
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών, κατέλαβε την 3η θέση στο 

αρασέ των 59κ., την 7η στο ζετέ και την 4η στο σύνολο. Στους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν 2η 

στο αρασέ και 5η στο σύνολο, ενώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών, κατέλαβε 

την 3η θέση στο αρασέ, την 3η στο ζετέ και την 3η στο σύνολο. 

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων γυναικών, ήταν 4η στο αρασέ 

των 76κ., 3η στο ζετέ και 3η στο σύνολο. 

ΙΠΠΑΣΙΑ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Ιόλη: Για πρώτη φορά συμμετείχε σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενηλίκων 

υπερπήδησης εμποδίων. Κατέλαβε την 19η θέση μεταξύ 130 αθλητών απ` όλο τον κόσμο. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 

ΓΚΙΚΑ Ερμιόνη: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 4 U16 

στην Πορτογαλία 

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Χρυσούλα: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα Όπτιμιστ στην Τουρκία. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ Ευαγγελία: Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε μετάλλιο σε παγκόσμια 

διοργάνωση της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, ήταν τρίτη 

τόσο στο ελεύθερο όσο και στο τεχνικό σόλο, κατακτώντας δύο χάλκινα μετάλλια, ενώ 

κατέλαβε και την 4η θέση στο ελεύθερο και τεχνικό σόλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ Άννα: Ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος 2021 σε 25άρα πισίνα και χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. πεταλούδα. Επίσης 

ήταν 4η στα 50μ. πεταλούδα και 5η στα 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Στους 

Μεσογειακούς αγώνες ήταν πρώτη στα 50μ. πεταλούδα και δεύτερη τόσο στα 50μ. ύπτιο 

όσο και στα 100μ. πεταλούδα.  

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ευαγγελία: Σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, κατάφερε να πάρει ένα 

χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U23 ήταν πρώτη στο σκιφ 

ελ. βαρών γυναικών, στο Ευρωπαϊκό γυναικών ήταν δεύτερη στο σκιφ γυναικών, ενώ στο 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 ήταν δεύτερη στο σκιφ ελ. βαρών νέων γυναικών. 

ΓΚΟΓΚΟΥ Αικατερίνη: Πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης στους U19, στο σκιφ νεανίδων. 

ΦΙΤΣΙΟΥ Ζωή: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο σκιφ ελ. 



βαρών γυναικών. 

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 

ΝΑΣΚΑΡΗ Αριάδνη: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Laser Run του Μαραθώνα, κατέκτησε την 

2η θέση στην κατηγορία των γυναικών και 1η στο Triathle (κολύμπι, τρέξιμο, σκοποβολή) 

στην κατηγορία junior, ενώ ήταν 3η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Biathle. 

ΝΙΚΑ Πηνελόπη: Πρώτευσε τόσο στο Παγκόσμιο όσο και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Laser 

Run που έγινε σε Λισαβόνα και Μαραθώνα αντίστοιχα, ενώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

Triathle γυναικών κατέλαβε την 9η θέση. 

ΠΑΤΣΟΥΡΑ Δήμητρα: Κατέλαβε την 1η θέση στο Ευρωπαϊκό U23 (junior) Laser Run στον 

Μαραθώνα και ήρθε 5η στο ίδιο αγώνισμα στο U19 στο Παγκόσμιο της Λισαβόνας.   

ΞΙΦΑΣΚΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Δέσποινα Μεταξία: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα σπάθης που έγινε στην Αίγυπτο. Κατέχει την 3η θέση στην Παγκόσμια 

κατάταξη. 

ΠΑΛΗ 

ΓΚΙΚΑ Μαρία Λουίζα: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U15, στα 

39 κιλά. 

ΖΑΧΕΙΛΑ Στεφανία: Τρίτη θέση στην τελική κατάταξη του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 

γυναικών πάλης στην άμμο στα +70 κιλά και 5η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες (76κ.) 

στην Αλγερία. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ: Πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U15 στην κατηγορία των 

62 κιλών. 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ: Τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17 στα 69 κιλά, αλλά και 

5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας. 

ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ Μαρία: H κορυφαία αθλήτρια της ελληνικής γυναικείας πάλης, κατέκτησε 

το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία των 53 κιλών που έγινε 

στην Σερβία, ενώ έξι μήνες νωρίτερα, στην Ουγγαρία, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν, κατέλαβε την πρώτη 

θέση στα 53 κιλά. 

ΧΡΥΣΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ: Πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 στα 76 κιλά και 

ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό U20 πάλης στην άμμο στα +70κ. 

 

ΠΥΓΜΑΧΙΑ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λαμπρινή: Πέμπτη θέση στα 50κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

κορασίδων. 



ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 48 κιλά του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος κορασίδων. 

ΚΑΝΤΖΑΡΗ Ιωάννα: Πέμπτη θέση στα 52 κιλά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κορασίδων. 

ΚΟΥΖΙΛΟΥ Παναγιώτα: Ασημένιο μετάλλιο στα 57 κιλά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

κορασίδων. 

ΝΤΑΣΙΟΝΑΚΗ Μαριεύα: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κορασίδων της Ιταλίας, κατέκτησε το 

χάλκινο μετάλλιο στα 63 κιλά. 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Όλγα: Χάλκινο μετάλλιο στα 57 κιλά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 

Μαυροβουνίου, ενώ ήταν 5η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών, στην κατηγορία των 

63 κιλών. 

ΠΛΕΑ Χρυσούλα: Κατέλαβε την 5η θέση στα 52 κιλά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

γυναικών που έγινε στο Μαυροβούλιο 

ΣΔΟΥΓΚΑ Αικατερίνη: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παγκορασίδων της Τουρκίας, κατέκτησε 

το χάλκινο μετάλλιο στα 40 κιλά. 

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Βασιλική: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U22 που έγινε στο 

Πόρετς στην κατηγορία των 75 κιλών. 

ΤΡΥΦΥΛΛΗ Άννα Μαρία: Πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 46 κιλά κορασίδων, στη διοργάνωση 

που φιλοξενήθηκε στην Ιταλία 

ΤΣΑΝΗ Μαρινέλλα: Πέμπτη θέση στα 60κ. του Παγκοσμίου πρωταθλήματος γυναικών. 

ΧΟΛΙΔΗ Ελένη: Κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων της Σόφιας, 

στα 52 κιλά. 

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αθήνας ήταν 7η στις κορύνες, 

ενώ στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα ήταν 2η στις κορύνες, 6η στο σύνθετο ατομικό, 7η στην 

κορδέλα και 8η στο στεφάνι. 

ΓΚΙΚΟΚΑ Είρα Λάουρα: Κατέλαβε την 3η θέση στο Μεσογειακό πρωτάθλημα νεανίδων στις 

κορύνες, την 4η στο στεφάκι και την 5η στην κορδέλα. 

ΚΟΜΨΕΛΙΔΟΥ Ειρήνη: Ήταν 8η στο σύνθετο ατομικό και 8η στην μπάλα της Παγκόσμιας 

Γυμνασιάδας που έγινε στη Νορμανδία. 

ΛΥΤΡΑ Παναγιώτα: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στις κορύνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

που διεξήχθη στην Αθήνα, ενώ ήταν 5 στην μπάλα. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βουλγαρίας 

ήταν 4η στις κορύνες, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Πεσκάρα 7η στο στεφάνι, στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα 7η στις κορύνες, ενώ στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα κατέλαβε την 2η θέση στο 

σύνθετο ατομικό, την 1η θέση στο στεφάνι, την 2η στην μπάλα, την κορδέλα και την 3η στις 

κορύνες. 



ΣΥΓΚΟΥΝΑ Ουρανία: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Τελ Αβίβ κατέλαβε την 8η θέση στην 

μπάλα νεανίδων, ενώ στο Μεσογειακό πρωτάθλημα νεανίδων ήταν 4η στην μπάλα. 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

ΚΟΡΑΚΑΚΗ Άννα: Έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που εξασφάλισε πρόκριση για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, κάτι που επιτεύχθηκε μέσω του ασημένιου μεταλλίου 

που κατέκτησε στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος που έγινε στο Κάιρο. Μέσα στη χρονιά ήταν πρώτη στα 10μ. αεροβόλο 

πιστόλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καίρου, δεύτερη στα 10μ. αεροβόλι πιστόλι στο 

Παγκόσμιο Κύπελλο του Ρίο και τρίτη στα 25μ. πιστόλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καίρου. 

Παράλληλα, στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 10μ. 

αεροβόλο πιστόλι. Με το τέλος του Παγκοσμίου πρωταθλήματος παρέμεινε στο Νο-1 του 

κόσμου στα 10μ. και Νο-3 στα 25μ. 

ΣΤΙΒΟΣ 

ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ Αντιγόνη : Η Ελληνίδα βαδίστρια έκανε ολόκληρη την Ευρώπη να υποκλιθεί 

στο αγωνιστικό της μεγαλείο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μέσα σε διάστημα τεσσάρων 

ημερών πήρε την πρώτη θέση στα 35χλμ. βάδην του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, πρώτη 

θέση και στα 20χλμ. βάδην της ίδιας διοργάνωσης. Κι όλα αυτά, σχεδόν ένα μήνα μετά την 

εξαιρετική της παρουσία στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Όρεγκον, όπου κατέλαβε την 4η 

θέση στα 35χλμ βάδην. Τον Αύγουστο αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης.  

