
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτω-

βρίου η Ετήσια Γενική Συνέλευ-

ση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα 

Παγκύπρια». Στην καθιερωμένη λο-

γοδοσία του ο πρόεδρος του ΓΣΠ, 

Δώρος Ιωαννίδης, τόνισε ότι η χρο-

νιά που πέρασε ήταν μία από τις 

καλύτερες στη μακρόχρονη ιστο-

ρία του Συλλόγου. «Στα 117 χρόνια 

ζωής του ο Σύλλογός μας διακρίθη-

κε, τιμήθηκε και κυρίως καταξιώθη-

κε στη συνείδηση των φιλάθλων ότι 

είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος που 

κατ’ εξοχήν καλλιεργεί τον κλασικό 

αθλητισμό», τόνισε ο πρόεδρος του 

ΓΣΠ, συμπληρώνοντας ότι «ο ΓΣΠ 

είναι ο Σύλλογος που δίνει την ώθη-

ση αλλά και τη λάμψη στο Στίβο. Ο 

Σύλλογος που μεταφέρει σε όλα τα 

στάδια του κόσμου τη σημαία μας. 

Ο Σύλλογος που βοηθά να ακούγε-

ται το όνομα της Κύπρου σ’ όλες τις 

ηπείρους».

Ο κ. Ιωαννίδης έκανε ειδική αναφο-

ρά στα αποτελέσματα αθλητών του 

ΓΣΠ σε φετινές διεθνείς διοργανώ-

σεις και ευχαρίστησε τους αθλη-

τές, τους προπονητές αλλά και τον 

έφορο Αθλητισμού Στίβου και Στα-

δίου του ΓΣΠ, Ντίνο Μιχαηλίδη. Ο 

Δώρος Ιωαννίδης υπογράμμισε ότι 

ο ΓΣΠ έβαλε τις βάσεις «με πολύ 

κόπο και μεγάλη προσπάθεια γι’ 

αυτό και είμαστε αισιόδοξοι», τονί-

ζοντας ότι «οι προοπτικές είναι πολύ 

μεγάλες και η συνέχεια αναμένεται 

ακόμη καλύτερη».

Σελίδες 4-5
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

σε ανοδική πορεία ο ΓσΠ

Ο ΓΣΠ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Είσπραξη συνδρομών μελών μέσω JCC Smart
Από την 1η Ιανουαρίου 2012, ο ΓΣΠ θα εφαρμόσει 

νέα διαδικασία είσπραξης της ετήσιας συνδρομής 

των μελών του. Σε συνεργασία με την JCC Smart, 

έχει δημιουργηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη ιστο-

σελίδα για τα μέλη του Συλλόγου, όπου με την ει-

σαγωγή του αριθμού πολιτικής τους ταυτότητας θα 

έχουν την δυνατότητα, εύκολα, γρήγορα και ασφα-

λισμένα, να πληρώνουν τη συνδρομή τους, από το 

γραφείο ή το σπίτι, 24 ώρες το 24ωρο. Το μόνο που 

πρέπει να κάνει κάποιος είναι να επισκεφτεί την 

ιστοσελίδα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy) και να επιλέ-

ξει την «Πληρωμή συνδρομής».

Να σημειώσουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 

το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών θα αυ-

ξηθεί, από €92 ετησίως στα €132 ενώ το δικαίωμα 

εγγραφής νέων μελών θα αυξηθεί από €8 σε €20.

Οι κάρτες των μελών θα ανανεώνονται, πλέον, σε 

ετήσια βάση και η ισχύς τους θα ελέγχεται ηλεκτρο-

νικά στην είσοδο, από το καινούργιο σύστημα πρό-

σβασης που θα εγκατασταθεί με τη νέα ποδοσφαι-

ρική περίοδο.

Για περίπου μισό αιώνα 
(από το 1963) ο Παλλάδιος 
Νικολάου συνεχίζει να 
προπονεί αθλητές του ΓΣΠ, 
έχοντας σημαντικές επιτυχίες 
στα αθλήματα του μήκους 
και του τριπλούν.

Σελίδα 2

Ένας από τους πιο 
πολύτιμους αθλητές του 
ΓΣΠ είναι ο αθλητής των 
αγωνισμάτων ρίψεων Πέτρος 
Μιτσίδης.

Σελίδα 3

Η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ στη 
φάση των 16 του Champions 
League, δίνει την ευκαιρία 
στο ΓΣΠ να φιλοξενήσει, 
για πρώτη φορά, ευρωπαϊκά 
παιχνίδια τον Μάρτιο.

Σελίδα 8

Kαλά  Xριστούγεννα και 
ευτυχισμένο το νέο έτος

www.gsp.org.cy
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η μερόπη Παναγιώτου (αριθμός 108), στην κούρσα που της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στους 11ους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες νέων, τον περασμένο ιούλιο.
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διοικητικό συμβούλιο Γυμναστικού συλλόγου «Τα Παγκύπρια» 
δώρος μ. ιωαννίδης Πρόεδρος 
κώστας κωνσταντινίδης  Αντιπρόεδρος Διοίκησης 

Χριστόδουλος συμεωνίδης  Αντιπρόεδρος Οικονομικών 
Γεώργιος Π. μιτσίδης  Γενικός Γραμματέας 

κώστας Τσιάππας  Ταμίας 

ντίνος μιχαηλίδης  Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου 
 

Σύμβουλοι: κώστας ματσουκάρης, ανδρέας Φωτιάδης, κώστας σχίζας, κωστάκης κουτσοκούμνης, ανδρέας 

κωνσταντινίδης, Πάρις Παπαέλληνας, ιάκωβος Γαβάς, νεοκλής λυσάνδρου, αλέκος Φιλίππου, μαρίνος 

κλεάνθους, στέλιος Γεωργίου. Μέλος: δημητράκης ιωάννου
 

Γενικός Διευθυντής: Φοίβος κωνσταντινίδης  

Ειδικός Γραμματέας: Τίτος σαββίδης 2010 - 2012

Ο Παλλάδιος Νικολάου συνέδεσε το όνο-

μά του με τον κυπριακό αθλητισμό τόσο τον 

κλασικό όσο και με την πετόσφαιρα και την 

καλαθόσφαιρα. Ήταν δύο χρονιές (1962 και 

1967) παγκυπριονίκης για τον ΓΣΠ, στο τρι-

πλούν και πρωταθλητής του Πανελλήνιου Γυ-

μναστικού Συλλόγου στο δέκαθλο. Ξεχώρισε 

ως πετοσφαιριστής ενώ ως προπονητής της 

καλαθόσφαιρας γεύτηκε τίτλους τόσο με την 

ΕΝΑΔ όσο και με το ΑΠΟΕΛ.

