
Συνέντευξη 
Σταύρου Σπύρου
Ο αθλητής του ΓΣΠ Σταύρος 
Σπύρου πραγματοποίησε 
εξαιρετικό ντεμπούτο στον κλειστό 
στίβο για το 2019, ενόψει των 
μεγάλων διεθνών διοργανώσεων 
που θα ακολουθήσουν.
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Σε σεμνή, λιτή εκδήλωση αλλά μέσα σε συγκινη-
τική ατμόσφαιρα η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερα-
σιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) απένειμε 
το βράδυ της Τετάρτης 3 Απριλίου τη Χρυσή Νίκη 
στον επίτιμο πρόεδρό της Αντώνη Δράκο, στην 
παρουσία πολιτειακών και αθλητικών αρχών.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, 
αντιπροσωπεία του ΣΕΓΑΣ με τον Α΄ αντιπρόε-
δρο κ. Παναγιώτη Δημάκο και τον εθνικό προ-
πονητή Γιάννη Κουτσιώρα, ο πρόεδρος και μέλη 
της ΚΟΕΑΣ, πρόεδροι και μέλη των έξι γυμναστι-
κών συλλόγων, παλιοί και νέοι προπονητές και 
αθλητές.
Η εκδήλωση άρχισε με εισαγωγική ομιλία του γε-
νικού διευθυντή της ΚΟΕΑΣ, Αντώνη Γεωργαλλί-
δη, ο οποίος έκαμε αναφορά στο έργο που επιτέ-
λεσε ο κ. Δράκος στα 26 χρόνια της προεδρίας 
του στο πηδάλιο της Ομοσπονδίας και γενικά τον 
στίβο για 50 χρόνια.
Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, 
Περικλής Μάρκαρης, ο οποίος έκαμε εκτενή 
αναφορά στην πολύπλευρη προσφορά του κ. 
Δράκου τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ο Αντώ-
νης Δράκος είναι η εμβληματική προσωπικότη-
τα, ο μεγάλος αθλητικός παράγοντας, ο ηγέτης 
του αθλητισμού που συνέδεσε το όνομά του με 
τη λαμπρή εξελικτική πορεία του στίβου, οδη-
γώντας τον στην κορυφή των αθλημάτων στην 
Κύπρο. Μαχητικός, επίμονος, πραγματιστής και 
ιδεολόγος, ένας διανοούμενος του αθλητισμού, 
ο Αντώνης Δράκος οδήγησε τον στίβο στις μεγα-

λύτερές του επιτυχίες σε ολυμπιακό, παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έδωσε προσωπικές μά-
χες, πάντοτε με επιχειρήματα, για να εξηγήσει 
στους εκάστοτε διοικούντες του αθλητισμού της 
Κύπρου την ανάγκη για στήριξη του αθλήματος 
του στίβου, δικαιώνοντας πάντοτε όσους τον 
εμπιστεύθηκαν». Ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ ανα-
φερόμενος στον τιμώμενο της εκδήλωσης σημεί-
ωσε: «Φεύγετε από την προεδρία της ΚΟΕΑΣ με 
ήσυχη τη συνείδηση ότι επιτελέσατε ένα τεράστιο 
έργο στον αθλητισμό της Κύπρου, με ανεκτίμητη 
προσφορά στην κοινωνία και στη νεολαία της χώ-
ρας μας. Η Γενική Συνέλευση της ΚΟΕΑΣ, εκτι-
μώντας την ανυπολόγιστη προσφορά σας στον 
Κλασικό Αθλητισμό, ομόφωνα αποφάσισε στις 
15 Δεκεμβρίου 2018 να σας ανακηρύξει επίτιμο 
διά βίου πρόεδρό της».
Ο κ. Δράκος στη δική του ομιλία ευχαρίστησε 
όσους παρέστησαν στην τιμητική εκδήλωση. 
Σημείωσε δε τη συγκίνησή του, που στην ίδια αί-
θουσα ήταν ο Σταύρος Τζιωρτζής, έκτος ολυμπι-
ονίκης, και ο Μίλαν Τραΐκοβιτς, χρυσός νικητής 
του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Στίβου.

