
 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013 

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ) βράβευσε τους 

κορυφαίους αθλητές, αθλήτριες και ομάδες της χρονιάς, σε μία λαμπρή τελετή που 

διεξήχθη στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 

(ΣΕΦ), παρουσία της πολιτικής και αθλητικής ηγεσίας, προσωπικοτήτων του 

αθλητισμού, αλλά και πλήθος κόσμου. Για πρώτη φορά στις κατηγορίες των 

βραβεύσεων εντάχθηκε και ο σχολικός αθλητισμός. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στηρίζοντας την ευγενή άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι 

στο χώρο, μάλιστα, της παιδείας συμμετείχε στην εκδήλωση, την οποία έθεσε και 

υπό την αιγίδα του. 

 

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στην ομάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών του 

Ημερήσιου Γενικού Λυκείου από το Μουζάκι Καρδίτσας, για την πρώτη θέση που 

κατέκτησαν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των Λυκείων όλης της χώρας και στους 

μαθητές και μαθήτριες που κατέκτησαν παγκόσμια μετάλλια στην 

πρόσφατη Γυμνασιάδα, που πραγματοποιήθηκε στη Μπραζίλια της Βραζιλίας. Τη 

βράβευση των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν έκαναν από κοινού ο κ. 

Παναγιώτης Μανούρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης και ο κ. Στέλιος Δασκαλάκης, Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο 

παγκόσμιος πρωταθλητής της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας, Σπύρος Γιαννιώτης, 

κορυφαία αθλήτρια η Κατερίνα Νικολαϊδου της κωπηλασίας και κορυφαία ομάδα, 

η Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου. Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Φερνάντο 

Σάντος της Εθνικής ποδοσφαίρου, κορυφαίος αθλητής με αναπηρία, ο Γιάννης 

Κωστάκης, κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία, η Παρασκευή Καντζά και κορυφαία 

ομάδα ατόμων με αναπηρία η Εθνική Ομάδα Τένις με Αμαξίδιο. 

 

Ειδική τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του 

Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, ως ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που κατακτά 

Ευρωλίγκα. 

 



Το έπαθλο «Αθλητικής Προσφοράς και Ήθους» ΟΠΑΠ Α.Ε. απονεμήθηκε 

στον Διονύση Χιώτη (το βραβείο παρέλαβε ο πατέρας του, Γιώργος) για  την 

πρωτοβουλία του να βοηθήσει ένα μικρό κορίτσι, τη Μαρία, που αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα υγείας, συγκεντρώνοντας χρήματα από το υστέρημα των 

Κυπρίων πολιτών. 

  

Το έπαθλο Fair Play (Ευ αγωνίζεσθαι) απονεμήθηκε στον ιππέα Κωνσταντίνο 

Παπαθανασίου για την απόφασή του να επιστρέψει στην ομοσπονδία το μετάλλιό 

του, αφού διαπίστωσε ότι οι κριτές είχαν υποπέσει σε σφάλμα και η κατάταξή του 

οφειλόταν σε αβλεψία τους. 

 

Το έπαθλο «Κοινωνικής Προσφοράς» απονεμήθηκε στην οικογένεια Βασίλη  

Πλευρίτη, για την προσφορά τους στον Αθλητισμό και συγκεκριμένα στο άθλημα 

της υδατοσφαίρισης και στην Κοινωνία γενικότερα. 

  

Τα έπαθλα «ανερχόμενου ταλέντου» απονεμήθηκαν στην αθλήτρια του 

χάντμπολ Δωροθέα Γρούμπα , που συνδυάζει εξαιρετικά  τον πρωταθλητισμό με τις 

σπουδές (εισήχθη πρώτη στην Ελλάδα στο τμήμα Λογιστικής), στον αθλητή της 

κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και στον αθλητή της ποδηλασίας Ζήση Σούλιο. 

  

Τέλος, τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στο Σύλλογο «Γαλανόλευκος Φάρος» για 

τη δημιουργία του Μουσείου της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, στο γυναικείο 

τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου «Πρωτέας» Βούλας, για την επιτυχία της ομάδας να 

κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος στο Φάιναλ Φορ του Βόλου, αν και αγωνιζόταν 

στην Α2, στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την πολυετή και 

πολυσήμαντη προσφορά της στον αθλητισμό, στον αθλητή του μοντέρνου 

πεντάθλου Άγγελο Βασιλείου, γιατί συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με τις εξαίσιες 

μαθητικές και σχολικές επιδόσεις και στο Γυμναστικό Σύλλογο των Χανίων 

«Ελευθέριος Βενιζέλος», δεύτερο στη γενική αξιολόγηση του ΣΕΓΑΣ, στην Εθνική 

Ομάδα Πιγκ Πογκ Ανδρών για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία της 

ασημένιου ευρωπαϊκού μεταλλίου στη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στο 

Σβεσάτ της Αυστρίας. 

 


