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Γνωρίστε τους αθλητές μας
• Η Στέλλα Χριστοφόρου και ο Σάββας Σάβ-

βα, δύο από τα ανερχόμενα αστέρια του 

ΓΣΠ.

• Ανδρέας Στυλιανού: Από τις παλιές, μεγά-

λες μορφές του κυπριακού κλασσικού αθλη-

τισμού, αλλά και του ποδοσφαίρου.

Σελ. 3

Πιο εύκολη πρόσβαση 

στο ΓΣΠ
Υπογράφηκαν πρόσφατα τα συμβόλαια για την 
κατασκευή ανισόπεδου κόμβου παρά το νέο ΓΣΠ. 
O κόμβος αναμένεται ότι θα διευκολύνει σε μεγάλο 
βαθμό όσους επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του 
ΓΣΠ και ιδιαίτερα τους φιλάθλους.

Σελ. 5

7-12 Δεκεμβρίου

Doha Gymnasiade 2009 

Εντατική προετοιμασία ξεκίνησαν οι αθλητές του 
ΓΣΠ που θα λάβουν μέρος στην Παγκόσμια Γυμνα-
σιάδα, η οποία θα διεξαχθεί στην Ντοχά του Κατάρ 
από τις 7 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2009.

Τα ονόματα των αθλητών του ΓΣΠ που είναι στην 
ομάδα για τους αγώνες στο Κατάρ είναι:

Προπονητής Σπύρος Σπύρου: Εβελίνα Χαρι-

δήμου (100μ, 200μ, Σκυταλοδρομία), Στέλλα 

Χριστοφόρου (1000μ), Μερόπη Παναγιώτου 

(1000μ), Στέφανος Δαλίτης (100μ), Χρίστος Δη-

μητρίου (1000μ), Ραφαήλ Νικοδήμου (3000μ). 

Προπονητής Λουκάς Καλογήρου: Λεoντία Καλλέ-

νου (Ύψος), Στέφανη Ραζή (Ύψος).

Προπονητής Βασίλι Γκρούμοφ: Μιχά-

λης Κλατσιάς (Δισκοβολία), Απόστο-

λος Τσακκιστός (Σφαιροβολία).

Προπονητής Κούλης Βασιλειά-
δης: Κάθριν Μπίτη (Σφυρο-

βολία).

Η διοργάνωση είναι η πρώ-
τη του είδους της που θα 
πραγματοποιηθεί στη Μέση 
Ανατολή. Τα αγωνίσματα 
θα πραγματοποιηθούν στο 
στάδιο Khalifa, στο κλειστό 
Aspire Dome και στο κολυμβητή-
ριο Hamad Aquatic Centre.

Το 2010, το Κατάρ θα φιλοξενήσει 
τους Παγκόσμιους Αγώνες Κλειστού 
Στίβου.

Ένα ξενοδοχείο… λειτουργεί στην καρδιά του ΓΣΠ

Allegra GSP Sport Center
Ένας αθλητικός ξενώνας, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει αθλητές και ομάδες με όλες τις ανέσεις ενός 
καλού ξενοδοχείου, λειτουργεί από τις αρχές Νοεμβρίου στο στάδιο ΓΣΠ. Η νέα προσθήκη στο πιο σύγ-
χρονο αθλητικό κέντρο της Κύπρου το καθιστούν εφάμιλλο παρόμοιων εγκαταστάσεων της Ευρώπης. 

Το Allegra GSP Sport Center είναι ένας μοναδικός χώρος, ο οποίος συνδυάζει χώρους διαμονής, αθλη-
τικές εγκαταστάσεις για προπόνηση και ευπροσάρμοστες πολυλειτουργικές αίθουσες για διοργάνωση 
κάθε είδους εκδηλώσεων. Το Allegra θέτει πλέον ψηλά τον πήχη, καθώς έρχεται να καλύψει τις νέες διε-
θνείς τάσεις που απαιτούν υψηλά επίπεδα αθλητισμού και εταιρικές λειτουργικές εγκαταστάσεις. 

Η πρώτη παρουσίαση του έργου έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2009 από τον πρόεδρο του ΓΣΠ, Δώρο Ιωαν-
νίδη, που όπως τόνισε, «είναι ένα πρωτοποριακό έργο, το οποίο έγινε πραγματικότητα με την πλήρη 
συνεισφορά του ΚΟΑ», 
τον οποίο ευχαρίστησε. 
«Προτεραιότητα σ’ αυτό 
θα έχουν τα πρωτόκολ-
λα του ΚΟΑ. Έχουν δρο-
μολογηθεί όλες οι δια-
δικασίες για τη σωστή 
εκμετάλλευσή τους και 
τη φιλοξενία αθλητών, 
ώστε να ανταποκριθούν 
στο σχεδιασμό τους».

Σελ. 4-5

Τα γραμματόσημα 

των 10χρονων
Συλλεκτική αναμνηστική έκδοση γραμματο-
σήμου, με την ευκαιρία των εορτασμών για τα 
10χρονα του νέου σταδίου ΓΣΠ, εξέδωσε ο Γυ-
μναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια». Τα γραμμα-
τόσημα είναι αξίας €0,51. Εκδόθηκαν μόνο 1.500 
γραμματόσημα. Από δύο γραμματόσημα απο-
στέλλονται στα μέλη του ΓΣΠ μαζί με το παρόν, 
τρίτο τεύχος του ενημερωτικού του δελτίου.

Ένα φιλικό στάδιο 

για άτομα με αναπηρίες 
Το στάδιο ΓΣΠ προχώρησε στην αναβάθμιση των 
χώρων του που χρησιμοποιούνται από άτομα με 
αναπηρίες. Παράλληλα δημιούργησε στην ανα-
τολική κερκίδα του Σταδίου νέο σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών. Η παρουσίαση των νέων χώρων έγινε 
στις 10 Νοεμβρίου 2009. 

Ο γενικός διευθυντής του σταδίου ΓΣΠ, Φοίβος 
Κωνσταντινίδης, δήλωσε ότι τα σύγχρονα στάδια 
είναι πολυμορφικοί χώροι που φιλοξενούν διαφό-
ρων τύπων εκδηλώσεις, κάτι που προϋποθέτει την 
ύπαρξη διευκολύνσεων για όλο τον πληθυσμό. Ει-
δικά για τα άτομα με αναπηρίες, επαναβεβαίωσε 
την πρόθεση του Συλλόγου για συνεχή αναβάθμι-
ση των χώρων και των υπηρεσιών που απαιτού-
νται για την ασφαλή διακίνηση και φιλοξενία τους 
στο Στάδιο και ανέφερε ότι προγραμματίζονται 
στο άμεσο μέλλον και άλλα έργα.

