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γαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι του
Αθλητισμού, αγαπητοί αθλητές,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, σας καλωσορίζω στη
σπουδαιότερη τελετή βράβευσης του κυπριακού
αθλητισμού, τη Γιορτή των Αρίστων, την οποία η ΕΑΚ
έχει το προνόμιο και την τιμή να διοργανώνει από
τον Μάιο του 1974.
Με νέο χώρο διεξαγωγής φέτος το Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας και με
πολλές νέες καινοτομίες
και προσθήκες στην εκδήλωση, συνεχίζουμε τη
σκληρή προσπάθεια που
ξεκινήσαμε πέρσι ώστε
να ανεβάσουμε κι άλλο το
επίπεδο της Γιορτής των
Αρίστων. Ως ΕΑΚ, επενδύουμε σε αυτή την εκδήλωση, διότι αναγνωρίζουμε
τη σημασία που έχει για
τον κυπριακό αθλητισμό
και ειδικά για τους πρωταγωνιστές της βραδιάς, που
είναι οι αθλητές μας.
Για να γίνει εφικτή η σημερινή εκδήλωση, καθοριστική είναι η στήριξη των χορηγών μας, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε.
Στη φετινή Γιορτή, το βλέμμα μας είναι στραμμένο
στο Τόκιο, όπου σε λιγότερο από οκτώ μήνες, οι Κύπριοι αθλητές θα ταξιδέψουν για να φέρουν Ολυμπιακή δόξα στη χώρα μας και να τιμήσουν τον εαυτό
και την οικογένεια τους. Τους ευχόμαστε το καλύτερο και ως δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ,
να είναι σίγουροι ότι θα είμαστε δίπλα τους.
Δόξα στη χώρα μας και τιμή στους δικούς του,
πέτυχε ο τιμηθείς σήμερα με το Αριστείο της ΕΑΚ,
ο Μάρκος Παγδατής. Ένας από τους κορυφαίους
Κύπριους αθλητές όλων των εποχών, ο Μάρκος
τιμάται από την ΕΑΚ, όχι μόνο για τις πάμπολλες
διεθνείς του επιτυχίες, αλλά και για το γεγονός ότι
ώθησε εκατοντάδες παιδιά να στραφούν στο τένις
και στον αθλητισμό. Ενέπνευσε τις επόμενες γενεές
των αθλητών μας ότι αν και ερχόμενοι από μια μικρή
χώρα, δεν είναι απαγορευτικό να στοχεύουν ψηλά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να περάσουν ένα ευχάριστο βράδυ σε αυτή τη σπουδαία
σύναξη του αθλητισμού του τόπου μας!

Στιγμιότυπο με τους βραβευθέντες της περσινής Γιορτής των Αρίστων
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΕΑΚ

Μάρκος Παγδατής

ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΠΑΠ
ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πανίκος Ξιούρουππας
ΕΠΑΘΛΟ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»

Πέτρος Κυπριανού
ΕΠΑΘΛΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Γεωργίου Μάριος (Γυμναστική)
Κοντίδης Παύλος (Ιστιοπλοΐα)
Μακρής Ανδρέας (Σκοποβολή)
Παρέλλης Απόστολος (Στίβος)
Τραΐκοβιτς Μίλαν (Στίβος)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κάλλη Χατζηιωσήφ

ΒΡΑΒΕΙΑ UNICARS
ΈΠΑΘΛΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τίο Έλληνας
ΕΠΑΘΛΟ SPECIAL OLYMPICS

Ομάδα καλαθόσφαιρας

Αρτυματά Ελένη (Στίβος)
Ελευθερίου Άντρη (Σκοποβολή)
Ζακχαίου Κατερίνα (Πετοσφαίριση)
Κουττούκη Κυριακή (Τάεκβοντο)
Χριστοφόρου Άντρη (Ποδηλασία)

ΒΡΑΒΕΙΑ CYTAVISION

ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Ζόελ Μολ (Απόλλων), Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ), Γιώργος
Μερκής (ΑΠΟΕΛ), Ζοάο Πέδρο (Απόλλων), Γκόρντον
Σίλντενφελντ (Ανόρθωση), Λούκας Σόουζα (ΑΠΟΕΛ), Ρούβεν
Ράγιος (Ανόρθωση), Γιόρντι Γκόμεθ (Ομόνοια), Μούσα Αλ Τάαμαρι
(ΑΠΟΕΛ), Τιάγκο Φερέιρα (Ομόνοια), Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)

ΑΠΟΕΛ .(Ποδόσφαιρο)
Κεραυνός Στροβόλου (Καλαθοσφαίριση)
Ομόνοια .(Φούτσαλ)

ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ανόρθωση .(Πετοσφαίριση)
Εθνική Μπιτς Βόλεϊ
Κεραυνός Στροβόλου (Καλαθοσφαίριση)

MVP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ)
MVP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ

Κριστίνα Μαρί Φρίντα (Απόλλων Ladies)

ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ

Άνταμ Νέμετς (Πάφος FC)

ΒΡΑΒΕΙΑ «HERCULES TROPHIES»
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Μουσείο ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Αλεξάνδρου, Γιώργος Παλάλας

ΚΟΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Mαρία Παπαδοπούλου

Καρολίνα Πελενδρίτου, Βίκτωρας Πενταράς

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΠΑΘΛΟ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΑΛΕΝΤΑ

Μαριλένα Μακρή
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

Γεωργίου Μάριος

Κοντίδης Παύλος

Μακρής Ανδρέας

Άλλη μια σπουδαία χρονιά για τον αθλητή της ενόργανης γυμναστικής, που ήδη
εξασφάλισε την πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του «Τόκιο 2020». Δυο
σπουδαίες ευρωπαϊκές επιτυχίες κατέγραψε κατά το περασμένο έτος, που τον φέρουν στην κορυφαία πεντάδα των αθλητών,
βάσει της ψηφοφορίας των αθλητικών συντακτών, μελών της ΕΑΚ. Συγκεκριμένα, ο
22χρονος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
στο σύνθετο ατομικό, στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα που έγινε στην Πολωνία τον
Απρίλιο. Επίσης, κρέμασε στο λαιμό του και
το αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μινσκ τον Ιούνιο.

Απόλυτα πετυχημένο και το 2019 για τον
Κύπριο πρωταθλητή στην ιστιοπλοΐα. Σταθερά στους κορυφαίους του αθλήματός
παγκοσμίως ο Λεμεσιανός αθλητής, συνέχισε και μέσα στη χρονιά που πέρασε να
εντυπωσιάζει. Σημαντικές επιτυχίες που τον
φέρουν στην κορυφαία πεντάδα των κορυφαίων αθλητών για το 2019. Ο Παύλος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο
Κύπελλο της Ενοσίμα, τον Αύγουστο. Είχε
προηγηθεί το αργυρό στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γένοβα, τον Απρίλιο. Επίσης, κατετάγη 4ος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Οπόρτο, τον Μάιο. Τη θέση για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο την εξασφάλισε από το 2018. Ήταν ο πρώτος Κύπριος αθλητής που πέτυχε αυτό τον στόχο.

Παρθενική παρουσία του Ανδρέα Μακρή
στους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς. Το
2019 ήταν εξαιρετικό για το ανερχόμενο
ταλέντο της κυπριακής σκοποβολής. Κρέμασε στο λαιμό του το χρυσό μετάλλιο στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής στην Κορέα, τον Μάιο. Ο διεθνής σκοπευτής, έγινε
ο πρώτος Κύπριος που εξασφαλίζει Ολυμπιακή πρόκριση για το αγώνισμα του τραπ
και ο πρώτος που κατακτά χρυσό μετάλλιο
στο συγκεκριμένο αγώνισμα σε παγκόσμια
διοργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Σκοποβολής ISSF. Η επιτυχία του αυτή είχε
ως αποτέλεσμα να εξασφαλίσει την ολυμπιακή κάρτα και θα δηλώσει «παρών» στο
κορυφαίο γεγονός του 2020, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Παρέλλης
Απόστολος
Σημαντική χρονιά για τον πρωταθλητής μας στη δισκοβολία. Πραγματοποιώντας ονειρική εμφάνιση στην Ντόχα τον Σεπτέμβριο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, τερμάτισε στην πέμπτη θέση, εξασφάλισε θέση
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, δημιουργώντας νέο παγκύπριο ρεκόρ. Έριξε τον δίσκο στα 66.32μ., πρώτη φορά πάνω από τα 66 μέτρα. Ουσιαστικά, ο Απόστολος πέτυχε με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια αφού
κατέλαβε την καλύτερη θέση στην καριέρα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (το 2015 ήταν 6ος στη Μόσχα), εξασφάλισε το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατέρριψε με άνεση το δικό του παγκύπριο ρεκόρ (είχε
65,69μ.). Ο Παρέλλης είχε αξιοθαύμαστη σταθερότητα, καθώς όλες οι
βολές του ήταν πάνω από 64,50 μέτρα.

Τραΐκοβιτς
Μίλαν
Σταθερός σε ψηλές επιδόσεις. Χρόνο με τον χρόνο παρουσιάζει τεράστια πρόοδο. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, τα τελευταία
χρόνια συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αθλητές. Είχε σπουδαίες
επιδόσεις και επιτυχίες εντός του 2019. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
στην Ντόχα τον Οκτώβριο βρέθηκε στην κούρσα του τελικού των 110
μέτρων με εμπόδια. Κατέλαβε την 8η θέση. Τεράστιο επίτευγμα. Σπουδαία επιτυχία και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε τον Μάρτιο στα 60μ.
εμπόδια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού στη Γλασκώβη. Παράλληλα, ο Μίλαν εξασφάλισε το Ολυμπιακό όριο, που θα τον οδηγήσει το καλοκαίρι στο Τόκιο, δηλώνοντας «παρών» στους Ολυμπιακούς
Αγώνες.

2019 [ 07 ]

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Αρτυματά
Ελένη

Ελευθερίου
Άντρη

Παρούσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες (Τόκιο 2020) στα 400 μέτρα θα
δηλώσει η ωραία Ελένη. Θα είναι οι τέταρτοι Ολυμπιακοί Αγώνες για την
πρωταθλήτριά μας από το Παραλίμνι. Η πρόκριση για την Αρτυματά ήλθε
στο μίτινγκ της IAAF στη Μαδρίτη, με επίδοση 51.34. Η πρώτη Ολυμπιακή
συμμετοχή της ήρθε το 2008 στο Πεκίνο, όπου προκρίθηκε στα προημιτελικά, παίρνοντας την 30ή θέση. Το 2012 στο Λονδίνο ήρθε η μεγαλύτερη της
επιτυχία σε Ολυμπιακούς, με την πρόκριση στα ημιτελικά και τη 16η θέση.
Το 2016 στο Ρίο δεν κατάφερε να περάσει τον α’ γύρο, παίρνοντας τη 39η
θέση. Οι πιο πάνω παρουσίες ήταν στα 200 μέτρα. Πλέον, η Αρτυματά αγωνίζεται στα 400 μέτρα. Επίσης, εντός του 2019, προκρίθηκε στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα στην Ντόχα τον Οκτώβριο, όπου πήρε την 23η θέση στα 400μ..

Σημαντικές επιτυχίες για την πρωταθλήτρια σκοποβολής στο σκητ
εντός του 2019, που τη φέρουν στην κορυφαία πεντάδα. Παράλληλα,
η Άντρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνας του
Τόκιο 2020, μια τεράστια επιτυχία για την ίδια και την κυπριακή σκοποβολή. Τον Σεπτέμβριο κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο σκητ, στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Λονάτο. Ακόμη, τον Απρίλιο
στο Αλ Άιν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πάλι στο Αλ Άιν τον Οκτώβριο, κατετάγη
4η στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο σκητ. Σταθερή η Άντρη
στις επιδόσεις της, διακρίνεται στο σκητ και σημειώνει σημαντικές επιτυχίες.

