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Αφιέρωμα
στην Ηρώ Μιτσίδου
Η Ηρώ Μιτσίδου ήταν αδιαμφισβήτητα
η μεγαλύτερη μεταπολεμική γυναικεία
αθλητική φυσιογνωμία της Κύπρου.
Στους Παγκύπριους Αγώνες το
1949, ως αθλήτρια του ΓΣΠ, κέρδισε
τρεις πρώτες νίκες και αναδείχθηκε
πολυνίκης αθλήτρια των αγώνων.
Υπήρξε αρχηγός της ομάδας
πετόσφαιρας του ΓΣΠ που κέρδισε το
Παγκύπριο Πρωτάθλημα το 1953. Η
Ηρώ Μιτσίδου υπήρξε και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ.

Σελίδα 3

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει

Δυναμικά στη νέα σεζόν οι
Ακαδημίες Liverpool FC
Με μεγάλο ενθουσιασμό ξεκίνησε,
στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, η
νέα σεζόν για τη Liverpool FC
International Academy Cyprus,
η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις
28 Ιουνίου 2019. Οι εγγραφές
συνεχίζονται κανονικά στα γραφεία
της Ακαδημίας στο Στάδιο ΓΣΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες,
τη διαδικασία εγγραφής, τον
τιμοκατάλογο και το αναλυτικό
πρόγραμμα της νέας σεζόν: www.
lfcacademy.com.cy ή στο τηλέφωνο
22874052. Οι ώρες λειτουργίας των
γραφείων είναι, καθημερινά, 8:3016:00. Σημειώνεται ότι διατίθενται
οικογενειακά πακέτα καθώς και
πακέτα μελών ΓΣΠ.

Σελίδα 6

Ο Απόστολος Παρέλλης έγινε, το καλοκαίρι, ο πρώτος Κύπριος αθλητής σε συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Στίβου, φτάνοντας τις πέντε. Παράλληλα είχε στην ίδια διοργάνωση
την πρώτη παρουσία του σε τελικό η οποία και συνοδεύθηκε με την κατάκτηση της υψηλότερης
θέσης στο Βερολίνο από Κύπριο αθλητή, την όγδοη στη δισκοβολία.

Σελίδα 4
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ»

Τακτική Γενική Εκλογική Συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» ΓΣΠ, στην τακτική Γενική
Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ.,
στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου.
Θέματα:
α) Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
β) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας
Γενικής Συνέλευσης.
γ) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου από
τον κ. Θεόδωρο Μ. Ιωαννίδη για τα πεπραγμένα

του χρόνου που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.
δ) Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας και σχετική συζήτηση.
ε) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του
Συλλόγου.
στ) Εκλογή εξαμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
Σημ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση
αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε των μελών
και αν είναι παρόντα.
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Ζητείται ιστορικό υλικό

Με την ευκαιρία της επετείου των 125 χρόνων του ΓΣΠ (2019), ανατέθηκε σε εκδοτικό οίκο η
συγγραφή λευκώματος για την ιστορία του Συλλόγου. Ο ΓΣΠ παρακαλεί όσους κατέχουν υλικό (εφημερίδες, φωτογραφίες, κείμενα ή αντικείμενα) που μπορεί να βοηθήσει στον εμπλουτισμό της έκδοσης να επικοινωνήσει στο info@gsp.org.cy ή στο τηλέφωνο 22874050.

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Οι εισπράξεις των συνδρομών των μελών του Συλλόγου γίνονται με τους πιο κάτω τρόπους:
1.	Με τραπεζική εντολή / standing order ή κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου (0199-12-004166 Τράπεζα Κύπρου)
2.	Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω JCC Smart, υπάρχει σύνδεσμος (link) από την ιστοσελίδα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy)
3. Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου (με επιταγή ή μετρητά).
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του Συλλόγου στο τηλέφωνο 22874050.

