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Α γαπητοί φίλοι του Αθλητισμού,
Η πανδημία του COVID-19 ανέτρεψε τα πάντα στον πλανή-

τη μας, και ασφαλώς ο αθλητισμός δεν μπόρεσε να αποτελέ-
σει εξαίρεση. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και οι 
ακυρώσεις και αναβολές δεκάδων αθλητικών διοργανώσεων, κα-

τέγραψαν το 2020 στην ιστορία ως μια 
αθλητική χρονιά με ελλείψεις και πολλά 
εμπόδια. 

Όμως, ο αθλητισμός έδειξε το δρόμο 
στην κοινωνία και παρά τα προβλήματα, 
οι αθλητές και αθλήτριες επανήλθαν, σε 
όλο τον κόσμο, και υπό νέες πρωτόγνω-
ρες συνθήκες, μόχθησαν και αγωνίστη-
καν, δίνοντας μας την ευκαιρία να δού-
με το φως στην άκρη του τούνελ. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο αθλητι-
σμός έδειξε το δρόμο στην έξοδο από 
την πανδημία, με την επανέναρξη του 
αθλητισμού, τους μήνες που ακολού-
θησαν του ξεσπάσματος της πανδημίας.

Η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ), με υψηλό το συναί-
σθημα της ευθύνης, προχώρησε παρά τις δυσκολίες, στη διορ-
γάνωση της 48ης Γιορτής των Αρίστων, υλοποιώντας τη σχετική 
δέσμευσή της προς τον κυπριακό αθλητισμό, η οποία ξεκίνησε τη 
δεκαετία του ’70. Η ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών, αθλητριών 
και ομάδων του 2020 θα λάβει χώρα, έστω υπό περιορισμούς και 
με κοινωνικές αποστασιοποιήσεις και μάσκες.

Ως ΕΑΚ ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας για την εξαιρε-
τική τους υποστήριξη προς το έργο μας, παρά τα εμπόδια που τους 
έβαλε και αυτούς η πανδημία. Χωρίς τους χορηγούς μας, δεν θα 
ήταν σε θέση η ΕΑΚ να διοργανώσει αυτή την τελετή και συνεπακό-
λουθα όλες τις υπόλοιπες δράσεις της μέσα στο χρόνο, οι οποίες 
στόχο έχουν την ισχυροποίηση και προστασία του επαγγέλματος 
της αθλητικής δημοσιογραφίας και την ενίσχυση του αθλητισμού 
στη χώρα μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους της ΕΑΚ όλους 
όσους θα τιμηθούν στη 48η Γιορτή των Αρίστων και να τους ευ-
χαριστήσω για όλα όσα έκαναν και κάνουν, ο καθένας από το δικό 
του ρόλο.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΠΑΠ
ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης»

ΕΠΑΘΛΟ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»
Αλέξης Λύρας

ΕΠΑΘΛΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Δημήτρης Ευθυμίου

ΒΡΑΒΕΙΑ UNICARS
ΈΠΑΘΛΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

ΕΠΑΘΛΟ  SPECIAL OLYMPICS
Θέκλα Δημητρίου ( Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου)
Μιχαλάκης Προκοπίου (Ίδρυμα Άγιος Στέφανος)

ΒΡΑΒΕΙΑ CYTAVISION 
MVP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 
Φαμπιάνο (Ομόνοια)

MVP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ 
Κριστίνα Μαρί Φρίντα (Απόλλων Ladies)

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΝΔΕΚΑΔΑ 
Φαμπιάνο (Ομόνοια), Γιαν Λέσγιακς (Ομόνοια), Ατίλα Σάλαϊ (Απόλλων), 
Μίκαελ Λούφτνερ (Ομόνοια), Άνταμ Λανγκ (Ομόνοια), Ζόρντι Γκόμεθ 
(Ομόνοια), Σίτο Ριέρα (ΕΝΠ/ΑΕΛ), Έρικ Μποτεάκ (Ομόνοια), Ιβάν Τρι-
σκόφσκι (ΑΕΚ), Ιωάννης Πίττας (Απόλλων), Νικολά Ντιγκινί (Απόλλων)

ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ
Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)

ΒΡΑΒΕΙΑ «HERCULES TROPHIES»
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΗ
Καρολίνα Πελενδρίτου, Μαρία Μάρκου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΠΑΘΛΟ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΑΛΕΝΤΑ
Νικόλας Αντωνίου  
Πέτρος Χριστοδουλίδης 
Αιμιλία Κολοκοτρώνη

ΟΙ

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2020
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΕΑΚ
____________

ΑΝΔΡΕΣ
Ιούλιος Αργυρού (Χάντμπολ) 
Γιώργος Αχιλλέως (Σκοποβολή) 
Παύλος Κοντίδης (Ιστιοπλοΐα) 
Σάιμον Μιχαήλ (Μπάσκετ) 
Πέτρος Χρυσοχός (Τένις) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Κάλια Αντωνίου (Κολύμβηση) 
Σοφία Ασβεστά (Τζούντο) 
Κατερίνα Ζακχαίου (Βόλεϊ)
Ανδρονίκη Λαδά (Στίβος) 
Κωνσταντίνα Νικολάου (Σκοποβολή) 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ
Ανόρθωση (Χάντμπολ) 
Κεραυνός (Μπάσκετ) 
Ομόνοια (Ποδόσφαιρο) 

ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΕΛ (Μπάσκετ) 
Απόλλων Ladies (Ποδόσφαιρο) 
Ε.Ν. Αθηένου (Χάντμπολ)

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Χαράλαμπος Τιμοθέου, Τόνις Χριστοδούλου, Λεύ-
κιος Μιλτιάδους, Αναγέννηση Δερύνειας

ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ» 
ΚΟΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Άντρη Σιάλου

ΕΙΔΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Άντρη Ελευθερίου

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
 Ντίνος Μιχαηλίδης
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Ο Ιούλιος Αργυρού είναι βασικό στέλεχος της 
Ανόρθωσης, η οποία έγραψε ιστορία στο EHF 
European Cup (τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διορ-
γάνωση). Προκρίθηκε στους «8» της διοργάνω-
σης, μια τεράστια επιτυχία που είχε τη συμβολή 
του έμπειρου χειροσφαιριστή. Εξαιρετική καριέ-
ρα για τον Αργυρού, που αγωνίστηκε και στην 
ΑΕΚ Αθηνών. Στα 37 του χρόνια διαπρέπει και 
αποτελεί έναν από τους κορυφαίους χειροσφαι-
ριστές που ανέδειξε το άθλημα στην Κύπρο. Με 
το ταλέντο, την εμπειρία και την προσωπικότη-
τα του, βοηθά την Ανόρθωση να κάνει βήματα 
μπροστά και είναι από τους στυλοβάτες της εκ-
πληκτικής πορείας της σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ο Γιώργος Αχιλλέως κατετάγη 5ος στο Πα-
γκόσμιο Κύπελλο της Λευκωσίας τον Μάρτιο, 
τη μοναδική διεθνή διοργάνωση της ISSF που 
διεξήχθη σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά, ενώ το 
τέλος του έτους τον βρήκε στο Νο11 τόσο της 
Παγκόσμιας όσο και της Πανευρωπαϊκής Κα-
τάταξης στο Σκητ, υψηλότερα και στις δύο από 
κάθε άλλον Κύπριο σκήτερ. Επίσης, αναδείχθη-
κε πρωταθλητής Κύπρου για 14η φορά στην 
καριέρα του, που αποτελεί ρεκόρ. Το 2020 ήταν 
ο μόνος σκήτερ που κέρδισε δύο από τους έξι 
αγώνες του Παγκύπριου Πρωταθλήματος και 
με 609/625 δίσκους – προσμετρούν οι πέντε 
καλύτεροι αγώνες κάθε αθλητή – αναδείχθηκε 
πρωταθλητής, ολοκληρώνοντας το 2020 με 
122/125 κατά μέσο όρο. 

Ο Παύλος Κοντίδης πήρε τη 12η θέση στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Laser τον Φεβρουάριο 
στην Αυστραλία και τη 16η στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα τον Οκτώβριο στην Πολωνία. Τον 
Μάρτιο του 2020 βρέθηκε στην κορυφή της 
παγκόσμιας κατάταξης της ιστιοπλοΐας στην κα-
τηγορία σκαφών τύπου Laser. Ο Κύπριος Ολυ-
μπιονίκης σκαρφάλωσε στο Νο1 του κόσμου 
για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Σταθερά σε 
ψηλές πτήσεις ο Λεμεσιανός πρωταθλητής μας, 
που προσδοκεί και μέσα στο 2021 να έχει μεγα-
λύτερες επιτυχίες. Από το 2018 είχε εξασφαλί-
σει θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 

Ιούλιος Αργυρού Γ ιώργος Αχιλλέως

Ο Σάιμον Μιχαήλ του Κεραυνού είχε καθοριστική συνεισφορά στην ιστορική πρώ-
τη πρόκριση κυπριακής ομάδας στο Basketball Champions League. Αποτέλεσε 
βασικό στέλεχος της ομάδας του Στροβόλου στο Basketball Champions League, 
με 10.5 πόντους μέσο όρο στον προκριματικό όμιλο της Λευκωσίας. Είναι πρώτος 
σε ασίστ (4,5 μ.ο.) για τον Κεραυνό στη σεζόν 2020-21, ενώ καταγράφει και 11 
πόντους μ.ο. Τεράστια η εξέλιξη για τον διεθνή μπασκετμπολίστα της ομάδας του 
Στροβόλου, φθάνοντας με την ομάδα του στον τελικό κυπέλλου τον οποίο έχασε 
από την Πετρολίνα ΑΕΚ, ενώ διεκδικεί το πρωτάθλημα.

Ο Πέτρος Χρυσοχός, ο οποίος με το τέλος του 2020 ήταν Νο394 στην παγκό-
σμια κατάταξη της ΑΤP, κατέκτησε δύο τίτλους σε τουρνουά επιπέδου Future, τον 
Μάρτιο στο Λας Βέγκας και τον Νοέμβριο στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Παρόλο που υπήρξε 
μεγάλη αποχή λόγω της κατάστασης με τον κορωνοϊό, στο στο Σαρμ Ελ Σέιχ έδειξε 
τις μεγάλες δυνατότητές του και έφθασε στον τίτλο. Ο πρωταθλητής μας στο τένις, 
έχει σταθερή πορεία και προσδοκεί να φθάσει ακόμη υψηλότερα στην παγκόσμια 
κατάταξη. 

Σάιμον 
Μιχαήλ 

Πέτρος 
Χρυσοχός

Παύλος Κοντ ίδης 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
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H κολυμβήτρια Kάλια Αντωνίου πέτυχε δύο νέα παγκύπρια ρεκόρ σε μίτινγκ στις 
ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2020. Συγκεκριμένα, πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ Γυναι-
κών στα 50μ ελεύθερο με 25.59, οκτώ εκατοστά μακριά από το 25.51 που είναι 
το χαμηλό όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, πέτυχε και νέο 
Παγκύπριο ρεκόρ Γυναικών στα 100μ ελεύθερο με 55.92. Ήταν μια καλή χρο-
νιά για την κολυμβήτρια από τη Λεμεσό, που επιβεβαιώνει την ανέλιξή της και την 
ανοδική πορείας της. Η 20χρονη κολυμβήτρια προσδοκεί σε ακόμη καλύτερες 
επιδόσεις στο μέλλον.

