
 

49η Γιορτή Αρίστων ΕΑΚ 
Οι υποψήφιοι κορυφαίοι για το 2021 

 
Αγαπητά μέλη της ΕΑΚ, 
 
Από σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 αρχίζει η ψηφοφορία για την 
ανάδειξη των κορυφαίων του 2021, οι οποίοι θα βραβευτούν στη 49η Γιορτή 
των Αρίστων. Η ευθύνη που έχουν τα μέλη της ΕΑΚ για ανάδειξη των 
κορυφαίων, αποτελεί μεγάλη τιμή και καλούμε όλα τα μέλη μας να 
συμμετάσχουν και φέτος στη διαδικασία! 
 
Από φέτος ξεκινάμε μια νέα, πιο εύκολη, διαδικασία ψηφοφορίας, η οποία θα 
σας πάρει λιγότερο από 3 λεπτά για να συμπληρωθεί. 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες, στο συνημμένο Ψηφοδέλτιο. 
 
Η προθεσμία υποβολή των ψήφων σας έχει οριστεί η Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 
2021. 
 
Πιο κάτω ακολουθούν οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία, με το ανάλογα 
αιτιολογικό: 
 

Οι υποψήφιοι κορυφαίοι Αθλητές του 2021: 
 
Αντωνίου Νικόλας (κολύμβηση, 17 ετών) 

• 40ος στα 100μ ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020» 

• 45ος στα 50μ ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020» 

• Κατέρριψε τρία παγκύπρια ρεκόρ ανδρών το 2021. Στα 50μ ελεύθερο 
(22.81), στα 100μ ελεύθερο (49.99) και στα 200μ ελεύθερο (1.52.27) 

• 4ος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2021 τον Μάιο στη Ρώμη 
στα 50 ελεύθερο, με επίδοση 22.94 

 
Αργυρού Χρίστος (χάντμπολ, 31 ετών) 

• Κορυφαίος χειροσφαιριστής της Ανόρθωσης στο δρόμο προς το 
νταμπλ και την πρόκριση στους «4» του EHF European Cup. 

 
Αχιλλέως Γιώργος (σκοποβολή, 40 ετών) 

• 9ος στο σκητ στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», έχοντας 
προηγουμένως πάρει την 4η θέση στους 125 δίσκους, μένοντας όμως 
εκτός τελικού στο shoot off. Στην 5η του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς 
πέτυχε με το 122/125 την κορυφαία του επίδοση. 

• Αργυρό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2021 τον Μάιο στο 
Όσιγιεκ, στο ατομικό σκητ, όπου εξασφάλισε και την Ολυμπιακή 
πρόκριση. 

• Χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2021 τον Μάιο στο 
Όσιγιεκ, στο ομαδικό σκητ, μαζί με Ν. Βασιλείου και Μ. Μιχαηλίδη. 



 

 
Γεωργίου Ηλίας (γυμναστική, 22 ετών) 

• Πρόκριση στον τελικό και 8η θέση στο μονόζυγο στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Γυμναστικής 2021 τον Οκτώβριο στην Ιαπωνία, όπου 
έγινε μόλις ο 2ος Κύπριος με συμμετοχή σε τελικό οργάνου σε 
Παγκόσμιο μετά τον Ηρ. Γιωργαλλά. 

• Πρόκριση ως 7ος στον τελικό του σύνθετου ατομικού στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Γυμναστικής 2021 τον Οκτώβριο στην Ιαπωνία, όπου 
όμως δεν αγωνίστηκε, για λόγους προφύλαξης. 

 
Γεωργίου Μάριος (γυμναστική, 24 ετών) 

• 9ος (πρώτος επιλαχών) στο μονόζυγο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
«Τόκιο 2020» που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για την Κύπρο στο 
άθλημα σε Ολυμπιακούς. 

• 9ος (πρώτος επιλαχών) στο δίζυγο τον Οκτώβριο στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Γυμναστικής 2021 στην Ιαπωνία. 

 
Καριόλου Ανδρέας (ιστιοπλοΐα, 39 ετών) 

• 12ος στα RS:X της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 
2020», η καλύτερη του θέση, στην 5η του Ολυμπιακή συμμετοχή. 

 
Κοντίδης Παύλος (ιστιοπλοΐα, 31 ετών) 

• 4ος στα Laser της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 
2020», μένοντας εκτός μεταλλίων για μία θέση. 

• 5ος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας τον Οκτώβριο στη 
Βουλγαρία. 

