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το ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Α.Α.Ο.Κ.
Γραμματέας: Σωφρόνης Δημητρίου

Παραθέτουμε πιο κάτω το ιστορικό των Σωματείων
μελών της Π.Α .Α.Ο.Κ. όπως ετοιμάστηκε από τα ίδια τα
Σωματεία, που ήταν και τα πλέον αρμόδια να καταγράψουν
σε συντομία πάντοτε κάποια βασικά στοιχεία από την όλη

Ταμίας: Πανίκος Αντωνίου
Μέλη: Σταύρος Ευαγόρου, Δημήτρης Τσιάτταλος,

δράση και δραστηριότητα τους.

Παύλος Παύλου

Στοιχεία που σε τελευταία ανάλυση αναδεικνύουν την ίδια

θ.0.1. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

Βασίλης Κυριάκου, Ανδρέας Κυριάκου, Γιώργος Αντωνίου,

την ιστορική ταυτότητα των Σωματείων μας. Για τη σειρά
παρουσίασης, δεν ακολουθήσαμε ούτε την ημερομηνία
σύστασής τους, ούτε και την αλφαβητική σειρά, αλλά τη
σειρά παραλαβής των κειμένων.

Το Θ.Ο.Ι. το καμάρι της γραφικής κοινότητας του Μοναγριού,
ιδρύθηκε το 1948. Η αρχική ονομασία του συλλόγου ήταν
Ο.Θ.Ι. (Ορθόδοξο Θρησκευτικό Ίδρυμα) ενώ στη συνέχεια
μετονομάστηκε σε Θ.Ο.Ι. όπως άλλωστε και όλα τα άλλα
ομώνυμα Σωματεία. Στα πρώτα χρόνια της δράσης του, το
Το Σωματείο Θ.Ο.Ι Πύργου ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου

ΘΟΙ ανέπτυξε πολύπλευρη δραστηριότητα τόσο στον εθνικό

1980. Έχει αναπτύξει πλούσια δράση σε όλους τους αγώνες

όσο και στον πολιτιστικό τομέα ενώ πρωτοστάτησε στην

του Κυπριακού Ελληνισμού, τόσο ως Θ.Ο.Ι Πύργου όσο και

καλλιέργεια του αθλητισμού στην ύπαιθρο, σε εποχές μάλιστα

με την προηγούμενη ονομασία του.

που οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές. Μέχρι το 1974,

Διατηρεί ποδοσφαιρική ομάδα η οποία συμμετέχει στο
πρω τ ά θλημα Π . Α .Α . Ο.Κ. Λεμεσού. Έχει αναδειχθεί

συμμετείχε με συνέπεια στα πρωταθλήματα της Π.Α.Α.Ο.Κ.
της οποίας μάλιστα υπήρξε και ιδρυτικό μέλος το 1951.

πρωταθλήτρια δυο φορές, την περίοδο 1993-1994 και

Τα θλιβερά γεγονότα του 1974 και η μαζική μετανάστευση

2010-2011.

επηρέασαν άμεσα τη λειτουργία του ιστορικού Συλλόγου,

Διατηρεί χορευτικό συγκρότημα, μουσικό σχήμα και
διο ρ γ ανώνει διάφορες εκδηλώσεις.

ο οποίος για 13 ολόκληρα χρόνια απείχε από τις αθλητικές
δραστηριότητες, για να επανέλθει ωστόσο δυναμικά
στα πρωταθλήματα της Π.Α.Α.Ο.Κ. την ποδοσφαιρική

Το Δ .Σ . του Θ .Ο . Ι Πύργου αποτελούν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Στέλιος Ευαγόρου
Αντιπρόεδρος: Χ άρης Καρσάς
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περίοδο 1987-1988. Η επιστροφή του Θ.Ο.Ι. Μοναγριού
στα πρωταθλήματα της Π.Α.Α.Ο.Κ. και κατ' επέκταση
της ΣΤΟΚ, συνοδεύτηκε ομολογουμένως από επιτυχίες
--

--

------

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥ ΚΩΜΑ

---

δυσανάλογες της μικρής κοινότητας που αντιπροσωπεύει.

του Μοναγριού γίνεται γνωστή σε κάθε γωνιά της ελεύθερης

Δύο μόλις χρόνια μετά την επαναδραστηριοποίηση του, το Θ.Ο.Ι.

Κύπρου. Παράλληλα την ίδια χρονιά το Θ.Ο.Ι. κατακτά για

έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος,

πρώτη φορά το Super Cup.

τερματίζοντας στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2008-2009), η ομάδα

της περιόδου 1989-1990 ενώ δυο χρόνια αργότερα, την

συνεχίζει ακάθεκτη. Αναδυκνείεται Δευτεραθλήτρια Π.Α.Α.Ο.Κ.

περίοδο 1991-1992, η συγκινητική προσπάθεια της ομάδας

Κυπελλούχος Π.Α.Α.Ο.Κ. και κατακτά το Super Cup. Η

είχε την ίδια κατάληξη. Στις δυο επόμενες περιόδους, το

επιτυχής τριετία συνεχίζεται κατά την περίοδο 2009-2010

Θ.Ο.Ι. τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος ενώ

όταν το ΘΟΙ Μοναγριού αναδεικνύεται για τέταρτη φορά

συμμετείχε και στον τελικό του κυπέλου της Π.Α.Α.Ο.Κ. την

πρωταθλήτρια ομάδα της Π.Α.Α.Ο.Κ. συμμετέχοντας και

περίοδο 1994-1995.

στον τελικό του Super Cup. Στη περίοδο (2010-2011), το ΘΟΙ

Το πρώτο πρωτάθλημα του Θ.0.1. κατακτήθηκε την περίοδο

κατέκτησε πανηγυρικά το Κύπελο της Π.Α.Α.Ο.Κ. Η μικρή

1995-1996. Ένα πρωτάθλημα το οποίο πανηγυρίστηκε

κοινότητα με τη μεγάλη ομάδα συνεχίζει να γράφει ιστορία και

δεόντως στην όμορφη κοινότητα του Μοναγριού η οποία είχε

φαίνεται πως οι ποδοσφαιριστές, το Συμβούλιο και οι φίλοι της

πλέον ένα ακόμη λόγο να νιώθει περήφανη για το Σωματείο

είναι διαθετημένοι να κρατήσουν το λάβαρο του Σωματείου

της. Την ίδια χρονιά, η συμμετοχή του Θ.Ο.Ι. στο κύπελλο

πολύ ψηλά.

πρωταθλητριών

Διατηρεί χορευτικό συγκρότημα, μουσικό σχήμα και

της

ΣΤΟΚ,

συνοδεύτηκε από μεγάλη

επιτυχία αφού η ομάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ένα

διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις.

χρόνο αργότερα, την τροποαιοθήκη του Θ.Ο.Ι. κοσμούσε ένα

Το Δ.Σ. ΘΟΪ Μοναγριού αποτελούν:

ακόμη πρωτάθλημα της Π.Α.Α.Ο.Κ. ενώ οι επιτυχίες εκείνης

Πρόεδρος: Ανδρέας Ζαχαρία

της χρονιάς έχουν και συνέχεια αφού η ομάδα συμμετείχε

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Χριστοφή

στον τελικό του κυπέλου της Π.Α.Α.Ο.Κ. και παράλληλα

Γ.Γραμματέας: Χριστάκης Νικολάου

φτάνει μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών της

Ταμίας: Νίκος Δημητρίου

ΣΤΟΚ, αποδεικνύοντας τη δυναμική που είχε αποκτήσει η

Η.Ταμίας: Αρτέμιος Παπαναστασίου

ο μάδα, σε παγκύπριο πλέον επίπεδο.

Μέλη: Σωτήρης Ζαχαριάδης, Πανίκος Τύλληρος, Άριστος

Η

συνέχεια θέλει το Θ.Ο.Ι. να πρωταγωνιστεί. Η τρίτη θέση

Παπαναστασίου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Παναγιώτης

των περιόδων 1998-1999, 2003-2004 και 2005-2006 καθώς

Χρίστου, Φάνος Θεοφάνους

και η δεύτερη των περιόδων 2004-2005, 2006 και 2007

Γενικός υπεύθυνος ποδοσφαίρου: Παναγιώτης Χρίστου

και 2008-2009 στα πρωταθλήματα της Π.Α.Α.Ο.Κ. δεν

Εφορία ποδοσφαίρου: Τάσος Ευστρατίου, Χριστάκης

αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης για την αξία της ομάδας.

Νικολάου, Αρτέμιος Παπαναστασίου

Παράλληλα, ας σημειωθεί και η συμμετοχή της ομάδας στον
τελικό του κυπέλου τ ο 2002.
Η

τριετία 2007-2010 θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως

η «χρυσή τριετία» του ιστορικού Σωματείου. Την περίοδο
2007-2008 η ομάδα κατακτά ένα ακόμα πρωτάθλημα της
Π.Α.Α.Ο.Κ. ενώ φτάνει μέχρι και τον τελικό του κυπέλου
πρωταθλητριών της ΣΤΟΚ. Η ομάδα αλλά και η κοινότητα
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕ ΜΕΣΟΥ
Το Δ .Σ. του Βυζαντινού αποτελούν:
Πρόεδρος: Νικόλαος Μπαγλαρίδης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αετίδης
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αζοήδης
Ταμίας: Λεωνίδας Λεωνίδης
Μέλη: Ναβαλιχίδης Βλατ, Κοσμάς Γαβριηλίδης,
Αριστιάδης Βαντήμ

ΕΝΟΣΗ ΝΕΟΝ ΥΨΟΝΑ

Το αθλητικό Σωματείο «Βυζαντινός» ιδρύθηκε το 2002 και
για τρία χρόνια συμμετείχε στους αγώνες ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου Λεμεσού, ενώ για δυο συνεχόμενες χρονιές
πέρασε στην ημιτελική φάση.
Από το 2005 το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο
του Υπουργείου Ε σωτερικών και στον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού. Έκτοτε και μέχρι σήμερα λαμβάνει μέρος σε
αγροτικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες της Ομοσπονδίας Π.Α.Α.Ο.Κ.
Η ακαδημία του Σωματείου για δυο συνεχόμενα χρόνια,

Η Ένωση Νέων Ύψωνα ιδρύθηκε το 2005.