Η Σοφία Ασβεστά κατετάγη τρίτη και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊ-
κό πρωτάθλημα τζούντο ηλικίας κάτω των 21 (Κ21) τον Νοέμβριο στην Κροατία, 
ενώ πήρε την 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τζούντο ηλικίας κάτω των 
23 ετών (Κ23). Εν καιρώ πανδημίας με τον κορωνοϊό και με ελλιπή προετοιμασία 
λόγω των περιοριστικών μέτρων, το κυπριακό τζούντο θριάμβευσε σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του τζούντο που η Κύπρος κατέκτησε 
μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων, ενδεικτικό της τεράστιας προ-
σπάθειας της αθλήτριάς μας και της προόδου της.

Κάλια 
Αντωνίου 

Σοφία 
Ασβεστά 

Η Κατερίνα Ζακχαίου είναι βασικό στέλεχος της 
ιταλικής Μπόσκα Σαν Μπερνάντο Κουνέο, με 
μέσο όρο 13.4 πόντους. Η παρουσία της σε ένα 
εκ των κορυφαίων πρωταθλημάτων, επιβεβαιώ-
νει τις δυνατότητές της. Τον Μάιο του 2020 πήρε 
ιστορική μετεγγραφή στην ιταλική ομάδα από 
τον Ολυμπιακό Πειραιώς, στον οποίο αγωνίστη-
κε την προηγούμενη τριετία με τεράστια επιτυχία. 
Η ύψους 1.92μ. πετοσφαιρίστρια πραγματοποι-
εί εξαιρετικές εμφανίσεις με την Κουνέο, που 
αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών της τα 
προηγούμενα χρόνια. Με το ταλέντο, τις ικανό-
τητες και το πείσμα της, έκανε το μεγάλο άλμα 
στην καριέρα της και είναι μόλις 22 χρονών.

Η Ανδρονίκη Λαδά πέτυχε νέο Παγκύπριο ρε-
κόρ στη δισκοβολία με βολή στα 59.18μ τον 
Φεβρουάριο του 2020 σε μίτινγκ στη Νότια 
Αφρική. Μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της 
αφού είναι επίδοση με την οποία κατέρριψε το 
προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στην ίδια από το 
2014 με επίδοση 56.69μ. Εξασφάλισε, επίσης, 
το όριο (59.18μ) για το Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Στίβου 2020 το οποίο εν τέλει ακυρώ-
θηκε λόγω της πανδημίας. Τα πιο πάνω ήταν 
αποτέλεσμα της δουλειάς της και ένδειξη της 
προόδου της.

Η Κωνσταντίνα Νικολάου ήταν 8η στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο της ISSF τον Μάρτιο στη Λευκω-
σία, ενώ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κύπρου 
στο σκητ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με 
μέσο όρο 116/125. Για ένα μόλις δίσκο έμεινε 
εκτός τελικού. Σταθερή σε ψηλές επιδόσεις, η 
Νικολάου σε μια δύσκολη χρονιά λόγω της παν-
δημίας με τον κορωνοϊό, έστω κι αν δεν πέρασε 
στον τελικό έδειξε ότι παραμένει σε ψηλό επίπε-
δο. Το επιβεβαίωσε νωρίς στο 2021 με το χάλ-
κινο μετάλλιο στον πρώτο αγώνα της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Σκοποβολής ISSF. 

Κατερίνα Ζακχαίου Ανδρονίκη Λαδά Κωνσταντ ίνα Νικολάου 

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΕΛΕΝΔΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

ΑΝΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΟΡΥΦΑIΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η δις χρυσή παραολυμπιονίκης μας, εξασφά-
λιση της πρόκριση και τη συμμετοχή στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στις 17 
Φεβρουαρίου 2020 στο άθλημα της κολύμ-
βησης. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη Παραο-
λυμπιάδα που η παρολυμπιονίκης μας θα 
συμμετάσχει, κάτι που προφανώς αποτελεί 
αξιοσημείωτο γεγονός για την Καρολίνα 
Πελενδρίτου και γενικότερα την Κύπρο.

Βρέθηκε μόλις μία θέση πριν από το βάθρο των νικητριών στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο άρσης βαρών σε πάγκο του Μάντσε-
στερ, τον Φεβρουάριο του 2020. Στην πρώτη προσπάθεια, η 
σήκωσε επιτυχώς τα 83 κιλά. Η δεύτερη προσπάθεια στα 91 
κιλά ήταν άκυρη, ενώ η τρίτη και τελευταία στα ίδια κιλά ήταν 
επιτυχημένη. Δεν ήταν όμως αρκετή για να της εξασφαλίσει 
μετάλλιο, αφού η τρίτη αθλήτρια στην κατάταξη είχε ήδη ση-
κώσει 96 κιλά. Έτσι η Μάρκου έλαβε την 4η θέση και μάλι-
στα στην πρώτη της συμμετοχή στο  Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αν ό ρ θ ω σ η  ( Χ ά ν τ μ π ο λ ) 
Το 2020, η ομάδα χάντμπολ της 
Ανόρθωσης προκρίθηκε στους 
«16» του EHF European Cup (τρί-
τη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνω-
ση), «τρέχοντας» για να σηκώσει 
την κούπα του πρωταθλήματος 
της σεζόν 2020/21. Μετά το πέ-
ρας της ψηφοφορίας για τη 48η 
Γιορτή των Αρίστων, η Ανόρθωση συνέχισε την ευρωπαϊκή της πορεία, 
με την πρόκριση στους «8», όμως, να προσμετρά στην ψηφοφορία για 
το 2021, που θα διεξαχθεί του χρόνου. Απέδειξε περίτρανα η ομάδα 
της Αμμόχωστου ότι με μπόλικη δουλειά και πίστη στις δυνατότητες, 
κάθε στόχος μπορεί να κερδιθεί. 

Κ ε ρ α υ ν ό ς  ( Μ π ά σ κ ε τ ) 
Ο Κεραυνός έγινε η πρώτη κυ-
πριακή ομάδα που προκρίθηκε 
στους ομίλους του Basketball 
Champions League (δεύτερη 
τη τάξει ευρωπαϊκή διοργά-
νωση) αποκλείοντας Ηρακλή 
Θεσσαλονίκης και Ντόναρ 
(Ολλανδία) στον προκριματικό 
όμιλο που έγινε τον Σεπτέμβριο στη Λευκωσία. Πρόκειται αναμ-
φίβολα για σπουδαία επιτυχία, η οποία ανοίγει διάπλατα τους ορί-
ζοντες προοπτικής στην κυπριακή καλαθόσφαιρα ώστε ο πήχης 
των προσδοκιών να ανέβει πολύ πιο ψηλά τα επόμενα χρόνια. 

Ο μ ό ν ο ι α  ( Π ο δ ό σ φ α ι ρ ο ) 
Η Ομόνοια κατάφερε να προκρι-
θεί για πρώτη φορά στην ιστορία 
της σε ευρωπαϊκό όμιλο, θέτο-
ντας νοκ-άουτ τη Λέγκια Βαρσο-
βίας και τον Ερυθρό Αστέρα στην 
προκριματική φάση του Τσά-
μπιονς Λιγκ. Ο αποκλεισμός από 
τον Ολυμπιακό Πειραιώς, έφερε 
την ομάδα στον 5ο όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ, όπου πήρε τέσσερις 
βαθμούς, όλους απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ ηττήθηκε δις από τις Αϊ-
ντχόφεν και Γρανάδα. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ είχε αξιοπρεπής 
παρουσία, βαδίζοντας στον δρόμο που είχαν χαράξει τα προηγούμενα 
χρόνια και άλλες ομάδες μας. 

Α Ε Λ  ( Μ π ά σ κ ε τ ) 
Η ΑΕΛ κατέκτησε το κύπελλο της σε-
ζόν 2019/20, επικρατώντας τον Φε-
βρουάριο στον τελικό με 67-62 του 
Κεραυνού, σε ένα παιχνίδι που διε-
ξήχθη στο «Κίτιον» Αθλητικό Κέντρο 
και κρίθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο. 
Ηταν η 15η φορά που η ομάδα της 
Λεμεσού στέφθηκε κυπελλούχος 
και σταμάτησε το σερί του Κεραυνού που μετρούσε τότε τρεις σερί κατα-
κτήσεις. Υπενθυμίζουμε πως πολυτιμότερη του τελικού είχε αναδειχθεί η 
Πέτρα Όρλοβιτς με 22 πόντους (1 τρίποντο, 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ). Τα 
δεκάλεπτα ήταν 7-21, 18-30, 43-43, 67-62. 

Α π ό λ λ ω ν  L a d i e s  ( Π ο δ ό σ φ α ι ρ ο ) 
Οι Απόλλων Ladies, που στη τρέ-
χουσα σεζόν 2020/21 κατέκτησε το 
πρωτάθλημα, πέρασε από τον α’ προ-
κριματικό γύρο του UEFA Women’s 
Champions League αποκλείοντας 
τη Σουόνσι (Ουαλία) με 3-0. Στο β́  
προκριματικό, παρά τη μεγάλη προ-
σπάθεια και το πάθος που κατέθεσαν 
οι ποδοσφαιρίστριες της ομάδας της 
Λεμεσού, γνώρισαν την ήττα 1-2 στην 
Πολωνία από την Γκόρνικ. Μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη αφού, ήταν 
μπροστά στο σκορ μέχρι το 81ο λεπτό, όμως, δέχτηκε δύο τέρματα στο φι-
νάλε, χωρίς να καταφέρει να αντιδράσει. Οι Apollon Ladies είχαν προηγηθεί 
στο σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με πέναλτι της Φρίντα.

Ε . Ν .  Α θ η έ ν ο υ  ( Χ ά ν τ μ π ο λ )
Η Ε.Ν. Αθηένου πήρε το κύπελλο της 
σεζόν 2019/20 τον Μάρτιο, επικρα-
τώντας στον τελικό της Α.Ο. Αραδίπ-
που με 29-14. Με όπλο τη σφικτή 
άμυνα και τις γρήγορες αλλά και απο-
τελεσματικές επιθέσεις η ομάδα της 
Αθηένου είχε ουσιαστικά αγκαλιάσει 
το τρόπαιο από το πρώτο ημίχρονο. 
Ήταν το τέταρτο κύπελλο για την Αθηένου μετά τα τρία πρώτα που ήρθαν 
συνεχόμενα (2014, 2015, 2016), στην επανεμφάνιση στον τελικό μετά 
το 2016. Ο ΑΟ Αραδίππου, κάτοχος του τροπαίου την αμέσως προηγού-
μενη χρονιά, είχε εμφανιστεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό.

Καρολίνα Πελενδρίτου Καρολίνα Πελενδρίτου Μαρία ΜάρκουΜαρία Μάρκου
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is our statement for a creative and
an innovate future.



Ο 
Βλαδίμηρος Τζιωρτζής γεννήθηκε στη Λευ-
κωσία το 1997. Γόνος παραδοσιακής οικο-
γένειας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, γιος 

του οδηγού ράλι Άντρου Τζιωρτζή, παθιάστηκε με 
τους τέσσερις τροχούς πριν καλά-καλά περπατήσει. 
«Θυμάμαι τον πατέρα μου να βάζει σφουγγάρια στα 

πετάλια του καρτ, διότι δεν τα έφτανα», έχει πει σε 
συνέντευξή του. 