Υπεύθυνος έκδοσης

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»

Δώρος Ιωαννίδης

Πρόεδρος

Χριστόδουλος Συμεωνίδης

Αντιπρόεδρος Διοίκησης

Κώστας Κωνσταντινίδης

Αντιπρόεδρος Οικονομικών

Γεώργιος Μιτσίδης

Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Ταμίας

Δημήτρης Ιωάννου

Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ
ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Θ. 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 george@gnora.com
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Σύμβουλοι: Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Αλέκος Φιλίππου, Νεοκλής Λυσάνδρου, Ιάκωβος
Γαβάς, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος Δήμου, Νικόλας Τασσύ, Γεώργιος Γεωργιάδης.
Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης.
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Θλίψη ΓΣΠ για τον θάνατο της Ηρώς Μιτσίδου
Με βαθιά θλίψη ο ΓΣΠ πληροφορήθηκε, τον
περασμένο Ιούλιο, τον θάνατο της Ηρώς
Τσαγγαρίδου Μιτσίδου. Η Ηρώ Μιτσίδου
ήταν αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη μεταπολεμική γυναικεία αθλητική φυσιογνωμία της
Κύπρου.
Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 3 Ιανουαρίου
1931. Άρχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό όταν φοιτούσε ακόμη στο δημοτικό
σχολείο. Σε ηλικία 11 χρόνων μπήκε στην
προγυμνασιακή του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Από την πρώτη τάξη του Γυμνασίου μέχρι
και την έκτη, κέρδισε τέσσερις πρώτες νίκες
στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου
(δρόμους ταχύτητας και άλματα).
Στους Παγκύπριους Αγώνες που ξανάρχισαν να γίνονται από το 1947, δεν είχε την
ευκαιρία να συμμετέχει γιατί ο δρ Κ. Σπυριδάκις, γυμνασιάρχης τότε του Παγκυπρίου
Γυμνασίου, δεν επέτρεπε τη συμμετοχή του
σχολείου επειδή, για λόγους αρχής, δεν ήθελε συμμετοχή στους Αγώνες των ιδιωτικών
σχολών μέσης παιδείας.
Το 1948, μαθήτρια τότε στην Ε' Γυμνασίου,
έλαβε μέρος στους 13ους Πανελλήνιους
Αγώνες Γυναικών στο Παναθηναϊκό Στάδιο
και αναδείχθηκε μορφή των Αγώνων. Κέρδισε τρεις πρώτες νίκες (άλμα εις μήκος, άλμα
εις ύψος και 60 μ). Κέρδισε, επίσης, τον τίτ-

Η μεγαλύτερη μεταπολεμική
γυναικεία αθλητική
φυσιογνωμία της Κύπρου
λο της πολυνίκη αθλήτριας και πρόκριση για
συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου.
Για λόγους που δεν είναι γνωστοί, όμως, δεν
περιλήφθηκε τελικά στον κατάλογο της ολυμπιακής αποστολής.
Ο γυμνασιάρχης της δρ Κ. Σπυριδάκις, όταν
πληροφορήθηκε τις επιτυχίες της, έστειλε
τηλεγράφημα με το οποίο χαρακτήριζε τις
νίκες της περιφανείς.
Το 1949 συμμετείχε στους Πανελλήνιους
Αγώνες Στίβου με τη Μεικτή Κυπριακή Ομάδα, η οποία επιλέχθηκε ύστερα από ειδικούς
αγώνες. Κέρδισε το άλμα εις μήκος με 4,78
μ. πηδώντας με άσπρα πάνινα παπούτσια
γιατί οι ειδικοί κανονισμοί όριζαν συμμετοχή
σε ένα αγώνισμα, οι δε αθλητές αγωνίζονταν
με συνηθισμένα παπούτσια γυμναστικής.
Στους Παγκύπριους Αγώνες το 1949, ως
αθλήτρια του ΓΣΠ, κέρδισε τρεις πρώτες
νίκες και αναδείχθηκε πολυνίκης αθλήτρια
των αγώνων. Τον επόμενο χρόνο στους

35ους Αγώνες πρώτευσε στο άλμα εις ύψος.
Το 1952 άρχισαν να γίνονται οι Παγκύπριοι
Αγώνες Γυναικών σε διαφορετικές ημερομηνίες από αυτούς των ανδρών. Στους 2ους
Παγκύπριους Αγώνες Γυναικών, το 1953,
κέρδισε τρεις πρώτες νίκες στα άλματα εις
μήκος και ύψος και στα 80 μ. με εμπόδια.
Στους Πανελλήνιους Αγώνες που έγιναν
στην Κύπρο το 1947, αναδείχθηκε πολυνίκης αθλήτρια με τρεις πρώτες νίκες (άλμα
εις μήκος στο οποίο δημιούργησε νέα πανελλήνια επίδοση, στον δρόμο 100 μ. και στο
άλμα εις ύψος).
Παράλληλα με τον κλασικό αθλητισμό, η
Ηρώ ασχολήθηκε και με την πετόσφαιρα.
Υπήρξε αρχηγός της ομάδας του ΓΣΠ που
κέρδισε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα το 1953.
Η Ηρώ αργότερα συμμετείχε σε διάφορες
επιτροπές της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ το 1988 είχε διοριστεί μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού. Η Ηρώ Μιτσίδου
υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ.
Ο ΓΣΠ με ανακοίνωσή του εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της
Ηρώς Μιτσίδου. Αντιπροσωπεία του ΔΣ του
Συλλόγου παρέστη στην κηδεία και κατέθεσε στεφάνι.
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Στην 8η θέση της Ευρώπης
βρέθηκε ο Απόστολος Παρέλλης

