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Η εμπειρία του… Λονδίνου
Ο δισκοβόλος του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης κάνει μια
ανασκόπηση του καλοκαιριού που μόλις πέρασε και
επαναπροσδιορίζει τους στόχους του! Η συμμετοχή του
στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου είναι πλέον η συγκλονιστικότερη εμπειρία της αθλητικής του καριέρας! Δηλώνει
χωρίς ενδοιασμό ότι: «Το να
συμμετέχεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το πιο
μεγάλο όνειρο ενός αθλητή
και νιώθεις ότι οι κόποι μιας
ζωής αποκτούν αξία και αναγνώριση».

Η ΑΕΛ συνεχίζει
την παράδοση
Η ΑΕΛ Λεμεσού, στις 20
Σεπτεμβρίου, έδωσε στο
Στάδιο ΓΣΠ, για τον 3ο Όμιλο
του Europa League, τον
πρώτο της αγώνα απέναντι
στη γερμανική VfL Borussia
Mönchengladbach (0-0).

Σελίδα 12
Γνωρίστε τους
αθλητές μας

Σελίδα 6
Ο Ζαχαρίας Άρνος, αθλητής
του ΓΣΠ στο τριπλούν, μιλά
για τη γλυκόπικρη γεύση ενός
επιτυχημένου καλοκαιριού
το οποίο όμως δεν έδωσε το
μεγάλο όνειρο, την πρόκριση
στην Ολυμπιάδα.

Σελίδα 3

Η παλιά δόξα του ΓΣΠ
και γνωστός καρδιολόγος
Μάριος Κασσιανίδης μίλησε
στην εφημερίδα του ΓΣΠ τόσο
για την αθλητική του καριέρα
όσο και για τη ζωή του.

Σελίδες 4-5

Τακτική Γενική Συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
Παγκύπρια» ΓΣΠ στην τακτική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 και
ώρα 6:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου.
Θέματα:
α) Εκλογή προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
β) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
γ) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου από τον
πρόεδρο κ. Θεόδωρο Μ. Ιωαννίδη για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.
δ) Υποβολή παρατηρήσεων πάνω στη λογοδοσία
και συζήτηση των παρατηρήσεων.
ε) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του Συλ-

λόγου για το έτος 2012-2013.
στ) Εκλογή εξαμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
Σημ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία
οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
Αποχωρεί ο Κ. Ματσουκάρης
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ, το μέλος
του Συμβουλίου κ. Κώστας Ματσουκάρης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει. Ο κ. Ματσουκάρης συμμετείχε στο Δ.Σ. του ΓΣΠ για 42
συνεχόμενα χρόνια.

Νέες διαδικασίες για τα μέλη του ΓΣΠ
Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου ο ΓΣΠ
ενημέρωσε, με επιστολή, τα μέλη του για τις ακόλουθες
διαδικασίες: Χώρος στάθμευσης, προπώληση εισιτηρίων, είσοδος στο Στάδιο, πληρωμή συνδρομής.

Σελίδα 2
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΣ 2012
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ			
06
20ό ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΚΑVARNA/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ			
11
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ		
09
19ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ/ΟΥΓΓΑΡΙΑ
10
QUANTUM ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Νέες διαδικασίες για τα μέλη του ΓΣΠ
Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου ο ΓΣΠ ενημέρωσε,
με επιστολή, τα μέλη του για τις ακόλουθες διαδικασίες:
Χώρος Στάθμευσης
Κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Στάδιο υπάρχει προκαθορισμένος χώρος για τα μέλη στον νότιο χώρο στάθμευσης με είσοδο από
τον καινούργιο δρόμο (σχετικό σχεδιάγραμμα).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χώρος αυτός για τα μέλη πιθανόν να
αλλάζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ενημερώνονται τα μέλη κατά
τη διάρκεια πώλησης των εισιτηρίων από τα γραφεία του ΓΣΠ.
Προπώληση εισιτηρίων
Η προπώληση γίνεται από τα γραφεία του Σταδίου λίγες ημέρες πριν
τον αγώνα και σε περίπτωση που παραμείνουν διαθέσιμα εισιτήρια
αυτά δίνονται στο Ταμείο Δ6 για πώλησή τους την ημέρα του αγώνα.
Για πληροφορίες τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Σταδίου στο τηλέφωνο 22874050.
Είσοδος στο Στάδιο
Η είσοδος γίνεται από τις εισόδους Δ1, Δ6 και Δ2Α (ανελκυστήρας)
με την επίδειξη του εισιτηρίου και της κάρτας μέλους και στη συνέχεια στην είσοδο της καφετέριας στον δεύτερο όροφο.
Υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες προκαθορίζεται άλλος χώρος για τα μέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ενημέρωση κατά τη διάρκεια πώλησης των εισιτηρίων από τα γραφεία του
Σταδίου.

Πληρωμή συνδρομής
Για την αγορά εισιτηρίου στο Χώρο των Μελών απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει διευθετηθεί η ετήσια συνδρομή του μέλους
καθώς επίσης και η επίδειξη της κάρτας μέλους.
Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται μέσω της JCC (στην ιστοσελίδα της JCC επιλέγεται το εικονίδιο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
Παγκύπρια» και με τη χρήση του αριθμού της πολιτικής ταυτότητας
διευθετείται η συνδρομή).

Υπεύθυνος έκδοσης

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»

Δώρος Μ. Ιωαννίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Χριστόδουλος Συμεωνίδης
Γεώργιος Π. Μιτσίδης
Κώστας Τσιάππας
Ντίνος Μιχαηλίδης

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
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Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Διοίκησης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
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

www.gsp.org.cy

γνωρίστε τους αθλητές μας

Ζαχαρίας Άρνος

Θέτοντας τις σωστές βάσεις για το μέλλον
Με τη γλυκόπικρη γεύση ενός επιτυχημένου
καλοκαιριού το οποίο όμως δεν έδωσε το μεγάλο όνειρο, την πρόκριση στην Ολυμπιάδα,
έκλεισε τη φετινή σεζόν ο αθλητής του ΓΣΠ,
στο τριπλούν, Ζαχαρίας Άρνος. Ο ίδιος πάντως δεν δείχνει να τα βάζει κάτω, και παρά
την αρχική απογοήτευση στοχεύει με θετικά
συναισθήματα στο μέλλον.
• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Τον αθλητισμό τον ξεκίνησα σε ηλικία 12
χρόνων.
• Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό;
Όπως πολλοί άλλοι αθλητές έτσι κι εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον στίβο μετά από
παρότρυνση του δασκάλου μου στο Δημοτικό Σχολείο. Φυσικά, η στήριξη από τους γονείς μου ήταν πολύ σημαντική, ούτως ώστε
να καταφέρω να αθλούμαι μέχρι και σήμερα.
• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Περιλαμβάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης,
ασκήσεις βελτίωσης της φυσικής μου κατάστασης και βεβαίως τεχνική.
• Θεωρείς τη χρονιά που πέρασε ως την
πιο επιτυχημένη σου;
Από τη σκοπιά της επίδοσης ναι, η χρονιά
αυτή είναι σίγουρα η πιο πετυχημένη μου.
Δυστυχώς όμως δεν μου έφερε και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Πιστεύω όμως ότι μαζί με τον κ. Ευθυμίου, τον
προπονητή μου, δουλέψαμε σωστά και θέσαμε τις βάσεις για καλύτερα αποτελέσματα
στα επόμενα χρόνια.