 
Κωνσταντίνου Δημήτρης (σκοποβολή, 33 ετών) 

• 12ος στο σκητ στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», μένοντας 
εκτός shoot off για ένα χαμένο δίσκο (121/125). 

 
Μακρής Ανδρέας (σκοποβολή, 30 ετών) 

• 28ος στο τραπ στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020» με 117/125. 
 
Παρέλλης Απόστολος (στίβος, 36 ετών) 

• 17ος στη δισκοβολία στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», με 
κορυφαία φετινή επίδοση (62.11μ), μένοντας εκτός 12άδας του τελικού 
για 82 εκατοστά. 

 
Τραΐκοβιτς Μίλαν (στίβος, 29 ετών) 

• Προκρίθηκε στα ημιτελικά των 110μ εμπόδια στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες «Τόκιο 2020» με κορυφαία φετινή επίδοση 13.59 στον 1ο γύρο. 
Στον ημιτελικό, ένα κτύπημα στο 8ο εμπόδιο του στέρησε ένα ψηλότερο 
πλασάρισμα από την τελική 23η θέση στο αγώνισμα. 
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Οι υποψήφιες κορυφαίες Αθλήτριες του 2021: 
 
 
Αντωνίου Κάλια (κολύμβηση, 21 ετών) 

• 27η στα 50μ ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020». 

• 29η στα 100μ ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020». 

• Κατέρριψε δύο παγκύπρια ρεκόρ γυναικών το 2021. Στα 50μ ελεύθερο 
(25.30) και στα 100μ ελεύθερο (54.85) 

 
Αρτυματά Ελένη (στίβος, 35 ετών) 

• Προκρίθηκε στα ημιτελικά των 400μ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
«Τόκιο 2020», όπου πήρε την 13η θέση, στο καλύτερο της 
πλασάρισμα, στην 4η Ολυμπιακή της συμμετοχή. 

• Κατέρριψε το παγκύπριο ρεκόρ στα 400μ, στον ημιτελικό των 
Ολυμπιακών Αγώνων, με επίδοση 50.80. 

 
Ελευθερίου Άντρη (σκοποβολή, 37 ετών) 

• 7η στο σκητ στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», που αποτελεί 
την ισοφάριση της (δικής της, από το Πεκίνο 2008) κορυφαίας 
επίδοσης Κύπριας αθλήτριας σε Ολυμπιάδα. Με 119/125 έμεινε εκτός 
6άδας του τελικού για ένα δίσκο. 

 
Ζακχαίου Κατερίνα (πετόσφαιρα, 23 ετών) 

• Αγωνίζεται από τη σεζόν 2021-22 στην ιταλική Pro Victoria Monza, 
όπου συμμετέχει και στο CEV Champions League, έχοντας βασικό 
αγωνιστικό ρόλο. 

• Κατέκτησε το Έπαθλο “Sara Anzanello” ως η κορυφαία μπλόκερ του 
ιταλικού πρωταθλήματος της σεζόν 2020-21 με τη φανέλα της Cuneo. 

 
Ιωαννίδου Στυλιάνα (στίβος, 18 ετών) 

• Χάλκινο μετάλλιο στο ύψος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου U20 
τον Αύγουστο στο Ναϊρόμπι της Κένυας με επίδοση 1.87μ. Πρόκειται 
για το πρώτο μετάλλιο της Κύπρου στη συγκεκριμένη διοργάνωση. 

 
Λάππα Νατάσα (ιστιοπλοΐα, 20 ετών) 

• 21η στα RS:X στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», με 218 
βαθμούς ποινής (85 βαθμούς μακριά από δεκάδα), στην πρώτη της 
Ολυμπιακή συμμετοχή. 

 
Μακρή Μαριλένα (ιστιοπλοΐα, 19 ετών) 

• 33η στα Laser Radial στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», με 
227 βαθμούς ποινής (94 βαθμούς μακριά από τη δεκάδα), στην πρώτη 
της Ολυμπιακή συμμετοχή. 

 



 

Νικολάου Κωνσταντίνα (σκοποβολή, 37 ετών) 

• Προκρίθηκε στον Τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου του σκητ, που 
διεξήχθη τον Οκτώβριο στη Λάρνακα, ως μία από τις κορυφαίες 12 
σκοπεύτριες του κόσμου. 

• 8η στον Τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Οκτώβριο στη Λάρνακα. 

• 6η στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής τον Μάιο στο Όσιγιεκ 
της Κροατίας, μένοντας για μία θέση εκτός Ολυμπιακής πρόκρισης. 

• Χάλκινο μετάλλιο τον Μάρτιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της ISSF στο 
Κάιρο. 