Ξεκίνησε σε ηλικία 5-6 χρόνων από τη με-
γάλη σχολή των καρτ, όπου το αστέρι του 
έλαμψε για μια δεκαετία με αμέτρητους 

τίτλους και διακρίσεις. Ήδη αναζητούσε 
το επόμενο βήμα στα μονοθέσια τύπου 
Formula, φτάνοντας έως τη Formula 3 

το 2018. Το 2020 μια νέα, μεγάλη πρό-
κληση ανοίχτηκε μπροστά του: τα αγωνι-

στικά αυτοκίνητα πίστας και τα NASCAR, η 
δημοφιλέστερή τους εκδοχή. Ολοκλήρωσε το 

NASCAR Whelen Euro Series του 2020 στην τέ-
ταρτη θέση γενικής και δεύτερος rookie (πρωτοεμφα-
νιζόμενος) στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία, βάζοντας 
πλώρη για ακόμα καλύτερα πλασαρίσματα το 2021. 

UNICARS Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

UNICARS Special Olympics
Πέραν των 20 χρόνων συμμετοχής στους αγωνιστικούς χώρους

έπαθλο

έπαθλο
Θέκλα Δημητρίου 

Μιχαλάκης Προκοπίου 

Η 
Θέκλα Δημητρίου ( Ίδρυμα Χρί-
στου Στέλιου Ιωάννου) και ο 
Μιχαλάκης Προκοπίου (Ίδρυ-

μα Άγιος Στέφανος) έχουν  αγωνιστεί 
στους Παγκόσμιους Αγώνες που διεξή-
χθησαν στο Άμπου Ντάμπι στο άθλημα 
του Στίβου, σημειώνοντας αξιοσημείωτες 
διακρίσεις. Εν ολίγοις, κράτησαν ψηλά 
τη σημαία της Κύπρου, σκορπώντας σε 
όλους περηφάνια. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που δίνουν μεγάλη μάχη στους 
αγωνιστικούς χώρους. Εδώ και δύο δε-
καετίες τιμούν με τον καλύτερο τρόπο 
την Κύπρο μας. 

Η Θέκλα Δημητρίου, πέρασε στο λαι-
μό της δύο μετάλλια στους αγώνες που 
έγιναν στο Άμπου Ντάμπι. Συγκεκριμένα, 
αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα τρέξι-

μο και 100 μέτρα τρέξιμο. Τα είχε δώσει 
όλα και στις δύο κούρσες, καταγράφο-
ντας σημαντικές επιδόσεις. Ο Μιχαλά-
κης Προκοπίου, πέρασε με τη σειρά του 

επίσης δύο μετάλλια στο λαιμό. Το χρυσό 
στα 100 μέτρα περπάτημα και αργυρό 
μετάλλιο μπαλάκι. Πέραν των επιδόσεων 
τους αναγνωρίζεται μέσα από την επιλο-

γή αυτή, λαμβάνεται υπόψη η πολύχρο-
νη συμμετοχή και προσφορά τους στον 
αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπη-
ρία. Όπως σημειώσαμε πιο πάνω, έχουν 
πέραν των 20 χρόνων συμμετοχής 
στους αγωνιστικούς χώρους και τιμούν 
επάξια τις αξίες που πρεσβεύει το κίνημα 
των Ειδικών Ολυμπιακών.

Πρόκειται για νικητές της ζωής που 
μας προσφέρουν ανεπανάληπτες επιτυ-
χίες και είμαστε πάντοτε περήφανοι που 
αθλητές των Ειδικών Ολυμπιακών κατα-
φέρνουν να μας δείχνουν το δρόμο της 
αγάπης. Οι καθημερινοί τους αγώνες και 
οι χρυσοφόρες αθλητικές τους επιτυχίες, 
μας μεταφέρουν διαχρονικά το μήνυμα 
ότι ο αθλητισμός δεν αποτελεί προνόμιο 
των λίγων, αλλά δικαίωμα όλων.

Με το πόδι (πάντοτε) στο γκάζι     Βλαδίμηρος Τζιωρτζής
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Το έργο στην Τσουκούμπα
Τα τελευταία έξι χρόνια βρίσκεται στην Τσουκούμπα της Ιαπωνίας, χώρα στην 

οποία ανατέθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020, που θα πραγματοποιηθούν 
το ερχόμενο καλοκαίρι μετά την περσινή αναβολή τους λόγω της πανδημίας. 
Στο Πανεπιστήμιο της Τσουκούμπα διδάσκει Ολυμπισμό για κοινωνική αλλαγή, 
διπλωματία, καινοτομία και διεθνή ανάπτυξη, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  ου 
«Sport for Tomorrow» το οποίο αποτελεί τη διεθνή συνεισφορά της Ιαπωνικής 
κυβέρνησης προς την παγκόσμια κοινότητα λόγω της ανάληψης των Ολυμπια-
κών Αγώνων του Τόκιο. Η παγκόσμια αυτή δράση υλοποιείται από κοινού από 
το υπουργείο παιδείας, το υπουργείο εξωτερικών και πολλοί άλλοι φορείς από 
το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση και 
ανάπτυξη προγραμμάτων σε περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ανθρώπους σε 
εκατό χώρες. Ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι την πραγματοποίηση των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2020. 

Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του Δρ. Αλέξη Λύρα, στοχεύει τη προέκταση της 
τριαντάχρονης του δράσης με δη-
μιουργία και εδραίωση παγκό-
σμιου δικτύου συνεργασίας και 
Ακαδημαϊκής Διπλωματίας για 
την προώθηση εφαρμοσμένης 
έρευνας και εκπαίδευση στε-
λεχών για βιώσιμη Ανάπτυξης 
και Ανθρωπιστική Δράσης- 
συνδέοντας με αυτό τον 
τρόπο τους Ολυμπιακούς 
του Τόκιο, με τους Αγώνες 
στο Παρίσι το 2024 και 
στο Λος Άντζελες το 2028 
και τη παγκόσμια ακαδη-
μαϊκή κοινότητα με την 
πεμπτουσία της Ολυμπι-
ακής κληρονομιάς και 
πολιτισμού στην πράξη.

ΗΘΟΥΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»
έπαθλο

Δρ. Αλέξης 
Λύρας

Πλούσια δράση
εδώ και 20 χρόνια

Σ τον καθηγητή και ερευνητή επί θεμάτων Ολυμπισμού, Δρ. Αλέξη Λύρα, πάει 
για το 2020 το έπαθλο ΟΠΑΠ «Στέλιος Κυριακίδης», το οποίο δίνεται κάθε 
χρόνο σε άτομα που εκπροσωπούν επάξια την Κύπρο στο εξωτερικό.

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο Δρ. Αλέξης Λύρας δίδαξε και διδάσκει Ολυμπισμό σε 
Αμερική, Ιαπωνία, Ινδία, Μποτσουάνα, Νότια Αφρική, Μονακό, Τρινιντάντ και Τομπά-
γκο, Ισπανία, Ελλάδα και Αυστρία και ανέπτυξε δράσεις και πρωτοβουλίες ανά το 
παγκόσμιο. Είναι καθηγητής εφαρμοσμένου Ολυμπισμού και κοινωνικής ψυχολο-
γίας και είναι υπότροφος της Ολυμπιακή Αλληλεγγύης της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Η διδασκαλία, εφαρμοσμένη έρευνα και διακεκριμένη ακαδημαϊκή του 
δράση προσανατολίζεται γύρω από τον αναδυόμενο τομέα του Εφαρμοσμένου 
Ολυμπισμού για Ειρήνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έχει αναπτύξει και υλοποιήσει πα-
γκόσμιες δράσεις και προγράμματα στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επίλυσης 
Συγκρούσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση τον Ολυμπισμό, τον ανθρωπισμό, 
την κοινωνική δράση και κοινωνική καινοτομία.

«Νιώθω δέος, χρέος και ευγνωμοσύνη. Είμαι τυχερός, γιατί το Πάνθεο του δικού 
μου Ολύμπου ήταν πλημμυρισμένο από ανθρώπους παραδείγματα, με καθημερι-
νούς άθλους ζωής, άθλους αλτρουισμού και δημιουργικότητας, εραστές της τέχνης, 
των άθλων ζωής και της αριστείας, εκφραστές αξιών, ανθεκτικότητας, καινοτομίας 
και δια βίου δημιουργικότητας. Αυτοί με ενέπνευσαν, σφράγισαν και καθόρισαν. Με 
το ταξίδι της δικής τους ζωής, στην πράξη. Με δίδαξαν ότι ο Ολυμπισμός, δεν δια-
βάζετε - Ολυμπισμός είναι ταξίδι ζωής- είναι ανθρωπισμός στη καθημερινότητα, με 
πράξεις. Αυτοί μου σφράγισαν και παρέδωσαν την πυξίδα που φυλάω πάντα μαζί 
μου, σε  κάθε προορισμό της δικής μου ζωής, σε κάθε σταθμό της ζωής μου, σε 
κάθε Ιθάκη. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για την τιμή που μου κάνετε. Σας ευ-
χαριστώ από καρδιάς! Με τη τιμή που μου κάνετε με γεμίζετε με ακόμα μεγαλύτερο 
συναίσθημα ευθύνης. Χρέος μου να παραδώσω αυτή την κληρονομιά, αξίες και πα-
ράδοση στις επόμενες γενιές του τόπου μας, αυτό τον αγώνα και κληρονομία πρέπει 
να θωρακίσουμε, και για αυτή την παράδοση θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με όλη τη 
δύναμη της ψυχής μου», δήλωσε για την επιλογή της ΕΑΚ να τον βραβεύσει με το 
έπαθλο ΟΠΑΠ «Στέλιος Κυριακίδης».

«Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα»
Το 2012 ίδρυσε και προεδρεύει του Οργανισμού «Ολυμπισμός για την Ανθρω-

πότητα» (Ο4Η), και είναι κάτοχος ακαδημαϊκής υποτροφίας στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Επίλυσης Συγκρούσεων στο Τμήμα Κυβερνητικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Georgetown από τον Αύγουστο του 2012. Το O4H (o4ha.org) δημι-
ουργήθηκε ως μέρος πρωτοβουλίας διεθνούς ανάπτυξης στο πρόγραμμα επίλυσης 
συγκρούσεων του τμήματος Κυβερνητικών Σπουδών στο Georgetown University 
και ανέπτυξε δράσεις και προγράμματα ανά το παγκόσμιο. Ο «Ολυμπισμός για την 
Ανθρωπότητα», καθιέρωσε το πρώτο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και 
διεθνές συνέδριο Ολυμπισμός σε Δράση: Αθλητισμός για την Ανάπτυξη και Ειρή-
νη (O4H Praxis και O4H Summit) στη γενέτειρα της Δημοκρατίας και της Ολυμπια-
κής ιδέας, την Αθήνα, στους Δελφούς και την Αρχαία Ολυμπία και σε σειρά χωρών 
και ευάλωτες ομάδες ανά το παγκόσμιο. Οι θεωρίες και το ακαδημαϊκό έργο του 
Δρ. Αλέξη Λύρα βασίζονται σε αρχές κοινωνικής και ανθρωπιστικής ψυχολογίας και 
χρησιμοποιούνται ευρέως από τη παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα για υλοποίηση 
ανθρωπιστικών προγραμμάτων σε τομείς όπως είναι οι διακοινοτικές και διομαδικές 
συγκρούσεις- παρεμβατικά προγράμματα  οικοδόμησης ειρήνης και η ένταξη ευά-
λωτων ομάδων, αστέγων νέων και προσφύγων στην κοινωνία.