Στη συνομιλία που είχαμε με τον κ. Νικολά-

ου ήταν ολοφάνερο ότι ακόμα και σήμερα, 

στα 74 του χρόνια, ο αθλητισμός κατέχει μία 

από τις σημαντικότερες θέσεις στη ζωή του. 

Για περίπου μισό αιώνα (από το 1963) συνε-

χίζει να προπονεί αθλητές του ΓΣΠ, έχοντας 

σημαντικές επιτυχίες, στα αθλήματα του μή-

κους και του τριπλούν. Αθλητές του ήταν και 

οι ρέκορντμαν Κύπριοι πρωταθλητές Δημή-

τρης Αραούζος, του μήκους, και Μάριος Χα-

τζηανδρέου, του τριπλούν.

Είναι ο προπονητής που κέρδισε όλους 

τους τίτλους στην καλαθόσφαιρα με την 

ΕΝΑΔ - Πρωτάθλημα το 1969, Κύπελλο το 

1987 και Ασπίδα το 1987. Διετέλεσε προ-

πονητής της καλαθοσφαιρικής ομάδας του 

ΑΠΟΕΛ για 15 χρόνια, με το οποίο κέρδι-

σε πρωταθλήματα και κύπελλα. Προπο-

νητής καλαθόσφαιρας διετέλεσε, επίσης, 

για τον Κεραυνό Στροβόλου, την ΠΑΕΕΚ 

και τη Δόξα Στροβόλου. Η καριέρα του ως 

προπονητής καλαθόσφαιρας διήρκεσε 30 

χρόνια!

Νιώθει ότι στην καριέρα του ως αθλητής στε-

ρήθηκε τα καλύτερά του χρόνια, αφού από 

το 1956 μέχρι το 1959 ήταν κλεισμένος στα 

κρατητήρια των βρετανών αποικιοκρατών, 

ως πολιτικός κρατούμενος.

Ως αθλητής, εκτός από τον κλασικό αθλη-

τισμό, είχε και μεγάλη καριέρα στην πετό-

σφαιρα παίζοντας για το ΑΠΟΕΛ και κερδί-

ζοντας πολλούς τίτλους. Πετόσφαιρα έπαι-

ξε και στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας, 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αγωνιζό-

μενος για τον Πανελλήνιο. Πετόσφαιρα έπαι-

ξε και για την ομάδα της Γυμναστικής Ακαδη-

μίας όταν σπούδαζε στην Αγγλία.

 ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

μισό αιώνα αθλητής
και προπονητής στον ΓσΠ
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Βιογραφικό
Γεννήθηκε, στις 27 Δεκεμβρίου 1937, στο Καραβοστάσι (Σόλοι), χωριό της επαρχίας 
Λευκωσίας. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο Μόρφου. Σπούδασε στην Ακα-
δημία Σωματικής Αγωγής Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία. Εργάστηκε ως κα-
θηγητής, βοηθός διευθυντής, γυμνασιάρχης, επιθεωρητής και Α΄ λειτουργός στο 
υπουργείο Παιδείας. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ.



 ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ

ο μVP του ΓσΠ

www.gsp.org.cy γνωρίστε τους αθλητές μας
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Επίσκεψη Ακαδημιών 
στο Δασικό Πάρκο 
Αθαλάσσας
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ακα-
δημίας του Συλλόγου μας, το Σάββατο 26 
Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη στο Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Πέ-
ραν των 40 παιδιών, οι μελλοντικοί πρω-
ταθλητές του ΓΣΠ, συνοδευόμενοι από 
τους προπονητές τους, πέρασαν ένα ευ-
χάριστο δίωρο μέσα στο φυσικό περιβάλ-
λον. Είχαν την ευκαιρία να γυμναστούν, 
να παίξουν και να γευτούν νόστιμα φρού-
τα. Απόλαυσαν στην πράξη τις ευεργετι-
κές ωφέλειες που τους προσφέρει η ενα-
σχόλησή τους με τον κλασικό αθλητισμό. 
Η Ακαδημία Στίβου του Γυμναστικού Συλ-
λόγου «Τα Παγκύπρια» λειτουργεί για παι-
διά της 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού, κα-
θημερινά από τις 15:15-16:15 στις εξαιρε-
τικές εγκαταστάσεις του Συλλόγου. Για 
καλύτερη εξυπηρέτηση λειτουργεί και 
δεύτερο κλιμάκιο κάθε Τρίτη και Παρα-
σκευή από τις 16:00-17:00 στις εγκατα-
στάσεις του ευρύτερου χώρου του Μακα-
ρείου Σταδίου στη Μακεδονίτισσα. 
Έμπειροι προπονητές καθοδηγούν τα παι-
διά έχοντας στόχο να τους εμφυσήσουν 
τις αρχές και τις αξίες του Ευ Αγωνίζε-
σθαι και συγχρόνως να τους καλλιεργή-
σουν το ταλέντο θέτοντας τις απαραίτητες 
βάσεις για το μέλλον. 
Σημειώνεται ότι η Ακαδημία Στίβου του 
ΓΣΠ είναι μία από τις λίγες, αν όχι η μονα-
δική, όπου τα παιδιά συμμετέχουν χωρίς 
να επωμίζονται οποιοδήποτε κόστος.