Σελ. 7 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος 

«Τα Παγκύπρια» σάς εύχεται 

Καλά Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένο 2010
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Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου

«Τα Παγκύπρια»
 Δώρος Μ. Ιωαννίδης  Πρόεδρος 

 Κώστας Κωνσταντινίδης  Αντιπρόεδρος Οικονομικών

 Γεώργιος Π. Μιτσίδης  Γενικός Γραμματέας 

 Κώστας Τσιάππας Ταμίας

 Ντίνος Μιχαηλίδης  Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου 

 Σύμβουλοι:

Κώστας Ματσουκάρης, Ανδρέας Φωτιάδης, Φρίξος Κλεάνθους, Κώστας Σχίζας, Κίκκος Φωτιάδης, Κωστάκης 
Κουτσοκούμνης, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Χριστόδουλος Συμεωνίδης, Πάρις Παπαέλληνας, Ιάκωβος Γαβάς, 
Χρίστος Τριανταφυλλίδης

Μέλη:

Δημήτρης Ιωάννου, Νεοκλής Λυσάνδρου

καλοσώρισμα

Υπεύθυνος έκδοσης

Γυμναστικός Σύλλογος

«Τα Παγκύπρια»

ΣΤΑΔΙΟ Γ.Σ.Π. ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ,
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Τ.Κ. 21099, 1501, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: (+357) 22874050

Φαξ: (+357) 22512731

www.gsp.org.cy     info@gsp.org.cy

Εκδότης

ΓΝΩΡΑ 

Σύμβουλοι Επικοινωνίας

Τηλ: (+357) 22441922

Φαξ: (+357) 22519743

www.gnora.com     info@gnora.com

Άνθρωπος μειλίχιος, πράος, με σημαντική παρουσία στην κυπριακή κοινωνία. 
Καταξιωμένος αρχιτέκτονας, καλός οικογενειάρχης, με σημαντική παρουσία 
και προσφορά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, με ιδιαίτερη αγάπη προς 
τη πατρίδα του.
Ο Ιάκωβος Φιλίππου γεννήθηκε πριν 79 χρόνια στη Γαλάτα Σολέας. Μετά τη 
αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, σπούδασε αρχιτεκτονική στο 
Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, ίδρυσε με τον 
αδελφό του, Ανδρέα, το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ι+Α Φιλίππου. Αμέσως αρχίζει 
και η πολυσχιδής προσφορά του σε διάφορους τομείς της κοινωνίας μας, που 
έχουν σχέση κυρίως με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 
Σύντομα έρχεται η καταξίωση. Τόσο επαγγελματικά, ως αρχιτέκτονας, αλλά 
και ως άνθρωπος με ξεχωριστές ικανότητες και θέληση για προσφορά προς 
το συνάνθρωπό του. Το αρχιτεκτονικό του γραφείο αναπτύσσει έντονη δρα-
στηριότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται αποδεκτό για 
τον επαγγελματισμό του και ο αρχιτέκτονας Ιάκωβος Φιλίππου αναγνωρίζε-
ται για τις ικανότητές του.
Στο χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού, η παρουσία του είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική και η προσωπικότητά του αφήνει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. 
Υπηρετεί από πολλές θέσεις το σωματείο ΑΠΟΕΛ.  Ως πρόεδρος του, συμβάλ-
λει σημαντικά στην ανέγερση του οικήματος και των αθλητικών του εγκατα-
στάσεων.
Μέχρι του θανάτου ήταν αντιπρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Τα Παγκύ-
πρια.  Ήταν το αρχαιότερο, αλλά και πιο αγαπητό μέλος του. Πάντοτε πρόθυ-
μος να ακούσει, να συζητήσει, αλλά και να επιλύσει οποιαδήποτε προβλήμα-
τα.
Η προσφορά του στη ανέγερση του νέου Σταδίου σημαντική και ιδιαίτερη. Η 
παρουσία του συνεχής.

Στο ΓΣΠ ήθελε να είναι πάντα παρών. Εξάλ-
λου, εκεί πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής 
του. Είναι το μοναδικό μέλος που τιμήθηκε 
από τον ΓΣΠ για τις πολύτιμες υπηρεσίες του, 
ενώ βρισκόταν στη ζωή. Σύντομα, το Συμ-
βούλιο του ΓΣΠ θα τιμήσει τη μνήμη του με 
το δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Εκτός από τον αθλητισμό, υπηρέτησε τη Λευ-
κωσία ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
και ως αντιδήμαρχος.
Από τη θέση του προέδρου του Αντιναρκωτικού Συνδέσμου, υπηρέτησε το 
συνάνθρωπό του στο δύσκολο αυτόν τομέα. Επίσης συμμετείχε σε πολλούς 
άλλους οργανισμούς και πολιτιστικά ιδρύματα. 
Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές του αποχωρισμού, απαλύνει τον πόνο πάντοτε η 
αγάπη των συνανθρώπων.  Ο Ιάκωβος Φιλίππου είχε την αγάπη όλων μας και 
αυτό οφείλεται στο χαρακτήρα του, αλλά και στην προσωπικότητα του. Ανα-
λογιζόμενοι τη παρουσία του βλέποντας την όλη πορεία του, μόνο λόγια καλά 
υπάρχουν, λόγια που αφορούν το εξαιρετικό έργο που αφήνει πίσω του, την 
ιδιαίτερη προσφορά και την αγάπη του προς το συνάνθρωπο και την πατρίδα 
του. Το κενό που αφήνει ο χαμός του είναι μεγάλο, όσο μεγάλος είναι και ο πό-
νος από τον ξαφνικό θάνατό του.
Η καλή μνήμη που τον συνοδεύει θα δώσει κουράγιο στη αγαπημένη του σύ-
ζυγο, τα παιδιά του, Αλέκο και Άλκη, και σε όλη τη οικογένειά του για να αντέ-
ξουν τη δοκιμασία του θανάτου του αγαπημένου τους.
Με αυτά τα λίγα λόγια, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Οικογένεια του ΓΣΠ και οι 
φίλοι του αποχαιρετούμε συγκινημένοι τον αγαπητό μας Ιάκωβο Φιλίππου, 
ευχόμενοι να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο Ιάκωβος Φιλίππου

Αγαπητά μέλη,

Κρατάτε ήδη στα χέρια σας την τρίτη έκδοση του 
ενημερωτικού μας δελτίου, για την οποία μπο-
ρούμε να πούμε ότι δυσκολευτήκαμε να επιλέ-
ξουμε τα θέματα που θα δημοσιεύαμε και αυτά 
που θα αφήναμε για την επόμενη έκδοση!