Ο Πέτρος Κουσής.

Πολυνίκης στους
Παίδες ο ΓΣΠ
Πολυνίκης σύλλογος στους Παίδες αναδείχθηκε ο ΓΣΠ στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα κάτω των 18 ετών (Παίδων
και Κορασίδων), που διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια (ΓΣΟ) σε
συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ, στο Τσίρειο
Στάδιο, στις 19 και 20 Ιουλίου 2018. Ο
ΓΣΠ συγκέντρωσε στους Παίδες 121
βαθμούς. Στις Κορασίδες ο ΓΣΠ πήρε
τη δεύτερη θέση με 108 βαθμούς. Μεταξύ άλλων ο Χρίστος Ζαφείρης πήρε την
πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 6,45 μ.,
ο Πέτρος Κουσής πήρε την πρώτη θέση
στα 3000 μ. με χρόνο 9:25.20'' και στα
1500 μ. με χρόνο 4:09.7'' και η Σοφία Ρετσίδου πήρε την πρώτη θέση στα 100 μ.
εμπόδια με χρόνο 14.9''.
Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του ΓΣΠ: www.gsp.org.cy/
index.php/news/latestnews/435-gsppolynikis-paides

Την όγδοη θέση στο 24ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Βερολίνου κατέλαβε,
το βράδυ της Τετάρτης 8 Αυγούστου 2018,
ο πρωταθλητής του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης.
Ο Κύπριος δισκοβόλος κατέγραψε από την
πρώτη προσπάθειά του επίδοση 63,62 μ., την
οποία δεν μπόρεσε να βελτιώσει στη συνέχεια, με αποτέλεσμα από την τρίτη θέση που
μπήκε στην οκτάδα στο τέλος να καταταγεί
όγδοος.
Την ικανοποίησή του για την παρουσία του
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου
εξέφρασε στις δηλώσεις του, στον απεσταλμένο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου,
ο Απόστολος Παρέλλης: «Είμαι ικανοποιημένος γι’ αυτό που κατάφερα, σε μια δύσκολη
χρονιά με δύο τραυματισμούς και χαμένη
ουσιαστικά τη χειμερινή περίοδο προετοιμασίας. Κι αυτό φάνηκε να με επηρεάζει και
σήμερα, αφού δεν είχα την αντοχή και τις
δυνάμεις που έπρεπε στο τέλος. Πιστεύω
ότι θα μπορούσα να κατακτούσα καλύτερη
θέση, όμως στην τελευταία προσπάθεια με
πέρασαν τρεις αθλητές και έπεσα όγδοος.
Δεν είχε σημασία, όμως, αισθάνομαι απόλυτα ευχαριστημένος για την προσπάθειά μου.
Ήρθα εδώ με δύο στόχους, την πρόκριση
στον τελικό και τη συμμετοχή μου στην οκτάδα και τα κατάφερα».
Αρχηγός της κυπριακής αποστολής στο Βερολίνο ήταν ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ,
Φοίβος Κωνσταντινίδης. Σε δήλωσή του στον
απεσταλμένο της ΕΑΚ είπε: «Η συμμετοχή σε
τέτοιες διοργανώσεις, με έναν ικανοποιητικό
αριθμό αθλητών, σε συνδυασμό με τις επιτυχίες της συμμετοχής σε δύο τελικούς, τιμούν
τον κυπριακό αθλητισμό στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι ο στίβος παραμένει η ατμομηχανή
του κυπριακού αθλητισμού στις διεθνείς δι-