έτη 2006- 2007 και 2007-2008, κατέλαβε την 3η θέση στο

Τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης από την πρώτη

πρωτάθλημα ακαδημιών. Επίσης συμμετείχε στο Παγκύπριο

στιγμή ίδρυσης του Σωματείου προσπαθούν να υλοποιήσουν

πρωτάθλημα Ποντιακών Σωματείων, όπου κατέλαβε την 1η

δύο κύριους στόχους. Ο μεν πρώτος στόχος σχετίζεται με τη

θέση το 2008 και 2η θέση το 2006 και το 2011.

συγκρότηση ενός οργανωμένου μαζικού Σωματείου, το οποίο

Πρόεδρος και προπονητής του Σωματείου είναι ο κ. Νίκος

θα αγκαλιάσει και θα αγκαλιαστεί απ' όλη την Κοινότητα, ο

Μπαγλαρίδης, από τη Γεωργία. Το 1960- 1967 ξεκίνησε

δε δεύτερος, έχει να κάνει με την αδιάλειπτη πρωταγωνιστική

στην ακαδημία ποδοσφαίρου της Τυφλίδας, η οποία το

πορεία στα πρωταθλήματα της Π.Α.Α.Ο.Κ, με απώτερο στόχο

1967 έγινε πρωταθλήτρια της Γεωργίας. Από το 1967- 1975

τη μελλοντική συμμετοχή μας στα σαλόνια της ΚΟΠ.

αγωνίστηκε στις ομάδες «Dinamo» «Lokomotiv» και «Spar

Ως προς τον πρώτο στόχο, οι ακαδημίες της ομάδας μας αριθμούν

tak» στο πρωτάθλημα, της Σοβιετικής Ένωσης πρώτης και

4 τμήματα με 100 παιδιά και η ομάδα ανδρών ακόμα 25. Συνολικά

δεύτερης κατηγορίας. Είναι απόφοιτος της Γυμναστικής

125 παίκτες, υπό την επίβλεψη 5 προπονητών, αγωνίζονται με τη

Ακαδημίας της Ρωσίας (1975), πανεπιστημίου πολιτικής

φανέλα του Σωματείου μας. Επιπλέον, τα παιδιά των ακαδημιών

οικοδόμησης ( 1 9 89) και σχολής της Ουκ ρανίας Β'

συμμετέχουν σε τοπικά και διεθνή ποδοσφαιρικά τουρνουά ενώ

Κατηγορίας UEFA (2006).

περίπου 400 παιδιά συμμετείχαν στο 4ο ετήσιο τουρνουά των
ακαδημιών της Ε.Ν.Υ. Παράλληλα, οι συνεχείς επιτυχίες της
ομάδας ανδρών φέρουν αρκετούς φιλάθλους στο γήπεδο κάθε

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

---

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΟΝΑΣ
Σαββατοκυρίακο. Επίσης, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα
αναδεικνύουν την πολύπλευρη δράση του Σωματείου αλλά και
του αθλητισμού γενικότερα.
Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, η ομάδα ανδρών στα έξι
χρόνια που αγωνίζεται στα ποδοσφαιρικά γήπεδα έχει να
επιδείξει τα ακόλουθα επιτεύγματα.
Πρωταθλήτρια Α' Κατηγορίας Β Ομίλου 2011-2012
Πρωταθλήτρια Πρωταθλητριών Α ' Κατηγορίας
Κύπελλούχος Π.Α.Α.Ο.Κ.
Τριταθλήτρια Πρωταθλήματος ένταξης Κ.Ο.Π.

Προπονητής: Κώστας Κυριακίδης

Το Σωματείο Διγενής Ακρίτας Ύψωνα ιδρύθηκε το 1958. Το
ποδόσφαιρικό τμήμα άρχισε την ίδια χρονιά. Από το 1958-1979

Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελούν:

αγωνιζόταν στο Αγροτικό στην Ομοσπονδία της Π.Α.Α.Ο.Κ.

Πρόεδρος: Αυγούστινος Ιωάννου

Το 1979 κατακτά το πρωτάθλημα της ΣΤΟ Κ και αγωνίζεται

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παντελής Γεωργίου

στην Γ' κατηγορία. Από το 1979 -1998 αγωνιζόταν ανελλειπώς

Αντιπρόεδρος: Στέλιος Θωμά

στην ΚΟΠ (Β' κατηγορία, Γ' κατηγορία και Δ ' κατηγορία).

'Εφοροι ποδοσφαίρου: Πάμπος Παπάς, Χάρης Χατζηιωάννου,

Το 1999 υποβαθμίζεται στο Αγροτικό από το 2003-2006 δεν

Ζήνων Καραγιάννης, Γιώτης Παναγιώτου

υπήρχε ποδοσφαιρικό τμήμα. Επαναρχίζει το 2006 στην Γ'

Ταμίας: Χριστόδουλος Ηροδότου

κατηγορία της Π.Α.Α.Ο.Κ.

Βοηθός ταμίας: Διογένης Διογένους
Γραμματέας: Χριστάκης Αχιλλέως
Βοηθός Γραμματέας: Χρήστος Πουγιούκκας
Υπεύθυνος ομάδας νέων: Παντελής Παντελίδης

Από το 2010 στην Α' κατηγορία και ταυτόχρονα ιδρύθηκε η Β'
ομάδα σε συνεργασία με τις ακαδημίες «Champions» αγωνίζεται
στην Β ' κατηγορία με το όνομα «ΔΙΓΕΝΗΣ CHAMPIONS».

Υπεύθυνος ακαδημιών : Βλά μης Γεωργίου

Μέσα στο 201Ο άρχισε να συγκροτείται το χορευτικό συγκρότημα.

Μέλη: Παντελής Νεοφύτου, Σωτήρης Χρυσοστομίδης

Επίσης δημιουργήθηκε και η Ακαδημία χειροσφαίρισης κοριτσιών
από 5-18 χρονών. Αυτά τα τμήματα στεγάζονται στον Α' όροφο
του κτηρίου μας.

Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελούν:
Πρόεδρος: Χριστάκης Έλληνας
Αντιπρόεδρος: Χάρης Κίμωνος
Γραμματέας: Γιώργος Παπαδόπουλος
Ταμίας: Χαράλαμπος Πατριώτης
Γ. Έφορος: Κυριάκος Μανώλη
Έφορος: Θεόδωρος Ευσταθίου
Μέλη: Στέλιος Γεωργίου, Χριστάκης Χριστοφόρου, Φάνος
Γερμανός, Ιωάννης Ιωάννου, Αλέκος Αλέκου, Ντία Πελεντρίδου
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ΑθΛΗΤΙΚΗ ΕΝΟΣΗ
ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Ταμίας: Λευτέρης Ελευθερίου
Έφορος: Ανδρέας Ζαχαρίου
Εκ. Τύπου: Νικόλας Πιερή
Μέλη: Μιχάλης Παπαμιχαήλ, Γαβριήλ Αβερκίου, Άντρος
Χρυσοστόμου

ΕθΝΙΚΗ ΕΝΟΣΙΣ ΝΕΟΝ
ccΑΝΟΡθΩΣΙΣ)) Κ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΟΝ

Το Σωματείο Αθλητική Ένωση Νέων Συνοικισμού Κολοσσίου
ιδρύθηκε την lη Απριλίου 2009, με το όνομα ΑΕΝ, (Αθλητική
Ένωση Νέων) Συνοικισμού Κολοσσίου.
Το Σωματείο αυτό ιδρύθηκε με πολύ μόχθο και πείσμα σε
δύσκολες περιόδους οικονομικής κρίσης όπου δεν ήταν καθόλου
εύκολο. Ξεκίνησε από μηδενική βάση, χωρίς χρήματα, δεν είχε
αθλητικό υλικό και ακόμα το πιο κύριο, γήπεδο για προπονήσεις

Το Σωματείον Ανόρθωσις Κάτω Πολεμιδιών, ιδρύθηκε το

και για τους επίσημους αγώνες. Οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και

1940. Συμμετέχει ανελλιπώς στα εκάστοτε πρωταθλήματα

ιδρύθηκε το Σωματείο βάζοντας γερές βάσεις για το μέλλον.

της Π.Α.Α.Ο.Κ..

Σκοπός της ίδρυσης αυτού του Σωματείου από την αρχή, η ένωση

Έχει αναδειχθεί 15 φορές πρωταθλήτρια. Κατέκτησε το κύπελλο

της κοινότητας του χωριού μας, εκτοπισμένων και μη. Όπως είναι

1Ο φορές και κατέκτησε το κύπελλο ήθους 4 φορές. Τη δεκαετία

γνωστό οι πλείστοι κάτοικοι της κοινότητας είναι εκτοπισμένοι

του Αγροτικού Ποδοσφαίρου με κατάκτηση 5 πρωταθλημάτων

λόγω της εισβολής του 1974 από τον τούρκικο Αττίλα. Για

Πρωταθλητριών της Π.Α.Α.Ο.Κ..

τον λόγο αυτό το έμβλημα της ομάδας αντιπροσωπεύει τις

Έλαβε δυο φορές μέρος στο πρωτάθλημα της ΚΟΠ στην

σκηνές (τσατίρια), όπου έμεναν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του

τέταρτη Κατηγορία. Η Ανόρθωση Κ. Πολεμιδιών συμμετέχει

χωριού μας. Εμείς οι πιο νέοι με τη σειρά μας ιδρύσαμε αυτό

σε κοινωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

το Σωματείο για να μην ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας. Επίσης

Διεξάγει αιμοδοσία αίματος κάθε χρόνο και έχει μια από τις

σκοπός μας είναι να φέρουμε τους νέους μας όσο πιο κοντά

μεγαλύτερες τράπεζες αίματος στην επαρχία μας.

γίνεται στα ιδεώδη του αθλητισμού με μέλημα οι νέοι να
μένουν μακριά από εξαρτησιογόνες ουσίες και καταχρήσεις.

Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελούν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Μαρίνος Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος: Ματθαίος Χαραλάμπους
Γραμματέας: Πάμπος Χαραλάμπους

Το σημερινόΔιοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζουν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Νεοκλής Παπαθεοδούλου
Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Πεγειώτης
Ταμίας: Άκης Μαυρομούστακος
Έφορος ποδοσφαίρου: Αναξαγόρας Σάββα
Έφορος Οικήματος: Νίκος Ευαγόρου

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥ ΚΩΜΑ

---

Η.Τ αμίας: Κωστάκης Αρχοντίδης

Φιναλίστρια Κυπέλλου Π.Α.Α.Ο.Κ. 1984-85

Γραμματέας: Πάμπος Παπάς

Πρωταθλήτρια Β' περιφέρειας Π.Α.Α.Ο.Κ. 1985-86

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Ξένιος Αγγελίδης

Δευτεραθλήτρια Β' περιφέρειας Π.Α.Α.Ο.Κ. 1996-97

Μέλος: Χρίστος Νεοκλέους

Συμμετοχή στο πρωτάθλημα ένταξης στην ΚΟΠ 1996-97

θ.0.1 ccΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ)) ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

Από διετίας λειτουργεί ως παράρτημα του Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου
ποδοσφαιρική ακαδημία με την ονομασία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» η
οποία και συμμετέχει στο ειδικό πρωτάθλημα που οργανώνει η
Π.Α.Α.Ο.Κ.. Στο «Δικέφαλο» συμμετέχουν πέραν των τριάντα
παιδιών της κοινότητας Πισσουρίου κάτω των 17 ετών.

ΤοΔ.Σ του Θ.0.1 «Άγιος Μαυρίκιος» αποτελούν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Άνθιμος Μεττούρης
Αντιπρόεδρος: Κρίτων Νεοφύτου
Γραμματέας: Αριστείδης Ποταμίτης
Ταμίας: Αρτέμης Χειμώνας
Εισπράκτορας: Κυριάκος Ψωματής
Το Θ.Ο.Ι. «Άγιος Μαυρίκιος» Πισσουρίου ιδρύθηκε το 1957 και
είχε ως πρωταρχικό στόχο του τη στήριξη του αγώνα της ΕΟΚΑ
για Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Ο σκοπός αυτός δηλωνόταν
στο δεύτερο άρθρο του καταστατικού του Σωματείου.
Από της ιδρύσεως του το Θ.Ο. Ι. «Άγιος Μαυρίκιος»
χρησιμοποίησε τον αθλητισμό ως ένα από τα μέσα

Έφορος Ποδοσφαίρου: Χάρης Στυλιανίδης
Β' Έφορος Ποδοσφαίρου: Ανδρέας Μεττούρης
Κοσμήτορας: Ανδρέας Σταύρου
Μέλη: Μιχαλάκης Σκουρής,
Γιώργος Χριστοδουλίδης, Ανδρέας Μαυρουδής

ΠΑΡθ ΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

προαγωγής των σκοπών του και ίδρυσε την ποδοσφαιρική
του ομάδα που διατηρείται μέχρι σήμερα. Από το 1957 μέχρι
το 1967 η ποδοσφαιρική ομάδα του Θ.Ο.Ι. λάμβανε μέρες σε
ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που οργάνωναν τα Θ.Ο.Ι. της
επαρχίας Πάφου, γιατί το Πισσούρι υπάγεται εκκλησιαστικά
στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Από το 1967 που εντάχθηκε
στη δύναμη της Π.Α.Α.Ο.Κ. συνεχίζει να αγωνίζεται μέχρι
σήμερα. Με τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διέθετε το
ΘΟΙ κατόρθωσε από το έτος 1959 να κατασκευάσει το δικό
του γήπεδο, που μέχρι σήμερα αποτελεί τον μοναδικό χώρο
αθλήσεως των νέων της κοινότητας Πισσουρίου.

Οι κυριότερες διακρίσεις που πέτυχε η ομάδα του
ΘΟ Ι Π ισσουρίου ή ταν:

Ιδρύθηκε το Μάρτη του 1971 από ομάδα αγωνιστών της ΕΟΚΑ
και εθνικοφρόνων της συνοικίας, στη νέα συνοικία της Μέσα
Γειτονιάς, τη Χαλκούτσα.

Φιναλίστρια Κυπέλλου Π.Α.Α.Ο.Κ. 1977

Την πρώτη Επιτροπή στελέχωσαν οι:

Δευτεραθλητρια Δ' περιφέρειας Π.Α.Α.Ο.Κ. 1984-85

Πρόεδρος: Θεοφάνης Παναγιώτου
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Ταμίας: Παυλάκης Ζεϊπέκκ:ης

τεράστια και υπερπλήρης κυπελλοθήκη του.

Εισπράκτορας: Μιχάλης Κωνσταντίνου

Το 1989-90 ο «Παρθενώνας» σημείωσε μια εξαιρετική επίδοση

Μέλη: Νίκος Στοκκίδης, Νίκος Πετρίδης

στον Πρωταθλητισμό, συνέπεσε δε η επιτυχία αυτή με τα
εικοσάχρονα του Σωματείου.

Τα εγκαίνια του Συλλόγου τέλεσε ο τότε Έπαρχος Λεμεσού κ.

Έτσι, μετά από μια λαμπρή πορεία κατόρθωσε η ομάδα

Φοίβος Ζαχαριάδης.

να αναδειχθεί:

Στη σαρανταετή ζωή του ο «Παρθενώνας» Χαλκούτσας έχει

Πρωταθλήτρια πρωταθλητριών Π.Α.Α.Ο.Κ. Λεμεσού - Πάφου

να επιδείξει μια πλούσια δραστηριότητα στον κοινωνικό,

Κυπελλούχος Π.Α.Α.Ο.Κ. Λεμεσού - Πάφου και

πολιτιστικό, εθνικό και αθλητικό τομέα της Μέσα Γειτονιάς και

Πρωταθλήτρια πρωταθλητριών της ΣΤΟΚ.

της περιοχής της Χαλκούτσας ειδικότερα.

Τον Δεκέμβριο του 2010 ο «Παρθενώνας» Χαλκούτσας σε

Μέσα στα πλαίσια των εθνικών δραστηριοτήτων του

συνεργασία με το Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλή

εντάσσονται οι εορτασμοί των εθνικών επετείων, η

Δημητρίου» (Παράρτημα Λεμεσού) και με τη συνδρομή του

οργάνωση διαλέξεων και η ενημέρωση για την πορεία

ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ και του Κ.Ο.Α. διοργάνωσαν τον

του εθνικού μας θέματος.

lον Διεθνή Αγώνα δρόμου 4χλμ και 5000 μέτρων στην ενορία

Για τη ψυχαγωγία των μελών και των φίλων του Σωματείου

Χαλκούτσας, ο οποίος θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

διοργανώνονται συχνά εκδρομές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το Σωματείο κατά τις δύσκολες μέρες της εισβολής πρόσφερε

Οι εκδρομές αυτές σημειώνουν μεγάλη επιτυχία από απόψεως

κάθε δυνατή βοήθεια στους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην

οργάνωσης και συμμετοχής.

ενορία. Στον φιλόξενο χώρο του «Παρθενώνα» οι εκτοπισμένοι

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

βρήκαν αγάπη, κατανόηση, συμπαράσταση.

Εκτός από την ετήσια χοροεσπερίδα του Σωματείου, που

Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το Σωματείο «Νέος

έγινε θεσμός και σημειώνει κάθε χρόνο μεγάλη επιτυχία,

Αιώνας» Τρικώμου στεγαζόταν στο οίκημα του «Παρθενώνα».

οργανώνονται κατά καιρούς συνεστιάσεις και διαλέξεις πάνω

Το Δ.Σ. αποτελούν οι πιο κάτω:

σε επίκαιρα θέματα.

Πρόεδρος: Θεοφάνης Παναγιώτου

Κοινωνική προσφορά

Αντιπρόεδρος: Πάμπος Κόκκινος

Το Σωματείο φροντίζει για παροχή οικονομικής ή οποιασδήποτε

Γραμματέας: Παναγιώτου Παναγιώτης

άλλης βοήθειας σε δυσπραγούντες ενοριάτες. Με προσφορά

Β.

εθελοντικής εργασίας συντελεί στη δεντροφύτευση δρόμων και

Ταμίας: Γιώργος Λεωνίδου

πάρκων και στην καθαριότητα της ενορίας.

Οργανωτικός: Ανδρέας Ευθυμίου

Αθλητισμός

Εισπράκτορας: Χριστάκης Μιχαήλ

Από της ιδρύσεως του ο «Παρθενώνας» Χαλκούτσας έχει
δημιουργήσει μια αξιόμαχη ποδοσφαιρική ομάδα που συμμετέχει
κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα της Π.Α.Α.Ο.Κ.. Έχει πολλές
φορές κατακτήσει το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα Κυπέλλου
και το 1988 το πρωτάθλημα

Τσικό.

γόνιμη ς αθλητική ς δραστηριότητας

Αψευδής μάρτυρας της

του

Σωματείου είν αι η

Γραμματέας: Ρίκκος Λεωνίδου

Έφοροι Ποδοσφαίρου: Ανδρέας Ιωάννου, Σάκης Νικολάου
Μέλος: Ανδρέας Ευριπίδου, Πλαστήρας Πανάρετος,

Ανδρέας Ιωσιφίδης (Ρίκκος)

ΑΜΑθΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
Μέλη: Πάμπος Ηρακλέους,
Παναγιώτης Παύλου, Πάμπος Στυλιανού.
Το Δ.Σ. του Σωματείου ανεκήρυξε τον κ. Χρίστο Παύλου ως
Επίτιμο Πρόεδρο του Σωματείου, εκτιμώντας τις υπηρεσίες που
προσέφερε στο Σωματείο.

ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955,
ο

Αρχηγός Διγενής έδωσε οδηγίες όπως ιδρυθούν Σωματεία

σε όλη την Κύπρο, που να είναι φίλα προσκείμενα προς την
Οργάνωση. Έτσι και εμείς ιδρύσαμε Σωματείο με την επωνυμία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους:
Χρίστο Παύλου Γραμματέα

Το Σωματείο «ΛΕΝΑΣ» Λεμεσού ιδρύθηκε το 1961 προς

Θεοφάνη Παναγιώτου Ταμία

τιμή του Ήρωα της ΕΟΚΑ Στυλιανού Λένα. Το Σωματείο

Τάκη Αντωνίου, Ανδρέα Χαραλάμπους, Χριστάκη Νικολάου,

μας βρίσκεται στην Ενορία Αγίου Ιωάννη στην οδό

Γεώργιο Αγιώτη και Θεόδωρο Μανώλη Μέλη

Ασκληπιού 6Δ στη Λεμεσό.

