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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Α.Ο.Κ.
Τα διάφορα σώματα
που αποτελούν
την Π.Α.Α.Ο.Κ.

Τα διάφορα Σώματα και Επιτροπές που αποτελούν την
Π.Α .Α.Ο.Κ. και βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων της

Το Δ ιοικητικό Συμ βούλιο π. Α.Α.ο .κ. 2011.

Ομοσπονδίας, είναι τα ακόλουθα:

Όρθιοι από αριστερά:

ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γιαννάκης Ε πιφαν(ου (Γ. Οργανωτικός). Σωτήρης Ορθοδόξου (Ε. Δ ιαιτησίας),

Δημήτρης Χρίστου (Β. Ταμίας), Έλπος Κ υριακίδης ( Μέλος),
Θεόδωρος Π αναγή (Ε φορος).

Καθήμενοι από αριστερά:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒ ΡΙΗΛ

Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΦΙΤΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

Γ.Γραμματέας

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

Γ. Οργανωτικός

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

+ ΠΑΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Γ.Ταμίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

Ανδρέας Π αφ(της (Αντιπρόεδρος). Ανδρέας Γαβριήλ (Π ρόεδρος). Ανδρέας Ποταμίτης
(Γ.Γραμματέας). +Πάμπος Σωκράτους (Γ.Ταμίας)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Β.Τ αμίας

ΕΛΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Μέλος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

Μέλος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΉΤΩΝ Π.Α.Α.Ο.Κ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

Γ. Έφορος

ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΣΚΟΣ

Πρόεδρος

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραμματέας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΒΑΚΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ

Β. Γραμματέας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

Ταμίας

ΣΤΕΛΙΟΣ Χ ΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Γ. Γραμματέας

ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑ

Μέλος

ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Μέλος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μέλος

ΧΡΥΣ ΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΕΜΕΤΤΑΣ

Μέλος

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Μέλος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Μέλος

Ε ΛΕΓΚΤΗΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Μέλος

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Λαμπρή η τελετή
των 60 χρόνων της Π.Α.Α.Ο.Κ.
Η

καταληκτήρια γιορτή για τα 60 χρόνια της Π.Α.Α.Ο.Κ.

Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Π.Α.Α.Ο.Κ.
Ανδρέας Γαβριήλ, ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση.

έγινε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 στο Ξενοδοχείο

Ο Πρόεδρος της Π.Α .Α .Ο.Κ . τόνισε ότι θα είναι συνεχής

ΚΑΝΙΚΑ Λεμεσού.

η προσπάθεια για αναβάθμιση του έργου που επιτελεί η

Η εκδήλωση ήταν

κάτω από την αιγίδα του Προέδρου της

Π.Α.Α.Ο.Κ. και θα ενδυναμωθούν ακόμα πιο πολύ οι γέφυρες

ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Την εκδήλωση τίμησαν

επικοινωνίας με τα Σωματεία μέλη και όχι μόνο. Αξίες όπως

με την παρουσία τους πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες.

το «ου το νικάν αλλά το ευ αγωνίζεσθαι» οριοθετούν την

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γραμματέας της

αποστολή της Π.Α.Α.Ο.Κ. τόνισε ο Ανδρέας Γαβριήλ στον

Π.Α.Α.Ο.Κ. Ανδρέας Ποταμίτης.

εισαγωγικό χαιρετισμό του.

Από την εκδήλωση των 60χρονων της Π.Α.Α.Ο.Κ. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη!

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

---

ΠΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ:
Τα Αγροτικά Σωματεία
αποτελούν τον αιμοδότη
του ποδοσφαίρου μας.
Σε χαιρετισμό του στην τελετή των 60χρόνων της Π.Α.Α.Ο.Κ.
ο

Πρόεδρος του Κ.Ο.Α., κ. Πάμπος Στυλιανού, ανάφερε

ότι τα Αγροτικά Σωματεία αποτελούν τον αιμοδότη του
ποδοσφαίρου μας. Είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«... μιλώντας

για τη σημασία και τον κοινωνικό ρόλο του

αθλητισμού σήμερα, μιας εποχής όπου οι αξίες της ζωής
περιθωριοποιούνται και οι κοινωνικοί θεσμοί κλονίζονται,
θα υπογραμμίζαμε ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει
ανάχωμα αντίστασης και ασπίδα προστασίας στους λογής λογής κινδύνους που απειλούν σήμερα τη νεολαία μας. Μπορεί
να προσφέρει γόνιμο έδαφος για όραμα, για καλύτερη ποιότητα
ζωής, για δημιουργική και υγιή απασχόληση των νέων.
Η Π.Α.Α.Ο.Κ. έχει σήμερα στο δυναμικό της 28 Σωματεία

και 7 Α καδημίες. Στέκομαι ιδιαίτερα στις Α καδημίες,
ένας θεσμός που γίνεται καθημερινά και πιο σημαντικός,
αφού σε αυτό το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας πρέπει
απαραίτητα να στηρίζουμε χωρίς κανένα ενδοιασμό τους
νεαρούς κύπριους ποδοσφαιριστές.
Τα Αγροτικά Σωματεία, αποτελούν τον αιμοδότη του Κυπριακού

Ο Πρόεδρος τοu Κ.0.Α. κ ύριος Πάμπος Στυλιανού
ποu χαιρέτησε την εκδήλωση των 60 χρόνων
Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκαναν ο Πρόεδρος της ΚΟΕ
Ουράνιος Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Κωστάκης
Κουτσοκούμνης και ο Μάριος Λευκαρίτης εκ των Αντιπροέδρων
της Ε.Ε. της UEFA και επίτιμος Πρόεδρος της ΚΟΠ.
Όλοι, εξέφρασαν τα δικά τους συγχαρητήρια για το έργο
που η Π.Α.Α.Ο.Κ . επιτελεί.

ποδοσφαίρου. Ως Ανώτατη Αθλητική Αρχή στηρίζουμε έμπρακτα
το Αγροτικό ποδόσφαιρο με την καθιέρωση και επίδοση
ειδικής κρατικής χορηγίας προς τα Σωματεία μέλη της ΣΤΟΚ.
Αναγνωρίζουμε και

εκτιμούμε βαθειά το έργο και την

προσφορά της Π.Α.Α.Ο.Κ. στον αθλητισμό και την κυπριακή
κοινωνία γενικότερα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο
Οργανισμός θα είναι πάντοτε αρωγός και συμπαραστάτης
των προσπαθειών της Ο μοσπονδίας, καθώς και των
Σ(ι)ματείων μελών της.»
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πραγματικότητα η ίδρυση

ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Α.Α.Ο.Κ.