Το ενημερωτικό δελτίο του ΓΣΠ έτυχε πολύ θε-
τικών σχολίων και ήδη πολλοί φίλοι και συνερ-
γάτες απευθύνθηκαν σε μας για να μας προω-
θήσουν υλικό για δημοσίευση. Πολλοί είναι αυ-
τοί στους οποίους το έντυπο του ΓΣΠ ξύπνησε 
αναμνήσεις, και θυμήθηκαν ότι έχουν αρχειακό 
υλικό που αφορά τον κλασσικό αθλητισμό στην 
Κύπρο αλλά κυρίως το γυμναστικό μας Σύλλογο. 
Θα χαρούμε πολύ να αξιοποιήσουμε κάθε υλι-
κό, φωτογραφικό ή γραπτό, που θα φτάσει κοντά 
μας, φτάνει αυτό να τύχει της έγκρισης της εκδο-

τικής ομάδας που έχει την επιμέλειά του.

Βέβαια, σε αυτή την έκδοση είχαμε και πολλά 
δικά μας νέα που έπρεπε να προωθηθούν για δη-
μοσίευση, αφού πολλές από τις εξαγγελίες μας 
έγιναν ήδη πράξη: Αποπεράτωση των αθλητι-
κών ξενώνων, βελτίωση των χώρων για άτομα με 
κινητικές δυσκολίες στα γήπεδα του αθλητικού 
μας κέντρου και πολλά άλλα.

Θα σταθώ ιδιαίτερα στην έναρξη των εργασι-
ών για τη δημιουργία κυκλοφοριακού κόμβου 
κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, οι 
οποίες σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης θα αρχίσουν πριν το τέλος του 2009. Αυτό το 
έργο είναι πολύ σημαντικό για όσους επισκέπτο-
νται το ΓΣΠ και ειδικά τους φιλάθλους που προ-
σέρχονται σε αθλητικές συναντήσεις μεγάλου 
ενδιαφέροντος. 

Δυστυχώς μέσα από αυτή την έκδοση έπρεπε να 
αποχαιρετίσουμε για πάντα και έναν πολύ καλό 
φίλο και συνεργάτη, τον Ιάκωβο Φιλίππου, ο 
οποίος για πολλά χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσί-
ες του στον ΓΣΠ αλλά και στον κυπριακό αθλητι-
σμό γενικότερα. Ο Ιάκωβος έφυγε, τόσο ξαφνικά, 
ελάχιστες μέρες μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση του Συλλόγου μας στην οποία συμμετείχε. Αι-
ωνία του η μνήμη.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα μέλη 
του ΓΣΠ, στο προσωπικό και σε όλους τους συ-
νεργάτες μας καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμέ-
νο 2010.

Δώρος Μ. Ιωαννίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΣΠ

Πολλά τα… «νέα του ΓΣΠ»
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γνωρίστε τους αθλητές μας

Στέλλα Χριστοφόρου

Νέοι Αθλητές του ΓΣΠ

Ανδρέας Στυλιανού

Σάββας Σάββα 

Παλιές δόξες

Ημερομηνία γεννήσεως: 2 Μαρτίου 1992

Τόπος γεννήσεως: Λεμεσός 

Σπουδές/ εργασία: Μαθήτρια στο  Pascal English School – Λεμεσός

Αγώνισμα: 800μ, 1500μ, αγωνίζεται και στα 4 x 400μ

Όνομα προπονητή: Σπύρος Σπύρου

Ατομική επίδοση:

 • 800μ – 2.07.80 - Σλοβακία 2009 

 • 1500μ – 4.27.82 (Παγκύπρια επίδοση κάτω των 17 χρόνων

  Σλοβακία 2009)

Μεγαλύτερες διακρίσεις (για τα τελευταία δύο χρόνια): 

 • 8η Θέση – Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών - Σλοβακία 2009

 • 1η Θέση – ΑΜΚΕ 2009 στα 800μ – Λευκωσία

 • 1η Θέση – ΑΜΚΕ 2009 στα 1500μ – Λευκωσία

 • 2η Θέση – ΑΜΚΕ 2009 στα 4 x 400μ – Λευκωσία

 • 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες 2009 στα 1500μ 

 • 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών 2008 στα 800μ 

 • 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών 2009 στα 800μ 

 • 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες 2009 στα 4 x 400μ 

 • 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων 2008 στα 800μ 

• 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων 2008 στα 1500μ 

• 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων 2009 στα 800μ 

• 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων 2009 στα 1500μ 

• 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων 2008 στα 800μ 

• 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων 2008 στα 1500μ 

• 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων 2008 στα 4 x 400μ 

• 1η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων 2009 στα 4 x 400μ 

• 2η Θέση – Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων 2009 στα 400μ 

Επόμενος στόχος: Χρόνος κάτω από 2.06’’ στα 800μ και 
μετάλλιο στη Γυμνασιάδα του Κατάρ.

Προπόνηση: 13-15 ώρες την εβδομάδα

Ημερομηνία Γεννήσεως: 11 Οκτωβρίου 1987

Τόπος Γεννήσεως: Ποτάμι – Λευκωσία

Σπουδές/ Εργασία: 2ο έτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών – Γυμναστής

Αγώνισμα: Δέκαθλο 

Όνομα προπονητή: Ανδρέας Καλογήρου

Ατομική επίδοση: 6253 βαθμοί 

Μεγαλύτερες διακρίσεις:

 • 1η Θέση στους Παγκύπριους Αγώνες 2008-2009 στη Λευκωσία

 • 3η Θέση στο Σύνθετο Κλειστού Στίβου 2009 στην Αθήνα

 • 14η Θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Bruno Zauli 2009 στο   

  Μάριμπορ (Σλοβενία) 

 • 2η Θέση στους Πανελλήνιους Αγώνες 2009, κάτω των 23 ετών,  
  στην Αθήνα (με σύνολο 6184 βαθμούς) 