Ζακχαίου Κατερίνα

Κουττούκη Κυριακή

Χριστοφόρου Άντρη

Νταμπλούχος Ελλάδας στο βόλεϊ Γυναικών με την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς τη σεζόν 2018-19. Γεμάτη αγωνιστική
περίοδος σε συμμετοχές για την 21χρονη
διεθνή αθλήτρια πετοσφαίρισης από τη Λεμεσό. Από το 2017 αγωνίζεται στην ομάδα
του Πειραιά, αφού προηγουμένως φόρεσε
για μια σεζόν τη φανέλα του Πανναξιακού,
στον οποίο μεταπήδησε από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Την περίοδο 2018-19, αφού
είχε περάσει σοβαρό τραυματισμό την προηγούμενη σεζόν, επανέλθει στην αγωνιστική δράση και συνέβαλε αποφασιστικά στην
κατάκτηση από τον Ολυμπιακό του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Μάλιστα, η
ύψους 1.92μ. πετοσφαιρίστρια κλήθηκε σε
ανανέωση του συμβολαίου με τον Ολυμπιακό έως το τέλος της σεζόν 2019-20.

Με τους βαθμούς που κέρδισε στην Πανεπιστημιάδα και σε διάφορες παγκόσμιες διοργανώσεις και σε Grand Prix 2019,
κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις της Παγκόσμιας και Ολυμπιακής βαθμολογίας,
που της δίδουν μεταξύ άλλων το δικαίωμα να λαμβάνει απευθείας μέρος σε όλα
τα Grand Prix στα οποία λαμβάνει μέρος η
ελίτ του Παγκόσμιου Τάεκβοντο. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να κατακτήσει το χάλκινο
μετάλλιο στα -49 κιλά στο Έξτρα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπάρι, κατηγορίας G4
τον Νοέμβριο. Η Κουττούκη είναι σε πολύ
καλή αγωνιστική κατάσταση, γεγονός που
βάσει των επιδόσεων της βρίσκεται κοντά
στην πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020, την οποία θα επιδιώξει εντός της
επόμενης χρονιάς.

Εξασφάλισε την πρόκριση για το «Τόκιο
2020», λόγω της παρουσίας της στο Νο61
της κατάταξης στην Παγκόσμια Ομοσπονδία
Ποδηλασίας (UCI). Η Άντρη θα δηλώσει παρούσα στους 2ους Ολυμπιακούς Αγώνες της
καριέρας της. Μάζεψε αρκετούς βαθμούς
μέσα από την παρουσία της σε μια σειρά από
διεθνείς αγώνες το 2019, που την έφεραν
ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Η Χριστοφόρου πήρε μία από τις 67 διαθέσιμες θέσεις
του αγωνίσματος της ποδηλασίας δρόμου,
με την Κύπρια μάλιστα να πλασάρεται πάνω
από 11 άλλες αθλήτριες που επίσης πήραν
την πρόκριση. Η Άντρη έγινε η πρώτη εκπρόσωπος από την κυπριακή ποδηλασία με δύο
συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στην
5η παρουσία του συγκεκριμένου αθλήματος
σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

New Collection

2020-2021
is coming soon
www.hercules-group.com

Η νέα μας συλλογή θα είναι σύντομα διαθέσιμη. Με
11 διαφορετικές κατηγορίες και πολλά νέα
προϊόντα είναι η one-stop-shopping εμπειρία.
Προϊόντα όπως έπαθλα και μετάλλια, βραβεία και
πλακέτες, είδη ρουχισμού, σημαίες και είδη
παρέλασης, σφραγίδες, διαφημιστικά και εταιρικά
δώρα, εκτυπώσεις και ταπελλογραφεία είναι
μερικές από τις επιλογές που θα βρείτε στον νέο
μας κατάλογο 600 σελίδων.
Έχουμε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και
μια ομάδα με περισσότερα από 20 άτομα άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό. Παραδίδουμε επιτυχώς
περισσότερες από 10000 παραγγελίες κάθε χρόνο
έχοντας πλέων περισσότερες παραγωγικές
δυνατότητες και περισσότερο χώρο αποθήκευσης.
Είμαστε έτοιμη για την νέα δεκαετία για εσάς που
ζητάται ακόμη περισσότερα.
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ΚΟΡΥΦΑIΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΝΤΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΕΛ (Ποδόσφαιρο)

Δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος (σεζόν 2018-19) είχε
στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλητής για
28η φορά και 7η συνεχόμενη χρονιά. Παραλλήλως, συνέχισε να αποτελεί την πιο
«καυτή» ομάδα στην επίθεση και σε συνδυασμό με τους σερί τίτλους, πιστοποίησε την ανωτερότητά του. Το 2016 είχε
σκοράρει 91 φορές, το 2017 πανηγύρισε 77 τέρματα και το 2018 είχε πετύχει νέο ρεκόρ σκοραρίσματος αφού
σταμάτησε στα 92. Ο ΑΠΟΕΛ, εν τω μεταξύ, προκρίθηκε στους ομίλους
του Γιουρόπα Λιγκ και ακολούθως, αγωνίσθηκε στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με τις Σεβίλλη, Καραμπάχ και Ντουντελάνζ. Εξασφάλισε
τη 2η θέση και μαζί το εισιτήριο για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας.

Κεραυνός Στροβόλου (Καλαθοσφαίριση)
Η ομάδα του Στροβόλου πιστοποίησε με
τον καλύτερο μια ονειρική χρονιά. Επέστρεψε στην κορυφή της κυπριακής καλαθόσφαιρας μετά από απουσία ενός έτους,
εκθρονίζοντας την ΑΕΚ. Παράλληλα,
οι ερυθροκίτρινοι κατέκτησαν το τρίτο νταμπλ στην ιστορία τους και πρώτο
μετά από 22 χρόνια (1989, 1997 τα
προηγούμενα), καθώς στέφθηκαν και
κυπελλούχοι, επικρατώντας επίσης της ΑΕΚ στον τελικό. Επιπρόσθετα,
έδωσαν πιο έντονο χρώμα στις εν λόγω επιτυχίες, στις εκτός συνόρων
υποχρεώσεις. Πέρασαν προκριματικό γύρο στο Basketball Champions
League, πριν συνεχίσουν στους ομίλους του FIBA Europe Cup!

Ομόνοια (Φούτσαλ)
Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, επικράτησε στο «Τάσος Παπαδόπουλος –
Ελευθερία» του ΑΠΟΕΛ, έκανε το 3-1 στις
νίκες των τελικών του πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου σάλας και πανηγύρισε τον
τίτλο ξανά, έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια. Αυτό ήταν και το πέμπτο πρωτάθλημα στην ιστορία των πράσινων, το οποίο
πανηγυρίστηκε έξαλλα από φίλους της
ομάδας. Επίσης, η Ομόνοια προκρίθηκε από το preliminary round στο
main round του UEFA Futsal Champions League, δείχνοντας με πειστικό τρόπο πως εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου.

Ανόρθωση Αμμοχώστου (Πετοσφαίριση)

Η «Μεγάλη Κυρία» είχε ονειρική
χρονιά, φτάνοντας στο νταμπλ! Πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της καθώς ήταν η πλέον
σταθερή ομάδα. Από την αρχή πήρε
την πρωτοπορία, δείχνοντας ποιο
θα είναι το «αφεντικό». Η ομάδα
της Αμμοχώστου δίκαια πήρε τον
τίτλο, αφού στα κρίσιμα σημεία
ήταν ανώτερη έστω και εάν είχε να ανταγωνιστεί δυο πολύ δυνατές ομάδες όπως την Τεχνοοικία ΑΕΚ και τη Robo Markets ΑΕΛ.
Δεν έμεινε ως εκεί. Πανηγύρισε και το 7ο κύπελλο στην ιστορία
της. Κέρδισε στον τελικό τη Robo Markets ΑΕΛ στο «Λευκόθεο».

Εθνική (Μπιτς Βόλεϊ)
Περηφάνια σκόρπισαν στην κυπριακή αποστολή στην Πάτρα και σε όλη
τη χώρα μας, το εξαιρετικό δίδυμο στο
Μπιτς Βόλεϊ, η Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριώτα Αγγελοπούλου,
στους Παράκτιους Μεσογειακούς
Αγώνες 2019. Τον περασμένο
Αύγουστο, οι Μ&Μ όχι μόνο είδαν στα μάτια τις Γαλλίδες Αλίν
Σαμερό και Αλεξάντρα Τζούπιτερ, αλλά έφτασαν κυριολεκτικά μια
ανάσα από το χρυσό μετάλλιο. Οι πρωταθλήτριες της Κύπρου ηττήθηκαν με 1-2 σετ (21-17, 20-22, 9-15) από την πρώτη ομάδα
της Γαλλίας κι έτσι κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο.

Κεραυνός Στροβόλου (Καλαθοσφαίριση)
Η ομάδα του Στροβόλου τα «σάρωσε» όλα στην καλαθοσφαίριση. Μετά
το νταμπλ των ανδρών, ήταν σειρά του
γυναικείου τμήματος να σηκώσει και
τα δύο τρόπαια! Μετά τη νίκη του επί
της ΑΕΛ στον τρίτο τελικό της σειράς, έκανε το 3-0, έφθασε στο τρίτο διαδοχικό πρωτάθλημα και 12ο
συνολικά στην ιστορία της ομάδας. Επίσης, για μια ακόμη χρονιά
ο τίτλος της κυπελλούχου Κύπρου Γυναικών, κατέληξε στα χέρια
του Κεραυνού. Μετά από αμφίρροπο παιχνίδι είχε επικρατήσει στο
μεγάλο τελικό της ΑΕΛ.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΕΛΕΝΔΡΙΤΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ
Η Καρολίνα Πελενδρίτου πήρε την 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στα 100μ.
πρόσθιο στην κατηγορία SB12 και ο Βίκτωρας Πενταράς, κατέλαβε επίσης την 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο άλμα εις μήκος στην κατηγορία T37. Με πίστη στον εαυτό τους και
πρωτίστως στις δυνάμεις τους, κατάφεραν να προσπεράσουν άλλη μία φορά τα όποια… εμπόδια
βρήκαν στο δρόμο τους, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση. Σε κανένα σημείο της ζωής
τους, εξάλλου, δεν τα έβαλαν κάτω και συνεχίζουν να τιμούν τη χώρα μας. Ασφαλώς, εχθρός
του καλού είναι πάντοτε το καλύτερο. Γι΄αυτό, αμφότεροι οι αθλητές μας, ποτέ δεν θα σταματήσουν να προσπαθούν και να μοχθούν ώστε να ανέβουν όσο γίνεται πιο ψηλά!
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UNICARS Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού

Τίο
Έλληνας

Μ

Φτιαγμένος
για την κορυφή!

ια δύσκολη, πρώτη, χρονιά αλλά γεμάτη
γνώση και εμπειρίες στο Porsche Mobil 1
Supercup, ήταν το 2019 για τον Ευτύχιο Έλληνα. Ο 28χρονος (27.1.1992) περσινός πρωταθλητής
του Porsche Cup Μ. Βρετανίας έφθασε στο νήμα έχοντας πάρει δύο τέταρτες θέσεις και ένα βάθρο (τερμάτισε και στη Γερμανία τρίτος, ωστόσο ο αγώνας διακόπηκε λόγω κακοκαιρίας και δεν μοίρασε βαθμούς καθώς
δεν καλύφτηκε το 50% του αγώνα). Στην rookie χρονιά του στον κορυφαίο θεσμό των πρωταθλημάτων της
Porsche, ο Tio έδειξε από τι είναι φτιαγμένος, παλεύοντας με τα κορυφαία ονόματα του πρωταθλήματος μέχρι και τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Μάλιστα στην
Ουγγαρία κατέκτησε και μια pole position, την οποία
όμως έχασε λόγω του ότι ίσχυαν κίτρινες σημαίες όταν
βελτίωνε τον χρόνο του, κάτι που πρόσφατα έζησε και ο
Max Verstappen στον αγώνα του Μεξικού.