οργανώσεις. Με τις φετινές συμμετοχές σε
Κοινοπολιτειακούς, Μεσογειακούς και στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επτά αθλημάτων,
ο κυπριακός στίβος παρουσίασε και πάλι
επιτυχίες. Ο βαθμός δυσκολίας είναι αρκετά υψηλός και τα παιδιά ανταποκρίνονται και
καταφέρνουν να διακριθούν μετά από σκληρή δουλειά, σε ένα ατομικό άθλημα».
Οι άλλοι αθλητές του ΓΣΠ στους Ευρωπαϊκούς:
• Ναταλία ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ: Αποκλείστηκε
στα προκριματικά των 800 μ. με 2:03.38''
(24/32) και των 1.500 μ. με 4:25.91''
(24/24)
• Χρίστος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αποκλείστηκε
στα προκριματικά των 800 μ. με 1:50.62''
(31/33)
• Ολίβια ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αποκλείστηκε
στα προκριματικά των 100 μ. με άκυρη
εκκίνηση.

Αργυρά μετάλλια από Παρέλλη
και Φωτοπούλου στο Βαλκανικό
Ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ολίβια Φωτοπούλου στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που έγιναν στην πόλη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας, στις 20 και 21
Ιουλίου 2018. Εξάλλου, ο Απόστολος Παρέλλης κατέκτησε στους ίδιους αγώνες το αργυρό
στη δισκοβολία.
Σύμφωνα με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), το
αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Ολίβια στα 200 μ. με 23.57'' που αποτελεί και ατομική της
επίδοση και την τρίτη θέση στα 100 μ. με 11.55''. Ο Απόστολος στη δισκοβολία με βολή στα
62,87 μ., πήρε το αργυρό μετάλλιο.
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Υπερήφανος ο ΓΣΠ για τον Πέτρο Μιτσίδη
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
(ΓΣΠ) συγχαίρει τον αθλητή του Πέτρο Μιτσίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων
Masters, στη Μάλαγα, στο Πένταθλο Ρίψεων κατηγορίας Μ40-44, στις 14 Σεπτεμβρίου
2018.
Ο ΓΣΠ είναι υπερήφανος για τον αθλητή του,
ο οποίος στο Πένταθλο συγκέντρωσε 3685
βαθμούς ξεπερνώντας με 53 βαθμούς τον
Γάλλο Gwenael Vandeville. Ο Μιτσίδης πέτυχε στη σφυροβολία 43,85 μ., στη σφαιροβολία 13,95 μ., στη δισκοβολία 48,17 μ., στον
ακοντισμό 41,96 μ., και στο βάρος 13,87.
Μαζί με το αργυρό που κέρδισε στις 6 Σεπτεμβρίου στη σφαιροβολία στην κατηγορία
Μ40-44 και με επίδοση 14,65 μ. (σε σύνολο
13 αθλητών), ο Πέτρος έφερε την Κύπρο στην
45η θέση της γενικής κατάταξης της διοργάνωσης, ανάμεσα σε 70 χώρες (ήταν ο μοναδικός αθλητής που συμμετείχε για την Κύπρο).
Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Πέτρος κατέλαβε την τέταρτη θέση στη δισκοβολία με βολή στα 47,98
μ., ανάμεσα σε 15 αθλητές.
Οι φετινοί Παγκόσμιοι Masters, βετεράνων

Κατέκτησε χρυσό
και αργυρό στο Παγκόσμιο
Masters στη Μάλαγα
αθλητών, διεξήχθησαν από τις 4 έως τις 16
Σεπτεμβρίου 2018.
Μετά την ηλικία των 35 ο Πέτρος Μιτσίδης συνεχίζει να αγωνίζεται και να εκπροσωπεί την
Κύπρο σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους
αγώνες στίβου Masters με ιδιαίτερες διακρίσεις. Κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια
στους Πανευρωπαϊκούς Masters το 2014 στη
Σμύρνη, ένα χρυσό και δύο αργυρά το 2015
στους Παγκόσμιους στη Λιόν, και το 2016 δύο
χρυσά στους Παγκόσμιους στο Περθ.
O αθλητής αγωνίσθηκε φέτος στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών για 26η χρονιά, ανελλιπώς από το 1993, σε αγωνίσματα ρίψεων.
Στο διάστημα αυτό στέφθηκε οκτώ φορές Παγκυπριονίκης (δισκοβολία 2000, 2001, 2004,
2006, στη σφαιροβολία 2002, 2003 και 2004,
στη σφυροβολία 1999, 17 φορές πέτυχε δεύτερη νίκη και εννέα φορές τρίτη). Υπήρξε, δε,