Η «Χρυσή Νίκη» στον Αντώνη Δράκο

Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Απόστολο Παρέλλη με βολή στα 62,27 μ. στο Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα 25ης Μαρτίου που έγινε στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία. Ο 
8ος Ολυμπιονίκης του Ρίο πέτυχε τη βολή του στην πρώτη του προσπάθεια ενώ πολύ 
καλές ήταν η τρίτη και η τέταρτή του προσπάθεια με 60,80 και 61,34 αντίστοιχα.
Στη διάρκεια των αγώνων, που έγιναν κάτω από χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα 
της Κύπρου, σημειώθηκαν δύο νέα Παγκύπρια Ρεκόρ Εφήβων με τους Σταύρο Σπύρου, 
του ΓΣΠ, στα 600 μ. με 1:19.75 και τον Σπύρο Σάββα στον ακοντισμό με βολή στα 66,92 μ.
Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων: https://cyprus.opentrack.run/x/2019/CYP/noc/

ΠΡΩΤΙΑ ΠΑΡΕΛΛΗ ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ ΕΦΗΒΩΝ Ο ΣΠΥΡΟΥ

Παγκύπριο Πρωτάθλημα 25ης Μαρτίου



Υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
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Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «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

Σύμβουλοι: Κώστας Σχίζας, Αλέκος Φιλίππου, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος Δήμου, Νικόλας 

Τασσύ, Γεώργιος Γεωργιάδης, Κυριάκος Φωτιάδης, Κωστάκης Σοφοκλείδης, Κάλλη Χατζηιωσήφ, Τάκης 

Ταουσιάνης, Αντώνης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Κακογιάννης.

Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης 2018-2020
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Ο αθλητής του ΓΣΠ Σταύρος Σπύρου πραγ-

ματοποίησε εξαιρετικό ντεμπούτο στον κλει-

στό στίβο, για το 2019, ενόψει των μεγάλων 

διεθνών διοργανώσεων που θα ακολουθή-

σουν.

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στο Vienna 

International Classic, ο έφηβος Σπύρου κα-

τέρριψε το παγκύπριο εφηβικό ρεκόρ κλει-

στού στίβου στα 400 μέτρα, με χρόνο 49.64. 

Ο Σπύρου κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη 

σειρά του και άφησε μεγάλες υποσχέσεις για 

τη συνέχεια. Ο Σπύρου θα κυνηγήσει το όριο 

για το Ευρωπαϊκό U20 και δείχνει ότι δεν είναι 

μακριά από την επίτευξη του στόχου του.

• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Η πρώτη μου επαφή με τον στίβο ήταν στις 

Ακαδημίες του ΓΣΠ το 2010. Στη συνέχεια 

εντάχθηκα στην ομάδα του πατέρα μου, με 

τον οποίο προπονούμαι μέχρι και σήμερα.

• Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχολη-
θείς με τον αθλητισμό; 

Η πορεία των γονιών μου, Σπύρου Σπύρου 

και Δώρας Κυριάκου, στον αθλητισμό έπαιξε 

καταλυτικό ρόλο στην ενασχόλησή μου με τον 

χώρο. Για μένα η εμπλοκή μου με τον αθλητι-

σμό υπήρξε δεδομένη από μικρή ηλικία. Είχα 

πάντα στο μυαλό μου ότι κάποια μέρα θα γινό-

μουν κι εγώ αθλητής.

• Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο άθλημα;
Από μικρός περνούσα πολύ χρόνο στα γή-

πεδα του στίβου κι αφού γνώρισα διάφορα 

αθλήματα, όπως το τένις, το ποδόσφαιρο και 

την κολύμβηση, κατέληξα στον κλασικό αθλη-

τισμό. Ήταν το άθλημα που με συνεπήρε πε-

ρισσότερο και στο οποίο είχα ιδιαίτερη κλίση.

• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Προπονούμαι 11 φορές την εβδομάδα. Ου-

σιαστικά η μόνη μέρα ξεκούρασης είναι η 

Κυριακή. Τρεις φορές την εβδομάδα η προ-

πόνηση είναι εξειδικευμένη στα αγωνίσματά 

μου, ενώ τις υπόλοιπες μέρες το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει τρέξιμο για βελτίωση της αερό-

βιας ικανότητας και ενδυνάμωση. Ένα εξίσου 

σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας μου 

αποτελεί και η καλή αποκατάσταση.

• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;
Θαυμάζω ιδιαίτερα τους γονείς μου, είναι τα 

μεγαλύτερα πρότυπα για μένα. Η Ναταλία 

Ευαγγελίδου και ο Χρίστος Δημητρίου είναι 

επίσης δύο αθλητές που ξεχωρίζω, λόγω του 

ήθους και της σκληρής δουλειάς που κατα-

βάλλουν καθημερινά. Προπονούμαι δίπλα 

τους για αρκετά χρόνια τώρα και παρακολου-

θώ την προσπάθειά τους από κοντά, γεγονός 

που με βοήθησε να αποκτήσω σωστή νοοτρο-

πία και να καταλάβω τι χρειάζεται για να δημι-

ουργηθεί ένας σωστός πρωταθλητής.