αγροτικής ο μ οσπονδίας το 1951

Στο Β' μέρος της εκδήλωσης των 60 χρόνων έγινε από το
επίτιμο μέλος της ΕΑΚ κα φίλο της Π.Α.Α.Ο.Κ.

Λουκή

Τερεζόπουλο μια σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική
αναδρομή για το ιστορικό της Π.Α.Α.Ο.Κ. Τα σημαντικά
στοιχεία της παρουσίασης ήταν τα ακόλουθα:

Στις 11 Οκτωβρίου 1951 είχαμε τnν ιστορικιί Συνέλευσn των
διαφόρων Αγροτικών ομάδων που αποφάσισαν τnν ίδρυσn τnς
πρώτnς Αγροτικιίς Ομοσπονδ(ας Λεμεσού, πριν ακριβώς από
60 χρόνια. Το όνομα τnς Ομοσπονδίας Α.Π.Ο.Α.Λ. (Αθλnτικιί
Ποδοσφαιρικιί Ομοσπονδία Αγροτών Λεμεσού). Στnν ίδια
εκείνn ιστορικti Συνέλευσn εyκρίθnκε και το Καταστατικό

Βοθειές οι ρίζες της Π.Α.Α.Ο.Κ.

που συμβάδιζε σε βασικές αρχές με αυτό τnς ΚΟΠ.

1941: Διεξάγεται το πρώτο Επαρχιακό πρωτάθλnμα τnς

Το πρώτο πρωτάθλημα της Α.Π.Ο.Α.Λ. το 1951

μεfζονος Λεμεσού με συμμετοχti 11 ομάδων. Πρωτεργάτnς
στnν οργάνωσn αυτti του πρωταθλtiματος ο Χρύσανθος
Καλογtiρου.

1948:

Διεξάγεται το 2ο Τοπικό Πρωτάθλnμα Λεμεσού.

Το πρώτο πρωτάθλnμα τnς Α.Π.Ο.Α.Λ. άρχισε στις 4
Νοεμβρίου 1951.
Η προκιiρυξn

ε{vαι εvδεικτικιi στn φωτοτυπ{α που φιλοξενούμε

Από αυτό το τοπικό πρωτάθλnμα ο Χρύσανθος Καλογtiρου
άρχισε τnν προσπάθεια για ίδρυσn μιας καθαρά Αθλnτικtiς
Αγροτικtiς Ομοσπονδίας, αφού διαπιστώθnκε n ύπαρξn
πλούσιου έμψυχου υλικού.

1949: Λtiφθnκε n απόφασn για διεξαγωγti πρωταθλtiματος
καθαρά αγροτικού. Οι επαφές του Χρύσανθου Καλογιίρου
για οργάνωσn του αγροτικού ποδοσφα{ρου με διάφορους
παράγοντες, γίνονται στο οίκnμα τnς ΑΕΛ αλλά και με
αλλnλογραφία παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζοντο!

Σημ αντικές εμ πειρίες
Από το 1947-1950, τα ανεπίσnμα πρωταθλtiματα έδωσαν

ιlληροφορ ε'L σθ ε δη τ6 Δ. tυ μ βcύλ � ον t�ι:
τήν συνεδρ(Μ(ν _tou τη�-J.ΙJ.ΙιV.)1 ά

AilJΛΛ κιχ.τιί

πεφ4αισε τ�v Εν�1ζ�• τοD Άγροτ . ilo�odφ, Jρωτσ.
θλήμα.ιοι; !τιcφχ(οcι: Λεμω(;u,
σ.1ι6 -c'ηι;, .J.ϊ1ι; ilο ι;μβμ ( ου
Ι75Ι.

Ο πρώτος τελικός

τnν ευκαιρία στον Χρύσανθο Καλογιίρου να αποκομίσει,

συγκέντρωσε 2500 φιλάθλου ς!

σnμαντικές εμπειρίες για υλοποίnσn του στόχου του,

Είναι σnμαντικό να αναφέρουμε ότι στον πρώτο τελικό του

τnς ίδρυσnς Αγροτικιίς Ομοσπονδίας, σε πρώτn φάσn.

Κυπέλλου τnς ΑΠΟΑΛ μεταξύ Αγίας Φυλάξεως και Α.Π.Ο.

Το πρώτα ταλέντα
Τα πρώτα ταλέντα κάνουν αίσθnσn με τnν απόδοσti
τους στους διάφορους αγώνες. Ο αείμνnστος Αργύρnς
Γαβαλάς βλέποντας τους αγώνες εντοπίζει ταυτόχρονα τα
διάφορα ταλέντα και ενθαρρύνει το φίλο του Χρύσανθο
Καλογιίρου όπως οργανωθεί σε Παγκύπρια κλίμακα το
αγροτικό ποδόσφαιρο.

Αμιάντου, τον τελικό παρακολούθnσαν 2500 φίλαθλοι,
ένας πολύ μεγάλος αριθμός φιλάθλων για εκείvn τnν εποχti!

--------�-

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

�--

Απόδειξη τρανή αλλά και ιστορική
Μέσα από τnν έρευνα για τις ρίζες τnι:; Π.Α.Α.Ο.Κ. αναδύεται
και n mυχlι τnι:; Ελλnνοτουρκικlιι:; φιλίας. Στο πρωτάθλnμα

@j

τnι:; ΑΠΟΑΛ το 1951, είχαμε τn συμμετοχlι τnι:; Τούρκικnι:;
Λέσχnι:; Επισκοπlις και τnς Τούρκικnς Λέσχnι:; Πολεμιδιών.

Λεμεσιανόι:; Αναστάσnι:; Ανδρέου-ΓΣΟ στα 110μ.Εμπ.
@j

Ήταν τότε που μπορούσαμε και συζούσαμε χωρίς κανένα

Πρώτn γυναίκα αθλιiτρια 1928 n Δομνίτσα
Λανίτου Καβουνίδου

πρόβλnμα!
@j

Οι σκοποί της .Α.Π.Ο .Α.Λ..

Πρώτος Κύπριος σε Ολυμπιακούς Αγώνες 1896 ο

Πανελλαδικοί Αγώνες στίβου στn Λεμεσό το 1929.

•

Σ τίβος και ποδόσφαιρο

Στο Καταστατικό τ n ς ΑΠΟΑΛ

Αρκετοί ποδοσφαιριστές κλάσεως τnι:; εποχlιι:; τους

δέσπο ζ ε ο πρώτοι; στόχοι;:

Η διάδοσn στnν κοινων{α του φ{λαθλου πνεύματος και

Ιιταν ταυτόχρονα και αστέρια του στίβου.