ΔΙΔΑΞΕ  ΔΙΔΑΞΕ  
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ 
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ 
ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ, 
ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, 
ΙΝΔΙΑ, ΑΦΡΙΚΗ ΙΝΔΙΑ, ΑΦΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗΑΜΕΡΙΚΗ
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ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
έπαθλο

Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας 
και Αλληλεγγύης

Σ τους συντελεστές του φιλαν-
θρωπικού οργανισμού «Κίτρι-
νη Γραμμή Βοήθειας και Αλ-

ληλεγγύης» δίνεται το Έπαθλο «ΟΠΑΠ 
Ήθους και Προσφοράς» για τη στήριξή 
τους σε ευπαθείς ομάδες που πληθυ-
σμού. Η λειτουργία της «Κίτρινης Γραμ-
μής Βοήθειας και Αλληλεγγύης» ξεκί-
νησε τον Μάρτιο του 2020, όταν μόλις 
είχε εμφανιστεί η πανδημία του κορω-
νοϊού, ως μία ιδέα του προέδρου της 
ΑΕΛ, Ανδρέα Σοφοκλέους, που ένωσε 
δυνάμεις με τον ηθοποιό Κώστα Βήχα 
και το Ίδρυμα ΚΕΠΑΚΥ, το οποίο μετρά 
πολλά χρόνια κοινωνικής προσφοράς 
και αλληλεγγύης. 

«Από μόνοι μας κάναμε κοινωνικό 
έργο. Ενώσαμε δυνάμεις κατόπιν μιας 
σοφής ιδέας του Αντρέα Σοφοκλέ-
ους» αναφέρει ο εκ των συντελεστών, 
Κώστας Βήχας, ο οποίος τονίζει ότι η 
«κίτρινη γραμμή» δεν έχει σχέση με σω-
ματειακές προτιμήσεις. «Το κάναμε κί-
τρινη γραμμή, αλλά δεν έχει σχέση με το 
άθλημα. Μας έδωσε τις εγκαταστάσεις 
(σ.σ. στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ) 
κοντά στο Τσίρειο, το κάναμε σούπερ 
μάρκετ και ξεκινήσαμε διανομή παγκύ-
πρια. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο 
που μπορούσε να γίνει», σημειώνει ο 
Κώστας Βήχας. 

Στον ένα χρόνο ύπαρξής της η «Κί-
τρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγ-
γύης» παρέδωσε κοντά στα 15.000 
πακέτα βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες, 
σε ολόκληρη την Κύπρο, ανεξαρτή-
τως χρώματος, ηλικίας, καταγωγής και 
θρησκείας των παραληπτών. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι για την ανθρωπιστική του 
δράση ο Κώστας Βήχας θα βραβευθεί 
και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ…  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ
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Σ τον Δημήτρη Ευθυμίου πάει το Έπαθλο 
«ΟΠΑΠ Μακρόχρονης και Εξαίρετης 
Προσφοράς», αναγνωρίζοντας την τε-

ράστια προσφορά του στον χώρο του αθλητι-
σμού και του στίβου. Εξασκεί το επάγγελμα του 
προπονητή για 42 χρόνια και υπό τις οδηγίες του 
διέπρεψαν μεγάλοι αθλητές όπως οι Κυριάκος 
Ιωάννου, Μάριος Χατζηανδρέου, Βασίλης Κων-
σταντίνου, Φώτης Στεφανής, Γιώργος Ανδρέου, 
Γιάννος Κωνσταντίνου, Λία Φαρμακά, Μιχάλης 
Ροδοσθένους και άλλοι αθλητές που πέτυχαν 
μεγάλα ρεκόρ και είχαν παγκόσμιες διακρίσεις. 
Τα τελευταία είκοσι σχεδόν χρόνια, ο Ευθυμίου 
αποτελεί τον άνθρωπο πίσω από τον Κυριάκο 
Ιωάννου, τον μοναδικό Κύπριο αθλητή στίβου με 
μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τον 
μοναδικό Κύπριο με δύο προκρίσεις στον τελικό 
του ύψους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το νέο διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΑΚ και ειδικά τον Ηρόδοτο Μιλ-

τιάδους. Οπωσδήποτε θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την ΚΟΕΑΣ για την άριστη 
συνεργασία στα 35 τόσα χρόνια. Τον 
Αντώνη Δράκο αλλά ιδιαίτερα τον Αντώ-
νη Γιωργαλλίδη. Τον ΚΟΑ και την ΚΟΕ 
και γενικότερα όλους τους φορείς για τη 
συνεργασία που είχαμε», δήλωσε αρχικά 
από την Αθήνα ο Δημήτρης Ευθυμίου και 
πρόσθεσε: «Περισσότερο να ευχαριστήσω 
τους αθλητές που συνεργάστηκα μαζί τους. 
Θα αναφερθώ ειδικά στον Χατζηανδρέου 
και αφήνω τελευταίο τον Κυριάκο, με τον 
οποίο συνεργάζομαι 16 χρόνια, μία συνερ-
γασία που μένει για όλη τη ζωή, και να τον 
ευχαριστήσω γιατί μέσα από το ταλέντο του 
μου έδωσε την ευκαιρία να αναδείξω και εγώ 
τις ικανότητές μου σαν προπονητής. Γιατί κακά 
τα ψέματα, όσες γνώσεις και να έχεις, αν δεν 
έχεις και τον κατάλληλο αθλητή δεν μπορείς να 
διακριθείς».

ΗΘΟΥΣ - ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

έπαθλο
Δημήτρης              
 Ευθυμίου

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ 
ΕΠΙΤΎΧΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ!
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Π ρώτος σκόρερ στην ιστορία της ΑΕΚ, αρχισκόρερ του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 
Ο Ιβάν Τρισκόφσκι αφήνει τα αποτυπώματά του, γνωρίζει 

την καθολική αναγνώριση και δείχνει τον δρόμο στους νεότερους. 
Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών  που πέ-
ρασαν από το ποδόσφαιρό μας και ασφαλώς, αποτελεί 
μεγάλη… πάστα ανθρώπου. Ξέχωρα των επιδόσεών 
του και τις διακρίσεις είναι πάνω από όλα σωστός 
επαγγελματίας και άνθρωπος. 

Τα 20 τέρματα που πέτυχε σε 23 αγωνιστικές 
στο ημιτελές περσινό πρωτάθλημα, τον ανέ-
δειξαν σε πρώτο «κανόνι» του μαραθωνί-
ου και παραλλήλως, σε πολυτιμότερο 
για την ΑΕΚ. Αποτελεί, μάλιστα, τον 
πρώτο ποδοσφαιριστή της ομά-
δας της Λάρνακας που παρέ-
λαβε από την ΕΑΚ το 
εν λόγω έπαθλο, 
κάτι που αυτο-
μάτως δεικνύει 
πάρα πολλά. 
Τέτοιοι παίκτες, 
η αλήθεια είναι πως δεν έρχονται συχνά στα κυπριακά γήπεδα. 

Ο έμπειρος επιθετικός, δίχως αμφιβολία, αποτελεί σημαντικό κεφά-
λαιο για το κυπριακό ποδόσφαιρο και τεράστιο για την ΑΕΚ. Οι φίλοι 
της ομάδας, εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή 
τους, σε μία σχέση που ξεφεύγει από τη «σφαίρα» ομάδας-ποδο-
σφαιριστή. Ο «Τρίσκο», δεν βγαίνει μόνο εντός αγωνιστικού χώρου 
μπροστά ώστε να δώσει λύσεις. Σε κάθε δυσκολία και σε κάθε 
προβληματική κατάσταση, αναλαμβάνει πρώτος την ευθύνη, 
περνώντας μηνύματα στον κόσμο της ΑΕΚ. Εν ολίγοις, είναι 
κάτι περισσότερο από ένας… ξένος παίκτης, κάτι περισσό-
τερο από κάπτεν. 

Έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στους 
δύο μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας 

του, τη Βάρνταρ και τη Ραμποτνίσκι 
προτού μετακομίσει στο Βελιγράδι 

τον Γενάρη του 2008 για λογα-
ριασμό του Ερυθρού Αστέρα. Το 
καλοκαίρι του 2009, δόθηκε δα-
νεικός στο Παραλίμνι και οι πολύ 
καλές εμφανίσεις του αποτέλεσαν 
διαβατήριο για να αποτελέσει την 

πρώτη μετεγγραφή του ΑΠΟΕΛ για τη 
σεζόν 2010-11. 
Ξεδίπλωσε τις ποδοσφαιρικές του αρε-

τές (51 αγώνες, 17 τέρματα), με την τότε εκπλη-
κτική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον απογειώνει, 

με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στους «8» του Τσάμπιονς 
Λιγκ. «Έσκασε» η πρόταση από το Βέλγιο και δη στην Κλαμπ Μπριζ, 
ανοίγοντας τα… φτερά του. Ωστόσο, η πορεία του δεν ήταν ανά-
λογη. Αγωνίστηκε σε Μπριζ, Μπέβερεν, Αλ Νασρ και Βίσλα 
Κρακοβίας από το 2012 μέχρι το Ιανουάριο 2016, προτού 
επιστρέψει στην Κύπρο. 

ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ
έπαθλο

Ιβάν 
Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)

Πέτυχε Πέτυχε 
20 τέρματα 20 τέρματα 

σε 23 αγωνιστικές, σε 23 αγωνιστικές, 
αποτελώντας τον αποτελώντας τον 

πρώτο ποδοσφαιριστή πρώτο ποδοσφαιριστή 
της ομάδας της της ομάδας της 
Λάρνακας που Λάρνακας που 

παρέλαβε από την παρέλαβε από την 
ΕΑΚ το εν λόγω ΕΑΚ το εν λόγω 

έπαθλοέπαθλο
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Πίσω από κάθε σας κίνηση… 
  …υπάρχει η δική μας φροντίδα

Χρειάζεστε 
ανταλλακτικά;



Cytavision MVP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ 2020
Κριστίνα Μαρί Φρέντα (Απόλλων Ladies)

Γ ια δεύτερη διαδοχική χρονιά ψηφίστηκε ως η κορυφαία ποδοσφαι-
ρίστρια, κάτι που ασφαλώς μιλά από μόνο του και λέει πάρα πολ-
λά. Η επιθετικός των Apollon Ladies γί  ακόμη μία σεζόν έδειξε ότι 

έχει εξαιρετική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα, αποτελώντας φόβο και τρόμο 
για κάθε αμυντική γραμμή. Η Φρίντα, η οποία το καλοκαίρι του 2020 είχε δο-

θεί δανεική στη Glasgow City, για τη σεζόν 
2019-20 πέτυχε 59 τέρματα μέχρι τη στιγμή 
της διακοπής λόγω της πανδημίας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η διεθνής με την Κύπρο, Αμε-
ρικανίδα στην καταγωγή στράικερ, «πυρο-
βολεί» και φέτος ασταμάτητα στο γυναικείο 
πρωτάθλημα, συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε 
η ομάδα της να εξασφαλίσει τον τίτλο. Για να 
ακριβολογούμε, αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
τη μόνιμη πρώτη σκόρερ στο γυναικείο ποδό-
σφαιρό μας. Για δύο σεζόν αγωνιζόμενη στην 

Barcelona FA , έκανε «πάρτι» στην αντίπαλη περιοχή. Η μετεγγραφή της στις 
Apollon Ladies, όπως αναμενόταν, είχε προκαλέσει αίσθηση. 

Μια πραγματική μηχανή των γκολ, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς στη 
γραμμή κρούσης. Ξέρει πού πρέπει να κινηθεί, διαθέτει καλό έλεγχο της μπά-
λας και σκοράρει με κάθε τρόπο. Αναμφίβολα πρόκειται για κορυφαία επιθετι-
κό με αναπτυγμένη την αίσθηση του σκοραρίσματος. Όπως λέει, έχει αρκετές 
καταπληκτικές συμπαίκτριες που θα είναι δίπλα της στο γήπεδο και τη βοη-
θούν ώστε να πετύχει όσα πιο περισσότερα τέρματα μπορεί. 