Ώρες προπόνησης: Περίπου πέντε ώρες κάθε μέρα

Αθλητής του Στίβου, και ποδοσφαιριστής παράλληλα, ήταν ο Ανδρέας Στυλια-
νού. Στα 16 χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο υπήρξε και πρωταθλητής στο μή-
κος και στο ύψος, όπου κατείχε παγκύπρια ρεκόρ, κάτι πολύ δύσκολο για έναν 

ποδοσφαιριστή. Στο μήκος έσπασε το παγκύπριο ρε-
κόρ στο ΓΣΠ με 7.30μ., τρεις μέρες μετά από αγώνα 
ποδοσφαίρου που είχε!
Ο Ανδρέας Στυλιανού γεννήθηκε στην Πάφο το 1942. 
Ξεκίνησε την αθλητική του σταδιοδρομία το 1958 ως 
ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΠ. Παράλληλα επιδόθη-
κε στον κλασσικό αθλητισμό. Το 1959, κλήθηκε στην 
Εθνική ομάδα Στίβου και εκπροσώπησε την Κύπρο σε 
αθλητική συνάντηση με το Ισραήλ στο άλμα εις μή-
κος και στο άλμα εις ύψος, αφού στο μεταξύ απολύ-
θηκε από τα κρατητήρια, στα οποία τον είχαν κλείσει 
για οκτώ μήνες οι βρετανικές αποικιοκρατικές αρχές. 

Το 1960, γράφτηκε στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του αγωνιζόταν ως αθλητής στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο και 
αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ελλάδας στο στίβο. Παράλληλα αγωνιζόταν ως 
ποδοσφαιριστής, αρχικά στον Αθλητικό Όμιλο Δάφνης και αργότερα στον 
Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο. 
Επανήλθε στην Κύπρο το 1963 και εντάχθηκε στο ΑΠΟΕΛ και στον ΓΣΠ ως 
αθλητής στίβου. Το 1965, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου. Το 1967, ήταν πρώτος σκόρερ του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Α’ 

κατηγορίας με 29 τέρματα, όπως και το 1971 με 11 τέρματα. Το 1970, του ανα-
τέθηκε η αρχηγία της Εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας και του ΑΠΟΕΛ, τιμητι-
κός τίτλος που διατήρησε μέχρι τον τερματισμό της ποδοσφαιρικής του στα-
διοδρομίας, το 1978. Τις σεζόν 1972-1973 και 1973-1974, η Ένωση Αθλητικο-
γράφων Κύπρου τον βράβευσε ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς.

Στο στίβο, το 1960 και το 1961, ως αθλητής του Γ.Σ. Κόροιβος, κέρδισε πρώ-
τη νίκη στους Παγκύπριους Αγώνες στο άλμα εις ύψος (1.75μ. και 1.85μ. 
αντίστοιχα). Στο ίδιο αγώνισμα, ως αθλητής του ΓΣΠ, πρώτευσε και το 1968 
(1.85μ.). Από το 1966 και για πέντε συνεχή χρόνια, κέρδιζε το αγώνισμα του 
άλματος εις μήκος.

Το καλοκαίρι του 2004, ο Ανδρέας Στυλιανού 

ήταν ο πρώτος λαμπαδηδρόμος που 

μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα της Αθήνας 

στη διαδρομή της από την Κύπρο. 

(ΦΩΤΟ: ΚΥΠΕ)
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Οι εγκαταστάσεις του ΓΣΠ στη Λευκωσία 

είναι από τις αρχές Νοεμβρίου ένα 

μοντέρνο αθλητικό κέντρο εφάμιλλο 

παρόμοιων εγκαταστάσεων της 

Ευρώπης. Με την έναρξη των εργασιών 

του Allegra GSP Sport Center, το 

αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ ολοκλήρωσε 

τον αρχικό του σχεδιασμό.

Το Allegra είναι ένας μοναδικός χώρος, ο οποίος 
συνδυάζει χώρους διαμονής, αθλητικές εγκατα-
στάσεις για προπόνηση και ευπροσάρμοστες πο-
λυλειτουργικές αίθουσες για διοργάνωση κάθε εί-

δους εκδηλώσεων. Εί-
ναι η νέα προσθήκη 
στο συγκρότημα στα-
δίων του ΓΣΠ και θέ-
τει ψηλά τον πήχη, κα-
θώς έρχεται να καλύ-
ψει τις νέες διεθνείς τά-
σεις που απαιτούν υψη-
λά επίπεδα αθλητισμού 
και εταιρικές λειτουργι-
κές εγκαταστάσεις. Εί-
ναι ένας μοντέρνος χώ-
ρος, ιδιαίτερα προσεγ-
μένος, ο οποίος ολο-
κληρώθηκε τον Οκτώ-

βριο του 2009 και λειτούργησε το Νοέμβριο.

Το Allegra προσφέρει εξαιρετικό χώρο διαμονής, 
αλλά παράλληλα είναι σε θέση να προσφέρει πα-
κέτα διαμονής προσαρμοσμένα σε ατομικές αλλά 
και ομαδικές ανάγκες. Τα 21 ευρύχωρα δωμά-
τια (30τ.μ.), επιπλωμένα με γούστο, προσφέρουν 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις που αναζητά ο επισκέ-
πτης. Οι ανέσεις που παρέχονται έχουν προβλε-
φθεί, ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των επι-
σκεπτών.

Πρόκειται για έναν αθλητικό ξενώνα, ο οποί-
ος μπορεί να φιλοξενήσει αθλητές και ομάδες με 
όλες τις ανέσεις ενός καλού ξενοδοχείου, και επι-
πρόσθετα παρέχει αθλητικές εγκαταστάσεις για 
προπόνηση.

Η πρώτη παρουσίαση του έργου έγινε στις 13 Νο-
εμβρίου 2009 από τον πρόεδρο του ΓΣΠ, Δώρο Ιω-
αννίδη, που όπως τόνισε, «είναι ένα πρωτοπορι-
ακό έργο, το οποίο έγινε πραγματικότητα με την 
πλήρη συνεισφορά του ΚΟΑ», τον οποίο ευχαρί-
στησε. «Προτεραιότητα σ’ αυτό θα έχουν τα πρω-
τόκολλα του ΚΟΑ. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι δι-
αδικασίες για τη σωστή εκμετάλλευσή τους  και τη 
φιλοξενία αθλητών, ώστε να ανταποκριθούν στο 

σχεδιασμό τους.  Πιστεύω ότι είναι ένα δύσκολο  
εγχείρημα, το οποίο θα παρακολουθούμε με με-
γάλη προσοχή, ώστε αφενός να μην επιφέρει ζη-
μιές και αφετέρου να εξυπηρετήσει τους αθλητές».