ειδικότερα n εξάπλωσn και n εξύψωσn του Κλασσικού

Τέσσερις

ποδοσφαιριστές κέρδισαν τnν

1n

θέσn

Αθλnτισμού και του ποδοσφαίρου στnν επαρχία Λεμεσού

στους Πανελλαδικούς Αγώνες στίβου στn Λεμεσό το

και τnν Κυπριακlι ύπαιθρο γενικότερα.

1929 τn σκυταλοδρομία 4Χ100 (Πετρίδnς, Χατζnιωσnφ,
Συμεωνίδnς, Ν. Κυριακίδnς}.
Το 1947 ο Λυκούργος Αρχοντίδnς στους Πανελλαδικούς
πέτυχε

τρεις

πρώτες

νίκες

100,

110μ.εμπ.

μιiκος.

Μεταγενέστερα συνέχισαν οι Ανδρέας Στυλιανού και
Παναγιώτnς Πιεριiς.

Πρώτος πρόεδρος της .Α.Π.Ο .Α.Λ..
•

Πρώτος Πρόεδροι:; τnς Α.Π.Ο.Α.Λ. ο Χρύσανθος Καλογlιρου

Με όπλο την πείρο

24

Με όπλο τnν πείρα που αποκτιiθnκε από το 1947-1951 με

ομάδων. Χaρaκτnριστικlι n προσπάθεια επιμόρφωσnς των

τους διάφορους αγώνες και διοργανώσω;, ο Χρύσανθος

πρώτων διαιτnτών από τον Πρόεδρο τnς ΑΠΟΑΛ και τον

Καλογlιρου προχωρεί

Αργύρn Γαβαλά. Παλιοί ποδοσφαιριστές από ΑΕΛ, ΑΡΗ,

Οργάνωσnι:; του Αγροτικού ποδοσφαίρου σε Παγκύπpια

και μεταγενέστερα και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, βοlιθnσαν στον

κλfμακα. Με μια μοτοσικλέτα (και αυτιi δανεικιi),

τομέα τnι:; διαιτnσfαι:; χωρίς καμία αμοιβlι! Μόνο τα έξοδα

κόβει εκατοντάδες χιλιόμετρα από πόλn σε πόλn και από

μετακίνnσnι:; καταβάλλονταν

χωριό σε χωριό!

Γιατί ο πρ ώ τος στόχος ήταν ο κλασσικός

Ορyόνωσn σε όλες τις επαρχίες

σβλnτιισμός στο

Μετά το 1951 και 1952 όπου είχαμε τn δρaστnριότnτa τnι:;

και το

πρώτο πρωτάθλnμα έγινε με συμμετοχιi

της

στο μεγαλεπlιβολο σχέδιο

τnι:;

Οι πιο κάτω λόγοι ιiταν βασικοί στο να αγαπούν οι

ΠΟΑΛ, γίνονται επαφές του Χρύσανθου Κaλογnρου και

Λεμεσιανοί και όχι μόνο τον Κλασσικό Αθλnτισμό.

των συνεργατών του στο Πισσούρι, στn Σκaρίνου και στο

Έντανn n
@j

για ro

ΟΓΣΟ

Σωματείο ΕΠΑ Λάρνακας με παράγοντες όλων των Επαρχιών.
και

να

το

στn

Α'
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Δύσκολη n χpονική περίοδος

Και εγένετο Π.Α.Α.Ο.Κ.!

Είναι n 1n Απριλίου 1955 και αρχίζει ο απελευθερωτικός

Σε Γενικn Συνέλευσn των αντιπροσώπων των Επαρχιακών

αγώνας από τnν ΕΟΚΑ. Οι Άγγλοι δυσκολεύουν πολύ τους

Ομοσπονδιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώσrου, Πάφου

Κύπριους πολίτες, ακόμα και σrn διακίνnσn τους και μπορούμε

και Λεμεσού που έγινε στο Σωματείο ΕΠΑ Λάρνακας,

να αvτιλnφθούμε τnν τότε περιρέουσα ατμόσφαιρα και τις

αποφασίστnκε n ίδρυσn τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. (Ποδοσφαιρικn

δυσκολίες που υπιiρχαν. Αθλnτικοί Σύλλογοι και αθλnτές,

Αθλnτικn Αγροrικn Ομοσπονδία Κύπρου).

nταν πρώτος στόχος των Άγγλων.

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΓΡΑΣ)
Μετά τη μάχη
στο Μαχαιρά
στις 3 Μαρτίου 1957
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Χειρ όγραφη σημείωση για την ίδρυση της Π.Α.Α.Ο. Κ.
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Η αίτηση εγγραφής του ήρωα Μιχάλη Κ αραολή στον ΑΠΟΕΛ ως αθλητής στίβου.
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Απόδειξη πληρωμής

Οι κανονισμοί στο δελτίο ταυτότητας των ποδοσφαιριστόJν.

35

--

60 ΧΡΟΝΙΑ Π.Α.Α.Ο.Κ. 1951-2011

------

Στο τιμ6νι τη ς Π.Α.Α.Ο.Κ.

Συνέβαλαν στην εδρα{ωση τη ς Π.Α.Α.Ο.Κ.

Οι παράγοντες που nγιiθnκαν όλα αυτά τα χρόνια τnς

Είναι πολλοί οι παράγοντες που βοιiθnσαν στnν εδραίωσn

Π.Α.Α.Ο.Κ. από τn θέσn του Προέδρου είναι οι ακόλουθοι:

τnς Π.Α.Α.Ο.Κ.
Στnν Πάφο ο Νίκος Πιποκοπίτnς και ο Παννάκnς Γιαννακού

Χρύσανθος Καλογιiρου

υπεύθυνος νεολαίας τnς ΣΕΚ, θεμελίωσαν τnν Π.Α.Α.Ο.Κ.

Άριστος Χρυσοστόμου

Πάφου και αυτό καταγράφεται στις θετικές πρωτοβουλίες

Αυγερινός Παπαρές

που παράγοντες του Αγροτικού ποδοσφαίρου αναλάμβαναν.

Ανδρέας Αγγελίδnς
Σταύρος Μιχαnλίδnς
Νίκος Σοφοκλέους
και ο νυν Πρόεδρο ς , Ανδρέας Γαβριιiλ,
που συνεχίζει το έργο του.