έπαθλο

Στο διπλό αγώνα στην πίστα στο Μεξικό, ο Έλληνας κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στον πρώτο αγώνα, έχοντας μάλιστα και ζημιά στον προφυλακτήρα της
Porsche του μπροστά από τον πρώτο γύρο. Ο πρωταθλητής μας, είχε δηλώσει: «Αυτό είναι ένα φοβερό αποτέλεσμα για μένα. Κράτησα την αυτοσυγκέντρωση μου
μέχρι το τέλος και ανταμείφθηκα με ένα βάθρο».

UNICARS Special Olympics

Ομάδα
Καλαθόσφαιρας

Τα χρυσά παιδιά της καλαθόσφαιρας

Μ

ε 17 χρυσά, 19 αργυρά και 10 χάλκινα μετάλλια
επέστρεψε η κυπριακή αποστολή τον Μάρτιο του
2019 από τους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες (special Olympics) που πραγματοποιήθηκαν στο
Abu Dhabi.
Το 1 από τα 17 χρυσά μετάλλια ανήκει στην Εθνική Καλαθόσφαιρας, που στον τελικό της διοργάνωσης επικράτησε με
21-13 της Ανδόρας. Ήταν μια συγκλονιστική προσπάθεια από
τους αθλητές/τριες της Κύπρου, που εντυπωσίασαν και έφθασαν πανάξια στην πρώτη θέση του βάθρου.
Οι αθλητές/τριες είναι: Γιώργος Χριστοδούλου (Το σπίτι του
Μάριου), Βαλάντης Ανδρέου (Κέντρο ΑμεΑ Άγιος Λάζαρος),
Δημήτρης Ανδρέου (Κέντρο ΑμεΑ Άγιος Λάζαρος), Δημήτρης
Νεανίδης (New Hope Special School), Νάσια Κυμίση (New
Hope Special School), Rayan Mehyo (New Hope Special
School), Χριστιάνα Κυριακίδου (New Hope Special School), Αιμίλιος Πέτρου (Μαραθωνοδρόμος Φειδιππίδης), Αθηνόδωρος
Σολωμού (Ίδρυμα Χρ. Στ. Ιωάννου), Παναγιώτης Πήλασας (Μαραθωνοδρόμος Φειδιππίδης). Προπονητές οι Γεωργία Νικολάου (Head Coach), Παύλος Αντωνιάδης, Μάριος Χατζηιωάννου.

ΧΡΥΣΌ ΜΕΤΆΛΛΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΎΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎΣ
ΣΤΟ ABU DHABI ΤΟΝ ΜΆΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019
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ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πανίκος
Ξιούρουππας

Τ

«Ο
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ
ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ»
βιογραφικό

ΚΑΡΙΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΓΚΟΛ
Ένας από τους σπουδαιότερους Κύπριους επιθετικούς. Άρχισε την
καριέρα του το 1983 και αποσύρθηκε το 2003. Έκανε τα πρώτα
ποδοσφαιρικά βήμα στον Ερμή Αραδίππου, για να ακολουθήσει
μεγάλη καριέρα στην Ομόνοια. Είχε πέρασμα επίσης από ΑΕΚ
Λάρνακας και Ανόρθωση Αμμοχώστου. Στη σπουδαία καριέρα
του σε 292 αγώνες σκόραρε 213 φορές. Ο Ξιούρουππας υπήρξε
από τους καλύτερους επιθετικούς που φόρεσαν το τριφύλλι στο
στήθος, κατέγραψε 202 συμμετοχές και σκόραρε 112 γκολ. Με την
Ομόνοια πανηγύρισε 11 τίτλους (3 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα και
5 Ασπίδες). Πήρε το «Χρυσό Παπούτσι» τη σεζόν 1990-91, καθώς
αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Ξιούρουππας
ξεχώριζε για την αθλητοπρέπεια του στο γήπεδο. Δεν ήταν τυχαίο
το γεγονός πως απολάμβανε την εκτίμηση από φιλάθλους όλων
των ομάδων. Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου 18 φορές και
πέτυχε 2 γκολ.

ι σημαίνει εθελοντισμός για τον Πανίκο Ξιούρουππα; «Ξεκίνησα το
1997, με την ίδρυση της Ηλιαχτίδα
Ζωής. Για μένα ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός. Αντλώ δύναμη μέσα από αυτό και ομολογώ ότι με έχει αλλάξει ως άνθρωπο». Τα
πρώτα λόγια που «έτρεξαν» στο μυαλό του,
όταν ενημερώθηκε πως θα τιμηθεί στη Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ με το έπαθλο Ήθους και
Προσφοράς. Θα μπορούσε, ασφαλώς, να
μιλά επί ώρες. Αλλά, το σπουδαιότερο για
τον ίδιο είναι οι πράξεις και όχι τόσο πολύ τα
λόγια. Για τον Ξιούρουππα, η λέξη προσφορά στον συνάνθρωπο έχει ιδιαίτερη σημασία,
μετά και τα οικογενειακά του βιώματα.
Ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δράση για
να βλέπει τριγύρω περισσότερα χαμόγελα
και να χαρίζει ελπίδα. Ίδρυσε τον σύνδεσμο
Ηλιαχτίδα Ζωής για στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στην επαρχία Λάρνακας, παραμένοντας μέχρι σήμερα πρόεδρος. Παραλλήλως, αποτελεί εκ των εμπνευστών του
συνδέσμου Γκολ στη Ζωή, ο οποίος βοηθά παιδία με διάφορα προβλήματα υγείας.
Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του και
συνεχίζει να το αφιερώνει στον άνθρωπο, με
τον ίδιο να μας λέει πως «σε αυτό τον κόσμο
κανείς δεν πρέπει να είναι ποτέ μόνος του».
Η Ηλιαχτίδα Ζωής είναι θεραπευτικό κέντρο που προσφέρει όλο φάσμα θεραπειών
για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κάθε χρόνο υπάρχουν δύο εκδηλώσεις. Το πανηγύρι αγάπης και η Χριστουγεννιάτικη γιορτή
αφιερωμένη στα παιδιά. Φέτος, η Ηλιαχτίδα
Ζωής έλαβε μέρος με τρία παιδιά στον αυθεντικό μαραθώνιο Αθηνών με τη στήριξη
των καταδρομών και των ΟΥΚ Κύπρου. Η
Ηλιαχτίδα Ζωής είναι καθαρά εθελοντικός
Σύνδεσμος που στηρίζεται από την επαρχεία
Λάρνακας κατά κύριο λόγο, αλλά και από
ολόκληρη την Κύπρο. Σήμερα, αποτελεί
ίσως το μεγαλύτερο εθελοντικό θεραπευτικό κέντρο στη χώρα μας.
Όσον αφορά στο Γκολ στη Ζωή, δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ένας από
τους λόγους ίδρυσης είναι η προβολή του
κοινωνικού εθελοντισμού από τον κόσμο
του ποδοσφαίρου. Μέσα στις δράσεις του
οργανισμού είναι η παροχή χρημάτων σε
πέντε εθελοντικά ιδρύματα μέσα στο 2019.
Μεγάλος στόχος είναι η ανέγερση της αίθουσας πρώτων βοηθειών στο Μακάρειο
Νοσοκομείο. Το Γκολ στη Ζωή αποδεικνύει
ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γήπεδο,
υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά.
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ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάλλη
Χατζηϊωσήφ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η

Κάλλη Χατζηϊωσήφ για πολλά χρόνια επιτελεί αξιόλογο έργο στον αθλητισμό μέσα
από διάφορες θέσεις και δράσεις της. Αποτελεί Αριστίνδην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ, πρόεδρος της επιτροπής «Γυναίκα και
Αθλητισμός» της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
(ΚΟΕ), μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ,
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ. Είναι επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για 12 χρόνια και
σήμερα σύμβουλος του Υπουργό Παιδείας για τον Αθλητισμό. Διατελεί, επίσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής για
την Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό, καθώς και για την
Εθνική Νομοθεσία.
Από το 2017 έχει τον τίτλο «Δια Βίου Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού BeActive», ενώ τη διετία
2011-13 διετέλεσε Πρέσβειρα του «FAIR PLAY». Τιμήθηκε
με το βραβείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής «Γυναίκα
και Αθλητισμός 2009», ενώ το 2015 πήρε το βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» στη γιορτή της ΕΑΚ. Το 2005 είχε τιμηθεί

από τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Τάσσο
Παπαδόπουλο, για την προσφορά της στον αθλητισμό.
Επιπλέον, η Κάλλη Χατζηϊωσήφ έχει παράγει και πολύ σημαντικό συγγραφικό έργο για τη σχολική φυσική αγωγή, υπήρξε
πρωτοπόρος στην εκπόνηση όλων των αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής, καθώς και κύρια ομιλήτρια σε πολλά
αθλητικά σεμινάρια, συνέδρια και συμπόσια. Διετέλεσε ιδρυτικό
στέλεχος και αξιωματούχος σε πολλές ομοσπονδίες και πρόεδρος οργανωτικών επιτροπών μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.
Η δράση της Κάλλης Χατζηϊωσήφ δεν περιορίζεται μόνο
εντός της Κύπρου, καθώς λαμβάνει μέρος σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Διεθνή σώματα. Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι μέλος Expert Group του ευρωπαϊκού προγράμματος ΗΕΡΑ (Health-enhancing physical
activities). Έχει συμμετοχή, επίσης, ως εκπρόσωπος του ΥΠΠ,
στην ομάδα ειδικών για επεξεργασία και εφαρμογή της διακήρυξης του Βερολίνου (MINEPS V, Ministers and officials
responsible for Physical Education and Sport, της UNESCO).
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«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»

ΟΤΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΏΝ
Α

πό το μηδέν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έφθασε ψηλά και χαίρει τεράστιας εκτίμησης από παγκοσμίου εμβέλειας αθλητές και όχι μόνο. Ο Πέτρος
Κυπριανού, ο Κύπριος προπονητής από τη Λεμεσό, διαπρέπει στις ΗΠΑ και κερδίζει συνεχώς τις εντυπώσεις και την αναγνώριση. Με σπουδές στην Αθλητική Επιστήμη, την
Άσκηση και τη Βιομηχανική, είναι επικεφαλής προπονητής στο Πανεπιστήμιο της Georgia,
με πολλές διακρίσεις ιδιαίτερα στο ύψος και στα σύνθετα αγωνίσματα, σπουδαστών/αθλητών Αμερικανών αλλά και πολλών ακόμα εθνικοτήτων, ανάμεσά τους Κύπριοι και Έλληνες.
Ο Πέτρος Κυπριανού ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Αμερική το 2004,
όταν πήγε να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Nebraska. Εκεί είχε αρκετές
επιτυχίες με μεγαλύτερη τον τίτλο της Νατάσας Κυβελίδου στο 7θλο στο NCAA. Μετά ήταν
στο Boise State και από το 2008 στο University of Georgia. Είχε την τύχη να δουλέψει με
αρκετούς αθλητές μετρώντας σημαντικότερες επιτυχίες, μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, παγκόσμια ρεκόρ, συμμετοχές αθλητών του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πανηγύρισε πρωταθλήματα και πολλά άλλα.
Ανάμεσα σε δεκάδες αθλητές που προπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του Κυπριανού ήταν
η Κύπρια Λεοντία Καλλένου και από την Ελλάδα η Νατάσα Κυβελίδου, η Έλενα Καφούρου, ο Σάββας Διακονικόλας, ο Ζαχαρίας Αρνος, η Τατιάνα Γκούσιν, η Γεωργία Στεφανίδη.
Ο Κύπριος προπονητής που διαπρέπει στην Αμερική κρίνεται ως ένας εξαίρετος επαγγελματίας, που έχει καταξιωθεί και χαίρει εκτίμησης από αθλητές και όχι μόνο. Όπως ο
ίδιος εξήγησε σε συνέντευξή του, λαμβάνει έναν πάρα πολύ καλό μισθό για να «υπηρετεί»
τους αθλητές του και εκείνοι αξίζουν τον καλύτερό του εαυτό. Ξεκίνησε από το μηδέν και
έχει μάθει να εκτιμά ότι του δίνεται. Έχει δουλέψει πολύ για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
Προσφάτως, το ΡΙΚ, έχει προβάλει εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για τον Πέτρο Κυπριανού.
Γυρίστηκε στις ΗΠΑ, με τη συνάδελφο Άντρη Κασάπη που έκανε την έρευνα να συνομιλεί με την επίτιμη πρόξενο της Κύπρου στην Ατλάντα, Πολυξένη Πότερ, τον Αμερικανό
Ολυμπιονίκη Ρις Χόφα και τους πρωταθλητές που προπονεί. Όλοι έσταζαν μέλι για τη
δουλειά του Κυπριανού. Χαμηλών τόνων άνθρωπος, δουλευταράς και αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει, ο Πέτρος έφθασε ψηλά και στοχεύει υψηλότερα!