Το Σωματείο ασχολείτο κυρίως με Εθνικά θέματα και στην

Κύκλος των δραστηριοτήτων του είναι κυρίως η ποδοσφαιρική

κοινότητα μας, ήταν το πολιτικό σκέλος της Ορνανώσεως. Στο

ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της ομοσπονδίας

αθλητικό μέρος ελάμβανε πάντοτε μέρος στο Πρωτάθλημα

Π.Α.Α.0.Κ. Λεμεσού. Επίσης έχει ομάδα επιτραπέζιας

της Π.Α.Α.Ο.Κ.

αντισφαίρισης που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της ΠΟΕΠΑ.

-

-

-

Το 1985 μετωνομάσθη σε ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΑΜΑΘΟΥΣ και συνέχισε να αγωνίζεται στην Π.Α.Α.Ο.Κ.
Από το 1985 μέχρι το 2010 το Δ.Σ. του Σωματείου
αποτελείτο από τους:

Η ποδοσφαιρική μας ομάδα έχει κατακτήσει 4 φορές το
πρωτάθλημα και 2 το κύπελλο της Ομοσπονδίας Π.Α.Α. Ο .Κ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1985-1986, 1999-2000, 2001-2002, 200 3-200 4

Χρίστο Παύλου Πρόεδρο

ΚΥΠΕΛΛΑ

Γεώργιο Στυλιανού, Πάμπο Ηρακλέους, Παναγιώτη Παύλου,

1975-1976, 1986-1987

Πάμπο Στυλιανού - Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους πιο κάτω:

Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από τους ακόλουθους:

Πρόεδρος: Άριστος Ττάνος

Πρόεδρος: Γεώργιο Στυλιανού

Αντιπρόεδρος: Στέφανος Ναπολέων

Γραμματέας: Χρίστο Π. Παύλου

Γ. Γραμματέας: Γιώργος Κούβαρος

-

Ταμίας: Κωνσταντίνος Ττάνος
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Εισπράκτορας: Ανδρέας Παπαελισσαίου

αποκορύφωμα της το 1960, οπότε η ομάδα βρέθηκε σε πλήρη

Βιβλιοθηκάριος: Χαράλαμπος Παμπόρης

δράση, αφού στο μεταξύ είχε ενταχθεί σ' αυτήν ολόκληρη

Έφορος ποδοσφαίρου: Θέμης Θεμιστοκλέους, Π. Ανωγυριάτης

σχεδόν η νεολαία του χωριού. Δημιουργήθηκε μια ισχυρότατη

Έφορος Επιτρ. Αντισφαίρισης: Νεκτάριος Αχιλλέως

ποδοσφαιρική ομάδα, ενώ υπήρχε και πολύ αξιόλογη ομάδα

Α ΠΟΛΛΟΝ ΑΓΡΙΔΙΟΝ

στίβου. Παράλληλα

αναπτύχθηκε

έντονη

και

αξιόλογη

πολιτιστική και καλλιτεχνική δράση.
Το 1966 το Σωματείο εντάχθηκε στη δύναμη της αγροτικής
ομοσπονδίας Π.Α.Α.Ο.Κ. Στην Ομοσπονδία αυτή αγωνίζεται
μέχρι σήμερα και είναι πάντοτε πρωταγωνιστής. Απετέλεσε
κύρια δύναμη στην Π.Α.Α.Ο.Κ. και πολλές είναι οι διακρίσεις
που έχει πετύχει. Αποκορύφωμα ήταν η κατάκτηση του τίτλου
της Πρωταθλήτριας Πρωταθλητριών της Π.Α.Α.Ο.Κ. των
Επαρχιών Λεμεσού -Πάφου, την περίοδο 1992-1993.
Στις 19 Απριλίου 1987 συγκλήθηκε καταστατική συνέλευση
η οποία ενέκρινε το νέο εκσυγχρονισμένο καταστατικό. Η
Το αθλητικό Σ ω ματείο ΑΠΟΛΛΩΝ δημιουργή θηκε

συνέλευση αυτή τυποποίησε την νέα επωνυμία του Σωματείου,

στις 25. 12. 1950. Η πρωτοβουλία προήλθε από νεαρούς

που περιλαμβάνει το αρχικό όνομα του 1943 και το αθλητικό

Αγριδιώτες που συγκάλεσαν Ιδρυτική Συνέλευση, η οποία

τμήμα που προσχώρησε στο Σωματείο το 1955. Το Σωματείο

έγινε υπαίθρια, στη σκιά ενός μεγάλου δρυ, στον κήπο

ονομάζεται πλέον «ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΤΟΠΙΚΉ ΕΝΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝ

του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αγριδιών. Στην Ιδρυτική

ΑΓΡΙΔΙΩΝ» (ΑΤΕΑΑ) και φυσικά παραμένει μέλος της

Συνέλευση παρευρέθηκαν 15 άτομα.

«ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» (ΠΕΚ)

Κατά την πιο πάνω συγκέντρωση δημιουργήθηκε η πρώτη

Το Σωματείο έχει να επιδείξει πολλές διακρίσεις, οι οποίες

αθλητική ομάδα του χωριού με την ονομασία «Ένωση Νέων

είναι οι πιο κάτω:

Αγριδιών» (Ε.Ν.Α). Πρώτη Επιτροπεία εξελέγησαν κατόπιν

1963 -Πρώτη θέση σεΑγώνες ΝεολαίαςΠεριοχήςΠιτσιλιάς (στίβος)

ψηφοφορίας οι Λουκάς Λουκαϊδης, Κύπρος Παπαθεοδούλου

1971-72 Πρωταθλήτρια ομίλου

και Αλέξανδρος Στεφανής. Ως συνδρομή καθορίστηκε το ποσό

1979 -Πρώτη θέση στα Π'' ΗΡΩΑ στο Παλαιχώρι (στίβος)

των 4 γροσίων της λίρας το μήνα (τρία σέντ του ευρώ).

1980 -Πρώτη θέση στα ΙΔ' ΗΡΩΑ στο Παλαιχώρι (στίβος)

Το 1955 κατόπιν επαφών με την επιτροπεία της ΑΤΕ-ΠΕΚ,

1981 Δευτεραθλήτρια πρωταθλήματος για την τιμητική

Σωματείο που ιδρύθηκε το 194 3, η Ε.Ν.Α. εντάχθηκε στην

της Π.Α.Α.Ο.Κ.

ΑΤΕ-ΠΕΚ και συνέχισε τις δραστηριότητες της ως Τμήμα του

1982 Πρώτη θέση στα ΙΣΤ' ΗΡΩΑ στο Παλαιχώρι (στίβος)

Σωματείου της Κοινότητας. Το έτος 1958 έγινε μετονομασία

1986-87 -Πρωταθλήτρια ομίλου

της Ε.Ν.Α. σε ΑΠΟΛΛΩΝ, πάλι ως Τμήμα της ΑΤΕ-ΠΕΚ.

1986-87 - Δευτεραθλήτρια πρωταθλητριών

Από την ίδρυσή της αθλητικής ομάδας και μέχρι το 1958,
οι αθλητικές της δραστηριότητες περιορίζονταν κυρίως σε
τοπικό επίπεδο. Από το 1958 άρχισε μια εντατική προσπάθεια,
που είχε ως αποτέλεσμα μια ανοδική πορεία που έφθασε στο

-

-

-

1990-91 Δευτεραθλήτρια ομίλου
-

1991-92 Πρωταθλήτρια ομίλου
-

1992-93 Πρωταθλήτρια ομίλου
-

1992-93 -Πρωταθλήτρια πρωταθλητριών

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

---

1993-94 - Δευτεραθλήτρια ομίλου

κοινοτικό και με τη βοήθεια των αρμόδιων αρχών να μεγαλώνει

199 3-94 - Τριταθλήτρια πρωταθλητριών

ο αγωνιστικός χώρος να βάλουμε πλαστικό χορτοτάπητα και να

1994-95 - Δευτεραθλήτρια ομίλου

γίνει περίφραξη.

1995-96 Δευτεραθλητρια ομίλου
-

1995-96 - Φιναλίστρια κυπέλλου
1995-96 Ομάδα Ήθους
-

1996-97 - Τριταθλήτρια ομίλου
1996-97 - Κύπελλο ήθους νεολαίας Π.Α.Α.0.Κ.
1997-9 8 - Δευτεραθλήτρια ομίλου
200 4-2005 - Ομάδα Ήθους
200 3-200 4 - Πρωταθλήτρια Π.Α.Α.Ο.Κ. Β' ομίλου

Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελούν οι ακόλουθοι:
Πρόεδρος: Ανδρέας Σωκράτους
Γραμματέας: Γιάννης Βαλανίδης
Ταμίας: Γιώργος Στούππας
Έφορος: Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Μέλη: Μιχάλης Βαλανίδης, Γιώργος Γεωργίου,
Γιαννάκης Παναγιώτου, Γιάννος Τσαγγαρίδης

200 3-200 4 - Δευτεραθλήτρια πρωταθλητριών Π.Α.Α.Ο.Κ.

Δυστυχώς όλοι όσοι αποτελούν τον Απόλλωνα Αγριδιών

200 4-2005 Ομάδα Ήθους

μένουν μακριά από το χωριό, ποδοσφαιριστές, Συμβούλιο και η

200 8-2009 - Ομάδα Ήθους

πλειονότητα των μελών.

2009-2010 - Ομάδα Ήθους

ΑΠΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

-

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών ως σύνολο και τα μέλη του ως
άτομα ξεχωριστά, έχουν να επιδείξουν πλούσια εθνική
δράση και προσφορά στους αγώνες για την ανεξαρτησία
και την ελευθερία της Κύπρου. Δύο από τους αθλητές
του

Σωματείου έχουν την εθνική προσφορά τους στην

υπεράσπιση της πατρίδας κατά την τούρκικη εισβολή του
1 97 4. Ο ένας, ο Χριστάκης Αργυρίδης, έπεσε μαχόμενος
στό πεδίο της τιμής και ο δεύτερος ο Μιχαλάκης Κυπριανού
είναι αγνοούμενος.
Το Σωματείο μας εδώ και 7 χρόνια διατηρεί οργανωμένα τους
παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και λαμβάνουν ανελλιπώς μέρος

Η Αθλητική ΠοδοσφαιρικήΈνωσηΑκρωτηρίου ιδρύθηκε το έτος

στο πρωτάθλημα παλαιμάχων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός

1955, σε καιρούς δύσκολους για την πατρίδα μας. Πρωτοστάτησε

ότι ορισμένα από τα μέλη του Δ.Σ. άρχισαν ανήλικοι να παίζουν

όσο κανένας φορέας στην κοινότητα Α κρωτηρίου, στη

ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα Αγριδιών και τώρα συνεχίζουν

συσπείρωση δυνάμεων και στη διάδοση του αθλητισμού, στην

στους παλαίμαχους.