ο κάτοχος του Παγκύπριου Ρεκόρ στη δισκοβολία πριν τον Απόστολο Παρέλλη. Με τους
πέντε βαθμούς που του έδωσε φέτος η δεύτερη νίκη στη σφαιροβολία, συγκέντρωσε μέχρι
τώρα 202 βαθμούς για τον σύλλογό του τον
ΓΣΠ στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών, τη
μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών και μεταλλίων
από εν ενεργεία αθλητή.
Είναι ο μόνος Κύπριος αθλητής που συμμετείχε σε τρεις τελικούς σε μια διεθνή διοργάνωση. Στους Κοινοπολιτειακούς της Μελβούρνης 2006 στη Δισκοβολία, τη Σφυροβολία και
τη Σφαιροβολία. Είναι ο μόνος Κύπριος αθλητής που διακρίθηκε σε επίσημους αγώνες,
εγχώριους και διεθνείς σε όλα τα αγωνίσματα
ρίψεων: δίσκος, σφαίρα, σφύρα, ακόντιο, βάρος, πένταθλο ρίψεων ακόμα και λιθάρι.
Καλύτερες Ατομικές Επιδόσεις
Δισκοβολία 57,63 (2010), σφαιροβολία 17,33
(2007), σφυροβολία 59,48 (2003), ακοντισμός
50,97 (2000), βάρος (Weight) 17,87 (2002),
λιθοβολία 14,40 (2013) και πένταθλο ρίψεων
3532 βαθμοί (2016).
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Άρχισε η ποδοσφαιρική σεζόν
για τις Ακαδημίες Liverpool FC
Με μεγάλο ενθουσιασμό ξεκίνησε, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, η νέα σεζόν για τη Liverpool
FC International Academy Cyprus, η οποία
θα διαρκέσει μέχρις τις 28 Ιουνίου 2019.
Με την εγγραφή τους τα παιδιά απέκτησαν
πλήρες πακέτο αυθεντικού ρουχισμού της
Liverpool! Όπως είναι γνωστό οι Ακαδημίες
της Liverpool FC International δέχονται αγόρια και κορίτσια, 4 μέχρι 16 χρόνων, και οι
προπονήσεις διεξάγονται στο Στάδιο ΓΣΠ,
στο «The Grammar School» (στη Δευτερά)
και στο Δημοτικό Στάδιο Στροβόλου (Πάρκο
Αγίου Δημητρίου).
Οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά στα
γραφεία της Ακαδημίας στο Στάδιο ΓΣΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες, τη διαδικασία εγγραφής, τον τιμοκατάλογο και
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Τμήματα για αγόρια και
κορίτσια, 4 μέχρι 16 χρόνων
το αναλυτικό πρόγραμμα της νέας σεζόν:
www.lfcacademy.com.cy ή στο τηλέφωνο
22874052. Οι ώρες λειτουργίας των γραφείων είναι, καθημερινά, 8:30-16:00. Σημειώνεται ότι διατίθενται οικογενειακά πακέτα
καθώς και πακέτα μελών ΓΣΠ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσα στον Αύγουστο, η Liverpool FC International Academy
Cyprus πραγματοποίησε δοκιμαστικά νεαρών ποδοσφαιριστών, στο Στάδιο ΓΣΠ,
στη Λευκωσία, για επιλογή αθλητών που θα
στελεχώσουν την ομάδα που θα συμμετάσχει στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ιδιωτικών

Ακαδημιών. Στα δοκιμαστικά έλαβαν μέρος
μόνο ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν τις
χρονιές 2003 μέχρι 2006.
Επίσης, η Liverpool FC International
Academy διοργάνωσε μονοήμερο Training
Camp, για αγόρια και κορίτσια όλων των
δυνατοτήτων, ηλικίας 6-16 χρόνων. Η προπόνηση περιλάμβανε μάθημα δεξιοτήτων
της Liverpool, μικρά παιχνίδια καθώς και
παιχνίδια δεξιοτήτων, τα οποία παραδίδονταν από τους προπονητές της Liverpool FC
International Academy.
Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε επίσημο πιστοποιητικό συμμετοχής της LFC
International Academy υπογεγραμμένο από
τον Ian Rush, και έντυπο αξιολόγησης από
τους προπονητές της Ακαδημίας.