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Κατερίνα: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Μόναχο, αν και πάλεψε μέχρι το τέλος, προκειμένου να 

κατακτήσει το τρίτο διαδοχικό χρυσό. Είναι η μοναδική επικοντίστρια, που έχει συνεχή 

παρουσία σε βάθρο νικητών σε τέσσερις σερί διοργανώσεις. 

ΤΖΕΝΓΚΟ Ελίνα: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Μόναχο και μάλιστα έγινε η νεότερη νικήτρια στο 

αγώνισμα (19 ετών). «Εξαργύρωσε» το σπουδαίο επίτευγμά της, κατακτώντας τον τίτλο της 

κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας στην Ευρώπη, στο Γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

στο Ταλίν.  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ηλιάνα: Στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο επί κοντώ για την 

ηλικιακή κατηγορία U18, στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στην Ιερουσαλήμ. 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Αρετή: Έφτασε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στη δισκοβολία του 

Παγκοσμίου πρωταθλήματος U20 που έγινε στο Κάλι της Κολομβίας. 

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 

ΚΑΛΤΕΚΗ Φαίδρα: Κατέλαβε την 5η θέση στα -57κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

γυναικών, ενώ ήταν 5η και στην αντίστοιχη διοργάνωση των νέων γυναικών. 

ΚΙΤΣΙΟΥ Αγορίτσα Αρτεμία: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα +73κ. στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα νέων γυναικών της Αλβανίας, ενώ κατέλαβε την 5η θέση στα +68κ. του 

Παγκοσμίου πρωταθλήματος νεανίδων. 



ΚΛΑΚΑΛΑ Μαγδαληνή: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -51 κιλά του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος κορασίδων που έγινε στην Βουλγαρία 

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ Άννα Μαρία: Χάλκινο μετάλλιο στα -59κ. του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 

νεανίδων που έγινε στην Βουλγαρία. 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Αθηνά: Πέμπτη θέση στα -57κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων 

γυναικών. 

ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ Στυλιανή: Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των -62κ. στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα νέων γυναικών που έγινε στην Αλβανία. 

ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΥ Μαγδαληνή-Μαρία: Κατέλαβε την 5η θέση στα -46κ. του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νέων γυναικών. 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Δέσποινα: Πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα -41 κιλά του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος κορασίδων. 

ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ Παρασκευή: Κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων 

γυναικών (-73κ.) 

ΠΑΝΤΟΥ Δέσποινα: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -46κ. του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νέων γυναικών. 

ΠΕΪΜΑΝΙΔΟΥ Μαρία Ευαγγελία: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -55κ. του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος κορασίδων. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Κωνσταντίνα: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -57κ. του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νέων γυναικών. 

ΡΕΠΟΥΛΙΑ Αθανασία: Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των -55κ. του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος Νεανίδων που έγινε στη Σόφια, ενώ στο Ευρωπαϊκό των Τιράνων κατέλαβε 

την 5η θέση στα -57κ. 

ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ Θεοπούλα: Σε ηλικία 18 ετών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα του Μεξικού στην κατηγορία των -62κ, θέση που της χάρισε μια θέση στην 

προολυμπιακή ομάδα. Επίσης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών ήταν 5η. 

ΧΑΡΟΒΑ Κωνσταντίνα: Κατέλαβε την 5η θέση στα -59κ. του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 

κορασίδων που έγινε στην Βουλγαρία. 

ΤΕΝΙΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Βαλεντίνη: Τον Αύγουστο κατέκτησε τον σπουδαιότερο τίτλο της 

καριέρας της, στο WTA125 του Βανκούβερ, φτάνοντας μάλιστα και στο Νο-143 του κόσμου 

που είναι και career high. Προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στο κυρίως 

ταμπλό του Grand Slam στο Ρολάν Γκαρός. 

ΣΑΚΚΑΡΗ Μαρία: Τον Μάρτιο έφτασε και μέχρι το Νο-3 της Παγκόσμιας κατάταξης 

(βρίσκεται στο Νο-6). Είχε παρουσία σε τέσσερις τελικούς μέσα στη χρονιά, 

συμπεριλαμβανομένου κι αυτού για το Indian Wells, όπου είχε την ευκαιρία να γίνει η 



πρώτη Ελληνίδα τενίστρια που προκρίνεται σε τελικό WTA1000. Αγωνίστηκε και στα WTA 

Finals, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Μέσα στη χρονιά έχει 40 νίκες και 23 ήττες, που 

συνοδεύονται από οικονομικές απολαβές άνω των 2.4 εκατομμυρίων δολαρίων. 

ΤΖΟΥΝΤΟ 

ΤΕΛΤΣΙΔΟΥ Ελισάβετ: Στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν κατέκτησε το χάλκινο 

μετάλλιο, ενώ στο Γκραν Σλαμ του Μπακού ήταν πρώτη, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για 

πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

ΝΑΣΟΥΛΑ Μαρία: Εξασφάλισε την παρουσία της στα European Games 2023 στην 

κατηγορία γυναικών Ολυμπιακού τόξου, μέσω του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που 

φιλοξενήθηκε στο Μόναχο. 

ΨΑΡΡΑ Ευαγγελία: Μέσω του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Γερμανίας, πήρε κάρτα 

συμμετοχής για τα European Games 2023 στην κατηγορία γυναικών Ολυμπιακού τόξου 

 

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Μαρία: Κατετάγη 7η στον ακροβατικό διάδρομο του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος. 

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ Αλεξάνδρα: Στον ακροβατικό διάδρομο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 

κατέλαβε την 8η θέση. 

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ Λίλα: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας, κατέλαβε την 8η θέση στο 

τραμπολίνο. 

ΜΑΚΡΗ Όλγα: Κατέλαβε την 4η θέση στο τραμπολίνο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

ΤΣΙΚΝΑΚΗ Εμμανουέλα: Αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια του Κυπέλλου γυναικών. 

Κατέκτησε το νταμπλ με τον ΠΑΟΚ 

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ Μαρία: Αναδείχθηκε MVP της Α1 γυναικών. Κατέκτησε το νταμπλ με τον 

ΠΑΟΚ 

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Ελευθερία: Πολυτιμότερη παίκτρια της εθνικής μας ομάδας, στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα γυναικών που έγινε στο Σπλιτ. 

 

ΑΝΔΡΕΣ 



ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Αλβανίας ήταν 4ος στο 

αρασέ των 61κ., δεύτερος στο ζετέ και 4ος στο σύνολο, ενώ στο Ευρωπαϊκό παίδων 

κατέλαβε την 3η θέση στο αρασέ, την 1η στο ζετέ και την 1η στο σύνολο. 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού ήταν 5ος στο μονόζυγο και 6ος 

στο δίζυγο, ενώ στην αντίστοιχη διοργάνωση του Κότμπους κατετάγη 7ος στο μονόζυγο. 

Στους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν 7ος στο μονόζυγο και 8ος σε σύνθετο ατομικό και 

κρίκους. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού ήταν 4ος στους 

κρίκους, ενώ στην αντίστοιχη διοργάνωση του Καίρου κατέλαβε την 5η θέση. 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Δημήτρης: Ήταν 8ος στον πλάγιο ίππο της Παγκόσμιας γυμνασιάδας που έγινε 

στη Νορμανδία. 

ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ Λευτέρης: Παρέμεινε ανίκητος στην Ευρώπη από το 2015. Παρότι προερχόταν 

από αγωνιστική απουσία ενός έτους, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους του 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που έγινε στο Μόναχο, για έκτη μάλιστα φορά στην καριέρα 

του. Με έξι ευρωπαϊκούς θριάμβους στο ίδιο όργανο, αποτελεί πλέον τον κορυφαίο 

σπεσιαλίστα στα χρονικά του θεσμού. 

ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνης: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καίρου ήταν ήταν 5ος στο έδαφος. Στις 

αντίστοιχες διοργανώσεις του Μπακού  και του Κότμπους κατετάγη 5ος και 7ος αντίστοιχα.  

Στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν κατέλαβε την 7η θέση στο έδαφος και την 8η στον 

πλάγιο ίππο.  

ΤΣΟΥΛΟΣ Νίκος: Στην Παγκόσμια γυμνασιάδα που έγινε στη Νορμανδία κατέλαβε την 8η 

θέση στο έδαφος. 

ΙΠΠΑΣΙΑ 

ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Άγγελος: Ο κορυφαίος Έλληνας στην παγκόσμια κατάταξη της υπερπήδησης 

εμποδίων, κατέκτησε την 1η θέση στο Γκραν Πρι του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αθήνας και 

την 2η στην αντίστοιχη διοργάνωση που έγινε στην Γκόρλα Μινόρε. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 6 U17 που έγινε στη 

Θεσσαλονίκη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. 

ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Διονύσιος: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα ILCA 4 Youth στην Πορτογαλία. 

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ Πέτρος: Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno 293 U17 στην 

Ιταλία. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιάσων: Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Όπτιμιστ 



στην Δανία. 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόρης: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno 293 Plus 

U19 ανδρών στην Κύπρο 

ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 

ΜΟΣΤΙΤΣΟΓΛΟΥ Όμηρος-Μαρίνος: Κατέλαβε την 7η θέση στο καγιάκ μονό (Κ1)  στην 

απόσταση των 1000μ. εφήβων του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ενώ ήταν 8ος στα 5000μ. 

