
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ 2018 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» 
23 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
23 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
 
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
9.00 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομάδα του Γυμνασίου Κύκκου όπως αγωνιζόταν το 1976 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 
Δρ Κώστα Χαμπιαούρη 

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη φετινή ετήσια διοργάνωση των 
Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Πετοσφαίρισης, που θα διεξαχθεί στη 
Λεμεσό στις 23 και 24 Απριλίου 2018 με τη συμμετοχή των τεσσάρων 
καλύτερων ομάδων Πετοσφαίρισης Λυκείων από την Κύπρο και την 
Ελλάδα. 

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες αποτελούν έναν καθιερωμένο θεσμό, που 
προάγει τις αξίες του σχολικού αθλητισμού, ενισχύοντας παράλληλα 
τους εθνικούς και συναισθηματικούς μας δεσμούς με τον 
μητροπολιτικό ελληνισμό. Τέτοιου είδους διοργανώσεις θεωρούνται 
ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί δημιουργούν ευκαιρίες αλληλογνωριμίας 

των αθλητών μας σε ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας και σεβασμού, γεφυρώνοντας παράλληλα την 
κοινή πολιτιστική και ιστορική μας πορεία.  

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσωπικότητας των νέων, 
ενδυναμώνοντάς τους την ψυχή και το σώμα. Τα παιδιά που καθημερινά αθλούνται μαθαίνουν 
να αγωνίζονται με επιμονή και υπομονή, να πειθαρχούν, να δοκιμάζουν τις σωματικές και 
ψυχικές αντοχές τους, να σέβονται και να αποδέχονται τον εαυτό τους και τους άλλους και να 
ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες. Όλα αυτά τα σπουδαία εφόδια είναι απαραίτητα εάν θέλουμε 
να δημιουργήσουμε καλύτερες κοινωνίες με υπευθύνους και ενεργούς πολίτες, οι οποίοι θα 
αγωνίζονται επάξια στον καθημερινό στίβο για τη δική τους πρόοδο αλλά και για το κοινό καλό.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζει τα πολλαπλά οφέλη που προσδίδει ο 
Αθλητισμός στη νέα γενιά αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, γι’ αυτό προωθεί και 
στηρίζει την ποιοτική αθλητική δράση με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων 
αλλά και με τη διαμόρφωση εξειδικευμένων αθλητικών προγραμμάτων, που απευθύνονται σε 
κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.  

Με την ευκαιρία αυτή καλωσορίζω στην Κύπρο τους αγαπητούς φίλους από την Ελλάδα - 
αθλητές, προπονητές και συνοδούς- στους οποίους εκφράζω τις εγκάρδιες ευχές μου για κάθε 
επιτυχία και καλή διαμονή. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για την 
ομαλή διεξαγωγής αυτής της διοργάνωσης, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία για τους συμμετέχοντες. 
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Χαιρετισμός προϊστάμενου Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής  

ΥΠ.Π.Ε.Θ κ. Δημήτριου Κερερέ. 

 

Κύριος στόχος της Φυσικής Αγωγής στη σχολική κοινότητα δεν 
είναι μόνο η συμμετοχή σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες 
άλλα η εμπέδωση ενός υγιούς τρόπου ζωής, η υιοθέτηση αξιών και 
συμπεριφορών που θα επιτρέπουν στους μαθητές/τριες και 
αυριανούς πολίτες να ενταχθούν στην κοινωνία λειτουργώντας 
αρμονικά και δημιουργικά. 

Ο σχολικός αθλητισμός κινείται μέσω, του μαθήματος της Φυσικής 

Αγωγής τους ενδοσχολικούς αγώνες και τους αγώνες αθλοπαιδείας 

με τη μαζική συμμετοχή των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης και μέσω του αγωνιστικού αθλητισμού 

διοργανώνοντας Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα δίνοντας την 

ευκαιρία στους μαθητές/τριες να συμμετάσχουν και να επιτύχουν διακρίσεις υψηλού επιπέδου. 

Θεωρούμε κοινωνικό δικαίωμα κάθε μαθητή/τριας, να έχει ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή σε 
όλων των ειδών τις αθλητικές δραστηριότητες, με όραμα και στόχο την συμμετοχή χωρίς 
διακρίσεις. 