Ο αθλητής των αγωνισμάτων ρίψεων Πέτρος 

Μιτσίδης είναι σήμερα, στα 35 του χρόνια, ένας 

από τους πιο πολύτιμούς αθλητές του Γυμνα-

στικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». Έδωσε, τα 

τελευταία 18 χρόνια, συνολικά 164 βαθμούς 

στον ΓΣΠ σε Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών.

Ο Πέτρος Μιτσίδης είναι ίσως ο μόνος εν 

ενεργεία Κύπριος αθλητής που συμμετείχε σε 

αγώνες και στα τέσσερα αγωνίσματα ρίψεων, 

συμπεριλαμβανομένου και του ακοντισμού.

Αγωνίστηκε με τα χρώματα της Κύπρου σε 

διεθνείς αγώνες, όπως τους Ευρωπαϊκούς 

Αγώνες Κυπέλλου (Bruno Zaouli), Ευρωπα-

ϊκό Κύπελλο ρίψεων, Αγώνες Μικρών Κρα-

τών Ευρώπης, Μεσογειακούς και Κοινοπολι-

τειακούς Αγώνες.

Ο Πέτρος υπήρξε ο μόνος Κύπριος αθλη-

τής που αγωνίστηκε ποτέ στον τελικό τριών 

αγωνισμάτων στην ίδια διεθνή διοργάνωση, 

στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στη Μελ-

βούρνη το 2006, όπου προκρίθηκε και αγωνί-

στηκε στον τελικό της δισκοβολίας, της σφαι-

ροβολίας και της σφυροβολίας, ενώ στους 

Κοινοπολιτειακούς του Μάντσεστερ το 2002 

ήταν σε δύο τελικούς (δίσκο και σφύρα) κα-

τακτώντας την 7η θέση στη σφυροβολία. 

Στους Κοινοπολιτειακούς στο Νέο Δελχί είχε 

και πάλι συμμετοχή σε τελικό στη δισκοβολία 

(πήρε την 9η θέση).

Ο Πέτρος Μιτσίδης, ταυτόχρονα με τις σπου-

δές του στο Ντάλας των Ηνωμένων Πολιτει-

ών, συνέχισε και την αθλητική δραστηριότητά 

του αγωνιζόμενος για το πανεπιστήμιό του σε 

αγώνες μεταξύ πανεπιστημίων και συμμετείχε 

με επιτυχία σε όλα τα αγωνίσματα ρίψεων.

Με τη συμβολή του στους Παγκύπριους Αγώ-

νες Ανδρών τις τελευταίες δύο δεκαετίες και 

τη συγκομιδή 164 βαθμών για τον ΓΣΠ ο Πέ-

τρος Μιτσίδης δίκαια μπορεί να χαρακτηρι-

σθεί σήμερα ο MVP του ΓΣΠ.

n	 	Αγώνισμα: δισκοβολία, 

σφαιροβολία, σφυροβολία, 

ακοντισμός

n	 	Ημερομηνία γεννήσεως: 12 

δεκεμβρίου 1977

n	 	Τόπος γεννήσεως: λευκωσία

n	 	Προπονητής: Βασίλης 

Γκρούμοφ

n	 	Ατομική επίδοση: στη 

δισκοβολία 57,61 μ., στη σφαίρα 

17,33 μ. και στη σφύρα 59,48 μ.

n	 	Σπουδές/εργασία: κάτοχος του 

μεταπτυχιακού διπλώματος μΒα 

του Πανεπιστημίου SMU του 

ντάλας, Τέξας.

n	 	Μεγαλύτερες διακρίσεις: 
3η θέση στη δισκοβολία στο 

Bruno Ζauli του 2006. υπήρξε 

κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ 

στη δισκοβολία από 2002 μέχρι 

το 2007. Παγκυπριονίκης στη 

δισκοβολία (2000, 2001, 2004, 

2006), στη σφαιροβολία (2002, 

2003, 2004) και στη σφυροβολία 

(1999). 

Ο Πέτρος Μιτσίδης είναι 
ίσως ο μόνος εν ενεργεία 
Κύπριος αθλητής που 
συμμετείχε σε αγώνες και στα 
τέσσερα αγωνίσματα ρίψεων, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
ακοντισμού.

ο Πέτρος στους κοινοπολιτειακούς 
αγώνες στη μελβούρνη το 2006.
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Η χρονιά που πέρασε ήταν μία από τις καλύτε-

ρες στη μακρόχρονη ιστορία του Γυμναστικού 

Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», σύμφωνα με τον 

πρόεδρο του ΓΣΠ, Δώρο Ιωαννίδη. Στην καθι-

ερωμένη λογοδοσία του κατά την Ετήσια Γενι-

κή Συνέλευση που έγινε στο Συνεδριακό Κέ-

ντρο του ΓΣΠ στις 17 Οκτωβρίου, ο κ. Ιωαν-

νίδης έκανε ανασκόπηση τόσο στη σεζόν που 

μόλις ολοκληρώθηκε όσο και στα 117 χρό-

νια της ιστορίας του Συλλόγου καθώς και στα 

12χρονα που συμπλήρωσαν οι σύγχρονες γη-

πεδικές του εγκαταστάσεις. 

«Στα 117 χρόνια ζωής του ο Σύλλογός μας δι-

ακρίθηκε, τιμήθηκε και κυρίως καταξιώθηκε 

στη συνείδηση των φιλάθλων ως ο Γυμναστι-

κός Σύλλογος που κατ’ εξοχήν καλλιεργεί τον 

κλασικό αθλητισμό», τόνισε ο πρόεδρος του 

ΓΣΠ, συμπληρώνοντας ότι «ο ΓΣΠ είναι ο Σύλ-

λογος που δίνει την ώθηση αλλά και τη λάμψη 

στο Στίβο. Ο Σύλλογος που μεταφέρει σε όλα 

τα στάδια του κόσμου τη σημαία μας. Ο Σύλλο-

γος που βοηθά να ακούγεται το όνομα της Κύ-

πρου σ’ όλες τις ηπείρους».

