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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΙΣ – ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 

ΟΜΙΛΙΑ  

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΑΚ ΝΩΝΤΑ ΜΕΤΑΞΑ 

 

Αγαπητοί μου Φίλοι,  

Πραγματοποιείται σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση που κλείνει τον 
κύκλο από την αμέσως προηγούμενη που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 
2019, και παράλληλα ολοκληρώνει την τριετή θητεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου που εκλέγηκε στη Γενική Εκλογική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 
2017. 

Σε αυτά τα τρία χρόνια θητείας του παρόντος Συμβουλίου, η Ομοσπονδία 
αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις, που είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη 
και αγωνιστική παρουσία των αθλητών μας στην Κύπρο και τον διεθνή 
χώρο, την οικονομική βιωσιμότητα και επάρκεια, το Διοικητικό 
εκσυγχρονισμό, τη διαχείριση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τένις, 
και τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας σε αγωνιστικό και Διοικητικό 
επίπεδο.  

Το τέλος της θητείας, μας βρήκε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την 
πανδημία του κορωνοϊού και τα προβλήματα που συσσώρευσε και 
επηρέασαν και το άθλημα μας. Ως Ομοσπονδία αντιδράσαμε με άμεσο και 
σωστό τρόπο τόσο κατά την αναγκαστική αναστολή των δραστηριοτήτων, 
όσο και για την άμεση επανέναρξη όταν οι συνθήκες το δικαιολογούσαν σε 
σημείο που να γίνουμε παράδειγμα για όλους. Είναι μια δοκιμασία από την 
οποία θέλω να πιστεύω ότι θα βγούμε πιο δυνατοί, με τις πρώτες ενδείξεις 
για το άθλημα μας να είναι πολύ θετικές.  
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1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Στον αγωνιστικό τομέα, είμαστε περήφανοι γιατί μέσα από τη συνολική 
παρουσία, των αθλητών, και των προπονητών μας, τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Εθνικών ομάδων έχουμε κερδίσει το σεβασμό 
όλου του αθλητικού κόσμου της Κύπρου. Ως Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, 
έχουμε να επιδείξουμε έργο, και επιτυχίες. Είναι κάτι που εισπράττουμε 
στις συναντήσεις που έχουμε με τους αθλητικούς παράγοντες σε όλα τα 
επίπεδα, την θετική εικόνα που βγαίνει μέσα από τον αθλητικό τύπο, και 
την αναγνώριση που τυγχάνουμε από την κοινωνία.  

Το 2019 σημειώθηκαν σημαντικές επιτυχίες για τις Εθνικές μας ομάδες 
αλλά και σε ατομικό επίπεδο : 

- Η Εθνική ομάδα Ανδρών Davis Cup στους αγώνες που έγιναν στο Σαν 
Μαρίνο πέτυχε την άνοδο της στην 3η Κατηγορία της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης, αντιμετωπίζοντας δέκα χώρες, τερματίζοντας αήττητη στην 
πρώτη θέση. 

- Η Εθνική ομάδα Γυναικών Fed Cup κατατάγηκε 1η στον όμιλο της και 
αγωνίστηκε στον τελικό εναντίον της γηπεδούχου Φινλανδίας, όπου 
δυστυχώς δεν κατάφερε να φτάσει στην πρόκριση. 

- Η ομάδα Αντισφαίρισης που μας εκπροσώπησε στους ΑΜΚΕ που 
έγιναν στο Μαυροβούνιο είχε κατά γενική ομολογία την καλύτερη 
παρουσία από όλες τις Ομοσπονδίες που συμμετείχαν στην Κυπριακή 
αποστολή, κατακτώντας τρία χρυσά μετάλλια ένα αργυρό και ένα 
χάλκινο μετάλλιο.  

- Συμμετείχαμε επίσης με πλήρεις ομάδες Εφήβων-Νεανίδων στα 
Winters Cup, European Individual Championships ενώ 
εκπροσωπηθήκαμε στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων που έγινε 
στο Μπακού και στην Πανεπιστημιάδα στην Νάπολη, στις 
αντίστοιχες Κυπριακές αποστολές. Συμμετείχαμε επίσης με τις 
ομάδες Beach Tennis στους Παράκτιους Μεσογειακούς αγώνες στην 
Πάτρα. Συμμετείχαμε  επίσης για πρώτη φορά  και σε Team 
Tournament στο Ισραήλ (U12). 