Πέτρος
Κυπριανού

[ 16 ]αριστείς

ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΕΑΚ

Μάρκος
Παγδατής

24

Ιουνίου 2019... Μία εβδομάδα μετά τα
34α γενέθλιά του, ο κορυφαίος αντισφαιριστής στην Ιστορία της χώρας μας ανακοινώνει πως το επικείμενο τουρνουά του Wimbledon θα
είναι το τελευταίο της επαγγελματικής του καριέρας. Για
αυτούς που παρακολουθούσαν την πορεία του Μάρκου
Παγδατή τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν σοκ. Ήταν αναμενόμενο έως ένα βαθμό για έναν αθλητή που ναι μεν ποτέ δεν
λύγισε από τους πολλούς τραυματισμούς, αλλά από ένα
σημείο και μετά όφειλε να ρωτήσει και το ίδιο του το σώμα.
4 Ιουλίου 2019... Η συνειδητοποίηση του τέλους δεν
είναι καθόλου εύκολη, στο φινάλε του τελευταίου του
αγώνα ενάντια στον Ματέο Μπερετίνι, στον 2ο γύρο του
Wimbledon. Ακόμα και για αυτόν τον αθλητή, που μας είχε
συνηθίσει να τον βλέπουμε πάντοτε με το χαμόγελο στα χείλη, με αυτή τη θετικότητα που τον χαρακτήριζε. Το κλάμα
εκείνη την ημέρα του Ιουλίου δεν κράτησε πολύ.
Ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για τον Μάρκο Παγδατή. Κι
όσο κι αν κράτησε, δεν ήταν λύπη. Ήταν η συγκίνηση του
πραγματικού πρωταθλητή, ενός εξαιρετικού ανθρώπου,
ενός δασκάλου της ζωής. Που μικρό παιδάκι επέλεξε τον
δύσκολο δρόμο και θυσίασε χρόνια για να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του. «Βρήκα μια οικογένεια στο Παρίσι
που μου έδινε αγάπη, μια οικογένεια που δεν ήξερα καν.
Δεν ήταν γονείς μου, αλλά με πρόσεχαν σαν παιδί τους.
Αυτό δεν αναιρεί το ότι ήμουν μακριά από τους δικούς μου,
μόνος μου, ακούγοντας μια άγνωστη γλώσσα. Έμαθα από
τα 14 μου να ξυπνώ 6:00 το πρωί, να παίρνω το τρένο για
την ακαδημία και να περνώ μιάμιση ώρα στο δρόμο. Μόνος. Είτε το θέλεις είτε ότι, έχεις ευθύνες, πρέπει να ωριμάσεις. Και αυτό με βοήθησε να είμαι ο άνθρωπος που είμαι
σήμερα», είχε πει σε συνέντευξή του ο Μάρκος το 2013.

Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς την καριέρα του... Ο άνθρωπος που
για χρόνια έκανε γνωστή τη χώρα μας ανά το παγκόσμιο, με τη ρακέτα και τον
χαρακτήρα του, δέχθηκε την αποθέωση μετά τον τελευταίο του αγώνα. Αυτό, από
μόνο του, δείχνει και πόσο μεγάλος αθλητής υπήρξε. Όταν ο βασιλιάς του τένις, ο
Ρότζερ Φέντερερ, υποκλίνεται, πώς να μην υποκλιθούμε και όλοι οι άλλοι; «Είσαι
μοναδικός Μάρκο!
Υπήρξες τόσο σπουδαίος για το τένις. Σε ευχαριστώ. Ένας οπαδός σου!»,
έγραψε ο Ελβετός. Ο αθλητής που μπορεί το 2006 να μας πίκρανε λιγάκι, κερδίζοντας τον -21χρονο τότε- Παγδατή στον τελικό του Australian Open, όμως
αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος όλων των εποχών. Και ήταν αυτός που πρώτος,
πριν από όλους, έσπευσε να αποθεώσει τον Κύπριο τενίστα, το παιδί από την
Παραμύθα της Λεμεσού!
Δικαιωματικά, λοιπόν, το φετινό Αριστείο της ΕΑΚ καταλήγει στον Μάρκο Παγδατή. Έναν άξιο εκπρόσωπο της πατρίδας μας στο διεθνές στερέωμα, ένα παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

2 004 Κερδίζει το πρώτο του Challenger στην Αγγλία. Συμμετείχε στην ηλικία των 19 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας, όπου μάλιστα πέρασε και γύρο.

2 005 Πρώτη νίκη κόντρα σε παίκτη του Top10 της παγκόσμιας κατάταξης (Πουέρτα) και ο πρώτος Κύπριος που μπήκε
στους Top-100 της παγκόσμιας κατάταξης (Νο56).

2 006
βιογραφικό
Ο Μάρκος Παγδατής γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1985 στη Λεμεσό.
Ξεκίνησε να παίζει τένις από πέντε ετών και έγινε επαγγελματίας το
2003, στα 18 του. Εκείνη τη χρονιά είχε αναδειχθεί και παγκόσμιος
πρωταθλητής στην κατηγορία των εφήβων! Στην ηλικία των 11 καταλαβαίνει ότι η αντισφαίριση ήταν περισσότερο από ένα παιχνίδι.
Στα 13 του ήταν κατά πολύ ανώτερος από τα παιδιά της ηλικίας του,
έτσι οι γονείς του αποφάσισαν να τον στείλουν στο εξωτερικό. Μεταβαίνει στη Γαλλία, στις ακαδημίες Μουράτογλου, με υποτροφία.
Το τι έμελλε να συμβεί είναι γνωστό σε όλους. Μια επαγγελματική
καριέρα που ποτέ στο παρελθόν δεν είδε Κύπριος αντισφαιριστής.
Η μεγαλύτερη επιτυχία ήρθε μεν το 2006, με την τρομερή παρουσία
στην Αυστραλία, όμως την ίδια χρονιά ο Μάρκος Παγδατής έφτασε
μέχρι και τα ημιτελικά του Wimbledon και στο Νο8 στην παγκόσμια
κατάταξη της ATP.

Αγωνίζεται στον τελικό του Australian Open με τον
Ρότζερ Φέντερερ, από τον οποίον χάνει. Στις 21 Αυγούστου
περιλαμβάνεται για πρώτη φορά ανάμεσα στους 10 κορυφαίους τενίστες του κόσμου (Νο8). Κλείνει τη χρονιά στο Νο27
της παγκόσμιας κατάταξης και αναδεικνύεται κορυφαίος Κύπριος αθλητής.

2 007 Πρώτος ATP τίτλος, με νίκη στο Ζάγκρεμπ (Κροατία)
επί του Ιβάν Λιούμπισιτς.

2 010

Μετά από τραυματισμούς, επιστρέφει σε ανταγωνιστικό επίπεδο και κλείνει τη χρονιά στους Top-20 της παγκόσμιας κατάταξης. Κερδίζει τον τέταρτο τίτλο ATP World Tour
στο Σίδνεϊ και φτάνει έως τον τελικό στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον. Στο Indian Wells της Καλιφόρνια καταφέρνει να σώσει τρία match points και κερδίζει για πρώτη φορά τον Ρότζερ
Φέντερερ, ενώ στο Σινσινάτι (ΗΠΑ) κερδίζει και τον Ράφαελ
Ναδάλ!

2 012 Αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου

με τη σημαία της Κύπρου. Κερδίζει επίσης το πρώτο διπλό σε
ATP World Tour, με παρτενέρ τον Μιχαΐλ Γιούζνι.

2 014 Κερδίζει τέσσερις τίτλους Challenger Tour.
2 015 Τερματίζει στο Νο46 και είναι ξανά στο Top-50 της
παγκόσμιας κατάταξης.

2 016 Φτάνει μέχρι τον τελικό στο Ντουμπάι, χάνοντας από

τον Σταν Βαβρίνκα, όμως μπαίνει εκ νέου στους πρώτους 40
τενίστες του κόσμου, καταλαμβάνοντας το Νο35. Επίσης στο
US Open έφθασε φτάνει στους «16» για πρώτη φορά μετά το
2009.

2 019

Παίρνει wild card για συμμετοχή στο Wimbledon και
ολοκληρώνει την καριέρα του στον 2ο γύρο, με ήττα από τον
Ματέο Μπερετίνι. Η αναγνώριση που δέχεται είναι παγκόσμια,
από τους πιο διάσημους τενίστες και τενίστριες μέχρι τον απλό
κόσμο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ
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ΖΟΕΛ ΜΟΛ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΚΗΣ

ΓΙΟΝΤΙ ΓΚΟΜΕΘ

1

3
2

5

ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΣΙΛΝΤΕΝΦΛΕΝΤ

ΛΟΥΚΑΣ ΣΟΟΥΖΑ

ΖΟΑΟ ΠΕΔΡΟ

4

7
6

MVP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 2019
Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ)

Η περσινή αγωνιστική περίοδος αποτέλεσε μακράν την πιο ώριμη και
σταθερή σεζόν για τον Νικόλα Ιωάννου, κατά την οποία έκανε ρεκόρ συμμετοχών. Ο διεθνής αριστεροπόδαρος αμυντικός, δεν διέπρεψε μονάχα
στα ανασταλτικά καθήκοντά του. Βοήθησε σημαντικά και στην επιθετική
λειτουργία με τις επελάσεις του. Στη φετινή σεζόν, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, συμβάλλοντας αφάνταστα στην έως τώρα πορεία του ΑΠΟΕΛ. Πρώτος σε χρόνο συμμετοχής όσον αφορά στο γκρουπ των Κύπριων παικτών
της ομάδας του. Το άστρο του 23χρονου άρχισε να λάμπει για τα καλά,
προκαλώντας ήδη το ενδιαφέρον ξένων συλλόγων, οι οποίοι εδώ και καιρό τον έθεσαν στα ραντάρ τους. Σημειώνει αλματώδη άνοδο, δικαιώνει
όσους προέβλεψαν την προοπτική του και πολύ περισσότερο πίστεψαν
σε αυτόν και τον στήριξαν σε κρίσιμα σημεία της έως τώρα καριέρας του.
Παίκτης που αποτελεί, πλέον, ισχυρό πυλώνα και στην Εθνική μας ομάδα.

