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ΑΘΛΗΤΕΣ 
  
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Θοδωρής: Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 89κ. στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο της Ρώμης. 
  
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ Λευτέρης: Χρυσό μετάλλιο στους κρίκους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
Ενόργανης Γυμναστικής στη Μελβούρνη. Μια επιτυχία, που τον έφερε ακόμη πιο 
κοντά στην πρόκριση για το Τόκιο.  
  
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 
ΓΚΑΡΙΠΗΣ Αναστάσιος: Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεότητας της 
κατηγορίας Laser 4,7 U18. 
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ Λεωνίδας: Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία RSX του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος U21 που έγινε στην Πορτογαλία. 
  
ΚΑΡΑΤΕ 
ΞΕΝΟΣ Στέφανος-Χρήστος: Ασημένιο μετάλλιο στα -60 κιλά του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος U21. Χάλκινα μετάλλια στο Κ1 PremierLeague τόσο του Παρισιού 
όσο και του Ντουμπάι. 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος: Πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 21 ετών, στο 
κούμιτε και την κατηγορία -84 κιλών. 
  
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
ΒΑΖΑΙΟΣ Ανδρέας: Δύο χρυσά μετάλλια (200μ. πεταλούδας- 200μ. μικτής 
ατομικής), ένα χάλκινο (100μ. μικτής ατομικής) και ένα ρεκόρ Ευρώπης (200μ. 
μικτής ατομικής) με την 3η πιο γρήγορη επίδοση στον κόσμο στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα 25άρας πισίνας τον Δεκέμβριο του 2019. 
ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ Κριστιάν : Ασημένια μετάλλια στα 50μ ελεύθερο στο Πεκίνο και τη 
Σενζέν, στο πλαίσιο του «FinaChampionsSwimSeries». Ο πρώτος Έλληνας 
κολυμβητής που κατέβηκε τα 47’’ στα 100μ. ελεύθερο. Συνολικά κατά τη διάρκεια 
των αγώνων της ISL σημείωσε οκτώ ρεκόρ. 
ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ Κώστας: Προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σπάζοντας 
το ρεκόρ του Σπύρου Γιαννιώτη στα 800μ ελεύθερο. 
  
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντώνης: Χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών του 
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U23. 
  
ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ Γιάννης: Αναδείχτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP και 
μέλος της καλύτερης πεντάδας του ΝΒΑ. Στους δυο αυτούς τίτλους προστέθηκε και 
η διάκριση του καλύτερου αμυντικού του ΝΒΑ. Για την πορεία, που έχει 
πραγματοποιήσει και τις προοπτικές που δίνει, υπέγραψε το μεγαλύτερο 



συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ με τους Bucks αξίας, 228.200.000 δολαρίων. Μέσα 
στο 2020 ξεχώρισε, επίσης, για τις κοινωνικές του παρεμβάσεις στις ΗΠΑ αλλά και 
τις ανθρώπινες δράσεις του στην Ελλάδα.  
 
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ Βασίλης: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην κορυφαία 
διοργάνωση της Ευρώπης (Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague). Μέλος της 
καλύτερης πεντάδας των Ευρωμπάσκετ της τελευταίας εικοσαετίας (μαζί με τον 
Δημήτρη Διαμαντίδη). 
  
ΠΑΛΗ 
ΚΕΣΙΔΗΣ Λαοκράτης: Χάλκινο μετάλλιο στα 97 κιλά της ελληνορωμαϊκής στο 
διεθνές τουρνουά της Πολωνίας. 
ΠΙΛΙΔΗΣ Γιώργος: Χάλκινο μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά της Πολωνίας στην 
κατηγορία των 61κ. της ελευθέρας. 
  
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ 
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ Χρήστος: Κυπελλούχος κόσμου στο Omnium για 2η συνεχόμενη χρονιά 
και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020». 
ΛΙΒΑΝΟΣ Κώστας: Χάλκινο μετάλλιο στο Sprint του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Κ23. 
ΜΠΡΕΤΑΣ Σωτήρης: Χάλκινο μετάλλιο στο Keirin του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
ανδρών/γυναικών. 
  
ΣΤΙΒΟΣ 
ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ Κωνσταντίνος: Στον Μαραθώνιο της Βαλένθια, έγινε ο έκτος Έλληνας 
όλων των εποχών στο αγώνισμα. Παράλληλα έγινε και ο έκτος Έλληνας που 
κατεβαίνει το φράγμα των 2ωρών και 15’ και ο γρηγορότερος δρομέας της χώρας 
μας στην απόσταση ύστερα από το 2011. 
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ Νικόλας: Πέτυχε πανελλήνια ρεκόρ και στον ανοικτό και στον κλειστό 
στίβο. Έγινε ο πρώτος Έλληνας σφαιροβόλος στην Ιστορία του αθλήματος που 
ξεπερνάει τα 21 μέτρα. 
  