- Σε ατομικό επίπεδο η χρονιά σημαδεύτηκε από την αποχώρηση από 
την ενεργό δράση του κορυφαίου κύπριου αντισφαιριστή Μάρκου 
Παγδατή που αφήνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό.  
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- Το ίδιο έτος όμως η Ραλούκα Σερμπάν έγινε η πρώτη Κύπρια 
αντισφαιρίστρια που συμμετείχε στα προκριματικά Γυναικών των 
Grand Slam Australian Open, Wimbledon και US Open. 

Μεταξύ άλλων το τέλος του έτους βρήκε τους :  
- Πέτρο Χρυσοχό στο Νο 491 της Παγκόσμιας κατάταξης 
- Ραλούκα Σερμπάν στο Νο 356 της Παγκόσμιας κατάταξης 
- Στέφανο Σάββα στο Νο 156 της ΙTF-18 
- Κωνσταντίνο Κοσιή στο Νο 258 της ITF-18 και στο Νο 135 της ΤΕ U16 
- Στυλιανό Χριστοδούλου στο Νο97 της TE U16 
- Κλειώ Μαρία Ιωάννου στο Νο 119 της ΤΕ U16, και στο Νο 28 της ΤΕ U14 
- Στυλιανό Παπαμιχαήλ στο Νο 164 της TE U14 

Ταυτόχρονα σειρά πρωταθλητών μας, φοιτούν με υποτροφίες και 
διαπρέπουν στα πανεπιστημιακά τους πρωταθλήματα κυρίως στις Η.Π.Α. 
αλλά και σε άλλες χώρες, και αποτελούν τη βάση των Εθνικών ομάδων 
Ανδρών-Γυναικών. 

Ολοκληρώσαμε τον Ιούλιο του 2020 ύστερα από επιθυμία του ιδίου, τη 
διετή επικοδομητική συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό προπονητή Νικήτα 
Γκόλτσο και είμαστε στο στάδιο επεξεργασίας προς άμεση υλοποίηση, των 
προτάσεων που υπάρχουν για τη συνέχεια. 

Ως Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου, διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία 
τις ακόλουθες εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις : 

- Εθνικό Πρωτάθλημα με τη συμμετοχή 180 αντισφαιριστών, 
- Εθνικό Πρωτάθλημα Masters Cup (8 καλύτεροι ανά ηλικιακή 

κατηγορία), 
- Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα για παιδιά 5-10 χρόνων με συμμετοχή 160 

αντισφαιριστών, 
- Διεθνές Πρωτάθλημα ITF-18 «Κύπελλο Αφροδίτη» με τη συμμετοχή 

70 αντισφαιριστών το οποίο διεξήχθηκε στον Ο.Α.Λευκωσίας Φιλντ 
Κλαμπ 

Διοργανώσαμε επίσης με επιτυχία Σεμινάριο Διαιτητών ITF Level 1 
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2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον Διοικητικό Εκσυγχρονισμό της ΟΑΚ σε μια 
προσπάθεια εναρμόνισης με τις οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού αλλά και άλλων φορέων όπως επίσης και στην καλύτερη 
στελέχωση της ΟΑΚ στο μέτρο των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Στο 
πλαίσιο αυτό : 

- Συνεργαστήκαμε με την Ernst & Young για τη δημιουργία 
Στρατηγικού Σχεδιασμού ΟΑΚ. 

- Ξεκινήσαμε την εφαρμογή των προνοιών του Κώδικα Χρηστής 
Διακυβέρνησης που απέστειλε ο ΚΟΑ. 

- Ενταχθήκαμε στο Σύστημα Κεντρικού Λογιστηρίου του ΚΟΑ 
- Εφαρμόσαμε τους Κανονισμούς Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. 
- Ολοκληρώσαμε τη θεσμοθέτηση Κριτηρίων για έκδοση ταυτότητας 

προπονητή.  
- Προχωρήσαμε στην πρόσληψη ως Διοικητικό Προσωπικό, Βοηθού 

Γραμματέα καθώς και συντηρητή Εθνικού Κέντρου Τένις. 
 