ΤΙΑΓΚΟ ΦΕΡΕΙΡΑ

ΑΛ ΤΑΑΜΑΡΙ

ΡΟΥΒΕΝ ΡΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΒΑΝ ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ

9
10 11
8

MVP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ 2019

Κριστίνα Μαρί Φρίντα (Απόλλων Ladies)
Αποτέλεσε την πρώτη σκόρερ στο γυναικείο ποδόσφαιρο κατά τα δύο
προηγούμενα χρόνια, αγωνιζόμενη στην Barcelona FA. Η μετεγγραφή
της κατά τον περασμένο Αύγουστο στις Apollon Ladies, ασφαλώς, προκάλεσε αίσθηση καθώς η Κριστίνα Μαρί Φρίντα δεν είναι τυχαία! Κάτι που
φρόντισε να το επιβεβαιώσει άλλη μία φορά, από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια με την κυανόλευκη φανέλα. Πυροβολεί ασταμάτητα. Μια πραγματική μηχανή των γκολ, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς στη γραμμή
κρούσης. «Ως επιθετικός, ένας από τους προσωπικούς στόχους μου είναι
πάντα να σκοράρω πολλά γκολ. Αυτή τη σεζόν θέλω να γίνω πιο δυναμική και να προσπαθήσω να σκοράρω με διαφορετικούς τρόπους. Έχω
αρκετές καταπληκτικές συμπαίκτριες που θα είναι δίπλα μου στο γήπεδο,
ελπίζω ότι θα με βοηθήσουν να γίνω πιο ολοκληρωμένη παίκτρια», τόνισε χαρακτηριστικά η 26χρονη Αμερικανίδα σε συνέντευξή της.
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ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ
Α

ποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επιθετική
γραμμή της Πάφος FC στη λήξασα αγωνιστική περίοδο. Τα 16 τέρματα που πέτυχε ο
Σλοβάκος επιθετικός, Άνταμ Νέμετς, αποδείχθηκαν
αρκετά για να του χαρίσουν το «Χρυσό Παπούτσι»
και να τον αναδείξουν παραλλήλως σε πολυτιμότερο της ομάδας του. Αποτελεί, μάλιστα,
τον πρώτο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνιζόμενος σε ομάδα της επαρχίας Πάφου, παρέλαβε από την ΕΑΚ το εν
λόγω έπαθλο.
Ο ύψους 1.90μ. στράικερ,
όταν άρχισε να… πυροβολεί, η
ποδοσφαιρόφιλη κοινή γνώμη
αντιλήφθηκε ότι η καριέρα του μόνο
τυχαία δεν ήταν. Εθνική Σλοβακίας, Μπουντεσλίγκα με τις Καϊζερσλάουτερν και Ουνιόν Βερολίνου,
πέρασμα από τη Ρασίνγκ Γκενγκ. Ήλθε στην Κύπρο
«κουβαλώντας» πλούσιες ποδοσφαιρικές παραστά-

έπαθλο

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑΛΕΝΤΟ

Η

ιστιοπλόος μας, Μαριλένα Μακρή, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020» στην κατηγορία Laser Radial, ύστερα από την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ιαπωνία τον περασμένο
Ιούλιο. Η νεαρή πρωταθλήτρια, στα 16 της χρόνια πήρε πανάξια πρόκριση εξασφαλίζοντας
μία από τις 10 ολυμπιακές κάρτες πρόκρισης που έδινε ο συγκεκριμένος αγώνας! Η Μακρή
κατέλαβε την 50η θέση επί συνόλου 111 αθλητριών που συμμετείχαν, ωστόσο οι περισσότερες από τις αθλήτριες που ήταν μπροστά της, εκπροσωπούσαν χώρες που ήδη έχουν
εξασφαλίσει Ολυμπιακή κάρτα. Γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2002 και είναι μαθήτρια στο
Αθλητικό Λύκειο Λανιτείου στη Λεμεσό. Άρχισε την ιστιοπλοΐα στην ηλικία των 8 χρόνων στην
κατηγορία Optimis και στα 14 της έκανε την εμφάνιση της σε παγκύπριους αγώνες στην κατηγορία Laser 4.7, όπου κατέλαβε τη 2η θέση στην ηλικιακή κατηγορία U16. Το 2017 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Laser Radial Νέων U17 κατέλαβε τη 10η θέση, ενώ το 2018 ανέβηκε
ακόμη ψηλότερα καταλαμβάνοντας την 4η θέση στο Πανευρωπαϊκό Νέων Laser Radial και
την 9η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser Radial Νέων, όπως επίσης και 8η θέση ανάμεσα σε 155 αθλήτριες στα Laser 4.7 στην κατηγορία U18. Έκανε την πρώτη προσπάθεια για
πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Άαρχους πέρσι στη
Δανία και φέτος πέτυχε τον μεγάλο της στόχο. Προπονητή της είναι ο Χάρης Τσώλης και είναι
στον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου. Στην ηλικία των 16 ετών προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, ενώ πέτυχε μια σειρά από διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες της ηλικίας της.

Άνταμ
Νέμετς (ΠΑΦΟΣ FC)
σεις και έκανε τη διαφορά.
Τα 16 γκολ, αποτέλεσαν νέο ρεκόρ καριέρας σε
ένα πρωτάθλημα για τον Νέμετς, ξεπερνώντας την
επίδοσή του με τη φανέλα της Ζιλίνα, με την οποία
πέτυχε 14 (2006-07). «Είδε δίχτυα» στα 14 από τα
28 παιχνίδια που αγωνίστηκε ενώ τα τέσσερα συνεχόμενα ματς ανελλιπούς σκοραρίσματος, αποτέλεσε το καλύτερο σερί του. Το πέτυχε μεταξύ 27ης
και 30ής αγωνιστικής απέναντι σε Ερμή, Αλκή,
Δόξα και Ανόρθωση. Επίσης, δύο γκολ είναι τα περισσότερα που είχε σκοράρει σε έναν αγώνα και το
έπραξε δύο φορές. Η πρώτη επί της Ομόνοιας (4-2,
27/10/2018) και η δεύτερη απέναντι στον Ερμή (21, 11/2/2019).
Στην Πάφος FC έχουν να πουν τα καλύτερα για
τον Σλοβάκο. Μιλούν για επίπεδο επαγγελματία που
δεν το συναντάς εύκολα στην Κύπρο, για χαρακτήρα
χαμηλών τόνων που δουλεύει πολύ σοβαρά και για
άτομο που δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα.

Μαριλένα
Μακρή
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΑ

«Κίνητρο να
βραβευθείς
στη γιορτή
των Αρίστων»

«Έχει καταστεί πολύτιμος
θεσμός, μεγαλώνει χρόνο με το
χρόνο. Δεν είναι μία γιορτή που
περνά στο ντούκου»
Λόγια που ανήκουν στον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Ανδρέα Μιχαηλίδη,
ο οποίος θα παραστεί στη «Γιορτή των Αρίστων»
για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Οργανισμού.
Επί ευκαιρίας της εκδήλωσης που διοργανώνει
η ΕΑΚ, ο διοικητικός ηγέτης του ΚΟΑ μιλά για τη
στήριξη στους αθλητές, ενώ κάνει και απολογισμό για το έργο του συμβουλίου του μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου στο διοικητικό πηδάλιο.

-Θα παρευρεθείτε για πρώτη φορά ως πρόεδρος του ΚΟΑ στη «Γιορτή των Αρίστων».
Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι μία τέτοια εκδήλωση για τους αθλητές;
Είναι γιορτή, η οποία έχει καταστεί ένας πολύτιμος θεσμός, μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Δεν
είναι γιορτή που περνά στο ντούκου. Αποτελεί μεγάλο κίνητρο να πας να βραβευτείς, να τιμηθείς
μπροστά στον πρώτο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, την πολιτική και αθλητική ηγεσία, ζωντανά από την τηλεόραση και όχι μόνο, με τέτοια προβολή. Εμείς σαν ΚΟΑ στηρίζουμε αυτό τον
θεσμό. Είμαστε συνδιοργανωτές, επιχορηγούμε και ειλικρινά σας συγχαίρουμε γι’ αυτήν την πρωτοβουλία. Παράκληση, ευχή και ελπίδα μου είναι να είστε αντικειμενικοί, να βραβεύονται και να τιμώνται οι άξιοι και οι καλύτεροι, ούτως ώστε να αποκτά μεγαλύτερη αξία ο θεσμός και το βραβείο.
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«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΝΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ…»
-Έχετε συχνές συναντήσεις με διάφορους Φορείς. Ποια προβλήματα
εντοπίσατε;
Ένα βασικό πρόβλημα είναι το οικονομικό. Ο προϋπολογισμός μετά την κρίση
- που ήταν κάτι το αναμενόμενο - είναι
συνεχώς μειωμένος και λόγω του ότι οι
μισθοί, τα ωφελήματα αυξάνονται – και
σωστά αυξάνονται – μειώνεται το ποσό
που έχουμε για ανάπτυξη. Θέλουμε να
προσφέρουμε περισσότερα στον κόσμο.
Αν εξαιρέσω το γήπεδο Λεμεσού, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο στο οποίο αντιμετωπίσαμε μεγάλα προβλήματα αλλά
δόξα τω Θεώ από τις 24 Σεπτεμβρίου
βρισκόμαστε σε ευθεία πορεία υλοποί-

ησης, θέλουμε να δημιουργήσουμε και
άλλους χώρους άθλησης για τον κόσμο.
Επιθυμούμε να αναπτύξουμε τους χώρους των σχολείων που ανήκουν στις
σχολικές εφορείες, υπό το Υπουργείο
Παιδείας. Να μην είναι αλυσοδεμένοι,
απομονωμένοι. Να υπάρχουν ώρες για
να πηγαίνει ο κόσμος τα απογεύματα να
αθλείται, να τρέχει, να παίζει.
Επίσης, ένα τεράστιο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει ο Οργανισμός είναι ότι
υπάγεται στο Υπουργείο που να μην ξεχνάμε ότι είναι Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας. Δηλαδή είναι
τέσσερα κεφάλαια που από μόνα τους
θα μπορούσαν να απασχολήσουν ένα

-Γενικότερα, πώς είναι η συνεργασία σας με την ΕΑK;
Άριστη. Και παλιά είμαι βέβαιος ότι υπήρχε άριστη συνεργασία.
Με τη νέα διοίκηση της ΕΑΚ, κάτω από τον Ηρόδοτο Μιλτιάδους
έχουμε κοινή γραμμή στον αθλητισμό. Θα κάνουμε κοινά προγράμματα. Είναι στα σκαριά κάποιες σκέψεις που έχουμε ανταλλάξει. Θα υπογράψουμε και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, να
μην εξαρτάται από τον κάθε Μιχαηλίδη και τον κάθε Μιλτιάδους,
αλλά να είναι μέρος της πολιτικής και των δύο οργανισμών.

«ΉΤΑΝ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ»
-Ένας χρόνος στην προεδρία του ΚΟΑ. Πώς ήταν αυτή η
πορεία;
Ειλικρινά, είχα την εντύπωση ότι ήταν πολύ πιο εύκολη δουλειά. Ο Κλεάνθης Γεωργιάδης όταν μου παρέδιδε τα κλειδιά,
μού το είχε πει, αλλά δεν φαντάστηκα ότι ήταν τόσο δύσκολα.
Με το καλημέρα έγινε εκείνο το επεισοδιακό με το δελτίο υγείας
του Ουζόχο. Δοκιμάσαμε τις αντοχές μας σαν συμβούλιο, αλλά
και εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος. Ευτυχώς, το ξεπεράσαμε
και εφαρμόσαμε ένα σύστημα το οποίο θεωρούμε αεροστεγώς
κλειστό.
Μετά ήρθε το Μακάρειο και η Ομόνοια, το γήπεδο Λεμεσού
που είχε 15 τρύπες. Αυτά τα τρία κυρίως, μαζί με κάποια άλλα,
όπως το «Γλαύκος Κληρίδης» ένα στολίδι που κατέρρεε, το
«Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό ένα στολίδι που έσταζε και
στάζει. Και τελευταία η ταυτοποίηση της κάρτας φιλάθλου. Οπότε, ήταν μία δύσκολη χρονιά. Θέλω να πιστεύω ότι, εφόσον όλοι
λέμε ότι κρίνεσαι εκ του αποτελέσματος, σε κάποιο βαθμό μας
δικαιώνει. Τώρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα και σχεδιασμούς για τους οποίους διοριστήκαμε.
-Ποιοι στόχοι θα τεθούν επί τάπητος τη νέα χρονιά;
Προωθούμε πρόγραμμα για αθλητές προοπτικής. Διότι

στρατό από ειδικούς. Θεωρούμε ότι ένα
Υφυπουργείο Αθλητισμού είναι απαραίτητο. Για να μην παρεξηγηθώ, είπα να
προγραμματιστεί και να εφαρμοστεί από
την ημέρα που θα λήξει η θητεία μου στον
Οργανισμό. Να μην θεωρηθεί ότι το κάνω
για προσωπικό όφελος. Ο Υπουργός
Παιδείας όσο δυνατός και να είναι, όσο
πανέξυπνος, όταν έχει τόσους τομείς είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Ο τουρισμός…
πετά με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού, το ίδιο και το Ναυτιλείας.
Χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Κάνω έκκληση στην Πολιτεία
να προχωρήσει με πνεύμα κοινής συναίνεσης.