n Α
 γώνισμα: Τριπλούν
n Ημερομηνία γεννήσεως: 24
Νοεμβρίου 1986
n Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία
n Προπονητής: Δημήτρης
Ευθυμίου
n Ατομική επίδοση: 16,72 μ.
n Σπουδές/εργασία: Bsc στην
Ηλεκτρολογική Μηχανική από
το Πανεπιστήμιο Boise, του
Άινταχο των ΗΠΑ
n Μεγαλύτερες διακρίσεις: 8ος
στο Κολεγιακό Παναμερικανικό
Πρωτάθλημα NCAA Division 1
(2010 στο Αρκάνσας των ΗΠΑ),
8ος στους Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες του 2010.
n Επόμενος αγωνιστικός
στόχος: Συμμετοχή στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ανοικτού Στίβου, όπως και
διάκριση στους Μεσογειακούς
Αγώνες 2013.
• Πιστεύεις ότι ήσουν κοντά για το εισιτήριο στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου;
Νομίζω ότι ήμουν κοντά στην πρόκριση. Το
όριο για τους Ολυμπιακούς στο τριπλούν
ήταν στο 16,85 μ. ενώ η ατομική μου επίδοση
ήταν 13 εκατοστά πιο κάτω, στα 16,72 μ.
• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;

Θαυμάζω πάντοτε όλους τους αθλητές που
κυνηγούν τα όνειρά τους και πετυχαίνουν
τους στόχους τους μέσα από σκληρή δουλειά και θυσίες!
• Έχεις άλλα χόμπι εκτός από τον αθλητισμό;
Video Games!
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ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ

Ο αθλητής, ο γιατρός,
ο Άνθρωπος
Τα αθλητικά ρεκόρ, στην Κύπρο, του Μάριου Κασσιανίδη ακόμα διατηρούνται.
Όσοι τον γνωρίζουν από τον καιρό που ήταν αθλητής έχουν να λένε για τον γνήσιο
αθλητή ενώ όσοι τον γνώρισαν μέσω της ιατρικής έχουν να λένε για τον άριστο
επαγγελματία μα πάνω απ’ όλα για τον εξαίσιο άνθρωπο. Ο δρομέας μεγάλων
αποστάσεων και καρδιολόγος Μάριος Κασσιανίδης μίλησε στην εφημερίδα του ΓΣΠ
τόσο για την αθλητική του καριέρα όσο και για τη ζωή του.
• Πότε και πού γεννηθήκατε;
Γεννήθηκα στις 16 Σεπτεμβρίου 1954 στην κλινική του Αναστασιάδη στη Λευκωσία! Με τον
γιο του γιατρού ήμασταν μετά συμμαθητές στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία και συμφοιτητές στην Ιατρική Σχολή Αθήνας!
• Πού ζείτε σήμερα και από πού κατάγεστε;
Σήμερα ζω στη Λευκωσία, όμως η καταγωγή
μου και η αθλητική ζωή μου ήταν στο Ψημολόφου.
• Η οικογενειακή σας κατάσταση;
Είμαι παντρεμένος με τη Γιώτα και έχουμε δυο
γιους, τον Ξενοφώντα και τον Βίκτωρα.
• Τι σπουδές κάνατε και πού;
Σπούδασα στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας.
• Γιατί αποφασίσατε να ακολουθήσετε την
ιατρική επιστήμη και κυρίως τη συγκεκριμένη ειδικότητα;
Ακολούθησα την ιατρική επιστήμη γιατί είχα τις
δυνατότητες από πλευράς ευφυΐας ας πούμε,
όμως ήταν η ευχή της μητέρας μου όταν με γέννησε. Όπως μου έλεγε ευχήθηκε δυο πράγματα. Να είμαι πρόβατο στην ποίμνη του Χριστού
και να γίνω γιατρός.
Την καρδιολογία την ακολούθησα από διαίσθηση ότι θα ήταν η ειδικότητα στην οποία θα μπορούσα να αποδώσω καλύτερα. Πράγματι, μου
έδωσε πολλά.
• Πού εργάζεστε;
Τώρα εργάζομαι στο ιατρικό κέντρο Cardiocure
στη λεωφόρο Στροβόλου στη Λευκωσία. Μέχρι
την 1η Σεπτεμβρίου 2012 εργαζόμουν ως βοηθός διευθυντής στην Καρδιολογική Κλινική
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όμως
ανθρώπινες μικρότητες με οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψω τη δημόσια υπηρεσία.
• Πότε αρχίσατε να ασχολείστε με τον αθλητισμό και γιατί;
Με τον αθλητισμό, τελείως ερασιτεχνικά, ασχολήθηκα από την πέμπτη τάξη του δημοτικού,
στις κοντινές αποστάσεις και στο μήκος όπου
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κέρδισα πρώτη θέση στους αγώνες των δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς μας. Μετά ακολούθησε πιο επίσημη δραστηριότητα από την
πρώτη λυκείου, όπως θα λέγαμε σήμερα, στο
αγαπημένο μου σχολείο, το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας.
• Σε ποια αθλήματα αγωνιζόσασταν;
Άρχισα από τα 800 μέτρα όπου το 1972 κέρδισα πρώτη θέση στους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες που έγιναν στο Γυμνάσιο του
Μόρφου. Ακόμα βλέπω μπροστά μου τον
αγώνα και το στάδιο. Μετά ασχολήθηκα με
όλες τις αποστάσεις, από 800 μέτρα μέχρι
τον Μαραθώνιο. Εκεί νομίζω που είχα τις περισσότερες διακρίσεις ήταν τα 10.000 μέτρα
γι’ αυτό και ασχολήθηκα με αυτό το αγώνισμα πιο πολύ.
• Τι έπαιξε ρόλο στην επιλογή των συγκεκριμένων αθλημάτων;
Ρόλο στην επιλογή αυτών των αθλημάτων είχαν
οι δυο φίλτατοι σε μένα προπονητές μου Ντίνος

Μιχαηλίδης και ο Ούγγρος Μίχαϊ Ιγκλόι. Όσα
χρόνια και να περάσουν ένα μεγάλο μέρος της
καρδιάς μου ανήκει σε αυτούς.
• Ποιες οι καλύτερές σας επιτυχίες τόσο σε
επιδόσεις όσο και σε μετάλλια;
Σταθμούς στην αθλητική μου πορεία αποτελούν η πρώτη παγκύπρια νίκη στα 800 μέτρα
στους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες το
1972 στη Μόρφου, και η πρώτη μου διεθνής
νίκη στα 1500 μέτρα στους Αγώνες ΚύπροςΛίβανος. Εκεί άρχισε η «κυριαρχία μου», ας
πούμε, και στους άνδρες αθλητές της Κύπρου
αν και ήμουν έφηβος ακόμα. Αυτά το 1973.

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 δημοσιογράφουαθλητικού 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.