3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Το 2019 υπήρξε για μας, μια ιδιαίτερη χρονιά με πολλές δράσεις και 
παρουσίες, ενισχύοντας τη θέση της ΟΑΚ στο διεθνή χώρο. Μεταξύ 
άλλων :  

- Επισκέφθηκε την Κύπρο και είχε επαφές με την ηγεσία της ΟΑΚ, ο 
Εκτελεστικός  Διευθυντής της Tennis Europe Τόμας Χάμμερλ. 

- Επισκέφθηκε την Κύπρο και είχε επαφές με την ηγεσία της ΟΑΚ o 
Υπεύθυνος Ανάπτυξης της ITF Βίτορ Καμπράλ. Αξιολογήθηκε το 
προπονητικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Τένις και 
συμμετέχουμε στα προγράμματα Ανάπτυξης της ITF. 

- O Πρόεδρος της ΟΑΚ Νώντας Μεταξάς παρέστη στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Tennis Europe (28-31/3 - Βαλέτα), και στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της ITF (24-27/9 – Λισαβώνα), 
εξελέγη Μέλος της Επιτροπής Καταστατικού της ITF για την περίοδο 
2020-21,συμμετείχε στο ITF World Participants Conference που 
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. 

- Η Γενική Γραμματέας της ΟΑΚ Κάλια Κυριακίδου παρέστη στη 
συνεδρία της Tennis Europe στην Πράγα. 
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- To Μέλος του Δ.Σ. Παντελής Νέος, εξελέγη Μέλος της Επιτροπής 
Beach Tennis της ITF. 
 

4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – Εθνικό Κέντρο Τένις 

Στον τομέα των υποδομών η προσοχή μας συνεχίστηκε να εστιάζεται σε 
τρεις διαφορετικές εγκαταστάσεις που θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικές 
για την ισόρροπη ανάπτυξη του Τένις σε όλη την Κύπρο. 

- Εθνικό Κέντρο Τένις   
Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε 
διαβουλεύσεις με τον ΚΟΑ για την μεταβίβαση του Εθνικού Κέντρου 
Τένις στην Ομοσπονδία. Η προσπάθεια μας είναι, όταν αυτές 
ολοκληρωθούν να έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις για την 
οικονομική βιωσιμότητα της εγκατάστασης, αφού απαιτούνται 
μεγάλα κονδύλια για τη συντήρηση της, τα οποία αυτή τη στιγμή η 
Ομοσπονδία δεν διαθέτει.  Το Εθνικό Κέντρο Τένις είναι ένα 
επίτευγμα για το οποίο πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι που το 
έχουμε ως Ομοσπονδία. Δεν παύει όμως να είναι μια εγκατάσταση 
που ξεπέρασε τα 20 χρόνια ζωής και υπάρχει φυσιολογική φθορά. 
Είναι υπαρκτά τα προβλήματα και γνωστές οι βελτιώσεις που πρέπει 
να γίνουν. Είμαστε σε συζητήσεις με τον ΚΟΑ, στον οποίο ανήκει ως 
εγκατάσταση, για να δούμε πως θα συντηρήσουμε αυτή την τεράστια 
επένδυση, αλλά και τη μεταβίβαση του, υπό την ευθύνη της ΟΑΚ. 
 

- Όμιλος Αντισφαίρισης Λάρνακας  
Οι νέες εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας έχουν 
ολοκληρωθεί και εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος 
θα γίνει η μετεγκατάσταση του Ομίλου και τα εγκαίνια. Πρόκειται 
για μια σύγχρονη εγκατάσταση, που θα προσδώσει ποιοτική 
αναβάθμιση στο άθλημα της Αντισφαίρισης στη πόλη της Λάρνακας. 
 