Cytavision MVP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 2020
Φαμπιάνο . (Ομόνοια)

«Η  καλή άμυνα, αρχίζει από έναν πολύ καλό τερματοφύλα-
κα», λένε συχνά-πυκνά στο ποδόσφαιρο. Κάτι που έρχεται 
να επιβεβαιώσει άλλη μία φορά ο Φαμπιάνο Ριμπέιρο. Ο 

υψηλόσωμος Βραζιλιάνος αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία στην ομάδα του 
Χένινγκ Μπεργκ, κατεβάζοντας αμέτρητες φορές τα ρολά της εστίας του. 
Αποσόβησε γκολ που «έμοιαζαν» σίγουρα, κερδίζοντας τον θαυμασμό του 
φίλαθλου κοινού στη χώρα μας.

Η σωματική δύναμη, το ύψος, η αλτική ικανότητα και η σωστή κρίση εί-
ναι ικανότητες ιδιαίτερα αναπτυγμένες στον έμπειρο τερματοφύλακα και τον 
καθιστούν αυτομάτως νικητή στην κατηγορία Cytavision MVP Ποδοσφαι-
ριστή για το 2020. Είναι εκ των κύριων πρωταγωνιστών στην επιστροφή 
των πρασίνων σε πρωταγωνιστική πορεία, ενώ με τις αποκρούσεις του συ-
νέβαλε τα μέγιστα για να μπορέσει η ομάδα της Λευκωσίας να λάβει μέρος 

για πρώτη φορά σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα 
του Γιουρόπα Λιγκ.

Ήλθε στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2019 για να καλύψει το κενό που 
είχαν αφήσει οι τραυματισμοί των Φράνσις Ουζόχο και Κωνσταντίνου Πα-
ναγή. Ο Βραζιλιάνος κίπερ μπήκε με τη μία στο σύνολο και νωρίς-νωρίς 
άρχισε να δίνει διαπιστευτήρια της μεγάλης του κλάσης. 

Προηγουμένως, έβγαζε το ψωμί του σε αρκετές σεζόν στην Ά  Κατηγο-
ρία της Πορτογαλίας, τόσο με τα χρώματα της Ολιανένσε και αργότερα με τα 
χρώματα της Πόρτο. Οι «δράκοι» είχαν βγάλει μάλιστα από το ταμείο περί-
που 1.200.000 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τα δικαιώματά του. 
Είχε καταγράψει συμμετοχές στην κορυφαία συλλογική διοργάνωση του 
Τσάμπιονς Λιγκ με τη φανέλα της Πόρτο, ενώ αγωνίστηκε και στο Γιουρόπα 
Λιγκ με τη Φενέρμπαχτσε.
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Η Cytavision κορυφαία Η Cytavision κορυφαία 
ενδεκάδα του 2020ενδεκάδα του 2020

ΦΑΜΠΙΑΝΟΦΑΜΠΙΑΝΟ

1

Αποτελεί τον φύλακα-άγγελο Αποτελεί τον φύλακα-άγγελο 
για την εστία της Ομόνοιας. για την εστία της Ομόνοιας. 
Σε πάρα πολλά παιχνίδια, Σε πάρα πολλά παιχνίδια, 
βοήθησε τα μέγιστα με τις βοήθησε τα μέγιστα με τις 
δύσκολες επεμβάσεις του δύσκολες επεμβάσεις του 

ώστε η ομάδα του να φτάσει ώστε η ομάδα του να φτάσει 
στο ζητούμενο. Δικαιωμα-στο ζητούμενο. Δικαιωμα-
τικά κερδίζει τον τίτλου του τικά κερδίζει τον τίτλου του 

κορυφαίου.κορυφαίου.

ΡΙΕΡΑΡΙΕΡΑ ΓΚΟΜΕΘΓΚΟΜΕΘ

76 Ο Ισπανός έμπειρος ποδοσφαιρι-Ο Ισπανός έμπειρος ποδοσφαιρι-
στής έχει πολύ μεγάλη επιρροή στο στής έχει πολύ μεγάλη επιρροή στο 
δημιουργικό κομμάτι της ομάδας δημιουργικό κομμάτι της ομάδας 
του Χένινγκ Μπεργκ. Εξάλλου, με του Χένινγκ Μπεργκ. Εξάλλου, με 
αυτόν στο γήπεδο, η Ομόνοια πέτυχε αυτόν στο γήπεδο, η Ομόνοια πέτυχε 
τα περισσότερα τέρματα. Σπουδαίο τα περισσότερα τέρματα. Σπουδαίο 
γρανάζι αναμφίβολα στη μηχανή. γρανάζι αναμφίβολα στη μηχανή. 

Έκανε τη διαφορά αγωνιζόμενος Έκανε τη διαφορά αγωνιζόμενος 
για δύο χρόνια στο Παραλίμνι, κάτι για δύο χρόνια στο Παραλίμνι, κάτι 

που αποτέλεσε το διαβατήριό του που αποτέλεσε το διαβατήριό του 
για να μετακομίσει στην ΑΕΛ. Ο για να μετακομίσει στην ΑΕΛ. Ο 

Ισπανός μέσος έχει τεράστια συμ-Ισπανός μέσος έχει τεράστια συμ-
βολή τόσο στο αμυντικό όσο και βολή τόσο στο αμυντικό όσο και 

επιθετικό σκέλος της ομάδας του. επιθετικό σκέλος της ομάδας του. 

ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙΝΤ ΙΓΚ ΙΝ ΙΝΤ ΙΓΚ ΙΝ Ι

10 11Μπήκε με φόρα στο νέο σταθμό Μπήκε με φόρα στο νέο σταθμό 
της καριέρας του και «πυροβολεί» της καριέρας του και «πυροβολεί» 
ασταμάτητα. Ο Γάλλος επιθετικός ασταμάτητα. Ο Γάλλος επιθετικός 

έδεσε με τη μία στο σύνολο του έδεσε με τη μία στο σύνολο του 
Απόλλωνα, αποδεικνύοντας στα Απόλλωνα, αποδεικνύοντας στα 

πλείστα παιχνίδια τη μεγάλη ποιό-πλείστα παιχνίδια τη μεγάλη ποιό-
τητα που διαθέτει ως παίκτης. τητα που διαθέτει ως παίκτης. 

Αποτελεί «κόσμημα» για τα κυπρι-Αποτελεί «κόσμημα» για τα κυπρι-
ακά γήπεδα. Εκτός από τον αδαμά-ακά γήπεδα. Εκτός από τον αδαμά-
ντινο χαρακτήρα του, πρόκειται για ντινο χαρακτήρα του, πρόκειται για 
έναν εκ των κορυφαίων παικτών έναν εκ των κορυφαίων παικτών 
που πέρασαν από τη χώρα μας. Οι που πέρασαν από τη χώρα μας. Οι 
επιδόσεις του στο σκοράρισμα, επιδόσεις του στο σκοράρισμα, 
εξάλλου, μιλούν από μόνες τους. εξάλλου, μιλούν από μόνες τους. 

ΜΠΟΤΕΑΚΜΠΟΤΕΑΚ ΠΙΤΤΑΣΠΙΤΤΑΣ

8 9
Ένας εκ των πολυτιμότερων παικτών Ένας εκ των πολυτιμότερων παικτών 
της Ομόνοιας για πάρα πολλά παιχνί-της Ομόνοιας για πάρα πολλά παιχνί-
δια, με τεράστια προσφορά στο δεύ-δια, με τεράστια προσφορά στο δεύ-
τερο μισό του χώρου δράσης. Διέπρε-τερο μισό του χώρου δράσης. Διέπρε-
ψε και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ψε και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις 
του «τριφυλλιού», βγάζοντας αρκετές του «τριφυλλιού», βγάζοντας αρκετές 
φορές τα κάστανα από τη φωτιά.φορές τα κάστανα από τη φωτιά.

Από τη στιγμή που πήρε μαζεμένες Από τη στιγμή που πήρε μαζεμένες 
ευκαιρίες, ξεδίπλωσε το πλούσιο ευκαιρίες, ξεδίπλωσε το πλούσιο 

ταλέντο του. Η εξέλιξή του είναι ρα-ταλέντο του. Η εξέλιξή του είναι ρα-
γδαία, αποτελώντας σημείο αναφο-γδαία, αποτελώντας σημείο αναφο-

ράς στην επιθετική γραμμή του Απόλ-ράς στην επιθετική γραμμή του Απόλ-
λωνα. Ολο το μέλλον είναι μπροστά λωνα. Ολο το μέλλον είναι μπροστά 

του για μία σπουδαία καριέρα.του για μία σπουδαία καριέρα.

ΛΑΝΓΚΛΑΝΓΚΛΟΥΦΤΝΕΡΛΟΥΦΤΝΕΡ

2 3Πρόκειται για… κοντρολαρι-Πρόκειται για… κοντρολαρι-
σμένο ποδοσφαιριστή. Είναι σμένο ποδοσφαιριστή. Είναι 

ιδιαίτερα μαχητικός και προση-ιδιαίτερα μαχητικός και προση-
λωμένος στα ανασταλτικά κα-λωμένος στα ανασταλτικά κα-
θήκοντά του. Ξέρει τα «μυστι-θήκοντά του. Ξέρει τα «μυστι-

κά» της θέσης που αγωνίζεται, κά» της θέσης που αγωνίζεται, 
κάτι που αποδεικνύει σε κάθε κάτι που αποδεικνύει σε κάθε 

σχεδόν παιχνίδι της Ομόνοιας.σχεδόν παιχνίδι της Ομόνοιας.

«Αεράτος», γρήγορος και «Αεράτος», γρήγορος και 
σβέλτος, αποτελώντας αξι-σβέλτος, αποτελώντας αξι-
όπιστη επιλογή για την αμυ-όπιστη επιλογή για την αμυ-
ντική γραμμή των πρασίνων ντική γραμμή των πρασίνων 
της Λευκωσίας. Ο Ούγγρος της Λευκωσίας. Ο Ούγγρος 
στόπερ δέθηκε με το σύνολο στόπερ δέθηκε με το σύνολο 
και είναι βασικό γρανάζι στην και είναι βασικό γρανάζι στην 
ενδεκάδα του προπονητή του.  ενδεκάδα του προπονητή του.  

ΛΕΣΓ ΙΑΚΣΛΕΣΓ ΙΑΚΣ ΣΑΛΑΪΣΑΛΑΪ

54 Ποδοσφαιριστής με ισχυρά πνευ-Ποδοσφαιριστής με ισχυρά πνευ-
μόνια, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει μόνια, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει 
τη γραμμή. Παρόλο που αγωνίζεται τη γραμμή. Παρόλο που αγωνίζεται 
στο άκρο της άμυνας, στο ενεργη-στο άκρο της άμυνας, στο ενεργη-
τικό του καταγράφει πάρα πολλές τικό του καταγράφει πάρα πολλές 
ασίστ. Αποτελεί φόβο και τρόμο για ασίστ. Αποτελεί φόβο και τρόμο για 
τους παίκτες που τον μαρκάρουν. τους παίκτες που τον μαρκάρουν. 