υπάρχουν ικανοποιητικοί σχεδιασμοί για αθλητές εγνωσμένης
αξίας. Αυτοί - τολμώ να πω ότι - αμείβονται ικανοποιητικά και
μπορούν να κάνουν προπονήσεις, προετοιμασίες και ούτω καθεξής. Για τα παιδιά με προοπτική υπάρχει κενό και θέλαμε να
κάνουμε ένα σχεδιασμό. Αυτό έμεινε πίσω.
Εγκρίναμε ένα ποσό, επιπρόσθετο, για την ΚΟΕΑΣ, για την
προετοιμασία αθλητών και αθλητριών που έχουν προκριθεί
για τους Ολυμπιακούς. Αλλά και ένα πόσο για όσους η ΚΟΕ πιστεύει ότι έχουν προοπτική. Αυτό τον σχεδιασμό θέλουμε να τον
εφαρμόσουμε και να τον υιοθετήσουμε για να μπορέσουμε να
δώσουμε ελπίδα στα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα. Να
παίρνουν ένα μισθό, έστω να καλύπτουν τα έξοδά τους.
Ταυτόχρονα, θέλουμε η διοίκηση μας να είναι αθλητοκεντρική, δηλαδή να βασιστεί πάνω στον αθλητή. Τιμούμε και σεβόμαστε τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία, αλλά χωρίς αθλητές ούτε
Ομοσπονδίες και Σωματεία υπάρχουν, ούτε ΚΟΑ και ΚΟΕ.

«ΚΟΙΜΑΜΑΙ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ»
-Μπαίνουμε σε Ολυμπιακή χρονιά. Πόσο αισιόδοξος
είστε για την προσπάθεια των αθλητών μας;
Θα είμαι εκεί με τη βοήθεια του Θεού σαν πρόεδρος του ΚΟΑ,
είτε εκπροσωπώντας τον Υπουργό Παιδείας είτε όχι, και κοιμάμαι και ονειρεύομαι ένα μετάλλιο. Αν έρθουν περισσότερα ποιος
θα έλεγε όχι, αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι ένα θα το
πάρουμε. Είναι η χρονιά μας. Μετά τον Κοντίδη που κέρδισε το
μετάλλιο ελπίζουμε τώρα να το επαναλάβει, ίσως και το χρυσό.
Έχει κάνει μία πανάξια προετοιμασία, όπως και οι άλλοι αθλητές που έχουν προκριθεί. Υποστηρίξαμε όλα τα παιδιά, κάποιοι
έχουν περισσότερες ελπίδες, κάποιοι λιγότερες. Δεν θέλω να
πω άλλα ονόματα, εκτός από το μετάλλιο Κοντίδη, για να είμαι
δίκαιος, όμως έχω κάποιες ελπίδες ότι κάποια παιδιά θα φέρουν
ένα μετάλλιο και θα χορεύουμε νυχθημερόν.

«ΣΑΝ ΣΚΥΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ…»

-Ποιο είναι το όραμά σας ως
πρόεδρος του ΚΟΑ;
Εγώ θεωρώ τον αθλητισμό
σαν ένα εφαλτήριο προσφοράς
και την προεδρία του ΚΟΑ σαν
σκυταλοδρομία. Έχω πάρει τη
σκυτάλη από κάποιους άλλους
και θα την παραδώσω σε κάποιους άλλους. Όταν την παραδώσω, έχω τη φιλοδοξία μαζί με
το Διοικητικό Συμβούλιο, τους
συνεργάτες, το προσωπικό, να
δώσουμε μία σκυτάλη καθαρή,
έντιμη και ωραία για να συνεχίσουν. Διότι δεν σταματά ποτέ η
ευθύνη και η δουλειά του ΚΟΑ.
Διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα,
το οποίο είναι ιερό, πρέπει να το
κάνουμε με εντιμότητα και καθαριότητα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σκιά. Ο κόσμος που
πληρώνει πρέπει να ξέρει ότι το
δημόσιο χρήμα πάει σε καλή μεριά. Συνεργαζόμαστε τέλεια με
το Υπουργείο Παιδείας, με τον
εκάστοτε Υπουργό, με τον Γενικό
Ελεγκτή και την υπηρεσία του.
Θέλουμε να μας ελέγχουν για να
μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
το διαχειριζόμαστε σωστά.
Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα εσωτερικά, στους δικούς μας
ανθρώπους. Οι συνεργάτες μας
στη διεύθυνση και στο προσωπικό, ναι μεν είμαστε περαστικοί,
αλλά να μας αντιμετωπίζουν ότι
έχουμε - σχεδόν πάντοτε για να
μην είμαι απόλυτος - καλές προθέσεις. Αν δεν συνεργαστούμε
και δεν δουλέψει μία χημεία δεν
θα πετύχουμε οτιδήποτε. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειαζόμαστε αμέριστα τη συνεργασία
τους, την επιδιώκουμε, την θέλουμε και αν κάνουμε λάθη να
μας τα συγχωρούν γιατί άνθρωποι είμαστε, όπως συγχωρούμε
και εμείς τα δικά τους.

CYPRIA

Provident

Athletes’ Savings Plan

Βρίσκεσαι στον παλµό του κάθε αγώνα, του κάθε αθλήµατος! Καλύπτεις,
παρατηρείς, καταγράφεις και παρουσιάζεις τα γεγονότα που συµβαίνουν σε κάθε
αγωνιστικό χώρο µε αντικειµενικότητα. Βρίσκεσαι ένα βήµα µπροστά από κάθε
αθλητικό γεγονός. Πίσω από κάθε οµάδα και κάθε αθλητή. Ποιος όµως βρίσκεται
πίσω από σένα; Ποιος θα σε στηρίξει όταν έρθει το τέλος της δικής σου καριέρας;
Οµαδικό Aσφαλιστικό Σχέδιο Cypria Provident Athletes’ Savings Plan.
∆ιασφαλίζει ένα αξιοπρεπές αύριο, για σένα και την οικογένειά σου!
Το Σχέδιο απευθύνεται σε µέλη της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) που
ενδιαφέρονται να έχουν ένα πρόγραµµα για την αφυπηρέτησή τους.

Ποσοστά
επένδυσης
1ος χρόνος 97%
2ος χρόνος 100%
3ος χρόνος 102%
και µετά

Χρονική Περίοδος
Ασφαλιστηρίου
για Εξαγορά
0-3
4 - 12
13 - 24
25+

µήνες
µήνες
µήνες
µήνες

Εκατοστιαίο
Ποσοστό
Εξαγοράς
0%
70%
90%
100%

Χαριστικές µονάδες: 0,75% από τον 5° χρόνο

Πλήρεις λεπτοµέρειες αναφορικά µε το Cypria Provident Athletes’ Savings Plan µπορείτε να ζητήσετε από το τµήµα Εξυπηρέτησης της CNP CYPRIALIFE στο τηλέφωνο
22 11 12 13 ή από τους Ασφαλιστικούς µας Συµβούλους, Λάζαρο Ιακώβου τηλ. 99533095 και Σταύρο Γεωργίου τηλ. 99222752. Πληροφορίες για τα επενδυτικά ταµεία µπορείτε να βρείτε
στα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών που βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα µας www.cnpcyprialife.com. Το Σχέδιο εµπίπτει στον κλάδο Ασφάλισης Ζωής.

Με πάνω από 24 χρόνια εµπειρίας, η CNP CYPRIALIFE είναι ηγετική δύναµη στον Ασφαλιστικό Κλάδο Ζωής και Υγείας. 80
χιλ. ασφαλισµένοι, 106εκ. κύκλος εργασιών, 450εκ. επενδύσεις υπό διαχείριση και υπερκάλυψη του δείκτη φερεγγυότητας
343% κατά την 31/12/18.
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ

app
mobile

www.cnpcyprus.com

CNP CYPRIALIFE LTD, Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές,
εγγεγραµµένη στην Κύπρο, Αρ. Εγγρ. HE46532, Λεωφ. Ακροπόλεως 17, 2006 Στρόβολος,
Τ.Θ. 20819, 1664 Λευκωσία, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών - Τηλ. 22 11 12 13, Φαξ. 22 36 34 07
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΚΎΠΡΟΥ

«Θα συνεχίσουμε
μαζί με στόχο ένα
καλύτερο μέλλον»
-Πολύχρονη η χορηγία της ΟΠΑΠ, η οποία εκφράζει το έργο της ΕΑΚ. Θα
το 1969, είτε σαν Ζώνη ΟΠΑΠ Κύπρου αργότερα και Εταιρία από το 2003.
θέλαμε το δικό σας σχόλιο…
-Η δράση του ΟΠΑΠ;
Αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των Κύπριων αθλητικογράφων και
Η ιστορία καταγράφει τη δράση της ΟΠΑΠ Κύπρου από τον Νοέμβριο του 1969
κατανοώντας τη σημαντική θέση της ΕΑΚ ως μέρος του κυπριακού αθλητισμού, η
μέχρι και σήμερα και με τους ανθρώπους του τόπου να εκτιμούν και να ανταποδίδουν
ΟΠΑΠ Κύπρου έχει επιλέξει να είναι εδώ και πολλά χρόνια ένας από τους δυνατούς
με την εμπιστοσύνη τους. Το 2008 καθορίστηκαν οι πέντε πυλώνες της κοινωνικής
και συνεπείς χορηγούς της ΕΑΚ. Πέρα από τη θεσμοθετημένη ετήσια χορηγία της, η
δράσης της εταιρίας ΟΠΑΠ Κύπρου, στη βάση των οποίων θα εκδήλωνε με συστηΟΠΑΠ Κύπρου εκφράζει πολύπλευρα την εκτίμηση στο έργο της ΕΑΚ, στηρίζοντας
ματικό πια τρόπο, την έγνοια της για την κυπριακή κοινωνία. Από τότε, με ειλικρίνεια
διαχρονικά σημαντικές εκδηλώσεις της, όπως για παράδειγμα η τελετή Βράβευσης
και συνέπεια, η ΟΠΑΠ Κύπρου στηρίζει την Υγεία, τον Πολιτισμό, την Παιδεία, το Πετων κορυφαίων αθλητών του τόπου μας. Μια εκδήλωση για την οποία η ΟΠΑΠ νιώριβάλλον και ασφαλώς τον Αθλητισμό. Μέσα από την πολυσήμαντη δράση της η
θει ιδιαίτερη ικανοποίηση αφού όλοι σχεδόν οι αθλητές που βραβεύονται, αποτεΕταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου αναδεικνύεται ως δυνατός σύμμαχος της κυπριακής κοινωλούν μέλη της οικογένειάς της! Είναι δηλαδή αθλητές, την προσπάθεια των οποίων η
νίας στηρίζοντας κάθε αγώνα του τόπου και των ανθρώπων του.
ΟΠΑΠ Κύπρου στηρίζει άμεσα και με συνέπεια.
-Μπήκαμε σε Ολυμπιακή χρονιά. Οι προσδοκίες για την
-Πώς ξεκίνησε η συνεργασία με την ΕΑΚ;
παρουσία της Κύπρου ποιες είναι;
Τη διαβεβαίωση πως η ΟΠΑΠ
Οι αθλητικοί συντάκτες εκτιμώντας σωστά τις ευνοϊκές προΗ παραδοσιακή στήριξη της εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου εκΚύπρου θα εξακολουθήσει να
οπτικές του κυπριακού αθλητισμού από τα έσοδα του ΠΡΟδηλώνεται στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα και μορφές του,
στέκεται έμπρακτα κοντά στην
ΠΟ, στήριξαν με θέρμη τη λειτουργία του αγαπημένου παιχνιμε ιδιαίτερη προσοχή στους αθλητές που τιμούν την Κύπρο
ΕΑΚ, στη βάση του αμφίδρομου
διού από την πρώτη στιγμή καθόδου του στο νησί το 1969 και
διεθνώς. Σύμμαχος του ΚΟΑ και της Κυπριακής Ολυμπιακής
σεβασμού και οφέλους, εξέπρόταξαν δίκαια τη δράση του Οργανισμού τότε, ΟΠΑΠ. Δίκαιη
Επιτροπής, διευκολύνει την υλοποίηση των σχεδιασμών τους
φρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος
όμως ήταν και η αντίδραση του ΟΠΑΠ αφού στάθηκε κοντά
στηρίζοντας ιδιαίτερα την Ολυμπιακή ομάδα της Κύπρου και τη
της ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης
στην νεοσύστατη το 1973 Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου,
διεθνή εκπροσώπησή τους. Στήριξη που άρχισε με την πρώτη
Αλετράρης. Σκοπός, είπε, είναι
τιμώντας μάλιστα και την πρώτη τελετή Βράβευσης των κορυσυμμετοχή της Κύπρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 1980 στη
να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις
φαίων αθλητών που είχε γίνει τον Μάιο του 1974! Η θεσμοθέΜόσχα και συνεχίστηκε με καθοριστικές παρεμβάσεις σε δύώστε οι αθλητικοί συντάκτες να
τηση της ετήσιας χορηγίας προς την ΕΑΚ, άρχισε το 1993 και
σκολες στιγμές.
ανταποκριθούν επιτυχώς στα
όχι μόνο συνεχίζεται αδιάλειπτα, αλλά και διαρκώς αναβαθμίΤο 2012, με σύμβολο την ελιά, το κατ΄ εξοχήν σύμβολο
νέα δεδομένα του χώρου τους
ζεται.
των Ολυμπιακών Αγώνων και με σύνθημα «Με τη νίκη», ΟΠΑΠ
και όχι μόνο. Αναφέρθηκε στην
-Πώς κύλισαν όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας;
Κύπρου και Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανανέωσαν τη συπολυετή χορηγία προς την ΕΑΚ,
Ίσως στην Ιστορία να μην καταγράφει άλλη πιο μακροχρόνια
νεργασία τους, η οποία περιλάμβανε και επιπρόσθετη στήριξη
στη δράση της ΟΠΑΠ Κύπρου
και σταθερή συνεργασία όπως αυτή που χαρακτηρίζει τη σχέση
σε αθλητές μας που θα διακρίνονταν στους Ολυμπιακούς του
και σε πολλά άλλα θέματα…
της ΟΠΑΠ Κύπρου με τον αθλητισμό και την Ένωση ΑθλητικοΛονδίνου. Από τότε, σταθερά και θεσμοθετημένα, η ΟΠΑΠ
γράφων Κύπρου. Είναι μια συνεργασία εξαίρετη που λειτουργεί
Κύπρου στηρίζει τους αθλητές της Ολυμπιακής ομάδας της
στη βάση του αμφίδρομου σεβασμού και με τα αποτελέσματά της να μετρούν ωφέΚύπρου, οι οποίοι με τη σειρά τους, τιμούν τη χώρα με τις μεγάλες τους διακρίσεις.
λιμα για τον αθλητισμό και την κοινωνία του τόπου, ευρύτερα.
Αυτό σίγουρα θα κάνουν και στους Ολυμπιακούς στο Τόκιο, προσβλέποντας όχι σε
-Σε τι προσβλέπει η ΟΠΑΠ στο μέλλον από αυτήν τη συνεργασία;
μετάλλιο, αλλά σε μετάλλια!
Η φιλοσοφία δράσης και λειτουργίας της εταιρίας, υπαγορεύει να στέκεται δίπλα
-Οι ευχές σας για το 2020;
από αυτούς που επιζητούν τη διάκριση μέσα από τη δύναμη, την καθαρότητα και την
Δεν μπορούν παρά να εστιάζουν στην ίδια την πατρίδα μας και τον αγώνα που διεποιότητα της προσπάθειάς τους. Αυτές είναι και οι αρχές που στηρίζουν τη συνεργαξάγει για δικαίωση, ειρήνη και σταθερότητα. Η προοπτική του συνόλου είναι αυτή που
σία της ΟΠΑΠ με την ΕΑΚ, προσβλέποντας σε ένα κοινό σκοπό. Να δημιουργηθούν
καθορίζει και το πόσο ευοίωνο μπορεί να είναι το μέλλον για τις μονάδες του συνόοι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις ώστε, τόσο οι αθλητικοί συντάκτες να ανταπολου. Συνεπώς η υποχρέωση όλων μας είναι να προσπαθήσουμε, ο καθένας από τον
κριθούν επιτυχώς στα νέα δεδομένα του χώρου τους, όσο και η ΟΠΑΠ να μπορέσει
δικό το χώρο και ρόλο, ώστε η νέα χρονιά να είναι δημιουργική και παραγωγική σε
να προτάξει την κοινωνική δράση της με τον πιο δημιουργικό τρόπο για τον τόπο και
όλους τους τομείς. Με την υγεία βέβαια να αποτελεί την πρώτιστη έγνοια μας, για τον
τον κυπριακό αθλητισμό.
κάθε ένα άνθρωπο του τόπου μας!
-Λίγα λόγια για την ΟΠΑΠ που είναι αιμοδότης του αθλητισμού;
-Θα θέλαμε το καταληκτικό σας σχόλιο…
Τον χαρακτηρισμό «αιμοδότης του κυπριακού αθλητισμού» τον έδωσαν από το
Η ΟΠΑΠ Κύπρου θα εξακολουθήσει να στέκεται έμπρακτα κοντά στην ΕΑΚ, στη
1969 οι αθλητικοί συντάκτες αφού μέτρησαν τα άμεσα οφέλη από την κάθοδο του
βάση του αμφίδρομου σεβασμού και οφέλους. Θα συνεχίσουμε μαζί την πορεία μας,
ΠΡΟ-ΠΟ. Τον χαρακτηρισμό αυτό, ο ΟΠΑΠ τον κράτησε και τον τιμά για 50 τώρα
με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για εσάς και τη δουλειά σας για τον κυπριακό αθλητιχρόνια, όποια κι αν είναι τα δεδομένα λειτουργίας του. Είτε με τη μορφή Οργανισμού
σμό, αλλά και για την κυπριακή κοινωνία στο σύνολό της.

[ 28 ]αριστείς
ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

1973-2018
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
ΓΣΠ και ΓΣΕ
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
Πεζοπορικός (ποδόσφαιρο)
Εθνική ανδρών (βόλεϊ)
Εθνική παίδων (ποδόσφαιρο)
Πεζοπορικός (μπάσκετ)
Παφιακός (βόλεϊ)
Πεζοπορικός (μπάσκετ)
Εθνική εφήβων σκιτ
ΑΠΟΕΛ (μπάσκετ)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
Εθνική ανδρών (βόλεϊ)
Κεραυνός (μπάσκετ)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
ΑΕΛ (μπάσκετ)
ΑΕΛ (μπάσκετ)
Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
Εθνικός Άχνας (ποδόσφαιρο)
Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο)
Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
ΑΕΛ (ποδόσφαιρο)
Απόλλων (ποδόσφαιρο)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
AEK (ποδόσφαιρο)

ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

1973-2018

1973 Ανδρέας Στυλιανού (ποδόσφαιρο)
1974 Ανδρέας Στυλιανού (ποδόσφαιρο)
1975 Γκρέγκορι Σάββα (ποδόσφαιρο)
1976 Σωτήρης Καϊάφας (ποδόσφαιρο)
1977 Ανδρέας Κανάρης (ποδόσφαιρο)
1978 Σωτήρης Καϊάφας (ποδόσφαιρο)
1979
1980 Κώστας Παπακώστας (τζούντο)
1981 Μάριος Κασιανίδης (στίβος)
1982 Γιαννάκης Γιαγκουδάκης
(ποδόσφαιρο)
1983 Φίλιππος Φιλίππου (στίβος)
1984 Πέτρος Κυρίτσης (σκοποβολή)
1985 Μάριος Χατζηανδρέου (στίβος)
1986
1987 Μάικ Τύμβιος (σκοποβολή)
1988
1989 Ανδρέας Βούρκας (σκοποβολή)
1990 Μάριος Χατζηανδρέου (στίβος)
1991 Μάριος Χατζηανδρέου (στίβος)
1992 Σταύρος Μιχαηλίδης (κολύμβηση)
1993 Αντώνης Ανδρέου (σκοποβολή)
1994 Αντώνης Ανδρέου (σκοποβολή)
1995 Αντώνης Ανδρέου (σκοποβολή)
1996 Άννινος Μαρκουλίδης (στίβος)
1997 Άννινος Μαρκουλίδης (στίβος)
1998 Άννινος Μαρκουλίδης (στίβος)
1999 Γιώτης Εγκωμίτης (ποδόσφαιρο)
2000 Αντώνης Ανδρέου (σκοποβολή)
2001 Άννινος Μαρκουλίδης (στίβος)
2002 Ηρόδοτος Γιωργαλλάς (γυμναστική)
2003 Μάρκος Παγδατής (τένις)
2004 Μάρκος Παγδατής (τένις)
2005 Κυριάκος Ιωάννου (στίβος)
2006 Μάρκος Παγδατής (τένις)
2007 Γιώργος Αχιλλέως (σκοποβολή)
2008 Αντώνης Νικολαϊδης (σκοποβολή)
2009 Κυριάκος Ιωάννου (στίβος)
2010 Γιώργος Αχιλλέως (σκοποβολή)
2011 Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης
(ποδόσφαιρο)
2012 Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα)
2013 Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα)
2014 Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα)
2015 Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα)
2016 Μίλαν Τραϊκοβιτς (στίβος)
2017 Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα)
2018 Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοΐα)

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

1973-2018
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Μαρία Λάμπρου (στίβος)

2001
2002
2003
2004

Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια)
Βάιτσεχ Κόβαλτσικ (Ανόρθωση)
Μάριος Νεοφύτου (Ανόρθωση)
Γιόζεφ Κόσλεϊ (Ομόνοια)
Λούκας Σόσιν (Απόλλων)
Λούκας Σόσιν (Απόλλων)
Λούκας Σόσιν (Απόλλων)
Εστέβαν Σολάρι (ΑΠΟΕΛ)
Λούκας Σόσιν (Ανόρθωση),
Νταβίντ ντα Κόστα (Δόξα)
Λούις Σερζάο (Δόξα)
Ζοεάνο Σιάβες (Ερμής)
Ζοσέ Σεμέδο (Πέγεια)

Μαρία Λάμπρου (στίβος)

Άντρη Αβραάμ (στίβος)
Άντρη Αβραάμ (στίβος)
Λένκα Λεωνίδου (κολύμβηση)
Άντρη Αβραάμ (στίβος)
Έλλη Ευαγγελίδου (στίβος)
Έλλη Ευαγγελίδου (στίβος)
Δώρα Κυριάκου (στίβος)
Φανή Θεοφάνους (σκοποβολή)
Δώρα Κυριάκου (στίβος)
Δώρα Κυριάκου (στίβος)
Δώρα Κυριάκου (στίβος)
Δώρα Κυριάκου (στίβος)
Ναταλία Ρουμπίνα (κολύμβηση)
Μαρία Παπαδοπούλου (κολύμβηση)
Μαρία Παπαδοπούλου (κολύμβηση)
Αλίσσα Καλλινίκου (στίβος)
Άντρη Σιάλου (στίβος)
Άντρη Σιάλου (στίβος)
Άννα Φοιτίδου (στίβος)
Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή)
Ελένη Αρτυματά (στίβος)
Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή)
Ελένη Αρτυματά (στίβος)
Χρισταλλένη Τρικωμίτη (γυμναστική)
Παναγιώτα Ανδρέου (σκοποβολή)
Ελένη Αρτυματά (στίβος)
Ελένη Αρτυματά (στίβος)
Κυριακή Κουττούκη (ταε κβο ντο)
Κυριακή Κουττούκη (ταε κβο ντο)
Ραμόνα Παπαϊωάννου (στίβος)
Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή)
Διαμάντω Ευρυπίδου (γυμναστική)