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 
ΤΕΛΗΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Απόστολος: Στο 8th FujairahOpen G2 κατέκτησε την 1η θέση, ενώ 
στο επίσημο G2 με την επωνυμία PresidentsCup Europe, ήταν 2ος. Στο El 
HassanOpen G1 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ ήταν τρίτος στο Helsingborg 
Open G1. 
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος: Στο 8th FujairahOpen G2 κατέκτησε την 3η θέση, ενώ 
ήταν 2ος στο ElHassanOpen G1 και τρίτος στο HelsingborgOpen G1. 
  
ΤΕΝΙΣ 
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Στέφανος: Κατέκτησε το Open της Μασσαλίας, ενώ έφτασε για πρώτη 
φορά στα ημιτελικά του Roland Garros κι έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε 
κάτι τέτοιο. Στα τουρνουά του Αμβούργου και του Ντουμπάι έφτασε μέχρι τον 
τελικό. Έκλεισε την χρονιά στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με συνολικές 
απολαβές 2,09 εκατομμύρια δολάρια. 
  



ΤΖΟΥΝΤΟ 
ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΗΣ Αλέξιος: Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των -81 κιλών του Γκραν 
Πρι που διεξήχθη στο Τελ Αβίβ. 
  

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
  
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 
ΜΠΕΝΤΕΛΗ Κωνσταντίνα: Τρία ασημένια μετάλλια στα 59κ. του διεθνούς τουρνουά 
της Μάλτα. 
ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΟΥ Μαρία : Δύο Χάλκινα μετάλλια στο αρασέ και στο σύνολο στα στα 
49κ. του διεθνούς τουρνουά της Μάλτας. 
  
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 
ΔΙΒΑΡΗ Κατερίνα: Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U21- Πρόκριση στους 
Ολυμπιακούς του Τόκιο μέσω του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος RSX που έγινε στην 
Πορτογαλία. 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Βασιλεία: Ασημένιο μετάλλιο στο World CupSeries 2020 στο Μαϊάμι, 
στην κατηγορία Laserradial. 
  
ΚΑΡΑΤΕ 
ΜΩΫΣΙΔΟΥ Αντωνία: Ασημένιο μετάλλιο στο κάτα Νεανίδων του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος που διεξήχθη στην Βουδαπέστη. 
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ Ελένη: 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της κατηγορίας των +68 
κιλών. 
  
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
ΔΡΑΚΟΥ Νόρα: Τρία πανελλήνια ρεκόρ στους αγώνες της International 
SwimmingLeague (Βουδαπέστη). 
ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ Άννα: Χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος 25άρας πισίνας (Δεκέμβριος 2019). 
  
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ευαγγελία: Χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ23. 
ΚΥΡΙΔΟΥ Αννέτα : Χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
ανδρών/γυναικών στο Πόζναν της Πολωνίας και χρυσό μετάλλιο στο σκιφ του 
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U23. 
  
ΞΙΦΑΣΚΙΑ 
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Δώρα: Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο σπάθης «Κύπελλο 
Ακρόπολις» που έγινε στο ΟΑΚΑ. Πρώτη Ελληνίδα οπλομάχος που κατακτά μετάλλιο 
στην συγκεκριμένη διοργάνωση. 
ΧΑΛΔΑΙΟΥ Μαρία: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων 
ανδρών/νέων γυναικών στο ξίφος ασκήσεως. 
  
ΠΑΛΗ 



ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ Μαρία: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Σερβίας- 
Χάλκινο μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά της Πολωνίας στα 53 κιλά. 
  
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 
ΚΟΡΑΚΑΚΗ Άννα: Χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10μ. γυναικών του 
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (Βρότσλαβ)- Χρυσό μετάλλιο στο Γκραν Πρι του 
Κουβέιτ- 1η θέση στο διεθνές κύπελλο του Μονάχου. Στην Τελετή Αφής της 
Ολυμπιακής Φλόγας, ήταν η πρώτη γυναίκα που μετείχε ως πρώτη 
λαμπαδηδρόμος. Τον Δεκέμβριο του 2019 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Γκραν 
Πρι του Βελιγραδίου, ισοφαρίζοντας στον προκριματικό το δικό της παγκόσμιο 
ρεκόρ. 
  