 
Χριστοφόρου Άντρη (ποδηλασία, 29 ετών) 

• Συμμετείχε στην ποδηλασία δρόμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
«Τόκιο 2020», σε ένα επεισοδιακό αγώνα, όπου ακυρώθηκε λίγο πριν 
τον τερματισμό λόγω χρονικού ορίου. Νωρίτερα, είχε κτυπηθεί από 
αυτοκίνητο άλλης ομάδας που την ακολουθούσε. Τη στιγμή του 
αποκλεισμού, βρισκόταν στη 53η θέση. 
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Οι υποψήφιες κορυφαίες Ομάδες Ανδρών του 
2021: 
 
Πετρολίνα ΑΕΚ (μπάσκετ) 

• Κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21 επικρατώντας του 
Κεραυνού με 3-2 νίκες στους τελικούς. 

• Κατέκτησε το κύπελλο της σεζόν 2020-21, επικρατώντας του Κεραυνού 
στον τελικό με 77-59. 

 
Ανόρθωση (ποδόσφαιρο) 

• Κατέκτησε το κύπελλο της σεζόν 2020-21, επικρατώντας του 
Ολυμπιακού στον τελικό με 2-1. 

• Προκρίθηκε στους ομίλους του UEFA Europa Conference League, 
όπου πήρε την 3η θέση στον 2ο όμιλο με 1 νίκη, 3 ισοπαλίες και 2 
ήττες. 

 
Sabbianco Ανόρθωση (χάντμπολ) 

• Κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21. 

• Κατέκτησε το κύπελλο της σεζόν 2020-21, κερδίζοντας το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο στον τελικό με 25-22. 

• Προκρίθηκε στους «4» του EHF European Cup (3η τη τάξει ευρωπαϊκή 
διοργάνωση) της σεζόν 2020-21, όπου αποκλείστηκε στα ημιτελικά 
από τη σουηδική Ystads με μία νίκη (26-24) και μία ήττα (22-26). 
Σημ.: Για την περσινή Γιορτή Αρίστων, είχε ληφθεί υπόψη για την 
Ανόρθωση η πορεία της μέχρι τους «16» του ευρωπαϊκού κυπέλλου. 

 



 

ΑΠΟΕΛ (υδατοσφαίριση) 

• Κατέκτησε το κύπελλο της σεζόν 2021, επικρατώντας του Ν.Ο. 
Αμμοχώστου με 12-5 στον τελικό. 

 
Ομόνοια (βόλεϊ) 

• Κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21. 

• Κατέκτησε το κύπελλο της σεζόν 2020-21, επικρατώντας με 3-0 σετ της 
Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. 

 
Ομόνοια (ποδόσφαιρο) 

• Κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21 με 23 νίκες και 10 
ισοπαλίες σε 36 αγώνες. 

• Προκρίθηκε στους ομίλους του UEFA Europa Conference League, 
όπου πήρε την 3η θέση στον 8ο όμιλο με 4 ισοπαλίες και 2 ήττες. 
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Οι υποψήφιες κορυφαίες Ομάδες Γυναικών του 
2021: 
 
ΑΕΛ (βόλεϊ) 

• Κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21, με 14 νίκες σε 18 
αγώνες. 

 
Ανόρθωση (μπάσκετ) 

• Κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21, με 17 νίκες σε 18 
αγώνες, επικρατώντας της ΑΕΛ στους τελικούς με 3-1 νίκες. 

• Κατέκτησε το κύπελλο της σεζόν 2020-21, επικρατώντας της ΑΕΛ με 
74-72 στον τελικό. 

 
Απόλλων Ladies (ποδόσφαιρο) 

• Κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21. 

• Πήρε την 1η θέση στον 6ο προκριματικό όμιλο του UEFA Women’s 
Champions League της σεζόν 2021-22, κερδίζοντας Ντιναμό Μινσκ και 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Τσίρειο. Αποκλείστηκε ακολούθως στο 2ο 
προκριματικό γύρο με δύο ήττες από την Χάρκοβο της Ουκρανίας. 

 
Α.Σ. Λατσιά (χάντμπολ) 

• Κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21 με 13 νίκες σε 14 
αγώνες. 

• Κατέκτησε το κύπελλο της σεζόν 2020-21, επικρατώντας της Ε.Ν. 
Αθηένου στον τελικό με 25-23. 

 
Ομόνοια (ποδόσφαιρο) 

• Κατέκτησε το κύπελλο της σεζόν 2020-21, επικρατώντας με 4-3 στα 
πέναλτι (0-0 κ.α.) των Απόλλων Ladies. 