• Ποια είναι τα σχέδιά σου για το επαγγελ-
ματικό σου μέλλον; 

Όπως ανέφερα ήδη, θα ξεκινήσω τις σπουδές 

μου στην Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο παράλληλα με 

τον πρωταθλητισμό. Με το πέρας της αθλητι-

κής μου καριέρας, που ελπίζω να μην είναι σύ-

ντομα… θέλω να επικεντρωθώ στο αντικείμενο 

που θα σπουδάσω, όμως θέλω να μείνω στον 

χώρο του αθλητισμού με κάποια ιδιότητα.

• Έχεις άλλα χόμπι εκτός από τον  
αθλητισμό;

Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να 

βλέπω ταινίες ή σειρές, είτε στο σπίτι είτε στο 

σινεμά. Παίζω επίσης ηλεκτρονικά παιχνίδια 

και παρακολουθώ πιστά καλαθόσφαιρα και 

ποδόσφαιρο. 

www.gsp.org.cy
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Εξαιρετική αρχή
για το 2019

n	 Αγώνισμα: 400, 800 μέτρα

n	 Ημερομηνία γεννήσεως: 19 Νοεμβρίου 2000

n	 Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία

n	 Προπονητής: Σπύρος Σπύρου

n	 Ατομική επίδοση: 48.42 (400 μ.) & 1:52.89 (800 μ.)

n	 	Σπουδές: Θα φοιτώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Πληροφορικής από τον 

Σεπτέμβριο του 2019.

n	 	Μεγαλύτερες διακρίσεις: Το χάλκινο μετάλλιο στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα το 2016 

στα 800 μ. νιώθω ότι είναι η μέχρι στιγμής μεγαλύτερη διάκρισή μου μαζί με την 

πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων την επόμενη χρονιά. Σημαντικές 

επιτυχίες θεωρώ επίσης την πρώτη θέση στους Πανελλήνιους Μαθητικούς 

αγώνες για δύο συνεχόμενες χρονιές καθώς και την πρώτη θέση στα 400 μ. στο 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα στην κατηγορία Ανδρών.

n	 	Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Η χρονιά που διανύουμε είναι η τελευταία χρονιά που 

θα αγωνιστώ ως Έφηβος και έχω θέσει ως στόχο αρχικά την πρόκριση και γιατί όχι 

και τη διάκριση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. 
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ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΓΣΠ

Παγκύπρια Πρωταθλήματα 
Μαραθωνίου Δρόμου
Ο Χαράλαμπος Ιωάννου του ΓΣΟ με 2.38.04 

και η Στέλλα Χριστοφόρου του ΓΣΠ με 3.03.30 

ήταν οι φετινοί νικητές του Παγκυπρίου Πρωτα-

θλήματος Μαραθωνίου Δρόμου που διεξήχθη 

στις 24 Μαρτίου 2019, στη Λεμεσό.

Στην κατηγορία Ανδρών στη δεύτερη θέση τερ-

μάτισε ο Μποροντίν Πάβελ του ΓΣΠ και στην 

τρίτη θέση ο Βιτάλι Ντούντοβ του ΓΣΟ.

Στην κατηγορία Γυναικών δεύτερη ήταν η Ιου-

λία Ανδρέου του ΓΣΠ και στην τρίτη θέση η Μα-

ρία Σωτηρίου του ΓΣΟ.

Τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Μαραθωνίου 

Δρόμου έγιναν στο πλαίσιο του Διεθνούς ΟΠΑΠ 

Μαραθωνίου Δρόμου ΓΣΟ και τα αποτελέσματά 

τους θα προστεθούν στη βαθμολογική κατάτα-

ξη του φετινού Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 

Ανδρών - Γυναικών που θα διεξαχθούν στη Λευ-

κωσία στις 15 με 16 Ιουνίου 2019.