Η πρώτη ομάδα που φιλοξενήθηκε στο Allegra 
ήταν το ΑΠΟΕΛ, το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, 
πριν από τον κυριακάτικο αγώνα του με τη Νέα Σα-
λαμίνα, ενώ το ΑΠΟΕΛ διανυκτέρευσε στο Allegra 
και πριν τον εντός έδρας αγώνα του με την Ατλέτι-
κο Μαδρίτης για το Champions League.

Μεταξύ 19 και 23 Νοεμβρίου έμεινε στο Allegra 
ομάδα φωτομοντέλων από την Ελλάδα, που ήταν 
προσκεκλημένα στην Κύπρο από τον Σύνδεσμο 
Σχεδιαστών Κύπρου, ενώ μεταξύ 20 και 22 Νο-
εμβρίου φιλοξενήθηκαν αθλητές της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Καράτε.

Τα εγκαίνια του ξενώνα προγραμματίζεται να γί-
νουν το Φεβρουάριο του 2010 από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.

Σεμινάρια και συνέδρια
Για τους επαγγελματίες το Allegra διαθέτει ειδικά 
σχεδιασμένες αίθουσες με προηγμένης τεχνολογί-
ας οπτικοακουστικό εξοπλισμό για τη διοργάνωση 
σεμιναρίων, διαλέξεων, παρουσιάσεων και συνα-
ντήσεων. Το έμπειρο προσωπικό προσφέρει απο-
τελεσματικές υπηρεσίες ικανοποιώντας και τον 
πιο απαιτητικό πελάτη, εξασφαλίζοντας έτσι την 
επιτυχία σε κάθε εκδήλωση.

Ήδη το Νοέμβριο έγιναν τρία σεμινάρια. Στις 23 
με 24 Νοεμβρίου 2009 έγινε το σεμινάριο «Εσωτε-
ρική Διακρίβωση και Έλεγχος Επίδοσης Εργαστη-
ριακών Οργάνων».  Στις 25 και 26 Νοεμβρίου έγι-

νε το σεμινάριο «Ζωικοί εχθροί του αστικού περι-
βάλλοντος». Στις 27 και 28 του ίδιου μήνα έγινε το 
σεμινάριο «Συμπλήρωση και χειρισμός εγγράφων 
για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων βά-
σει της συμφωνίας AD».

 Άλλοι χώροι
Το μπαρ που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο και 
το guest lounge είναι πλήρως κλιματιζόμενα και 
διαθέτουν μεγάλες οθόνες για στιγμές χαλάρωσης 
και ηρεμίας.

Το Allegra, επίσης, παρέχει την ευχέρεια στους φι-
λοξενουμένους του να απολαύσουν τα γεύματά 

αφιέρωμα

Το νέο ξενοδοχείο… της Λευκωσίας

Allegra GSP Sport Center

Από την παρουσίαση του Allegra στους εκπροσώπους 

των ΜΜΕ στις 13 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για έναν 
αθλητικό ξενώνα, 

ο οποίος μπορεί να 
φιλοξενήσει αθλητές 

και ομάδες με όλες 
τις ανέσεις ενός

καλού ξενοδοχείου
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τους στον κομψό και ιδιαίτερα προσεγμένο χώρο 
του εστιατορίου με εξαιρετική θέα. Το μενού εί-
ναι εκλεκτικά διαμορφωμένο με έμφαση στα αγνά 
υλικά και τη θρεπτική αξία των γευμάτων.

Το Allegra παρέχει μία ατμόσφαιρα εκλεπτυσμέ-
νη, άνετη και φιλόξενη, κάνοντας τον επισκέπτη 
να νιώθει σαν στο σπίτι του.

GSP Stadium PO BOX 23626,

1685 Nicosia CYPRUS

Τηλ: +35722467000

www.allegragspsportcenter.com 

αφιέρωμα

Ανισόπεδος κόμβος κοντά
στο νέο στάδιο ΓΣΠ
Υπογράφηκαν, τον περασμένο Οκτώβριο, τα 
συμβόλαια μεταξύ της κυπριακής κυβέρνησης 
και της εταιρείας «Μιλτιάδης Νεοφύτου» για την 
κατασκευή του μεγαλύτερου οδικού έργου της 
χρονιάς με συνολικό κόστος €24,8 εκ. Το συμβό-
λαιο περιλαμβάνει οικονομικό κίνητρο επιτάχυν-
σης του έργου και καινοτομίες για ενίσχυση της 
οδικής ασφάλειας. 

Το εν λόγω έργο αφορά την κατασκευή ανισόπε-
δου κόμβου παρά το νέο ΓΣΠ και τη δημιουργία 
τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας στον αυτοκινητό-
δρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, μήκους 1.7χιλ. Πε-
ριλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέου αστικού 
οδικού δικτύου ανατολικά και δυτικά του αυτο-
κινητόδρομου, μήκους 2.2 χιλιομέτρων περίπου. 
Ο κόμβος θα εξυπηρετεί όσους χρησιμοποιούν 
σήμερα τη λεωφόρο Τροόδους για να φτάσουν 
στην περιοχή Ορφανίδη. Το δίκτυο θα συνδεθεί 
και με το Γέρι, την Αγλαντζιά και την Πανεπιστη-
μιούπολη.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Συγκοινωνιών, Νί-
κος Νικολαΐδης, κατά τη διάρκεια της υπογρα-
φής των συμβολαίων, στόχος είναι το έργο να 
ολοκληρωθεί σε 28 μήνες και πριν την ανάληψη 
από την Κυπριακή Δημοκρατία της προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2012. Για το σκοπό 

αυτό, επεσήμανε, εισάγεται για πρώτη φορά η 
πρόσθετη αμοιβή προς τον εργολάβο, εάν ολο-
κληρωθεί το έργο νωρίτερα. 

