Διευθυντής Σύνταξης
Ο Πάνος Λάρκος το 2005 αποφοίτησε από τη δημοσιογραφική σχολή του «Κέντρου
Αθλητικού Ρεπορτάζ» του Χρίστου Σωτηρακόπουλου στην Αθήνα. Από το ξεκίνημα της
καριέρας του δεν είχε ενδοιασμούς να δοκιμάσει πολλά και διαφορετικά πράγματα στον
χώρο της δημοσιογραφίας και αυτό θα το διαπιστώσετε από πρώτο χέρι με το βιογραφικό
του, το οποίο θα διαβάσετε πιο κάτω.
Πάρτε βαθιές ανάσες λοιπόν:
Αρχικά έκανε μια πρακτική για δυο μήνες στην εφημερίδα «Πολίτης» κατά τη διάρκεια των
σπουδών του, ενώ την ίδια περίοδο ήταν συντάκτης στην ελλαδική ιστοσελίδα
www.balla.gr με έμφαση στο διεθνές ποδόσφαιρο και στο τομέα του στοιχήματος. Το 2006
δημιούργησε την ιστοσελίδα www.betland.com.cy όπου ασχολήθηκε για πάνω από ένα
χρόνο επαγγελματικά με το στοίχημα.
Το Σεπτέμβριο του 2006 ξεκίνησε την συνεργασία του με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
(ΡΙΚ), όπου είναι υπεύθυνος για όλα όσα συμβαίνουν στις ομάδες με έδρα την επαρχία της
Λάρνακας. Επίσης, αναλαμβάνει μεταδόσεις ραδιοφωνικών αγώνων και μερικές φορές και
τηλεοπτικών. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι και τον Αύγουστο του 2008 διατηρούσε συνεργασία με
την εφημερίδα «Πολίτης».
Τον Αύγουστο του 2007 δέχθηκε πρόταση από την αθλητική ιστοσελίδα
www.protathlima.com, όπου είχε αναλάβει αρχικά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και της Αλκής και
στην πορεία πήρε και το ρεπορτάζ του Ερμή αλλά και της Ανόρθωσης. Η συνεργασία αυτή
τερματίστηκε τον Αύγουστο του 2011, όταν και αποφάσισε να μετακομίσει στη νέα
ιστοσελίδα www.balla.com.cy όπου είχε αναλάβει το ρεπορτάζ όλων των ομάδων που
εδρεύουν στην Λάρνακα.
Η συνεργασία του με την ιστοσελίδα balla διήρκησε μόλις εννέα μήνες, καθώς επέστρεψε
στο www.protathlima.com αναλαμβάνοντας χρέη αρχισυντάκτη από τον Ιούνιο του 2012.
Στην πορεία η εταιρεία αύξησε τον κύκλο εργασιών της προθέτοντας και το
shootandgoal.com στον όμιλο, κι έτσι από τον Ιούλιου το 2014 είχε την ευθύνη της
αρχισυνταξίας και αυτής της ιστοσελίδας.
Προηγουμένως, είχε συνεργαστεί με την ελλαδική εφημερίδα Match Money από το 2007
μέχρι και το 2009, όπου ήταν υπεύθυνος ανάλυσης των κυπριακών αγώνων.
Από τον Μάρτιο του 2008 έως και τον Μάρτιο του 2013 είχε συνεργασία με την LTV για
μετάδοση ξένων αγώνων, κυρίως του ισπανικού πρωταθλήματος.
Από τον Αύγουστου του 2008 μέχρι και σήμερα είναι ρεπόρτερ Ανόρθωσης, ΑΕΚ και Ερμή
στην εφημερίδα στον Φιλελεύθερο και το «GoalNews».

Η συνεργασία του με το protathlima και το shootandgoal τερματίστηκε στα μέσα Απριλίου
του 2015, αφού αποδέχθηκε την μεγάλη πρόκληση για να αναλάβει την αρχισυνταξία της
νέας ιστοσελίδας, www.themasports.com.