Στιγμιότυπο έξω από το ΓΣΠ, μέσα της δεκαετίας του ’60. Εξαγριωμένοι οπαδοί
ξέσπασαν πάνω στα σταθμευμένα ποδήλατα σκορπώντας τα έξω από το γήπεδο.
Το ποδήλατο ήταν τότε το κύριο μεταφορικό μέσο για τους Λευκωσιάτες.

www.gsp.org.cy
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1. Πρωτείο στα 12 χιλιόμετρα, στη Βεργίνα, το 1981. 2. Σημαιοφόρος της Ελλάδας σε Βαλκανικούς, στο Σλίβεν της Βουλγαρίας, το 1981.
3+4. Πρόσφατο οικογενειακό ταξίδι στη Βιέννη, με τη σύζυγό του Γιώτα και τους γιους του Ξενοφώντα και Βίκτωρα.
5. Βαλκανικοί 1982, πρωτείο στα 10.000 μ. στο Βουκουρέστι.
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Ακολούθησε το πραξικόπημα και η τουρκική
εισβολή που με βρήκαν να υπερασπίζω τα φυλάκια της CYTA με τους συντρόφους μου τον
μαύρο Ιούλιο και Αύγουστο του 1974. Για μένα
αυτοί οι μήνες κάθε χρόνο μου φέρνουν τόσο
πόνο και τόση δυστυχία.
Ως αθλητής της Εθνικής Ελλάδος πέτυχα δυο
φορές Πανελλήνιο ρεκόρ στα 10.000 μέτρα,
ενώ είχα και πολλές παγκύπριες, πανελλήνιες
και διεθνείς νίκες στη δεκάχρονη πορεία μου.
Πέτυχα πρώτη και τρίτη βαλκανική νίκη στα
10.000 μέτρα και πρώτη και δύο δεύτερες βαλκανικές νίκες στο αγώνισμα ανωμάλου δρόμου

στα 12 χιλιόμετρα.
• Πόσες συμμετοχές είχατε σε Ολυμπιάδες;
Συμμετείχα μόνο σε μία Ολυμπιάδα, το 1984
στο Λος Άντζελες, όπου ήμουν και σημαιοφόρος. Έτρεξα Μαραθώνιο, όπου δεν απέδωσα
όπως θα ήθελα γιατί προερχόμουν από τραυματισμό. Τερμάτισα 62ος ανάμεσα σε 300
αθλητές, μακριά από την επίδοσή μου. Ήταν η
τελευταία μου κούρσα και «κρέμασα τα παπούτσια» μου σε ηλικία 30 ετών όχι όπως θα ήθελα.
• Το ότι διατηρούνται ακόμα δικά σας Παγκύπρια Ρεκόρ τι αισθήματα σας προκαλεί;
Το ότι διατηρούνται τα δικά μου Παγκύπρια
Ρεκόρ στα 10.000 μέτρα και στο Μαραθώνιο σίγουρα δείχνει ότι κάτι κατάφερα μεταξύ
1970-1984, όμως με προβληματίζει γιατί σίγουρα θέλω Κύπριοι αθλητές να γίνουν καλύτεροι από μένα. Θέλω να πραγματοποιηθεί η
σπαρτιάτικη υπόσχεση «άμες δε γ’ εσσόμεθα
πολλώ κάρρονες».
• Σήμερα έχετε οποιαδήποτε ενασχόληση

Φωτογραφία της ομάδας του Ολυμπιακού Λευκωσίας γύρω στο 1959, στο παλιό ΓΣΠ, από το αρχείο του Σωματείου. Από αριστερά φαίνονται οι ποδοσφαιριστές Κωστάκης Πιερίδης (εντάχθηκε στον Ολυμπιακό το 1958), Ανδρέας Κωμοδρόμος (Δάσκαλος), Γιώργος Στρατής, Γιώργος Χατζηκωνσταντής, Βραχίμης, Κοσμάς Πέτρου, Μιχαλάκης Ευαγγελίδης, Γιάννης Σεραφείμ, Φειδίας Σταύρου, Ανδρέας Φιλώτας και Ανδρέας Ιωάννου (Μαύρος).

με τον αθλητισμό;
Δυστυχώς με τον ερχομό μου στην Κύπρο ως
ειδικός καρδιολόγος ασχολήθηκα μόνο με την
καρδιολογία και την οικογένειά μου. Όσοι με
γνωρίζουν ξέρουν τι έδωσα. Ελπίζω τώρα που
εγκατέλειψα πρόωρα το Δημόσιο να μπορέσω
να αναμειχθώ με την ΚΟΕΑΣ και να προσφέρω
όπου μπορώ.
• Τι συμβουλή θα δίνατε στους σημερινούς
Κύπριους αθλητές τόσο από τη σκοπιά του
καρδιολόγου όσο και από τη σκοπιά του παλιού πρωταθλητή;
Βέβαια αυτό έχει σχέση με τη συμβουλή που θα
έδινα σε κάθε νέο, όχι μόνο ως καρδιολόγος
και παλαιός πρωταθλητής: Φροντίστε να γίνετε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ελεύθεροι
Άνθρωποι. Αυτοσκοπός σας στον αθλητισμό να
είναι να ξεπερνάτε με σκληρή και προγραμματισμένη δουλειά τον εαυτό σας. Ως ελεύθεροι
άνθρωποι μάθετε τον Χριστό και Αυτός θα σας
ελευθερώσει. Μπείτε στην ποίμνη Του!

Ο αντιδήμαρχος Λευκωσίας, πρόεδρος του ΓΣΠ και του ΑΠΟΕΛ, Γεώργιος Πούλιας απονέμει στον
αρχηγό του ΑΠΟΕΛ Λυκούργο Αρχοντίδη το κύπελλο του 1951. Δεξιά διακρίνεται ο τότε πρόεδρος της
ΚΟΠ Νίκος Στυλιανάκης.
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Ο Απόστολος Παρέλλης μας μιλά για την Ολυμπιάδα

«Η αφετηρία της επαγγελματικής μου
καριέρας στη δισκοβολία»
Ενάμιση μήνα μετά την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Λονδίνου, παραχωρεί συνέντευξη για την εφημερίδα του ΓΣΠ.
Κάνει μια ανασκόπηση του καλοκαιριού που μόλις πέρασε και
επαναπροσδιορίζει τους στόχους του!
• Από πότε ασχολείσαι με τη δισκοβολία;
n Ημερομηνία Γέννησης:
Με τον κλασικό αθλητισμό και ειδικά με τη
24 Ιουλίου 1985
δισκοβολία ασχολούμαι από το 1999, από
n Τόπος Καταγωγής:
την ηλικία των 14 χρονών.
Λευκωσία
• Πώς ένιωσες όταν πήρες την πρόκριn Σπουδές/εργασία:
ση για τους Ολυμπιακούς; Σε άγχωσε;
Φοιτητής Μηχανολογίας
Νομίζω ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή
στο Frederick στην Κύπρο
στην αθλητική μου καριέρα μέχρι σήμερα.
Το να συμμετέχεις στους Ολυμπιακούς
n Άθλημα: Δισκοβολία
Αγώνες είναι το πιο μεγάλο όνειρο ενός
αθλητή και νιώθεις ότι οι κόποι μιας ζωής αποκτούν αξία και αναγνώριση.
Δεν με άγχωσε καθόλου το όριο και το απέδειξα την επόμενη μέρα όταν
έριξα ακόμη περισσότερο από το 63,63 και έκανα 65,36.
• Πώς ήταν η όλη εμπειρία στο Λονδίνο;
Η εμπειρία στο Λονδίνο ήταν φανταστική, το να αγωνίζεσαι με τόσο μεγάλους αθλητές αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά.
• Πώς είναι το να αγωνίζεσαι σε στάδιο με κατάμεστες από θεατές
κερκίδες;
Για μένα προσωπικά ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκα μπροστά σε
τόσο κόσμο και έλαβα μέρος σε τόσο μεγάλη διοργάνωση. Δεν με άγχωσε καθόλου, ίσα ίσα που με ανέβασε, ένιωθα πιο δυνατός μόνο που τους
έβλεπα και όταν τους άκουγα να φωνάζουν τα συναισθήματά μου ήταν
ακόμα πιο έντονα και πιο δυνατά.
• Είχες δικούς σου ανθρώπους μαζί σου στο Λονδίνο;
Μαζί μου ήταν η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και άνθρωποι που με στήριζαν και πίστευαν σε μένα από την αρχή. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί, ήταν
και άλλοι πολλοί που με στήριζαν από μακριά και θέλω να τους πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ.
• Θεωρείς ότι η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου είναι ένας
σταθμός στην αθλητική σου καριέρα;
Θεωρώ πως ήταν η αφετηρία της επαγγελματική μου καριέρας στη
δισκοβολία. Είναι ένα κίνητρο για μένα να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο και εύχομαι να τα καταφέρω να συμμετέχω σε πολλές ακόμα
μεγάλες διοργανώσεις.