Ο κ. Ιωαννίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός 

ότι ο ΓΣΠ έχει σήμερα ξεπεράσει ακόμα και τις 

προσδοκίες των ίδιων των στελεχών του.

ΕΠΙΤΥχΙΕΣ ΑΘΛΗΤώΝ
Ο κ. Ιωαννίδης έκανε ειδική αναφορά στα απο-

τελέσματα κάποιων αθλητών του ΓΣΠ σε φε-

τινές διεθνείς διοργανώσεις και ευχαρίστησε 

τους αθλητές, τους προπονητές αλλά και τον 

έφορο Αθλητισμού Στίβου και Σταδίου του ΓΣΠ, 

Ντίνο Μιχαηλίδη.

Απαριθμώντας τις επιτυχίες ο Δώρος Ιωαννίδης 

αναφέρθηκε:

n	 	Στους Αγώνες των Μικρών Κρατών της Ευ-

ρώπης. Οι συνεισφορά των αθλητών του 

ΓΣΠ ήταν μεγάλη. Έξι χρυσά μετάλλια, τέσ-

σερα αργυρά και δύο χάλκινα. 

n	 	Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων που 

έγινε τον Ιούνιο στο ρέικιαβικ της Ισλανδίας ο 

ΓΣΠ.είχε σημαντική συνεισφορά βαθμών και 

βοήθησε την Κύπρο να ανέβει κατηγορία.

n	 	Στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων η 

αθλήτρια Λεοντία Καλλένου πήρε το χρυσό 

μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, ενώ η Μερόπη 

Παναγιώτου το χάλκινο μετάλλιο στα 1500 μ.

n	 	Στους 11ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες 

Νέων, που έγιναν στην Τραπεζούντα, η Λεο-

ντία Καλλένου με άλμα 1,79 μ., πήρε το αρ-

γυρό μετάλλιο και η Μερόπη Παναγιώτου το 

χάλκινο στα 1500 μ. Επίσης η Μερόπη ήλθε 

5η στα 800 μ. Αυτά ήταν και τα μοναδικά με-

τάλλια που κέρδισε η Κύπρος.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΓΣΠ σημείωσε επίσης στη λογοδοσία του ότι 

αθλητές του ΓΣΠ, σύμφωνα με τον κατάλογο 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, ανάλογα 

με την ηλικία τους, είναι μεταξύ των καλύτερων 

30 αθλητών της Ευρώπης. Πρόκειται για τους 

Μιχάλη Κολοκοτρώνη, Μιχάλη Κλατσιά, ο Από-

στολο Τσακκιστό και Στέλλα Χριστοφόρου.

«Τη χρονιά που μας πέρασε», είπε εξάλλου, 

«τρεις αθλητές μας ο Πέτρος Σοφιανός, ο Μιχά-

λης Κολοκοτρώνης και ο Μιχάλης Κλατσιάς, ση-

μείωσαν νέα παγκύπρια ρεκόρ. Ο Σοφιανός στη 

σφυροβολία, ο Κολοκοτρώνης κατέρριψε τρεις 

φορές το παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 χρό-

νων στη σφυροβολία και ο Κλατσιάς το παγκύ-

πριο ρεκόρ Εφήβων στη Δισκοβολία. Σε όλες τις 

διεθνείς συναντήσεις που συμμετείχε η Κύπρος, 

ο αριθμός των αθλητών του ΓΣΠ ήταν πολύ με-

γάλος».

Αναφερόμενος στα τοπικά πρωταθλήματα ο κ. 

Ιωαννίδης υπενθύμισε ότι ο ΓΣΠ πρώτευσε στο 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών, το Παγκύ-

πριο Πρωτάθλημα Εφήβων, το Παγκύπριο Εα-

ρινό Πρωτάθλημα «Τα Μάτσεια», το Παγκύπριο 

Πρωτάθλημα Παίδων και το Παγκύπριο Πρωτά-

θλημα Ανώμαλου Δρόμου σ’ όλες τις κατηγορί-

ες (Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων και 

Παίδων) εκτός από την κατηγορία Κορασίδων, 

όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο Δώρος Ιωαννίδης υπογράμμισε ότι ο ΓΣΠ 

έβαλε τις βάσεις «με πολύ κόπο και μεγάλη 

προσπάθεια γι’ αυτό και είμαστε αισιόδοξοι», 

τονίζοντας ότι «οι προοπτικές είναι πολύ μεγά-

λες και η συνέχεια αναμένεται ακόμη καλύτε-

ρη». Για τους προπονητές του στίβου είπε ότι 

«για πολλά χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσί-

ες τους με άριστα αποτελέσματα. Δούλεψαν 

παλιότερα κάτω από αντίξοες συνθήκες και 

τώρα που το έργο τους είναι πιο εύκολο η δου-

λειά τους φαίνεται καλύτερα». 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Μιλώντας για τις ακαδημίες του Συλλόγου ο κ. 

Ιωαννίδης σημείωσε ότι «ο ΓΣΠ δεν ασχολείται 

μόνο με τους αθλητές που φέρνουν διακρίσεις 

στο Σύλλογο. Ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τον 

μαζικό κοινωνικό αθλητισμό. Έχουμε διευθε-

τήσει μεταφορικά μέσα και καθημερινά παιδιά, 

όλων των ηλικιών από την επαρχία Λευκωσίας, 

έρχονται στο ΓΣΠ για να γυμναστούν και να απο-

λαύσουν τις εγκαταστάσεις μας.