ενδυνάμωση της μαχητικότητας που χαρακτηρίζει πάντοτε τους

Το Σωματείο μας έχει στόχο απλά τη διατήρηση της
ποδοσφαιρικής ομάδας, χωρίς χρέη και έξοδα. Επίσης, λαμβάνει

φίλους του Σωματείου, που συμμετέσχε στο πρωτάθλημα της
ΚΟΠ, στη Δ' κατηγορία 1985-91.

μέρος και σε εθνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως,

Η μακρόχρονη παρουσία τη Α.Π.Ε.Α. στον χώρο του

εορτασμός θρησκευτικών και εθνικών επετείων, μνημόσυνα

ποδοσφαίρου έχει να παρουσιάσει σωρεία μεγάλων

ηρώων, δενδροφυτεύσεις, αιμοδοσίες σε συνεργασία

κατακτήσεων. Έπαθλα πρωτείων βρίσκονται ασφυκτικά

με την κοινότητα και όλους τους οργανωμένους φορείς.

τοποθετημένα στις βιτρίνες του νεόχτιστου -επιβλητικού

Στόχος της σημερινής διοίκησης είναι να γίνει το γήπεδο

οικήματος. Έμβλημα του Σωματείου είναι το Φλαμίνγκο
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αιώνιοι γείτονες στην Αλυκή Α κ ρωτηρίου.

Ο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» πήρε το όνομα του από τον ήρωα της

Η Α .Π.Ε.Α. συνεχίζει την ένδοξη ιστορία του Σ ωματείου.

«ΕΟΚΑ» Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου. Ιδρύθηκε σε μια εποχή

Οι κατακτήσεις τίτλων του Σωματείου της Α.Π.Ε.Α. είναι:

όπου η μπότα του άγγλου δυνάστη βάραινε το νησί μας και
το αίτημα του Λαού μας για ελευθερία αντηχούσε σε όλες τις

ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (3)

βουνοκορφές, τις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου μας.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Π.Α.Α.Ο.Κ. (3)
SUPER CUP (2)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (24 )

Σ' αυτό το αίτημα ο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» δεν έμεινε α μέτοχος
αλλά συνέβαλε τα μέγιστα δίνοντας ακόμη και τη ζωή του.

ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ (13)

Το Σωματείο μας έχει να επιδείξει πλούσια αθλητική και

ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΡΙΑ (5)

καλλιτεχνική δραστηριότητα. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ (14 )

Π.Α.Α.Ο.Κ. Λεμεσού. Έχουμε διακριθεί αρκετές φορές στα

ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ (1)

διάφορα πρωταθλήματα της Π.Α.Α.Ο.Κ..

ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (2)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ: 1Ο

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πιο κάτω:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ:

Πρόεδρος: Μιχάλης Μυλωνάς

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ: 1

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Μιχαήλ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΔ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΓΙΑΔΥΟ ΧΡΟΝΙΕΣ

Ταμίας: Χρίστου Χριστάκης

1997-98 και 1998-99.

Β.Ταμίας: Μιχαήλ Χριστάκης

Στις 21 /08/1998 έγινε η τελετή αδελφοποίησης των Σωματείων

Γραμματέας: Χρίστος Ευέλθοντος

ΕΥΑΓΟΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΧΝΑΣ.

Β. Γραμματέας: Γίαννης Στυλιανού

Το Σωματείο διοργανώνει χοροεσπερίδες ετησίως και τιμά με

Έφοροι: Γιώργος Γεωργίου, Κονναρή Πανίκκος,

διάφορες εκδηλώσεις και μνημόσυνα τις εθνικές επετείους όπως:

Χαράλαμπος Ξενοφών

1

29 Μαϊου 195 3 - Η Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως

ΑθΛΗΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

25 Μαρτίου 1821

ccΕΥΑΓΟΡΑΣ)) Α ΜΙΑΝΤΟΥ

1 Απριλίου 1955-1959
Το εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου
8/10/1957 και διοργανώνουμε ομιλίες πνευματικού επιπέδου
και βοηθούμε στη λειτουργία των κατηχητικών συνάξεων της
ενορίας μας.

Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελούν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Μάμας Ερμογενίδης
Αντιπρόεδρος: Στέλιος Γρηγορίου
Γ. Γραμματέας: Πανίκος Παρμαξής
Ταμίας: Κώστας Πρωτοπαπάς
Έφορος Εκδηλώσεων: Ανδρέας Αριστείδου
Ο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» Αμιάντου ιδρύθηκε το 1957 με αποκλειστικό
σκοπό την ανάπτυξη του θρησκευτικού πνευματικού και
πολιτιστικού επιπέδου της κοινότητας και γενικά του τόπου μας.

Έφορος Ποδοσφαίρου: Παναγιώτης Οικονόμου

----

ΠΑΟΚ ΠΑΝΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΟΝ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

---

Ιδρύθηκε από το δάσκαλο Μικελλή Φραγγοφίνο ως αναγνωστήριο
«Παλιγγενεσίω>.Το Σωματείο αυτό, που σήμερα το γνωρίζουμε
με το όνομα ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα, ανέπτυξε μια πλούσια
πολιτιστική, αθλητική και εθνική δράση.
Το Σωματείο αυτό ανέβασε πολλά θεατρικά έργα τα οποία
παρουσίασε και σε γειτονικές κοινότητες, ενώ η εθνική του δράση
αρχίζει με τις διαμαρτυρίες και τα τηλεγραφήματα εναντίον της
Αγγλικής κυβέρνησης που απέρριπτε από το 1929 το αίτημα
της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα και καταλήγει με τον
απαγχονισμό του ήρωα ΑνδρέαΔημητρίου.

Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑΜιχαήλ Κουκκής, πέθανε από ανακοπή
Η

Δημοκρατική Λέσχη Π.Α.Ο.Κ Πάνω Πολεμιδιών ιδρύθηκε

το 1984, για ποδοσφαιρικούς σκοπούς και για ψυχαγωγία των
μελών της που επισκέπτονται τον Σύλλογο.

καρδιάς κατά τη διάρκεια ενέδρας στο Άρσος στις 7.10.1958.
Το 1930 δημιουργήθηκε η ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΤΕ-ΠΕΚ
Αγίου Μάμα η οποία σε μεταγενέστερο στάδιο αποτέλεσε

Το Δ.Σ. της Δημοκρατικής Λέσχης

ιδρυτικό μέλος της Π.Α.Α.Ο.Κ.

Π.Α.Ο.ΚΠάνω Πολεμιδιών αποτελείται από τα εξής μέλη:

Κατέκτησε τοπρωτάθληματης Π.Α.Α.Ο.Κ. τηνπερίοδο 1987-88.

Πρόεδρος: Ανδρέας Κλείτου

Το Δ.Σ. της ΑΤΕ-ΠΕ Κ Αγίου Μάμα αποτελούν οι πιο κάτω:

Αντιπρόεδρος: Νεόφυτος Λουκή

Πρόεδρος: Κωστάκης Παπαμιχαήλ

Γραμματέας: Κατερίνα Συμεού

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Λάμπρος Νικολάου

Ταμίας: Λάζαρος Λαζάρου

Ταμίας: Ανδρέας Σωκράτους

Οργανωτικός: Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Γραμματέας: Κώστας Καρεκλάς

Μέλη: Δημήτρης Δημητρίου,

Έφορος: Βάσος Μιχαήλ

Δημήτρης Χατζηλύρας, Τάκης Σερδάρης

Μέλη: Ανδρέας Ευριπίδου, ΧρίστοςΧριστοφόρου

ΑΤΕ ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

ΑΝΟΡθΟΣΗ ΜΟΥΠΑΓΙΑΚΑΣ

Το

Σωματείο «Παλιγγενεσία Αγίου Μάμαντος» που κουβαλά μια

ένδοξη ιστορία, συστάθηκε το 1898.

.

Η Ανόρθωση Μουτταγιάκας ιδρύθηκε στις 31 Α υγούστου
1989 με πρωτοβουλία των Ανδρέα Π. Μουσκάτου, Γεώργιου
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Χατζηπαναγή, Ανδρέα Θεοδώρου, Ανδρέα Δημητρίου,

Το Δ.Σ. της Ανόρθωσης αποτελείται από τους:

Χριστάκη Πίριλλου.

Πρόεδρος: Ανδρέας Παναγή

Έμβλημα του Σωματείου είναι ο Δικέφαλος Αετός. Τα

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Δημητρίου

χρώματα της ομάδας είναι μπλέ και άσπρο και δεύτερη

Γ. Γραμματέας: Μάριος Θεοδούλου

επιλογή οι στολές με πορτοκαλί χρώμα.

Ταμίας: Δημήτρης Δημητρίου

Στόχος και επιδιώξεις της Ανόρθωσης στην τότε μικρή

Έφορος Ποδοσφαίρου: Ανδρέας Χρυσάνθου

κοινότητα των

ΕθΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΝΑΤΙΟΥ

500 κατοίκων, (σήμερα ξεπερνά τις

4000χιλιάδες ) ήταν η κοινωνική, εθνική πολιτιστική
δραστηριότητα, όπως βεβαίως και η αθλητική δραστηριότητα.
Μόνιμος στόχος η προώθηση των αθλητικών αξιών στους
νέους που προέρχονται από πολλές περιοχές των κατεχομένων.
Οι πρόσφυγες στην Μουτταγιάκα είναι η πλειονότητα του
πληθυσμού που αρμονικά και με αγάπη αγκαλιάστηκε από
τους κατοίκους του χωριού.
Στο Σωματείο της Ανόρθωσης λειτουργεί αξιόλογη βιβλιοθήκη,
ενώ αξιόλογες είναι και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Η Ανόρθωση συμμετέχει από το 1989 στα πρωταθλήματα
της Π.Α.Α.Ο.Κ..