www.gsp.org.cy

Προχωρούν τα έργα
για τη Λαϊκή Αγορά
Στροβόλου
Μετά τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ, πολύ σύντομα η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Στροβόλου
θα μεταφερθεί στον χώρο στάθμευσης (βόρεια) του Σταδίου ΓΣΠ.
Η νέα Δημοτική Λαϊκή Αγορά, με σαφώς διευρυμένη έκταση και όλες τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις λειτουργίας, αναμένεται από
τον Δήμο ότι θα καταστεί σημείο αναφοράς
παραγωγών, πωλητών και καταναλωτών
από τον Δήμο Στροβόλου και όχι μόνο.
Τα έργα βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο
στάδιο. Ο χώρος που επιλέχθηκε, σύμφωνα
με τον δήμαρχο Στροβόλου, παρουσιάζει
αρκετά πλεονεκτήματα καθώς είναι εύκολα
προσβάσιμος από το ευρύτερο αλλά και το
τοπικό οδικό δίκτυο και πλησίον του χώρου
των αποθηκών του Δήμου όπου μέχρι σήμερα λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά, είναι ήδη
ασφαλτοστρωμένος και διαχωρισμένος σε
χώρους στάθμευσης, διαθέτει φωτισμό,
διαθέτει αναπτυγμένη βλάστηση, διαθέτει
μεγάλο αριθμό παρακείμενων χώρων στάθμευσης, προσφέρει ασφάλεια γιατί εύκολα
μπορούν να διαχωριστούν οι κινήσεις πεζών και οχημάτων και έχει χωρητικότητα
μέχρι και 300 θέσεων.

Εικόνες από το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το
κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στο βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-1960»,
του δημοσιογράφου-αθλητικού συντάκτη και μέλους του ΓΣΠ Γιώργου Μελετίου.
Πολλές από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο βιβλίο δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ
ξανά. Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε σε κάθε τεύχος του ενημερωτικού μας
δελτίου κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

Τα Χριστούγεννα του 1947 επισκέφθηκε την Κύπρο, μετά από πρόσκληση της ΚΟΠ, η ομάδα της Ελληνικής Βασιλικής
Αεροπορίας (ΕΒΑ). Ήταν ένα ισχυρό συγκρότημα, στο οποίο αγωνίζονταν εξαίρετοι ποδοσφαιριστές, όλοι τους στελέχη
των μεγάλων ομάδων της Ελλάδας. Οι Κύπριοι φίλαθλοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την ομάδα της Βασιλικής
Αεροπορίας και το κλίμα σε Λευκωσία και Λεμεσό, όπου αγωνίστηκε, ήταν εορταστικό. Στις 25 Δεκεμβρίου 1947
η ΕΒΑ νίκησε το ΑΠΟΕΛ, στο στάδιο ΓΣΠ, με 4-2 και στις 26 Δεκεμβρίου τη Μικτή Λευκωσίας με 8-2. Η ομάδα που
εξέπληξε και εντυπωσίασε ωστόσο ήταν η ΑΕΛ, η οποία στο στάδιο ΓΣΠ, στις 28 Δεκεμβρίου νίκησε την ΕΒΑ με 3-2.
Στη φωτογραφία οι ομάδες της ΑΕΛ, του ΑΠΟΕΛ, της Βασιλικής Αεροπορίας, της Τουρκικής Λέσχης Λευκωσίας και του
Ολυμπιακού Λευκωσίας, παρατεταγμένες στο στάδιο ΓΣΠ, στις 25 Δεκεμβρίου. (Φωτογραφία: Αρχείο Αρτίν Ανμαχούνι)

Στιγμιότυπο από τον αγώνα ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ, το 1948, στο παλιό ΓΣΠ.
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EUROPA LEAGUE

ΑΕΚ και Απόλλωνας παίζουν στο ΓΣΠ
Η ΑΕΚ Λάρνακας και ο Απόλλωνας Λεμεσού
είναι οι δύο ομάδες που εκπροσωπούν την
Κύπρο φέτος σε ομίλους ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Και οι δύο ομάδες
αγωνίζονται στο Europa League και δίνουν
τους εντός έδρας αγώνες τους στο ΓΣΠ.
Ήδη, η ΑΕΚ έδωσε τον πρώτο της εντός
έδρας αγώνα, στις 20 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τη Ζυρίχη. Ο αγώνας ήταν για την πρώτη
αγωνιστική της διοργάνωσης.
Ο Απόλλωνας έπαιξε στο ΓΣΠ (22:00) στη
δεύτερη αγωνιστική του Europa League, κόντρα στη γαλλική Μαρσέιγ, στις 4 Οκτωβρίου.
Θα ακολουθήσουν οι εντός έδρας αγώνες
ΑΕΚ - Λουντογκόρετς (Βουλγαρίας), στις 25
Οκτωβρίου 2018 (19:55), Απόλλωνας - Φραν-