Διαιτητ ές τ ης Π.Α .Α .Ο.Κ. στο ν τελικό μ εταξυ ΘΟΙ Μοναγρίου κα ι Μ ουτταγι άκας

Χρύ σα νθο ς Κ αλο γήρ ου,
Ιδρυ της τ ης Π .Α.Α .Ο . Κ .

Α υγε ρ ιν ό ς Πα π αρέ ς
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Ά ν δρέ ας Αγγε λίδης

Ά ρ ι στο ς Χρυσο στόμου

Νί κο ς Σο φοκλέους

----

-----
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Φυτώριο και π nyή ταλέντων

Η Π.Α.Α.Ο.Κ. στέγασε προσφυγικά Σωματεία

Τα Σωματεία μέλn τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. γίνονται φυτώρια και πnγn

Η Π.Α.Α.Ο.Κ. ένταξε στn δύναμn τnι; μετά το 1974, πολλά

ταλέντων που τροφοδοτούν τα Σωματεία τnς Λεμεσού.

προσφυγικά Σωματεία που σταδιακά και με τn συμπαράστασn

Αρκετοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές αγωνίστnκαν και

τnς, έγιναν από τα πλέονδραστnρια (ΖΜρος, ΠΑΟ Προσφύγων,

στnν Εθνικn Κύπρου.

Ανόρθωσn Μουταγιάκας, ΠΑΟΚ Π. Πολεμιδιών).

Συνεργασίες που καρποφόρησαν

Εθνική, κοινωνική

Η συνεργασ{α τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. με τον ΣΑΠΕΛ και τnν ΣΕΚ,

και πολιτιστική δραστnριότnτα

{Jοnθnσαν τnν Π.Α.Α.Ο.Κ. να ξεπεράσει σοβαρά προβλtίματα

Σnμαντικιi n δράσn που ανέπτυξε n Π.Α.Α.Ο.Κ. στον Εθνικό,

που αντιμετώπιζε όπως tίταν και n στέγασtί τnς. Ο Κυριάκος

Κοινωνιι<ό και Πολιτιστικό τομέα. Η δράσn αυτtί αν και

Οικονόμου Επαρχιακός Γραμματέας τnς ΣΕΚ, έλυσε το

αξιόλογn δεν συνοδευόταν από τυμπανοκρουσίες.

πρόβλnμα τnς στέγασnς με αξιόλογn πρωτοβουλία του και
n Π.Α.Α.Ο.Κ. στεγάστnκε στα γραφεία τnς ΣΕΚ.

Κοινωνική προσφορά
Σnμαντικό το έργο τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. που επιτελείται και στον

Η δραστnριότnτσ στην Πάφο

κοινωνικό τομέα. Διοργάνωσε Τουρνουά τσικό νεολαίας

Η συμβολn του τότε Προέδρου του Κ.Ο.Α., Ουράνιου
Ιωαννίδn στnν οργάνωσn τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. στnν Πάφο στα
πλαίσια του ΑΓΟ και n οργάνωσn 30 και πλέον Σωματείων
ιiταν σnμαντικn. Τα πιο πάνω Σωματεία εντάχθnκαν στnν
Π.Α.Α.Ο.Κ. Πάφου, που λειτουργεί έκτοτε με τn δικn τnς
Διοικnrικtί δομn και τα δικά τnς σώματα.

Π.Α.Α.0.Κ.
«ΝΑΙ Σ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, οχι Σ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ»
Η προσπάθεια για τnν καταπολέμnσn τnς μάστιγας των
ναρκωτικών αλλά και τnι; βίας, μέσα από αθλnrικές
εκδnλώσεις είναι συνεχnς από τnν Π.Α.Α.Ο.Κ.

Η Π.Α.Α.Ο.Κ. με τοπικό χαρακτήρα

Εθνική προσφορά
Η Π.Α.Α.Ο.Κ. με πολλά μέλn τnς, έδωσε έντονο παρών
στον απελευθερωτικό αγώνα τnς ΕΟΚΑ 1955-59 καθώς και

Το rιpώτοΔ.Ε. τn.ς 11.Α.Α.Ο.Κ. ποιι οpγdνωιιιετn.νομοσπονδ{α
με εμβέλεια μόνο ιn Λιεμειιό, αrιοιελούσαν οι ακόλουθοι:

σ τnν Τουρκοανταρσία του 1963 όπως και το 1974 στnν

111

Χρύσανθος Καλογnρου

Τούρκικn Εισβολtί.

111

Πάμποι; Παπαδούρnι;

Πολλά Σωματεία μέλn τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. φέρουν ονόματα nρώων

111

Γεώργιος Παπαδόπουλος

111

Ανδρέας Ψαράς

111

Ανδρέας Παπαδnμας

ιι

Σταύρος Ματθαίου

μας. (Νlκοι; & Σωκράτnς Ερnμnι;, Τσαγγάρnς Πελενδρίου,
Χριστάκnς Μnνά Κορφnς,

Κωνστάντιος

&

Ευριπlδnι;

Τραχωνίου, Ευαγόρας Πaπαχριστοφόρου Αμιάντου, Πανίκκοι;
& Σωκράτnς Ζακακίου, Λένας Λεμεσού, Αντρέας & Νικος

Ονnσιφόρου Κολόσσι).
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Πολιτισ τική πpοσφο pά

Ασπιδ α Χρύσανθος Καλοyήpου

Με ενθάρρυνσn από το Δ.Σ. τnς Π.Α.Α. Ο. Κ. Σωματεία μέλn,

Στον πρωτεργάτn τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. και ιδρυτfι τnς που είναι και

προχώρnσαν στn σύστασn θεατρικών και χορευτικών

Επίτιμος Πρόεδρος, κάθε χρόνο διεξάγεται ο αγώνας για τnν

Ομίλων. Χορευτικά συγκροτfιματα έκαναν αισθnτfι τnν

ασπfδα ΧΡΥΣΑΝθΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ μεταξύ τnς πρωταθλfιτριας

παρουσία τους και στο εξωτερικό, όπως το Σωματείο

και τnς κυπελλούχου ομάδας τnς Ομοσπονδ(ας.

Ζfιδρος Πολεμιδιών και απέσπασαν κολακευτικά σχόλια.

Τομέας ε πιμόρφ ωσης

Έντο νη δ ραστηριότητα
Η Π.Α.Α.Ο.Κ. ανέπτυξε πολύ αξιόλογn δραστnριότnτα και

Συνεχfις είναι n προσπάθεια τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. για επιμόρφωσn

εκτός Κύπρου. Πολλές οι φιλικές συναντfισεις με αντίστοιχες

στους τομείς τnς:

Ελλnνικές ομάδες.Η Π.Α.Α.Ο.Κ. αδελφοποιfιθnκε με τnν

·

Διαιτnσίας

Ε.Π.Σ.Φ. (Ενωσn Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας) κ.α.