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ αποφάσισε, στη διάρκεια των
εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των μελών του τον ερχόμενο
Οκτώβριο, να τιμηθεί ο αθλητής του Συλλόγου Απόστολος Παρέλλης για τη συμμετοχή του στο αγώνισμα της δισκοβολίας στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου και την κατάκτηση της 13ης θέσης. Επίσης
θα τιμηθεί ο προπονητής του Παρέλλη, Κυριάκος Βασιλειάδης.
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Ο Απόστολος μαζί με τα αδέλφια του
Ελίνα και Δημήτρη στο Λονδίνο.

Πολλοί φίλαθλοι ζητούσαν αυτόγραφα αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί με τον Απόστολο έξω από το
Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου!

• Νομίζεις ότι θα έχεις και άλλη ολυμπιακή ευκαιρία;
Ο στόχος μου είναι η επόμενη Ολυμπιάδα στο Ρίο, το 2016, να μου χαρίσει
μια μεγάλη επίδοση αλλά προς το παρόν έχω πολύ σημαντικούς αγώνες τα
επόμενα τέσσερα χρόνια και θα προσπαθήσω να βελτιώνομαι συνεχώς.
• Η συμμετοχή σου στην Ολυμπιάδα σε υποχρεώνει να αυξήσεις τις
προσδοκίες που έχεις από τον εαυτό σου;
Τις ψηλές προσδοκίες για τον εαυτό μου τις είχα πολύ πριν λάβω μέρος
στην Ολυμπιάδα, με το που έριξα το 65,36 αλλά και μόλις τελείωσε η Ολυμπιάδα τις αύξησα λίγο παραπάνω!
• Πώς θα προχωρήσεις από εδώ και πέρα;
Θα ξεκινήσω μια καινούργια χρονιά με πολλούς στόχους και πολύ δύσκολους δρόμους και με την αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρω.
• Ποια θα είναι η επόμενη διοργάνωση στην οποία θα λάβεις μέρος;
Η πρώτη διοργάνωση της χρονιάς είναι το Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, και φέτος αν ολα πανε καλα θα έχουμε
την τιμή να το φιλοξενήσουμε στην Κύπρο. Μετά ακολουθεί μια σειρά με
πολλούς αγώνες, Παγκύπριο Πρωτάθλημα, Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ), Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα, Μεσογειακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και πολλοί άλλοι.

www.gsp.org.cy

αγωνιστική δράση

Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Εφήβων/Νεανίδων
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, στις 10-15 Ιουλίου, συμμετείχαν οι αθλητές του ΓΣΠ, Χρίστος Δημητρίου στα 800 μ.,
Λεοντία Καλένου στο ύψος, Κάθριν Μπίτυ
στη σφυροβολία και Μερόπη Παναγιώτου
στα 1500 μ.
Η Μερόπη είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή
της με 4.22.73’’ σε ημερίδα στη Λάρνακα και
πήρε το όριο. Το 4.22.73’’ αποτελεί Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανίδων και Νέο Παγκύπριο
Ρεκόρ κάτω των 23 ετών.
Ο Χρίστος Δημητρίου πήρε την 7η θέση
(στην τέταρτη προκριματική σειρά) με χρόνο
1:52:59’’. Η Λεοντία κατετάγη 11η (στο Group
3) με επίδοση 1,75 μ., η Κάθριν πήρε την 12η
θέση (στο Group 1) με βολή 52,42 μ. και η Μερόπη κατετάγη 9η (στη δεύτερη προκριματική
σειρά) με χρόνο 4:25:10’’.

Έναρξη στις ακαδημίες
Ξεκίνησαν, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, οι προπονήσεις των ακαδημιών του Γυμναστικού
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». Την ίδια μέρα διεξήχθησαν υπαίθριες εργομετρήσεις (Test) για
επιλογή καινούργιων ταλέντων στην Ακαδημία Στίβου του Συλλόγου.

Παρουσίαση βιβλίου
Ο αθλητικογράφος Στέλιος Παπαμωυσέως παρουσίασε, τον Σεπτέμβριο, στο συνεδριακό κέντρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΓΣΠ, τον 3ο τόμο της σειράς
- αφιέρωμα στους ποδοσφαιριστές που
σφράγισαν το κυπριακό ποδόσφαιρο.
Η παρουσίαση του βιβλίου «Κορυφαίων…
κορυφαίες στιγμές» (3ος τόμος) πραγματοποιήθηκε στην παρουσία υψηλών προ-

Αθλητική συνάντηση
Κύπρου-Ελλάδας
Πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο (18-19), στο
Εθνικό Στάδιο Στίβου στη Λευκωσία, η καθιερωμένη αθλητική συνάντηση ΚύπρουΕλλάδας μεταξύ των Εθνικών Ομάδων Παίδων - Κορασίδων. Η συνάντηση διεξάγεται
στο πλαίσιο του αθλητικού πρωτοκόλλου
ΚΟΑ - ΓΓ Αθλητισμού Ελλάδας. Η αθλητική
συνάντηση ξεκίνησε το 1987 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Φέτος ήταν η 24η
συνάντηση.
Στην τελική βαθμολογία η Ελλάδα στους
Παίδες συγκέντρωσε 129 βαθμούς έναντι
70 βαθμών της Κύπρου και στις Κορασίδες
η Ελλάδα 125 βαθμούς έναντι 75 βαθμών
της Κύπρου. Η Κύπρος πέτυχε εννέα πρώτες νίκες ως ακολούθως:
100 μ. - Δήμητρα Κυριακίδου, 12.33’’
Μήκος - Γιώργος Πούλος, 6,97 μ.
Ύψος - Γιώργος Κωνσταντίνου, 1,90 μ.
2000 μ. στιπλ - Νικολέτα Χ’’Πολυδώρου,
7.48.59’’
400 μ. - Καλλιόπη Κουντούρη, 57.87’’
100 μ. εμπόδια - Ναταλία Χριστοφή, 14.53’’
Σφαιροβολία - Μαρία Κάρυου, 14,37 μ.
200 μ. - Δήμητρα Κυριακίδου, 25.01’’
Ακοντισμός - Λουκάς Φιλίππου, 55,37 μ.

Φιλοξενίες στο Allegra
σκεκλημένων που τίμησαν με την παρουσία τους τον συγγραφέα. Την εκδήλωση
άνοιξε με την ομιλία-πρόλογο ο γενικός
διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού Κώστας Παπακώστας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο
πρόεδρος του ΚΟΑ Πάμπος Στυλιανού και
ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου Κωστάκης Κουτσοκούμνης.