Όλα τα αποτελέσματα του Μαραθωνίου στην 

ιστοσελίδα της ΚΟΕΑΣ: www.koeas.org.cy

Στη Νότιο Αφρική ήταν για πάνω από 
έναν μήνα, στις αρχές του 2019, ο Από-
στολος Παρέλλης του ΓΣΠ, ο Πάρης 
Μπατζάβαλης του ΓΣΠ και ο Χριστό-
φορος Γενεθλή του ΓΣΟ για το βασικό 
στάδιο της προετοιμασίας τους. 
Οι τρεις πρωταθλητές σε δηλώσεις 
τους στην ιστοσελίδα Trackfieldcy εί-
χαν πει:
• Απόστολος Παρέλλης: «Έχω βάλει 

αρκετό όγκο προπόνησης εδώ στη 
Νότιο Αφρική. Τα περισσότερα πράγ-
ματα δεν θα μπορούσα να τα κάνω 
αν δεν ερχόμουν εδώ ούτε και να γυ-
μναστώ σωστά. Υπάρχει ένα πλήρες 
γυμναστήριο, καθώς βρισκόμαστε σ’ 
ένα από τα καλύτερα κέντρα για προ-
ετοιμασία με τις κατάλληλες συνθή-
κες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί 
μπορώ να δουλέψω σωστά. Επιστρέ-
φουμε στην Κύπρο 4 Μαρτίου για να 
συνεχίσουμε την προπόνησή μας».

• Πάρης Μπατζάβαλης: «H προετοι-
μασία μου πάει πολύ καλύτερα απ’ 
ό,τι υπολόγιζα και επιπλέον έμαθα ότι 
μπορώ να λάβω μέρος με την Κύπρο 
από το 2020 και χάρηκα. Τώρα αλλά-
ζουν πολλά. Βάζω πλώρη για το όνει-
ρό μου και αν είμαι καλά θα προσπα-
θήσω από φέτος να κάνω μια καλή 
αρχή χωρίς βιασύνη φυσικά».

• Χριστόφορος Γενεθλή: «H προετοι-
μασία πάει πολύ καλά και είναι σημα-
ντικό για μένα το γεγονός ότι μπορώ 
και έρχομαι εδώ για προετοιμασία, κα-
θώς έχω την ευκαιρία να συναντώ με-
γάλους αθλητές του αθλήματός μου, 
όπως ο Πιότρ Mαλαχόφσκι, ο Ρό-
μπερτ Ουρμπάνεκ, ο Γκερντ Κάντερ. 
Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
με τα παιδιά είμαστε μία ομάδα και ο 
ένας βοηθάει τον άλλο, ο καθένας με 
τον δικό του τρόπο».

Προετοιμασία 
στη Νότιο Αφρική 
για Παρέλλη και 
Μπατζάβαλη

Με την Ανδρούλα Βασιλείου τιμώμενο πρόσωπο (αριστείο ΕΑΚ) τον 

Παύλο Κοντίδη, τη Διαμάντω Ευριπίδου και την ΑΕΚ Λάρνακας μεγά-

λους νικητές, απονεμήθηκαν τα βραβεία των αρίστων της ΕΑΚ για το 

2018, στις 8 Ιανουαρίου 2019.

Με σύνθημα «Κάνε παιχνίδι στα ίσα», η Ένωση των Αθλητικογράφων 

τίμησε όσους πρώτευσαν μέσα στο 2018 και αρκετούς άλλους, των 

οποίων η προσφορά στα αθλητική κοινά του τόπου υπήρξε διαχρονική. 

Κορυφαίος αθλητής αναδείχθηκε ο Παύλος Κοντίδης, κορυφαίος ιστι-

οπλόος της χρονιάς, ξεπερνώντας τον αθλητή στη γυμναστική Μάριο 

Γεωργίου, τον σφυροβόλο Απόστολο Παρέλλη, τον αθλητή στίβου Μί-

λαν Τραΐκοβιτς και τον σκοπευτή Γιώργο Αχιλλέως.

Στην κατηγορία των γυναικών η Διαμάντω Ευριπίδου πρώτευσε σε πολ-

λούς αγώνες ρυθμικής γυμναστικής και αναδείχθηκε κορυφαία του 2018, 

μπροστά από τις Άντρη Ελευθερίου, Ελένη Αρτυματά, Νεκταρία Παναγή και Κυριακή Κουτούκη.

Σλόγκαν της φετινής γιορτής ήταν «Κάνε παιχνίδι στα ίσα» και κεντρικό μήνυμα η προώθηση της 

ισότητας μέσω του αθλητισμού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι κορυφαίοι αθλητές, 

αθλήτριες και ομάδες της χρονιάς, καθώς επίσης άτομα και σωματεία, για τις διακρίσεις ή και την 

προσφορά τους στον κυπριακό αθλητισμό.