·

Αθλnτοπρέπειας
Εξάλειψnς τnς βίας και του χουλιγκανισμού

Ιδ ρυ τικό μέλος της ΣΤΟΚ

·

·

Εμπέδωσnς των Αρχών του Ολυμπισμού

Αρκετές είναι οι εκδnλώσεις που έγιναν από τnν Π.Α.Α.Ο.Κ.
στους πιο πάνω τομείς σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Α., τnν
Κ.Ο.Ε. και άλλους φορείς.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος του Σωματείο υ ΖΗΔΡΟ Σ ( π άνω) και κάτω ο χορός του δρεπαν ιού

Σnμαντικός ο ρόλος που n Π.Α.Α.Ο.Κ. διαδραμάτισε στο να
συσταθεί n ΠΟΚ τnς οποίας είναι ιδρυτικό Μέλος από το 1977.
Στις διεργασίες και τnν όλn προεργασία που προnγιiθnκαν,
n Π.Α.Α.Ο.Κ. τfιρnσε πολύ εποικοδομnτικfι στάσn.

Αγ ώνας στα πλαίσια της προ σπάθ ειας για την καταπολέ μησ η τω ν ναρκωτικών
ό που ο κ. Ο υρά νιο ς Ιωανν ίδης (δεξι ά), κάν ε ι την α πονο μή.

----
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Σωματε{α της Π.Α.Α.Ο. Κ.

Κατά τα άλλα

στη Δ κατηyορ{α της ΚΟΠ

«... Κατά τα άλλα προσπαθιiσαμε να αποφύγουμε, από τn μια

Αρκετά Σωματεία τnς Π.Α.Α.Ο.Κ. καταξιώθnκαν να ανεβούν

τn μυθοποίnσn, πιστώνοντας μονοδιάστατα θριάμβους και

και να αγωνιστούν στn Δ' Κατnγορία τnς ΚΟΠ, μερικά από

επιτυχίες και από τnν άλλn τn λογικιi του «αποδιοπομπαίου,,

αυτά με ιδιαίτερn επιτυχία, αλλά και σε άλλες κατnγορίες.

χρεώνοντας ατομικά κακές στιγμές και αποτυχίες, ιi
παραγράφοντας τnν προσφορά οποιουδιiποτε... ,,

Ένταξη στην ΚΟΠ
Η Π.Α.Α.Ο.Κ. με παράγοντές τnς, πρωτοστάτnσε στnν
ένταξn

•..

τnς Σ ΤΟΚ στnν ΚΟΠ το 2011. Η ΚΟΠ έχει τώρα

τnν ευθύνn για τnν περαιτέρω οργάνωσn και ανάπτυξn
του ποδοσφαίρου σ' όλες τις ελεύθερες περιοχές

Απόσπασμα από τn συγγραφικιi εργασία του προέδρου του
Κ.Ο.Α. κ. Πάμπου Στυλιανού στnν έκδοσn του Λευκώματος
τnς Νέας Σαλαμίνας. Τnν ίδια μεθοδολογία ακολουθιiσαμε
και μεις.

Το Αγροτικό ποδόσφαιρο δικαιούται και αξίζει περισσότερα.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ

Χωρ{ς σχόλιο ...

.••

Κλείνοντας τnν ιστορικιi αναδρομιi μας στις ρίζες τnς
Π.Α.Α.Ο.Κ. τόσο το Διοικnτικό Συμβούλιο όσο και εγώ
προσωπικά, σας ευχαριστούμε για τnν προσοχιi σας.

Σ ΤΟΝ ΑθΛΗΤΙΣΜΟ ΜΑθΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΛΛΕΙΣ ΤΟΝ
ΕΑΥ ΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤ' ΑΝΑΓ ΚΗΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΣΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2010.

Είναι αυτονόnτο ότι το Δ.Σ. θα συνεχίσει με ζιiλο για
καλύτερες μέρες του Αγροτικού μας ποδοσφαίρου
κάτι που ασφαλώς το δικαιούται.

Επί το έργω το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Α.Ο.Κ..

39
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ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
Αθλητικές σχέσεις με Ελλάδα
Οι αθλητικές σχέσεις που η Π .Α.Α .Ο.Κ . δημιούργησε με

την προσφορά. Την καταγράψαμε από τον τρόπο που οι

την Ελλάδα, είναι αξιόλογες. Ένας από τους παράγοντες

άνθρωποι στη Μαλαισίνα, χαιρετούν τον Ανέστη Μπέσιο

που εργάστηκαν σκληρά για τις σχέσεις αυτές είναι ο

στον Τόπο του. Στο καφενείο, στην ταβέρνα, στον δρόμο

Ανέστης Μπέσιος. Ας δούμε την ταυτότητα του.

και όπου αλλού τον συναντούν ... Γειά σου κυρ Ανέστη...
Ένα γειά γεμάτο ειλικρίνεια, αγάπη και σεβασμό.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ
Ένας αυ θεντικό ς Έλληνας που λατρεύει τον αθλητισμό

καλύτερο για τον ίδιο να εισπράττει καθημερινά την αγάπη

Γνωρίζοντας από κοντά τον Ανέστη

των συμπολιτών του και ιδιαίτερα τον σεβασμό όχι μόνο

Μπέσιο, μένοντας για λίγες έστω

των συνομήλικων του αλλά και των νέων. Και πιστέψτε με,

μέρες στον τόπο του, στην πανέμορφη

είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις τον σεβασμό των νέων στην

Μαλεσίνα

σημερινή μας εποχή.

του

Νομού

φθιώτιδας,

δεν δυσκολεύτηκα να χαρακτηρίσω
τον φίλο Ανέστη Μπέσιο ως ένα
αυθεντικό Έλληνα που ανάμεσα στα
άλλα, αγαπά με πάθος τον αθλητισμό,
Α νέστ ης Μπέσιος

Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο . .. Και είναι ότι

την Νεολαία, αλλά και την Ελλάδα.

Από το 1965, χρονιά που συστάθηκε ο Α. Ο. Μαλαισίνας,
ο Ανέστης Μπέσιος είναι από τους ηγέτες εκείνους που
δούλεψαν σκληρά για την προκοπή του αθλητισμού στην
.
Μαλαισίνα και στο άλλο σημαντικό κεφάλαιο, αυτό της
οργάνωσης της Ν εολαίας. Αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε

Είναι απλός, φιλόξενος μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο και την

ότι ο Φίλος Ανέστης Μπέσιος ήταν και υπεύθυνος ως

φιλία την έχει σε άλλα επίπεδα που μόνο οι λίγοι κατανοούν.