ΗΑνόρθωση έχει μεγάλες επιτυχίες στα πρωταθλήματα
της Π.Α.Α.Ο. Κ.
1994-95 - Ομάδα Ήθους
1999-2000 - Ομάδα Ήθους
1995-96 - Τ ριταθλήτρια Π.Α.Α.Ο.Κ. Α' Κατηγορία
1996 - Πρωταθλήτρια τσικό
2009-201Ο - Φιναλίστρια Κυπέλου με ένα αγώνα
και 5η θέση στο πρωτάθλημα
2007-2008 - Τριταθλήτρια Π.Α.Α.Ο.Κ.

Τα εθνικόφρονα Σωματεία Λιμνατίου που φέρουν και το
όνομα Δημήτρης Χαραλάμπους και Βασίλης Αλεξάνδρου,
των δυο ηρώων της κοινότητας, έχουν πλούσια κοινωνική,
αθλητική και εθνική δράση.
Το χωριό Λιμνάτι, περηφανεύεται για την προσφορά του
στον απαλευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, όπου πολλοί νέοι
είχαν την προσφορά και τη συμμετοχή τους στον αγώνα.
Μάλιστα δυο έχασαν και την ζωή τους. Για τους δυο ήρωες

Βασίλη Αλεξάνδρου και Δημήτρη Χαραλάμπους το Δ.Σ.
του Σωματείου αναφέρει τα εξής:

2008-2009 - Τριταθλήτρια Π.Α.Α.Ο.Κ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

2009-2010 - Δευτεραθλήτρια Π.Α.Α.Ο.Κ.

Γεννήθηκε στο χωριό Λιμνάτι το 1925. Νυμφεύθηκε την

2010-2011 - Πρωταθλήτρια Π.Α.Α.Ο.Κ. Β' ομίλου,

Ελένη και απέκτησαν τρία παιδιά, την Ελευθερία, τη Μάρω

Α' Κατηγορίας

και τον Όμηρο.

Να α ναφέρουμε τέλος ότι η Ανόρθωση Μουτταγιάκας

Εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ τον Ιούλιο του 1956 και σαν στέλεχος

διεκδίκησε με πολλές αξιώσεις την είσοδο της στην Δ'

της οργάνωσης ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα.

κατηγορία της ΚΟΠ αρκετές φορές με αποκορύφωμα τη

Έλαβε μέρος στην ενέδρα παρά το χωριό Άλασσα με τις

χρονι ά 2010-2011.

ανταρτικές ομάδες της περιοχής. Το Φεβρουάριο του 1957

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

---

συνελήφθη από τους Άγγλους και μεταφέρθη στα κρατητήρια

επικεφαλής, τους φώναξε να παραδοθούν αλλά οι αγωνιστές

Πύλας όπου κρατήθη για δέκα μήνες. Αμέσως μετά την

αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Σε σφοδρή σύγκρουση που

απόλυσή του, ο Βασίλης συνέχισε την αγωνιστική του δράση.

ακολούθησε, ο Δημήτρης έπεσε νεκρός ποτίζοντας με το αίμα

Μαζί με τον Δημήτρη Χαραλάμπους κατασκευάζουν

του το δέντρο της Κυπριακής Ελευθερίας.

κρησφύγετο έξω από το χωριό στην περιοχή Άγιος Ηλίας,

Ο θάνατος του Δημήτρη βύθισε την κοινότητα Λιμνατίου σε

μέσα στο περβόλι του αείμνηστου Νικόλα Μαυρίκιου. Στο

βαθύ πένθος, ο δε τομέας στερήθηκε ένα σημαντικό αγωνιστή.

κρησφύγετο αυτό έβρισκαν καταφύγιο αρκετοί καταζητούμενοι.

Ο ΔημήτρηςΧαραλάμπους διετέλεσε Γραμματέας Συνεργατικής

Τον Φεβρουάριο του 1958 συνελήφθει ξανά από τους

Εταιρείας Λιμνατίου μέχρι τον ηρωϊκό του θάνατο. Δ ιετέλεσε

Άγγλους και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια Πολεμίου όπου

επίσης τοπικός γραμματέας της ΣΕΚ και μέλος της ΠΕΚ.

υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Εξαιτίας των τραυμάτων και των

Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους χωριανούς του για

κακουχιών που πέρασε, απεβίωσε στις 21.11.1958 βυθίζοντας

την τιμιότητα και ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

την κοινότητα του σε βαθύ πένθος και στερώντας τον τομέα
του από ένα σημαντικό αγωνιστή της ελευθερίας της Κύπρου.

Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελούν οι ακόλουθοι:
Πρόεδρος:Σοφοκλής Μουσκάλλης

Ο Βασίλης διετέλεσε πωλητής στο Συνεργατικό Παντοπωλείο

Αντιπρόεδρος:Μαραθεύτηςlακώβου

Λιμνατίου και μέλος των τοπικών επιτροπών ΣΕΚ και ΠΕΚ.

Γραμματέας: Γεώργιος Κωνσταντίνου

Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους χωριανούς του για την

Ταμίας: Χριστάκης Μαυρικίου

τ ιμιότητα και το ακέραιο του χαρακτήρα του.

Μέλη: Αλέκος Αλεξάνδρου, Ανδρέας Θεοχάρους,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Σοφοκλής Μουσκάλλης,

Γεννήθηκε στο χωριό Λιμνάτι το 1925. Από τα παιδικά του

Νικόλας Θεοδώρου

χρόνια διεκρίνετο για την πίστη του στα Ελληνοχριστιανικά

ΑθΛΗΤΙΚΟ ΣΟΜΑΤΕΙΟ

ιδανικά, κι ασκούσε και καθήκοντα ιεροψάλτη στο χωριό του.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Νυμφεύθηκε την Ά ρτεμη και απέκτησαν δυο παιδιά, το
Μιλτιάδη και την Ηρούλα.
Εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ το 1956. Ως μέλος της οργάνωσης
ανέπτυξε ποικίλη δραστηριότητα. Κατασκεύασε δυο
κρησφύγετα μέσα στα οποία διέμεναν αντάρτες.
Υπήρξε τροφοδότης και σύνδεσμος των ανταρτικών ομάδων
της π εριοχής του και έλαβε μέρος σε ενέδρες εναντίον
των Άγγλων.
Τον Ιούλιο του 1958, όταν εγίνοντο μαζικές συλλήψεις στο
Λιμνάτι, ο Δημήτρης Χαραλάμπους κατέφυγε στο κρησφύγετο
του, όπου παρέμεινε για οκτώ μέρες.

Το αθλητικό Σωματείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μέσα Γειτονιάς ιδρύθηκε
το 201 Ο και στόχος του Σωματείου είναι η μαζικοποίηση

Το βράδυ της 13. 10. 1958, ενώ συνόδευε τον τομεάρχη της

της νεολαίας του Δήμου Μέσα Γειτονιάς προς την

ΕΟΚΑ Σταύρο Σταύρου σε περιοχή δυτικά του χωριού του

ποδοσφαιρική ομάδα του Σωματείου μας. Ένα κοινωνικό

για σύσκεψη ομαδαρχών, έπεσαν σε Αγγλική περίπολο. Ο

έργο που επιτελούμε θέλοντας να καθοδηγήσουμε την Νεολαία
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του Δήμου μας προς τους υγιείς τρόπους άθλησης και ζωής

άνοδο στην Α' κατηγορία της Ομοσπονδίας. Μ ε την ίδρυση

μακρυά από τις κακές συνήθειες από τις οποίες κινδυνεύουν

των Ακαδημιών του Σωματείου μας, συμμετείχαμε στα

οι νέοι μας σήμερα.

Πρωταθλήματα Α καδημιών U17 της Σ.Τ.Ο.Κ 2010-2011.

Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελούν οι ακόλουθοι:

Η επιτυχία των νεαρών δεν άργησε να έρθει. Κέρδισαν το

Πρόεδρος: Ανδρονίκου Άνδρος

πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας της Π.Α.Α.0.Κ αήττητοι και

Αντιπρόεδρος: Ανδρονίκου Ιωάννης

συμμετείχαν στο πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ακαδημιών

Γραμματέας: Ανδρονίκου Ηλίας

της Σ.Τ.Ο.Κ. και το οποίο κέρδισαν επίσης αήττητοι. Ήταν

Ταμίας: Ευριπίδου Μαριλένα

μια μεγάλη επιτυχία για το Σωματείο μας και την Ομοσπονδία

Εκπρόσωπος Τύπου: Αργυρόπουλος Πανίκος

μας την Π.Α.Α.Ο.Κ.

Έφορος Ποδοσφαίρου: Ευριπίδου Ιγνάτιος

Το Σωματείο μας θα συνεχίσει τις δραστηριότητες του στο

Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Λέστας Μάριος

ποδοσφαιρικό χώρο και όχι μόνο αφού έχει να κερδίσει ακόμα

Μέλος: Χριστοδούλου Ανδρέας, Μηνάς Γεώργιος,

περισσότερα και να δώσει άλλα τόσα στους περισσότερους

Δωρίτης Άριστος

από 100 νεαρούς που ασχολούνται με το άθλημα.

Α.Ε. ΤΡΑΧΟΝΙΟΥ

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Νίκος Παναγίδης
Γραμματέας: Ελένιος Παναγίδης
Έφορος Ποδοσφαίρου: Μάριος Χρίστου
Μέλη: Πανί1CΊ<ος Κωνσταντίνου, Πανί1CΊ<ος Παναγίδης, Ζωούλα
Σάββα, Γεωργία Παναγίδου, Γιαννάκης Πατσαλίδης, Ανδρέας
Κωνσταντίνου, Σταύρος Πατσαλίδης

ΠΑΝΙΚΚΟΣ & ΣΟΚΡΑΤΗΣ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

Το Σωματείο μας ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006 στη κοινότητα
Τραχωνίου Λεμεσού.
Σκοπός της ίδρυσης του Σωματείου μας είναι η προαγωγή, η
ενδυνάμωση και ενίσχυση του πολιτισμού, της πολιτιστικής
κουλτούρας και αθλητικού πνεύματος στους νέους.
Η συμμετοχή και διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων, η
δημιουργία ποδοσφαιρικών ομάδων με συμμετοχή σε τοπικά
και Π αγκύπρια Πρωταθλήματα.