Ο διευθυντής των Δημοσίων Έργων, Αλέκος Μι-
χαηλίδης, αναφέρθηκε στις καινοτομίες του έρ-
γου για την προστασία των πολιτών και την 
ασφαλή διακίνησή τους. Μεταξύ αυτών είναι τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών (ΙΤS) κατά την κα-
τασκευή. Δηλαδή, η τοποθέτηση συστήματος, 
το οποίο θα ενημερώνει τους πολίτες για τα κα-
τασκευαστικά έργα, την τροχαία κίνηση και την 
ένδειξη ταχύτητας των οχημάτων. Άλλα χαρα-
κτηριστικά του έργου είναι η ειδική περίφραξη 
για προστασία του κοινού, αναβάθμιση και συ-
ντήρηση των υφιστάμενων γεφυρών και αλλαγή 
των εφεδράνων τους. «Ειδικότερα για την ομαλή 
διακίνηση των διερχομένων», εξήγησε ο κ. Μιχα-
ηλίδης «κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
θα υπάρχουν δύο συν δύο λωρίδες διακίνησης». 

Ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Δώρος Ιωαννίδης, δήλω-
σε σχετικά: «Είδα με μεγάλη χαρά ότι η κυβέρ-
νηση προχωρεί με την κατασκευή του κυκλοφο-
ριακού κόμβου, ο οποίος πιστεύω ότι θα διευκο-
λύνει σε μεγάλο βαθμό όσους επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις του ΓΣΠ και ιδιαίτερα τους φιλά-
θλους».

• 19 δωμάτια και δύο σουίτες

• Εστιατόριο 

• Αίθουσες αναψυχής με θέα  

 στα γήπεδο στίβου 

• Αίθουσες ξεκούρασης

• Ευρύχωρο λόμπι  

• Δωρεάν wi-fi 

• Μπαρ 

• Αίθουσες σεμιναρίων 

 για 50 άτομα 

• Υπηρεσίες καθαρισμού



6

Δεκέμβριος 2009 ειδήσεις

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2009 

η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΓΣΠ. Στη λογο-

δοσία του, για τα πεπραγμένα του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δώ-

ρος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε αρχικά στην ολο-

κλήρωση των έργων, τα οποία καθιστούν πλέ-

ον το αθλητικό συγκρότημα του ΓΣΠ πλήρες. 

Τόνισε δε, ότι είναι διεθνών προδιαγραφών και 

για πολλά χρόνια θα εξυπηρετεί τον κυπριακό 

αθλητισμό. 

Το αθλητικό συγκρότημα του ΓΣΠ διαθέτει σήμε-
ρα γήπεδο ποδοσφαίρου, Εθνικό Στάδιο Στίβου, 
βοηθητικό στάδιο και, από τις αρχές Νοεμβρίου 
2009, τους ξενώνες Allegra.

Στίβος
Αναφερόμενος στο Στίβο, ο κ. Ιωαννίδης παρατή-
ρησε πως το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καλύ-
τερη περίοδο του κυπριακού Στίβου οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στον ΓΣΠ. Σχολίασε πως «ενώ είχα-

με οδηγηθεί στη κατα-
στροφή από τη μικροπο-
λιτική κάποιων, που πί-
στευαν ότι ο αθλητισμός 
γίνεται με κομματικά και 
βαθμοθηρικά κριτήρια, 
με τη δημιουργία του δι-
κού μας αθλητικού κέ-
ντρου,  δώσαμε ώθηση 
στον αθλητισμό της Λευ-
κωσίας και σήμερα χαι-

ρόμαστε τους καρπούς αυτών των προσπαθειών. 
Όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό 
βρίσκουν εύκολα καταφύγιο στο φιλόξενο αθλη-
τικό κέντρο του ΓΣΠ.  Εδώ κανείς δεν κρίνεται από 
τη κοινωνική του προέλευση ή από τη θρησκεία 
και τις πεποιθήσεις του». Ο πρόεδρος του ΓΣΠ είπε, 
εξάλλου, ότι «Τουρκοκύπριοι αθλητές έχουν εγ-
γραφεί στον ΓΣΠ και συμμετέχουν σε όλες τις εκ-
δηλώσεις μας».

Για το θέμα των αναβολικών, ο κ. Ιωαννίδης συ-
νεχάρη τους προπονητές του ΓΣΠ, που δεν επέ-

τρεψαν να δοθούν ποτέ αυτές οι ουσίες σε αθλη-
τές του Συλλόγου και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι 
αυτό δεν θα γίνει ποτέ.

Γήπεδο ποδοσφαίρου
Ο κ. Ιωαννίδης στη λογοδοσία του δεν παρέλειψε 
να ευχαριστήσει το ΑΠΟΕΛ, την ΟΜΟΝΟΙΑ και τον 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ για την πολύχρονη εποικοδομητική 
συνεργασία τους.

Υποσχέθηκε ότι ο ΓΣΠ θα προσπαθήσει να έχει το 
γήπεδο πάντοτε σε άριστη κατάσταση, αλλά και 
να το βελτιώνει. Ανακοίνωσε ότι ήδη έχει γίνει ανα-
βάθμιση του φωτισμού και προγραμματίζεται να 
γίνουν κερκίδες στο τρίτο γήπεδο (βοηθητικό), 
όπου αγωνίζονται οι εφηβικές ομάδες. «Επίσης», 
ανέφερε, «είμαστε  στο στάδιο του προγραμματι-
σμού και συζητήσεων με επενδυτή για την αύξηση 
κατά 5.000 θέσεις της ανατολικής κερκίδας του κε-
ντρικού γηπέδου ποδοσφαίρου».                                             

Ενημερωτικό έντυπο
Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε και στο ενημερωτι-
κό έντυπο του Συλλόγου, οι πρώτες εκδόσεις του 
οποίου έχουν αποσπάσει πολύ καλά σχόλια. «Σκο-

πός του εντύπου αυτού», είπε, «είναι να φέρει τους 
φιλάθλους κοντά στο Στίβο, να τους γνωρίσει τους 
αθλητές μας, αλλά και να τους ενημερώνει για το 
Σύλλογο μας. Έχω πει πολλές φορές και ίσως έχω 
καταντήσει κουραστικός να το λέγω. Στον τόπο 
μας δίδουμε μεγαλύτερη προβολή σ’ έναν αγώνα 
τρίτης κατηγορίας  στο ποδόσφαιρο, παρά σ’ έναν 
αθλητή που κάνει παγκύπριο ρεκόρ στο Στίβο.  
Μετά, κάποιοι διερωτώνται γιατί δεν έρχεται ο κό-
σμος στο Στίβο. Είναι πολύ απλό. Ουδέποτε έχου-
με δώσει την απαραίτητη προβολή στο Στίβο.  Εί-
ναι γι’ αυτόν το λόγο που εκδίδουμε εμείς αυτό το 
έντυπο».