επίσης στην κατηγορία των εφήβων. Στο Olympic Hopes κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 

καγιάκ μονό (Κ1) στην απόσταση των 1000μ. εφήβων. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΒΑΖΑΙΟΣ Ανδρέας: Στο Ευρωπαϊκό 25άρας που έγινε στο Καζάν 2021, κατέκτησε το χρυσό 

μετάλλιο στα 200μ. μικτής ατομικής και το ασημένιο στα 100μ. μικτής ατομικής. Στην Ρώμη 

και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν 6ος στα 200μ. μικτής, ενώ στους Μεσογειακούς 

Αγώνες κατέκτησε το χρυσό στα 200μ. μικτής και το ασημένιο στα 200μ. πεταλούδα. 

ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ Κρίστιαν: Χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος που έγινε στην Ρώμη. Επίσης ήταν 8ος στα 50μ. ελεύθερο του Πακοσμίου 

πρωταθλήματος (Βουδαπέστη), ενώ στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν κατέκτησε το 

χρυσό στα 50μ. ελεύθερο και το χάλκινο στα 50μ. πεταλούδα. 

ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Βασίλης: Χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. μικτής ατομικής στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα Νέων και χάλκινο στο ίδιο αγώνισμα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νέων 

στο Οτοπένι. 

ΧΡΗΣΤΟΥ Απόστολος: Πρωταθλητής Ευρώπης στην Ρώμη στα 50μ. ύπτιο και δεύτερος στα 

100μ. ύπτιο στην ίδια διοργάνωση. Λίγους μήνες νωρίτερα, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 

στα 100μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25άρας στο Καζάν 2021, ενώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

της Βουδαπέστης κατετάγη 5ος στα 50 και τα 100μ. ύπτιο, με ρεκόρ αγώνων μάλιστα στον 

ημιτελικό της δεύτερης απόστασης. 

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 

ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ Πέτρος: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 του Βελγίου, κατέκτησε το χρυσό 

μετάλλιο στο σκιφ ελ. βαρών νέων ανδρών με μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους του. 

ΝΤΟΥΣΚΟΣ Στέφανος: Μετά από αγώνα που κρίθηκε στο φινάλε, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης 

του Τόκιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ ανδρών του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος.  

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντώνης: Χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών του 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών και ασημένιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα επίσης 

στο ελαφρύ σκιφ. 

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 

ΔΡΑΖΙΝΟΣ Δημήτρης:  Κατέλαβε την 14η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων, στην 



κατηγορία ατομικό τετράθλου, που έγινε στην Κρακοβία. 

KΕΡΑΜΙΔΑΣ Νικόλαος: Κατέλαβε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17 στην 

κατηγορία Biathle (κολύμβηση, τρέξιμο) στον Μαραθώνα. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος: Δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 Biathle στη 

Μαδέιρα της Πορτογαλίας και πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό U19 Βiathle στον Μαραθώνα. 

ΣΕΧΙΔΗΣ Φίλιππος: Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα LaserRun ανδρών και 

ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Triathle, στον Μαραθώνα. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

τετράθλου εφήβων κατέλαβε την 15η θέση στο Λιλιάνο της Ιταλίας. 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ Γιάννης: Ως παίκτης της εθνικής ανδρών συμπεριλήφθηκε στην 

καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ (7ος Έλληνας που βρέθηκε στην ίδια θέση). 

Συμπεριλήφθηκε (για 4η συνεχόμενη χρονιά) στην κορυφαία πεντάδα της περσινής χρονιάς 

στο NBA, παρά το γεγονός ότι οι Μπακς αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς της Ανατολής. 

Ψηφίστηκε για 6η διαδοχική σεζόν ως βασικός παίκτης στο NBA All Star Game 2022 και 

έπιασε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στη λίστα των παικτών των Μιλγουόκι Μπακς με τις 

περισσότερες συμμετοχές σε All Star Game. 

ΣΛΟΥΚΑΣ Κώστας: Με 11,9 πόντους και 4,8 ασίστ μέσο όρο σε 37 αγώνες στη Euroleague 

ήταν από τους πρωταγωνιστές στην πρόκριση του Ολυμπιακού στο φάιναλ φορ στο 

Βελιγράδι, τον Μάιο του 2022. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ κατέκτησε το Κύπελλο και το 

Πρωτάθλημα Ελλάδας, καθώς και το Super Cup το 2022, με την ερυθρόλευκη φανέλα, ενώ 

με την εθνική Ελλάδας κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ 2022.  

 

ΠΑΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος: Πέμπτος στους Μεσογειακούς Αγώνες, στα 125κ. ελευθέρας 

πάλης που έγιναν στην Αλγερία. 

ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος: Πρώτευσε στο Βαλκανικό πρωτάθλημα U17, στα 92κ. της 

ελληνορωμαϊκής 

ΘΑΝΟΣ Δημήτριος: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17, στην 

κατηγορία των 110κ. ελληνορωμαϊκής που διεξήχθη στην Ρουμανία. 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Νικόλαος: Τρίτος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20, στην κατηγορία 87κ. 

ελληνορωμαϊκής που έγινε στην Ιταλία. 

ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Αρίωνας: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

U17, στην κατηγορία των 65κ. ελληνορωμαϊκής. 

ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ Άγγελος: Πέμπτος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 στην κατηγορία των 86κ. 

ελευθέρας και 2ος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 πάλης στην άμμο στα 90 κιλά. 

ΜΠΛΙΑΤΖΕ Γκίβι: Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U20 ελευθέρας, κατέλαβε την 7η θέση στα 



92 κιλά, ενώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν 8ος. Στο Ευρωπαϊκό U20 πάλης στην άμμο, 

ήταν 2ος στα +90κ., ενώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U23 ελευθέρας, κατετάγη 8ος στα 

92κ. 

ΝΤΟΥΝΙΑΣ Νικόλαος: Πέμπτος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 στα 130κ. 

ελληνορωμαϊκής, 5ος στους Μεσογειακούς Αγώνες και πέμπτος στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα U23. 

ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος: Τρίτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες, στην κατηγορία των 

77κ. ελληνορωμαϊκής που έγινε στην Αλγερία. 

ΧΟΣΟΝΟΒ Αζαμάτ: Κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23, στα 125κ. 

ελευθέρας πάλης που έγινε στην Βουλγαρία, ενώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U23 ήταν 

έβδομος. 

ΨΩΜΑΣ Φίλιππος: Τρίτη θέση στο Βαλκανικό πρωτάθλημα U17, στην κατηγορία των 60κ. 

ελευθέρας. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Οδυσσέας: Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας και της Μπενφίκα 

συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους Ευρωπαίους «πορτιέρε», με εξαιρετικές εμφανίσεις 

στο Champions League. 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Γιώργος: Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το 

Κύπελλο για την σκωτσέζικη Πρέμιερ Λιγκ με τη φανέλα της Σέλτικ. Στις 19 Μαρτίου 2022, 

εναντίον της Ρος Κάουντι σημείωσε χατ-τρικ και είχε μία ασίστ στη νίκη με 4-0 της Σέλτικ. 

Ανακηρύχθηκε παίκτης του μήνα Μαρτίου για την σκωτσέζικη Πρέμιερ Λιγκ. Με συνολικά 

13 γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Σκωτίας τη σεζόν 2021-22. 

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ Αναστάσιος: Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ήταν 1ος σε συμμετοχές με το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο Nations League αλλά και πρώτος σκόρερ με την 

γαλανόλευκη στην ίδια διοργάνωση. 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Βαγγέλης: Ο 24χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός της Άλκμααρ είναι ο 

μοναδικός Έλληνας παίκτης κάτω των 25 ετών που αγωνίζεται εκτός των πέντε κορυφαίων 

ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και βρίσκεται στη λίστα του CIES Football με τους 100 

ποδοσφαιριστές εκτός των "big-5" με την υψηλότερη μεταγραφική αξία. Αποτελεί σκόρερ 

της ολλανδικής ομάδας με σημαντική συμβολή στις επιτυχίες του συλλόγου και γκολ που 

κρίνουν ντέρμπι στο ολλανδικό πρωτάθλημα. 

ΤΣΙΜΙΚΑΣ Κώστας: Ο Έλληνας διεθνής αριστερός αμυντικός της Λίβερπουλ έφτασε μέχρι 

τον τελικό του UEFA Champions League, ενώ κατέκτησε το Λιγκ Καπ Αγγλίας και το Κύπελλο 

Αγγλίας με τους «κόκκινους». 

ΠΥΓΜΑΧΙΑ 

ΒΕΛΛΗΣ Αντώνιος Ρέμος: Πέμπτη θέση στα 54 κιλά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Γεώργιος: Ήταν 5ος στα 67 κιλά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων. 



ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: Πήρε την 5η θέση στα 52κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

παμπαίδων. 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ: Κατετάγη 5ος στα 92 κιλά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων. 

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ Παναγιώτης: Κατέλαβε την 5η θέση στα 63,5 κιλά του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νέων που έγινε στη Σόφια. 

ΝΑΝΙΤΖΑΝΙΑΝ Βαγκάν: Πήρε την 5η θέση στα 92 κιλά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

ανδρών που διεξήχθη στο Ερεβάν της Αρμενίας, ενώ ήταν 3ος στους Μεσογειακούς Αγώνες 

της Αλγερίας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Στέφανος: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 60 κιλά του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νέων. 

ΤΣΑΜΑΛΙΔΗΣ Μιχαήλ: Πρωταθλητής Ευρώπης στα 80κ. νέων, στη διοργάνωση που έγινε 

στη Σόφια. 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

ΜΙΤΑΣ Ευθύμιος: Στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν, κατέκτησε την 2η θέση στο 

αγώνισμα του σκητ. 