Διέπρεψε στα κυπριακά γήπεδα με τη Διέπρεψε στα κυπριακά γήπεδα με τη 
φανέλα του Απόλλωνα. Ο Μαγυάρος φανέλα του Απόλλωνα. Ο Μαγυάρος 

διεθνής αμυντικός, πέραν από τη διεθνής αμυντικός, πέραν από τη 
σβελτάδα και την άνεση στο χειρισμό σβελτάδα και την άνεση στο χειρισμό 
της μπάλας, βρίσκεται σε εξαιρετικά της μπάλας, βρίσκεται σε εξαιρετικά 

καλή ηλικία. Με αυτό το «πακέτο», καλή ηλικία. Με αυτό το «πακέτο», 
δύσκολα θα έμενε στα γήπεδά μας.δύσκολα θα έμενε στα γήπεδά μας.
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Μία ζωή στον αθλητισμό… Μία φράση που 
ανταποκρίνεται πλήρως στην πορεία του Ντί-
νου Μιχαηλίδη. Διετέλεσε πρόεδρος της Κυ-
πριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) από τον 
Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Οκτώβριο 
του 2020. Ήταν γενικός διευθυ-
ντής της ΚΟΕ (1985-1996) 
και υπηρέτησε ως αρχηγός 
αποστολής της Κύπρου σε 
δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, 
στη Σεούλ το 1988 και στη 
Βαρκελώνη το 1992 και σε 
πολλές άλλες αποστολές. 
Ήταν εκ των ιδρυτών της Εθνι-
κής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύ-
πρου και πρώτος Κοσμήτορας το 1987. 
Το 1989 ήταν ο Συντονιστής των ΑΜΚΕ και το 
2009 Γενικός Σύμβουλος των ΑΜΚΕ που έγι-
ναν στην Κύπρο. Διετέλεσε καθηγητής φυσικής 
αγωγής, εκπαιδεύοντας χιλιάδες νέους. Υπήρ-

ξε προπονητής στίβου, ποδοσφαίρου, καλαθό-
σφαιρας και πετόσφαιρας, έφορος του ΓΣΠ και 
γυμναστής του ΑΠΟΕΛ στις σεζόν των τίτλων 
με Μάρκοβιτς και Γκμοχ. Υπηρέτησε ως πρό-

εδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) τη δε-

καετία του ‘90, είναι εν ενεργεία 
μέλος της τεχνικής επιτροπής 
της Διεθνούς Επιτροπής Με-
σογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) 
και υπηρέτησε ως πρεσβευ-
τής Fair Play για δύο χρόνια 

(2007-2009). Στα σημαντικά 
της προσφοράς του Ντίνου Μι-

χαηλίδη, ο οποίος τιμήθηκε κι από 
την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή, 

ήταν η ίδρυση της Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, 
καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης 
Αναπτυξιακού Αθλητισμού  (ΕΣΥΑΑ). Διετέλεσε 
και μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ. 

Νικόλας Αντωνίου
Αποτελεί το νέο μας αστέρι στην κολύμβηση. Το 2020, με-

ταξύ άλλων, ο 17χρονος (20/01/2004), ο οποίος προπονείται 
από τον τρεις φορές Olympian Σταύρο Μιχαηλίδη, πήρε πρώτη 
θέση στα 200μ. ελεύθερο (στην κατηγορία παίδων) σε διεθνείς 
αγώνες στο Λουξεμβούργο, καταγράφοντας παγκύπριο ρεκόρ 
με χρόνο 1:55.31, ενώ στην ίδια διοργάνωση κατετάγη δεύτε-
ρος στα 50μ. ελεύθερο με 23.83. Το καλοκαίρι στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα πέτυχε παγκύπριο ρεκόρ στα 200μ. ελεύθερο στις 
κατηγορίες ανδρών, νέων και παίδων με 1:53.02, παγκύπριο 
ρεκόρ με 50.30 στα 100μ. ελεύθερο στην κατηγορία παίδων 
και εφήβων και πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο με 23.46.

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝA ΤΑΛΕΝΤA

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

έπαθλο

έπαθλο

Πέτρος Χριστοδουλίδης
O 16χρονος (12/12/2004) αθλητής του 

τζούντο, Πέτρος Χριστοδουλίδης, υιός του 
Olympian το 2004 Χρίστου Χριστοδουλίδη, 
την περσινή χρονιά είχε πάρει την 5η θέση 
στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο που έγινε στην 
Ισπανία, ενώ στους Παγκύπριους Αγώνες 
κατέλαβε την πρώτη θέση τόσο στα Κ18 
(50kg), όσο και στα Κ21 (60kg).

Αιμιλία Κολοκοτρώνη
Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Κ16 ετών, ανέβη-

κε στο ψηλότερο βάθρο ρίχνοντας την τρίκιλη σφύρα στα 
64.02μ., που αποτέλεσε παγκύπριο ρεκόρ εφήβων-νεανίδων. 
Βελτίωσε την επίδοσή της με ρίψη στα 65.10μ. στο Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, διοργάνωση στην οποία τερ-
μάτισε δεύτερη. Επίσης, η 16χρονη (30/09/2005) σφυροβό-
λος, στο πλαίσιο των Παγκύπριων Αγώνων κάτω των 20 ετών, 
πέτυχε παγκύπριο ρεκόρ ρίχνοντας τη σφύρα τεσσάρων κιλών 
στα 55μ. Μία επίδοση που κατέρριψε η ίδια τον Αύγουστο, 
στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών-Γυναικών, με 55.41μ.

Άντρη Ελευθερίου

Ανοίγει 
το δρόμο…

Η Άντρη Ελευθερίου βρα-
βεύθηκε συχνά στη Γιορτή των 
Αρίστων (ήταν κορυφαία αθλή-
τρια τρεις φορές, το 2008, το 2017 και το 2019). Το φετινό 
βραβείο, όμως, δεν αφορά τις αθλητικές επιδόσεις της, αλλά 
τη δράση της σε δύο κοινωνικά θέματα: Τα δικαιώματα της 
ΛΟΑΤΙ κοινότητας και της μάχης κατά της σεξουαλικής βίας 
στον αθλητισμό. Η Άντρη Ελευθερίου το 2019 ανακοίνωσε το 
γάμο της με την Dyana Ciuvica, και έγινε έτσι η πρώτη αθλή-
τρια στην Κύπρο που αποκάλυψε δημόσια ότι είναι ομοφυλό-
φιλη, ανοίγοντας το δρόμο ως δημόσιο πρόσωπο, στα άτομα 
της ΛΟΑΤΙ κοινότητας. Ένα χρόνο μετά, η καταγγελία της Ελευ-
θερίου στην αστυνομία, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε 
βάρος της το 2006 και το 2008, έδωσαν ώθηση σε μια σειρά 
από γυναίκες να καταγγείλουν τα περιστατικά που οι ίδιες αντι-
μετώπισαν στη ζωή τους.

Ντίνος Μιχαηλίδης

Μία ζωή στον αθλητισμό…
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ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Nιώθω ότι κάναμε μεγάλη προ-
σπάθεια. Σε μια τέτοια κατάστα-
ση που επικρατεί, κανένας δεν 
μπορεί να πει ότι έχει πετύχει. 
Είμαστε σε μία μεταβατική περί-
οδο, πρωτόγνωρη.

Τ ο 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά για 
όλους. Κι ο αθλητισμός πέρασε δύσκολες 
στιγμές, με τον ΚΟΑ να επιδιώκει να ισορ-

ροπήσει τις καταστάσεις και να βοηθήσει όπου 
ήταν δυνατόν. Ο πρόεδρος του Οργανισμού, 
Ανδρέας Μιχαηλίδης, επισημαίνει ότι έγινε μεγά-
λη προσπάθεια ώστε να μην αδικηθεί κανένας. 
Αναφερόμενος στη Γιορτή των Αρίστων τόνισε τη 
σημαντικότητα μίας τέτοιας εκδήλωσης, η οποία 
μάλιστα βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΚΟΑ.

Πώς βιώσατε το 2020, μία ομολογουμένως 
δύσκολη χρονιά; 

«Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, διότι είχαμε το ρόλο 
του διαμεσολαβητή σε εισαγωγικά. Να μεταφέρουμε 
τις δικές μας απόψεις και τις απόψεις των φορέων που 
συνεργάζονται μαζί μας προς το Υπουργείο Υγείας και 
να παίρνονται οι αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας, 
από τους επιδημιολόγους, από το Υπουργικό Συμβού-
λιο και γι’ όλα να φταίει ο ΚΟΑ. Οπότε αυτό μας δημι-
ούργησε μεγάλο πρόβλημα και μας δημιουργεί ακόμη. 
Και πολλή στεναχώρια, διότι δεν ήταν θέμα το οποίο 
εμείς ελέγχαμε».

«Ο αθλητισμός «Ο αθλητισμός 
έχει μαγεία, έχει μαγεία, 
είναι υγεία»είναι υγεία»

«Ο αθλητισμός 
έχει μαγεία, 
είναι υγεία»
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Θεωρείτε ότι ανταπεξήλθατε καλά; 
«Εγώ νιώθω ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Σε μια τέτοια 

κατάσταση που επικρατεί, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει 
πετύχει. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, πρωτόγνωρη. 
Δεν είμαστε σίγουροι πότε τελειώνει αυτό το κακό που μας 
βρήκε. Εκεί που λέμε φτάσαμε, υπάρχει νέο κύμα. Τελειώνει 
αυτό, έρχεται νέα έξαρση. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και 
πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε στις δυσκολίες. Σαν ΚΟΑ 
προσπαθήσαμε να μην αδικήσουμε κανένα, τους γυμναστές, 
τις Ομοσπονδίες, τους αθλητές μας».

Μιλώντας με τους ίδιους αθλητές, πώς έβλεπαν την 
κατάσταση; 

«Οι ίδιοι οι αθλητές αντιμετώπισαν κι αυτοί με μεγάλη δυ-
σκολία αυτή την περίοδο. Στο πρώτο στάδιο τους κλείσαμε 
μέσα, μετά είχαμε το ελεύθερο για την υψηλή επίπεδο, τις 
Εθνικές ομάδες, τον κατάλογο των ταλέντων του ΚΟΑ. Δεν 
ήταν καθόλου εύκολο και για τους αθλητές να προσαρμο-
στούν».

Οδεύουμε ξανά προς Ολυμπιακούς Αγώνες, αν όλα 
πάνε καλά και διεξαχθούν. Σε τι αποτέλεσμα να προσ-
δοκούμε; 

 «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τα παιδιά που έλαβαν μέ-
ρος στους πρώτους αγώνες μετά την επανέναρξη τα πήγαν 
πολύ καλά. Για παράδειγμα η Στυλιάνα Ιωαννίδου σε Βαλκα-
νικούς πήρε το χρυσό. Η Κωνσταντίνα Νικολάου στους Πα-
γκόσμιους Σκοποβολής πήρε το χάλκινο. Στο Τζούντο είχαμε 
επιτυχίες με την Σοφία Ασβεστά κι άλλα παιδιά. Φαίνεται ότι τα 
παιδιά έχουν μία ικανότητα να επανέρχονται γρήγορα. Για τους 
Ολυμπιακούς ήδη η Λάππα πήρε τη 13η πρόκριση, προσβλέ-
πουμε στον επόμενο. Όμως είναι δύσκολη η περίοδος τούτη. 
Και να βάλω ένα ερωτηματικό, περιμένουμε να δούμε αν θα 
γίνουν οι Ολυμπιακοί. Είναι κι αυτό μεγάλο ερωτηματικό. Στην 
ίδια την Ιαπωνία υπάρχει έντονη αμφισβήτηση και διαμαρτυρία 
να μην τους κάνουν».