Όλο και περισσότερες ομάδες και αθλητικές ομοσπονδίες απευθύνονται στο
Allegra GSP Sports Center για φιλοξενία.
Από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο
έμειναν στο Allegra η Εθνική Κύπρου Καλαθόσφαιρας καθώς και όλες οι εθνικές
ομάδες (Κροατίας, Νορβηγίας, Σουηδίας,
Αυστρίας και Ιορδανίας) που αγωνίστηκαν
μαζί της είτε σε φιλικούς αγώνες είτε για
τα προκριματικά του EUROBASKET 2013.
Επίσης, οι αθλητές του Σκοπευτικού Ομίλου
Λευκωσίας έμειναν στο Allegra κατά τη
διάρκεια των διεθνών αγώνων που είχαν.
Μια διαφορετική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο Allegra, τον Ιούλιο, ήταν τα
πατροπαράδοτα ζώματα του γαμπρού. Η
προετοιμασία, δηλαδή, του γαμπρού πριν
από τοΝ γάμο.
Στις δεδομένες, πλέον, ομάδες που έχουν
ως μόνιμή τους βάση το Allegra πριν από
τους αγώνες τους είναι η Εθνική Κύπρου
Ποδοσφαίρου και το ΑΠΟΕΛ (έμεινε πριν
από τους αγώνες για τα προκριματικά του
Europa League).
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Χειμερινή επανασπορά
γηπέδου ποδοσφαίρου
Με την ολοκλήρωση της 5ης Αγωνιστικής
(6-8 Οκτωβρίου), του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Α’ Κατηγορίας,
άρχισε και η χειμερινή συντήρηση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου. Το
γήπεδο θα είναι έτοιμο με την επανέναρξη
του Πρωταθλήματος την 6η Αγωνιστική
(20-22 Οκτωβρίου), αφού μεσολαβεί διακοπή λόγω των αγώνων της Εθνικής Κύπρου.

Ιατρικές διαδικασίες σε αγώνες
ποδοσφαίρου και άλλες εκδηλώσεις

Επίσκεψη από
καλοκαιρινό σχολείο
Τα παιδιά του Marina’s Summer School
επισκέφθηκαν το Αθλητικό Κέντρο του
ΓΣΠ, στις 20 Ιουλίου, και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του, να
μάθουν για τον Σύλλογο και την ιστορία
του και να παίξουν!

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια, σε
συνεργασία με τα σωματεία ΑΠΟΕΛ και
Ομόνοια, έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση
των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει σε
κάθε ποδοσφαιρική εκδήλωση.
Όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε κάθε ποδοσφαιρική συνάντηση
στο Στάδιο ΓΣΠ δύο πλήρως εξοπλισμένα
ιατρικά κέντρα για τις ανάγκες του κοινού, ένα στη δυτική κερκίδα και ένα στην
ανατολική. Σε κάθε αγώνα, ενοικιάζονται
από το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο
δύο ασθενοφόρα με προσωπικό, για έκτακτες περιπτώσεις μεταφοράς ασθενών στο
Νοσοκομείο. Τα δύο ιατρικά κέντρα λειτουργούν με πρότυπο τα κέντρα πρώτων
βοηθειών, με πλήρη καταγραφή του κάθε
περιστατικού και διατηρείται αρχείο ασθενών.
Επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2012, έχουν
δημιουργηθεί κινητές μονάδες νοσηλευτών έκτακτης ανάγκης για κάθε κερκίδα. Οι

Συνεργασία Eιδικών Oλυμπιακών με ΓΣΠ
Ο ΓΣΠ, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, συμμετέχει ενεργά στο «Σχέδιο Επαγγελματικής
Αποκατάστασης με Στήριξη» των Ειδικών
Ολυμπιακών Κύπρου και του Ιδρύματος Χρ.
Στ. Ιωάννου.
Ο ΓΣΠ έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά με ειδικές ικανότητες να ενταχθούν στο κοινωνικό
σύνολο, παρέχοντάς τους όλα όσα χρειάζονται ούτως ώστε να μπορούν να ενεργούν
αυτόνομα και υπεύθυνα. Με την καθοδήγηση και την επίβλεψη πάντοτε των ανθρώπων
των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου και του
Ιδρύματος, τα παιδιά αυτά αξιολογούνται συνεχώς και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες

8

ομάδες αυτές είναι εξοπλισμένες με απινιδωτές και εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.
Εντός αγωνιστικού χώρου, υπάρχουν απινιδωτές και εξοπλισμός πρώτων βοηθειών,
για άμεση επέμβαση σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού κάποιου ποδοσφαιριστή.
Οι διαδικασίες που τηρούνται έχουν ελεγχθεί από αξιωματούχους της UEFA και
έχουν χαρακτηρίσει το Στάδιο ΓΣΠ ένα από
τα πληρέστερα γήπεδα της Ευρώπης όσον
αφορά την ασφάλεια και την υγεία των θεατών και των ποδοσφαιριστών.

για ομαλή είσοδό τους στην κοινωνία.
Από το 2007, που ο ΓΣΠ εντάχθηκε στο Σχέδιο, έχει εργοδοτήσει συνολικά έξι παιδιά. Ο
Στέλιος και ο Λούης έχουν ήδη αποχωρήσει
από τον Σύλλογο και εργάζονται κανονικά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Στέλιος ο
οποίος έχει εργοδοτηθεί στον Δήμο Λακατάμιας, μετά από εξετάσεις που έδωσε και πέτυχε την πρόσληψή του στον Δήμο.
Σήμερα απασχολούνται στον Σύλλογο τρία
παιδιά, ο Νικόλας, ο Γιώργος και ο Στέλιος, και
ευελπιστούμε πως πολύ σύντομα θα μπορούν
τα παιδιά αυτά να κάνουν ακόμη ένα βήμα για
να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.

www.gsp.org.cy

ειδήσεις

Αθλητικό σεμινάριο
Εκπαιδευτικό αθλητικό σεμινάριο της Sport Dimensions
Cyprus σε συνεργασία με την Sports Clinic και τη διατροφολόγο Νικολέτα Μιχαηλίδου διοργανώθηκε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ.
Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπονητές, γονείς και
παιδιά. Επικεντρώθηκε στην αθλητική διατροφή, στην
ταχύτητα, την εκρηκτικότητα, την τεχνική τρεξίματος,
τη βελτίωση της απόδοσης, την ανάδειξη ταλαντούχων
ποδοσφαιριστών ακαδημιών και τους εργομετρικούς
ελέγχους.
Η διατροφολόγος ανέλυσε το πώς μια σωστή διατροφή,
με ορθές διατροφικές επιλογές, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση του ποδοσφαιριστή τόσο στην προπόνηση όσο και στον αγώνα.
Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε η ορθή τεχνική τρεξίματος με την οποία θα μπορεί να υπάρξει βελτίωση της ταχύτητας και εξειδικευμένα προγράμματα που μπορούν
να βοηθήσουν στη βελτίωση της εκρηκτικότητας, της
αντοχής και της δύναμης καθώς και πρωτοποριακά προγράμματα που ακολουθούνται και με τα οποία ο αθλητής
μπορεί να αποκτήσει νευρομυϊκό έλεγχο για συγχρονισμό μυαλού και σώματος.
Στο σεμινάριο, εξάλλου, αναλύθηκε ο σκοπός των εργομετρικών ελέγχων για βελτίωση της απόδοσης και
ανάδειξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών ακαδημιών.
Εξηγήθηκε, επίσης, γιατί πρέπει οι εργομετρικοί έλεγχοι να γίνονται από εξειδικευμένους αναγνωρισμένους
εργοφυσιολόγους και ποιοι είναι οι βασικοί τομείς υποστήριξης.
Το κέντρο φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης της Sport
Dimensions Ltd βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Σταδίου
ΓΣΠ στον 2ο όροφο. Διαθέτει γυμναστήριο με σύγχρονα
και μοντέρνα όργανα γυμναστικής, τα περισσότερα από
τα οποία λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και είναι ιδανικά για την αποκατάσταση των πελατών, κι ένα εξειδικευμένο κέντρο φυσιοθεραπείας το οποίο λειτουργεί 12
ώρες την ημέρα με αδειούχους φυσιοθεραπευτές.
Το κέντρο ειδικεύεται στους τραυματισμούς, τη μετεγχειρητική αποκατάσταση, σε ανθρώπους με κινησιολογικά
αλλά και καρδιακά προβλήματα.