Το Σωματείο Πανίκος και Σωκράτης Ζακακίου ιδρύθηκε το 1959

Με την ίδρυση των ποδοσφαιρικών μας ομάδων ενταχθήκαμε

και στην αρχή έφερε το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΚΑΚΙΟΥ και

στα πρωταθλήματα της Σ.Τ.Ο.Κ στην Ομοσπονδία της

μετονομάσθηκε σε ΣΩΚΡΑΤΗ & ΠΑΝΠω ΖΑΚΑΚlΟΥ προς τιμή

Π.Α.Α.Ο.Κ Λεμεσού. Στην πρώτη μας χρονιά αγωνιστήκαμε

των δύο ηρώων του συλλόγου που έπεσαν κατά την τούρκικη εισβολή.

στην Β' κατηγορία των πρωταθλημάτων και κερδίσαμε την
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Ιδρυτές του συλλόγου ήταν:

ΑΕΚ Καθολικής.

Ανδρόνικος Ξενή

Για έμβλημα αποφασίζεται να είναι ο Βυζαντινός Δικέφαλος

Γιαννάκης Λεωνίδα

Αετός. Όλοι οι παρευρεθέντες συμφωνούν ότι το Σωματείο

Γεώργιος Σσιήττας

ιδρύεται στη μνήμη των δύο ηρώων της περιοχής, Ανδρέα

Μιχάλης Ψαράς

Δημητρίου και Ροδίωνα Ρήγα. Ο πρώτος δολοφονήθηκε από

Γεώργιος Ψαράς

τους Άγγλους κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα

Γεώργιος Ξενή

της ΕΟΚΑ, 1955-59, ενώ ο δεύτερος από τους Τούρκους το

Ανδρέας Δημητριάδης

1974.

Γεωργαλλάς Στυλιανού

Α μέσως μετά τη δημιουργία του Σωματείου, η ΑΕΚ

Σύλλογος τιμά ανελλιπώς τις εθνικές επετείους και διατηρεί

δραστηριοποιείται και διοργανώνει Εθνικές και Α θλητικές

ποδοσφαιρική ομάδα που αγωνίζεται από της ιδρύσεως της στην

εκδηλώσεις και συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Π.Α.Α.Ο.Κ.

Αγροτική Ομοσπονδία Π.Α.Α.Ο.Κ. Δύο φορές η ποδοσφαιρική

Οι Διακρίσεις της ΑΕΚ Καθολικής:

Ο

μας ομάδα αγωνίσθηκε στην 4η κατηγορία της Κ.Ο.Π. Ήταν τις
χρονιές 1983-84 και 1986-87.

1982-83: Πρωταθλήτρια Γ' Περιφέρειας Π .Α.Α.Ο.Κ.

Πρωταθλήτρια Πρωταθλητριών Π.Α.Α.Ο.Κ.

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πιο κάτω:

Κυπελλούχος Π.Α.Α.Ο.Κ.

Πρόεδρος: Κώστας Νεοκλέους

1983-84: Πρωταθλήτρια Γ'Περιφέρειας Π .Α.Α.Ο.Κ.

Αντιπρόεδρος: Ευγένιος Χρυσάνθου

Πρωταθλήτρια Πρωταθλητριών Π.Α.Α.Ο.Κ.

Γ.

Γραμματέας: Άκης Ανδρονίκου

Ταμίας: Νεόφυτος Σιήττας
Εφορεία ποδοσφαίρου: Γεώργιος Γεωργίου,
Γεώργιος Χρυσάνθου, Χαράλαμπος Στυλιανού

Κοσμήτορας: Λευτέρης Κέλπης
Μέλος: Ευγένιος Ζήνωνος

Προημιτελική φάση πρωταθλήματος Πρωταθλητριών ΣΤΟΚ
1984-85: Πρωταθλήτρια ΑΏεριφέρειας Π .Α.Α.0.Κ .

Πρωταθλήτρια Πρωταθλητριών Π.Α.Α.0.Κ.
Δευτεραθλήτρια πρωταθλήματος Πρωταθλητριών ΣΤΟΚ
Την περίοδο 1985-86 η ομάδα αγωνίζεται στη Γκατηγορία με
εξαιρετική επίτυχία.
Η ΑΕΚ έχει μακροπρόθεσμα σχέδια και για το λόγο αυτό έχει
δημιουργήσει επίσης ομάδα Νέων και ακαδημία ποδοσφαίρου.

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Θανάσης Πισκοπιανός
Γ. Γραμματέας: Κώστας Τζιάρας
Ταμίας: Πάμπος Γαλάτης
Αντιπρόεδρος: Στέλιος Ιωαννίδης
Έφορος: ΓιώργοςΧριστοφή
Γ.Αρχηγός: Ανδρέας Λανίτης
Μέλη: Ανδρέας Μενελάου,
Την 1η Ιουλίου 1981 παράγοντες της περιοχής, συγκαλούν

Έρμος Ερμογένους, Στέφανος Στεφάνου

Γενική Συνέλευση και αποφασίζεται η δημιουργία της
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ΕθΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

Α.Ε.Ν. ΑΛΑΣΣΑΣ

Το 1948 ιδρύθηκε το Σωματείο "Ανεξάρτητη Αθλητική Ένωση

Η Α.Ε.Ν. Άλασσας είναι ποδοσφαιρκή ομάδα που ιδρύθηκε το 2010

Κούλας Κολοσσίου" με σκοπό τη δημιουργία ποδοσφαιρικής

και το οίκημα της στεγάζεται στο χωριό Άλασσα σε συνεργασία με

ομάδας ώστε να απασχολούνται οι νέοι της κοινότητας με το

το Κέντρο Νεότητας Άλασσας.

άθλημα του ποδοσφαίρου.

Σκοπός της ίδρυσης της ομάδας είναι η παρότρυνση των

Η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα ξεκίνησε με προπονητή τον

νέων και ειδικά του χωριού να ασχοληθούν με τον αθλητισμό

Γεώργιο Ζήνωνος, ο οποίος ήταν και το πιο παλιό μέλος

και για την καλύτερη ανάδειξη του χωριού.

του Σ ωματείου. Από τότε το Σωματείο κέρδισε πάρα πολλά
πρωταθλήματα και κύπελλα.

Η ομάδα εντάχθηκε στην ΑΟΚ Ν ΕΛ το 2010 όπου τερμάτισε
στην 3η θέση στο Πρωτάθλημα και έφτασε μέχρι τα

Το 1 956 το Σωματείο συνενώνεται με το άλλο Σωματείο

Προημιτελικά του Κυπέλλου. Από την περσινή σεζόν η

που υπήρχε στο Κολόσσι και δημιουργούν το Σωματείο

ομάδα έγινε δεκτή στην Π.Α.Α.Ο.Κ. Έχει ως στόχο να

"Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Κούλας Κολοσσίου".

πρωταγωνιστήσει σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Το 1 959 το Σωματείο χωρίζεται σε δύο άλλα Σωματεία,
τον "Κούλα Κολοσσίου" και

την "ΠΑΕΚ Κολοσσίου".

Το Σ ωματείο τιμώντας τον Ήρωα της Ε.0.Κ.Α. Ανδρέα
Ονησιφόρου μετονομάζεται το 1987 σε Σωματείο ''Ανδρέας
και Νίκος Ονησιφόρου".

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πιο κάτω:

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Σάββας Σάββα
Αντιπρόεδρος: Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
Γραμματέας: ΑλέξηςΧαραλάμπους
Ταμίας: Κυριάκος Ματθαίου
Μέλος: Στέλιος Ηροδότου

Πρόεδρος: Δημήτρης Σιήττας
Αντιπρόεδρος: Κώστας Ζήνωνος
Γραμματέας: Κυριάκος Λαγούδης
Ταμίας: Κώστας Τζιάζας
Έφοροι Ποδοσφαίρου: Ευγένιος Ιωάννου, Πανίκος Ευδοκίμου
Επίτιμος Πρόεδρος: κ. Ανδρέας Ονησιφόρου

64

-�----�

--

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΛΕΥ ΚΩΜΑ

---

Εθ Ν ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ ΚΟΡΦΗΣ
11ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑ11
Σήμερα στη ζωή βρίσκεται μόνο η μητέρα του Μαρία Μηνά.

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πιο κάτω:
Πρόεδρος: Περικλής Περικλέους
Αντιπρόεδρος: Αντρέας Σ. Μηνά
Γραμματέας: Άθως Περικλέους
Ταμίας: Αντρέας Περικλέους
Εισπράκτορας: Μαρίνα Πιλαβάκη
Μέλη: Έλενα Μαρωνίτη, Αντώνης Αντωνίου,
Μάριος Κλεάνθους, Ν ίκος Γ. Μηνά

ΑθΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜ ΙΛΟΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
Ο Χριστάκης Μηνά γεννήθηκε στην Παλαιά Κορφή το Μάρτιο

του 1 955 με γονείς τον Γενέθλιο και την Μαρία Μηνά.

11ΤΣΑ ΓΓΑΡΗΣ 11

Ήταν ο δεύτερος από τα τέσσερα παιδιά που είχε η οικογένεια.
Η φτώχεια τον καιρό

εκείνο τον ανάγκασε να αφήσει το σχολείο

μόλις είχε τελειώσει το δημοτικό και να βγεί στο μεροκάματο
από μικρή ηλικία.
Εργάστηκε μέχρι τα 18 του ως υδραυλικός για να βοηθήσει την
οικογένεια του στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν τον
καιρό εκείνο.
Το 1973 κατατάχθηκε στν Ε.Φ.
Όνειρο του ήταν να υπηρετήσει στις τιμημένες Δυνάμεις
Καταδρομών , όπως και τα κατάφερε γιατί η αγάπη που

Το Αθλητικό Σωματείο "Τσαγγάρης" Πελενδρίου ιδρύθηκε

είχε για την πατρίδα του και τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη ,

στα τέλη του 1957 και φέρει το όνομα του Ήρωα της

έβγαιναν πάντοτε μέσα από την ψυχή του. Υ πηρέτησε στην

ΕΟΚΑ του 55-59 Σωτήρη Τσαγγάρη, ο οποίος έπεσε ηρωικά

3 1 Μ.Κ. στον

μαχόμενος. Σκοτώθηκε από τους Άγγλους στις 17 /0 2 /1957

1 lo

Λ.Κ. με το βαθμό του λοχία και στην

συνέχεια έγινε βοηθός διμοιρήτης.

σε ενέδρα που είχαν στήσει λίγο έξω από το Πελένδρι.