- Όμιλος Αντισφαίρισης Πάφου 
Έχουμε πληροφορηθεί ανεπίσημα και αναμένουμε επιβεβαίωση, ότι 
επιτέλους έχει εγκριθεί από τον ΚΟΑ ποσό €38,000 για επίστρωση 
τριών γηπέδων του ΟΑΠ. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε την άνεση 
για να επιλύσουμε πάνω σε μακροπρόθεσμη βάση το θέμα του ΟΑΠ. 
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Για τις οικονομικές καταστάσεις θα ενημερωθείτε αναλυτικά από τον 
Ταμία κ. Γιώργο Κούντα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η οικονομική 
κατάσταση στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, και η υγειονομική κρίση που 
εξελίσσεται σε οικονομική, έχει ήδη αντίκτυπο στον αθλητισμό.  

Η Ομοσπονδία έχει ενημερωθεί ότι η κρατική χορηγία για τη φετινή χρονιά 
θα υποστεί περικοπές, που ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες για την επόμενη 
χρονιά. Ταυτόχρονα σε αρκετές περιπτώσεις οι διαχρονικοί χορηγοί του 
αθλητισμού και της Ομοσπονδίας ειδικότερα, είτε απομακρύνονται 
εντελώς, είτε μειώνουν τα ποσά των χορηγιών. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα της Τράπεζας Κύπρου που από φέτος έπαψε να είναι χορηγός 
μας. 

Είναι ένας τομέας, κρίσιμης σημασίας που χρειάζεται συνεχή και επίμονη 
δουλειά γιατί από αυτόν εξαρτώνται και οι δυνατότητες της Ομοσπονδίας 
να προσφέρει τις όσο καλύτερον δυνατές προϋποθέσεις στους αθλητές μας.    

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική 
στήριξη και βοήθεια του Ομίλου Φωτιάδη, με τον ΑΓΡΟ που όλα αυτά τα 
χρόνια είναι πραγματικός αιμοδότης της ΟΑΚ, όπως επίσης και στους 
υπόλοιπους χορηγούς μας, στην ΟΠΑΠ Κύπρου, την Petrolina, τις μπάλες 
Wilson, και τους συνεργάτες μας το Lemon Park, το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο, και την KPMG. 

Καταβάλλουμε όλοι μας, και εγώ προσωπικά, ιδιαίτερες προσπάθειες, 
ούτως ώστε το Τένις να συμπεριληφθεί στα αθλήματα που δικαιούνται 
επιχορήγηση από τις Στοιχηματικές Δραστηριότητες. Επίσημες αναφορές 
στη Βουλή, από έρευνες που παρουσίασε η Αρχή Στοιχημάτων έδειξαν ότι 
το 7-12% των χρημάτων που παίζονται στο στοίχημα, αφορούν αγώνες 
Αντισφαίρισης. Εφόσον καταφέρουμε να συμπεριληφθούμε στα αθλήματα 
αυτά, κάτι που δικαιούμαστε απόλυτα, τότε θα εξασφαλίσουμε ένα αρκετά 
σημαντικό σταθερό, και διαχρονικό έσοδο για την ΟΑΚ. 
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Φίλες και Φίλοι,  

Κλείνοντας, θα πρέπει να συγχαρώ όλους τους Ομίλους για τις προσπάθειες 
που καταβάλλουν. Στο Τένις έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες τόσο κρατικές, όσο και ιδιωτικές που προϋποθέτουν 
και τεράστιο ρίσκο από τους ανθρώπους που τις κάνουν. Πρέπει να είμαστε 
περήφανοι για το προϊόν που παρέχουμε στην κυπριακή νεολαία και στον 
κυπριακό αθλητισμό. Προσφέρουμε τη δυνατότητα, σε όλους τους πολίτες, 
και σε όλους τους νέους την επιλογή της υγιούς ενασχόλησης με τον 
αθλητισμό σε κάθε πόλη της Κύπρου, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, υπό την 
επιτήρηση και καθοδήγηση έμπειρων και καταξιωμένων προπονητών.  