Πλήρως προσβάσιμο σε ΑμεΑ
Ο ΓΣΠ έχει προχωρήσει σε κατασκευαστικά έργα ούτως ώστε το γήπεδο
ποδοσφαίρου να είναι πλήρως προσβάσιμο σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
(ΑμεΑ). Εχει καθορίσει συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης, ενώ παράλληλα
προστέθηκαν περισσότερες θέσεις στην δυτική κερκίδα. Επιπλέον έχουν καθοριστεί νέες διαδικασίες εισόδου των ατόμων αυτών στο Στάδιο.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο αγώνα, μπορούν να προκρατούν θέση επικοινωνώντας με τα γραφεία του Συλλόγου και αφού δώσουν το
όνομα τους θα τους δίδεται θέση στάθμευσης και θέση στο γήπεδο, μαζί με
τον συνοδό τους.
Τις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ έχει επισκεφθεί και ο πρόεδρος του Οργανισμού
Παραπληγικών Κύπρου, κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης, ο οποίος εξέφρασε την
ευχαρίστησή του για τα έργα που έγιναν και τις διαδικασίες που καθιέρωσε
ο Σύλλογος. Όλα τα μέλη του ΟΠΑΚ έχουν ενημερωθεί για τις νέες διαδικασίες, οι οποίες τηρούνται από τους πρώτους αγώνες στο Στάδιο με επιτυχία.

Ανακαίνιση εστιατορίου
Ο ΓΣΠ προχώρησε σε ολική ανακαίνιση του
εστιατορίου που βρίσκεται στον χώρο των
εταιρικών θεωρείων. Κατά την ανακαίνιση
έγινε νέα ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, αντικαταστάθηκε το πάτωμα και προστέθηκε ξύλινη τοιχοποιία.
Ο χώρος του εστιατορίου χρησιμοποιείται,
σχεδόν, σε κάθε ποδοσφαιρική συνάντηση
για δεξιώσεις και φιλοξενία των παραγόντων
των ομάδων που επισκέπτονται το Στάδιο
ΓΣΠ. Το κόστος της ανακαίνισης ανέλαβε εξ
ολοκλήρου ο Σύλλογος.
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Γεγονότα που σημάδεψαν
τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Αποτελεί γεγονός ότι ανέκαθεν οι Ολυμπιακοί
Αγώνες συνδυάστηκαν και ταυτίστηκαν όχι μόνο
με την πίστη αλλά και με τα πιο σημαντικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ειδικότερα οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες καθιερώθηκαν ως παιδαγωγική ανάγκη και
ταυτίστηκαν με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα και
ιστορικά γεγονότα της σύγχρονης Παγκόσμιας
Ιστορίας. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει
τη συμβολή των Ολυμπιάδων στην τεχνολογική
εξέλιξη, στην πολιτική και πολιτισμική εξέλιξη,
τον επαγγελματισμό, την εμπορευματοποίηση,
την κατοχύρωση της ισότητας της γυναίκας, στην
επιστημονική πρόοδο και γενικά σε όλους τους
τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Η Κύπρος σ’ αυτή την πιο θαυμαστή ιστορία της
ανθρωπότητας είχε ανέκαθεν ενεργό συμμετοχή. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από μαρτυρικές
και ιστορικές πηγές. Κύπριοι αθλητές συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες είτε υπό τη σημαία
του ανεξάρτητου κράτους, είτε εντεταγμένοι στο
σύνολο της ελλαδικής ομάδας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, οι αναφορές των Ιούλιου του Αφρικανού και του Ευσέβιου για νίκες των Κυπρίων
Ονησίκρατου και Ηρακλείδη από τη Σαλαμίνα
στην 150ή Ολυμπιάδα το 180 π.Χ. και στην 144η
το 204 π.Χ. Είναι ακόμη γνωστή η συμβολή των
Κυπρίων για την ανασύσταση των Ολυμπιακών
Αγώνων, μετά την Ελληνική Επανάσταση με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νίκη τού εκ των
ιδρυτών του Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπρια
Θεοφάνη Θεοδότου στην 3η Ζάππειο Ολυμπιάδα το 1889.
Από τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του
1896 στην Αθήνα, έως σήμερα, κάθε Ολυμπιάδα
χαρακτηρίζεται από την επιρροή των κοινωνικών
δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται
από τη σημαντική αγωνιστική εξέλιξη.
Τα πιο σημαντικά γεγονότα που χαρακτήρισαν
κάθε Ολυμπιάδα, κατά την άποψή μας, κατά
Ολυμπιάδα είναι:
1η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ 1896
Η Αθήνα, μια μικρή τότε πόλη των 80.000 κατοίκων, επιχειρεί να συνδυάσει το παρελθόν της με
τις νέες συνθήκες εξέλιξης. Η πτωχευμένη τότε
Ελλάδα, χάρη σε δωρεές επιφανών Ελλήνων
όπως του Γεωργίου Αβέρωφ, σε συνδυασμό με
την αγάπη και τον ενθουσιασμό του ελληνικού
λαού, τη μαζική συμμετοχή, την υπερηφάνεια για
τις ελληνικές παραδόσεις, αλλά και τη νίκη του
Σπύρου Λούη στον Μαραθώνιο, κατόρθωσε να
διοργανώσει τους Αγώνες επιτυχώς και να γίνει
η απαρχή της ένδοξης ιστορίας των Ολυμπιακών
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Η Κύπρος σ’ αυτή την πιο
θαυμαστή ιστορία της
ανθρωπότητας είχε ανέκαθεν
ενεργό συμμετοχή
Αγώνων που διατηρείται μέχρι σήμερα.
Στους αγώνες πήραν μέρος 13 χώρες και 311
αθλητές, ενώ ακούστηκε για πρώτη φορά ο
Ολυμπιακός Ύμνος του Κωστή Παλαμά με μουσική του Σπύρου Σαμάρα, που πολύ αργότερα,
το 1960 στη Ρώμη, καθιερώθηκε ως επίσημος
Ύμνος.
Στην Ελληνική Ομάδα μετείχαν και οι Κύπριοι
Αναστάσης Ανδρέου (110 μ. εμπόδια) και Ιωάννης Φραγκούδης που αναδείχθηκε πρώτος
Ολυμπιονίκης (χρυσό μετάλλιο) στη σκοποβολή
(πιστόλι από τα 25 μέτρα).
2η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΠΑΡΙΣΙ 1900
Οι αγώνες αυτοί απέτυχαν πλήρως. Δεν πραγματοποιήθηκαν σαν αυτόνομη εκδήλωση, αλλά
εντάχθηκαν τμηματικά σε άλλες εκδηλώσεις
όπως η Διεθνής Έκθεση του Παρισιού και διήρκεσαν πεντέμισι μήνες (20 Μαΐου έως 28 Οκτωβρίου). Τους αγώνες αποκήρυξε και ο Πιέρ ντε
Κουμπερτέν.
3η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – SAINT LOUIS 1904
Και αυτοί οι αγώνες είχαν την ίδια κατεύθυνση με
αυτήν του Παρισιού. Εντάχθηκαν στο πλαίσιο διεθνούς έκθεσης και διήρκεσαν πέντε μήνες (1η
Ιουλίου έως 23 Νοεμβρίου). Εντελώς αποτυχημένοι και ασήμαντοι αγώνες. Χαρακτηριστικό ότι
έγιναν 400(!) συνολικά αγωνίσματα, από τα οποία
η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνώρισε τα
88.
4η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ 1908
Παρόλο που και αυτοί οι αγώνες συνδέθηκαν
με διεθνή έκθεση, και διήρκεσαν πέντε μήνες,
σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία, λόγω κυρίως της
οικονομικής δυνατότητας της Αγγλίας.
Με την ελληνική ομάδα αγωνίστηκε και ο Κύπριος Γεώργιος Σκουταρίδης αθλητής του Γ.Σ.
Παγκύπρια στον δρόμο 100 μ. και στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μ.
Ο Σκουταρίδης άφησε τη σφραγίδα του στον κυπριακό αθλητισμό όχι μόνο ως αθλητής αλλά και
ως ένας εκ των πρώτων γυμναστών-προπονητών.
5η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912
Παρόλο που και αυτή διοργανώθηκε τμηματικά
και διήρκεσε μεγάλο διάστημα
(5 Μαΐου-22 Ιουλίου) θεωρείται η πιο συγκροτημένη έως τότε Ολυμπιάδα.