εξουσιοδοτημένο

Αγαπά τον αθλητισμό με την σωστή του έννοια και είναι

Α λητισμού επί σειρά ετών για τις διοργανώσεις των

από αυτούς που μπορούν με άνεση να χειροκροτήσουν τον

κατασκηνώσεων Ν εολαίας

αντίπαλο για την νίκη του. Με δυο λόγια, σωστός φίλαθλος.

η Νεολαία και ο Α θλητισμός ήταν από τους βασικούς

Είναι δε σημαντικό που ο Ανέστης Μπέσιος έγινε από

πυλώνες της όλης δραστηριότητας του κυρ Ανέστη σε

απλός φίλαθλος και ένας πολύ αξιόλογος παράγοντας

καθημερινή θα λέγαμε βάση. Μια ζωή την αφιέρωσε για

του Αθλητισμού, από τους βασικούς πρωταγωνιστές για

τους νέους και τον αθλητισμό. Αυτοί ήταν οι δυο πυλώνες

την οργάνωση του

αθλητισμού στον τόπο του και στην

της ζωής του, τους οποίους υπηρέτησε με υποδειγματική

ίδρυση του Αθλητικού Ομίλου Μαλαισίνας, το 1965. Ένας

θα λέγαμε συνέπεια, ενώ ήταν και δραστήριο μέλος της

Αθλητικός Όμιλος που έχει καταξιωθεί στον χώρο του

τοπικής κοινωνίας για την πρόοδο και ανάπτυξη της

ποδοσφαίρου και είναι ο φάρος της τοπικής Νεολαίας. Η

Κοινότητάς του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίος ο σεβασμός που

προσφορά του Ανέστη Μπέσιου στο χώρο του ποδοσφαίρου

εισπράττει καθημερινά από τους κατοίκους της Μαλαισίνας,

αλλά και της εμπέδωσης των αρχών του καλώς νοούμενου

όταν κυκλοφορεί στους δρόμους της Μαλαισίνας, ή τους

αθλητισμού είναι μεγάλη και δεν μπορεί εύκολα να την

ανταμώνει στην Εκκλησία, στο καφενείο ή σε μια από τις

αποτυπώσει κανείς στο χαρτί.

γραφικές ταβερνίτσες όταν πάει για ουζάκι.

Εμείς από την δική μας πλευρά δεν ψάξαμε ούτε σε αρχεία
ούτε και σε αφηγήσεις κάποιων για να κατανοήσουμε αυτή

άτομο

από

την

Γενική

στην Μαλαισίνα.

Γραμματεία

Εν ολίγοις
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Έδωσε πολλά και πρόσφερε άλλα τόσα στην Κοινότητα
της Μαλαισίνας όπου γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου το
1932, σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους.

Οι σχέσεις με την Κύπρο
Ένα άλλο κεφάλαιο που αξίζει τον κόπο να το εξετάσουμε
αφού μας ενδιαφέρει άμεσα ως Π.Α.Α.Ο.Κ. είναι και οι
σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Τοπικής Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας και της Π.Α.Α.Ο.Κ.
αλλά και του Α.Ο Μαλαισίνας.

Ο κυρ Ανέστης, πίνοντας μαζί μου το ουζάκι του δίπλα

Μέλη της Π.Α. Α.Ο .Κ. και Ένωσης Π οδοσφαιρι κών Σ ω ματείων Φθ ιώ τ ιδας

από το κύμα σε ένα πανέμορφο μέρος, στον Θεολόγο,

Κρατάμε

στρέφει πίσω την μνήμη και θυμάται με νοσταλγία το

αναβάθμιση αυτών των σχέσεων που στις μέρες μας, τις

1979, ό τ α ν έ γ ι ν ε η πρώτη ποδ οσφαιρική σ υ ν ά ν τηση

δύσκολες αυτές μέρες της οικονομικής κρίσης, αποκτούν

μεταξύ α ν τι π ρ ο σ ω πευτικής ο μ ά δ α ς της Π. Α. Α .Ο. Κ .

ιδιαίτερη σημασία.

και τ ο υ Α . Ο. Μ α λ α ι σί ν α ς.

Κύπρου και Ε λλάδας είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε.

«

Είδαμε μια ανακοίνωση τότε στην εφημερίδα, μας

αυτή

την

επισήμανση

Η

του

κυρ Ανέστη για

αλληλοσυμπαράσταση,

μεταξύ

Και ο Α θλητισμός είναι η πιο δυνατή γέφυρα επικοινωνίας,

αναφέρει ο κυρ Ανέστης, ότι ομάδα από την Λεμεσό

όπως πολλές φορές απεδείχθη και στο παρελθόν.

ήθελε ν α δώσει φιλικά παιγνίδια στην Ε λλάδα.

Ε μείς

Ο συνομιλητής μου, ο κυρ Ανέστης, είναι άνθρωπος που

γνωρίζαμε τότε τον Παμπουλλή που ήρθε από την Α Ε Λ

χαίρει πολύ μεγάλης εκτίμησης από όλους τους ανθρώπους

της Λ εμεσού σ τ ο ν Ολυμπιακό Πειραιώς κ α ι μ ε ένα

του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Α.Α.Ο.Κ.. Όλοι θεωρούν

τηλεφώνημα κλείσαμε την συνάντηση ....

ως πατέρα των αδελφικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν τον

Να αναφέρω ότι προπονητής εδώ στον Α.Ο. Μαλαισίνας

κυρ Ανέστη, ο οποίος όντως νιώθει την Κύπρο σαν δεύτερή

ήταν ο Κόλας της ΕΠΑ. Θυμάμαι εκείνο το παιγνίδι έληξε

του πατρίδα.

ισόπαλο 2-2. Κύλησε μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα,

Κλείνοντας την σύντομη αυτή αναφορά μας για τον Ανέστη

πραγματικά αδελφικό, που συνέβαλε τα μέγιστα στο

Μπέσιο, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο παράγοντας του

να αναπτυχθούν οι καλές σχέσεις που δημιουργήθηκαν

αθλητισμού, ο άνθρωπος της καθημερινότητας, τον οποίο

και ήταν η απαρχή να γίνονται ανταλλαγές αποστολών

μπορούμε να έχουμε εμείς οι νεώτεροι ως πρότυπο. Τίποτα

έκτοτε αλλά και η αδελφοποίηση της Π.Α.Α.Ο.Κ. με

παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Αυτός είναι ο φίλος Ανέστης

την Ένωση των Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας.