Τον Ιούλιο του 1974 το καθήκον τον καλεί για να βρεθεί

Α π ό της ίδρυσης του μέχρι σήμερα το Σωματείο

αντιμέτωπος με τους Τούρκους εισβολείς στο ύψωμα 102 3

δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς , οι κυριότεροι των

στις βουνοκορφές του Πενταδακτύλου όπου και έδωσε πολλές
μάχες μαζί με τους συμπολεμιστές του με αποτέλεσμα να πέσει
μαχόμενος και να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Το 1 982 οι φίλοι και συγχωριανοί του ήρωα της κοινότητας
πήραν την απόφαση να ιδρύσουν προς τιμή του τον "Εθνικό
Σύλλογο Χριστάκη Μηνά Κορφής" .

οποίων είναι:

α) Η διοργάνωση εθνικών εορτασμών για τις εθνικές επετείους.
β) Πολιτιστικές δραστηριότητες.
γ) Συμμετοχή και διοργάνωση Διαλέξεων Θρησκευτικού
και κοινωνικού περιεχομένου.
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δ) Ενημέρωση των νέων για τις σοβαρές επιπτώσεις

στο αγροτικό πρωτάθλημα της Π.Α.Α.0.Κ. Λεμεσού, όπου

στην υγεία τους από τη χρήση ναρκωτικών και άλλων

αγωνίζεται μέχρι σήμερα.

εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το Σωματείο διαθέτει ιδιόκτητο οίκημα το οποίο έχει

Η κυριότερη όμως δραστηριότητα του Σωματείου είναι στον
Αθλητικό τομέα.
Από της ίδρυσης του διατηρεί ποδοσφαιρική ομάδα η οποία
αγωνίσθηκε κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Αγροτική
Ομοσπονδία Π.Α.Α.Ο.Κ. αλλά και στα πρωταθλήματα της
ΚΟΠ Δ 'και Γκατηγορίας.
Το Σωματείο αγωνιζόταν με επιτυχία στο πρωτάθλημα της
Γ κατηγορίας μέχρι το 1995 και μάλιστα διεκδίκησε άνοδο
στην Β'κατηγορία σε αγώνες μπαράζ το 1994. Δυστυχώς

αγοράσει και ανακαινίσει πρόσφατα και έτσι τα μέλη του
μπορούν να απολαμβάνουν τους χώρους και την συντροφιά
των φίλων και άλλων μελών του Σωματείου.
Σήμερα το Σωματείο αριθμεί πέραν των 150 ενεργών
μελών τα οποία συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις και
βοηθούν ποικιλοτρόπως στην υλοποίηση των στόχων του Δ.
Συμβουλίου.
Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Σ υμβούλιο που έχει
θητεία 2 χρόνων.

τα πολλά οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πιο κάτω:

λόγω των αναγκών που επέβαλλε η συμμετοχή στην ΚΟΠ,

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Χριστοφή

γονάτισαν το Σωματείο και έτσι το Διοικτητικό Συμβούλιο

Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Τσαγγάρης

με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε στο τέλος

Γραμματέας: Τάκης Πιρικκής

της ποδοσφαιρικής σεζόν 95-96, και ενώ η ομάδα πήρε

Ταμίας: Σταύρος Σταύρου

την τέταρτη θέση της βαθμολογίας στην Γκατηγορία, να

Μέλη: Σωκράτης Σωκράτου, Ανδρέας Παπάς,

αποχωρήσει από την δύναμη της ΚΟΠ και να επανενταχθεί

Κώστας Πισκόπου, Κώστας Παρμαξής, Μάριος Τσαγγάρης
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Αυθεντικό δακτυλογραφη μένο κείμενο, του ιδρυτή της Π.Α.Α.0.Κ. αείμνηστου Χρύσανθου Καλογήρου, στο οποίο περιγράφει την ίδρυση της Π.Α.Α.Ο.Κ.
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ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑθΑΝΑΣΙΟΥ
τερματίζοντας στην 8η θέση, ενώ την αμέσως επόμενη
χρονιά 1997 -1998 κατέκτησε το πρωτάθλημα και ανέβηκε
στην Γ' κατηγορία, 1998- 1 999 / 6η, 1999-2000 / 6η, 20002001 / 10η, το 2001-2002 κατέκτησε το Πρωτάθλημα Γ '
και ανέβηκε στην Β ' κατηγορία, 2002-2003 / 1 0η και
2003-2004 υποβιβάστηκε στη Γ' κατηγορία. Το 20042005 έγραψε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία στην ιστορία του
Σωματείου κατακτώντας το πρωτάθλημα της Γ' Κατηγορίας
επιστρέφοντας στη Β' Κατηγορία όπου αγωνίστηκε το 2005 2006, 2006-2007 αγωνίστηκε στη Γ 'κατηγορία. Επιπρόσθετα
η ομάδα του Αγίου Αθανασίου έχει βραβευθεί από τον ΚΟΑ,
ΚΟΠ και ΠΑΑΟΚ με βραβεία Ήθους και Αθλητοπρέπειας
5 Οκτωβρίου 195 0 αποφασίζεται στον Άγιο Αθανάσιο

συνολικά 1 4 φορές. Το 2007 -2008 αγωνίστηκε στην Δ'

όπως ιδρυθεί Τοπική Ένωσις Αγροτών υπό την επωνυμία

Κατηγορία και έκτοτε αγωνίζεται στο Αθλητικό Πρωτάθλημα

'ΆΝΟΡΘΩΣΗΣ".

Η

της Π.Α.Α.Ο.Κ. Επίσης ένα σημαντικό επίτευγμα του

προσπάθειας

παραγόντων

των

μετεξέληξη

της

φιλοπρόοδης

του Αγίου Αθανασίου

μετονομάστηκε σε Τοπική Ένωση 'Έθνικολαϊκός Σύλλογος

από τότε επιτελεί σπουδαίο έργο στη κοινωνική, πολιτιστική
και αθλητική ζωή του Αγίου Αθανασίου. Η "ΣΕΚ" με την
ί δρυση της εντάχθηκε στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της
ΠΑΑΟΚ Λεμεσού και κατάφερε να διακριθεί στο Αγροτικό
φορές Πρωταθλήτρια

ΠΑΑΟΚ τις περιόδους 1 987 - 1 988, 1 988-1 989, 19891 990, 1 990-1 991, 1993-1994 και 1 995-1996.
Δευτεραθλήτρια

στις

σεζόν

1 984-1 985,

το

Σωματείο.

Σπουδαία επιτυχία είναι σήμερα για το Σωματείο μας να έχει

σημερινή Αθλητική Ένωση Νέων ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου που

επτά

στεγάζεται

ένα γήπεδο στολίδι στο Άγιο Αθανάσιο σε συνεργασία με

Αγίου Αθανασίου και "Νίκης" Συνοικ. Αγίου Αθανασίου η

Αναδείχθηκε

οποίο

τον

''Ερμής"

με την ενοποίηση των ποδοσφαιρικών ομάδων ''Ερμής"

Π οδόσφαιρο.

Ιούλιο του 2004, στο

οικήματος,

1 984 ιδρύεται

Ανόρθωσης" Αγίου Αθανασίου μετέπειτα σε
Αγίου Α θανασίου. Το Φεβρουάριο του

Σωματείου είναι η αγορά ιδιόκτητου

την Apollon Ladies.

Το Δ.Σ. του Σωματείου το αποτελούν οι πι ο κάτω:
Μενελάου Σταύρος, Καρεκλάς Χριστάκης
Χ"Χριστοδούλου Ανδρέας, Γαλάτης Μιχάλης
Κωνσταντινίδης Κώστας, Κυριάκου Κυριάκος
Γεωργίου Νίκος , Παύλου Λευτέρης
Διογένους Ανδρέας, Παύλου Παύλος
Τσαγγαρίδης Σταύρος

Δύο φορές

1 986-987

και

δύο φορές Κυπελλούχος στις αγωνιστικές χρονιές 1 9901991 και 1 993-1994. Ακόμα κατέλαβε δύο φορές τη
δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα ένταξης της ΣΤΟΚ 1 9901 991 και 1 994- 1 995 ενώ τη χρονιά 1 993-1994 την τρίτη
θέση του πρωταθλήματος της ΣΤΟΚ. Τεράστια επιτυχία η
κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της ΚΟΠ.

1

Στην Δ ' Κατηγορία της ΚΟΠ συμμετείχε για πρώτη φορά
την περίοδο 1991- 1 992 όμως την ίδια χρονιά υποβιβάστηκε.
Ωστόσο την περίοδο 1 996-1997 επανήλθε στην κατηγορία
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ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΩΝ
.. .

..

Η ΠΑΕ Λόφου ιδρύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 20 1 1 . Έμβλημα της είναι ο "Παρθενώνας της Κύπρου". Στεγάζεται σε
ένα παλιό αρχοντικό του χωριού. Στόχος του Δ. Σ. ΠΑΕ Λόφου είναι να έχει το δικό της γήπεδο, το δικό της οίκημα
να αγωνίζεται με αθλητοπρέπεια στους αγωνιστικούς χώρους και να προβάλλει την Κοινότητα Λόφου μέσα από
τον Αθλητισμό.
Μεγάλος χορηγός της ομάδας είναι η ΣΠΕ Ύψωνα
Λόφου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λόφου.

Συνθήματα μας είναι:
Ο Αθλητισμός
"Ου το

ενώνει

νίκαν αλλά το ευ αγωνίζεσθαι ".

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Χρυσόστομος Χρυσοστόμου (Ττόμας)

Πρόεδρος

Κυριάκος Πουγιούκκας

Αντιπρόεδρος

Κόκος Αλέκου

Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Ανδρέου

Γενικός Γραμματέας

Πόρακος Αλέκου

Ταμίας

Ανδρέας Μυλωνάς

Γενικός Έφορος

Χρύσανθος Ιωάννου

Έφορος

Ζαχαρίας Παναγιώτου

Έφορος

Μαριοβαλάντης Ηροδότου

Γενικός Διευθυντής

Ηλίας Χρυσοστόμου

Οικονομικός Διαχειριστής

Ιωάννης Χριστοδούλου

Δημοσίων Σχέσεων

Πάρης Στυλιανού

Τεχνικός Διευθυντής

Ώθωνας Ηλία

Υπεύθυνος Γηπέδου
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