ΣΤΙΒΟΣ 

ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ Γιάννης: Μέσα από έναν συναρπαστικό τελικό, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 

στη σφυροβολία του Παγκοσμίου πρωταθλήματος U20 που έγινε στο Κάλι της Κολομβίας. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γιώργος: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 που έγινε στην Ιερουσαλήμ, 

κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σφυροβολία. 

ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Μίλτος: Σάρωσε τα μετάλλια στο μήκος, τόσο στα Παγκόσμια πρωταθλήματα 

όσο και στο Ευρωπαϊκό. Χρυσός στο Παγκόσμιο κλειστού (Βελιγράδι) με Πανελλήνιο ρεκόρ, 

ασημένιος στο Παγκόσμιο ανοικτού (Όρεγκον) και πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοικτό 

(Μόναχο), με ρεκόρ μάλιστα αγώνων, στην πιο παραγωγική του χρονιά από άποψης 

μεταλλίων σε κορυφαίες διοργανώσεις. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο έγραψε Ιστορία αφού 

έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε διαμάντι στη σειρά μίτινγκ Diamond 

League. Συμπεριλήφθηκε στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του Ευρωπαίου 

αθλητή για το 2022, ενώ τον μήνα Αύγουστο, αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής στην 

Ευρώπη, μέσα από τη ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου. 

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φίλιππος: Χάλκινο μετάλλιο στα +87κ. του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νέων ανδρών. 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος: Κατέλαβε την 5η θέση στα -54κ. του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νέων ανδρών. 

ΘΟΛΙΩΤΗΣ Βασίλειος: Πρωταθλητής Ευρώπης στους νέους άνδρες, στην κατηγορία των -87 

κιλών, στη διοργάνωση που έγινε στα Τίρανα. 



ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος: Κατετάγη 5ος στα -80κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων 

ανδρών. 

ΜΥΛΩΝΑΣ Ιωάννης: Πήρε την 5η θέση στα -58κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων 

ανδρών. 

ΜΠΟΥΓΑΣ Αλέξιος: Κατέλαβε την 5η θέση στα -68κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων 

ανδρών. 

ΜΠΟΥΚΛΑΣ Πέτρος: Ήταν 5ος στα +87κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων ανδρών 

που έγινε στα Τίρανα. 

ΜΠΟΥΤΣΙΑΡΑΚΟΣ Δημήτριος: Κατετάγη 5ος στα +87κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

νέων ανδρών. 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γεώργιος: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -80κ. του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νέων ανδρών, στα Τίρανα. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -87κ. του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος που έγινε στην Αλβανία. 

ΠΑΠΠΑ Ραφαέλ: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -63κ. του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος εφήβων της Βουλγαρίας. 

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ Διονύσιος: Κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών 

στα -58κ. 

ΤΕΛΗΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Απόστολος: Στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν ήταν 3ος στα -80κ., 

ενώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μεξικού κατέλαβε την 5η θέση. 

ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗΣ Χαράλαμπος: Κατετάγη 5ος στα -74κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

νέων ανδρών. 

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος: Αναδείχθηκε 3ος στα -68κ. των Μεσογειακών Αγώνων της 

Αλγερίας, ενώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών κατέλαβε την 5η θέση. 

ΤΕΝΙΣ 

ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Στέφανος: Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών, βρίσκεται στο Νο-4 

της παγκόσμιας κατάταξης. “Back to back” τίτλοι στο ATP Masters 1000 του Μόντε Κάρλο, 

ενώ κατέκτησε και το τουρνουά της Μαγιόρκα (1ος τίτλος σε γρασίδι), φτάνοντας τους 

εννέα συνολικά στην καριέρα του. Έφτασε έως τα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν, ενώ 

συνολικά είχε επτά παρουσίες σε τελικούς μέσα στο 2022. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 61 

νίκες και 24 ήττες και οικονομικά οφέλη άνω των 5.7 εκατομμυρίων δολαρίων. 

ΤΖΟΥΝΤΟ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος: Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων, κατέκτησε το χάλκινο 

μετάλλιο στα -66 κιλά. 

ΤΣΕΛΙΔΗΣ Θεόδωρος: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 



Σόφιας, ενώ ήταν δεύτερος στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν. 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ Δημήτριος Κωνσταντίνος: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό 

Γκραν Πρι της Βουλγαρίας στο Σύνθετο Τόξο. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος: Ήταν 4ος στο Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι της Φιλιππούπολης στο 

Σύνθετο Τόξο. 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΙΔΗΣ Δημήτρης: Αναδείχθηκε MVP του final four του Κυπέλλου Ελλάδος, 

βοηθώντας καταλυτικά στην επικράτηση της Πυλαίας απέναντι στην ΑΕΚ. 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ Γιώργος: Αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης τόσο στην Handball Premier 

όσο και στους τελικούς, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος 

από τον Ολυμπιακό. 

 

ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΒΟΛΕΪ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ: Με έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες στον προκριματικό όμιλο, το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εξασφάλισε την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα του 2023. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Τρίτη συνεχόμενη πρόκριση του αντιπροσωπευτικού μας 

συγκροτήματος σε τελική φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με απολογισμό τέσσερις 

νίκες σε έξι αγώνες. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ: Στο φινάλε των προκριματικών που έγιναν στο Άργος, το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στην 

τελική φάσης της διοργάνωσης. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Επέστρεψε σε τελική φάση Ευρωβόλεϊ U19, για πρώτη φορά 

μετά από οκτώ χρόνια. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ: Πήρε πανηγυρική πρόκριση για την τελική φάση του 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ήταν η πρώτη μετά από 4 χρόνια, ενώ προκρίθηκε για μόλις 

4η φορά στην Ιστορία της σε τελικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U18. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ: Τον 20ο τίτλο της Ιστορίας τους κατέκτησαν οι «πράσινοι», 

επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από δύο χρόνια. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Οι «πράσινες» έκαναν το μεγάλο “come back” πανηγυρίζοντας 

την κατάκτηση του πρωτα Τον 20ο τίτλο της Ιστορίας τους κατέκτησαν οι «πράσινοι», 

επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από δύο χρόνια. 



θλήματος έπειτα από 11 χρόνια, αλλά και του νταμπλ. 

ΠΑΟΚ ΑΝΔΡΕΣ: Για 5η φορά από τη σεζόν 2014-15, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στην 

κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας 

ΓΚΟΛΦ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος, ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ Αλέξανδρος, ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ 

Χρήστος, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης): Κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα Team Shield που διεξήχθη στην Ουγγαρία. 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ Λεμονιά): Με συμπαίκτρια την Βουλγάρα Μούτλου, 

κατέκτησε την πρώτη θέση στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, που ήταν και το πρώτο χρυσό για 

την Ελλάδα στο συγκεκριμένο αγώνισμα του θεσμού. 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος): 

Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες της Αλγερίας. Είναι το 

ιστορικό πρώτο μετάλλιο σε ομαδικό για τις ελληνικές ρακέτες στον θεσμό. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΠΕΡΓΚΕΛ Σάντρα, ΤΟΛΙΟΥ Κατερίνα, ΤΟΦΑΝΤ Άνα, ΑΡΤΣΕΤΟΥ 

Μαρία): Κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτοεμφανιζόμενο Europe Trophy. Έγινε το πρώτο 

ελληνικό σωματείο στο άθλημα που φτάνει στην κορυφή ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 

420 U17 (ΣΩΤΗΡΙΟΥ Παναγιώτης, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Συμεών): Κατέκτησαν το χρυσό 

μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Πορτογαλία. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, ΑΛΖΙΓΚΟΥΖΗ, ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΓΙΑΛΑΜΑ, 

ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΚΑΡΙΩΡΗ, ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ, ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ, 

ΜΙΣΙΚΕΒΙΤΣ): Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Κόμπο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

της Ρώμης, καθώς και την 4η θέση στο ελεύθερο και τεχνικό ομαδικό της ίδιας 

διοργάνωσης. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, πήρε την 4η θέση στο Κόμπο, 

την 5η στο τεχνικό ομαδικό και την 8η στο ελεύθερο ομαδικό. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΟΜΠΟ (ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, ΑΛΖΙΓΚΟΥΖΗ, ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΓΙΑΛΑΜΑ, 

ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΚΑΡΙΩΡΗ, ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ, ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ, 

ΜΙΣΙΚΕΒΙΤΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ): Κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στα World Serries που 

έγιναν στην Αθήνα. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ HIGHLIGHT (ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, ΑΛΙΓΚΟΥΖΗ, ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΓΙΑΛΑΜΑ, 

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΚΑΡΙΩΡΗ, ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ, ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΜΙΣΙΚΕΒΙΤΣ, 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ): Κατέκτησαν την 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στα World Series που 

φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ KOMΠΟ (ΒΑΓΚΕ, ΔΑΜΠΑΛΗ, ΙΜΒΡΙΩΤΗ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, 



ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, ΚΟΝΤΟΥ, ΚΟΥΤΡΑΚΗ, ΠΕΝΤΖΑ, ΡΗΓΑΚΟΥ, ΣΚΕΥΑΚΗ): Κατέκτησαν το 

χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Μοντεκό Λε Μιν. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΦΡΑΓΚΟΥ, ΓΙΑΛΑΜΑ, ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ, 

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ, ΝΙΚΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ): Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Highlight του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Κεμπέκ, ενώ κατέλαβε την 4η θέση στο Κόμπο. Επίσης 

στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αλικάντε, πήρε την τρίτη θέση στο Κόμπο αλλά και στο 

Highlight. 

ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 

ΔΙΠΛΟ Κ2 ΕΦΗΒΩΝ (ΜΕΤΑΞΑΣ Κωνσταντίνος, ΤΡΙΓΩΝΗΣ Παντελεήμων): Κατέλαβαν την 8η 

θέση στην απόσταση των 500μ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων της Σερβίας, ενώ 

στο Olympic Hopes πήραν την 5η θέση στα 1000μ. εφήβων και την 6η θέση στα 500μ. 

εφήβων. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

4x100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΒΑΖΑΙΟΣ, ΜΙΛΑΣ, ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ, ΜΑΡΚΟΣ): Κατέκτησαν το 

ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν 

4x200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΜΑΡΚΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΥ, ΒΑΖΑΙΟΣ): Κατέκτησαν 

το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες της Αλγερίας 

 

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 

ΔΙΚΩΠΟΣ ΑΝΕΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΦΡΑΓΚΟΥ Ευαγγελία, ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ Χριστίνα): 

Σάρωσαν τα χρυσά μέσα στη χρονιά, σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ηλικιακή 

κατηγορία των U23. 

ΔΙΚΩΠΟΣ ΑΝΕΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΑΣΒΕΣΤΑ Ιωάννα, ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ελισάβετ Ήρα): 

Πρωταθλήτριες κόσμου αλλά και Ευρώπης μέσα στο 2022 στις αντίστοιχες διοργανώσεις 

για την ηλικιακή κατηγορία των U19.  

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΔΑΔΙΔΟΥ Σοφία, ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ Στυλιανή): Τόσο στο Παγκόσμιο όσο 

και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U19, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. 

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ Στυλιανή, ΚΟΝΤΟΥ Δήμητρα Ελένη): Στο 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελγίου, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. 

ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΚΙΦ ΕΦΗΒΩΝ (ΑΔΑΜ Παναγιώτης, ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Απόστολος, ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Νικόλαος, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δημήτρης): Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U19, το ελληνικό σκάφος 

κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ στο αντίστοιχο Παγκόσμιο, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. 

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 

ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ ΔΙΑΘΛΟΥ (ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΥ Άρτεμις, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος): Πρώτη 

θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 Βiathle στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας 



ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ (ΝΑΣΚΑΡΗ Αριάδνη, ΣΕΧΙΔΗΣ Φίλιππος): Κατέλαβαν την 6η 

θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων της Ιταλίας. 

ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ (ΝΑΣΚΑΡΗ Αριάδνη, ΔΡΑΖΙΝΟΣ Δημήτρης): Κατέλαβαν την 

4η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων της Κρακοβίας. 

ΣΚΥΤΑΛΗ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ (ΣΕΧΙΔΗΣ Φίλιππος, ΔΡΑΖΙΝΟΣ Δημήτρης): Κατέκτησε την 3η θέση 

στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων της Πολωνίας. 

ΣΚΥΤΑΛΗ Laser Run U15 (ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Άγγελος, ΠΑΙΝΕΣΗ Ολυμπία): Κατέκτησε την 3η θέση 

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U15 στη Λισαβόνα. 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: Κατέλαβε την 4η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U16 που διεξήχθη 

στα Σκόπια. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (άνδρες): Για 11η φορά στην Ιστορία του, προκρίθηκε σε Final-4 της 

Euroleague, ενώ κατέκτησε το νταμπλ μετά από 25 χρόνια (πρώτο πρωτάθλημα μετά το 

2016 και 13ο συνολικά). 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ: Κατέκτησε την 1η θέση στον όμιλο του Nations League και την άνοδο 

στην League B. 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (WU19): Παρέμεινε στην κορυφαία Λίγκα (League A) και παράλληλα 

κέρδισε το εισιτήριο της πρόκρισης στη δεύτερη προκριματική φάση που έγινε στο 

Παμπελοπονησιακό. 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ (U19): Προκρίθηκε στην Elite Round του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αφού 

στο προκριματικό τουρνουά που έγινε στην Ελβετία, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της 

πρώτη και αήττητη. 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (U15): Κατέλαβε την πρώτη θέση στο αναπτυξιακό τουρνουά της 

UEFA στην Σερβία.  

ΕΘΝΙΚΗ BEACH SOCCER: Πήρε την άνοδο για την 1η κατηγορία της Ευρωπαϊκής Λίγκας. 

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΣΑΜΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΕΓΓΛΕΖΟΥ Ελπίδα, ΚΑΡΟΚΗ Καλομοίρα, ΛΥΚΑΚΗ 

Κυριακή Μαρία, ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ Αικατερίνη, ΤΟΠΟΛΛΑΪ Μαριέττα): Κατέλαβαν την 2η θέση 

στο σύνθετο ομαδικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στην Αθήνα, ενώ ήταν 2η στις 3 

κορδέλες/2 μπάλες και 4η στα 5 στεφάνια. Στην αντίστοιχη διοργάνωση της Βουλγαρίας 

κατέλαβαν την 1η θέση στις 3 κορδέλες/2 μπάλες, την 2η θέση στο σύνθετο ομαδικό και 

την 4η θέση στα 5 στεφάνια, ενώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Τελ Αβίβ πήραν την 7η 

θέση τόσο στο σύνθετο ομαδικό όσο και στις 3 κορδέλες/2 μπάλες. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΓΚΙΚΟΚΑ Είρα Λάουρα, ΣΥΓΚΟΥΝΑ Ουρανία): Πήραν την 3η 

θέση στο ομαδικό του Μεσογειακού πρωταθλήματος νεανίδων που έγινε στην Τουρκία. 



ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

ΜΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 10Μ. (ΚΟΡΑΚΑΚΗ Άννα, ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ Διονύσης): 

Κατέκτησαν ένα χρυσό και δύο χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα. Συγκεκριμένα το 

ελληνικό δίδυμο ήταν πρώτο στο Μπακού, τρίτο στο Κάιρο και τρίτο στην Τσανγκβόν. 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΚΗΤ ΑΝΔΡΩΝ (ΜΙΤΑΣ Ευθύμιος, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Νικόλαος, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Χαράλαμπος): Στα Παγκόσμια Κύπελλα του Μπακού και της Λάρνακας, κατέκτησαν το 

ασημένιο μετάλλιο, ενώ σε αυτό που έγινε στην Ιταλία πήραν την 3η θέση. 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΚΗΤ ΑΝΔΡΩΝ (ΜΙΤΑΣ Ευθύμιος, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Νικόλαος, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Χαράλαμπος): Όγδοη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πήλινου στόχου που έγινε στο 

Όσιγιεκ της Κροατίας. 

ΣΤΙΒΟΣ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΔΗΝ (ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ Αντιγόνη, ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ Κυριακή, 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα, ΦΙΑΣΚΑ Όλγα, ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ Έφη): Αναδείχθηκαν 

δευτεραθλήτριες κόσμου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων που διεξήχθη στο Μουσκάτ 

του Ομάν. 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ Δημήτριος-Κωνσταντίνος, ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ 

Σταύρος, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος): Κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό 

Γκραν Πρι της Φιλιππούπολης. 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΚΟΡΙΛΑ Ανατολή Μάρθα, ΝΑΣΟΥΛΑ Μαρία, 

ΨΑΡΡΑ Ευαγγελία): Τέταρτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν και 7η στο 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου.  

ΜΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (ΓΚΟΡΙΛΑ Ανατολή, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλέξανδρος): 

Κατέλαβαν την 4η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν. 

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΓΡΑΨΑΣ Μάριος, ΜΑΚΡΗΣ Δημήτρης, ΣΑΒΒΙΔΗΣ Νίκος, 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Απόστολος): Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας, κατέλαβαν την 8η 

θέση. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ Αλεξάνδρα, ΚΟΠΑΝΕΛΗ Έλενα, 

ΠΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία): Κατέλαβαν την 4η θέση στο ομαδικό ακροβατικού 

διαδρόμου κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΜΑΚΡΗ Όλγα, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χριστίνα, ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 

Κατερίνα, ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Μαρία): Κατέλαβαν την 2η θέση στο ομαδικό του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΓΡΑΨΑΣ Μάριος, ΣΑΒΒΙΔΗΣ Νίκος): Χάλκινο 

μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ρίμινι. 



ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ Λίλα, ΚΑΛΠΑΞΗ Αγγελική): 

Πήραν την 8η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας. 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Κατερίνα, ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 

Μαρία): Πήραν την 6η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ρίμινι. 