Οι φωτό του Απόστολου Παρέλλη είναι από το Balla.com.cy

ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Βράβευση Κορυφαίων 
Αθλητών Κύπρου για το 2018
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Ο αθλητής του ΓΣΠ Χρίστος Δημη-
τρίου, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στο 
διεθνές μίτινγκ της Βιέννης (Vienna 
International Classic), πέτυχε επίδο-
ση 1.48.79 στα 800 μέτρα (τερμάτισε 
δεύτερος, πίσω από τον Τσέχο Σνάι-
ντερ - 1.47.99).
Ο 25χρονος Δημητρίου επιβεβαίωσε 
το όριο για το Ευρωπαϊκό Κλειστού 
Στίβου της Γλασκόβης, που είναι 
1.49.20. 

Μπήκε καλά 
στο 2019 
ο Δημητρίου 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-

στασιάδης τίμησε τον περασμένο Δεκέμβριο 

αθλητές και αθλήτριες όλων των επιπέδων 

που διακρίθηκαν το 2018, στο πλαίσιο εκδή-

λωσης για την «Ημέρα του Κυπρίου Αθλητή», 

στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Με την αποψινή μας εκδήλωση φιλοδοξού-

με να καθιερώσουμε έναν νέο θεσμό στον 

οποίο τα φώτα θα πέφτουν στους ίδιους τους 

αθλητές», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 

στον χαιρετισμό του. Έναν θεσμό, πρόσθεσε, 

«στον οποίο η πολιτεία θα απευθύνεται στους 

αθλητές και θα τους εκφράζει την επιδοκιμα-

σία, αλλά και τις ευχαριστίες της για όσα πρό-

σφεραν στην πατρίδα τους».

Αναφερόμενος στις σημαντικές επιτυχίες που 

είχε ο αθλητισμός της Κύπρου τα τελευταία 

χρόνια, σημείωσε ότι «ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας δεν ήταν άλλος από τους ίδιους 

τους αθλητές μας τους οποίους εμείς καθη-

κόντως οφείλουμε να στηρίξουμε». Ενημέρω-

σε δε, ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη 

σύσταση επιτροπής, η οποία έχει στόχο τη χά-

ραξη της εθνικής στρατηγικής για τον αθλη-

τισμό και τη θέσπιση της ενιαίας αθλητικής 

νομοθεσίας. «Η νεοσύστατη αυτή επιτροπή 

αθλητισμού, την οποία εκπροσωπούν όλοι οι 

κεντρικοί φορείς του αθλητισμού ΚΟΑ - ΚΟΕ - 

Υπουργείο Παιδείας, καθώς και ο σύμβουλός 

μου επί θεμάτων Αθλητισμού Φοίβος Ζαχαρι-

άδης, θα συμβάλει, είμαι βέβαιος, τα μέγιστα 

στη διαμόρφωση του αθλητικού γίγνεσθαι 

στον τόπο μας», είπε.

Στους αθλητές και τις αθλήτριές μας, είπε, 

παραχωρούνται κίνητρα μέσω των ομοσπον-

διών μας, ανεβάζοντας τον πήχη μέχρι και την 

επαγγελματική τους κατοχύρωση, «με συγκε-

κριμένα κριτήρια πλέον και όχι κατά αυθαίρε-

το ή ευνοιοκρατικό τρόπο, και αυτό συμβάλλει 

στο να επιτευχθεί ένα από τα διαχρονικά αι-

τήματα των αθλητών και των παραγόντων του 

αθλητικού μας οικοδομήματος».

Ανάμεσα στους αθλητές που τιμήθηκαν ήταν ο 

Απόστολος Παρέλλης και ο Πέτρος Μιτσίδης, 

ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε κατα-

κτήσει χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Βετεράνων Masters, στη Μάλαγα, στο 

Πένταθλο Ρίψεων Κατηγορίας Μ40-44.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Τίμησε αθλητές και αθλήτριες 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
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Υψηλές επισκέψεις
Από τις εγκαταστάσεις της Liverpool FC 

International Academy Cyprus στο ΓΣΠ 

πέρασαν οι διεθνείς Βέλγοι, και φυσικά 

ποδοσφαιριστές της Liverpool, Simon 

Mignolet and Divock Origi.

Οι αστέρες των Reds ήταν στη Λευκωσία 

για τον αγώνα της Εθνικής Βελγίου με την 

Εθνική Κύπρου για τα προκριματικά του 

Euro 2020, στις 24 Μαρτίου 2019.