Ευχαριστίες
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ ευχαρίστησε τους αθλη-
τές και προπονητές του Συλλόγου, που θυσιάζο-
ντας πολύτιμο χρόνο από την προσωπική τους 
ζωή και την εργασία τους, κρατούν τον ΓΣΠ ψηλά 
στο χώρο του αθλητισμού. Ιδιαίτερες ευχαριστί-
ες απηύθυνε στο γενικό διευθυντή και το προσω-
πικό του ΓΣΠ, για τη μεγάλη προσπάθειά τους να 
λειτουργήσει σωστά τόσο ο Σύλλογος, όσο και το 
αθλητικό κέντρο. Ευχαρίστησε επίσης τους συνερ-
γάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αισιόδοξα μηνύματα για το σήμερα και το αύριο 

Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΓΣΠ

Από τη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 16 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι 

πρόκειται να αυξηθούν κατά 5.000 οι θέσεις της ανατολικής κερκίδας του κεντρικού γηπέδου ποδοσφαίρου.

«Θα γίνουν κερκίδες 
στο τρίτο γήπεδο 
(βοηθητικό) όπου 

αγωνίζονται οι 
εφηβικές ομάδες»

ΚΟΑ και ΚΟΕΑΣ
«Οι Σχέσεις του ΓΣΠ με τον ΚΟΑ και την 

ΚΟΕΑΣ είναι άριστες. Εξάλλου ο στόχος 

είναι κοινός», τόνισε στη λογοδοσία ο 

πρόεδρος του ΓΣΠ. Πρόσθεσε ότι «οι 

προϋπολογισμοί των γυμναστικών 

συλλόγων καλύπτονται σχεδόν 

εξολοκλήρου από τον ΚΟΑ» και ότι οι 

ανάγκες συνεχώς αυξάνονται. Όπως 

είπε: «Για να γίνει αθλητισμός υψηλού 

επιπέδου πρέπει να υπάρχουν και 

μεγαλύτερα κίνητρα. Αυτό πρέπει να το 

προσέξουν ιδιαίτερα ο ΚΟΑ και η ΚΟΕΑΣ. 

Οι γυμναστικοί σύλλογοι αποτελούν τη 

βάση του κλασσικού αθλητισμού. Δεν 

έχουν όμως την οικονομική δυνατότητα 

για να δωσουν πιο ελκυστικά κίνητρα. 

Αυτά πρέπει να δοθούν από τον ΚΟΑ, 

μέσα από μακροχρόνιους σχεδιασμούς, οι 

οποίοι όμως δεν πρέπει να είναι στατικοί».                                               
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ημερολόγιο σταδίου

Μελλοντικές εκδηλώσεις στο ΓΣΠ

Ποδόσφαιρο

Με τη συνεισφορά της MTN Κύπρου

Νέοι χώροι στο ΓΣΠ και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες 

Ά Κατηγορία
•  Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009, 14:30

  ΑΠΟΕΛ – Απόλλων

•  Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009, 14:30

  Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 

•  Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009, 18:00

  ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΠ Κινύρας

•  Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010, 19:00

  Ομόνοια – Δόξα

•  Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010, 18:00

  ΑΠΟΕΛ – Ένωση Νέων Παραλιμνίου

• Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010, 15:00

  Ομόνοια – ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς

• Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010, 19:00

  ΑΠΟΕΛ – Ερμής Αραδίππου

• Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010, 14:30

  Ομόνοια – Απόλλων

• Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010

  ΑΠΟΕΛ – Άρης

Β’ Κατηγορία
• Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009, 14:30

Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου

• Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2010, 17:00

Ολυμπιακός – Αλκή

• Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

Ολυμπιακός – ΑΣΙΛ

Κύπελλο
• Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009, 14:30

Ομόνοια – ΑΕΛ

•  Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2010, 18:00
ΑΠΟΕΛ – Εθνικός Άχνας

    Έγιναν
• Ομόνοια–Νέα Σαλαμίνα (Α’ Κατηγορία 

29/11/2009): 6.641εισιτήρια
• ΑΠΟΕΛ–Ατλέτικο Μαδρίτης (Champions 

League 25/11/2009): 21.178 εισιτήρια
• ΑΠΟΕΛ–Ανόρθωση (Α’ Κατηγορία 

21/11/2009): 8.992 εισιτήρια
• Ολυμπιακός–Ακρίτας (Β’ Κατηγορία 

20/11/2009): 284 εισιτήρια
• Ομόνοια-Ερμής (Α’ Κατηγορία 

16/11/2009): 7.257 εισιτήρια
• Ολυμπιακός-Αγία Νάπα (Β’ Κατηγορία 

11/11/2009): 111 εισιτήρια
• ΑΠΟΕΛ-ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς (Α’ Κατηγορία 

7/11/2009): 5.534 εισιτήρια
• Ολυμπιακός-ΜΕΑΠ (Β’ Κατηγορία 

7/11/2009): 344 εισιτήρια
• Ομόνοια-ΑΠΟΠ Κινύρας (Α’ Κατηγορία 

1/11/2009): 8.437 εισιτήρια
• Ομόνοια–Ολυμπιακός (Κύπελλο 

28/10/2009): 2.030 εισιτήρια
• Ολυμπιακός-Διγενής (Β’ Κατηγορία 

23/10/2009): 367 εισιτήρια
• ΑΠΟΕΛ-Εθνικός Άχνας (Α’ Κατηγορία 

26/10/2009): 6.079 εισιτήρια

Το στάδιο ΓΣΠ προχώρησε πρόσφατα στην ανα-
βάθμιση των χώρων του που χρησιμοποιούνται 
από άτομα με αναπηρίες. Παράλληλα δημιούργησε 
στην ανατολική κερκίδα του Σταδίου νέο σταθμό 
Πρώτων Βοηθειών. Η βελτίωση των υφιστάμενων 
και η δημιουργία των νέων χώρων επιτεύχθηκαν με 
την εθελοντική εργασία και συνεισφορά προσωπι-
κού και στελεχών της ΜΤΝ Κύπρου στο πλαίσιο του 
ετήσιου θεσμού κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας 
«21 μέρες φροντίδας και προσφοράς».

Η παρουσίαση των νέων χώρων έγινε στις 10 Νο-
εμβρίου 2009 σε ειδική εκδήλωση, στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΜΤΝ, αλλά και της 
Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, με τον πρόε-
δρό της, κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη. 