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, ως αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης του σχολικού αθλητισμού και 

πιστεύοντας ότι ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα, χαιρετίζει την διοργάνωση της Τελικής Φάσης 

Αγώνων Πετοσφαίρισης και καλωσορίζει τους συμμετέχοντες στην πόλη της Λεμεσού, 

επισφραγίζοντας την άριστη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Μνημονίου 

συνεργασίας στον Τομέα της Παιδείας και του Αθλητισμού.    
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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη 

 

Η διοργάνωση στην Κύπρο των φετινών Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων 

Πετοσφαίρισης  Λυκείων 2017, αποτελεί μια σημαντική αθλητική εκδήλωση, 

τόσο για την χώρα μας, όσο και για την πόλη μας.  

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι, μέσα από τις διάφορες Αθλητικές 

δραστηριότητες, τα παιδιά και οι νέοι μας αναπτύσσουν τα ταλέντα τους, 

ψυχικά και σωματικά, και διαμορφώνουν χαρακτήρες που διέπονται από 

υγιείς αρχές και αξίες, τις οποίες αφού κάνουν βίωμα, μεταφέρουν στην κοινωνία, 

δημιουργώντας ενεργούς και ευαισθητοποιημένους πολίτες. 

Η σκληρή δουλεία, η επιμονή, η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και η συλλογική προσπάθεια, 

μέσα από την ευγενική άμιλλα, αποτελούν για τους νέους μας την πιο ψυχωφελή και υγιή 

απασχόληση. 

Με αυτές τις σκέψεις  καλωσορίζω όλους τους αθλητές και συνοδούς τους και εύχομαι ολόψυχα 

κάθε επιτυχία στους προσεχείς αγώνες. Ταυτόχρονα, καλωσορίζω τους εκπροσώπους του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της  Ελλάδας και εύχομαι ευχάριστη διαμονή 

στην πόλη μας. 

Τέλος εύχομαι κάθε επιτυχία στους διοργανωτές και είμαι βέβαιος ότι με την συστηματική τους 

δουλεία θα φέρουν σε πέρας και αυτή την τόσο σημαντική  διοργάνωση. 
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Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής, 
Επιθεωρήτριας Φυσικής Αγωγής, κ. Κάλλης Χατζηιωσήφ 

 

Για άλλη μια φορά η Κύπρος έχει την τιμή να φιλοξενεί Πανελλήνιους 

Σχολικούς Αγώνες. Το Πανελλήνιο αυτό συναπάντημα της ελληνικής 

νεότητας είναι γεμάτο συναισθηματική φόρτιση καθώς αποδεικνύεται 

πως η ιστορία  βρίσκει τη συνέχειά της, πως η φλόγα της Ολυμπίας δεν 

είναι ανέστια, αλλά από την κοιτίδα της απλώνει το φως της από τον 

Έβρο ως την Κρήτη και από την Κέρκυρα ως την Κύπρο μας. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και 

Ελλάδας και με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση των αδελφικών δεσμών 

μεταξύ των δύο χωρών, εντάσσεται η απόφαση να συμμετέχει η Κύπρος στα πανελλήνια σχολικά 

πρωταθλήματα. Αυτή η λαμπρή αθλητική παράδοση ξεκίνησε από το 1960 και, σταθερά, η 

Ελλάδα συνεχίζει μέχρι σήμερα να φιλοξενεί μαθητές και μαθήτριές μας στους πιο σημαντικούς 

Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες.  

Η Κύπρος άρχισε να αναλαμβάνει πανελλήνιες συναντήσεις σε ετήσια βάση, με αφετηρία το 

1993, τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Στίβου.  

Φέτος διοργανώνουμε και πάλι τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Πετοσφαίρισης  Λυκείων 

με την πολύτιμη βοήθεια φίλων και σταθερών χορηγών για το Υπουργείο μας, στους οποίους 

εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες. ΟΠΑΠ Κύπρου, Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, 

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Δήμος Λεμεσού. 

 Επίσης ευχαριστίες στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, στο διαφημιστικό γραφείο Τελεία και 

Παύλα και στην εταιρεία Hercules.  

Ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες και προς όλους τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι 

φροντίζουν ώστε και αυτή η διοργάνωση να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. 

Αγαπητοί φίλοι, χαρείτε την παραμονή σας εδώ θεωρώντας ότι βρίσκεστε σε δικό σας χώρο. 
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Ομάδα του Λυκείου Λάρνακας  που κέρδισε τη πρώτη νίκη στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης το 1978 



 
 

 

 
 
 
ΛΕΜΕΣΙΑ 2018   

 
 
 
Τα Λεμέσια, είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του Δήμου Λεμεσού που φέτος 
πραγματοποιείται για 19η χρονιά με στόχο την ανάδειξη της ιδέας του αθλητισμού.  
 