Πάμε στα βραβεία. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια δύ-
σκολη χρονιά, είχαμε επιτυχίες και γι’ αυτό γίνεται κι 
αυτή η γιορτή της ΕΑΚ για επιβράβευση… 

«Πάρα πολύ σωστά. Είναι ένας θεσμός που τον περιμένουν 
όλοι πώς και πώς. Θεωρώ ότι είναι μία μεγάλη επιβράβευση. 
Είναι κάτι που αναμένουν με μεγάλη αγωνία οι αθλητές μας. 
Πολλά συγχαρητήρια στην ΕΑΚ που δημιούργησε αυτό το 
θεσμό. Τον μεγάλωσε και τον καθιέρωσε ως τη μεγαλύτερη 
αθλητική διοργάνωση. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο ΚΟΑ 
είναι συνδιοργανωτής. Μας γεμίζει με ικανοποίηση, χαιρόμα-
στε που συμμετέχουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη σχέ-
ση με την ΕΑΚ και θα το πράξουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Ένα καταληκτικό μήνυμα... 
«Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι ο αθλητισμός έχει μία 

μαγεία, είναι υγεία. Πρέπει να τον διατηρήσουμε σαν κόρη 
οφθαλμού. Παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα. 
Ο ΚΟΑ θα συνεχίσει, θα είναι εκεί στην πρώτη γραμμή. Έστω 
αν δέχεται κάποιες φορές άδικη κριτική, αυτό δεν μας πτοεί 
καθόλου. Να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβούλιο, τη διεύ-
θυνση για τις προσπάθειες που κάνουν. Θα είμαστε στην πρώ-
τη γραμμή. Θέλω να συγχαρώ την ΕΑΚ για τις πρωτοβουλίες 
που παίρνει και φυσικά γι’ αυτή τη γιορτή των Αρίστων. Είναι 
ένα μεγάλο κίνητρο για τους αθλητές και εμείς θέλουμε να 
συνεχίσουμε να συμμετέχουμε και να είμαστε εκεί μαζί συν-
διοργανωτές. Όποια βοήθεια χρειαστεί η ΕΑΚ θα δηλώσουμε 
παρόντες».

Τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του ΚΟΑ για τη 
συνέχεια: 

«Το κυριότερο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εί-
ναι το θέμα της επανεκκίνησης του αθλητισμού. Όλα τα όλα 
έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Νιώθουμε ότι είμαστε σε καλό 
δρόμο φτάνει να συνεχίσουμε με προσοχή, να μην αφή-
σουμε τον ενθουσιασμό μας επειδή υπήρξε μία χαλάρω-
ση να μας φέρει βήματα πίσω. Φυσικά, η προετοιμασία για 
τους Ολυμπιακούς είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς. 
Η διοργάνωση του Μπρούνο Ζάουλι που έχουμε κερδίσει η 
ΚΟΕΑΣ με τη βοήθεια του ΚΟΑ. Στην Κύπρο είναι μία πολύ 
σημαντική διοργάνωση, ούτως ή αλλιώς διεκδικούμε την 
άνοδό μας στην πρώτη κατηγορία. Αυτά είναι τα μεγάλα 
θέματα στον προγραμματισμό σε συνάρτηση με έργα που 
τρέχουν αυτή τη στιγμή».



Σ υνέντευξη για τη γιορτή της ΕΑΚ παραχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΟΠΑΠ κ. Δημήτρης Αλετράρης. Μεταξύ άλλων τόνισε η πανδημία αποτε-
λεί ύψιστη προτεραιότητα τον τομέα της υγείας με ουσιαστικές παρεμβάσεις 

όπως η δημιουργία της Νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Για την επόμενη μέρα 
ανέφερε ότι θα πρέπει να  επαναφέρουμε τη ζωή του τόπου και των ανθρώπων σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς. Παρά τις ανατροπές που προκάλεσε η πανδημία, η ΟΠΑΠ 
Κύπρου δεν ανέστειλε κανένα σχεδιασμό στήριξης του αθλητισμού.

-Λίγα λόγια για τον ΟΠΑΠ και τη διαχείριση της πανδημίας…
Η πρωτόγνωρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία ταλαιπωρεί 

την Κύπρο από τον Μάρτιο του 2020 με όλες τις ανατροπές που έχει 
προκαλέσει, επηρέασε ασφαλώς και την επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα της ΟΠΑΠ Κύπρου. Ωστόσο, η κοινωνική υπευθυνότητα της 
ΟΠΑΠ Κύπρου, όπως αυτή εκδηλώνεται από το 1969, επέβαλλε τη 
στήριξη του τόπου και των ανθρώπων του. Ιεραρχώντας τις ανάγκες 
έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα τον τομέα της υγείας με ουσιαστικές 
παρεμβάσεις όπως η δημιουργία της Νέας Μονάδας Εντατικής Θε-
ραπείας. Παράλληλα συνέχισε να στηρίζει τον Πολιτισμό, την Παιδεία, 
το Περιβάλλον και τον Αθλητισμό, τομείς που επίσης νοιώθουν την 
πίεση των επιπτώσεων από την πανδημία…

-Για την επόμενη μέρα της πανδημίας, ποιες οι σκέψεις; 
 Η επόμενη μέρα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους με υπευθυνότητα και δι-

άθεση δημιουργίας ώστε να επαναφέρουμε τη ζωή του τόπου και των ανθρώπων 
σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Σοφότεροι από την περιπέτεια που βιώνουμε έχουμε 
υποχρέωση να συμβάλουμε όλοι στην επανεκκίνηση της ζωής μας, στην επανεκ-
κίνηση του τόπου. Ως ΟΠΑΠ Κύπρου θα δράσουμε ανάλογα έχοντας στόχο να 
παραμείνουμε ο δυνατός σύμμαχος της κυπριακής κοινωνίας.

-Η συνεργασία της ΟΠΑΠ με την ΕΑΚ…
Η συνεργασία ΟΠΑΠ Κύπρου και ΕΑΚ βασίζεται στον αμφίδρομο σεβασμό του 

σημαντικού ρόλου που η κάθε μια πλευρά διαδραματίζει. Αναγνωρίζοντας και 

εκτιμώντας το ρόλο που οι αθλητικοί συντάκτες επιτελούν, η ΟΠΑΠ Κύπρου κα-
τέστη ο πρώτος (και μακροβιότερος) μεγάλος χορηγός στην ιστορία της Ένωσης 
Αθλητικογράφων Κύπρου. Η πολύχρονη αγαστή συνεργασία ΟΠΑΠ-ΕΑΚ αναδει-
κνύεται ωφέλιμη για τους δύο αλλά πρώτιστα για τον αθλητισμό της Κύπρου.

-Η γιορτή των Αρίστων είναι ξανά εδώ και η ΟΠΑΠ Κύπρου ξανά δίπλα 
μας…

Η φιλοσοφία της ΟΠΑΠ Κύπρου υπαγορεύει να στέκεται δίπλα από αυτούς που 
επιζητούν τη διάκριση μέσα από τη δύναμη, την καθαρότητα και την ποιότητα της 

προσπάθειάς τους, αλλά και να τους επιβραβεύει. Στη βάση αυτή συ-
νεχίζει να είναι ο μεγάλος χορηγός της κορυφαίας εκδήλωσης της 
ΕΑΚ. Είναι δε με περισσή περηφάνια που η ΟΠΑΠ Κύπρου διαπιστώ-
νει ότι οι αθλητές που αγκαλιάζει  με την αγάπη και τη θεσμική στήριξή 
της, αναδεικνύονται και βραβεύονται κάθε χρόνο ως οι άριστοι!

-Μακρόχρονη η προσφορά της ΟΠΑΠ στον Αθλητισμό του 
τόπου…

Η προσφορά της ΟΠΑΠ Κύπρου στον αθλητισμό του τόπου έχει 
αξιολογηθεί ήδη από την ιστορία και έχει δικαιώσει τους αθλητικούς 
συντάκτες οι οποίοι το 1969 εκτιμούσαν ότι «το ΠΡΟ-ΠΟ  αποτελεί 
ανεκτίμητο και αναντικατάστατο αιμοδότη της αθλητικής αναγεννή-

σεως του του τόπου». Παρά τις ανατροπές που προκάλεσε η πανδημία η ΟΠΑΠ 
Κύπρου δεν ανέστειλε κανένα σχεδιασμό στήριξης του αθλητισμού. Στάθηκε 
πάλι κοντά στον ΚΟΑ, την ΚΟΕ, στις Ομοσπονδίες και τα μέλη τους, κοντά στις 
εθνικές μας ομάδες και τους κορυφαίους αθλητές μας. Οι οποίοι μπορεί να μην 
έλαβαν μέρος στις μεγάλες διοργανώσεις αφού ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας, 
αλλά βγήκαν μπροστά στις δύσκολες ημέρες στηρίζοντας την εκστρατεία ενη-
μέρωσης που είχε αναλάβει η ΟΠΑΠ Κύπρου. Προτάσσοντας τη θέληση και την 
υπομονή, στοιχεία που διακρίνουν την αθλητική προσπάθεια τους, έστειλαν το 
μήνυμα ότι: «Σε αυτό τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί!». Ναι! Όλοι μαζί θα μπορέσου-
με να νικήσουμε τις αντιξοότητες που άφησε το 2020 και να δώσουμε προοπτική 
στο 2021!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η συνεργασία 
ΟΠΑΠ Κύπρου 
και ΕΑΚ βασίζεται 
στον αμφίδρομο 
σεβασμό του 
σημαντικού 
ρόλου που η 
κάθε μια πλευρά 
διαδραματίζει

«Σε αυτό «Σε αυτό 
τον αγώνα τον αγώνα 
είμαστε είμαστε 
όλοι μαζί»όλοι μαζί»

«Σε αυτό 
τον αγώνα 
είμαστε 
όλοι μαζί»
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Συγκεκριμένα τα πακέτα έχουν ως ακολούθως: 

«Κυπριακό Ποδόσφαιρο», με μηνιαίο τέλος €25 (με ΦΠΑ), 
που περιλαμβάνει:

 Όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Cyta

 Όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Coca-Cola

 Όλα τα προκριματικά παιγνίδια του καλοκαιριού, στα οποία συμμετέχουν οι 
κυπριακές ομάδες

 Αγώνες Παγκύπριου Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας

 Γυναικείο Πρωτάθλημα και Πρωτάθλημα Á  Κατηγορίας Futsal

«Διεθνείς διοργανώσεις ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων», 
με μηνιαίο τέλος €12,90 (με ΦΠΑ), που περιλαμβάνει:

 UEFA Champions League & UEFA Europa League

 Αγγλική Premier League 

 Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, 
Δανίας, Αμερικής, Πορτογαλίας, Ρωσίας, Ελλάδος.

 Κύπελλα Ποδοσφαίρου Αγγλίας (The Emirates FA Cup και EFL Carabao Cup) 
Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, και Ελλάδος

 Εθνικές Ομάδες - UEFA Nations League

 Καλαθόσφαιρα: NBA, Κυπριακό Πρωτάθλημα και Κύπελλο, Αγώνες Εθνικής 
Κύπρου, Euroleague, Basketball Champions League, Ιταλικό Πρωτάθλημα, 
Ισπανικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο, FIBA Intercontinental Cup 2021

 Πετόσφαιρα: CEV Volleyball Champions League (Ανδρών & Γυναικών) και 
Volleyball Nations League. 