ΣΤΙΒΟΣ 
ΝΤΡΙΣΠΙΩΤΗ Αντιγόνη: Στη διάρκεια των Βαλκανικών Αγώνων, έπιασε το όριο για τα 
20χλμ. βάδην στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 
 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Νάσια : Ασημένιο μετάλλιο στο ElHassanOpen G1 και χάλκινο στο 
HelsingborgOpen G1. 
ΤΖΕΛΗ Φένια: Ασημένιο μετάλλιο στο 8th FujairahOpen G2, ενώ ήταν πρώτη στο 
ElHassanOpen G1 και τρίτη στο HelsingborgOpen G1. 
  
ΤΕΝΙΣ 
ΣΑΚΚΑΡΗ Μαρία: Στα GrandSlam της χρονιάς είχε οκτώ νίκες και τρεις ήττες 
φτάνοντας στη φάση των 16 τόσο στο Αυστραλιανό Όπεν όσο και στο Αμερικάνικο 
Οπεν. Η πορεία της στο RolandGarros ολοκληρώθηκε στον γύρο των 32. Φινάλε στη 
χρονιά από το Νο-22 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ τον Φεβρουάριο του 2020 είχε 
φτάσει και στο Νο-20. 
  

ΟΜΑΔΕΣ  
 
ΒΟΛΕΪ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (άνδρες): Πρωταθλητής Ελλάδος για πρώτη φορά από το 2006 και 
για 19η στην ιστορία του και νικητής του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς». 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (γυναίκες): Με απόφαση της Ομοσπονδίας, αφού το πρωτάθλημα 
δεν ολοκληρώθηκε λόγω πανδημίας, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για 8η 
συνεχόμενη χρονιά, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Η ομάδα το την στιγμή της διακοπής 
προηγείτο στη βαθμολογία.  
 
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ: Back to Back Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην διοργάνωση 
που έγινε στο Κουβέιτ (Δεκέμβριος 2019). 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (άνδρες): 18ο νταμπλ στην ιστορία του, διατηρώντας το αήττητο. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (γυναίκες): Αήττητες έφτασαν στην κατάκτηση του τρεμπλ. 
Πανηγύρισαν Σούπερ Καπ, πρωτάθλημα(11ο) και κύπελλο (2ο).   
  
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 



ΜΠΟΖΗ Μαρία, ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ Ραφαηλίνα: Χρυσό μετάλλιο στο Open εθνικό 
πρωτάθλημα 470 της Ιταλίας και 2η θέση στο πρωτάθλημα Βορείου Αμερικής. 
  
ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ Χρήστος, ΤΡΩΙΑΝΝΟΣ Χάρης : Χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του C2 
Classic, στον αγώνα 16 χιλιομέτρων άγριων νερών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της 
Γιουνάν (Κίνα). 
 
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 
ΜΟΛΒΑΛΗΣ Νίκος, ΤΣΙΡΙΚΟΣ Θάνος: Ασημένιο μετάλλιο στο τραμπολίνο 3 μέτρων 
και Χάλκινο στα 10μ. συγχρονισμένων στο Open πρωτάθλημα της Ουκρανίας. 
  
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 
ΣΤΑΣΙΝΟΣ Δημήτρης, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος: Χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ 
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων/νεανίδων. 
ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ Γιάννης, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Ζήσης, ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ Θανάσης, 
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ Λεωνίδας: Χάλκινο μετάλλιο στην τετράκωπο του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος Κ23. 
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ Χριστίνα, ΚΥΡΙΔΟΥ Μαρία : Χάλκινο μετάλλιο στη δίκωπο άνευ του 
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών/γυναικών- Ασημένιο μετάλλιο στην 
αντίστοιχη διοργάνωση για ηλικίες έως 23 ετών που έγινε στο Ντούισμπουργκ. 
ΝΟΝΗ Ισμήνη, ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ Παρθένα, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ελένη, ΑΣΒΕΣΤΑ Ιωάννα: 
Ασημένιο μετάλλιο στην τετράκωπο άνευ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
εφήβων/νεανίδων. 
ΦΡΑΓΚΟΥ Ευαγγελία, ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ Στυλιανή: Χάλκινο μετάλλιο στο διπλοσκιφ του 
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων/νεανίδων. 
 
ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για 38η φορά μετά από 
απόφαση του ΕΣΑΚΕ, αφού το πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω πανδημίας. Την στιγμή 
της διακοπής προηγείτο στη βαθμολογία. 
ΑΕΚ: Κυπελλούχος Ελλάδος και φιναλίστ του Basketball Champions League. 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ: Προκρίθηκε στην τελική φάση του Eurobasket 2022. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ: Έγραψε Ιστορία αφού με την κατάκτηση του Super Cup, 
έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα, που κερδίζει μπασκετικό τίτλο στην Ελλάδα, ενώ 
έπαιξε και στον τελικό του κυπέλλου.  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (γυναίκες): Τον Φεβρουάριο του 2020 έφτασε τις 112 σερί νίκες στο 
πρωτάθλημα και έγινε η πρώτη ομάδα διεθνώς μεένα τέτοιο σερί.  Οι 
«ερυθρόλευκες» παρέμειναν αήττητες συνολικά για 118 ματς στο πρωτάθλημα (5 
χρόνια και 14 ημέρες) και 137 σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις. 
  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Έφτασε στην κατάκτηση του 18ου νταμπλ της Ιστορίας του και μετά 
την φάση των ομίλων στο Champions League προκρίθηκε στους 32 του Europa 
League. 
 
 



ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ 
ΜΠΡΕΤΑΣ Σωτήρης, ΛΙΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης: Χάλκινο 
μετάλλιο στο ομαδικό σπριντ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών/γυναικών. 
  
ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
ΑΕΚ (άνδρες): Με απόφαση της Ομοσπονδίας, καθώς το πρωτάθλημα δεν 
ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 2η φορά στην 
ιστορία της. Τη στιγμή της διακοπής προηγείτο στη βαθμολογία. Επίσης έφτασε έως 
τα προημιτελικά του Τσάλεντζ Καπ, διοργάνωση όμως που δεν συνεχίστηκε.  
ΠΑΟΚ (γυναίκες): Κατέκτησε το νταμπλ για 2η συνεχόμενη χρονιά. Στο Κύπελλο 
επικράτησε στον τελικό 27-19 του ΟΦΝ Ιωνίας και ήταν το 4ο της ιστορίας του, ενώ 
αναδείχθηκε πρωταθλητής για 3η φορά, με απόφαση της Ομοσπονδίας, λόγω 
πανδημίας. Τη στιγμή της διακοπής προηγείτο στη βαθμολογία. 
 
ΜΠΙΤΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
Απόλλων Καλαμαριάς (άνδρες): Κατέκτησε το νταμπλ για πρώτη φορά στην ιστορία 
του. 
Σπάρτακος (γυναίκες): Κατέκτησε το 3ο συνεχόμενο και 5ο συνολικά νταμπλ της 
ιστορίας του.  
 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
 
ΒΟΛΕΙ 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης: Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του 
πρώτου τίτλου(Λίγκ Καπ) μετά από 10 χρόνια και στο πρωτάθλημα μετά από 14 
χρόνια. 
ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ Μπράνκο: Οδήγησε την γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στην 
κατάκτηση του πρωταθλήματος.  
 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΡΑΦΤΗΣ Δημήτρης:  Προπονητής του Λευτέρη Πετρούνια, που κατέκτησε το Χρυσό 
μετάλλιο στους κρίκους, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στη 
Μελβούρνη. 
 
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
ΒΛΑΧΟΣ Θοδωρής: Οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 16ο νταμπλ στην ιστορία του στους 
άνδρες, διατηρώντας το αήττητο. 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Χάρης: Οδήγησε τον Ολυμπιακό, στις γυναίκες, στο αήττητο τρεμπλ. 
 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος: Προπονητής του Ανδρέα Βαζαίου που κατέκτησε δύο 
χρυσά, ένα χάλκινο μετάλλιο και δημιούργησε ρεκόρ Ευρώπης σε 25άρα πισίνα. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Άκης: Προπονητής του Κριστιάν Γκολομέεβ που κατέκτησε δύο 
ασημένια μετάλλια στα 50μ ελεύθερο στο Πεκίνο και τη Σενζέν, στο πλαίσιο του 
«Fina Champions Swim Series».  
 
ΜΠΑΣΚΕΤ 



ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ηλίας: Οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου και στον 
τελικό του Basketball Champions League. 
ΓΙΑΤΡΑΣ Μάκης: Οδήγησε τον Προμηθέα στην κατάκτηση του Super Cup και έγινε η 
πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κερδίζει μπασκετικό τίτλο στην Ελλάδα, ενώ υπό 
τις οδηγίες του αγωνίστηκε και στον τελικό του κυπέλλου. 
 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  
ΜΑΡΤΙΝΣ Πέδρο: Οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του 18ου νταμπλ της 
ιστορίας της ομάδας και στους ομίλους του Champions League. 
 
ΧΑΝΤΜΠΟΛ:  
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ Δημήτρης: Οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος 
και στους «8» του Τσάλεντζ Καπ. 
ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ Δημήτρης: Οδήγησετην ομάδα γυναιών του ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του 
νταμπλ. 
 
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 
ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ Τάσος: Προπονητής της Άννας Κορακάκη που κατέκτησε ένα Χάλκινο 
μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα,  δύο Χρυσά μετάλλια σε Γκραν Πρι, ένα σε 
παγκόσμιο Κύπελλο και ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ. 
 
ΤΕΝΙΣ 
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Απόστολος: Προπονητής του Στέφανου Τσιτσιπά, που συνέχισε και το 
2020 τις επιτυχίες και κατατάχτηκε έκτος στην παγκόσμια κατάσταση του τένις. Τον 
ίδιο χρόνο ο αθλητής κατέκτησε το Open της Μασσαλίας, ενώ έφτασε για πρώτη 
φορά στα ημιτελικά του Roland Garros κι έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε 
κάτι τέτοιο.  
 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ 
ΔΗΜΟΥ Κώστας : Πρώτευσε στα υπερβαρέα (+107κ.) του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
που έγινε στο Μάντσεστερ. 
ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ Πασχάλης : Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -59 κιλά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στο Μάντσεστερ. 
ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτρης : Βρέθηκε στην κορυφή της κατηγορίας των -54 κιλών, 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μάντσεστερ. 
ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ Γκρέμισλαβ : Πήρε το ασημένιο μετάλλιο της κατηγορίας των -80 κιλών 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μάντσεστερ. 
 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 
ΜΟΥΧΘΗΣ Γιώργος : Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία SM6 του 
Egypt Para 2020 που φιλοξενήθηκε στην Αλεξάνδρεια, ενώ ήταν τρίτος στο Όπεν της 
Πολωνίας. 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Μάριος : Κατετάγη τρίτος στην κατηγορία SM6 τόσο του Egypt 
Para 2020, όσο και του πολωνικού Όπεν. 
 



ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πάνος : Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σπάθη κατηγορίας 
Β, στο Παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στο Έγκερ. 
 
ΣΤΙΒΟΣ 
ΓΚΑΒΕΛΑΣ Αθανάσιος : Κατέρριψε το ρεκόρ Ευρώπης στα 200μ. κατηγορίας Τ11. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Αθανάσιος : Επί ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα στο 
πανελλήνιο του ΟΑΚΑ, κατέρριψε το Παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία F32. 
ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στέλιος : Μέσα στη χρονιά βελτίωσε δύο φορές το παγκόσμιο 
ρεκόρ στο μήκος Τ62 και συγκεκριμένα στο Βερολίνο και εν συνεχεία στο 
Ίνσμπρουκ. 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Αθανάσιος : Στη δισκοβολία F32 που πανελλήνιου πρωταθλήματος 
στο ΟΑΚΑ, πέτυχε νέο ρεκόρ κόσμου. 
ΣΕΒΔΙΚΑΛΗΣ Ιωάννης : Κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία F62 κατά τη 
διάρκεια του πανελλήνιου πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ. 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Αχιλλέας : Πρωταγωνιστής σε δύο παγκόσμια ρεκόρ της κατηγορίας 
Τ43  και συγκεκριμένα στα 200 και τα 400 μέτρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
(ΟΑΚΑ). 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Νικόλαος : Στο πανελλήνιο του ΟΑΚΑ κατέρριψε το ρεκόρ κόσμου 
στα 10χλμ Τ44, ενώ κατά τη διάρκεια της ίδιας διοργάνωσης πέτυχε και ρεκόρ 
Ευρώπης στα 1.500μ.  
 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Μάριος, ΜΟΥΧΘΗΣ Γιώργος : Κατέκτησαν την δεύτερη θέση στο 
ομαδικό της κλάσης 6, τόσο στο διεθνές τουρνουά της Αιγύπτου όσο και στο 
πολωνικό Όπεν. 
 
ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γεράσιμος, ΝΤΟΥΝΗΣ Βασίλης, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Πάνος : Κατέκτησαν την δεύτερη θέση στο ομαδικό της σπάθης, στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο της Ουγγαρίας. 
 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ  
ΚΑΛΑΤΖΗ Ελένη, ΜΗΛΑΚΗ Ηρώ, ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Χρήστος, ΜΠΕΤΑΣ Σωτήρης: 
Κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό τάντεμ σπριντ στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα στον Καναδά, με ομοσπονδιακό προπονητή τον Γιώργο Βαρβεράκη.  
 
 