Σε κανένα από τα παιδιά ο ΓΣΠ δεν χρεώνει 

έστω και ένα σεντ. Αντίθετα πληρώνουμε τη με-

ταφορά τους, τους γυμναστές και το αθλητικό 

τους υλικό σε μια προσπάθειά μας να τους κά-

νουμε να αγαπήσουν το στίβο.

Δυστυχώς σ’ αυτή την προσπάθεια είμαστε μό-

νοι. Δεν βρίσκουμε ανταπόκριση από τους αρ-

μοδίους ή από αυτούς που χρίζονται ξαφνι-

κά αρμόδιοι. Είναι γι’ αυτό που εγώ έπαυσα να 

ασχολούμαι μαζί τους και το ίδιο λέγω στους συ-

νεργάτες μου. Η μόνη παράκλησή μου στους 

αυτόκλητους σωτήρες του αθλητισμού μας είναι 

να δέχονται τις συμβουλές ενός συλλόγου που 

έχει πείρα 117 χρόνων στον αθλητισμό.

Διατίθενται τεράστια ποσά από την πολιτεία στις 

ποδοσφαιρικές ομάδες για να φέρνουν ποδο-

σφαιριστές από όλες τις χώρες του κόσμου. Εάν 

μέρος, μικρό μέρος των χρημάτων αυτών, εδί-

δετο στο στίβο, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν 

ακόμη καλύτερα. Ας αναλογιστούν αυτοί που 

εγκρίνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς για 

τον αθλητισμό και ας μας πουν, τι κέρδος έχει ο 

Κύπριος πολίτης από τα χρήματα που διατίθενται 

κάθε χρόνο για τον αθλητισμό. Πόσα χρήματα 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΟΚΤώΒΡΙΟ Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες και 
η συνέχεια αναμένεται ακόμη καλύτερη 

Δ. Ιωαννίδης: Το 2011 ήταν 
μία από τις καλύτερες σεζόν 
στη μακρόχρονη ιστορία μας



www.gsp.org.cy

5

επενδύονται και μένουν μακροπρόθεσμα στον 

τόπο μας και πόσα εξανεμίζονται σε αγορές πο-

δοσφαιριστών». 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣφΑΙΡΟΥ
Για ό,τι αφορά το γήπεδο ποδοσφαίρου ο κ. Ιω-

αννίδης ανέφερε ότι «κάθε χρόνο γίνονται προ-

σπάθειες για να καλυτερεύσουν οι εγκαταστάσεις 

μας. Τα έξοδα συντήρησης είναι μεγάλα. Για να 

μπορέσεις να συντηρήσεις το γήπεδο και να το 

έχεις σε άριστη κατάσταση, χρειάζεται εκπαιδευ-

μένο προσωπικό αλλά και αρκετά χρήματα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες εμείς προσπαθού-

με να καλυτερεύουμε τις εγκαταστάσεις μας. 

Ήδη, σε συνεργασία με τα τρία σωματεία που 

χρησιμοποιούν το γήπεδο, προχωρούμε στην 

τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος δια-

χείρισης αθλητικών αγώνων και εισιτηρίων. Για 

να σας υπενθυμίσω είναι το σύστημα που ανέλα-

βαν να τοποθετήσουν, όταν διεξαγόταν η συζή-

τηση για το Νόμο για τη βία στη βουλή. Είναι το 

σύστημα που ανέλαβαν να εγκαταστήουν όταν 

γίνονταν οι συσκέψεις για τη βία στο Προεδρι-

κό Μέγαρο και οι ειδήμονες έδιναν υποσχέσεις 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Φυσικά, όπως αναμενόταν, ‘ουδέν έπραξαν’, 

αντίθετα, ‘εκώφευσαν’. Αυτό το σύστημα ανέ-

λαβαν να τοποθετήσουν το ΑΠΟΕΛ, η ΟΜΟ-

ΝΟΙΑ και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, σε μια προσπάθεια 

να προστατεύσουν τις ομάδες και τους φιλά-

θλους τους. Φυσικά ζητήθηκε και η οικονομική 

βοήθεια του κράτους. Δυστυχώς μέχρι σήμερα 

δεν έχουμε απάντηση. 

Επίσης, έχουμε προχωρήσει στην αναβάθμιση 

της δυτικής κερκίδας με νέες καρέκλες οι οποί-

ες θα περικλείονται από ειδικό γυαλί. Έχουν πα-

ραγγελθεί οι καρέκλες και θα τοποθετηθούν 

πριν το τέλος του χρόνου.

Με τα σωματεία ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ και ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟ, έχουμε άριστη συνεργασία και έχου-

με ετοιμάσει νέα συμφωνία διάρκειας 10 χρό-

νων, η οποία εδόθηκε ήδη στα σωματεία.

Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα σωμα-

τεία του ΑΠΟΕΛ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, για τη βοή-

θεια που είχαμε για τη διοργάνωση των ευρωπα-

ϊκών τους αγώνων.

Εκείνους όμως που πρέπει να ευχαριστήσου-

με ιδιαίτερα είναι τον γενικό διευθυντή του ΓΣΠ, 

Φοίβο Κωνσταντινίδη, και όλο το προσωπικό. 

Όλοι τους, το καλοκαίρι, θυσιάζοντας τις δια-

κοπές τους, κάτω από τον καύσωνα, διοργάνω-

σαν τέλεια τους ευρωπαϊκούς αγώνες με αποτέ-

λεσμα να γίνονται τα καλύτερα σχόλια από την 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τους 

παρατηρητές. Δεν είναι εύκολο να ετοιμαστεί 

ένα γήπεδο το καλοκαίρι με τις συνθήκες που 

επικρατούν στην Κύπρο, για τους ευρωπαϊκούς 

αγώνες και είναι ακόμα πιο δύσκολο να ετοιμα-

στεί για τους αγώνες του Champions League. 