Για πρώτη φορά συμμετείχαν αθλητές και από
τις πέντε ηπείρους, και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ένα είδος photo finish. Χαρακτηριστικό
ακόμη η μεγάλη επιτυχία της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.
Αγωνιστικά ο Έλληνας Κωστής Τσικλητήρας
κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος
χωρίς φορά, ενώ αποφασίζεται η συμμετοχή μέχρι τριών αθλητών σε κάθε αγώνισμα από κάθε
χώρα.
6η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1916
Παρόλο που καταγράφονται, δεν έγιναν ποτέ
λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
7η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΜΒΕΡΣΑ 1920
Από τους αγώνες αποκλείστηκαν οι χώρες που
θεωρήθηκαν υπαίτιες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία.
Χαρακτηριστικό των αγώνων η καθιέρωση της
Ολυμπιακής Σημαίας με τους πέντε κύκλους,
που συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους. Επίσης
για πρώτη φορά καθιερώθηκε και ο όρκος του
αθλητή.
8η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΠΑΡΙΣΙ 1924
Για πρώτη φορά θεσπίζεται το ολυμπιακό σύνθημα CITIUS – ALTIUS – FORTIUS.
Στους αγώνες αυτούς, ανυψώθηκαν για πρώτη
φορά τρεις σημαίες στον χώρο του σταδίου κατά
τη διάρκεια των αγώνων: Η ελληνική, ως απόδοση φόρου τιμής στον χώρο καταγωγής των
αγώνων, η σημαία της διοργανώτριας χώρας και
η σημαία της χώρας που αναλαμβάνει τους επόμενους αγώνες.
Από αγωνιστικής πλευράς, στην ελληνική ομάδα
μετείχαν και οι Κύπριοι αθλητές Κώστας Παντελίδης του Γ.Σ. Παγκύπρια και ο Ιωάννης Ταλιάνος
στα 400 μ. εμπόδια, επίσης αθλητής του ΓΣΠ.
9η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1928
Για πρώτη φορά η συμμετοχή γυναικών στους
αγώνες λαμβάνει επίσημη μορφή.
Το γεγονός αυτό αποτελεί την απαρχή της κατοχύρωσης της ισότητας των γυναικών. Για πρώτη
φορά επίσης ανάβει η Ολυμπιακή Φλόγα και
καθιερώνεται ως θεσμός, χωρίς όμως λαμπαδηδρομία.
Επίσης καθιερώνεται ότι η ελληνική ομάδα και η
ελληνική σημαία θα παρελαύνουν πρώτες στην
τελετή έναρξης και αποφασίζεται ότι η διάρκεια
των αγώνων θα είναι 15 μέρες.
Στην ελληνική ομάδα μετείχαν και οι Κύπριοι
Κώστας Πετρίδης στο άλμα τριπλούν και στα
110 μ. εμπ. και ο Ρένος Φραγκούδης στα 100
μ. και 200 μ.
10η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1932
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O Γεώργιος Σκουταρίδης ως αθλητής και ως προπονητής άφησε
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον ελληνικό και τον κυπριακό στίβο.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 1908.
(ΦΩΤΟ: «Χρυσοί Παγκυπριονίκες 1896-1998 – ΚΟΕΑΣ)

Ο Ιωάννης Ταλιάνος, υπό την επίβλεψη του Γεώργιου Σκουταρίδη,
κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μ. μετ’ εμποδίων με 62’’. Το
1924 εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Παρισιού.
(ΦΩΤΟ: «Χρυσοί Παγκυπριονίκες 1896-1998 – ΚΟΕΑΣ)

Καθιερώνεται η απονομή των μεταλλίων να γίνεται πάνω σε βάθρο με ταυτόχρονη ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου.
Για πρώτη φορά οι αθλητές διέμειναν σε ολυμπιακό χωριό.
11η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936
Οι αγώνες έγιναν υπό τη σκιά του φασισμού του
Χίτλερ. Για πρώτη φορά γίνεται αφή της φλόγας
και μεταφέρεται η φλόγα με λαμπαδηδρομία.
Σημειώνεται η πρώτη γυναικεία συμμετοχή από
την Ελλάδα. Και αυτή ήταν η Κύπρια Δομνίτσα
Λανίτου-Καβουνίδου.
12η – ΤΟΚΙΟ 1940, 13η – ΛΟΝΔΙΝΟ 1944
Δεν έγιναν λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
14η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ 1948
Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογικά μέσα που είχαν εφευρεθεί κατά τη διάρκεια
του πολέμου. Χαρακτηριστικό της Ολυμπιάδας η
λιτότητα.
15η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΕΛΣΙΝΚΙ 1952
Οι αγώνες σημαδεύτηκαν με τα κατάλοιπα του
ψυχρού πολέμου. Για πρώτη φορά πήρε μέρος
η Σοβιετική Ένωση η οποία αρνήθηκε να μείνει
στον ίδιο χώρο με τις άλλες ομάδες.
16η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956
Οι αγώνες χαρακτηρίστηκαν από το πρώτο πολιτικό μποϋκοτάζ. Λόγω του πολέμου στο Σουέζ
απείχαν η Συρία και η Αίγυπτος. Για άλλους λόγους απείχαν η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ελβετία
και η Κίνα.
17η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΡΩΜΗ 1960
Καθιερώνεται οριστικά ο Ολυμπιακός Ύμνος του
Κωστή Παλαμά ως ο επίσημος Ύμνος των Αγώνων.
18η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΤΟΚΙΟ 1964
Για πρώτη φορά οι αγώνες διεξάγονται σε ασιατι-