Ταυτόχρονα όμως, για να έχεις αγωνιστικό αθλητισμό ικανοποιητικού 
επιπέδου πρέπει να έχεις στέρεες βάσεις. Και εδώ είναι που θα πρέπει να 
αποδώσω τα εύσημα σε όλους τους Ομίλους της ΟΑΚ. Εκεί είναι που 
γίνεται η πολλή δουλειά, και χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε αθλητές. Εκεί 
είναι που οι προπονητές μας παράγουν έργο, και εκεί είναι που 
αναδεικνύονται τα ταλένα μας. Στους Ομίλους μας, οφείλεται το γεγονός 
ότι η Αντισφαίριση είναι το πρώτο ατομικό άθλημα στην Κύπρο, 
και το δεύτερο μετά το ποδόσφαιρο από πλευράς αριθμού αθλητών. Στους 
Ομίλους οφείλεται η καθημερινή αγωνιστική δραστηριότητα για όλο το 
διάστημα του έτους, και η διοργάνωση δεκάδων εγχώριων και διεθνών 
πρωταθλημάτων υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, της Tennis Europe και 
της ITF, δραστηριότητα που έχει αναδείξει την Αντισφαίριση στην 
συνείδηση της κυπριακής κοινωνίας ως ένα εκ των κορυφαίων αθλημάτων 
στον τόπο μας. 

Για να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, αθλητές, προπονητές, 
διοικητικοί παράγοντες, και άλλοι πολλοί που βρίσκονται κοντά το τένις, 
χρειάζεται το κεφάλαιο. Ευγνωμοσύνη στον ΚΟΑ.  Ευγνωμοσύνη στους 
χορηγούς μας. Χρειάζεται όμως για την ΟΑΚ να εξευρεθούν κι άλλοι πόροι 
πέραν των υφιστάμενων χορηγών για να μπορέσουμε να φέρουμε την 
Αντισφαίριση εκεί που της αξίζει. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε την 
θεσμικά κατοχυρωμένη οικονομική ανεξαρτησία της Ομοσπονδίας με 
μόνιμους ή μακροχρόνιους πόρους που θα μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε 
σε βάθος και προοπτική πολλών ετών. 

Διαβιβάζω θερμές ευχαριστίες της ΟΑΚ, στον ΚΟΑ και στην ΚΟΕ για τη 
συνεχή και πολλαπλή στήριξη και για την αγαστή και πραγματικά άψογη 
συνεργασία. 
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Ευχαριστίες εκφράζω επίσης προς την ΕΑΚ και τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας, και σε όλους τους συντελεστές που αποτελούν το 
οικοδόμημα του τένις. Τους ομίλους/ακαδημίες, γονείς, προπονητές, 
διαιτητές, τους συνεργάτες μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την 
πολύτιμη βοήθεια τους, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, και το προσωπικό 
της ΟΑΚ, την Έρικα Σοφοκλέους, την Δόξα Ευγενίου, την Αλεξάνδρα 
Αραβίδου και τον Αχιλλέα Πέτρου. 

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου εκ μέρους των υπολοίπων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να απονείμω τον πιο μεγάλο έπαινο και τις πιο 
θερμές ευχαριστίες στους αθλητές μας που με την αγάπη τους για το τένις, 
το ήθος που επιδεικνύον, τις προσπάθειες και τις επιτυχίες τους μας κάνουν 
όλους υπερήφανους. 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Είναι πεποίθηση μου ότι πρωταρχικός σκοπός ύπαρξης και λειτουργίας 
μιας αθλητικής ομοσπονδίας είναι η ανάπτυξη του αγωνιστικού 
αθλητισμού, η προσέλκυση και ανάδειξη νέων παιδιών σε αθλητές όλων 
των επιπέδων και η παραγωγή αγωνιστικής δραστηριότητας.  

Επεκτείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι γενικότερα ο Αθλητισμός έχει 
δύο μεγάλες προκλήσεις. Πρώτον, είναι η συνεχής προσαρμογή στις 
ανάγκες της εποχής και δεύτερον την αδήριτη ανάγκη να συμβάλει για 
άμεση λύση των προβλημάτων της κοινωνίας.  

Με αυτό το σκεπτικό πορευτήκαμε μαζί τα τρία τελευταία χρόνια και θέλω 
να πιστεύω ότι λειτουργήσαμε και λάβαμε αποφάσεις προς όφελος του 
αγαπημένου μας αθλήματος της Αντισφαίρισης και του Αθλητισμού και της 
κοινωνίας γενικότερα. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους 
για τη συνεργασία που είχαμε τα τρία αυτά χρόνια. 

 

Νώντας Μεταξάς 

Πρόεδρος ΟΑΚ 

 