Με την πρόκριση της ΑΕΚ Λάρνακας στους ομί-

λους του Europa League, το Συμβούλιο του ΓΣΠ 

παραχώρησε το γήπεδο στην ΑΕΚ, αφού προ-

ηγουμένως τα τρία σωματεία της Λευκωσίας, 

ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που δι-

αχειρίζονται το γήπεδο, έδωσαν με μεγάλη προ-

θυμία τη συγκατάθεσή τους».

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Για τα δεδομένα που προέκυψαν μετά τα τραγι-

κά γεγονότα στη Ναυτική βάση στο Μαρί, ο πρό-

εδρος του Συλλόγου είπε ότι «ο ΓΣΠ αποφάσισε 

σε συνεργασία με τα σωματεία ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟ-

ΝΟΙΑ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ να λειτουργεί σε όλους 

τους αγώνες αποκλειστικά με γεννήτρια, για να 

συμβάλλει κατά το δυνατόν στην όλη προσπά-

θεια εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 

ΓΣΠ διαβεβαίωσε την ΑΗΚ ότι θα χρησιμοποι-

ηθεί η παροχή από το ηλεκτρικό σύστημά της 

μόνο σε περίπτωσης βλάβης στη γεννήτρια του 

Σταδίου. Πρέπει να τονιστεί ότι η ΑΗΚ διαβεβαί-

ωσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης του 

προβλήματος τον ΓΣΠ, ότι θα του παρέχει απρό-

σκοπτα ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ΓΣΠ ευχαρίστησε δημόσια τόσο την Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου όσο και τα σωματεία για τη 

συνεργασία και την κοινή προσπάθεια εφαρμο-

γής ενεργειακής πολιτικής, που θα βοηθήσει στη 

δύσκολη εποχή που διανύουμε».

ΕΝΗΜΕΡώΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Για την ενημέρωση των μελών του ΓΣΠ για τα 

νέα του συλλόγου ο κ. Δώρος Ιωαννίδης ανα-

φέρθηκε στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, 

για το οποίο όπως είπε η ανταπόκριση είναι 

μεγάλη και ανακοίνωσε ότι από το 10ο τεύχος 

αποστέλλεται και σε σχολεία και σε άλλους 

οργανισμούς. «Σε μια προσπάθεια να καλυ-

τερεύσουμε ακόμη την έκδοση», σημείωσε ο 

κ. Ιωαννίδης, «ζητούμε από όσους ενδιαφέρο-

νται να αποστέλλουν τα δικά τους άρθρα και 

εισηγήσεις γύρω από το στίβο και τον αθλητι-

σμό, ώστε με τη δημοσίευσή τους να ακούγο-

νται όλες οι απόψεις.

Μάλιστα ζητείται από τους παλαιότερους 

αθλητές να μας αποστέλλουν τις δικές τους 

αφηγήσεις και φωτογραφικό υλικό για να δη-

μοσιεύονται και να μαθαίνουν οι νεότεροι την 

ιστορία του ΓΣΠ».

Φωτογραφίες από την ετήσια Γενική 
συνέλευση της 17ης οκτωβρίου 2011.

Το στάδιο με το πιο βαρυφορτωμένο 
πρόγραμμα σ’ όλη την Ευρώπη
Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 

στο γήπεδο ποδοσφαίρου πέραν των 35 επίσημων 

αγώνων, ενώ και με τις υποχρεωτικές προπονήσεις 

των ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι χρή-

σεις ξεπερνούν τις 80! Σύμφωνα με αυτούς τους αριθ-

μούς το ΓΣΠ έχει το πιο βαρυφορτωμένο πρόγραμμα 

από όλα τα στάδια της Ευρώπης. 

Οι υπεύθυνοι της UEFA έχουν μιλήσει με τα καλύτερα 

λόγια για την οργάνωση και την ετοιμότητα του Συλλό-

γου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολλών και συ-

νεχόμενων αγώνων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 

από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι την 7η Δεκεμβρίου το 

στάδιο φιλοξένησε πέντε επίσημους αγώνες και τέσ-

σερις προπονήσεις (δύο ευρωπαϊκούς αγώνες, έναν 

αγώνα κυπέλλου και δύο αγώνες πρωταθλήματος, 

ενώ χρησιμοποιήθηκε και τέσσερις φορές για προπο-

νήσεις λόγω Europa League και Champions League).
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Πολύ σημαντικές φιλοξενί-

ες είχε από τον Οκτώβριο μέ-

χρι τον Δεκέμβριο το ξενοδο-

χείο Allegra, που βρίσκεται στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις του 

ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και η ομά-

δα της ΑΕΚ επέλεξαν τη φιλοξε-

νία του Allegra πριν από όλες τις 

εντός έδρας αναμετρήσεις τους 

για τους ομίλους του Champions 

League και του Europa League, 

αντίστοιχα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι το ΑΠΟΕΛ χρησιμοποιεί πλέ-

ον το Allegra και για τη διαμονή 

του πριν από κάθε αγώνα του 

για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα 

Α’ Κατηγορίας.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι 

στελέχη της ΑΕΚ Λάρνακας μί-

λησαν με τα πιο κολακευτικά λό-

για τόσο για τις συνθήκες διαμο-

νής όσο και για την εξυπηρέτη-

ση του εστιατορίου του Allegra.

Εξάλλου, μόνιμος επισκέπτης 

στα εντός έδρας παιχνίδια, που 

έδωσε για τα προκριματικά του 

Euro 2012, ήταν και η Εθνική 

Κύπρου ποδοσφαίρου.

Η διεύθυνση του Allegra εύχεται 

στο ΑΠΟΕΛ καλή συνέχεια στις 

υποχρεώσεις του και στην Εθνι-

κή Κύπρου καλή επιτυχία στις 

υποχρεώσεις της για τα προκρι-

ματικά του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου 2014 που θα αρχίσουν το 

ερχόμενο φθινόπωρο.