 Τουρνουά τένις: Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, 
Tennis ATP Masters 1000, Tennis ATP 500 & 250 και ATP Cup 2021

 Μηχανοκίνητο Αθλητισμό: Formula 1, MotoGP, WRC

 Πυγμαχία και Πολεμικές τέχνες: UFC, One Championship, MMA Cage 
Warriors

 Κυπριακό Ιππόδρομο & Royal Ascot

 Άλλες διοργανώσεις και τουρνουά διαφόρων αθλημάτων από τον τοπικό και 
διεθνή αθλητικό χώρο

Η Cyta, μέσα από τη συνδρομητική τηλεόραση Cytavision 
προσφέρει στο κοινό της Κύπρου πέραν των 100 καναλιών, 
22 από τα οποία είναι αθλητικά με όλες τις τοπικές και 

ξένες αθλητικές αναμετρήσεις από τα δημοφιλέστερα αθλήματα 
παγκοσμίως. Έτσι, οι συνδρομητές της υπηρεσίας απολαμβάνουν 
το πληρέστερο αθλητικό και θεματικό περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, 
έχουν στη διάθεσή τους τις εξατομικευμένες δυνατότητες της 
πλατφόρμας, καθώς και την εφαρμογή CytavisionGo, μέσω της 
οποίας μπορούν να παρακολουθούν το περιεχόμενο 50+ καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των Cytavision Sports, από οποιαδήποτε 
συσκευή, όπου κι αν βρίσκονται.

Τα νέα πακέτα τα οποία δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο του 
2020 έχουν ως απώτερο σκοπό να ικανοποιήσουν πλήρως το 
ποδοσφαιρόφιλο κοινό, αφού ανταποκρίνονται στην ουσία του 
διαχρονικού αιτήματός του για μετάδοση όλου του Κυπριακού 
Πρωταθλήματος Cyta, από μια πλατφόρμα, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρονται σε ελκυστικές τιμές και με ευελιξία επιλογής.

Έτσι, η Cytavision διαθέτει στην αγορά, δύο πρόσθετα πακέτα  
(add-ons), τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με τα βασικά πακέτα 
Value Pack (€12/μήνα) και Variety Pack (€24/μήνα). 

Για το αναβαθμισμένο περιεχόμενο ισχύει τιμή προσφοράς  
με μηνιαία συνδρομή €49,90 για το Variety Pack.

Το Value Pack επίσης σε τιμή προσφοράς ανέρχεται  
στα €44,90.

Το Κυπριακό Ποδόσφαιρο μόνο, μέσω αποκωδικοποιητή 
έχει μηνιαία συνδρομή €27,90.  

Εναλλακτικά, μέσω φορητών συσκευών (online συνδρομή) 
στοιχίζει €25 το μήνα.

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκέπονται την ιστοσελίδα  https://www.cyta.com.cy/tv,  

να καλούν στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης 132 ή να 
επισκέπτονται τα Καταστήματα Cyta. 

Cytavision: Ολοκληρωμένο Περιεχόμενο – Ευέλικτα Πακέτα
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1973 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
1974 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1975 Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο)
1976 Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
1977 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1978 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1979 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1980 ΓΣΠ και ΓΣΕ
1981 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1982 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1983 Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο)
1984 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1985 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1986 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
1987 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
1988 Πεζοπορικός (ποδόσφαιρο)
1989 Εθνική ανδρών (βόλεϊ)
1990 Εθνική παίδων (ποδόσφαιρο)
1991 Πεζοπορικός (μπάσκετ)
1992 Παφιακός (βόλεϊ)
1993 Πεζοπορικός (μπάσκετ)
1994 Εθνική εφήβων σκιτ
1995 ΑΠΟΕΛ (μπάσκετ)
1996 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
1997 Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
1998 Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
1999 Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
2000 Εθνική ανδρών (βόλεϊ)
2001 Κεραυνός (μπάσκετ)
2002 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
2003 ΑΕΛ (μπάσκετ)
2004 ΑΕΛ (μπάσκετ)
2005 Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
2006 Εθνικός Άχνας (ποδόσφαιρο)
2007 Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο)
2008 Ανόρθωση (ποδόσφαιρο)
2009 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
2010 Ομόνοια (ποδόσφαιρο)
2011 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
2012 ΑΕΛ (ποδόσφαιρο)
2013 Απόλλων (ποδόσφαιρο)
2014 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
2015 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
2016 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
2017 ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
2018 AEK (ποδόσφαιρο)
2019 Ανδρών  ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο)
2019 Γυναικών  Εθνική Μπίτς Βόλεϊ  

(Μανωλίνα Κωνσταντίνου,  
Μαριώτα Αγγελοπούλου)

ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ 1977-2020

ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
1973-2019

ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
1973-2019

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
1973-2019

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΤΑΛΕΝΤΑ 2008-2020

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 
ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΕΣ 
2007-2020

1977 Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια) 44
1978 Ανδρέας Κανάρης (Ομόνοια) 20
1979 Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια) 28
1980 Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια) 23
1981 Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια) 14
1982 Σωτήρης Καϊάφας (Ομόνοια) 19
1983 Πανίκος Χατζηλοϊζου (Άρης) 17
1984 Σιλβέστερ Βέρνον (Πεζοπορικός)  14
 Λένος Κίττος (Ερμής) 
1985 Γιώργος Σαββίδης (Ομόνοια) 24
1986 Γιάννος Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ) 22
1987 Σπαζ Τζεβίζοφ (Ομόνοια) 32
1988 Τάσος Ζουβάνης (Παραλίμνι) 23

1989 Νάιτζελ Μακνίλ (Σαλαμίνα) 19
1990 Σίνισα Γκόγκιτς (ΑΠΟΕΛ) 19
1991 Σουάτ Πεσίροβιτς (Απόλλων) 19
 Πανίκος Ξιούρουππας (Ομόνοια) 
1992 Γιόζεφ Τζούριακ (Ομόνοια) 21
1993 Σλάτζαν Τσέποβιτς (Απόλλων) 25
1994 Σίνισα Γκόγκιτς (Ανόρθωση) 26
1995 Πάμπης Ανδρέου (Σαλαμίνα) 25
1996 Γιόζεφ Κίπριχ (ΑΠΟΕΛ) 25
1997 Μιχάλης Κωνσταντίνου (Παραλίμνι) 17
1998 Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια) 42
1999 Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια) 35
2000 Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια) 34

2001 Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια) 30
2002 Βάιτσεχ Κόβαλτσικ (Ανόρθωση) 24
2003 Μάριος Νεοφύτου (Ανόρθωση) 33
2004 Γιόζεφ Κόσλεϊ (Ομόνοια) 21
 Λούκας Σόσιν (Απόλλων) 
2005 Λούκας Σόσιν (Απόλλων) 21
2006 Λούκας Σόσιν (Απόλλων) 28
2007 Εστέβαν Σολάρι (ΑΠΟΕΛ) 20
2008 Λούκας Σόσιν (Ανόρθωση) 16
 Νταβίντ ντα Κόστα (Δόξα) 
2009 Λούις Σερζάο (Δόξα) 24
2010 Ζοεάνο Σιάβες (Ερμής) 22
 Ζοσέ Σεμέδο (Πέγεια) 

2011 Μίλιαν Μρντάκοβιτς (Απόλλων) 21
2012 Φρέντι ντο Σάντος (Ομόνοια) 17
2013 Μπερνάνδο Βασκονσέλος (Αλκή) 18
2014 Ζόρζε Μοντέιρο (ΑΕΛ) 18
 Γκαστόν Σανγκόι (Απόλλων) 
 Μάρκο Ταγκμπατζούμι (Ερμής) 
2015 Μίκαελ Ποτέ (Ομόνοια) 17
2016 Αντρέ Άλβες (ΑΕΚ) 19
 Φερνάνδο Καβενάγκι (ΑΠΟΕΛ)
 Ντίμιταρ Μακρίεφ (Σαλαμίνα) 
2017 Ματ Ντάρμπισαϊρ (Ομόνοια) 24
2018 Ματ Ντάρμπισαϊρ (Ομόνοια) 23
2019 Ανταμ Νέμετς (Πάφος FC) 16
2020 Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ) 20

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)
2019 Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοΐα)

1973 Μαρία Λάμπρου (στίβος)
1974
1975
1976
1977
1978
1979 Μαρία Λάμπρου (στίβος)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986 Άντρη Αβραάμ (στίβος)
1987
1988 Άντρη Αβραάμ (στίβος)
1989 Λένκα Λεωνίδου (κολύμβηση)
1990 Άντρη Αβραάμ (στίβος)
1991 Έλλη Ευαγγελίδου (στίβος)
1992 Έλλη Ευαγγελίδου (στίβος)
1993 Δώρα Κυριάκου (στίβος)
1994 Φανή Θεοφάνους (σκοποβολή)
1995 Δώρα Κυριάκου (στίβος)
1996 Δώρα Κυριάκου (στίβος)
1997 Δώρα Κυριάκου (στίβος)
1998 Δώρα Κυριάκου (στίβος)
1999 Ναταλία Ρουμπίνα (κολύμβηση)
2000 Μαρία Παπαδοπούλου (κολύμβηση)
2001 Μαρία Παπαδοπούλου (κολύμβηση)
2002 Αλίσσα Καλλινίκου (στίβος)
2003 Άντρη Σιάλου (στίβος)
2004 Άντρη Σιάλου (στίβος)
2005 Άννα Φοιτίδου (στίβος)
2006 Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή)
2007 Ελένη Αρτυματά (στίβος)
2008 Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή)
2009 Ελένη Αρτυματά (στίβος)
2010 Χρισταλλένη Τρικωμίτη (γυμναστική)
2011 Παναγιώτα Ανδρέου (σκοποβολή)
2012 Ελένη Αρτυματά (στίβος)
2013 Ελένη Αρτυματά (στίβος)
2014 Κυριακή Κουττούκη (ταε κβο ντο)
2015 Κυριακή Κουττούκη (ταε κβο ντο)
2016 Ραμόνα Παπαϊωάννου (στίβος)
2017 Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή)
2018 Διαμάντω Ευρυπίδου (γυμναστική)
2019 Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή)

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) 
2020 Νικόλας Αντωνίου  (κολύμβηση)
 Πέτρος Χριστοδουλίδης (τζούντο)
 Αιμιλία Κολοκοτρώνη (στίβος)

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) 
2020 Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση), 
  Μαρία Μάρκου (άρση βαρών)
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ΑΡΙΣΤΕΙΟ EAK 1979-2020

ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1973-2020

ΕΠΑΘΛΟ «ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» 
2000-2020

ΕΠΑΘΛΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2001-2020

2018 Σίμος Γαλαταριώτης, Αντώνης Ιωάννου
2019 Τίο Έλληνας

2020 Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2018-2020

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»)
2020 «Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας  
 και Αλληλεγγύης»

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

2020 Αλέξης Λύρας

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

2020 Δημήτρης Ευθυμίου

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 Ελληνικό Κράτος
2000 Παγκύπριο Γυμνάσιο
2001 Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
2002 ΟΠΑΠ
2003
2004 Εθνική Ελλάδας (ποδόσφαιρο)
2005 Κυριάκος Νεοκλέους
2006 Μάριος Λευκαρίτης
2007
2008
2009
2010 Ανόρθωση
2011
2012 Οικογένεια Παύλου Κοντίδη
2013 Ανδρέας Χατζηβασιλείου
2014 ΓΣΕ & ΓΣΠρ.
2015 Οικογένεια Στέλιου Κυριακίδη
2016
2017 Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου
2018 Ανδρούλα Βασιλείου
2019 Μάρκος Παγδατής
2020
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

#eakawards #eakawards

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

www.eak.org.cy

ΧΟΡHΓΟΙ ΕΠΑΘΛΑ ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΨΗΦΩΝ






