
ΑΠΟΕΛ-ΡΕΑΛ
Φωτορεπορτάζ από 
τον ιστορικό αγώνα, για 
τους οκτώ του Champions 
League, που έδωσε το 
ΑΠΟΕΛ, στις 27 Μαρτίου, με 
τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο ΓΣΠ.

Σελίδα 15

ΓνωΡίΣτΕ τΟυΣ 
ΑθΛητΕΣ ΜΑΣ

Ο αθλητής του ΓΣΠ στη 
σφυροβολία Πέτρος Σοφιανός 
μιλά για την αγάπη του για 
τον αθλητισμό και τους 
μελλοντικούς του στόχους.

Σελίδα 3

Συνέντευξη του βετεράνου 
αθλητή του ΓΣΠ Δημήτριου Α. 
θεοφυλάκτου.

Σελίδες 4-5

Ο Γυμναστικός Σύλλογος τα «Παγκύπρια» συγχαίρει 

θερμά τον αθλητή του και πρωταθλητή της δισκοβολί-

ας Απόστολο Παρέλλη, ο οποίος σε δύο διαδοχικούς 

αγώνες στην Κρήτη κατέρριψε πέντε φορές το Πα-

γκύπριο Ρεκόρ και παράλληλα πήρε πανηγυρικά το 

όριο της πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Λονδίνου.

Ο Σύλλογος συγχαίρει επίσης τον Έφορο Κλασικού 

Αθλητισμού κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, καθώς και τον προ-

πονητή του Απόστολου Παρέλλη, προπονητή του 

ΓΣΠ, Κυριάκο Βασιλειάδη, για την εξαίρετη δουλειά 

τους. Νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι, διότι έχουμε 

καταφέρει την τελευταία δεκαετία να προσφέρουμε 

στους αθλητές μας άριστες συνθήκες προπόνησης 

και εξαίρετη επιστημονική υποστήριξη μέσα από 

αποκλειστικά δικούς μας πόρους. Η συλλογική δου-

λειά που επιτελείται στον ΓΣΠ τα τελευταία χρόνια σε 

συνδυασμό με την προσήλωση των προπονητών και 

των αθλητών μας σε υψηλούς στόχους, αποδίδει τους 

καρπούς που βλέπουμε σήμερα.

Συνέντευξη του Απόστολου 
Παρέλλη στη σελίδα 6.
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Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»
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ο ΓσΠ συγχαίρει τον Παρέλλη 
για το ρεκόρ και τους ολυμπιακούς

Νίκες στους Παγκύπριους 
και στα Μάτσεια
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2011-

2012 ο ΓΣΠ αφού επικράτησε τόσο στους Άνδρες όσο και στις Γυναί-

κες, στους φετινούς Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών / Γυναικών, που 

διεξήχθησαν το διήμερο 9-10 Ιουνίου. 

Να σημειώσουμε ότι ο ΓΣΠ πρώτευσε -στους Άνδρες και στις Γυναί-

κες- και στο Εαρινό Πρωτάθλημα Στίβου «51α Μάτσεια»!

Σελίδες 8-9

www.gsp.org.cy
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υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»
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 Εκδόσεις
Τηλ: (+357) 22441922
Φαξ: (+357) 22519743
www.gnora.com     info@gnora.com

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

ΚυΠΡίΑΚη ΟΜΟΣΠΟνΔίΑ ΕΡΑΣίτΕΧνίΚΟυ ΑθΛητίΣΜΟυ ΣτίΒΟυ (ΚΟΕΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΣ 2012
ίΟυΛίΟΣ   
27.06-01.07 21ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ HELSINKI/ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ 

04 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ  ΤΟΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 

07                  ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ                                   ΡΕΘΥΜΝΟ 

07                         11th EUROPEAN MOUNTAIN RUNNING CHAMPIONSHIPS        DENIZLI- PAMUKKALE/ΤΟΥΡΚΙΑ 

04-05 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 

06                         IAAF DIAMOND LEAGUE MEETING AREVA                                  ΠΑΡΙΣΙ/ΓΑΛΛΙΑ 

10-15 14ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ/ΙΣΠΑΝΙΑ 

13-14       ΑVIVA LONDON GRAND PRIX                                                            CRYSTAL PALACE/ΛΟΝΔΙΝΟ 

20                   ΙΑΑF DIAMOND LEAGUE MEETING                                                 MONAKO 

18-19 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 

27-12.08 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΤΙΒΟΣ 03-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΛΟΝΔΙΝΟ 

ΑυΓΟυΣτΟΣ   
27.07-12.08 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΤΙΒΟΣ 03-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΛΟΝΔΙΝΟ 

17              DN GALAN                                                                                                             ΣΤΟΚXΟΛΜΗ/ΣΟΥΗΔΙΑ 

23        ATHLETISSIMA                                                                                                     ΛΩΖΑΝΗ/ΕΛΒΕΤΙΑ 

26                    ΑVIVA BIRMINGHAM GRAND PRIX                                                             ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ/ΑΓΓΛΙΑ 

30                    WELTKLASSE ZURICH                                                                                      ΖΥΡΙΧΗ/ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΣΕΠτΕΜΒΡίΟΣ   
07                 MEMORIAL VAN DAMME                                                                          ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΒΕΛΓΙΟ 

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
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Σημαντικά βελτιωτικά έργα πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ, αμέσως 

μετά τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2011-2012 και πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών 

υποχρεώσεων της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ.

• Αναβαθμίστηκαν τα τμήματα 106, 107, 204, 205 και 206 της Δυτικής Κερκίδας του Σταδίου. 

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν στα τμήματα αυτά ειδικά καθίσματα, ενώ προστέθηκε και προ-

στατευτικό γυαλί περιμετρικά των τμημάτων. Το κόστος αναβάθμισης ανήλθε στα €100.000 

και το επωμίσθηκε εξ ολοκλήρου ο Σύλλογος. Οι θέσεις αυτές θα διατίθενται από τις ομάδες 

που έχουν το ΓΣΠ ως έδρα τους για τους gold κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

• Έγινε αλλαγή του χαλιού στα ιδιωτικά θεωρεία. Το παλαιό χαλί αφαιρέθηκε, έγιναν διάφορες 

επιδιορθώσεις εντός των θεωρείων σε τοίχους και πατώματα και τοποθετήθηκε νέο χαλί. Το 

κόστος ανήλθε στα €35.000 και το επωμίσθηκε εξ ολοκλήρου ο Σύλλογος.

• Πραγματοποιήθηκε η ετήσια συντήρηση του χορτοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου. Το 

γήπεδο θα είναι έτοιμο προς χρήση τον Ιούλιο. Το ετήσιο κόστος συντήρησης του χορτοτάπητα 

ανέρχεται στα €75.000 και το επωμίζεται εξ ολοκλήρου ο Σύλλογος.

Φέτος για πρώτη φορά, μετά από αίτημα του ΓΣΠ, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει 

προγραμματίσει, μέσα στον Οκτώβριο, κενό Σαββατοκύριακο για τη χειμερινή επανασπορά. 

Βελτιωτικά έργα στο στάδιο



Πέτρος Σοφιανός

Πρωταθλητής λόγω… σκασιαρχείου!

www.gsp.org.cy γνωρίστε τους αθλητές μας
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n	  Αγώνισμα: σφυροβολία

n	  Ημερομηνία γεννήσεως: 15 μαρτίου 

1982

n	 	Τόπος γεννήσεως: λευκωσία

n	  Προπονητής: κυριάκος Βασιλειάδης

n	 	Ατομική επίδοση: 66,26 μ. (Ήταν 

Παγκύπριο ρεκόρ το οποίο κατερρίφθη 

στις 2 ιουνίου 2012 από τον κώστα 

σταθελάκο του ΓσΖ, με 71,01 μ. ο 

ίδιος αθλητής ανέβασε το ρεκόρ στα 

71,89 μ. στους Παγκύπριους αγώνες)

n	  Σπουδές/εργασία: σπουδάζω 

Mechanical Enginearing στο Frederick 

University / δουλεύω ως γκαρσόνι 

στην ψαροταβέρνα του θείου μου τα 

τελευταία δύο χρόνια

n	 	Μεγαλύτερες διακρίσεις: 8ος στους 

κοινοπολιτειακούς αγώνες το 2010, 

3ος στο Bruno Zauli 2008, 9 χρόνια 

σερί Παγκυπριονίκης αντρών

n	  Επόμενος αγωνιστικός στόχος: να 

συμμετάσχω στους μεσογειακούς 

αγώνες το 2013.

O γερόλυκος της σφύρας

Ώριμος όσο ποτέ άλλοτε τόσο στη ζωή του 

όσο και στον αθλητισμό, ο αθλητής της σφυ-

ροβολίας του ΓΣΠ Πέτρος Σοφιανός κρατά 

τα πρωτεία στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρό-

νια και συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη. Τον 

γοητεύει η προσπάθεια και του αρέσει να 

πιέζει τον εαυτό του θέλοντας το κάτι παρα-

πάνω! Χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή του το 

2011, λίγο μετά την κατάρριψη του –τότε– 

Παγκύπριου Ρεκόρ (65,42 μ.) στη σφυροβο-

λία: «Δουλέψαμε σκληρά με τον προπονητή 

μου Κυριάκο Βασιλειάδη και φθάσαμε σε 

αυτό το ρεκόρ. Μπορώ να το βελτιώσω ακό-

μα περισσότερο. Για αρχή ήταν καλή. Φτάνει 

να έχω την υγεία μου και θα προσπαθώ να 

βελτιώνομαι συνεχώς».

• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; 
Το 1996, για να χάνω μερικές ώρες από το 

σχολείο!

• τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχολη-
θείς με τον αθλητισμό; 
Αυτό που με ώθησε να ασχοληθώ πιο σοβαρά 

με τον αθλητισμό ήταν η διάθεση που είχα να 

κάνω κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους 

τις ελεύθερές μου ώρες. Στην πορεία, όμως, 

με καταγοήτευσε η όλη διαδικασία της προ-

σπάθειας που κατέβαλλα για συνεχή βελτίωση 

και το πάθος που με έσπρωχνε να ξεπεράσω 

τα όριά μου.

• τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου; 
Οι προπονήσεις μου περιλαμβάνουν τεχνική 

Ο Πέτρος, από τα 13 του χρόνια, συνεχίζει 
μέχρι σήμερα, στα 31 του, να ασχολείται με 
τον αθλητισμό και τη σφύρα.
Ξεκίνησε ως αθλητής της σφαιροβολίας 
και της δισκοβολίας. Πολύ σύντομα τον 
κέρδισε η σφύρα, που έγινε η αγάπη και το 
πάθος του. Δούλεψε και δουλεύει σκληρά.
Η επιμονή, η υπομονή, η συνέπεια και η 
δίψα του για διάκριση τον βοήθησαν να εί-
ναι ο καλύτερος Κύπριος σφυροβόλος της 
τελευταίας δεκαετίας. Πρώτος νικητής στο 
Εαρινό Πρωτάθλημα και στους Παγκύπρι-
ους Αγώνες Στίβου Ανδρών την τελευταία 
δεκαετία, η συμμετοχή του με την Εθνική 
Ομάδα στους δύο τελευταίους Κοινοπο-
λιτειακούς Αγώνες, η για πολλά χρόνια 
προσφορά και βοήθειά του στην Εθνική 

στο Μπρούνο Ζάουλι και η μέχρι πρόσφατα 
κατοχή του Παγκύπριου Ρεκόρ Ανδρών στη 
σφύρα, είναι μερικές από τις επιτυχίες του.
Εκείνο, όμως, για το οποίο ξεχωρίζει ο Πέ-
τρος είναι η αγάπη με την οποία αγκαλιάζει 
και βοηθά τους νεαρούς ταλαντούχους 
σφυροβόλους του Συλλόγου μας, κάτι που 
τον τιμά ιδιαίτερα.
Από την πλευρά μου θέλω να του πω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα 
συνεργασία μας και πως η σφυροβολία τον 
χρειάζεται ακόμα. Εύχομαι να είναι πάντα 
υγιής. Κάθε ευτυχία του εύχομαι και για την 
προσωπική του ζωή.

Κυριάκος Βασιλειάδης
Προπονητής ΓΣΠ

(βολές), βάρη και άλματα.

• θαυμάζεις κάποιους αθλητές; 
Θαυμάζω σχεδόν όλους τους αθλητές που 

έχουν τα παγκόσμια ρεκόρ στα αγωνίσματα 

του στίβου.

• Έχεις άλλα χόμπι εκτός από τον αθλητι-
σμό;
Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για κάτι άλλο λόγω 

των σπουδών, της προπόνησης και της εργα-

σίας μου.



• Πότε και πού γεννηθήκατε;
Γεννήθηκα στη Λευκωσία στις 11 Μαΐου 1958.

• Πού ζείτε σήμερα;
Ζω στις Βρυξέλλες όπου εργάζομαι στη Μό-

νιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρω-

παϊκή Ένωση εκπροσωπώντας το υπουργείο 

Εξωτερικών, εν όψει κυρίως της ανάληψης 

της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάρκεια της 

οποίας θα προεδρεύσω σε δύο Επιτροπές / 

Ομάδες Εργασίας (Αναπτυξιακής Συνεργα-

σίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας).

• τι σπουδές κάνατε και πού;
Σπούδασα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασί-

λειο και συγκεκριμένα στα ακόλουθα πανε-

πιστήμια:

- Washington State University (Bachelor 

of Arts in Print and Broadcast Journalism, 

Master’s in Political Communication, Ph.D. 

in Political Science / International Relations 

/ Political Economy / Comparative Politics)

- Harvard University (Post-Doctoral 

Fellowship in International Relations)

- University of Oxford – St Antony’s College, 

Centre for European Studies (European Affairs)

• Πού εργάζεστε; 
Είμαι διπλωμάτης καριέρας (Σύμβουλος Α΄) 

στο υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Προηγουμένως υπηρέτησα 

επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Υπά-

τη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην Αυστρα-

λία και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ 

(Νέα Υόρκη). Πέρα από τις διπλωματικές μου 

δραστηριότητες, διατήρησα τακτή επαφή με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Κύπρο, την 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ – όπου συνεχίζω να 

δίνω διαλέξεις σε θέματα διεθνών σχέσεων 

και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς επίσης σε 

ζητήματα που άπτονται του ισοζυγίου δυνά-

μεων και της γεωπολιτικής τόσο στην ανα-

τολική Μεσόγειο / Μέση Ανατολή όσο και 

διεθνώς. Έχω επίσης ενδιατρίψει και δημοσι-

εύσει συναφείς αναλύσεις σε έγκριτα εξειδι-

κευμένα έντυπα διεθνώς. 

• Πότε αρχίσατε να ασχολείστε με τον 
αθλητισμό;
Αθλητισμό άρχισα το 1971, όταν ήμουν μα-

θητής στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως και με 

είχε παροτρύνει ο καθηγητής σωματικής 

αγωγής κ. Ιωάννης Σαββίδης. Στη συνέχεια, 

ο επίσης καθηγητής σωματικής αγωγής στο 

Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου Αρρένων, από 

όπου είχα αποφοιτήσει, και τότε προπονη-

τής του ΓΣΠ, κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, 

είχε πραγματικά πιστέψει στο ταλέντο μου 

και ανέλαβε ακούραστα και μεθοδικά την 

προετοιμασία μου για μεγάλους αγώνες. 

Σε διάστημα δύο χρόνων εντατικής προπό-

νησης κατάφερα, το 1973, να πάρω την 1η 

θέση στους Πανελλήνιους Παίδων (μέχρι 

16 ετών) στα 800 μ. με 1.54.8, επικρατώ-

ντας του αδιαφιλονίκητου φαβορί, του φί-

λου και συναθλητή από τον ΓΣΟ Γιαννάκη 

Κονναρή, ο οποίος είχε τότε πετύχει επί-

δοση 1.53.0 καταλαμβάνοντας τη δεύτερη 

θέση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα. Με τον 

κ. Μιχαηλίδη δουλέψαμε μαζί πολύ σκληρά, 

στο παλιό ΓΣΠ, με αποτέλεσμα να πετύχω 

σημαντικές νίκες τόσο σε Πανελλήνιους 

όσο και Βαλκανικούς αγώνες, περιλαμβα-

νομένου του χρυσού μεταλλίου το 1976 και 

του αργυρού το 1977 στα 800 μέτρα στους 

Βαλκανικούς Αγώνες Νέων, στην Καβάλα 

και το Βουκουρέστι, αντίστοιχα. 

ΔηΜητΡίΟΣ Α. θΕΟΦυΛΑΚτΟυ

εξαιρετικές επιδόσεις 
από πολύ μικρή ηλικία
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Εικόνες από 
το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές 
φωτογραφίες από το παλιό 
στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το 
κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσι-
εύονται 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 φωτο-
γραφίες.

η φωτογραφία της σελίδας 39 είναι του 1932 και παρουσιάζει την πρώτη ποδοσφαιρική 
ομάδα του ολυμπιακού λευκωσίας (το σωματείο είχε ιδρυθεί τον ιούνιο του 1931).

Από πολύ νεαρή ηλικία πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις στα 800 και στα 1500 μέτρα, ο παλιός 
αθλητής του Συλλόγου που φιλοξενούμε σ’ αυτή την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του 
ΓΣΠ. Ο Δημήτριος Α. Θεοφυλάκτου αναδείχθηκε πρώτος Βαλκανιονίκης εφήβων στα 800 
μέτρα ενώ από το 1976 μέχρι το 1978 ήταν Πανελληνιονίκης και Παγκυπριονίκης.

4
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η φωτογραφία της σελίδας 6 παρουσιάζει κατάμεστες από θεατές τις 
κερκίδες του παλιού και ιστορικού σταδίου ΓσΠ.

Το αΠοελ αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, σε φιλικό αγώνα στο παλιό ΓσΠ, στις 8 μαΐου 1938. νικητής ήταν ο Παναθηναϊκός με 4-3. στη 
φωτογραφία οι δύο ομάδες (το αΠοελ δεξιά) και στη μέση ο συνοδός του Παναθηναϊκού, κ. Παρίσης και δίπλα του ο τότε πρόεδρος της κοΠ 
και γ.γ. του αΠοελ, νίκος στυλιανάκης. Τα τρία γκολ του αΠοελ τα είχε σημειώσει ο λυκούργος αρχοντίδης. η φωτογραφία βρίσκεται στη 
σελίδα 78 του βιβλίου.

• Ποιες ήταν οι καλύτερές σας επιτυχίες 
τόσο σε επιδόσεις όσο και σε μετάλλια; 
Εκτός από τις Παγκύπριες νίκες τόσο σε 

αγώνες Παίδων - Εφήβων όσο και σε αγώ-

νες Ανδρών, κέρδισα το χρυσό μετάλλιο 

στα 800 μ. σε Πανελλήνιους Εφήβων καθώς 

επίσης στους Βαλκανικούς Αγώνες Νέων με 

1.50.98 που μέτρησε σαν μια αξιόλογη επίδο-

ση Εφήβων και στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη 

εντούτοις επιτυχία μου ήταν πιστεύω η 3η 

θέση, όντας πρωτοετής μόλις φοιτητής, στους 

αγώνες των 10 καλύτερων πανεπιστημίων του 

Ειρηνικού στις ΗΠΑ (Pacific 10 Conference) 

που θεωρούνται οι δεύτεροι σε αξιολόγηση 

αγώνες στην Αμερική μετά τους Παναμερικα-

νικούς Φοιτητικούς Αγώνες, όπου αγωνίζεται 

η αφρόκρεμα αθλητών των Ηνωμένων Πολι-

τειών. Η επίδοσή μου με 1.47.88 κατέρριψε 

το Παγκύπριο Ρεκόρ Ανδρών και σημειώθηκε 

τον Μάιο του 1979 στο Τέμπε της Αριζόνας 

(παραμένει δε, μέχρι σήμερα, η δεύτερη κα-

λύτερη επίδοση όλων των εποχών).

• Στα στατιστικά της ιστοσελίδας του ΣΕ-
ΓΑΣ κατατάσσεστε 12ος στις καλύτερες 
επιδόσεις όλων των εποχών στα 800 μέ-
τρα Αντρών. Σε μια άλλη ελληνική ιστο-
σελίδα κατατάσσεστε 4ος στις καλύτερες 
επιδόσεις όλων των εποχών στα 800 μέ-
τρα Εφήβων. 
Ως έφηβος αθλητής του ΓΣΠ και συνάμα 

αθλητής του ΣΕΓΑΣ το 1977 στη Μαδρίτη 

της Ισπανίας, πέτυχα σε πολυεθνείς αγώνες 

ανδρών 1.49.5 και κατέλαβα την 3η θέση. Το 

Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων του συμπατριώτη 

μας Γιαννάκη Κονναρή ήταν τότε 1.49.42 το 

οποίο για 1/10 δεν καταρρίφθηκε. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το 1.49.42 του Κονναρή αποτε-

λεί μέχρι σήμερα Παγκύπριο Ρεκόρ Εφήβων.

• Σήμερα έχετε οποιαδήποτε ενασχόληση 
με τον αθλητισμό; 
Ερασιτεχνικά και όταν έχω ελεύθερο χρόνο 

από τη δουλειά μου, είτε είμαι στο εξωτερι-

κό είτε στην Κύπρο, γυμνάζομαι ελαφρά 

προκειμένου να διατηρούμαι σε καλή φυσι-

κή κατάσταση. Όταν υπηρετώ στην Κύπρο, 

προσπαθώ να τρέχω κυρίως στο νέο ΓΣΠ με 

παλιούς φίλους συναθλητές όπως ο Βασίλης 

Χειμωνής και ο Ευθύμιος Λοϊζή, 3-4 χιλιόμε-

τρα, δύο μέχρι τρεις φορές την εβδομάδα. 

Επίσης ποδηλατώ και κολυμπώ όσο πιο συ-

χνά μπορώ. 

1
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1. Το 1975, στο καλλιμάρμαρο ολυμπιακό στάδιο της αθήνας, όπου 
κατέλαβε την πρώτη θέση στα 800 μ. στους Πανελλήνιους μαθητικούς 
αγώνες. 
2. ο δημήτριος α. Θεοφυλάκτου (πρώτος αριστερά) στους Πανελλήνιους 
αγώνες ανδρών στην αθήνα το 1977, μαζί με τους συναθλητές του 
κυριάκο ονησιφόρου, νίκο μεγάλεμο και σπύρο σπύρου, όπου 
κέρδισαν την πρώτη θέση στη σκυταλοδρομία 4 Χ 400 με νέο τότε 
πανελλήνιο ρεκόρ. 
3. στο βάθρο του νικητή καθώς βραβεύεται από τον τότε Πρόεδρο της 
κυπριακής δημοκρατίας αρχιεπίσκοπο μακάριο Γ’, για τη νίκη του στα 
800 μ. στους Παγκύπριους αγώνες ανδρών στη λευκωσία, το 1976. 
4. Το 1973, στην καλογρέζα (μετέπειτα χώρος του ολυμπιακού 
σταδίου των αθηνών), ενώ προηγείται στη διάρκεια του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου εφήβων.
\5. ο δημήτριος α. Θεοφυλάκτου προηγείται στον δρόμο των 800 μ. 
στους Πανελλήνιους εφηβικούς αγώνες στο στάδιο καραϊσκάκη, το 
1977, όπου κατέλαβε την πρώτη θέση.