Η ιδέα γεννιέται το 1998, όταν ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει για πρώτη φορά Διεθνή Αγώνα 
Δρόμου στη μνήμη του ακούραστού εκπαιδευτικού και αθλητή Μάριου Αγαθαγγέλου, που έφυγε 
πρόωρα, αφήνοντας όμως ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στα αθλητικά δρώμενα του τόπου. 
 
Το 2000, είναι η χρονιά που ο Δήμος Λεμεσού αποφασίζει να επεκτείνει το θεσμό και να 
διοργανώσει τα Λεμέσια, συμπεριλαμβάνοντας ένα μεγάλο φάσμα αθλημάτων. Έτσι το μεγάλο 
αθλητικό ιδεώδες παίρνει  σάρκα και οστά και αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή 
της Κύπρου, την οποία αγκαλιάζουν αθλητές από όλο τον κόσμο συμμετέχοντας στη διοργάνωση. 
 
Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, τα Λεμέσια εξελίσσονται και μετατρέπονται σε κυψέλη 
ανάπτυξης του αθλητισμού. Αφουγκράζονται τον παλμό των νέων και προωθούν καινοτόμες 
ιδέες και αθλητικές δραστηριότητες για όλους. 
 
Οι συμμετοχές στη φετινή διοργάνωση των Λεμεσίων, αναμένεται να ξεπεράσουν τις 35 χιλιάδες. 
Άνθρωποι κάθε ηλικίας θα συμμετέχουν ως αθλητές ή θα  παρακολουθήσουν τα αθλήματα ως 
θεατές.  
 
Το πλούσιο πρόγραμμα των 19ων Λεμεσίων συμπεριλαμβάνει συνολικά 22 αθλητικές 
διοργανώσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι. Μεταξύ άλλων, το 
Limassol 3on3, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρισης, το Beach Water Polo Tour, το Fitness Day, το 
Διεθνές Τουρνουά Fudokan Karate, τον Ποδηλατικό Γύρο Λεμεσού, το Διεθνές Τουρνουά 
Πυγμαχίας, τον 21ο Διεθνή Αγώνα Δρόμου Μάριος Αγαθαγγέλου και το Τρίαθλο το οποίο θα 
σημάνει και τη λήξη της κορυφαίας γιορτής του αθλητισμού.  
 
Στο πλαίσιο των Λεμεσίων, θα διοργανωθούν επίσης το RUN4ALL, το Dorian Coastal Challenge, το 
φιλανθρωπικό τουρνουά  Mini Football, ο φιλανθρωπικός αγώνας κολύμβησης, το  Όμοδος Cross 
Xenios Race, το Fitness for All, οι Διεθνείς Κολυμβητικοί Αγώνες Βετεράνων, το Run in Colour, οι 
Αγώνες Cross Fit, η Μέρα Ανταγωνιστικού Προσανατολισμού, οι Αγώνες Στίβου Βετεράνων 
Αθλητών, o Διαγωνισμός Αθλητικής Φωτογραφίας και η καθιερωμένη Τελετή βράβευσης των 
Αρίστων Αθλητών και Σωματείων, όπου επιβραβεύονται αθλητές μας για τις διακρίσεις και τις 
επιτυχίες τους, αλλά και για το ήθος τους.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 2018 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Απριλίου 2018 
 

                        
 ΑΦΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ  
 
 17.00 – 20.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 
 21.00  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ  
 
 ΔΕΙΠΝΟ  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Απριλίου 2018 
 
 
 9.00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
 
 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
 

 10.30 ΠΡΩΤΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

 

 12.30 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

 

 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΗΛΕΩΝ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

 11.00 ΠΡΩΤΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

 

 13.00 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 
 ΔΕΙΠΝΟ 
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ΤΡΙΤΗ 24 Απριλίου 2018 
 

 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

 10:00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1 - 2 ΘΕΣΗ) – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

    

 12:00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1 - 2 ΘΕΣΗ) – ΑΓΟΡΙΩΝ  

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 09:30 ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (3 - 4 ΘΕΣΗ) – ΑΓΟΡΙΩΝ 

 

 11:30 ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (3 - 4 ΘΕΣΗ) – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

 

 13:30: ΑΠΟΝΟΜΕΣ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 

 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ 2018 

 

ΕΠΙΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 Δρ ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 Δρ ΛΟΥΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΚΑΛΛΗ – Ε.Μ.Ε ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ε.Μ.Ε ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – Β.Δ. Α΄– ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Β.Δ. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ – Β.Δ. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΕΣΑ ΛΕΜΕΣΟΥ  

 ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 Χ΄ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΠΟΙΡΙΑΖΗ ΑΝΝΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΚΑΛΛΗ – Ε.Μ.Ε ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – Β.Δ.Α΄ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – Β.Δ.Α΄ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – Β.Δ. Α΄ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 ΤΤΟΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – Β.Δ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  ΝΕΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΗΠΕΔΩΝ 

 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΙΖΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

     ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: ΚΑΤΣΑΜΠΗ ΡΟΥΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΠΟΥΛΛΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – Β.Δ.  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΖΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΠΟΙΡΙΑΖΗ ΑΝΝΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 

 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ – Β.Δ. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΕΣΑ ΛΕΜΕΣΟΥ  

 ΠΠΟΥΡΟΥ ΘΕΟΤΗ – Β.Δ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΝΕΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ 

 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ 

 ΔΑΝΙΗΛ  ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ 

 ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

      ΕΠΟΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ  

 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 

 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 

 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΚΡΑΣΙΑ – ΚΥΡΑΤΖΙΗ ΧΛΟΗ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΒΟΥΛΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΝΙΚΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ – Β.Δ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΤΟΥΛΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΖΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΑΣΩ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΠΑΝΤΑΡΑ ΓΙΟΥΛΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 ΠΟΙΡΙΑΖΗ ΦΑΝΗ - ΑΝΝΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» 
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Το Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού (γνωστό επίσης σαν Παλαί ντε σπορ) είναι η μεγαλύτερη 
και πιο επιβλητική πολυδύναμη αθλητική αρένα στην Κύπρο. Πήρε το όνομα της από τον πρώην 
πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού. 

Περιλαμβάνει κεντρική αίθουσα  αθλοπαιδιών και 
ομαδικών αθλημάτων (καλαθοσφαίρισης, 
πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, φούτσαλ), αίθουσες 
πυγμαχίας, πάλης, τζούντο, σκουός, πολεμικών 
τεχνών, ενόργανης γυμναστικής και επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης, γυμναστήριο,  ηλεκτρονικό πίνακα, 
αίθουσα άρσης βαρών, , δημοσιογραφικά θεωρεία 
για τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και για γραπτό τύπο, 
αίθουσα τηλεπικοινωνιών, ιατρείο, αίθουσα 
σάουνα και αίθουσα αντιντόπινγκ, αίθουσα 
γραμματείας, κυλικείο, αποδυτήρια και άλλες 
αίθουσες. 

Το κέντρο έχει ήδη φιλοξενήσει σημαντικά αθλητικά 
γεγονότα όπως το FIBA Europe all-star game το 2006 και 
το 2007.  
Η αρένα φιλοξένησε τον διαγωνισμό Junior Eurovision 
Song Contest 2008.  
 
Η κεντρική αρένα μπορεί να φιλοξενήσει Περισσότερους 
από 6255 θεατές και τουλάχιστον 42 αναπηρικά 
τροχοκαθίσματα. 
 
Επιπρόσθετα, το κέντρο χρησιμοποιείται ειδικά για τις 
αθλητικές διοργανώσεις των τοπικών σχολείων της 
ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού. 
 



 
 

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 
 

Το γήπεδο κτίστηκε το 1998, αποκτήθηκε από την Ανόρθωση Αμμοχώστου το 2002 και το 2006 
μετονομάστηκε σε Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο Ανόρθωσις Αμμοχώστου. 
Το γήπεδο είναι χωρητικότητας 2000 καθήμενων φιλάθλων και χρησιμοποιείται για τα αθλήματα της 
πετόσφαιρας, καλαθόσφαιρας, καθώς και για όλα τα αθλήματα κλειστού χώρου. 
. 

Το γήπεδο είναι η προσωρινή έδρα των ομάδων Πετοσφαίρας της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, αφού η 
φυσική έδρα του σωματείου βρίσκεται στη σκλαβωμένη πόλη της Αμμοχώστου. 
 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

 «Συνέστη εν Βαρωσίοις και υφίσταται από 5ης Μαρτίου 1911, 

αναγνωστήριον υπό την επωνυμίαν Ανόρθωσις, επί της ηθικής 

αναπλάσεως και διαπαιδαγωγήσεως, της ελληνικής μορφώσεως και 

της ψυχαγωγίας των μελών αυτού, …». 

Δραστηριοποιείται τόσο στον πνευματικό όσο και στον αθλητικό τομέα μέχρι το 1974 στη πόλη της 
Αμμοχώστου. H μετά την εισβολή του 1974 περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ουσιαστικά χωρίς 
έδρα, χωρίς αθλητικό υλικό… Ο κόσμος της Αμμοχώστου όμως ξεπέρασαν κάθε εμπόδιο και 
μετέτρεψε τον σύλλογο του ξανά σε μεγάλο πρωταγωνιστή στον Κυπριακό Αθλητισμό 

μονοπωλώντας τους τίτλους σε πολλές 
περιπτώσεις.  