Οι ομάδες της Liverpool FC International 

Academy Cyprus είχαν τις τελευταίες εβδο-

μάδες τα ακόλουθα αποτελέσματα:

26η Αγωνιστική
• U16: Liverpool FC International Academy 

Cyprus 3-1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ

• U14: Liverpool FC International Academy 

Cyprus 0-8 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

25η Αγωνιστική
• U16: ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0-8 Liverpool 

FC International Academy Cyprus

• U14: ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (κλιμάκιο Λε-

μεσού) 3-2 LFC International Academy 

Cyprus

24η Αγωνιστική
• U16: ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 0-4 Liverpool FC 

International Academy Cyprus

• U14: Liverpool FC International Academy 

Cyprus 3-4 Galacticos Football Club

23η Αγωνιστική
• U16: Liverpool FC International Academy 

Cyprus 14-0 ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

• U14: ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ 1-1 Liverpool 

FC International Academy Cyprus

22η Αγωνιστική
• U-16: ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλιμάκιο 

Πάφου) 0-3 LFC International Academy 

Cyprus

• U-14: Liverpool FC International Academy 

Cyprus 3-2 ENAΔ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Αποτελέσματα των ομάδων της LFC International Academy Cyprus

Στην Εθνική Κύπρου
Ο ποδοσφαιριστής της Liverpool FC 

International Academy Cyprus Κυριάκος 

Λογγίνος κλήθηκε για πρώτη φορά στην 

Εθνική Κύπρου κάτω των 15 χρόνων (U15), 

τον περασμένο Μάρτιο. Συγχαρητήρια!

Ο Μπεν Σιμόν στη Liverpool FC International 
Academy Cyprus

Σεμινάριο με θέμα τον διάσημο διεθνή ποδοσφαιριστή της Liverpool FC Mohamed Salah δι-

οργανώθηκε στις 7 Μαρτίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ.

Η παρουσίαση στο σεμινάριο έγινε από τον αρχιπροπονητή της Liverpool FC International 

Academy Cyprus, κ. Ara Bedrossian.

Όλοι οι νεαροί ποδοσφαιριστές έφυγαν κατενθουσιασμένοι από την εκδήλωση για τις γνώσεις 

που αποκόμισαν.

Ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου Ανδρών 

στο ποδόσφαιρο, Μπεν Σιμόν, επισκέφθηκε 

το κλιμάκιο της Liverpool FC International 

Academy Cyprus, στο Grammar School, για 

να τους μιλήσει για το άθλημα.

Η επίσκεψη έγινε στις 15 Μαρτίου 2019. Ο 

προπονητής συνοδευόταν από τον διευθυ-

ντή της Εθνικής Ομάδας Μιχάλη Κωνσταντί-

νου και τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου 

Κωνσταντίνο Σιαμπουλλή.

Το εργαστήρι για το φαινόμενο Mo Salah

Παγκόσμιο Συνέδριο 
Προπονητών Ακαδημιών 
της LFC
H Liverpool FC International Academy Cyprus 

εκπροσωπήθηκε στο LFC International 

Academy Coach Convention 2019 το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στο Liverpool τον Απρίλιο.

Προπονητές από οκτώ χώρες συναντή-

θηκαν με τα στελέχη των Ακαδημιών των 

Reds και συμμετείχαν σε ενημερωτικά σε-

μινάρια και διαλέξεις.
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Πραγματοποιήθηκαν, στις 18 Ιανουαρίου 

2019, τα εγκαίνια της νέας Λαϊκής Αγοράς 

του Δήμου Στροβόλου, στον χώρο στάθμευ-

σης του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ, στη 

Λευκωσία, από τον πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη.

Από τις 2 Νοεμβρίου 2018 η Λαϊκή Αγορά 

Δήμου Στροβόλου λειτουργεί στις νέες εγκα-

ταστάσεις της εντός του χώρου στάθμευσης 

του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ. Η Αγορά 

λειτουργεί κάθε Παρασκευή, για τους χειμε-

ρινούς μήνες από τις 5:30 το πρωί μέχρι τις 

7:00 το απόγευμα.

Η μεταστέγασή της στον χώρο στάθμευσης 

του ΓΣΠ θεωρείται μια ιδιαίτερα σημαντική 

ενέργεια για τον Δήμο Στροβόλου που απο-

σκοπεί, κυρίως, στην αναβάθμιση του επιπέ-

δου εξυπηρέτησης των επισκεπτών της και, 

παράλληλα, στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους παραγωγούς και πωλη-

τές που συμμετέχουν σε αυτή.