Στα Χανιά έσπασαν 
τα ρεκόρ!
Μπορεί μια μέρα προηγουμένως στο 
Ηράκλειο, ο Απόστολος Παρέλλης να είχε 
εξασφαλίσει το όριο για τους Ολυμπια-
κούς, με το 63,63 μ. στη δισκοβολία, όμως 
η Κυριακή 3 Ιουνίου του επιφύλασσε 
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Με βολή 
65,36 μ. κατέρριψε το Παγκύπριο Ρεκόρ 
το οποίο είχε καταρρίψει τέσσερις φορές 
μέσα στον αγώνα! Ο Απόστολος συμμετεί-
χε στους αγώνες στίβου «Αθλητική Συνά-
ντηση Στίβου - Χανιά 2012». Τους αγώνες 
διοργάνωσαν ο Γ.Σ. Ελευθέριος Βενιζέ-
λος, με συνδιοργανωτές την Περιφερεια-
κή Ενότητα Χανιών και το Εθνικό Στάδιο 
Χανιών «Έλενα Βενιζέλου». Η συνάντηση 
έγινε στο Εθνικό Στάδιο Χανίων «Έλενα 
Βενιζέλου» την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012.
Στους ίδιους αγώνες έλαβαν μέρος οι 
αθλητές του ΓΣΠ Ζαχαρίας Άρνος (τρι-
πλούν ανδρών), 16,26 μ,. και Μαρία Αρι-
στοτέλους (επί κοντώ γυναικών), 3,60 μ.

Στα «Ηράκλεια 2012» 
έγινε η αρχή
Την τιμητική του είχε στο Ηράκλειο 
ο δισκοβόλος του ΓΣΠ Απόστολος 
Παρέλλης, στις 2 Ιουνίου, αφού κατά τη 
διάρκεια των αγώνων στίβου «Ηράκλεια 
2012», πέτυχε την αρχική πρόκρισή 
του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου, με ρίψη 63,63 μ. Στην επιτυχία 
του Απόστολου έκαναν αναφορές αρκετά 
ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ενώ 
σχετική αναφορά έγινε και στην ιστοσελίδα 
του ΣΕΓΑΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμνα-
στικών & Αθλητικών Σωματείων).
Τα Ηράκλεια 2012 πραγματοποιήθηκαν στο 
στάδιο Ελευθερία, στο Ηράκλειο. Οι αγώνες 
αυτοί διοργανώνονται από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Κρήτης, τη Γ.Ε. Ηρακλείου και τον Δημοτικό 
Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντί-
δας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου. 
Με απόφαση του ΣΕΓΑΣ οι επιδόσεις των 
αθλητών - αθλητριών, στα αγωνίσματα 
των ρίψεων, που ανήκαν στις κατηγορίες 
Εφήβων - Νεανίδων, λήφθηκαν υπόψη ως 
όρια πρόκρισης για το αντίστοιχο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει στη 
Βαρκελώνη (10-15 Ιουλίου 2012).
Να σημειώσουμε ότι ο Πέτρος Σοφιανός 
του ΓΣΠ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στους 
αγώνες αυτούς, στη σφυροβολία, με ρίψη 
στα 62,94 μ.

O Απόστολος Παρέλλης, του ΓΣΠ, έγινε ο 11ος αθλητής της Kύπρου που εξασφάλισε τη 

συμμετοχή του στους Oλυμπιακούς Aγώνες του Λονδίνου. O Κύπριος δισκοβόλος έστειλε τον 

δίσκο στα 63,63 μ. και στα 65,36 μ. σε αγώνες που έγιναν στην Kρήτη κι έτσι εξασφάλισε τη 

συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς.

• Έλαβες ξανά μέρος σε Ολυμπιάδα;
Είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ σ’ αυτή την αθλητική διοργάνωση, που είναι οι πιο σημα-

ντικοί αγώνες του κλασικού αθλητισμού. Στη δισκοβολία η Κύπρος δεν έχει λάβει ξανά μέρος 

και αυτό κάνει τη συμμετοχή μου ακόμα πιο σημαντική για μένα.

• Ποια συναισθήματα σου προκάλεσε η πρόκρισή σου στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου;
Θα πω το «κλισέ» που λένε όλοι σε τέτοιες μεγάλες στιγμές, ότι είμαι πολύ χαρούμενος και 

δεν μπορώ να περιγράψω αυτό το συναίσθημα. Είναι ένα όνειρο ζωής που πραγματοποιείται.

• θεωρείς ότι η πρόκριση για το Λονδίνο είναι η κορυφαία στιγμή 
στην καριέρα σου;
Σίγουρα είναι η κορυφαία στιγμή! Όταν ξέρεις ότι θα είσαι ανάμεσα 

στους κορυφαίους του κόσμου, στο κορυφαίο γεγονός του αθλη-

τισμού σίγουρα είναι.

• Ήσουν αισιόδοξος ότι θα καταφέρεις να προκριθείς;
Έχω δουλέψει πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια. Ένιωθα το όριο για 

την πρόκριση κάθε μέρα να είναι όλο και πιο κοντά, έβλεπα ότι το είχα 

στα χέρια μου από τις αρχές Μαρτίου όταν στον πρώτο μου αγώνα 

είχα επίδοση 62,49 μ. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται!

• Ευελπιστείς και σε μια διάκριση στους Ολυμπιακούς 
του καλοκαιριού; Πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα 
στο Λονδίνο;
Και μόνο που έχω πετύχει συμμετοχή, είναι διάκριση για 

μένα. Ελπίζω αυτό να είναι και για την Κύπρο και για τον 

σύλλογό μου. Το μόνο που μένει για μένα είναι να κυνηγήσω 

μια θέση στον τελικό, αν και είναι πολύ δύσκολα χωρίς 

εμπειρία από τέτοιο μεγάλο αγώνα.

• Ποια θα είναι η διαδικασία της προετοιμα-
σίας σου για την Ολυμπιάδα;
Η προετοιμασία μου θα αρχίσει στις αρχές 

Ιουλίου στη Γερμανία όπου ο καιρός είναι ο 

ίδιος με το Λονδίνο. Στην Κύπρο είναι αρκετά 

δύσκολο τον Ιούλιο να κάνεις προπόνηση πρωί και 

απόγευμα κάτω από 45 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζω να πάνε όλα 

καλά και με τη βοήθεια του προπονητή μου να προετοιμαστώ 

κατάλληλα.

ο Παρέλλης πάει… λονδίνο

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012αφιέρωμα
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«Είναι ένα όνειρο ζωής που πραγματοποιείται»

Φεστιβάλ Ρίψεων
Τον περασμένο Μάιο, ο δισκο-
βόλος του ΓΣΠ Απόστολος 
Παρέλλης, δείχνοντας και 
πάλι σταθερός σε μεγάλες 
βολές, συμμετείχε σε Φεστι-
βάλ Ρίψεων στη Γερμανία και 
ρίχνοντας τον δίσκο στα 61,86 
μ. πλησίασε ξανά το δικό του 
Παγκύπριο Ρεκόρ.
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ο απόστολος μαζί με τον προπονητή του κυριάκο Βασιλειάδη λίγο μετά την επίτευξη του 65,36 μ. στα Χανιά στις 3 ιουνίου!

Συνέπεια, υπομονή, επιμονή
Ο Απόστολος γυμνάζεται μαζί μου από τα 15 του χρόνια. Η συνέπεια που επέδειξε, από την 

πρώτη μέρα στην προπόνησή του είναι αυτό που τον βοήθησε να είναι σήμερα σε θέση να λά-

βει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και μάλιστα με το ψηλό όριο πρόκρισης.

Χρόνο με τον χρόνο ο Απόστολος βελτιώνεται και οι επιτυχίες του σε διεθνές επίπεδο διαδέχο-

νται η μία την άλλη. Ενδεικτικά αναφέρω την τέταρτη θέση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα, το αρ-

γυρό μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς κάτω των 23 και τις πρώτες νίκες στους Αγώνες Μικρών 

Κρατών και στο Μπρούνο Ζάουλι.

Η φετινή χρονιά πιστεύω πως θα είναι η καλύτερή του και το έδειξε από τον πρώτο του αγώνα, 

όπου έστειλε τον δίσκο στα 62,46 μ. Στις 2 Ιουνίου στο Ηράκλειο κατάφερε για πρώτη φορά να 

πάρει το χαμηλό όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς με 63,63 μ. Στις 3 Ιουνίου στα Χανιά 

απαλλαγμένος από το άγχος του ορίου, πέταξε τον δίσκο στα 65,36 μ. παίρνοντας το ψηλό όριο 

πρόκρισης και καταρρίπτοντας στον ίδιο αγώνα τέσσερις φορές το Παγκύπριο Ρεκόρ.

Για πολλούς οι επιτυχίες και οι επιδόσεις του Απόστολου αποτελούν έκπληξη. Για μένα όχι. 

Προτερήματά του η υπομονή, η επιμονή και η δίψα για διάκριση. Όλα αυτά τα χρόνια δου-

λεύει σκληρά για να πετύχει τους στόχους που θέτουμε από την αρχή κάθε σεζόν. Στό-

χος της φετινής χρονιάς είναι ο τελικός στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες και το πλασάρι-

σμα στην πρώτη 20άδα στους Ολυμπιακούς. Δουλεύουμε πολύ σκληρά πρωί και απόγευ-

μα με τον Απόστολο, ο οποίος, παρά το ότι στερείται πολύ την προσωπική του ζωή, τα κα-

ταφέρνει περίφημα.

Αυτό που εύχομαι ολόψυχα είναι να τον έχει ο Θεός καλά και να είναι υγιής, ώστε να μπορέ-

σει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τους στόχους του τόσο στον αθλητισμό όσο και στην 

προσωπική του ζωή.

Κυριάκος Βασιλειάδης
Προπονητής ΓΣΠ

Νίκες του ΓΣΠ και 
στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
Εφήβων / Νεανίδων
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύ-
πρια» πρώτευσε τόσο στους Έφηβους 
όσο και στις Νεάνιδες στο 56ο Παγκύ-
πριο Πρωτάθλημα Εφήβων και στο 43ο 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νεανίδων.
Τα Πρωταθλήματα Εφήβων / Νεανίδων, 
διοργανώθηκαν στις 4 και 6 Μαϊου 2012 
στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ.

τΕΛίΚη ΒΑθΜΟΛΟΓίΑ ΕΦηΒων  
1  Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  116,5Β. 
2  Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ  114.5Β. 
3  Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ  79Β. 
4  Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ  53Β. 
5  Γ.Σ. ΖΗΝΩΝ  49Β. 
6  Γ.Σ. ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ  48Β. 

τΕΛίΚη ΒΑθΜΟΛΟΓίΑ νΕΑνίΔων    
1  Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  137Β. 
2  Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ  110Β. 
3  Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ  86Β. 
4  Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ  66Β. 
5  Γ.Σ. ΖΗΝΩΝ  38Β. 
6  Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ  24Β.

Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
Παίδων/ Κορασίδων 2012
Πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Ιουλίου, 
στο Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό το 43o 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κάτω 
των 17 Ετών και το 42ο Παγκύπριο Πρω-
τάθλημα Κορασίδων Κάτω των 17 Ετών.
Στις Κορασίδες ο ΓΣΠ πήρε την πρώτη 
θέση με 123 βαθμούς ενώ στους Παίδες 
πήρε την τρίτη θέση με 68 βαθμούς. Την 
πρώτη θέση στους Παίδες πήρε ο ΓΣΟ 
και τη δεύτερη ο ΓΣΕ.

7

Εκτός τελικού στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Στίβου
Εκτός τελικού στο Πανευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Στίβου, που διεξήχθη τον Ιούνιο 
στο Ελσίνκι, έμεινε ο Απόστολος Παρέλ-
λης. Ο δισκοβόλος μας είχε την 13η κα-
λύτερη επίδοση από τους αθλητές που δι-
αγωνίστηκαν και για 56 εκατοστά έμεινε 
εκτός τελικού. Ο Παρέλλης έριξε το δίσκο 
στα 61 μέτρα και 79 εκατοστά, και κατέ-
λαβε τη 13η θέση.
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επικράτηση ΓσΠ στους Παγκύπριους αγώνες ανδρών/Γυναικών 2012
94ο ΠΑΓΚυΠΡίΟ ΠΡωτΑθΛηΜΑ ΑνΔΡων & 56ο ΠΑΓΚυΠΡίΟ ΠΡωτΑθΛηΜΑ ΓυνΑίΚων, τΣίΡΕίΟ ΣτΑΔίΟ, 9-10 ίΟυνίΟυ 2012

οι προπονητές και οι αθλητές του ΓσΠ, σε ομαδική φωτογράφιση που έγινε στις 7 ιουνίου 2012, στους χώρους του αθλητικού κέντρου.

3000 ΜΕτΡΑ ΣτίΠΛ ΓυνΑίΚων    
1 Χ”Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 11.35.23 

2 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 1994 11.43.32 

3 Χ”Πολυδώρου Νικολέττα ΓΣΠ 1995 12.05.20 

100 ΜΕτΡΑ ΕΜΠ. ΓυνΑίΚων    
1 Ηροδότου Ξένια ΓΣΟ 1982 14,26 

2 Παπαπέτρου Χαρά ΓΣΠ 1991 14,57 

3 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 1997 14,61 

100 ΜΕτΡΑ ΑνΔΡων    
1 Ιωάννου Παναγιώτης ΓΣΚ 1984 10.4" 

2 Χατζηαγγελίδης Χρήστος ΓΣΠ 1991 10.6" 

3 Σπαστρής Φίλιππος ΓΣΠρ 1989 10.7" 

1500 ΜΕτΡΑ ΓυνΑίΚων    
1 Ευαγγελίδου Ναταλία ΓΣΠ 1991 4.27.24 N.E.A

2 Παναγιώτου Μερόπη ΓΣΠ 1994 4.30.47 

3 Σοφοκλέους Μαριλένα ΓΣΠ 1986 4.33.76 

ΔίΣΚΟΒΟΛίΑ ΑνΔΡων    
1 Παρέλλης Απόστολος ΓΣΠ 1985 63,66 Μ. Ν.Ε.Α

2 Αντωνιάδης Ορέστης ΓΣΟ 1985 55,84 Μ. 

3 Κλατσιάς Μιχάλης ΓΣΠ 1992 54,92 Μ. 

τΡίΠΛΟυν ΑνΔΡων    
1 Άρνος Ζαχαρίας ΓΣΠ 1986 16,10 M. 

2 Θεουλή Χρυσοβαλάντης ΓΣΠρ 1989 15,28 M. 

3 Βόλου Παναγιώτης ΓΣΟ 1991 15,09 M. 

Ο ΓΣΠ επικράτησε τόσο στους Άνδρες όσο και 

στις Γυναίκες, στους φετινούς Παγκύπριους 

Αγώνες Ανδρών / Γυναικών, που διεξήχθησαν 

στη Λεμεσό το διήμερο 9-10 Ιουνίου, ολοκληρώ-

νοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστι-

κή περίοδο 2011-2012. 

Ο Απόστολος Παρέλλης στη δισκοβολία συνέ-

χισε τη σταθερή του αγωνιστική παρουσία έχο-

ντας βολές πάνω από 63 μ. και με βολή 63,66 

μ. (Νέα Επίδοση Αγώνων) πήρε την πρώτη θέση. 

Η Ναταλία Ευαγγελίδου στα 1500 μ. τερμάτισε 

στην πρώτη θέση με 4.27.24 που αποτελεί Νέα 

Επίδοση Αγώνων. 

Η Μαριλένα Σοφοκλέους στα 5000 μ. με χρόνο 

16.58.33 πήρε την πρώτη θέση με Νέα Επίδοση 

Αγώνων και δείχνει πως αρχίζει να βρίσκει τον 

παλιό καλό της εαυτό.

Στο τελευταίο αγώνισμα της ημέρας (Σκυταλο-

δρομία 4x400 Ανδρών) και ενώ ο ΓΣΠ προηγείτο 

στη γενική βαθμολογία με 12 βαθμούς διαφορά 

από τον ΓΣΟ, η ομάδα του  ΓΣΠ ακυρώθηκε 

όταν ο αθλητής του Ανδρέας Μισάρα πάτησε στη 

γραμμή κατά τη διάρκεια της πρώτης αλλαγής της 

σκυτάλης και οι κριτές θεώρησαν ότι παρεμπόδι-

σε τις άλλες ομάδες. Η απόφαση των κριτών ήταν 

λανθασμένη αφού σε καμία περίπτωση οι αθλη-

τές του ΓΣΠ δεν είχαν παρεμποδίσει άλλη ομάδα, 

ούτε και απέκτησαν πλεονέκτημα. Όμως, παρόλο 

που η ομάδα ακυρώθηκε, ο ΓΣΠ πήρε την πρώτη 

θέση με 3 βαθμούς διαφορά από τον ΓΣΟ, αφού 

στο εν λόγω αγώνισμα ο ΓΣΟ τερμάτισε στην 3η 

θέση και δεν πήρε τους απαραίτητους βαθμούς 

για να ξεπεράσει τον ΓΣΠ στη γενική βαθμολογία.

Πιο κάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα (τρεις 

πρώτοι) των αθλημάτων στα οποία αθλητές του 

ΓΣΠ κέρδισαν μετάλλια.

1500 ΜΕτΡΑ ΑνΔΡων    
1 Δημητρίου Χρίστος ΓΣΠ 1993 3.54.15 

2 Μιχαηλάς Θεοφάνης ΓΣΕ 1991 3.54.78 

3 Μισιάρα Ανδρέας ΓΣΠ 1994 3.55.36 

3000 ΜΕτΡΑ ΣτίΠΛ ΑνΔΡων    
1 Χαραλάμπους Χαράλαμπος ΓΣΠ 24/11/1994 9.38.78 

2 Τίμινης Κωνσταντίνος ΓΣΠ 25/9/1991 9.52.56 

3 Αναστασίου Χρίστος ΓΣΟ 24/09/1993 9.57.42 

400 ΜΕτΡΑ ΓυνΑίΚων    
1 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 7/7/1997 58,01 

2 Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 21/02/1994 58,60 

3 Χριστοφόρου Εβίτα ΓΣΟ 11/10/1995 1.01,09 

υΨΟΣ ΑνΔΡων    
1 Ιωάννου Κυριάκος ΓΣΟ 26/7/1984 2,30 M. 

2 Κωνσταντίνου Βασίλης ΓΣΚ 13/9/1992 2,05 M. 

3 Ξενοφώντος Αιμίλιος ΓΣΠ 27/11/1986 2,00 M. 

4Χ100 ΜΕτΡΑ ΓυνΑίΚων    
1 Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ   48,29 

2 Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ   48,72 

3 Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ   48,88 

ΔίΣΚΟΒΟΛίΑ ΓυνΑίΚων    
1 Λαδά Ανδρονίκη ΓΣΟ 19/4/1991 51,52 Μ. 

2 Γεωργιάδου Ζαχαρούλα ΓΣΕ 4/7/1985 51,35 Μ. 

3 Κλατσιά Αλεξάνδρα ΓΣΠ 19/9/1985 47,53 Μ. 
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τΡίΠΛΟυν ΓυνΑίΚων    
1 Σεπέσοβα Νίνα ΓΣΟ 5/6/1981 13,85 Μ. Ν.Ε.Α

2 Χριστοφή Ελευθερία ΓΣΟ 29/10/1986 12,79 Μ. 

3 Φωτοπούλου Φιλίππα ΓΣΠ 1996 11,80 Μ. 

ΣΦυΡΟΒΟΛίΑ ΓυνΑίΚων    
1 Θεοδώρου Σκεύη ΓΣΖ 15/3/1986 63,16 Μ. 

2 Μπήττη Κάθριν ΓΣΠ 7/12/1993 56,27 Μ. 

3 Καλλιμάνη Ζωγραφένια ΓΣΠ 21/6/1994 44,07 Μ. 

ΣΦυΡΟΒΟΛίΑ ΑνΔΡων    
1 Σταθελάκος Κώστας ΓΣΖ 1987 71,89 Μ. Ν.Π.Ρ. Ανδρών

2 Πουρσανίδης Αλέξανδρος ΓΣΚ 1993 67,04 Μ. Ν.Π.Ρ. Εφήβων

3 Σοφιανός Πέτρος ΓΣΠ 1982 64,07 Μ. 

400 ΜΕτΡΑ ΕΜΠ. ΓυνΑίΚων    
1 Στεφάνου Έλενα ΓΣΠ 1990 1.04,32 

2 Σταύρου Kαλυψώ ΓΣΟ 7/8/1998 1.04,86 

3 Ηροδότου Ξένια ΓΣΟ 17/5/1982 1.04,92 

800 ΜΕτΡΑ ΑνΔΡων    
1 Δημητρίου Χρίστος ΓΣΠ 22/9/1993 1.53,66 

2 Μισιάρα Ανδρέας ΓΣΠ 7/7/1994 1.54,23 

3 Μιχαηλά Θεοφάνης ΓΣΕ 26/11/1991 1.55,67 

800 ΜΕτΡΑ ΓυνΑίΚων    
1 Ευαγγελίδου Ναταλία ΓΣΠ 3/10/1991 2.07,79 

2 Παναγιώτου Μερόπη ΓΣΠ 12/1/1994 2.10,57 

3 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 30/10/1994 2.17,23 

υΨΟΣ ΓυνΑίΚων    
1 Καλλένου Λεοντία ΓΣΠ 10/5/1994 1,75 Μ. 

2 Ραζή Στέφανη ΓΣΠ 5/7/1993 1,64 Μ. 

3 Χριστοδούλου Μαρία ΓΣΟ 26/6/1991 1,64 Μ. 

ΣΦΑίΡΑ ΓυνΑίΚων    
1 Κάππα Φλώρα ΓΣΠ 29/5/1988 15,81 Μ. 

2 Μενελάου Ολυμπία ΓΣΟ 29/4/1966 12,55 Μ. 

3 Τσχαπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 18/11/1994 12,18 Μ. 

ΕΠί ΚΟντω ΓυνΑίΚων    
1 Φοιτίδου Άννα ΓΣΟ 1977 3,70 M. 

2 Αριστοτέλους Μαρία ΓΣΠ 1991 3,40 M. 

3 Νεοφύτου Τατιάνα ΓΣΠ 1981 3,40 M. 

ΑΚΟντίΣΜΟΣ ΑνΔΡων    
1 Στεφάνου Ιωάννης ΓΣΟ 4/8/1992 61,34 Μ. 

2 Κακότας Μιχάλης ΓΣΠ 5/7/1992 60,82 Μ. 

3 Καλογήρου Παναγιώτης ΓΣΠ 26/8/1976 57,52 Μ. 

5000 ΜΕτΡΑ ΑνΔΡων    
1 Πούσκα Μάριους ΓΣΟ 27/8/1979 15.00,49 

2 Χαραλάμπους Χαράλαμπος ΓΣΠ 24/11/1994 15.38,51 

3 Νικοδήμου Ραφαήλ ΓΣΠ 8/1/1992 16.02,62 

5000 ΜΕτΡΑ ΓυνΑίΚων    
1 Σοφοκλέους Μαριλένα ΓΣΠ 1986 16.58.33 N.E.A

2 Χριστοδουλίδου Ελπίδα ΓΣΠ 1986 17.13.85 

3 Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 18.08.80 

ΜηΚΟΣ ΑνΔΡων    
1 Άρνος Ζαχαρίας ΓΣΠ 1986 7,52 M. 

2 Θεοφίλου Χριστόδουλος ΓΣΚ 1992 7,33 M. 

3 Πούπας Πέτρος ΓΣΠ 1991 7,11 M. 

ΣΦΑίΡΑ ΑνΔΡων    
1 Αρέστη Γεώργιος ΓΣΖ 27/12/1981 18,83 M. 

2 Τσακκιστός Απόστολος ΓΣΠ 24/12/1992 16,98 M. 

3 Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 12/12/1977 15,62 M. 

ΑΚΟντίΣΜΟΣ ΓυνΑίΚων    
1 Μαυρουδή Ελένη ΓΣΕ 9/7/1982 48,99 Μ. 

2 Τσχαπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 18/11/1994 38,60 Μ. 

3 Οράτιου Σοφία ΓΣΠ 14/7/1993 36,76 Μ. 

4 X 400ΜΕτΡΑ ΓυνΑίΚων    
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ   3.55.42 

2 Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ   4.04.45 

3 Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ   4.14.49 

τΕΛίΚη ΒΑθΜΟΛΟΓίΑ ΑνΔΡων   
1 Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  162 Β.  

2 Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ  159 Β.  

3 Γ.Σ. ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ  65 Β.  

4 Γ.Σ. ΖΗΝΩΝ  50 Β.  

5 Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ  49 Β.  

6 Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ  38 Β.  

τΕΛίΚη ΒΑθΜΟΛΟΓίΑ ΓυνΑίΚων   
1 Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  186 Β.  

2 Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ  161 Β.  

3 Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ  67 Β.  

4 Γ.Σ. ΖΗΝΩΝ  41 Β.  

5 Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ  38 Β.  

6 Γ.Σ. ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ  10 Β.  

Πρώτευσε τόσο στους Άνδρες 
όσο και στις Γυναίκες ο ΓΣΠ στο 
Εαρινό Πρωτάθλημα Στίβου «51α 
Μάτσεια», το οποίο διοργάνωσε 
για άλλη μία φορά στην προσφυ-
γιά, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου 
στο ΓΣΠ, ο Γυμναστικός Σύλλο-
γος Πράξανδρος Κερύνειας. Στα 
φετινά Μάτσεια συμμετείχαν και 
οι έξι γυμναστικοί σύλλογοι της 
Κύπρου με σημαντικό αριθμό 
αθλητών και αθλητριών.

Η διοργάνωση ήταν επιτυχημέ-
νη, με γεγονός που ξεχώρισε 
την εξασφάλιση από την Ελένη 
Αρτυματά του ΓΣΕ του ορίου για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 
200 μ. με 23.13 στη δεύτερή της 
συμμετοχή σε αγώνες μετά από 
ένα και πλέον χρόνο απουσίας 
από τα στάδια λόγω τραυματι-
σμού.
Σημαντικό γεγονός ήταν και η 
παρουσία του Χρίστου Δημητρίου 

του ΓΣΠ που εξασφάλισε το όριο 
για τους Παγκόσμιους Αγώνες 
Εφήβων στα 800 μ. με 1.50.99.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων ση-
μειώθηκαν επτά Νέες Επιδόσεις 
Αγώνων, μεταξύ των οποίων αυτή 
της Ελπίδας Χριστοδουλίδου του 
ΓΣΠ στα 5000 μ. με 17.35.93, της 
Ναταλίας Ευαγγελίδου του ΓΣΠ 
στα 800 μ. με 2.10.81 και του 
Χρίστου Δημητρίου του ΓΣΠ στα 
800 μ. με 1.50.99

Ξεχώρισε, επίσης, με την καλή του 
εμφάνιση ο Ζαχαρίας Άρνος του 
ΓΣΠ στο τριπλούν με 16,28 μ.

ΒΑθΜΟΛΟΓίΑ ΓυνΑίΚων 
ΓΣ Παγκύπρια  133,5 β.
ΓΣ Ολύμπια  99 β.
ΓΣ Ευαγόρας  94 β.
ΒΑθΜΟΛΟΓίΑ ΑνΔΡων 
ΓΣ Παγκύπρια  131 β.
ΓΣ Ολύμπια  91,5 β.
ΓΣ Πράξανδρος  76 β.

Πρωτιές του ΓΣΠ στο Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα Στίβου «51α ΜΑΤΣΕΙΑ» 
ΕθνίΚΟ ΣτΑΔίΟ ΣτίΒΟυ/Γ.Σ.Π. ΛΕυΚωΣίΑ 19 ΚΑί 20 ΜΑΪΟυ 2012
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, 

στις 27 Απριλίου, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου 

ΓΣΠ, οι Πανεπιστημιακοί Αγώνες Στίβου.

Τους αγώνες εμπλούτισαν με τις συμμετοχές 

τους ο Έλληνας πρωταθλητής στα 110 μ. με 

εμπόδια Kώστας Δουβαλίδης και η Ηρώ-

Στέλλα Λεδάκη στο άλμα επί κοντώ. Επίσης, 

εκτός συναγωνισμού συμμετείχαν αξιόλογοι 

Κύπριοι αθλητές και βοήθησαν στον συνα-

γωνισμό σε κάθε αγώνισμα. 

Από τους αθλητές του ΓΣΠ, το άλμα εις μή-

κος κέρδισε η Ηλέκτρα Παπακωνσταντίνου 

με άλμα στα 5,16 μ., ενώ εκτός συναγωνι-

σμού ο Πέτρος Πούπας είχε άλμα στα 7,25 

μ. και έδειξε ότι άρχισε να βρίσκει τον καλό 

του εαυτό μετά τους τραυματισμούς που τον 

ταλαιπώρησαν στην αρχή της χρονιάς.

Ο Απόστολος Παρέλλης δεν είχε πετύχει 

ακόμα τη βολή-εισιτήριο για τους Ολυμπι-

ακούς Αγώνες και τελείωσε τον αγώνα στα 

61,32 μ. Η Στέφανη Ραζή ήταν η νικήτρια στο 

άλμα εις ύψος, με άλμα στα 1,65 μ. Στη 2η 

θέση η Σάβια Παλάτε και 3η η Ελεάνα Χα-

ραλάμπους.

Στα 400 μ. Ανδρών νικητής ο Γιώργος Αβρα-

άμ που ικανοποίησε απόλυτα με 49”73. 

Στα 1500 μ. Γυναικών άνευ αντιπάλου η Να-

ταλία Ευαγγελίδου ικανοποίησε με 4’47”.

Ο Δημητρίου κατέρριψε 
ρεκόρ 36 χρόνων!
Στη Διεθνή Συνάντηση Στίβου «Παπαφλέσ-
σεια 2012» που διεξήχθη, στις 2 Ιουνίου, 
στην Καλαμάτα, ο έφηβος πρωταθλητής 
του ΓΣΠ Χρίστος Δημητρίου σημείωσε νέο 
Παγκύπριο Ρεκόρ Εφήβων στα 800 μ., με 
1.49.39, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κα-
τείχε ο Γιαννάκης Κονναρής για 36 χρόνια 
με 1.49.42 (1976).
Ο Χρίστος Δημητρίου θα εκπροσωπήσει, 

στα 800 μ., την Κύ-
προ στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα 
Εφήβων και Νεα-
νίδων, που θα διε-
ξαχθεί στη Βαρκε-
λώνη, από 10 μέχρι 
15 Ιουλίου. Το όριο 
(με χρόνο 1.51.84) 
για τη Βαρκελώ-
νη το είχε εξασφα-
λίσει από τον περα-
σμένο Φεβρουάριο 
σε ημερίδα κλει-
στού στίβου που δι-
εξήχθη στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλί-
ας (ΣΕΦ), στον Πει-
ραιά. Ο αθλητής 
του ΓΣΠ είχε κερ-

δίσει στις αρχές του χρόνου και τα 6.000 μ. 
Εφήβων στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανω-
μάλου Δρόμου με 1.20.27.
Στα «Παπαφλέσσεια 2012» πέτυχε ατομική 
επίδοση η Ναταλία Ευαγγελίδου του ΓΣΠ, 
στα 800 μ., με 2.08.97.
Η Διεθνής Συνάντηση Στίβου «Παπαφλέσ-
σεια» αποτελεί έναν καταξιωμένο αθλητικό 
και πολιτιστικό θεσμό που διεξάγεται κάθε 
χρόνο στην Καλαμάτα. Τα «Παπαφλέσσεια» 
υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Στίβου και είναι εντεταγμένα στο αγωνιστι-
κό καλαντάρι της. Ο Μεσσηνιακός Γυμνα-
στικός Σύλλογος και ο Αθλητικός Φορέας 
του Δήμου Καλαμάτας θεωρούνται οι 
κύριοι διοργανωτές των «Παπαφλεσσείων».
Η διοργάνωση φέρει το όνομα του ήρωα 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Πα-
παφλέσσα. Οι πρώτοι αγώνες διεξήχθησαν 
το 1954. Από το 1995 τα «Παπαφλέσσεια» 
παύουν να έχουν τοπικό και πανελλήνιο 
χαρακτήρα. Η δημοτικότητα της διοργάνω-
σης εκτοξεύεται σε υψηλά επίπεδα με τη 
συμμετοχή παγκόσμιας εμβέλειας αθλητών 
και την επίτευξη σημαντικών αγωνιστικών 
επιδόσεων.

H Kάππα σε φεστιβάλ ρίψεων
Η Φλωρεντία Κάππα του ΓΣΠ συμμετείχε τον Μάιο 
(12 Μαΐου) στο «1ο Φεστιβάλ Ρίψεων Κώστας 
Γιαταγάνας», που έγινε στις εγκαταστάσεις του 
Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, στην Αθήνα, στη 
μνήμη του παλαιού πρωταθλητή της Δισκοβολίας 
(Πανελληνιονίκη, Βαλκανιονίκη και Μεσογειονίκη 
και επί σειρά ετών αντιπροέδρου του Εθνικού 
Γυμναστικού Συλλόγου), Κώστα Γιαταγάνα. Η 
Φλωρεντία είχε βολή 15,19 μ.

Πρώτες νίκες στο Πανελλήνιο 
μαθητικό Πρωτάθλημα
Αθλητές του ΓΣΠ συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρω-

τάθλημα κερδίζοντας τρεις πρώτες νίκες και μία δεύτερη. Το 

Πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στα βοηθητικά γήπε-

δα του Ολυμπιακού Σταδίου στην Αθήνα.

Τις πρώτες νίκες πέτυχαν οι: Χαράλαμπος Τσιγαρίδης στα 400 μ. 

με 50.55, Αντρέας Μισάρα στα 800 μ. με 1.55.02 και η Φίλιππα 

Φωτοπούλου στο τριπλούν με 12,04 μ.

Τη δεύτερη νίκη σημείωσε η Μερόπη Παναγιώτου στα 1.500 μ. 

με 4.47.77.

Πανεπιστημιακοί Αγώνες 
Στίβου 2012 στο ΓΣΠ

ο αντρέας μισάρα.

Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα 
Εφήβων/ 
Νεανίδων
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Εφήβων – Νεανίδων, που θα 
διεξαχθεί στη Βαρκελώνη στις 
10-15 Ιουλίου, θα συμμετάσχουν 
οι αθλητές του ΓΣΠ, Χρίστος 
Δημητρίου στα 800μ., Λεοντία 
Καλένου στο ύψος, Κάθριν Μπί-
τυ στη σφυροβολία και Μερόπη 
Παναγιώτου στα 1500μ. 
Η Μερόπη εξασφάλισε την 
συμμετοχή της με 4.22.73 σε 
ημερίδα στην Λάρνακα και πήρε 
το όριο. Το 4.22.73 αποτελεί  
Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανί-
δων και Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ 
κάτω των 23 ετών.
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Με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, 

η Ακαδημία Στίβου του ΓΣΠ οργάνωσε, 

την Πέμπτη 21 Ιουνίου, εξόρμηση στο 

Eleon Lesure Park στη Λευκωσία για τα 

παιδιά της Ακαδημίας. 

Όσοι συμμετείχαν στην εξόρμηση είχαν 

την ευκαιρία να κολυμπήσουν και να παί-

ξουν με τους προπονητές τους, κλείνο-

ντας με αυτόν τον τρόπο μια κοπιαστική 

χρονιά. 

Ο ΓΣΠ ευχαριστεί τη διεύθυνση του 

Eleon για τη φιλοξενία.

Κολυμβητική εξόρμηση 
των Ακαδημιών

O Kazahoun Gebel 
νικητής στους Παγκύπριους 
Αγώνες 10 χλμ.
Με χρόνο 31:59:25 (ατομικό ρεκόρ) ο αθλητής 
του ΓΣΠ Ahmet Kazahoun Gebel κέρδισε, στις 
20 Απριλίου, στο Τσίρειο Στάδιο, τους Παγκύ-
πριους Αγώνες 10 χλμ.
Για τον Gebel ήταν η τέταρτη νίκη του σε 
παγκύπριο πρωτάθλημα κατά τη φετινή αγω-
νιστική περίοδο, αφού προηγήθηκαν οι νίκες 
του στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου 
Δρόμου 10 χλμ, στον Παγκύπριο Ημιμαραθώ-
νιο και στον Παγκύπριο Μαραθώνιο.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ΓΣΠ είχε 
έξι αθλητές του που τερμάτισαν στις πρώτες 
13 θέσεις των Αγώνων 10 χλμ. Ο Ραφαήλ 
Νικοδήμου κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 
33:56:06 (ατομικό ρεκόρ), ο Κωνσταντίνος 
Τιμινής ΓΣΠ πήρε την πέμπτη θέση (34:39:01 
- ατομικό ρεκόρ), ο Όσκαρ Σόζα την έκτη 
θέση (34:53:52), ο Σωκράτους Σωκράτης τη 
δέκατη θέση (38:47:59), ο Γιώργος Παναγή 
την ενδέκατη (39:24:20), ο Χρίστος Βασιλείου 
τη δωδέκατη (39:32:87) και ο Μιχάλης Κίκας 
τη δέκατη τρίτη (41:34:04).

«Tα Διαγόρεια»
Στις 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο ΓΣΠ, 
με την ευκαιρία της επετείου της Ελληνικής 
Επανάστασης, οι καθιερωμένοι Επαρχιακοί 
Αγώνες Στίβου «Tα Διαγόρεια», στη μνήμη 
του αείμνηστου Διαγόρα Νικολαΐδη, πρώην 
προέδρου του Συλλόγου. 

Σύνθετα Αγωνίσματα 
Εφήβων/Νεανίδων 2012
Πραγματοποιήθηκε, στις 19 και 20 Απρι-

λίου, στη Λεμεσό, το Παγκύπριο Πρωτά-

θλημα Σύνθετων Αγωνισμάτων Εφήβων-

Νεανίδων.

Στο έπταθλο Νεανίδων η Κυπρούλλα Αλε-

ξάνδρου του ΓΣΠ κατετάγη τρίτη με 3197 

βαθμούς.

Άλλες τρεις αθλήτριες του ΓΣΠ πήραν 

θέσεις στην πρώτη δεκάδα. Πρόκειται για 

την Ελπίδα Γαβριήλ που πήρε την τέταρτη 

θέση με 3118 βαθμούς, την Ελευθερία Μι-

χαήλ που πήρε την πέμπτη θέση με 2929 

βαθμούς και την Έμιλη Παπαλοΐζου που 

πήρε τη δέκατη θέση με 2531 βαθμούς.

Πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες του εσυαα
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν στις 5 Μαΐου οι Παγκύπριοι Αγώνες του ΕΣΥΑΑ. Οι 

Αγώνες πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ. Σε 

αυτούς συμμετείχαν πάνω από 600 παιδιά τα οποία είχαν προεπιλεγεί μέσα από τις επαρ-

χιακές διοργανώσεις.

Στους αγώνες παρευρέθηκαν οι πρόεδροι του ΚΟΑ και της ΚΟΕΑΣ, Πάμπος Στυλιανού 

και Αντώνης Δράκος.

Οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες συμμετείχαν στα αγωνίσματα των 65 μ. με εμπόδια, 75 

μ., 600 μ., 1000 μ., μήκος, ύψος και μπαλάκι. 

Τα παιδιά που συμμετείχαν θα προωθηθούν στις ακαδημίες των γυμναστικών συλλό-

γων προκειμένου να ενταχθούν στην εξειδίκευση και, με την πάροδο του χρόνου και τη 

σωστή καθοδήγηση, να φθάσουν σε επίπεδα ανάλογα με το ταλέντο τους.

Το ΕΣΥΑΑ είναι το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού και 
συστάθηκε από τον ΚΟΑ το 1998.

Βενιζέλεια 2012
Εξαιρετική επίδοση πέτυχε και πλησίασε τα 
όρια των Ολυμπιακών Αγώνων, στο διεθνές 
μίτινγκ «Βενιζέλεια» στα Χανιά, στις 4 Ιουλίου, 
ο Ζαχαρίας  Άρνος, του ΓΣΠ, στο τριπλούν με 
16.73μ (βοηθητικός άνεμος 2,4, το όριο των 
Ολυμπιακών είναι 16.85μ). Είναι η δεύτερη 
καλύτερη επίδοση όλων των εποχών μετά το 
17.13μ του Μάριου Χατζηανδρέου.
Εξάλλου, ατομική επίδοση πέτυχε και ο Μιχάλης 
Κλατσιάς στη δισκοβολία με 55.59μ., επίδοση 
που είναι και όριο συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Κάτω των 23 ετών του 2013.
Να σημειώσουμε ότι η Χαρά Παπαπέτρου του 
ΓΣΠ, στα 100μ. εμπ. κατετάγη τρίτη με 14.85 
ενώ στα 800μ ο Χρίστος Δημητρίου -συνεχίζο-
ντας τις καλές του φετινές εμφανίσεις- πήρε 
την πρώτη θέση με 1.54.34.
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Η Κύπρος είναι παραδοσιακά αθλητική χώρα. Το γεγονός αυτό οφεί-

λεται βασικά στο ότι οι Κύπριοι ως γνήσιοι ΄Ελληνες είχαν σαν πρότυπο 

ανθρώπου τον «Καλόν κ’ αγαθόν», που αναδεικνύεται μέσα από τη 

γυμναστική και τη μουσική. Το πρότυπο αυτό οι Κύπριοι το κράτησαν 

μέχρι σήμερα και το διατήρησαν και όταν ακόμα ήταν αναγκασμένοι να 

περάσουν μέσα από μεγάλες και τραγικές περιόδους δουλείας.

Χώρος ελληνικός από τη χαραυγή της ιστορίας της η Κύπρος, και οι 

Κύπριοι υπήρξαν σταθερά προσηλωμένοι στο πνεύμα του Ολυμπισμού. 

Αυτό μαρτυρούν οι συμμετοχές αλλά και οι πολλαπλές διακρίσεις τέ-

κνων της στο χώρο της αρχαίας Άλτεως, τα στάδια και τα γυμνάσια, οι 

επιγραφές, τα γλυπτά, οι παραστάσεις στα αγγεία της αρχαιότητας και 

οι αναφορές συγγραφέων. Και στα νεότερα, όμως, χρόνια, παρά τα 

πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, δίνει το παρών 

της ενστερνιζόμενη τις αρχές του Ολυμπισμού και αντιτάσσει, έναντι 

της βίας που αντιμετωπίζει, τα ιδεώδη εκείνα στα οποία πρέπει να κα-

τατείνει ο κάθε άνθρωπος αν θέλει να είναι άξιος του ονόματός του. 

Δηλαδή στον δίκαιο και έντιμο αγώνα, την αλληλοκατανόνηση, τον αλ-

ληλοσεβασμό, την υπέρβαση των πολιτικών, θρησκευτικών και άλλων 

διαφορών που χωρίζουν τους λαούς και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό αλλά και από την αναμφισβήτητη αποδοχή ότι ο 

αθλητισμός θεωρείται μία από τις υψηλότερες και ευγενέστερες πνευ-

ματικές επιδιώξεις, η άθληση στην Κύπρο είχε πάντα κοινωνικούς, πο-

λιτικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Η σχέση του Κύπριου με τον αθλητισμό ήταν πάντα σταθερή και δυνα-

τή σε όλες τις εποχές της ιστορίας της Κύπρου. Επιγραφές μαρτυρούν 

ότι στην Ελληνιστική περίοδο γίνονταν αγώνες στην Κύπρο ενώ Κύπρι-

οι μετείχαν ανελλιπώς, ισότιμα, σε όλους τους αγώνες στην Ελλάδα. 

Το γεγονός επιβεβαιώνει ο Πλούταρχος σε αναφορά του για αγώνες 

που έγιναν προς τιμή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά από μια πολε-

μική νίκη στην Τύρο αλλά και από επιγραφές στη Δήλο, το Κίτιο, στον 

Ορχομενό, στους Δελφούς και αλλού.

Στην εποχή των Πτολεμαίων υπήρξε ακόμα πιο έντονη η παρουσία των 

Κυπρίων σε αγώνες στην Ελλάδα ενώ με αμείωτη ένταση αυτή η επαφή 

συνεχίστηκε και στην περίοδο των Ρωμαίων. Βέβαια, τότε χάθηκε το 

καθαρά ελληνικό πνεύμα και οι αγώνες έπαψαν να είναι Πανελλήνιοι, 

όμως οι Κύπριοι τότε δημιούργησαν τα θαυμάσια γυμνάσια στη Σαλα-

μίνα και το Κούριο. Απόδειξη ότι συνέχιζαν την ελληνική παράδοση.

νίκες σε Ολυμπιάδες
Η συμβολή της Κύπρου στον τομέα των αθλητικών αγώνων κατά τους 

Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους ήταν τεράστια. Είχε πάντα σαν 

πρότυπο την Ελληνική Μητρόπολη και συνέβαλλε για την όσο το δυ-

νατό μεγαλοπρεπέστερη παρουσία της σε όλες τις εκδηλώσεις και ιδι-

αίτερα στις Ολυμπιάδες, όπου Κύπριοι εμφανίζονται να πέτυχαν νίκες. 

Χαρακτηριστικά ο Ιούλιος ο Αφρικανός αναφέρει δύο Σαλαμίνιους 

Ολυμπιονίκες, τον Ηρακλείδη και τον Ονησίκρατο, γεγονός που επι-

βεβαιώνει και ο Παυσανίας στο βιβλίο του «Ελλάδος Περιήγησις». Ο 

Ονησίκρατος κέρδισε Ολυμπιακή νίκη στην 150ή Ολυμπιάδα το 180 

π.Χ. και ο Ηρακλείδης στην 144η Ολυμπιάδα δηλαδή το 204 π.Χ.