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΖΕΡΔΕΒΑΣ Μάνος, ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Παναγιώτης, ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ 

Ντίνος, ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ Δημήτρης, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Στάθης, ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Γιάννης, 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος, ΔΕΡΒΙΣΗΣ Γιώργος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέλιος, ΓΟΥΒΗΣ 

Κώστας, ΚΑΚΑΡΗΣ Κώστας, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτρης, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος): Μετά το 

Τόκιο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβηκε και 

στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος υγρού στίβου στη Βουδαπέστη, νικώντας με 9-

7 στο μικρό τελικό την Κροατία. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΕΛΗ, ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΕΛ., ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ, 

ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΜΑΡΓ. ΞΕΝΑΚΗ, ΝΙΝΟΥ, ΤΡΙΧΑ, ΠΑΤΡΑ, ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Β. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ, 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΙΟΥΤΗ):  Μετά από μεγάλη μάχη απέναντι στην Ισπανία, το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα του Σπλιτ, με το γυναίκειο πόλο να φτάνει τα 12 μετάλλια στις μεγάλες 

διοργανώσεις. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΚΟΒΑΤΣΕΒΙΤΣ, 

ΦΟΥΡΑΚΗ, ΔΡΑΚΩΤΟΥ, ΠΙΟΒΑΝ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΕΤΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΑΨΙΑΝΟΥ): Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου των 

νικητριών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Λάρισα. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ, 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, ΚΟΥΡΕΤΑ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ, ΣΑΝΤΑ, ΣΙΟΥΤΗ, ΤΟΡΝΑΡΟΥ, 

ΤΡΙΧΙΑ, ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΦΡ., ΧΑΛΔΑΙΟΥ): Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, χάνοντας στον τελικό με 10-8 από τις ΗΠΑ. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΑΥΡΩΤΑ Λυδία, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Μαρία, ΑΓΓΕΛΙΔΗ 

Φοίβη, ΚΑΪΑΦΑ Τίνα, ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑ Θωμαΐς, ΤΣΙΜΑΡΑ Ευδοκία, ΣΑΝΤΑ Στεφανία, 

ΤΟΡΝΑΡΟΥ Σοφία, ΤΣΙΜΑΡΑ Ευφροσύνη, ΧΑΛΔΑΙΟΥ Νεφέλη, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Δέσποινα, ΤΡΙΧΙΑ Φωτεινή, ΣΙΟΥΤΗ Χριστίνα): Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στη 

Νετάνια του Ισραήλ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΜΑΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ, 

ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΙΑΜΑΣ, 

ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΧΩΜΑΤΑΣ, ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ): Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα που διεξήχθη στον Βόλο. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Με διαφορά 12 χρόνων, το πειραϊκό συγκρότημα κατέκτησε το 

δεύτερο LEN Trophy της Ιστορίας του.  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Σε διάστημα έξι μηνών κατέκτησε και τους τέσσερις τίτλους που 

διεκδίκησε. Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (Δεκέμβριος 2021), Εuroleague, Κύπελλο και 



Πρωτάθλημα Ελλάδας, σημειώνοντας 39 νίκες σε 39 παιχνίδια και πετυχαίνοντας 500 γκολ 

στο πρωτάθλημα και 647 συνολικά στη σεζόν. 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

ΑΕΣΧ  ΠΥΛΑΙΑΣ: Έκανε τη μεγάλη έκπληξη κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος ανδρών, στο 

Final Four της Κοζάνης. 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ: Πραγματοποίησε ρεκόρ νικών (9/9) στην Ιστορία της στα προκριματικά 

και τα πλέι οφ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2023, φτάνοντας ένα παιχνίδι μακριά 

από την πρόκριση στην τελική φάση. 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ BEACH HANDBALL: Κατέκτησε την 4η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, 

στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση. 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ BEACH HANDBALL: Κατέκτησε την 4η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Euro B` κατηγορίας που διεξήχθη στο 

Τελ Αβίβ του Ισραήλ. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ: Κατέκτησε το 3ο του πρωτάθλημα, επικρατώντας 3-1 νίκες της ΑΕΚ 

στο κλειστό της Χαλκίδας. 

ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Κατέκτησε το 5ο του πρωτάθλημα και 4ο συνεχόμενο νταμπλ 

 

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

ΑΜΠΟΝΤΑΝΤΖΑ Μαρτσέλο (βόλεϊ): Ο εκλέκτορας της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών, 

την οδήγησε στην τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2023. 

ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ Κώστας (επιτραπέζια αντισφαίριση): Οδήγησε την εθνική ανδρών στην 

κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες της Αλγερίας. 

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Παναγιώτης (κολύμβηση): Ο «καπετάνιος» του Απόστολου Χρήστου και 

καθοδηγητής του στις υδάτινες διαδρομές προς την κορυφή της Ευρώπης στην μεγάλη 

πισίνα.  

ΒΛΑΧΟΣ Θόδωρος (υδατοσφαίριση): Αφότου τον περασμένο Μάιο,  χάρισε στον 

Ολυμπιακό το 10ο σερί πρωτάθλημα και το πέμπτο σερί νταμπλ, αφοσιώθηκε στην εθνική 

ομάδα, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. 

ΓΚΟΥΤΣΕΒΑ Αναστασία (καλλιτεχνική κολύμβηση): Ηγείται της συνεχούς ανοδικής πορείας 

που έχει το άθλημα στη χώρα μας, με αποκορύφωμα τις εφετινές επιτυχίες στα Παγκόσμια 



και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών. 

ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ Γιώργος (χάντμπολ): Οδήγησε την εθνική ανδρών σε ρεκόρ συνεχόμενων νικών 

(9/9) και την Ανόρθωση στην κατάκτηση του νταμπλ στην Κύπρο. 

ΗΛΙΑΔΗΣ Νίκος (τζούντο): Ο εθνικός προπονητής που όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί από 

επιτυχία σε επιτυχία το ελληνικό τζούντο, με σταθερή παρουσία στα μετάλλια των μεγάλων 

διοργανώσεων αλλά και παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΙΔΟΥ Χριστίνα (Καλλιτεχνική κολύμβηση):   Οι προπονήτριες (μαζί με την 

ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ Βαρβάρα,) πίσω από τις επιτυχίες της Ευαγγελίας Πλατανιώτη στο Παγκόσμιο 

και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2022. 

ΚΑΜΜΕΝΟΥ Αλεξία (υδατοσφαίριση): Παρά το γεγονός ότι είχε να διαχειριστεί την ομάδα 

με τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ, κατάφερε 

τελικά να την οδηγήσει στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στη διοργάνωση. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ευτυχία (υδατοσφαίριση): Με τις εθνικές ομάδες νεανίδων και κορασίδων, 

πανηγύρισε μέσα στη χρονιά μετάλλια τόσο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα (ασημένιο) όσο 

και στο Ευρωπαϊκό (χάλκινο). 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Τάσος (κολύμβηση): Ο προπονητής  που είναι πίσω από τις μεγάλες 

επιτυχίες της Άννας Ντουντουνάκη, η οποία το 2022 στο Ευρωπαϊκό του Καζάν 

εντυπωσίασε με την κατάκτηση δύο μεταλλίων, όσα μετάλλια πήρε και στους 

Μεσογειακούς του Οράν. 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Γιώργος (χάντμπολ): Οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του 

πρωταθλήματος με μειονέκτημα έδρας απέναντι στην ΑΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ναπολέων (στίβος):  Ο προπονητής που καθοδήγησε την Αντιγόνη 

Ντρισμπιώτη στην κατάκτηση δύο τίτλων μέσα στη χρονιά στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 

Μονάχου και στην 4η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.  

ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ Τάσος (σκοποβολή): Ο άνθρωπος πίσω από τις επιτυχίες των δύο παιδιών 

του, της Άννας και του Διονύση, χάρισε στον ελληνικό αθλητισμό ακόμη ένα μετάλλιο σε 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα και ήδη μια πρόκριση για χώρα μας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 

ΚΡΙΕΡ Μιτς (στίβος): Ο προπονητής της Κατερίνας Στεφανίδη, με την οποία μέσα στο 2022, 

μεταξύ άλλων, πέτυχαν ένα μοναδικό επίτευγμα, την παρουσία της σε βάθρο νικητριών στο 

επί κοντώ σε τέσσερις σερί διοργανώσεις. 

ΛΕΜΠΕΣΗΣ Φώντας (υδατοσφαίριση): Οδήγησε την εθνική ομάδα παίδων, στην κατάκτηση 

του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στον Βόλο. 

ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ Βαρβάρα (καλλιτεχνική κολύμβηση): Οι προπονήτριες (μαζί με την Χριστίνα 

Θαλασσινίδου) πίσω από τις επιτυχίες της Ευαγγελίας Πλατανιώτη στο Παγκόσμιο και το 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2022. 

ΜΑΚΡΑΣ Λευτέρης (επιτραπέζια αντισφαίριση): Οδήγησε τις γυναίκες του Παναθηναϊκού 

στην κατάκτηση του Europe Trophy. 



ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ Γιώργος (Μπάσκετ): οδήγησε τον ολυμπιακό στην 4η θέση της Euroleague 

ενώ  κατέκτησε και το νταμπλ. 

ΜΠΟΝΙΦΑΝΤΕ Ντάντε (βόλεϊ): Οδήγησε την εθνική μας ομάδα των ανδρών σε έξι σερί 

νίκες και στην παρουσία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς. 

ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γιώργος (στίβος): Τεχνικός καθοδηγητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον 

ακοντισμό και κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας για το 2022 στον κλασικό αθλητισμό, 

Ελίνας Τζένγκο. 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος (κολύμβηση): Ο πενταθλητής προπονητής, βρίσκεται πίσω 

από τις «χεριές» του Ανδρέα Βαζαίου και στις επιτυχίες που σημείωσε τόσο στα τέλη του 

2021 στο ευρωπαϊκό 25άρας, όσο και στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης και τους Μεσογειακούς. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Άκης (κολύμβηση): Μέσα στη χρονιά καθοδήγησε τον Κρίστιαν Γκολομέεβ σε 

σημαντικές διακρίσεις τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όσο και στους 

Μεσογειακούς Αγώνες. 

ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ Αλέξανδρος (τοξοβολία): Ο ομοσπονδιακός προπονητής της ΕΟΤ 

βρέθηκε δίπλα σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του αθλήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.  