Εγκαίνια Λαϊκής Αγοράς Δήμου Στροβόλου 

Γερμανοί πρωταθλητές 
στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ 
Στο Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ στη Λευκωσία έκαναν για άλλη μια φορά την προετοιμασία τους, 

από τις 19 Μαρτίου 2019, Γερμανοί αθλητές της εθνικής ομάδας ρίψεων.

Μεταξύ των αθλητών, οι οποίοι παρέμειναν στην Κύπρο μέχρι τις 6 Απριλίου 2019, ήταν ο χρυ-

σός ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, το 2016, Harting Christoph, η Christina Schwanitz η οποία 

ήταν δεύτερη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη σφαιροβολία και η δισκοβόλος Claudine Vita η 

οποία ήταν τέταρτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αρχηγός της γερμανικής αποστολής, η οποία διέμενε στον ξενώνα Allegra του Αθλητικού Κέ-

ντρου του ΓΣΠ, είναι ο αρχιπροπονητής Jürgen Schult, πρώην δισκοβόλος και κάτοχος του 

παγκόσμιου ρεκόρ στο άθλημα.

Συνεργασία ΓΣΠ -
Grammar School
Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας 

του ΓΣΠ με το Grammar School πραγ-

ματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2019 

απόγευμα γνωριμίας, στις εγκαταστάσεις 

του σχολείου, με σκοπό την ενημέρωση 

του κοινού σχετικά με την ένταξη του Κλα-

σικού Αθλητισμού στο Αθλητικό Σχολείο 

του Grammar School.

Νικήτρια η Έλια Ιωάννου 
στον Μισό Μαραθώνιο
Ο Κωνσταντίνος Τιμινής (αθλητής του ΓΣΟ 

πλέον) και η Έλενα  Ιωάννου (ΓΣΠ) αναδεί-

χθηκαν (Κυριακή 10 Φεβρουαρίου) πρωτα-

θλητές Κύπρου για το 2019 στον Ημιμαρα-

θώνιο Δρόμο, που διεξήχθη στη Λευκωσία, 

στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ. Ο Τιμινής 

κάλυψε την απόσταση σε 1 ώρα 14 λεπτά 

και 30 δευτερόλεπτα, ενώ η Ιωάννου έτρε-

ξε τα 21 χλμ. της διαδρομής σε 1ώρα 30 λε-

πτά και 20 δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσματα 

(έξι πρώτοι) ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ιωάννου Έλενα (ΓΣΠ) 1:30.20

Σωτηρίου Μαρία (ΓΣΟ) 1:30.36

Κωνσταντινίδου Σαββίνια (ΓΣΟ) 1:33.00

Θεοδοσίου Γεωργία (ΓΣΠ) 1:36.16

Χιώτη Χριστίνα (ΓΣΠ) 1:37.46

Κυπρή Όλγα (ΓΣΟ) 1:37.47

ΑΝΔΡΕΣ
Τιμινής Κων/νος (ΓΣΟ) 1:14.30

Μπούσκας Μάριος (ΓΣΟ) 1:14.46

Ιωάννου Χαράλαμπος (ΓΣΟ) 1:14.59

Μποροντίν Πάβελ (ΓΣΠ) 1:15.59

Αβραάμ Αβραμάκης (ΓΣΠ) 1:16.06

Στυλιανού Παναγιώτης (ΓΣΠ) 1:19.12



Μία νίκη και μία ήττα κατέγραψε η Εθνική Κύπρου Ανδρών στο ποδόσφαιρο, στους αγώνες 
που έδωσε στο ΓΣΠ για τα προκριματικά του Euro 2020.
H Κύπρος, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, φιλοξένησε το Σαν Μαρίνο, το οποίο κέρδισε με 5-0 
ενώ στις 24 Μαρτίου έπαιξε με την Εθνική Βελγίου από την οποία έχασε με 2-0.
Για την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2020 η Κύπρος θα δώσει 

και τους δύο αγώνες της εκτός έδρας με τη 
Σκωτία και τη Ρωσία, τον Ιούνιο.
Στην έδρα της η Εθνική θα επιστέψει ξανά 
το φθινόπωρο του 2019, για τον αγώνα με το 
Καζακστάν στις 6 Σεπτεμβρίου στις 7 το βρά-
δι. Στις 9 του ίδιου μήνα η Εθνική θα αγωνι-
στεί με το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας. 
Στις 10 Οκτωβρίου ακολουθεί ακόμα ένας 
αγώνας εκτός έδρας με το Καζακστάν ενώ 
στις 13 Οκτωβρίου, στο ΓΣΠ, η Εθνική θα φι-
λοξενήσει τη Ρωσία, στις 7 το βράδι.