Πέρα όμως από τις συμμετοχές των Κυπρίων, δείγματα της αθλητικής 

κληρονομιάς στην Κύπρο είναι τα διάφορα γυμνάσια (στάδια) στην 

Πάφο, το Κίτιο, το Κούριο, τη Σαλαμίνα, τη Λάπηθο, τους Σόλους, την 

Καρπασία, το Μάριο και την Αμαθούντα. Αυτά τα γυμνάσια διατηρήθη-

καν μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο.

Αλλά και κατά τον Μεσαίωνα ο αθλητισμός ήταν μια ευχάριστη απα-

σχόληση για τους Κυπρίους. Η αθλητική δύναμη και η παλικαροσύνη 

αναφέρεται έντονα στο έπος του Διγενή 

Ακρίτα. Την ίδια παλικαριά υμνεί και ο 

Κορνάρος στον Ερωτόκριτο.

Η ταύτιση του Κύπριου με τον αθλητισμό 

βοήθησε και στη διατήρηση της εθνικής 

του ταυτότητας αλλά και της θρησκείας 

κατά τα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρα-

τίας. Δεν γίνεται γιορτή και πανηγύρι χω-

ρίς οι Κύπριοι να επιδοθούν στο «διτζιή-

μι», στην πάλη.

Το ίδιο εθνικό και θρησκευτικό πνεύμα 

στον αθλητισμό της Κύπρου επεκράτησε 

και κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας, πα-

ρόλο που οι Άγγλοι αντιλαμβανόμενοι ότι ο 

αθλητισμός για τους Κυπρίους ήταν βασικά 

κύπρος και αθλητισμός Του Ντίνου Μιχαηλίδη*

Η σχέση του Κύπριου 
με τον αθλητισμό ήταν 
πάντα σταθερή και δυνατή 
σε όλες τις εποχές 
της ιστορίας της Κύπρου

σαλαμίνα. Τα ερείπια των δημοσίων κτιρίων της ρωμαϊκής περιόδου. στο κέντρο το στάδιο και η παλαίστρα με 
τους κίονές της. Πίσω από το στάδιο τα ερείπια των λουτρών.

αριστερά: Άγαλμα λιθοβόλου απόλλωνα του 1ου μ.Χ. αιώνα. μουσείο κουρίου. 
δεξιά: ο κύπριος αθλητής Θεοφάνης Θεοδότου και δίπλα το μετάλλιο που κέρδισε στο δίζυγο κατά 
την 4η Ζάππεια ολυμπιάδα. Το μετάλλιο αναγράφει ως ημερομηνία το 1888, επειδή οι αγώνες ήταν 
προγραμματισμένοι αρχικά για τότε, αλλά αναβλήθηκαν για το 1889.
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Πίσω στο χρόνο…
Η φωτογραφία που δημοσι-
εύουμε μας παίρνει πίσω στη 
δεκαετία του 1970, σε Πα-
γκύπριους Αγώνες Ανωμά-
λου Δρόμου. Από αριστε-
ρά φαίνονται ο τότε αθλητής 
δρόμου-αντοχής Σταύρος 
Πέτρου, ο πρόεδρος του 
ΓΣΠ Δώρος Μ. Ιωαννίδης, 
ο οποίος τότε ήταν έφορος 
στίβου του ΓΣΠ, ο τότε προ-
πονητής του ΓΣΠ Ντίνος Μι-
χαηλίδης (ο οποίος σήμερα 
είναι έφορος αθλητισμού στίβου και σταδίου του ΓΣΠ) και ο πα-
λιός αθλητής του ΓΣΠ Δημήτριος Θεοφυλάκτου.
Ο Δώρος Μ. Ιωαννίδης θεωρείται ως ο πιο επιτυχημένος έφορος 
στίβου του ΓΣΠ.

ελληνική αγωγή τον καταπολέμησαν.

Συμμετοχή Κυπρίων αθλητών είχαμε και στις Ζάππειες Ολυμπιάδες, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι σε όλες τις φάσεις της αθλητικής ιστορίας 

της Ελλάδας, η Κύπρος δίνει το παρών της. Ο Θεοφάνης Θεοδότου, 

ένας από τους ιδρυτές του Γ.Σ. «Παγκύπρια» Λευκωσίας, ήταν ο νικη-

τής του διζύγου στην Ολυμπιάδα του 1889.

Ελλαδικός αθλητισμός
Η Κύπρος, όπως είναι γνωστό, μέχρι την Ανεξαρτησία της ήταν συνδε-

δεμένη με τον ελλαδικό αθλητισμό. Έτσι από την πρώτη σύγχρονη Ολυ-

μπιάδα του 1896, Κύπριοι αθλητές συμμετείχαν με τα ελληνικά χρώμα-

τα και κέρδισαν με τον Ιωάννη Φραγκούδη, πρώτη νίκη στη σκοποβολή 

(πιστόλι από 25 μ.). Στους πρώτους Ολυμπιακούς πήρε μέρος και ο 

Κύπριος Αναστάσης Ανδρέου στα εμπόδια. Έκτοτε και μέχρι την Ανε-

ξαρτησία Κύπριοι αθλητές μετείχαν ανελλιπώς στην Εθνική Ελλάδας 

και στους Ολυμπιακούς. Μεγάλα ονόματα του κυπριακού αθλητισμού 

όπως Μιχάλης Ρωσσίδης, Γεωργίου Ζήνων, Σκουταρίδης, Ταλιάνος, 

Παντελίδης, Μικελλίδης, Τσουρής, Ρένος Φραγκούδης, Πετρίδης, 

Στέλιος Κυριακίδης, Δομνίτσα Καβουνίδου-Λανίτου, Χάρης Αϊβαλιώ-

της, Μιχ. Μιχαηλίδης (σκιτ), Σταύρος Τζιωρτζής, Μαρούλα Λάμπρου, 

Λάκης Ψημολοφίτης, Γεωργίου (σκοποβολή) και τόσοι άλλοι τίμησαν 

κατά τον καλύτερο τρόπο τα ελληνικά χρώματα.

Η Κύπρος συνέχισε να είναι συνδεδεμένη με τον ελλαδικό αθλητισμό 

μέχρι το 1980, οπόταν πολιτικές αναγκαιότητες επέβαλαν τη δημιουρ-

γία Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ως ανεξάρτητο πλέον κράτος. 

Έτσι από το 1980 μέχρι σήμερα η Κύπρος μετέχει με χωριστή αποστο-

λή στους Ολυμπιακούς με σημαντικές παρουσίες.

Σήμερα στην Κύπρο, αναμφισβήτητα, συνεχίζεται η αθλητική παράδο-

ση. Παρατηρείται πραγματικά ένας αθλητικός οργασμός και η Κύπρος 

θεωρείται, σε σχέση με τις αναλογίες της (γεωγραφικές και πληθυσμι-

ακές), μια αρκετά ισχυρή αθλητικά χώρα. Υπάρχουν ενεργοποιημένες 

περισσότερες από 50 ομοσπονδίες σε όλα σχεδόν τα αθλήματα και τα 

2/5 του πληθυσμού ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό.

Άξιο θαυμασμού είναι το γεγονός ότι η Κύπρος, παρ’ όλα τα δεινά που 

πέρασε, παρ’ όλες τις κατοχές και τη δουλεία που υπέμεινε διατήρησε 

την εθνική της ταυτότητα. Η ελληνική αθλητική αγωγή ήταν και είναι 

ένα από τα βασικά εργαλεία στην κατάληξη αυτή.

*Έφορος Αθλητισμού Στίβου και Σταδίου

Σημείωση: Οι φωτογραφίες είναι από τον τόμο Α της «ίστορίας του Κυπρι-
ακού Αθλητισμού» του Ανδρέα Χατζηβασιλείου.

Εγκαινιάστηκε το νέο 
οδικό δίκτυο παρά το ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου η τελετή των εγκαινίων του 
νέου οδικού δικτύου παρά το στάδιο ΓΣΠ. Η υλοποίηση του έργου 
αυτού, που αποτελεί μέρος της βελτίωσης και αναβάθμισης του 
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού, ήταν από τους σημαντικό-
τερους στόχους του τμήματος Δημοσίων Έργων του υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων της τελευταίας δεκαετίας.
Το έργο περιλαμβάνει:
• Διαπλάτυνση και αναβάθμιση σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας τμή-
ματος του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού μήκους 1,7 χλμ. 
• Κατασκευή υπέργειου κυκλικού κόμβου πάνω από τον αυτοκινη-
τόδρομο
• Κατασκευή νέου οδικού δικτύου ανατολικά και δυτικά του νέου 
σταδίου ΓΣΠ συνολικού μήκους 2,2 χλμ.
• Επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης γέφυρας Καλόγερου
• Ηλεκτροφωτισμό των έξι λωρίδων του αυτοκινητόδρομου και του 
υπόλοιπου νέου οδικού δικτύου
• Κατασκευή υπόγειων διαβάσεων για τους πεζούς και τους ποδη-
λατιστές για να διακινούνται με ασφάλεια από τη μια πλευρά του 
αυτοκινητόδρομου στην άλλη
• Κατασκευή πεζοδρομίων μήκους 5,8 χλμ. και ποδηλατόδρομου 
μήκους 1,5 χλμ.

κούριο. μέρος των κερκίδων του σταδίου.



Με αφορμή καταγγελία, από τον αθλητικό συντάκτη κ. Άκη Κυριάκου, το 2010, αναφορικά 

με την απουσία κατάλληλης υποδομής για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα στάδια της Κύ-

πρου, το γραφείο επιτρόπου Διοικήσεως προχώρησε σε επιτόπια έρευνα όλων των ποδο-

σφαιρικών εγκαταστάσεων, και κατέληξε στη διαπίστωση ότι πέραν του Σταδίου ΓΣΠ, του 

Τσιρείου Σταδίου και του Αντώνης Παπαδόπουλος, τα άλλα γήπεδα δεν έχουν καμία πρό-

νοια για άτομα με αναπηρία. 

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012, η ερευνώσα λειτουργός της επίτροπου Διοικήσεως, κ. Δέσποι-

να Μέρτακκα και ο πρόεδρος της Ο.ΠΑ.Κ, κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης, επισκέφθηκαν το 

Στάδιο ΓΣΠ και αφού ξεναγήθηκαν στους χώρους για ΑμεΑ, ενημερώθηκαν για τις νέες 

διαδικασίες που θα ισχύουν τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Εξέφρασαν και οι δύο ικανοποί-

ηση για τις αλλαγές που θα γίνουν και θεωρούν πως ο Σύλλογος λαμβάνει υπόψη σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τα προβλήματα προσβασιμότητας και ασφάλειας των ΑμεΑ.

Συνάντηση με πρόεδρο Ο.ΠΑ.Κ
Εξάλλου, την Τρίτη 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση του 

ΓΣΠ με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, με σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών 

για ΑμεΑ που θα ισχύουν στο Στάδιο ΓΣΠ τη νέα αγωνιστική περίοδο. 

Είχε προηγηθεί επιστολή της Ο.ΠΑ.Κ. με διάφορες εισηγήσεις σε ό,τι αφορά βελτιωτικά και 

κατασκευαστικά έργα στο στάδιο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ. 

