχισε να πανηγυρίζει, κα-
τευθυνόµενος προς τη πλαγιά 
των θεατών.

Εκδηλώσεις τιµής στη 
µνήµη των θυµάτων της 
αεροπορικής τραγωδίας 

της «Ηλιος» διοργανώνει την 
ερχόµενη βδοµάδα, µε αφορ-
µή τη συµπλήρωση 7 χρόνων 
από την τραγική µέρα, η Επι-
τροπή Συγγενών των Θυµάτων 
της αεροπορικής τραγωδίας.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση 
της Επιτροπής, το Σάββατο 
11 Αυγούστου θα πραγµατο-
ποιηθεί άναµµα κεριών σε 
Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα 

και Παραλίµνι ενώ την Τρί-
τη 14 Αυγούστου θα τελεστεί 
το έβδοµο µνηµόσυνο των 
121 θυµάτων στην εκκλησία 
του Αποστόλου Μάρκου στο 

Παραλίµνι. Την Τρίτη 14 Αυ-
γούστου, θα τελεστεί επίσης 
µνηµόσυνο στην εκκλησία της 
Παναγίας της Ελευθερώτριας 
στη Μοσφιλωτή.

Με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγµατος Αξίας 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
θα τιµηθεί ο Κοντίδης

ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων 
της αεροπορικής τραγωδίας της «Ηλιος»  