Μπέσιος που είναι πανευτυχής με την οικογένειά του, αφού

Πιστεύω, μας είπε ο κυρ Ανέστης, ότι βάλαμε γερές

και η κυρά Ασημίνα, η γυναίκα του, είναι και αυτή υπόδειγμα

βάσεις στις σχέσεις αυτές, δέσποζε η μεταξύ μας αγάπη

για το ήθος και την καλοσύνη της. Και με τέτοιους γονείς,

και αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και το μεράκι για

ήταν επόμενο τα δυο παιδιά τους, ο Βασίλης και ο Ζήσης να

τον αθλητισμό και για τους λόγους αυτούς οι σχέσεις

ακολουθούν τα αχνάρια τους. Όσο για τους παράγοντες του

αυτές

επιθυμία

ΔΣ της Π.Α.Α.Ο.Κ. που είχαν την χαρά να γνωρίσουν αυτή

όλων μας αυτές τις αδελφικές σχέσεις όχι μόνο να

την οικογένεια, δεν μιλούν μόνο με κολακευτικά σχόλια,

τις διατηρήσουμε αλλά και να τις αναβαθμίσουμε

αλλά την θεωρούν δική τους οικογένεια ! ! !

διατηρούνται

μέχρι

σήμερα.

Ε ίναι
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ΚΡΑΤΑΜΕ το ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑθΛΗΤΙΣΜΟ Ο ΠΑΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Μας έφυγε ο παράγοντας με το χαμόγελο στα χείλη ...
Αλήθεια ποιός από μας θα πίστευε
ότι ο αγαπημένος όλων Πάμπος
Σωκράτους θα έφευγε τ ό σο νωρίς
από την ζωή ... Και όμως.
Ο Παράγοντας του Σωματείου
Ν ίκος και Σωκράτης Ε ρήμης, ο
ταμίας τηςΠ.Α.Α.0.Κ. ο άνθρωπος

Ήταν ο άνθρωπός της, ο σύζυγος, ο φίλος, ο πατέρας των
παιδιών της με τον οποίο μοιράστηκε χαρές και λύπες. Ήταν
πάντα στο πλευρό του, μέχρι το τέλος και έκρυβε τον πόνο της
για να μη στενοχωρεί τα δικά της πρόσωπα ...
Όλοι εμείς που είχαμε την χαρά να γνωρίζουμε τον Πάμπο
Σωκράτους είτε συνεργαζόμενοι στον αθλητισμό, είτε ως φίλοι,
θα κρατάμε για πάντα την ευγένεια της ψυχής του και το γλυκό
του χαμόγελο.

με το μόνιμο χαμόγελο στα χείλη δεν

Το κενό που άφησε ήδη είναι αισθητό. Πολύ δε περισσότερο

τα κατάφερε στην μάχη που έδωσε

για την ίδια την οικογένειά του. Από ψηλά, η ψυχή του

με την επάρατο νόσο. Μας έφυγε εκείνο το πρωινό στις 8 του

αείμνηστου Πάμπου, θα βλέπει το έργο του να συνεχίζεται.

Μάρτη του 2012. Σκόρπισε την λύπη σε όλους όσους είχαν την

Από εκεί ψηλά, μαζί με τον αδερφό του, τον Σωκράτη, που

χαρά να τον γνωρίζουν.

έπεσε μαχόμενος τον μαύρο Ιούλη του 1974 στην διάρκεια

Π ά μπ ος Σ ωκ ρ ά τους

Δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά για την προσφορά του
στο Αγροτικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι καλά γνωστή τόσο
στην κοινότητα της Ερήμης,

όπου το Σωματείο Νίκος και

Σωκράτης Ερήμης γνώρισε επί των ημερών του την ανάπτυξη

της βάρβαρης Τουρκικής Εισβολής, θα βλέπουν με τα μάτια
της ψυχής ότι το έργο τους συνεχίζεται και η αγαπημένη τους
κοινότητα, η πανέμορφη ΕΡΗΜΗ προοδεύει, όπως και η
Π.Α.Α.Ο.Κ. που ήταν η δεύτερη οικογένειά του.

και την πρόοδο, όσο και στην Π.Α.Α.Ο.Κ. που είχε μια τεράστια

Αλήθεια πόσο μας λείπει ο αγαπητός Πάμπος Σωκράτους

συμβολή για την καλή λειτουργία της Ομοσπονδίας.

....Πόσο αισθητή είναι η απουσία του ...Και πόσο αλήθεια

Ο αείμνηστος Πάμπος Σωκράτους, είχε ως μόνιμο συνοδό του
εκείνο το όμορφο χαμόγελο που δεν τον εγκατέλειπε ακόμα και

το μοναδικό του χαμόγελο είναι βαθειά χαραγμένο στη μνήμη
όλων όσων είχαν τη χαρά να τον γνωρίσουν ...

στις δύσκολες μέρες, όταν έδινε την δική του μάχη για την ζωή.

Ο φίλτατος Πάμπος Σωκράτους μας έφυγε όταν το Λεύκωμα

Ε ίχα την ευκαιρία να τον επισκεφθώ στο σπίτι του δυο μόνο

αυτό ήταν υπό επεξεργασία και συζητούσαμε την οικονομική

βδομάδες πριν μας φύγει.

του πτυχή ...

Καθόταν στην πολυθρόνα και σε

μια καρέκλα είχε τα πόδια του για να ξεκουράζεται ...Θυμάμαι

Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω ως συντάκτης και

όταν θα έφευγα έβαλε όλες του τις δυνάμεις για να σηκωθεί

επιμελητής αυτής της έκδοσης, από το να την αφιερώσω στη

για να με κατευοδώσει ...Η σύζυγός του Βέρα, η αγαπητή μας

μνήμη του. Για να τον θυμόμαστε όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι που

Βέρα, ήταν πάντα στο πλευρό του. Δεν απουσίασε ούτε λεπτό.

τόσο αγαπούσε.

Του συμπαραστάθηκε με υποδειγματικό τρόπο.

Λουκής Τερεζόπουλος.
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Τιμητικές δ ιακρ{σεις
Το Γ' μέρος της εκδήλωσης των 60χρόνων

ΣΕΚ Λεμεσού

της Π.Α.Α.Ο.Κ. περιλάμβανε τις απονομές

Ανέστης Μπέσιος

τιμητικών διακρίσεων.

