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Ανδρέας: Ένας πραγματικός 

πολεμιστής που δημιούργησε μια 

ομάδα «Πολεμιστών»  
 

Η ιστορία αυτή αναπτύχθηκε από το έργο  

«Νέοι δρόμοι για ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της αυτοεργοδότησης με βάση τον 

τρόπο ζωής» 

 

Ανδρέας Κόκκινος 

Κύπρος, 2019 
 

ΠΩΣ Ο Ανδρέας ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 

Τον Ανδρέα τον γοήτευε ανέκαθεν ο αθλητισμός, και όνειρό του ήταν να κάνει μια καριέρα στον 

τομέα, ακολουθώντας το πάθος του. Ένα πάθος που δεν υποχώρησε ακόμα και όταν στην ηλικία των 

14 διαγνώστηκε με Προσωπο-ωμο-βραχιόνιο Μυϊκή Δυστροφία (FSHD), η οποία περιόρισε την 

κινητικότητά του· αντιθέτως, τον ενέπνευσε να ακολουθήσει και να ολοκληρώσει τις σπουδές του 

στη Διοίκηση Αθλητισμού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του, είναι σήμερα ένας ανεξάρτητος αθλητικογράφος σε μια 

ευυπόληπτη διαδικτυακή πύλη, όπου καλύπτει αγώνες μπάσκετ, του αθλήματος για το οποίο είναι 

περισσότερο παθιασμένος. Κυρίως όμως, το δραστήριό του πνεύμα και ο ενθουσιασμός του για το 
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άθλημα, του γέννησαν την ιδέα να δημιουργήσει μια καινούρια ομάδα μπάσκετ, την «EUC Alumni 

Warriors BC», που εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Μια ιδέα η οποία με σκληρή δουλειά και επίμονη προσπάθεια κατάφερε να γίνει πραγματικότητα. 

 

 

ΠΩΣ Ο Ανδρέας ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ  

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο τόσο του μάνατζερ όσο και του επικεφαλής προπονητή της EUC Alumni 

Warriors BC, ο Ανδρέας έφτιαξε μια ομάδα αποτελούμενη από πρώην μαθητές και ερασιτέχνες 

παίκτες οι οποίοι ήταν εκτός αθλήματος για αρκετό καιρό, αναζωπυρώνοντας την αγάπη τους για το 

άθλημα. Το μεγαλύτερο του επίτευγμα ήταν, ωστόσο, το γεγονός ότι κατάφερε να εμπνεύσει 

εκατοντάδες ανθρώπους να ακολουθήσουν και να υποστηρίξουν την ομάδα, η οποία έκανε τα 

πρώτα της βήματα στη δεύτερη κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, σε σύντομο όμως 

χρονικό διάστημα κατάφερε να ανελιχθεί στην πρώτη κατηγορία, δυναμώνοντας σήμερα ολοένα και 

περισσότερο.  
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ανδρέα ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Υποκινούμενος από τη δυναμική, φιλοπερίεργη και δραστήρια του φύση και ενδυναμωμένος από 

την υποστήριξη των φίλων και της οικογένειάς του, ο Ανδρέας θα συνεχίσει να ακολουθεί τα όνειρά 

του, ξεπερνώντας οποιοδήποτε εμπόδιο βρεθεί στον δρόμο του. Εργάζεται συνεχώς ώστε να 

βελτιωθεί σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, και να επεκτείνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

του ως προπονητή και μάνατζερ, με άμεσο στόχο να οδηγήσει την ομάδα του στην κατάκτηση του 

πρωταθλήματος στην κατηγορία του ερασιτεχνικού μπάσκετ.  

Και μετά… ποιος ξέρει; Ο ουρανός είναι το όριο! 
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Είναι πρόθυμος και έτοιμος να αρπάξει κάθε ευκαιρία που του επιφυλάσσει το μέλλον και είναι 

αποφασισμένος να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία του ώστε να ακολουθήσει μια καριέρα 

στο μπάσκετ είτε ως προπονητής και μάνατζερ είτε ως αθλητικογράφος! 

 

 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ανδρέα ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ; 

Όπως λέει ο ίδιος ο Ανδρέας, «παρόλο που μπορεί να ακούγεται κάπως κλισέ, αφήστε τα όνειρά σας 

να γίνουν η κινητήρια δύναμη για αυτό που θέλετε να πετύχετε. Όταν τα πράγματα μοιάζουν 

ακατόρθωτα και χωρίς προοπτικές, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες σας θα είναι αυτά που θα σας 

βοηθήσουν να αξιοποιήσετε την εσωτερική σας δύναμη και που θα σας ωθήσουν να καταβάλετε την 

επιπλέον προσπάθεια, ώστε να πετύχετε. Άλλωστε, τα όνειρα είναι ένας καθοριστικός παράγοντες 

στη ζωή και την προσωπικότητά σας. ΠΟΤΕ μη σταματήσετε να ονειρεύεστε, ΠΟΤΕ μη σταματήσετε 

να ακολουθείτε τα θέλω και τις φιλοδοξίες σας· το κίνητρο και η δύναμη να πετύχετε τους στόχους 

σας έρχεται μέσα από αυτά». 

 

Ευχόμαστε καλή τύχη στον Ανδρέα! 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση και τις δεξιότητες του Ανδρέα, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

kokkinosandreas@hotmail.com  

 