 H πετοσφαιρική ομάδα της Ανόρθωσης 
πρωτοεμφανίζεται στην Aμμόχωστο το 1920 με 
καθοδηγητή τον καθηγητή της γυμναστικής, 
Aναστάση Oικονομίδη. Σύμφωνα με τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου της Aνόρθωσης, “το άθλημα της 
πετοσφαίρισης εισήχθην την 11ην Iουνίου 
1928”.  Την περίοδο 1928-1954 “κάτω από τη 
καθοδήγηση του Aναστάση Oικονομίδη η 

ομάδα πετοσφαίρισης χάρισε στην Aνόρθωση πολλές πρώτες νίκες, πολλή δόξα και γέμισαν 
τις αίθουσες του σωματείου με κύπελλα και μετάλλια”.   

Μετά το 1974 η ομάδα δραστηριοποιείται ξανά και με 21 κατακτήσεις πρωταθλήματος και 16 
κατακτήσεις κυπέλλου, είναι η ομάδα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο κυπριακό βόλεϊ.  
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Η ιστορία της Κυπριακής Πετοσφαίρισης 

To βόλεϊ στη Κύπρο εμφανίζεται το 1920 όταν αρκετοί νέοι, κυρίως από τη Δερύνεια και την Αμμόχωστο, 
που δούλευαν στους αγγλικούς στρατώνες γνώρισαν και διέδωσαν το νέο άθλημα από τις δραστηριότητες 
των άγγλων στρατιωτών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 ο Αναστάσης Οικονομίδης επιστρέφοντας από 
τις σπουδές του στην Ελλάδα φέρεται να δίδαξε το άθλημα του βόλεϊ στην Κύπρο. Το νέο άθλημα 
εξαπλώνεται κυρίως στην πόλη και επαρχία της Αμμοχώστου και στη συνέχεια σε ολόκληρο το νησί. Οι 
πρώτες ομάδες που κάνουν την εμφάνισή τους είναι η Ανόρθωσις Αμμοχώστου, η Ομόνοια Δερύνειας 
(από το 1955 έγινε Αναγέννηση Δερύνειας), το ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ο ΑΜΟΛ Λάρνακας και η ΑΕΛ Λεμεσού.  
Το 1928 το βόλεϊ εντάσσεται στο πρόγραμμα των Παγκυπρίων αγώνων στίβου και από το 1932 άρχισαν να 
διοργανώνονται παγκύπρια πρωταθλήματα με την συμμετοχή και συλλόγων. Παράλληλα το άθλημα 
παίρνει ξεχωριστή θέση στα σχολεία του νησιού και καθιερώνεται το μαθητικό πρωτάθλημα. 
 
Με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 αρχίζουν να διεξάγονται οργανωμένα 
πρωταθλήματα σε παγκύπρια βάση με πρώτη πρωταθλήτρια Κύπρου την πανίσχυρη ομάδα του 
Μαραθώνα Κάτω Βαρωσίων. Το 1972 με ενέργειες του Κώστα Χατζηανδρέου, επιθεωρητού τότε 
σωματικής αγωγής, σε συνεργασία με τον Έλληνα Θεόδωρο Ανδρεάκο ιδρύεται η τοπική επιτροπή της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) Κύπρου και αρχίζει επίσημα το Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
με πρωταθλήτρια την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ένα χρόνο αργότερα η πρωταθλήτρια Ανόρθωσις κερδίζει την 
συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το κυπριακό βόλεϊ γνωρίζει μεγάλες στιγμές και μεγάλη 
ανάπτυξη. Όλα τα γήπεδα σε κάθε αγώνα κατακλύζονταν από κόσμο τόσο σε αγώνες ανδρών αλλά και 
γυναικών καθιερώνοντας το άθλημα ως το δημοφιλέστερο στην Κύπρο.  
 
Μετά την Εισβολή των Τούρκων το 1974 το βόλεϊ αναδιοργανώθηκε από την άνοιξη του 1975 μετά από 
επίμονη προσπάθεια και με την βοήθεια των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα με τη στήριξη της 
Ε.Ο.ΠΕ διαμέσου των Μιχάλη Μαστρανδρέα και Θανάση Μπελιγράτη. Στην αναδιοργάνωση του 
αθλήματος σημαντικό ρόλο έπαιξαν και πάλι τα σχολεία αφού οι περισσότεροι πετοσφαιριστές ήσαν 
μαθητές. Το Γυμνάσιο Κύκκου αρρένων καταπλήσσει τους πάντες με τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο 
μαθητικό πρωτάθλημα του 1976 όταν κερδίζει την τέταρτη θέση ενώ το Λύκειο Λάρνακας θηλέων κατακτά 
το Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 1978. 
 