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (μοντέρνο πένταθλο): Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της 

ΕΟΜΟΠ οδήγησε σε επιτυχίες το ελληνικό Μοντέρνο Πένταθλο σε διεθνείς διοργανώσεις 

χαρίζοντας στην Ελλάδα δεκάδες μετάλλια. 

 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Χάρης (υδατοσφαίριση): Πριν αποχωρήσει από την γυναικεία ομάδα του 

Ολυμπιακού με προορισμό την Κίνα, πρόλαβε να κατακτήσει και το Ευρωπαϊκό Σούπερ 

Καπ. 

ΠΟΓΙΕΤ Γκουστάβο (ποδόσφαιρο): Ηγήθηκε της πορείας της εθνικής μας ομάδας των 

ανδρών, ως την άνοδό της στην League B. 

ΠΟΜΑΣΚΙ Γιώργος (στίβος): Μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου πανηγύρισαν την κατάκτηση δύο 

χρυσών μεταλλίων και ενός αργυρού, στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που 

διεξήχθησαν μέσα στη χρονιά, αλλά και την κατάκτηση του διαμαντιού στη σειρά μίτινγκ 

Diamond League. 

ΠΟΣΤΙΛΙΟΝΕ Τζιοβάνι (κωπηλασία): Ο επικεφαλής τεχνικός της ΕΚΟΦΝΣ, παραμένει 

καθοδηγητής των ελληνικών κουπιών στις πολλές και σημαντικές επιτυχίες που σημείωσαν 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όλων των 

ηλικιακών κατηγοριών. 

ΡΑΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ενόργανη γυμναστική): Με τον Λευτέρη Πετρούνια ανέβηκαν για 6η 

φορά στην κορυφή της Ευρώπης στους κρίκους. 

ΡΟΥΜΠΕΣΗ Αντιγόνη (υδατοσφαίριση): Οδήγησε τα κορίτσια του Εθνικού, στην κατάκτηση 

του Len Trophy, του δεύτερου στην Ιστορία του συλλόγου.  



ΤΣΙΡΙΤΣ Αλεξάνταρ (υδατοσφαίριση): Με την γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, 

πανηγύρισε την back to back treble κατάκτηση τίτλων, αφού εκτός από την Euroleague, οι 

«ερυθρόλευκες» ήταν ασταμάτητες τόσο στο Πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο. 

ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Απόστολος (τένις): Ο προπονητής πίσω από την εκπληκτική πορεία του 

Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος μέσα στη χρονιά κατέκτησε δύο τίτλους και παρέμεινε 

σταθερά στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. 

ΤΣΟΚΑΣ Γιώργος (υδατοσφαίριση): Οδήγησε την εθνική ομάδα κορασίδων στην κατάκτηση 

του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στην Λάρισα. 

ΧΙΛ Τομ (τένις): Ο καθοδηγητής της Μαρίας Σάκκαρη στο δρόμο προς το Νο-3 της 

Παγκόσμιας κατάταξης και των εξαιρετικών εμφανίσεων μέσα στη χρονιά. 

 

ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ – ΑΤΟΜΙΚΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ Βασιλεία Φαίδρα: Κατέκτησε την 1η θέση στο ατομικό νεανίδων του 

Μεσογειακού πρωταθλήματος που έγινε στην Τουρκία, ενώ 2η στο ατομικό νεανίδων των 

Παγκόσμιων Αγώνων ηλικιών της Πορτογαλίας.  

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ 

ΒΥΜΠΡΑΝΙΕΤΣΟΒΑ Μαρία: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα γυναικών του 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που έγινε στην Ιταλία. Επίσης ήταν πρώτη, με παγκόσμιο 

μάλιστα ρεκόρ, στο άλμα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος +35 που έγινε στην Γαλλία, 

όπως πρώτη ήταν και στο σλάλομ, το άλμα και το τρίαθλο της κατηγορίας +35 στο 

Ευρωπαϊκό που έγινε στα Ιωάννινα. 

ΚΑΡΑΤΕ 

ΚΥΔΩΝΑΚΗ Κυριακή: Χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν στην 

κατηγορία κούμιτε γυναικών +68 κιλά αλλά και χάλκινο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 

Τουρκίας. 

ΠΑΝΕΤΣΙΔΟΥ Βασιλική: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Τουρκίας στα 

κούμιτε γυναικών -68κ. 

ΠΑΠΠΑ Χριστίνα Τριάδα: Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πράγας στην 

κατηγορία κούμιτε νεανίδων -47 κιλά. 

ΤΖΙΛΙΑΣ Χρήστος: Έβδομη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων ανδρών στα -55 κιλά. 

ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Αθηνά: Πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό νεανίδων στην κατηγορία κάτα. 



ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

της Πράγας στα κούμιτε νέων γυναικών -59 κιλά. 

SUP 

ΤΣΑΟΥΤΟΥ Παναγιώτα: Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Πολωνίας, κατέκτησε το χρυσό 

μετάλλιο στο αγώνισμα της μεγάλης απόστασης των 16χλμ. στην κατηγορία Masters 50+ 

και την 8η θέση στο τεχνικό αγώνισμα στην κατηγορία Master 50+. 

ΛΟΓΟΘΕΤΗ Κυριακή: Κατέλαβε την 5η θέση στο τεχνικό αγώνισμα νεανίδων, την 6η θέση 

στο αγώνισμα της ταχύτητας και την 9η στη μεγάλη απόσταση 16χλμ. νεανίδων, κατά τη 

διάρκεια του Παγκοσμίου πρωταθλήματος που έγινε στην Πολωνία. 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΚΑΡΑΤΕ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Θεοχάρης: Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο της Πράγας στην 

κατηγορία κούμιτε ανδρών U21 -75 κιλά. 

ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Ιωάννης: Πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων ανδρών στην 

κατηγορία των κάτα. 

ΜΠΑΛΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος: Έβδομη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων ανδρών στα -61 

κιλά. 

ΞΕΝΟΣ Διονύσιος: Χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν στην κατηγορία 

κούμιτε ανδρών -67κ. και 2η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Τουρκίας. 

ΞΕΝΟΣ Χρήστος Στέφανος: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 

Τουρκίας στην κατηγορία κούμιτε ανδρών -60κ. 

ΨΩΜΑΣ Ηλίας: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στην 

κατηγορία κούμιτε εφήβων +70 κιλά, καθώς και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα της Πράγας. 

ΠΑΡΚΟΥΡ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ιωακείμ: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο freestyle των World Games που 

έγιναν στην Αλαμπάμα, αλλά και το ασημένιο στο freestyle του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 

Μονπελιέ. Στην Αλαμπάμα ήταν 6ος στο Speed. 

ΚΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Δημήτρης: Στέφθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής στο freestyle  της παρθενικής 

διοργάνωσης της FIG στο Τόκιο. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος: Χρυσό μετάλλιο στα 200μ και 400μ. διπλά πέδιλα στο 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Κάλι. 

ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γιώργος: Χρυσό μετάλλιο στα 50, 100μ. επιφάνεια και 50μ. άπνοια στο 



Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων του Πόζναν. 

ΚΑΛΦΙΔΗΣ Ηλίας: Χρυσό μετάλλιο σε 1χλμ, 5χλμ, 150μ. επιφάνεια) στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα OW, ασημένιο μετάλλιο στα 400 και 800μ. επιφάνεια και χάλκινο στα 1500μ. 

επιφάνεια στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στο Πόζναν. 

 

ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

ΠΕΝΤΑΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΜΑΝΟΥΣΟΥ Μαρία, ΜΑΣΤΑΚΑ Γεωργία, ΣΠΑΘΑ Κατερίνα, 

ΛΑΖΑΡΟΥ Ανθή, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μελίνα): Κατέλαβαν την 3η θέση στους Παγκόσμιους Αγώνες 

Ηλικιών στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας. 

ΠΕΝΤΑΔΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΔΙΑΜΑΝΤΗ Βασιλεία Φαίδρα, ΜΠΑΡΛΟΥ Μαγδαληνή, 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Αριάδνη, ΚΑΛΥΒΕΖΑ Δέσποινα, ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ Μαρία Κρυσταλία): Έκτη θέση 

στους Παγκόσμιους Αγώνες Ηλικιών. 

ΤΡΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΜΑΝΟΥΣΟΥ Μαρία, ΜΑΣΤΑΚΑ Γεωργία, ΣΠΑΘΑ Κατερίνα): Κατέλαβαν 

την 5η θέση στους Παγκόσμιους Αγώνες Ηλικιών 

ΤΡΙΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΔΙΑΜΑΝΤΗ Βασιλεία Φαίδρα, ΜΠΑΡΛΟΥ Μαγδαληνή, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Αριάδνη): Δεύτερη θέση στο Μεσογειακό πρωτάθλημα που έγινε στην Τουρκία και 8η θέση 

στους Παγκόσμιους Αγώνες Ηλικιών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4x50Μ. MIXED ΝΕΩΝ (ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ, ΠΕΡΑΚΗ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ, 

ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ): Πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πολωνίας. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4x100Μ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΩΝ (ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ, ΔΑΒΙΤΗΣ, ΚΑΛΦΙΔΗΣ, 

ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ): Πρώτευσαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Πολωνία. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4x100Μ. 2ΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ MIXED ΝΕΩΝ (ΚΑΡΔΑΚΟΣ, ΜΑΝΙΑΤΗ, ΠΕΡΑΚΗ, 

ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ): Κατέλαβε την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Πόζναν. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4x150Μ. MIXED ΝΕΩΝ (ΚΑΛΦΙΔΗΣ, ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ, ΔΟΥΜΑ, 

ΚΟΥΤΟΥΡΟΥΣΙΟΥ): Κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα OW που 

έγινε στο Βιβερόνε. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4x200Μ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΩΝ (ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ, ΔΑΒΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, 

ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ): Πήραν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο 

Πόζναν. 

SUP 

16ΧΛΜ ΑΝΔΡΩΝ (ΤΣΟΥΡΗΣ Αναστάσιος, ΔΟΥΚΑΣ Φαίδων, ΦΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος, ΒΑΡΛΑΣ 



Νικόλαος): Κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην 

Πολωνία. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΤΣΟΥΡΗΣ Αναστάσιος, ΔΟΥΚΑΣ Φαίδων, ΦΡΑΓΚΟΣ 

Γεώργιος): Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Πολωνίας, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ Νικόλαος, ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ Χρήστος, ΔΙΑΚΑΚΗΣ 

Νικόλαος): Πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο της Πολωνίας. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΛΟΓΟΘΕΤΗ Κυριακή, ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Ειρήνη, ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗ 

Αικατερίνη): Ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητριών στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα της Πολωνίας. 

16ΧΛΜ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΛΟΓΟΘΕΤΗ Κυριακή, ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Ειρήνη, ΜΠΕΡΗ Μαρία, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Ευτυχία): Πήραν το χάλκινο μετάλλιο στη μεγάλη απόσταση του 

Παγκοσμίου πρωταθλήματος. 

16ΧΛΜ ΕΦΗΒΩΝ (ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ Νικόλαος, ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ Χρήστος, ΔΙΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανδρέας): Τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Πολωνίας. 

16ΧΛΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ Αναστασία, ΒΑΗ Ελένη, ΜΟΣΧΑΚΗ Φραγκίσκη, 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ Γεωργία): Κατέλαβαν την 6η θέση στη μεγάλη απόσταση του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ Αναστασία, ΒΑΗ Ελένη, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ 

Γεωργία): Κατέλαβαν την έβδομη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Πολωνίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

ΑΝΔΡΕΣ 

 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ  

 

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ 

ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνος: Ένα χρυσό (σύνολο) και ένα χάλκινο (Best Lift) μετάλλιο ήταν ο 

απολογισμός του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στην κατηγορία των +107 κιλών. 

ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ Πασχάλης: Κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια σε σύνολο και Best Lift, στην 

κατηγορία των -59 κιλών για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Τιφλίδα. 

ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος: Ασημένιο ήταν το πέρασμά του από το Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα της Τιφλίδας, τόσο στο σύνολο όσο και στην κατηγορία Best Lift των -54 

κιλών. 

ΜΠΑΟΣ Αναστάσιος: Ασημένιο μετάλλιο στο σύνολο των +107 κιλών του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος που έγινε στην Τιφλίδα. 

ΓΚΟΛΜΠΟΛ 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ Θανάσης: Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της εθνικής μας ομάδας στο 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Β` κατηγορίας. Με τα 41 γκολ που σημείωσε, βοήθησε το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κατακτήσει την 2η θέση και να πάρει την άνοδο για 

την Α` κατηγορία της διοργάνωσης. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Δημήτριος: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο S1 του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος που έγινε στην Πορτογαλία. 

ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Δημοσθένης: Στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου στα 100μ. ελεύθερο S8 στη 

διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στην Πορτογαλία, ενώ ήταν δεύτερος στα 100μ. μικτής 

ατομικής SM8 αλλά και τα 50μ. ελεύθερο S8. 

ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ Αντώνης: Κατέκτησε την παγκόσμια κορυφή στα 100μ. πρόσθιο SB4 στη 

διοργάνωση που έγινε στην Πορτογαλία, σημειώνοντας μάλιστα και νέο Πανελλήνιο ρεκόρ. 

ΧΙΟΝΟΣΑΝΙΔΑ 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος: Κατέλαβε την 15η θέση στην κατηγορία snowboard cross SB-UL 

και την 16η την Banked Slalom Snowboard Cross SB-UL των Χειμερινών Παραολυμπιακών 



Αγώνων που έγιναν στο Πεκίνο. 

 

ΜΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ  

 

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Νικόλαος: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -77 κιλά των Ολυμπιακών 

Αγώνων Κωφών. 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος: Τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο στα -130 κιλών των 

Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών που έγιναν στην Βραζιλία. 

 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΚΩΦΩΝ 

ΧΙΩΝΗΣ Παναγιώτης: Στο αγώνισμα των 1000μ. σπριντ των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών 

που έγιναν στην Βραζιλία, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ήταν 3ος στο αγώνισμα 

πόντων. 

 

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΚΩΦΩΝ 

ΛΙΟΤΣΟΣ Παύλος: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -68 κιλών στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών που έγιναν στην Βραζιλία. 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ  

 

ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ 

ΝΙΚΟΥ Ευαγγελία: Κατέλαβε την 6η θέση στο αγώνισμα του Super G, στην παρθενική της 

συμμετοχή σε Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες (Πεκίνο). Η Νίκου, με συνοδό αθλητή 

τον Δημήτρη Προφέτζα, έγινε η 2η Ελληνίδα αθλήτρια που αγωνίστηκε σε Χειμερινούς 

Παραολυμπιακούς Αγώνες, σημειώνοντας την καλύτερη διάκριση για τη χώρα μας στη 

συγκεκριμένη διοργάνωση. 

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ 



ΠΑΒΙΤΣΟΥ Χριστίνα: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Τιφλίδας, κατέκτησε το ασημένιο 

μετάλλιο στο σύνολο και το χάλκινο στην κατηγορία Best Lift της κατηγορίας των -79 κιλών. 

ΓΚΟΛΜΠΟΛ 

ΑΓΚΟ Βασιλική: Αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα Β` κατηγορίας. Με τα 34 γκολ που σημείωσε, βοήθησε το αντιπροσωπευτικό 

μας συγκρότημα να κατακτήσει την 2η θέση και να πάρει την άνοδο για την Α` κατηγορία 

της διοργάνωσης. 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΜΠΟΥΡΝΙΑ Ευανθία: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία ΤΤ1 του Παγκοσμίου 

πρωταθλήματος που διεξήχθη στην Ισπανία. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα: Στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στα 50μ. ύπτιο 

κατηγορίας S4 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ Δωροθέα: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Ρώμη, η 4η 

Παραολυμπιονίκης του Τόκιο και Νο-4 στην Παγκόσμια κατάταξη, κατέκτησε το ασημένιο 

μετάλλιο στο Ολυμπιακό τόξο.  

TZOYNTO ΤΥΦΛΩΝ 

ΜΑΣΟΥΡΟΥ Εμμανουέλα: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

που διεξήχθη στη Σαρδηνία στην κατηγορία των -48 κιλών. 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Θεοδώρα: Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας, κατέκτησε το χάλκινο 

μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών. 

 

ΜΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

ΚΑΡΑΤΕ 

ΜΟΥΤΣΩΚΟΥ Σοφία: Χάλκινο μετάλλιο στα -61κ. των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 

ΚΑΤΣΙΠΙΔΟΥ Χριστίνα: Πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του cross country κατά τη 

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. 

ΣΤΙΒΟΣ 

ΧΙΩΝΗ Νικολέττα: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ των Ολυμπιακών 

Αγώνων Κωφών που έγιναν στην Βραζιλία. 



ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ Ελένη: Πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Poomsae των 

Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών που φιλοξενήθηκαν στην Βραζιλία 

 

ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ  

 

ΓΚΟΛΜΠΟΛ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ Ιωάννης, ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ Αθανάσιος, 

ΔΙΓΚΟΛΗΣ Σωκράτης, ΜΠΕΖΙΑΝΙ Αντριάνο, ΤΑΤΣΗΣ Γρηγόριος, ΑΡΓΥΡΟΣ Νικόλαος): 

Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Β` κατηγορίας και 

παράλληλα την άνοδο στην Α` κατηγορία, για τρίτη συνεχή χρονιά. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΖΑΛΛΑ Μαρία, ΑΓΚΟ Βασιλική, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ελένη, 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ Ευλαμπία, ΝΑΚΑ Παρασκευή, ΣΤΑΜΑΤΗ Ευγενία): Κατέκτησε το 

ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Β` κατηγορίας και παράλληλα την άνοδο 

στην Α` κατηγορία. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΥΦΛΩΝ 5Χ5 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΑΜΠΑΤΖΗΣ Γεώργιος, ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Αιμίλιος, ΦΕΪΜΟΓΛΟΥ Θεόδωρος, 

ΖΑΧΑΡΟΣ Δήμος, ΕΓΓΛΕΖΟΣ Ευστράτιος, ΜΠΕΖΙΑΝΙ Αντριάνο, ΓΚΑΓΚΟΥΛΗΣ Νικόλαος, 

ΚΟΥΤΡΑΣ Νικόλαος, ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Στέφανος): Κατέλαβε την 6η θέση στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα που έγινε στην Πεσκάρα 

ΤΖΟΥΝΤΟ 

MIKTH IBSA (ΜΑΣΟΥΡΟΥ Εμμανουέλα, ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Θεοδώρα): Κατέκτησαν το χάλκινο 

μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας 

 

ΜΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΩΦΩΝ: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας, κατέλαβε 

την 4η θέση. 

 

 

 