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΤΑΛΕΝΤΑ 2008-2019
2008 Τιμοθέα Διόλο (τάεκβοντο)
Νίκος Θωμά (αυτοκίνητο)
Μιχάλης Μαλεκκίδης (ιστιοπλοΐα)
2009 Μαριώτα Αγγελοπούλου (μπιτς βόλεϊ)
Μανωλίνα Κωνσταντίνου (μπιτς βόλεϊ)
Στέλλα Χριστοφόρου (στίβος
2010 Αλέξανδρος Πουρσανίδης (στίβος)
Λεοντία Καλλένου (στίβος)
2011 Μιχάλης Κρασιάς (γυμναστική)
2012 Πέτρος Χρυσοχόος (τένις)
Ελενα Πρατσή (δίαθλο)
2013 Σκέυη Ανδρέου (στίβος)
Νικόλας Ιωαννίδης (δίαθλο-τρίαθλο)
2014 Ανδρέας Μακρής (ποδόσφαιρο)
Στέφανος Νικολαΐδης (σκοποβολή)
Θέμης Χριστοδούλου (γυμναστική)
2015 Μάριος Γεωργίου (γυμναστική)
Βασιλική Κούρρη (τζούντο)
2016 Ηλία Γεωργίου (ενόργανη γυμν.)
Γιώργος Κονιαράκης (στίβος)
2017 Μενέλαος Ευσταθίου (τένις)
Παναγιώτα Χαραλάμπους (σκοποβολή)
2018 Ελένη Αριστοδήμου (ποδόσφαιρο)
2019 Μαριλένα Μακρή (ιστιοπλόος)

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΕΣ

2007-2018

2007 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση)
2008 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση),
Αντώνης Αρέστη (στίβος)
2009 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση),
Αντώνης Αρέστη (στίβος)
2010 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση)
2011 Αντώνης Αρέστη (στίβος)
2012 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση),
Αντώνης Αρέστη (στίβος)
2013 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση)
2014 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση)
2015 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση)
2016 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση)
Αντώνης Αρέστη (στίβος)
2017 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση)
Αντώνης Αρέστη (στίβος)
Νεόφυτος Νικολάου (σκοποβολή)
2018 Αντώνης Αρέστη
2019 Καρολίνα Πελενδρίου (κολύμβηση),
Βίκτωρας Πενταράς (στίβος)

ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ 1977-2019
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια)
Ανδρέας Κανάρης (Ομόνοια)
Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια)
Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια)
Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια)
Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια)
Πανίκος Χατζηλοϊζου (Άρης)
Σιλβέστερ Βέρνον (Πεζοπορικός)
Λένος Κίττος (Ερμής)
Γιώργος Σαββίδης (Ομόνοια)
Γιάννος Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ)
Σπαζ Τζεβίζοφ (Ομόνοια)
Τάσος Ζουβάνης (Παραλίμνι)

44
20
28
23
14
19
17
14
24
22
32
23

1989 Νάιτζελ Μακνίλ (Σαλαμίνα)
1990 Σίνισα Γκόγκιτς (ΑΠΟΕΛ)
1991 Σουάτ Πεσίροβιτς (Απόλλων)
Πανίκος Ξιούρουππας (Ομόνοια)
1992 Γιόζεφ Τζούριακ (Ομόνοια)
1993 Σλάτζαν Τσέποβιτς (Απόλλων)
1994 Σίνισα Γκόγκιτς (Ανόρθωση)
1995 Πάμπης Ανδρέου (Σαλαμίνα)
1996 Γιόζεφ Κίπριχ (ΑΠΟΕΛ)
1997 Μιχάλης Κωνσταντίνου (Παραλίμνι)
1998 Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια)
1999 Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια)
2000 Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια)

19
19
19
21
25
26
25
25
17
42
35
34

2005
2006
2007
2008
2009
2010

30
24
33
21
21
28
20
16
24
22

2011
2012
2013
2014

2015
2016

2017
2018
2019

Μίλιαν Μρντάκοβιτς (Απόλλων)
Φρέντι ντο Σάντος (Ομόνοια)
Μπερνάνδο Βασκονσέλος (Αλκή)
Ζόρζε Μοντέιρο (ΑΕΛ)
Γκαστόν Σανγκόι (Απόλλων)
Μάρκο Ταγκμπατζούμι (Ερμής)
Μίκαελ Ποτέ (Ομόνοια)
Αντρέ Άλβες (ΑΕΚ)
Φερνάνδο Καβενάγκι (ΑΠΟΕΛ)
Ντίμιταρ Μακρίεφ (Σαλαμίνα)
Ματ Ντάρμπισαϊρ (Ομόνοια)
Ματ Ντάρμπισαϊρ (Ομόνοια)
Ανταμ Νέμετς (Πάφος FC)

21
17
18
18
18
17

19
24
23
16
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ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1973-2019

ΑΡΙΣΤΕΙΟ EAK 1979-2019
1979 Αντώνης Παπαδόπουλος
και Περικλής Δημητρίου
1980 Ντίνος Μιχαηλίδης
1981 Σταύρος Τζωρτζής
1982 Κίκης Λαζαρίδης
1983
1984 Δημητράκης Στεφανίδης
1985 Κλεάνθης Γεωργιάδης
1986
1987
1988 Όμιλος παραπληγικών Κύπρου
1989 Ολυμπιακή ομάδα Κύπρου
1990
1991
1992 ΓΣΟ
1993 Στέλιος και Έλλη Ιωάννου
1994 ΓΣΠ
1995 Ουράνιος Ιωαννίδης
1996 Δομνίτσα Λανίτου-Καβουνίδου
1997 Κύπριος γονέας
1998 Νίκος Ελευθεριάδης
και Αντώνης Καράς (Τίμιο Παιχνίδι)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Ελληνικό Κράτος
Παγκύπριο Γυμνάσιο
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
ΟΠΑΠ
Εθνική Ελλάδας (ποδόσφαιρο)
Κυριάκος Νεοκλέους
Μάριος Λευκαρίτης

Ανόρθωση
Οικογένεια Παύλου Κοντίδη
Ανδρέας Χατζηβασιλείου
ΓΣΕ & ΓΣΠρ.
Οικογένεια Στέλιου Κυριακίδη
Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου
Ανδρούλα Βασιλείου
Μάρκος Παγδατής

1973 Ανδρέας Κανάρης (ποδόσφαιρο)
Πανίκος Ευθυμιάδης (ποδόσφαιρο)
1974 Παύλος Βασιλείου (ποδόσφαιρο)
1975
1976 Νίκος Χαραλάμπους (ποδόσφαιρο)
1977 Στεφανής Μιχαήλ (ποδόσφαιρο)
1978
1979 Στέφανος Λυσάνδρου (ποδόσφαιρο)
1980 Ντίνος Φυσεντζίδης (μπάσκετ)
Δημήτρης Κούδας (ποδόσφαιρο)
Μάκης Αλκιβιάδης (ποδόσφαιρο)
1981
1982 Νίκος Πασπαλλής (ποδόσφαιρο)
1983 Χαράλαμπος Μενελάου (ποδόσφαιρο)
1984 Κουμής Λουκά (ποδόσφαιρο)
1985 Ανδρέας Κανάρης (ποδόσφαιρο)
1986 Φοίβος Βραχίμης (ποδόσφαιρο)
1987 Τάκης Ηροδότου (ποδόσφαιρο)
1988 Κλείτος Ερωτοκρίτου (ποδόσφαιρο)
Λάκης Λάμπρου (ποδόσφαιρο)
1989 Πέτρος Πατσιάς (βόλεϊ)
1990
1991 Βασίλης Χειμωνής (στίβος)
1992 Κώστας Τσερκέζος (ποδόσφαιρο)
1993 Πανίκος Ορφανίδης (ποδόσφαιρο)
1994 Τάσος Ζουβάνης (ποδόσφαιρο)
1995 Γιαννάκης Γιαγκουδάκης (ποδόσφαιρο)
1996 Κώστας Παπαζησίμου (βόλεϊ)
1997 Αντώνης Κονναρής (χάντμπολ)
1998 Χρίστος Κολιαντρής (ποδόσφαιρο)
1999 Μάριος Κασιανίδης (στίβος)
2000 Γιάννος Ιωάννου (ποδόσφαιρο),
Δημήτρης Χρίστου (βόλεϊ)
2001 Μιχάλης Οικονόμου (ποδόσφαιρο),
Πέτρος Κοντός (βόλεϊ)
2002 Γιώργος Χριστοδούλου (ποδόσφαιρο)
2003 Αλεξία Ροτσίδου (βόλεϊ)
2004 Αντώνης Ζέμπασιης (ποδόσφαιρο)
Γιώργος Χρυσοστόμου (βόλεϊ)
2005 Χρίστος Στυλιανίδης (μπάσκετ)
2006 Χρύσης Χρυσοστομίδης (βόλεϊ)
2007 Γιαννούλα Ορφανού (βόλεϊ)
2008 Μιχάλης Φωτίου (βόλεϊ)
2009 Γιώτης Εγκωμίτης (ποδόσφαιρο)
2010 Ηρόδοτος Γιωργαλλάς (γυμναστική)
2011 Ανδρέας Μουσκάλλης (ποδόσφαιρο)
2012 Γιώργος Πενηνταέξ (διαιτητής)
2013 Νίκος Καρτακούλης (ακαδημαϊκός)
2014 Παύλος Ιωάννου (βόλεϊ)
2015 Μιχάλης Πασιαρδής (λογοτέχνης - παράγ.)
2016 Γιώργος Αναστασιάδης (μπάσκετ)
2017 Κων/νος Χαραλαμπίδης (ποδόσφαιρο)
2018 Τότης Ιορδάνου (Ιστιοπλόος)
2019 Πανίκος Ξιούρουππας («Ηλιαχτίδα Ζωής»)

ΕΠΑΘΛΟ «ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»

2000-2019
2000 Κεραυνός

2001 Εθνική Ενόπλων (βόλεϊ)
2002 Εθνική σκιτ (ανδρών και εφήβων)
2003 Ομοσπονδία σκοποβολής
2004 Καρολίνα Πελενδρίτου
2005 ΚΟΕΑΣ
2006 ΑΕΛ
2007 Ομοσπονδία σκοποβολής
2008 Ανόρθωση
2009 ΑΠΟΕΛ
2010 Εθνική σκιτ (ανδρών)
2011 ΑΠΟΕΛ
2012 ΑΠΟΕΛ
2013 Ελένη Αρτυματά
2014 Δημήτρης Λόρδος
2015 Παγκύπριος Νέας Υόρκης
2016 Ολυμπιακή Ομάδα
2017 Νίκος Καρτακούλης
2018 Εθνική Ομάδα Γυναικών Σκητ
2019 Πέτρος Κυπριανού

ΕΠΑΘΛΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2001-2019

2001 Νίκος Γρηγορίου
2002 Αλέκος Ιακωβίδης
2003 Ανδρέας Χατζηβασιλείου
2004 Ανδρέας Γεωργιάδης
2005 Πανίκος Ιακώβου
2006 Κώστας Χατζηανδρέου
2007 Ανδρέας Στυλιανού
2008 Ανδρέας Σταύρου
2009 Νίκος Μαρκουλλίδης
2010 Ηρώ Τσαγγαρίδου-Μιτσίδου
2011 Φίλιος Χριστοδούλου
2012 Αντώνης Δράκος
2013 Κώστας Χριστοδουλάκης
2014 Ρούλα Κατσαμπή
2015 Χαράλαμπος Λόττας
2016 Λουκάς Καλογήρου
2017 Κώστας Σχίζας
2018 Πάρις Παπαέλληνας
2019 Κάλλη Χατζηιωσήφ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2018-2019
2018 Σίμος Γαλαταριώτης, Αντώνης Ιωάννου
2019 Τίο Έλληνας

#eakawards

#eakawards

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΠΑΘΛΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

www.eak.org.cy