κφούρτη στις 8 Νοεμβρίου 2018 (19:55),
Απόλλωνας - Λάτσιο στις 29 Νοεμβρίου
(22:00) και ΑΕΚ - Μπάγερ Λεβερκούζεν στις
13 Δεκεμβρίου (22:00).
Οι ομάδες της Λάρνακας και της Λεμεσού
αγωνίζονται στο στάδιο ποδοσφαίρου του
Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ, επειδή είναι το
μόνο στην Κύπρο που είναι πλήρως εγκεκριμένο από τη FIFA και την UEFA για όλα τα
επίπεδα αγώνων. Από τη δημιουργία του, το
1999, αποτελεί την έδρα των ποδοσφαιρικών
ομάδων ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια Λευκωσίας,
ενώ κάποιες περιόδους φιλοξένησε και τον
Ολυμπιακό Λευκωσίας. Τα τελευταία χρόνια
το Στάδιο είναι μόνιμη έδρα και της Εθνικής
Κύπρου Ανδρών.

Οι αγώνες της Εθνικής για το Πρωτάθλημα Εθνών
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2018, η Εθνική Κύπρου
έδωσε στο στάδιο ΓΣΠ τον πρώτο της εντός
έδρας αγώνα για τον νέο θεσμό της UEFA,
το Πρωτάθλημα Εθνών. Η Εθνική Κύπρου
κέρδισε τη Σλοβενία με 2-1.
Οι επόμενοι εντός έδρας (ΓΣΠ) αγώνες της
Εθνικής θα είναι τον Νοέμβριο, κόντρα στη
Βουλγαρία, στις 16 του μήνα (Παρασκευή,
21:45) και κόντρα στη Νορβηγία στις 19 (Δευτέρα, 21:45).

Στις 25 Αυγούστου 2018 άρχισε το
Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας. Πρώτη
αγωνίστηκε στο ΓΣΠ η Ομόνοια, η οποία
φιλοξένησε την Αλκή. Το ΑΠΟΕΛ έδωσε
τον πρώτο του αγώνα στο ΓΣΠ μόλις
στις 23 Σεπτεμβρίου, απέναντι στη Δόξα
Κατωκοπιάς.
Η Ομόνοια έπαιξε στο ΓΣΠ και με τον
Απόλλωνα, στις 7 Οκτωβρίου 2018. Ο
αγώνας ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια, της δεύτερης
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος, που
αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών
υποχρεώσεων του ΑΠΟΕΛ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου
2018 (19:00).
Το ΑΠΟΕΛ θα παίξει στο ΓΣΠ και την
Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, στις 19:00,
με την ΑΕΛ Λεμεσού ενώ η Ομόνοια θα
παίξει στην έδρα της και με την Πάφος
FC στις 27 Οκτωβρίου (Σάββατο) στις
17:00. Στις 4 Νοεμβρίου η Ομόνοια θα
φιλοξενήσει τον Ερμή Αραδίππου, στις
18:00. Το ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την
Ένωση Νέων Παραλιμνίου, στις 10 Νοεμβρίου, στις 17:00.
Ο Νοέμβριος θα κλείσει με τον εντός
έδρας αγώνα της Ομόνοιας με την
Ανόρθωση Αμμοχώστου, στις 25 του
μήνα (17:00).
Το ΑΠΟΕΛ θα επιστρέψει στο ΓΣΠ στις 3
Δεκεμβρίου για να υποδεχθεί τον Απόλλωνα (19:00) και θα ακολουθήσει άλλος
ένας εντός έδρας αγώνας του, με τη
Σαλαμίνα στις 9 Δεκεμβρίου (18:00) για
τον δεύτερο γύρο του Πρωταθλήματος.
Οι δύο ομάδες της Λευκωσίας θα αναμετρηθούν ξανά μεταξύ τους στις 16 Δεκεμβρίου 2018 (γηπεδούχος η Ομόνοια
αυτή τη φορά), στις 16:00.