Ο γενικός διευθυντής του σταδίου ΓΣΠ, Φοίβος 
Κωνσταντινίδης, με τη σειρά του ευχαρίστησε 
και συνεχάρη την ΜΤΝ για την πρωτοβουλία, χα-
ρακτηρίζοντάς την ως μια ουσιαστική συνεισφο-
ρά στη βελτίωση των συνθηκών στα στάδια τόσο 
για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και το ευρύτε-
ρο κοινό. Αναφέρθηκε στις σύγχρονες πρακτικές 
και σχεδιαστικές παραμέτρους των σταδίων, τονί-
ζοντας ότι τα σύγχρονα στάδια είναι πολυμορφι-
κοί χώροι που φιλοξενούν διαφόρων τύπων εκδη-
λώσεις, κάτι που προϋποθέτει την ύπαρξη διευκο-
λύνσεων για όλο τον πληθυσμό. Ειδικά για τα άτο-
μα με αναπηρίες επαναβεβαίωσε την πρόθεση του 
Συλλόγου για συνεχή αναβάθμιση των χώρων και 
των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση και φιλοξενία τους στο Στάδιο και ανέ-
φερε ότι προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον 

και άλλα έργα στις εγκαταστάσεις του Σταδίου, τα 
οποία έχουν αποφασιστεί πρόσφατα με την ουσι-
αστική συμβολή της Οργάνωσης Παραπληγικών 
Κύπρου, την οποία και ευχαρίστησε θερμά. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκ-
πρόσωποι των Μ.Μ.Ε., άνθρωποι από το χώρο του 
αθλητισμού, καθώς επίσης φίλοι και συνεργάτες 
της ΜΤΝ και του σταδίου ΓΣΠ. 
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Δεκέμβριος 2009 ποδόσφαιρο

Την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Ά Κατηγορίας της σεζόν 2009-’10 θα έχουν η 
Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ. Οι αιώνιοι αντίπαλοι της Λευκωσίας 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο αγώνας 
θα γίνει την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009, στις 18:00.

Η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκαν για πρώτη φορά, 
στην ιστορία τους, μεταξύ τους, τη σεζόν 1953-’54, 
την πρώτη χρονιά, δηλαδή, που ενοποιήθηκαν οι δύο 
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Κύπρου, ΚΟΠ και ΚΕΠΟ. 
Στον πρώτο τους αγώνα (Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ), που είχε γίνει 
στο παλιό ΓΣΠ, εξήλθαν ισόπαλες 0-0, ενώ στο δεύτερο γύρο 
(ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια) κέρδισε το ΑΠΟΕΛ 1-0! Η πρώτη φορά 
που κέρδισε η Ομόνοια το ΑΠΟΕΛ στο παλιό ΓΣΠ ήταν στο 
δεύτερο γύρο της σεζόν 1955-’56 (2-1). Τη χρονιά εκείνη, 
λόγω της αύξησης των φιλάθλων που παρακολουθούσαν 
τους αγώνες, έγινε επέκταση των κερκίδων του παλιού 
σταδίου ΓΣΠ. 

Ο τελευταίος αγώνας που έδωσαν οι δύο ομάδες στο παλιό 
ΓΣΠ ήταν στο δεύτερο γύρο της σεζόν 1977-’78 (Ομόνοια-
ΑΠΟΕΛ 2-1). Εκείνη τη χρονιά, η Ομόνοια είχε κόψει στην 
έδρα της 124.447 εισιτήρια και το ΑΠΟΕΛ 80.552. Από 
την επόμενη σεζόν οι δύο ομάδες είχαν για έδρα τους το 
Μακάρειο Στάδιο. 

Ο πρώτος αγώνας που έδωσαν οι δύο ομάδες της Λευκωσίας 
στο νέο ΓΣΠ ήταν φιλικός και έγινε με την ευκαιρία των 
εγκαινίων του Σταδίου στις 6 Οκτωβρίου 1999 (1-1).

Πηγή: Λεύκωμα «Ομόνοια, 1948-’78, 30 χρόνια πορείας». 
Φωτογραφίες από το αρχείο του CH.SAVVIDES PRESS/SPORTS 
PHOTOGRAPHERS LTD.

Από τους τελευταίους αγώνες που έδωσαν οι δύο ομάδες της Λευκωσίας στο παλιό ΓΣΠ, 

30 Απριλίου 1977.

Αγώνας 

αιωνίων 

την 1η 

Φεβρουαρίου 

1976, στο 

παλιό ΓΣΠ .

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Στις 13 Δεκεμβρίου το κλασσικό ντέρμπι της Κύπρου

Με τον αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την 
Ατλέτικο Μαδρίτης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο ΓΣΠ το βρά-
δυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, 
ολοκληρώθηκαν οι τρεις εντός 
έδρας αγώνες που είχε να δώσει 
η κυπριακή ομάδα για τους ομί-
λους του Champions League. To 
ΑΠΟΕΛ φιλοξένησε επίσης στη 
Λευκωσία, τον Οκτώβριο και το 
Νοέμβριο, την Πόρτο Πορτογα-
λίας και την Τσέλσι Αγγλίας.

Από τον αγώνα με την Κοπεγ-
χάγη τον περασμένο Αύγουστο, 
που του έδωσε το εισιτήριο για 
τους ομίλους, το ΑΠΟΕΛ έφερε 
στο ΓΣΠ 83.170 φιλάθλους (εισι-
τήρια) και 553 δημοσιογράφους 
(γραπτού και ηλεκτρονικού Τύ-
που και φωτορεπόρτερ).

O αγώνας που προσέλκυσε τους 
περισσότερους δημοσιογρά-
φους (Κύπριους και ξένους) ήταν 
αυτός με την Τσέλσι, όπου ζήτη-
σαν διαπίστευση 166 άτομα, και 
ακολουθεί ο αγώνας με την Ατλέ-
τικο, με 152 άτομα. Οι περισσό-
τεροι ξένοι δημοσιογράφοι ήρ-
θαν στον αγώνα με την Τσέλσι 
(38) και ακολουθεί ο αγώνας με 
την Ατλέτικο (25).

Έκλεισε άλλη μία σεζόν ομίλων Champions League

Εισιτήρια Champions League
  Κύπριοι Ξένοι Σύνολο

Κοπεγχάγη 19405 105 19510

Τσέλσι  20491 1166 21657

Πόρτο  20713 112 20825

Ατλέτικο Μαδρίτης 21178 0 21178