(Παρ άγοντας του Αγροτικού Ποδοσφαίρου της Ε λλάδας)

Συγ κεκριμένα τιμήθηκαν οι:

Στη συνέχεια, τιμήθηκαν οι διατελέσαντες Προέδροι της

Νίκος Αναστασιάδης
Πάμπος Στυλιανού

-

Ουράνιος Ιωαννίδης

Πρόεδρος ΔΗ. ΣΥ.

-

Πρόεδρος Κ.Ο.Α.
-

Πρό εδρος ΚΟΕ

Κώστας Κουτσοκούμνης
Μάριος Λευκαρίτης

-

-

Πρόεδρος ΚΟΠ

Π.Α.Α.Ο.Κ. το Α' Δ.Σ. της Π.Α.Α.Ο.Κ. ο ΑΠΟΛΛΩΝ
Λεμεσού και η Α Ε Λ Λεμεσού.
Ακολούθησε η βράβευση των χορηγών, ΚΒΟ, Χατζηπαύλου,
ΣΠΕ Κουρίου, ΣΠΕ Ανατολικής Λεμεσού, τα μέλη της
Επιτροπής Διαιτησίας και του Συνδέσμου Διαιτητών και τα
διατελέσαντα μέλη Δ.Σ. Π.Α.Α.Ο.Κ..

Αντιπρόεδρος UEFA

Τιμητική διάκριση στον Ανέστη Μπέσιο , πρό εδρο του Α.Ο. Μαλαισίνας. Την πλακέτα παρέλαβε ο υιός το υ Βασίλης (δεξιά). από τον πρόεδρο της Π.Α.Α.Ο.Κ

40
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Τ ιμητική διάκριση στον Νίκο Αναστασ ιάδη που διετέλεσε Γραμματέας της Π.Α.Α.Ο.Κ.

Τιμητι κή διάκριση στον Πάμπο Στυλιανού, πρόεδρο Κ.0.Α.
41
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Τ ιμητική διά κριση στον Ουράνιο Ιωαννίδη (δεξιά).

Τ ιμητική διά κριση στον Μάρ ιο Λευκαρίτη (δεξιά).
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ΣΙ ΙΜC)Σ
)f-ΙΓΟΣ

Τιμητική διάκριση στον Κώστα Κουτσοκούμνη (δεξιά).

Τιμητική διάκριση στον Γεώργιο Οδυσσέως (δεξιά), Βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού.
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Τιμητική διάκριση στον Γεώργιο Π αυλίδη (αριστερά), από τον Μ. Λευκαρίτη.

Τιμητική διάκριση στον Αυγερινό Π απαρέ (δεξιά), από τον πρόεδρο του Κ.0.Α.

Ε ΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕ ΥΚΩΜΑ

---

Τ ιμητική διάκριση στον Αντρέα Αγγελίδη (δεξιά), από τον πρόεδρο του Κ.Ο.Α.

Τιμητικ ή διάκριση στον Νίκο Σοφοκλέους (δεξιά) , από τον πρόεδρο του Κ.Ο.Α.
45
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Ο πρόεδρος του Κ.Ο.Α. Πάμπος Στυλιανού, πέμπτος από αριστερά, μαζί με τους διατελέσαντας προέδρους της Π.Α.Α.0.Κ. στη λαμπρή τελετή των 60χρόνων.

_)
L

ΑΛΞΕΙΣ

·'· '!'ι,

=

Αναμνηστική φωτογραφία παραγόντων της Π.Α.Α.0.Κ. που τιμήθηκαν στην τελετή για τα 60χρονα της Π.Α.Α.0.Κ.
Την τελετή τίμησαν βουλευτές της Λεμεσού καθώς και ο Νίκος Αναστασιάδης Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού,
ο οποίος διετέλεσε και γραμματέας της Π.Α.Α.0.Κ. Έβδομος από αριστερά, ο βουλευτής Ανδρέας Μιχαηλίδης.
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Ο πρόεδρος της Π.Α.Α.Ο.Κ. κ. Ανδρέας Γαβριήλ απονέμει μεταθανάτια τιμητική διάκριση στον Πάμπο Σωκράτους. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η χήρα
του εκλειπόντος, κυρία Βέρα Σωκράτους. Αριστερά ο Γραμματέας της Π.Α.Α.Ο.Κ. κ. Ανδρέας Ποταμίτης και δεξιά ο Αντιπρόεδρος κ. Α νδρέας Παφίτης.

Αναμνηστική φωτογραφία από τη βράβευση των αθλητών και παραγόντων των ομάδων της Π.Α.Α.Ο.Κ. που διακρίθηκαν την αγωνιστική περίοδο 2011-2012.
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ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Π Α Α Ο.Κ.. ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙθΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
..

..

..

ΠΡΩΤΑθΛΗΤΡΙΕΣ 2011-2012

ΚΥΠΕλλΟΥΧΟΣ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α ΌΜΙΛΟΣ:

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

ΦΙΝ.ΑΛΙΣΤΡΙΑ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β ΌΜΙΛΟΣ:

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑθΛΗΤΡΙΕΣ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -Α ΌΜΙΛΟΣ:
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Α. ΚΑΤRΓΟΡΙΑ

-

Β ΌΜΙΛΟΣ:

ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Β. ΚΑΤRΓΟΡΙΑ:
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ

--

20:1.1 ..2012

ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΑθΛΗΤΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Ε. Ν. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑθΛΗΤΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΑΤΑθΛΗΤΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΑβΛΗΤΡΙΕΣ
Α. ΚΑΤRΓΟΡΙΑ -Α ΌΜΙΛΟΣ:
ΔΙΓΕΝΉΣ ΑΚΡΙΤΑ ΥΨΩΝΑ
Α. ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ - Β ΌΜΙΛΟΣ:
Α.Ε.Ν. ΣΥΝ. ΚΟΛ ΟΣΣΙΟΥ

Β. ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ:
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΗθΟΥΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑ ΥΨΩΝΑ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΚΟΡΕΡ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Κ.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ / 22 Τέρματα

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Α.ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ / 13 Τέρματα
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΗΣ / 20 Τέρματα
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΩΝ Α' Κ ΑΤΉΓΟΡΙΑΣ / ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 2011-2012

ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΉΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΩΝ Α' Κ ΑΤΉΓΟΡΙΑ Σ 2011-2012
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

Θ.0.1. ΠΥΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΗΘΟΥΣ 2011-2012

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑ ΥΨΩΝΑ

ΟΜΑΔΑΗΘΟΥΣ 2011-2012
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