Αθλητές 
Την προετοιμασία τους για τους 

Ολυμπιακούς του 2012 στο Λον-

δίνο άρχισαν στο Allegra τέσσε-

ρις Κύπριοι αθλητές. Πρόκειται 

για τους σπρίντερ Ελένη Αρτυ-

ματά, Παναγιώτη Ιωάννου και 

ραμόνα Παναγιώτου και τον 

άλτη Κυριάκο Ιωάννου.

Στο Allegra έμειναν και οι περισ-

σότεροι ξένοι αθλητές που ήρ-

θαν στην Κύπρο για να λάβουν 

μέρος σε διεθνές τουρνουά 

μπάντμιντον.

Άλλες εκδηλώσεις
Εκτός από τις αθλητικές εκδη-

λώσεις, στο Allegra φιλοξενήθη-

καν διάφορα συνέδρια και ημε-

ρίδες όπως αυτά των Quality 

Link, Carrefour, KM Knowledge, 

Shukuroglu, CTC Automotives, 

David-S Hairstylists.

«Γκολ στο πιάτο»
Το βιβλίο υγιεινής διατροφής 

«Γκολ στο Πιάτο», το οποίο 

απευθύνεται σε παιδιά, παρου-

σίασε σε δημοσιογραφική διά-

σκεψη, στο συνεδριακό κέντρο 

του ΓΣΠ, στις 15 Νοεμβρίου, το 

ΑΠΟΕΛ. Το παρών τους στη δι-

άσκεψη έδωσαν η διατροφολό-

γος του ΑΠΟΕΛ, Νικολέτα Μιχα-

ηλίδου, ο γιατρός Κώστας Σχί-

ζας, εκ μέρους του υπουργεί-

ου Παιδείας η κ. Κάλλη Χατζη-

ιωσήφ, ο προπονητής Ιβάν Γιο-

βάνοβιτς, ο γυμναστής Γιώργος 

Παρασκευά καθώς και οι ποδο-

σφαιριστές Κωνσταντίνος Χα-

ραλαμπίδης και Σάββας Πουρ-

σαϊτίδης.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως 

μέσα από το βιβλίο τα παιδιά 

μπορούν, με διασκεδαστικό τρό-

πο, να ενημερωθούν για τις σω-

στές διατροφικές συνήθειες 

αλλά και να ακολουθήσουν ως 

πρότυπο τους ποδοσφαιριστές 

του ΑΠΟΕΛ, ενώ χαρακτήρισε 

πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 

το βιβλίο μοιράστηκε σε όλα τα 

γυμνάσια της Κύπρου.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε 

πως η διατροφή παίζει μεγάλο 

ρόλο στον αθλητισμό και κυρί-

ως στην υγεία, και χαρακτήρισε 

το βιβλίο μια ξεχωριστή προσπά-

θεια για ενημέρωση των παιδιών 

αλλά και των γονέων.

αΠοελ και αεκ έμειναν στο Allegra 
πριν τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια

Ξενάγηση κινεζικής αντιπροσωπείας στο ΓΣΠ
Στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ ξεναγήθηκε, στις 15 Νοεμβρίου, πε-
νταμελής αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ολυμπιακής Επιτροπής της 
Κίνας, η οποία επισκέφθηκε την Κύπρο μεταξύ 13 και 17 Νοεμβρίου. Τους Κινέζους αξιω-
ματούχους συνόδευαν αξιωματούχοι της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Νωρίτερα την ίδια μέρα, η αντιπροσωπεία είχε επισκεφθεί το Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευ-
κωσία. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης της αθλη-
τικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ύστερα από την υπογραφή Μνημονίου Συνα-
ντίληψης που υπέγραψαν η ΚΟΕ και η αντίστοιχη Ολυμπιακή Επιτροπή της Κίνας.

Έργα αναβάθμισης στο γήπεδο ποδοσφαίρου
Το Νοέμβριο έγινε ένα σημαντικό 

έργο στους χώρους του ποδοσφαι-

ρικού σταδίου του ΓΣΠ. Κατά το 

δεκαπενθήμερο που είχε διακοπή 

τόσο το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορί-

ας όσο και οι όμιλοι των Champions 

και Europa League, έγινε η χειμε-

ρινή σπορά του γρασιδιού του γη-

πέδου. Το νέο γρασίδι ήταν έτοιμο 

για χρήση από το Σαββατοκύριακο 

19-20 Νοεμβρίου.
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Γεύμα εργασίας προς τον πρόεδρο και τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυ-

πριακού Οργανισμού Αθλητισμού, παρέ-

θεσε, στις 17 Νοεμβρίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΓΣΠ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την ευκαι-

ρία της ανάληψης των καθηκόντων του 

νέου προέδρου του ΔΣ του ΚΟΑ, κ. Πά-

μπου Στυλιανού. Στο γεύμα εκ μέρους του 

ΚΟΑ παρέστησαν, επίσης, ο γενικός διευ-

θυντής του Οργανισμού, Κώστας Παπα-

κώστας και τα μέλη του ΔΣ, Ευάγγελος 

Χειμώνας, Ανδρέας Αναστασίου και Άγης 

Ιακωβίδης.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθη-

καν διάφορα θέματα που αφορούν τους 

δύο Οργανισμούς. Το γεύμα δόθηκε στο 

εστιατόριο του σταδίου ΓΣΠ.

ο ΓσΠ δεξιώθηκε το δσ του κοα

Γεύμα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» δεξιώθηκε, το με-

σημέρι της 9ης Νοεμβρίου, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο β’. Τον Μακαριότα-

το συνόδευε ο διευθυντής του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου Φρίξος Κλεάνθους. Η δεξί-

ωση δόθηκε στο εστιατόριο του ποδοσφαιρικού σταδίου των εγκαταστάσεων του ΓΣΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είναι ο καταπιστευματοδό-

χος του ΓΣΠ.