Στις 25 Φεβρουαρίου 1978 αντιπρόσωποι 20 σωματείων ίδρυσαν ξεχωριστή 
Ομοσπονδία για το άθλημα της πετόσφαιρας, την Kυπριακή Oμοσπονδία 
Πετοσφαίρισης (K.O.ΠE) με πρόεδρο τον Κώστα Χατζηανδρέου. Μια νέα εποχή για το 
κυπριακό βόλλεϋ άρχιζε, τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών αλλά και το κύπελλο 
έγιναν θεσμός. Η Κ.Ο.ΠΕ γίνεται και επίσημα μέλος της FIVB και της CEV το 1980 και οι 
Εθνικές ομάδες της Κύπρου όλων των κατηγοριών αλλά και των συλλόγων είχαν 
δικαίωμα επίσημης συμμετοχής  στα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα. 
Προέδροι της Ομοσπονδίας διετέλεσαν οι Κώστας Χατζηανδρέου (1972-1992), Ανδρέας Σταύρου (1992-
2008), Δαμιανός Χατζηδαμιανού (2008-2015) και Μιχάλης Κρασιάς (2015 μέχρι σήμερα). 
 

Γιώργος Στεφανίδης 

Τεχνικός Σύμβουλος Κ.Ο.ΠΕ 
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Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΣ 

 

Kremmastis Road, Limassol Episkopi 3035 Cyprus 
Phone: +357 25 93 5093 

Fax: +357 25 93 5094 
http://www.episkopianahotel.com 

E mail.info@episkopiana.com 
 
Το Episkopiana Hotel And Sports Resort, είναι ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο 3 αστέρων κοντά στο χωριό 
Επισκοπή, με θέα τη χερσόνησο του Ακρωτηρίου και είναι το ιδανικό μέρος για τον απαιτητικό τουρισμό. 

Περιτριγυρισμένο από την πλούσια χλωρίδα της Κύπρου, το 
Episkopiana Hotel είναι το ιδανικό μέρος για όσους επιθυμούν να 
απολαύσουν χαλαρωτικές διακοπές. 
Για τους λάτρεις της άσκησης και του αθλητισμού είναι το πιο 
κατάλληλο μέρος αφού το Episkopiana Hotel προσφέρει ιδανικές 
συνθήκες για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές και ιδανικός 
χώρος για διακοπές παιδιών. 
Βρίσκεται ανάμεσα στα τουριστικά θέρετρα της Λεμεσού και της 

Πάφου και δίπλα από την αμμώδη παραλία του Κουρίου.  
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Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ παραμένει ειλικρινής και διαχρονικός σύμμαχος της Κυπριακής κοινωνίας από την μέρα 

της ίδρυσης της, το 1969. Για 48 χρόνια τώρα στηρίζει έμπρακτα και με συνέπεια τον τόπο. 

Η κοινωνική προσφορά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας  και για αυτό στέκεται 

δίπλα στην Κυπριακή κοινωνία με δύναμη και ειλικρίνεια αλλά, προπαντός με σεβασμό και ακεραιότητα. 

Είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος της Κυπριακής πολιτείας, καθώς συμβάλλει με συνέπεια στην υλοποίηση 

των σχεδίων της σε πολλούς καίριους τομείς της κοινωνίας. 

Η κοινωνική αυτή συνεισφορά της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ εκφράζεται μέσα από τις  επιμέρους δράσεις της ως 

ακολούθως: 

Σύμμαχος Υγείας 

 Η Υγεία αποτελεί το πιο σημαντικό αγαθό της ζωής.                       

Προκειμένου να την προστατεύσουμε, χρειαζόμαστε,                                                                                   

σωστές υποδομές και έναν ισχυρό σύμμαχο. 

 

 

 

Σύμμαχος Αθλητισμού 

Ο Αθλητισμός χαρακτηρίζεται από πανανθρώπινες  αξίες 

και   ιδανικά. Προκειμένου να διασφαλίσουμε  τη 

συνέχισή τους, χρειαζόμαστε όραμα και έναν ισχυρό 

σύμμαχο.  

Σύμμαχος Πολιτισμού 

Ο Πολιτισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη κληρονομία μιας  χώρας. 

