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Ο Κώζηαο Χαηδερξήζηνο ζεσξείηαη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο πξνπνλεηέο 

βειηίσζεο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ παηθηώλ ζηελ Επξώπε θαη ηηο ΗΠΑ. Σηνπο 

αζιεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ζπκπεξηιακβάλνληαη παίθηεο ηεο Εζληθήο 

Ειιάδνο αληξώλ, αζιήηξηεο ηεο Εζληθήο Ειιάδνο γπλαηθώλ, θαζώο θαη επίιεθηνη 

αζιεηέο κηθξόηεξσλ ειηθηώλ. 

 Ο Κώζηαο μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηηο ΗΠΑ θαη ην NCAA, δηαηειώληαο βνεζόο 

γπκλαζηή ζην παλεπηζηήκην ηνπ Texas θαη πξώηνο γπκλαζηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Georgia. Αθόκα, εξγάζηεθε ζε θνξπθαία πξνπνλεηηθά θέληξα, όπνπ είρε ηελ 

επθαηξία λα πξνπνλήζεη αζιεηέο από ην NFL, NBA, θαζώο θαη από άιια 

επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα. 

 Επηζηξέθνληαο ζηελ Ειιάδα εξγάζηεθε ζαλ γπκλαζηήο ζηελ νκάδα κπάζθεη ηνπ 

Παλησλίνπ, ελώ ηελ επόκελε ρξνληά κεηαπήδεζε ζηνλ Οιπκπηαθό. Τε ζεδόλ 2006 – 

2007 επέζηξεςε ζηελ νκάδα κπάζθεη ηνπ Παλησλίνπ όπνπ εξγάδεηαη κέρξη ζήκεξα. 

Καη ζηηο δπν απηέο νκάδεο ζπλέδεζε ην όλνκα ηνπ κε επηηπρίεο ζηελ Ειιάδα θαη ηελ 

Επξώπε, ελώ εθάξκνζε πξσηνπνξηαθά θαη θαηλνηόκα πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ επηηπρία ησλ νκάδσλ, αιιά θαη ζηελ αλάδεημή λέσλ παηθηώλ, 

όπσο ηνπ Σνθνθιή Σρνξηζαλίηε. 

 Η αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηδαληθνύ πεξηβάιινληνο, όπνπ νη αζιεηέο θαη 

αζιήηξηεο ζα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, νδήγεζε 

ηνλ Κώζηα λα δεκηνπξγήζεη ην Performance 22, ην κνλαδηθό εμεηδηθεπκέλν γηα 

αζιεηέο πξνπνλεηηθό θέληξν, ζην Εζληθό Κέληξν Τέληο ζην OAKA. Κάησ από ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ Κώζηα θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ θαη ζπλδπάδνληαο κεζόδνπο 

νιηζηηθήο θαη παξαδνζηαθήο θηινζνθίαο, νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ηνπ έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα βηώζνπλ κηα κνλαδηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξνπόλεζε. 

 Πάληα κε γλώκνλα ηελ κεηάδνζε ηεο γλώζεο θαη ησλ θαηλνηόκσλ κεζόδσλ πνπ 

εθαξκόδεη ζηνπο αζιεηέο θαη ηηο νκάδεο ηνπ, ν Κώζηαο Χαηδερξήζηνο δηνξγαλώλεη 

θάζε ρξόλν κε επηηπρία, ζεκηλάξηα όπνπ αλαπηύζζεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ παηθηώλ θαη ησλ παηθηξηώλ όισλ ησλ 

επηπέδσλ. Παξάιιεια, είλαη ζπρλόο νκηιεηήο ζε εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα ηνπ θιάδνπ, 

ελώ αξζξνγξαθεί ζπρλά ζε πεξηνδηθά θαη ηζηνζειίδεο. 

 Ο Κώζηαο είλαη απόθνηηνο ηνπ ΤΕΦΑΑ Αζελώλ κε εηδηθόηεηα ζην κπάζθεη θαη 

θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν Master ζηελ Εξγνθπζηνινγία θαη ηελ Αζιεηηθή 

Δηαηξνθή, από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Texas (The University of Texas at Austin). Η 

δηαξθήο δίςα γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο γλώζεο, ώζεζε ηνλ Κώζηα ζε πξσηνπνξηαθέο 

ζπλεξγαζίεο κε επηζηήκνλεο θαη πξαθηηθνύο από ηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό, 

αλνίγνληαο λένπο νξίδνληεο ζηνπο ηνκείο ηεο πξνιεπηηθήο άζθεζεο θαη ηεο 

απνθαηάζηαζε - επαλέληαμεο από ηξαπκαηηζκνύο. 
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