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.

Φάση στα καρέ της ΕΠΑ, από τον επαναληπτικό 
τελικό Κυπέλλου του 1950 (ΓΣΠ, 23/4/1950). Η ΕΠΑ 
προηγήθηκε στο 14’ με τον Δρουσιώτη αλλά η Ανόρθωση 
ισοφάρισε στο 35’ με τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Τη 
νίκη και το Κύπελλο στην ΕΠΑ έδωσε με κτύπημα 
πέναλτι στο 88’ ο σπεσιαλίστας Αράμ Τερζιάν, ο οποίος 
προηγουμένως (50ό λεπτό) αστόχησε σε άλλο πέναλτι 
στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Η Ανόρθωση τα 
τελευταία 20 λεπτά αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω 
αποβολής του Αβετισιάν. (Φωτό αρχείο Σταύρου Μαύρου)

Στιγμιότυπο από τον αγώνα Ανόρθωσης - ΑΠΟΕΛ, το 
1949, στο ΓΣΠ. (Φωτό αρχείο Αλί Αχμέτ)

Η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ, οι δύο ομάδες 
που χρησιμοποιούν το στάδιο ΓΣΠ ως έδρα 
τους, αγωνίζονται από τις 2 Μαρτίου 2019, 
για τη Β’ Φάση του Πρωταθλήματος, στον Α’ 
Όμιλο (πρώτη εξάδα).
Στην πρώτη αγωνιστική της Β’ Φάσης καμιά 
από τις δύο ομάδες δεν είχε αγώνα στην 
έδρα της ενώ στη δεύτερη αγωνιστική, στις 9 
Μαρτίου, στο ΓΣΠ έπαιξε η Ομόνοια φιλοξε-
νώντας τη Νέα Σαλαμίνα και στις 10 Μαρτίου 
το ΑΠΟΕΛ φιλοξένησε την ΑΕΚ Λάρνακας.
Στις 13 Μαρτίου η Ομόνοια έπαιξε εντός 
έδρας με την ΑΕΛ Λεμεσού και στις 30 Μαρ-
τίου το ΑΠΟΕΛ φιλοξένησε τυπικά την Ομό-
νοια στο ΓΣΠ. Στις 6 Απριλίου η Ομόνοια 
αγωνίστηκε εντός έδρας με την ΑΕΚ Λάρνα-
κας, για την πέμπτη αγωνιστική. 
Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Απριλίου και 
οι δύο ομάδες της Λευκωσίας έπαιξαν εντός 
έδρας. Το Σάββατο 13 του μήνα το ΑΠΟΕΛ 
φιλοξένησε τη Νέα Σαλαμίνα και την επόμε-

νη μέρα η Ομόνοια τον Απόλλωνα Λεμεσού.
Για την έβδομη αγωνιστική, στις 21 και 22 
Απριλίου, καμιά από τις δύο ομάδες δεν είχε 
αγώνα εντός έδρας. 
Η ΚΟΠ δεν έχει ακόμα προγραμματισμό ημε-
ρών για τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωτα-
θλήματος, όμως για την όγδοη αγωνιστική εντός 
έδρας θα παίξει το ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα 
ενώ η Ομόνοια θα παίξει εκτός με την ΑΕΛ. 
Για το Κύπελλο Κύπρου, στις 17 Απριλίου, το 
ΑΠΟΕΛ έπαιξε στο ΓΣΠ με την Ένωση Νέων 
Παραλιμνίου. Ο αγώνας ήταν για την ημιτελι-
κή φάση του Κυπέλλου. Για τα προημιτελικά 
το ΑΠΟΕΛ είχε φιλοξενήσει στο ΓΣΠ την ΑΕΚ 
Λάρνακας τον Φεβρουάριο (27/2/2019).
Τον τελευταίο της αγώνα στο ΓΣΠ για το 
Κύπελλο, η Ομόνοια τον είχε δώσει με τον 
Απόλλωνα Λεμεσού, στις 2 Ιανουαρίου, από 
τον οποίο έχει αποκλειστεί από τον θεσμό.
Ο τελικός του Κυπέλλου Κύπρου θα διεξα-
χθεί στο ΓΣΠ, στις 22 Μαΐου 2019.

ποδόσφαιρο

Παγκύπριο Πρωτάθλημα
2018-2019,  Β' Φάση Α' Όμιλος

Δύο αγώνες στο ΓΣΠ η Εθνική τον Μάρτιο