Οφείλουμε να τον προστατεύσουμε και να τον  προωθούμε. Για να 

γίνει αυτό, χρειάζεται στήριξη και έναν ισχυρό σύμμαχο. 
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ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ 



 
 

 

 

Σύμμαχος Παιδείας 

Η επένδυση στην Παιδεία προδιαγράφει ένα μέλλον που μας 

επιτρέπει να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε. Για να γίνει 

πραγματικότητα, χρειαζόμαστε θεσμούς και έναν ισχυρό 

σύμμαχο. 

 

Σύμμαχος Περιβάλλοντος 

Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Η προστασία του αφορά όλους μας και πρέπει να αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα για κάθε κοινωνία. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε οργάνωση, ευσυνειδησία και έναν 

ισχυρό σύμμαχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

16 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

 ΚΑΛΛΗ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ – ΕΜΕ Φ.Α. – 0035722800826 
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΕΜΕ Φ.Α. – 0035722800734 
 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – 0035722800798/0035799607985 
 ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – 0035722809535/0035799688505 
 ΠΟΙΡΙΑΖΗ ΑΝΝΑ – 0035722800764/0035799435357 
 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ – 0035725692055/0035799750085 
 ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – 0035722809535/0035799613923 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – 0035722800764/765/798 



 
 

 

 

 

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)  ιδρύθηκε και 
λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες  του Περί Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού Νόμου 1969-2005 και τους σχετικούς  
Κανονισμούς περί Διάρθρωσης και Όρων Απασχόλησης, 
Διοίκησης και Οικονομικών. 

  
Σύμφωνα με το Νόμο, σκοπός του ΚΟΤ είναι η οργάνωση και προαγωγή του τουρισμού στη Δημοκρατία 
της Κύπρου, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους. Στο πλαίσιο αυτό  η αποστολή του 
Οργανισμού είναι: 

 Η χάραξη ορθολογικής και ξεκάθαρης πορείας (Στρατηγικής) 

 Η καθοδήγηση, συντονισμός και στήριξη των προσπαθειών των εμπλεκομένων φορέων 

 Η ανάληψη πρωτοβουλιών για υλοποίηση της Στρατηγικής 

 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής και η προώθηση της συλλογικότητας για το 
όφελος του συνόλου 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

o ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – 0035725935093 

o ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 0035725805011 

o ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112 – 199 

o ΚΟΤ- 0035725760460/61 



 
 

 

 

Η ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 
Η περιοχή Λεμεσού καταλαμβάνει 1392 km2 και καλύπτει το 15% 
ολόκληρης της Κύπρου, ενώ γύρω στα 80 χιλιόμετρα βρέχονται από 
θάλασσα.  
Οι κυριότεροι κόλποι της περιοχής είναι αυτοί της  Επισκοπής και του 
Ακρωτηρίου. 
Η Λεμεσός έχει επίσης το τέλειο μεσογειακό κλίμα, το οποίο το 
καλοκαίρι είναι ζεστό και ξηρό, ενώ το χειμώνα ήπιο. Η θερμοκρασία 
κατά τη διάρκεια της μέρας το καλοκαίρι κυμαίνεται μεταξύ 22 και 36 
βαθμών Κελσίου, ενώ το χειμώνα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 18 
βαθμών Κελσίου ανάλογα με το υψόμετρο της περιοχής. 

Σύμφωνα δε με τον ιστορικό Αντρέα Μακρίδη, το όνομα της πόλης ξεκινά από το «Λιμνησσός» και δεν 
προέρχεται από το λιμήν (λιμάνι), καθώς είναι τεκμηριωμένο πως η Λεμεσός δεν ήταν εντελώς παράκτια, 
αλλά ήταν κτισμένη βορειότερα. Το Λιμνησσός οφείλεται στο ότι, η πόλη ήταν παρακείμενη σε λίμνες. 

Η επαρχία Λεμεσού βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κύπρου και συνορεύει με την επαρχία Πάφου στα 
δυτικά, με την επαρχία Λάρνακας στα ανατολικά και με την επαρχία Λευκωσίας στα βόρεια.   

Γνωστή ως η περιοχή του κρασιού, των εορτασμών και των αρχαίων βασιλείων, η Λεμεσός αποτελείται 
από την κύρια πόλη - η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους: την αρχαία 
πόλη-βασίλειο της  Αμαθούντας στα ανατολικά και την αρχαία πόλη-βασίλειο του Κουρίου στα δυτικά. Στα 
βόρεια εκτείνονται οι αγροτικές περιοχές με τα γραφικά ορεινά χωριά, όπου διατηρούνται ακόμα οι 
παλιές παραδόσεις και ασκούνται οι παραδοσιακές τέχνες. 

Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, το κύριο λιμάνι του νησιού και ένα 
πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο. Η Μαρίνα της Λεμεσού αποτελεί ένα μοναδικό στολίδι, ενώ τα 
εντυπωσιακά αρχαιολογικά μνημεία και η μήκους 15 χιλιομέτρων ακτή,  όπου βρίσκονται εστιατόρια, 
μπαρ, καφετέριες, καταστήματα και κέντρα ψυχαγωγίας συνθέτουν μια ακμάζουσα και πολύχρωμη πόλη. 

 

 

 

 

 

 

Η Λεμεσός κατοικήθηκε από τα πολύ παλιά χρόνια και τάφοι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί χρονολογούνται 
γύρω στο 2000 π.Χ. ενώ άλλοι γύρω στον 8ο και 4ο αιώνα π.Χ. 
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Η ιστορίας της πόλης είναι κυρίως γνωστή από τα γεγονότα του 1191 μ.Χ. τα οποία σηματοδότησαν το 
τέλος της Βυζαντινής Κυριαρχίας στην Κύπρο. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ταξίδευε 
στους Αγίους Τόπους το 1191μ.Χ. Η αρραβωνιαστικιά του Βερεγγάρεια και η αδερφή του Ιωάννα 
(βασίλισσα της Σικελίας) ταξίδευαν με διαφορετικό πλοίο. Εξαιτίας μιας καταιγίδας το πλοίο με τις 
βασίλισσες περεξέκκλινε από το δρόμο του και έφθασε στη Λεμεσό. Ο Ισαάκ Κομνηνός, ο άκαρδος και 
σκληρός Βυζαντινός αυτοκράτορας της Κύπρου, μισούσε τους Λατίνους και δεν επέτρεψε στις βασίλισσες 
να κατέβουν από το πλοίο, ούτε τους παραχώρησε καμιά βοήθεια. 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως, ο Ισαάκ Κομνηνός κυνηγήθηκε και νικήθηκε από τον Ριχάρδο με αποτέλεσμα η Κύπρος να 
περιέλθει υπό την κυριαρχία των Βρετανών. Ο Ριχάρδος γιόρτασε τους γάμους του με τη Βερεγγάρεια 
στην Κύπρο, όπου η τελευταία στέφθηκε και βασίλισσα της Αγγλίας. Με αυτό τον τρόπο τελείωσε η 
Βυζαντινή αυτοκρατορία στην Κύπρο. 

Το 1489 μ.Χ. η Κύπρος παραδόθηκε στην πόλη της Βενετίας από την Βασίλισσα της Κύπρου Αικατερίνη 
Κορνάρο. Οι Βενετοί δεν επέδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την Κύπρο παρά μόνο επέβαλαν σκληρή 
φορολογία και εκμεταλλεύτηκαν τους πόρους του νησιού. Όλοι οι κάτοικοι σκλαβώθηκαν από τους 
Βενετούς και αναγκάστηκαν να πληρώνουν το 1/3 του εισοδήματος τους, είτε αυτό ήταν μέρος των 
προϊόντων τα οποία καλλιεργούσαν, όπως για παράδειγμα σιτάρι, κρασί, λάδι, είτε ήταν ζώα ή άλλα 
προϊόντα. 

 

 

 

 

 

 

19 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάπτυξη του τουρισμού στη Λεμεσό ξεκίνησε μετά το 1974 όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Αμμόχωστο 
και την Κερύνεια τις δύο δηλαδή βασικές τουριστικές περιοχές της Κύπρου. Η πόλη της Λεμεσού έχει πολύ 
όμορφες, αμμώδεις παραλίες, κατάλληλες για ηλιοθεραπεία και κολύμπι . 

Η Επισκοπή, το Πισσούρι, το Ακρωτήρι, η Αμαθούντα και το Lady’s Μile είναι μερικές από τις πιο 

σημαντικές. Μια παραλία, η οποία απευθύνεται σε λουόμενους, εφοδιασμένη με όλες τις απαραίτητες 

ανέσεις και οργανωμένη από τον Κ.Ο.Τ βρίσκεται στην περιοχή Δασούδι, στην τουριστική περιοχή της 

Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών παρατηρείται μια ιδιαίτερη προτίμηση για 

ξενοδοχεία που βρίσκονται σε καλοκαιρινά θέρετρα όπως για παράδειγμα το Τροόδος, οι Πλάτρες, ο 

Πρόδρομος, ο Αγρός, το Πέρα Πέδι και το Όμοδος. 
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