Fan Day της Ομόνοιας
Πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου το Fan 
Day της Ομόνοιας. Χιλιάδες φίλοι της ομά-
δας πέρασαν, από τις 11:00 μέχρι τις 17:00, 
από το ΓΣΠ και απόλαυσαν την εκδήλωση 
που διοργανώθηκε ειδικά για αυτούς. Οι φί-
λαθλοι είδαν από κοντά τους ποδοσφαιρι-
στές και τους άλλους αθλητές του σωματείου 
και είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν 
και να πάρουν αυτόγραφα. Στην εκδήλωση 
βρέθηκαν επίσης οι μπασκετμπολίστες, οι πε-
τοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές φού-
τσαλ της Ομόνοιας. Για τα παιδιά στο χώρο 
του ΓΣΠ είχαν στηθεί παιδότοποι και παιχνί-
δια ενώ υπήρχαν περίπτερα με φαγητό, ποτό, 
μουσική και παραστάσεις χορού με τους 
Rebel Dancers. Στο χώρο λειτούργησαν επί-
σης καταστήματα, τόσο της Green Boutique 
όσο και της Θύρας 9. Πραγματοποιήθηκαν 
ακόμη βραβεύσεις από τη διοίκηση για οπα-
δούς της ομάδας, παλιούς και νέους.



ποδόσφαιρο

Σχολή προπονητών ΚΟΠ
Στο συνεδριακό κέντρο και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις του 
ΓΣΠ θα γίνουν το 2012 όλα τα σεμινάρια προπονητών της Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τον Ετήσιο 
Προγραμματισμό της Σχολής Προπονητών 2012, για τα διπλώ-
ματα UEFA Α, Β, C και UEFA Pro, θα γίνουν δώδεκα σεμινά-
ρια, από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2012.

Η άκρως επιτυχημένη πορεία του ΑΠΟ-

ΕΛ στους ομίλους του Champions League 

του έδωσε την πρόκριση στις 16 καλύτε-

ρες ομάδες της Ευρώπης και στο στάδιο 

ΓΣΠ την ευκαιρία να φιλοξενήσει για πρώτη 

φορά αγώνες της φάσης των 16.

To ΑΠΟΕΛ έδωσε στις 6 Δεκεμβρίου, στο 

ΓΣΠ, τον τελευταίο αγώνα του για τη φάση 

των ομίλων και στις 16 Δεκεμβρίου (θα γίνει 

η κλήρωση) θα μάθει ποιος θα είναι ο αντί-

παλός του στη φάση των αγώνων νοκ-άουτ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΟΥ-

ΕΦΑ, υπάρχουν τέσσερις ορισμένες ημε-

ρομηνίες για τη φάση των δεκαέξι του 

Champions League. Οι πρώτοι αγώνες θα 

διεξαχθούν στις 14/15 Φεβρουαρίου και 

21/22 Φεβρουαρίου και οι επαναληπτικοί 

στις 6/7 Μαρτίου και 13/14 Μαρτίου 2012.

Europa LEaguE
Φέτος ήταν η χρονιά που το στάδιο ΓΣΠ φιλο-

ξένησε, για πρώτη φορά, και αγώνες των ομί-

λων του Europa League, με εκπρόσωπο της 

Κύπρου μια λαρνακιώτικη ομάδα, την ΑΕΚ. 

Η ΑΕΚ έπαιξε στο ΓΣΠ, στις 29 Σεπτεμβρί-

ου, με τη Στεάουα βουκουρεστίου, στις 20 

Οκτωβρίου, με τη γερμανική Σάλκε και την 

1η Δεκεμβρίου, με τη Μακάμπι Χάιφα. 

Η ΑΕΚ δεν προκρίθηκε στη φάση των 32 

του Europa League.

ΠΡώΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
n	 	Για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών 

Α’ Κατηγορίας η Ομόνοια έπαιξε στο 

ΓΣΠ με τον Ερμή (1η Οκτωβρίου), με 

την ΑΕΚ Λάρνακας (24 Οκτωβρίου), με 

τον Απόλλωνα Λεμεσού (στις 5 Νοεμβρί-

ου) και με τη Νέα Σαλαμίνα (29 Νοεμβρί-

ου). Στον τελευταίο της αγώνα, στο στά-

διο ΓΣΠ, για την Α’ Φάση του Πρωταθλή-

ματος η Ομόνοια θα παίξει με το ΑΠΟΕΛ 

(στις 11 Δεκεμβρίου).

n	 	Το ΑΠΟΕΛ για το Πρωτάθλημα έπαιξε 

στο στάδιο ΓΣΠ με την ΑΕΛ (15 Οκτω-

βρίου), με την Ανόρθωση (28 Οκτωβρί-

ου), με τον Ερμή (19 Νοεμβρίου) και με 

την Αναγέννηση (2 Δεκεμβρίου). Για τη 

β’ Φάση του Πρωταθλήματος το ΑΠΟΕΛ 

θα δώσει τον πρώτο του αγώνα, στις 19 

Δεκεμβρίου, με την ΑΕΚ Λάρνακας.

n	 	Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας έπαιξε στο 

στάδιο ΓΣΠ με τη Νέα Σαλαμίνα (16 

Οκτωβρίου), με την Ομόνοια (29 Οκτω-

βρίου), με τον Άρη (21 Νοεμβρίου) και 

με την Ανόρθωση (3 Δεκεμβρίου).

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ
Για την Α’ Φάση του Κυπέλλου Κύπρου το 

ΑΠΟΕΛ θα παίξει με τον Ακρίτα Χλώρακας 

(στις 11 Ιανουαρίου 2012) και ο Ολυμπιακός 

με τη Δόξα Κατωκοπιάς (στις 7 Δεκεμβρίου 

2011).

Η Ομόνοια ως η Κυπελλούχος της σεζόν 

2010-11 δεν αγωνίζεται σε αυτή τη Φάση 

του Κυπέλλου.

Champions League στο ΓσΠ και 
τους μήνες Φεβρουάριο-μάρτιο