Έχουν από κοινού αποφασισθεί κάποια βελτιωτικά έργα που θα γινουν με σκοπό την καλύτε-

ρη εξυπηρέτηση θεατών με αναπηρίες. Έχει καθοριστεί ο χώρος στάθμευσης και θα γίνουν 

ειδικές σηματοδοτήσεις, έχουν καθοριστεί επιπλέον θέσεις για τροχοκαθίσματα, πέραν του 

ειδικού χώρου στο τμήμα 113 και επιπλέον θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν 

επιπλέον θέσεις στο τμήμα 112. 

Ο ΓΣΠ θα ετοιμάσει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν τα άτομα με αναπηρίες 

(ΑμεΑ) κατά την επίσκεψή τους στο στάδιο ποδοσφαίρου και σε συνεργασία με την Ο.ΠΑ.Κ 

θα σταλεί σχετική ενημέρωση σε όλα τα μέλη της Οργάνωσης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012εκδηλώσεις
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Το ΓσΠ ένα από τα τρία στάδια 
με πρόνοιες για αμεα

Γιοβάνοβιτς-Μουρίνιο: 
Καφεδάκι στο Allegra!
Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο Ζοζέ Μουρίνιο, 
προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, από την άνε-
ση και την πολυτέλεια των χώρων του Allegra 
Sport Center. Ο διάσημος προπονητής επι-
σκέφθηκε το Allegra όταν προσκλήθηκε από 
τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 
για καφέ στο λόμπι των ξενώνων του ΓΣΠ. 
H φιλική συνάντηση, απ’ όπου και η σχετική 
φωτογραφία, έγινε λίγο πριν τον αγώνα ΑΠΟ-
ΕΛ-Ρεάλ, για τα προημιτελικά του Champions 
League, που έγινε στο ΓΣΠ στις 27 Μαρτίου.
Να σημειώσουμε ότι το ΑΠΟΕΛ, σε όλη την 
περσινή σεζόν, χρησιμοποιούσε το Allegra πριν 
από τους αγώνες του.
Εξάλλου, την άνοιξη το Allegra φιλοξένησε και 
πολλούς άλλους σημαντικούς ανθρώπους του 
κυπριακού αλλά και του ευρωπαϊκού αθλητισμού:
• Από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου 
έμειναν στο Allegra και έκαναν την προετοι-
μασία τους, στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, οι 
αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ρίψεων της 
Γερμανίας. Οι αθλητές αμέσως μετά την 
προετοιμασία τους έλαβαν μέρος σε αγώνες 
κυνηγώντας την πρόκρισή τους στην Ολυμπι-
άδα του Λονδίνου. Πέντε από αυτούς πήραν 
το όριο. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που 
η Γερμανική Ομοσπονδία Αθλητισμού στέλνει 
αθλητές της για προετοιμασία στο Allegra. 
Κολακευτικά για το Allegra ήταν και τα σχό-
λια του αρχηγού των προπονητών της ομά-
δας ρίψεων της Γερμανίας, Jurgen Schultz, ο 
οποίος ευχαρίστησε το ξενοδοχείο εκ μέρους 
όλων. Ο κ. Schultz ευχαρίστησε επίσης και 
τους μάγειρες του Allegra για τα υπέροχα 
φαγητά και ανακοίνωσε ότι η ομάδα θα έρθει 
στο ξενοδοχείο και για την προετοιμασία της 
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2013 που θα 
γίνει στη Μόσχα.
• Την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς 
του 2012 έκαναν Ελλαδίτες πρωταθλητές.
• Στο Allegra έμειναν, από τον Νοέμβριο του 
2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2012, οι Κύπριοι 
πρωταθλητές Κυριάκος Ιωάννου, Ελένη Αρτυ-
ματά, Απόστολος Παρέλλης, Πάνος Ιωάννου, 
Ραμόνα Παπαϊωάννου, Πέτρος Σοφιανός και 
Γιώργος Αρέστη.

1οι Παγκύπριοι Πυροσβεστικοί Αγώνες
Πραγματοποιήθηκαν στις 6 Μαΐου, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου, στο ΓΣΠ, οι 1οι 
Παγκύπριοι Πυροσβεστικοί Αγώνες.
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Το όνειρο σταμάτησε στη ρεάλ
Μοναδικές στιγμές χάρισε στους Κύπριους φίλαθλους η περσινή πο-

ρεία του ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη, η οποία σταμάτησε στα προημιτελικά 

του Champions League. Οι ανεπανάληπτες εμφανίσεις του ΑΠΟΕΛ 

έκαναν την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο να μιλούν για το μεγάλο 

φαινόμενο.

Η εκπληκτική πορεία του ΑΠΟΕΛ έφερε, στις 27 Μαρτίου, τη Ρεάλ 

Μαδρίτης στο ΓΣΠ, όπου οι Ισπανοί κέρδισαν με 3-0 και λίγες μέρες 

αργότερα η πορεία στο Champions League έκλεισε όταν το ΑΠΟΕΛ 

έχασε με 5-2 στον επαναληπτικό από τη Ρεάλ, στο στάδιο Σαντιάγκο 

Μπερναμπέου της Μαδρίτης.

Το φωτορεπορτάζ είναι από τον ιστορικό αγώνα του ΑΠΟΕΛ με τη Ρεάλ 

στο ΓΣΠ (Φωτογραφίες: Getty Images).

Ο Γιοβάνοβιτς ανέλυσε τον φετινό θρίαμβο
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν επίσημος φιλοξενούμενος στην πρώτη 
εκδήλωση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου 
Κυπρίων Προπονητών. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ έδωσε, στο 
συνεδριακό κέντρο του σταδίου ΓΣΠ, διάλεξη για το πώς προετοί-
μαζε την ομάδα του για το Champions League.



ποδόσφαιρο

Ιούλιο αρχίζουν 
τα ευρωπαϊκά 
παιχνίδια
Στις 19 Ιουλίου θα αρχίσει 
η επίσημη αγωνιστική 
δράση στο γήπεδο ποδο-
σφαίρου του ΓΣΠ, με τον 
αγώνα που θα δώσει το 
ΑΠΟΕΛ για τον δεύτερο 
προκριματικό γύρο του 
Europa League. Μετά την 
κλήρωση για τον πρώτο 
και δεύτερο προκριματικό 
γύρο του Europa League, 
που έγινε στις 25 Ιουνίου, 
το ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπί-
σει την ομάδα που θα προ-
κριθεί από τον αγώνα του 
πρώτου γύρου, μεταξύ των 
ομάδων Σένιτσα Σλοβακί-
ας ή ΜΤΚ Βουδαπέστης 
(Ουγγαρίας). Το ΑΠΟΕΛ 
είχε τερματίσει δεύτερο 
στο περσινό Πρωτάθλη-
μα Α’ Κατηγορίας. Να 
αναφέρουμε ότι η ΑΕΛ στο 
Champions League και 
η Ανόρθωση στο Europa 
League πιθανόν να χρησι-
μοποιήσουν ως έδρα τους 
το ΓΣΠ αν φτάσουν στη 
φάση των play-off και των 
ομίλων.
• H κλήρωση για τον τρίτο 
προκριματικό γύρο του 
Europa League, από τον 
οποίο θα αρχίσει τις υπο-
χρεώσεις της η Ομόνοια 
(ήταν Κυπελλούχος της 
σεζόν 2011-2012) θα γίνει 
στις 20 Ιουλίου 2012.
• Οι αγώνες του τρίτου 
γύρου του Europa League 
θα γίνουν στις 2 και 9 
Αυγούστου 2012.

Η ΚΟΠ στο πλαίσιο της Σχολής Προπονητών Ποδο-

σφαίρου διοργανώνει νέα σειρά μαθημάτων για την 

απόκτηση Διπλώματος UEFA A’. Η σειρά των μαθημά-

των, διάρκειας 180 ωρών, θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. 

Η πρώτη φάση θα αρχίσει στις 27 Αυγούστου και θα 

ολοκληρωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2012.

Τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι το Συνεδρι-

ακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ και το Στάδιο ΓΣΠ από τις 

8:00-17:00. Στα πρακτικά μαθήματα περιλαμβάνονται 

μαθήματα πρακτικής στο γήπεδο που αφορούν τεχνική 

και τακτική coaching in the game, game analysis, τακτική 

ομάδας, μέθοδοι προπόνησης, στρατηγική ομάδας και 

φυσική κατάσταση.

Να σημειώσουμε επίσης ότι, στο Συνεδριακό Κέντρο 

του ΓΣΠ η ΚΟΠ, στο πλαίσιο της Σχολής Προπονητών 

Ποδοσφαίρου, διοργανώνει σειρές μαθημάτων Ανανέ-

ωσης των Διπλωμάτων UEFA C’, UEFA B’ και UEFA A’, 

για τα διπλώματα τα οποία λήγουν 2012/2013. Τα μα-

θήματα θα περιλαμβάνουν θεωρία και θα διεξαχθούν 

τις πιο κάτω ημέρες από τις 8:00 μέχρι τις 17:00: UEFA 

A’: 16-17/07/2012, UEFA B’: 18-19/07/2012, UEFA C’: 

20/07/2012. 

Νέα σειρά μαθημάτων για δίπλωμα UEFA Α

Η έναρξη του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας περιό-

δου 2012-2013 καθορίστηκε για το Σαββατοκύριακο 

1-2 Σεπτεμβρίου 2012. Ακολούθως θα έχουμε την 

πρώτη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών 

Ομάδων, Ανδρών και Ελπίδων. Το Πρωτάθλημα θα 

επαναρχίσει το Σαββατοκύριακο 15-16 Σεπτεμβρίου 

με τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής.

Το φινάλε της φάσης των 26 αγωνιστικών είναι προ-

γραμματισμένο για το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρ-

τίου 2013. Η δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος θα 

ξεκινήσει το Σάββατο 6 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί 

το Σαββατοκύριακο 18-19 Μαΐου 2013.

H κλήρωση του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας, της 

περιόδου 2012-2013, πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιου-

νίου και στο ΓΣΠ θα παίξουν την πρώτη αγωνιστική ο 

Ολυμπιακός και η Ομόνοια με αντιπάλους τη Νέα Σα-

λαμίνα και την Αγία Νάπα αντίστοιχα. Το ΑΠΟΕΛ θα 

παίξει στο ΓΣΠ στη δεύτερη αγωνιστική (15 Σεπτεμ-

βρίου) με τη Δόξα Κατωκοπιάς. Στην τρίτη αγωνιστική 

(22 Σεπτεμβρίου) η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ 

και στις 23 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενή-

σει τον Εθνικό Άχνας. Να σημειώσουμε ότι η Ομόνοια 

είναι τιμωρημένη και ο πρώτος και ο δεύτερος εντός 

έδρας αγώνες της θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των 

θυρών.

Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος θα αρχίσει το Σαββα-

τοκύριακο 18-19 Αυγούστου (ακόμα να συγκεκριμενο-

ποιηθεί) με τον αγώνα για το Super Cup, στο στάδιο 

ΓΣΠ, μεταξύ της πρωταθλήτριας ΑΕΛ και της κυπελ-

λούχου Ομόνοιας. 

Ο τελικός Κυπέλλου της περιόδου 2012-2013 θα διε-

ξαχθεί στις 22 Μαΐου 2013.

Σεπτέμβριο το νέο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας

Κυπελλούχος 
η Ομόνοια
Το 14ο Κύπελλο της 
ιστορίας της πανηγύρισε 
στο στάδιο ΓΣΠ η Ομό-
νοια, στον τελικό Κυπέλ-
λου όπου αντιμετώπισε 
την ΑΕΛ, στις 16 Μαΐου. 
Στον τελικό κόπηκαν 
18.407 εισιτήρια.