κή χώρα και τον βωμό άναψε άτομο που επέζησε
από την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα (Γιασινάρι
Σαγκάι).
19η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΜΕΞΙΚΟ 1968
Συνοδεύτηκαν με σοβαρές ταραχές λόγω των
οικονομικών προβλημάτων του Μεξικού με εκατοντάδες νεκρούς.
Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ταρτάν στον στίβο, ενώ οι μαύροι αθλητές
Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος Ολυμπιονίκες στα
200 μ. στο βάθρο, την ώρα των απονομών, ύψωσαν το χέρι σε γροθιά με μαύρο γάντι σε ένδειξη
της «μαύρης δύναμης». Εκδιώχθηκαν και τους
αφαιρέθηκαν τα μετάλλια. Τρία χαρακτηριστικά
που σημάδεψαν τους αγώνες αποτελούν μέχρι
σήμερα βασικά θέματα που απασχολούν το ολυμπιακό κίνημα:
Εμφάνιση της εμπορευματοποίησης
Η λήψη απαγορευμένων ουσιών / ντόπινγκ
Το τεστ για την εξακρίβωση του φύλου
20ή ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΜΟΝΑΧΟ 1972
Σημαδεύτηκαν από τρομοκρατική επίθεση εναντίον της ομάδας του Ισραήλ
με 16 νεκρούς.
Ο Κύπριος Σταύρος Τζιωρτζής, αγωνιζόμενος
με την Ελλάδα, αναδεικνύεται 6ος Ολυμπιονίκης
στα 400 μ. εμπόδια.
21η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976
Τους αγώνες σημάδεψε το μποϋκοτάζ των αφρικανικών χωρών (24 χώρες από την Αφρική και
την Καραϊβική δεν συμμετείχαν, επειδή ομάδα
της Νέας Ζηλανδίας μετείχε σε αγώνες στη Νότιο Αφρική όπου επικρατούσε ρατσιστικό καθεστώς).
Για πρώτη φορά γίνεται έλεγχος αντιντόπινγκ.
22η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΜΟΣΧΑ 1980

Πρώτη συμμετοχή της Κύπρου ως ανεξάρτητο
κράτος. Χαρακτηρίστηκαν από το μποϋκοτάζ των
μισών χωρών του κόσμου λόγω του πολέμου του
Αφγανιστάν.
23η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1884
Αντίποινα του μποϋκοτάζ των δυτικών χωρών
στους αγώνες της Μόσχας.
Δεκαοκτώ χώρες του ανατολικού συνασπισμού
απείχαν.
24η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΣΕΟΥΛ 1988
Επισκιάστηκε από την περίπτωση αποκλεισμού
λόγω ντόπινγκ του Καναδού νικητή στα 100 μ.
Μπεν Τζόνσον. Πρώτη επίσημη συμμετοχή επαγγελματιών αθλητών.
25η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992
Η πιο επιτυχημένη μέχρι σήμερα. Συμμετείχαν
10.000 αθλητές από 172 χώρες. Αθλητές από
τη διαλυμένη πρώην Σοβιετική Ένωση αγωνίστηκαν κάτω από την Ολυμπιακή Σημαία, ενώ και η
Γερμανία αγωνίζεται για πρώτη φορά ως ενιαία
χώρα.
Χαρακτηριστική η συμμετοχή της Dream Team
των ΗΠΑ με επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές
από το ΝΒΑ.
26η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΤΛΑΝΤΑ 1996
Χαρακτηρίστηκε από την υψηλή τεχνολογία και
για πρώτη φορά αθλητής από το Βιετνάμ αγωνίζεται στις ΗΠΑ.
27η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΣΙΔΝΕΪ 2000
Χαρακτηρίστηκε από τη μαζική συμμετοχή
εθελοντών, την υψηλή τεχνολογία και την οριστικοποίηση συμμετοχής των επαγγελματιών
αθλητών.
Αρνητικό χαρακτηριστικό η εμφάνιση νέων τρόπων ντοπαρίσματος.
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ 2004
Επιστροφή των αγώνων στην κοιτίδα τους. Τεράστια επιτυχία της Ελλάδας και άψογη διοργάνωση.
Για πρώτη φορά μετά τους αρχαίους Ολυμπιακούς διεξάγεται άθλημα στην αρχαία Ολυμπία.
Η σφαιροβολία έγινε στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας.
29η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΠΕΚΙΝΟ 2008
Χαρακτηρίστηκε από μαζική συμμετοχή, άψογες
τελετές έναρξης και λήξης και εξαιρετικά μεγάλους σε αριθμό ελέγχους αντιντόπινγκ.
30ή ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2012
Τα πάντα επισκιάζονται από την κατάκτηση του
πρώτου Ολυμπιακού Μεταλλίου από τον Κύπριο
αθλητή Παύλο Κοντίδη, ο οποίος κατέκτησε το
αργυρό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα και έβαλε την
Κύπρο στον κατάλογο των χωρών που κατέκτησαν μετάλλιο.
Ντίνος Μιχαηλίδης
Έφορος Στίβου και Σταδίου ΓΣΠ
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Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις
Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ
Χωρίς μεγάλες διακρίσεις ολοκλήρωσαν το περασμένο καλοκαίρι, τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ.
Η Ομόνοια έδωσε στο ΓΣΠ μόνο έναν αγώνα, αυτόν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στις 9 Αυγούστου, στον οποίο έχασε 6-5 στα πέναλτι (0-0 έληξε
ο αγώνας στη Σερβία και με το ίδιο σκορ έληξε
ο επαναληπτικός στο ΓΣΠ) και αποκλείστηκε. Ο
αγώνας ήταν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του
Europa League.
To ΑΠΟΕΛ άρχισε τις υποχρεώσεις του από τον

δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League
και έδωσε στο ΓΣΠ τρεις αγώνες. Ο πρώτος αγώνας ήταν στις 19 Ιουλίου με τη Senica Σλοβακίας,
την οποία απέκλεισε. Στη συνέχεια το ΑΠΟΕΛ
έπαιξε με την Aalesund Νορβηγίας (στις 2 Αυγούστου στο ΓΣΠ) για τον τρίτο προκριματικό γύρο,
την οποία απέκλεισε.
Το ΑΠΟΕΛ αποκλείστηκε στον τέταρτο προκριματικό γύρο από την Neftçi του Αζερμπαϊζάν, με την
οποία αγωνίστηκε στο ΓΣΠ, στις 30 Αυγούστου
(έχασε 3-1).

Η ευρωπαϊκή… ΑΕΛ στο ΓΣΠ
Είναι η σειρά της ΑΕΛ Λεμεσού, φέτος, να δώσει συνέχεια στο σερί των ευρωπαϊκών επιτυχιών κυπριακών ομάδων, με την πρόκρισή της στους ομίλους του
Europa league.
Από το 2009, που η Ανόρθωση (στο Champions League)
είχε γίνει η πρώτη κυπριακή ομάδα που προκρίθηκε σε
ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, το ΓΣΠ ορίζεται ανελλιπώς έδρα όλων των «Ευρωπαίων» εκπροσώπων μας (οι άλλες ομάδες ήταν το ΑΠΟΕΛ -δύο χρονιές στο Champions
League- και η ΑΕΚ Λάρνακας πέρσι στο Europa League)!
Η ομάδα της Λεμεσού, στις 20 Σεπτεμβρίου έδωσε, για τον 3o Όμιλο του Europa League, τον πρώτο της αγώνα απέναντι στη γερμανική VfL Borussia
Mönchengladbach (0-0).
Η ΑΕΛ θα παίξει, επίσης, στο ΓΣΠ, με την τουρκική
Fenerbahçe, στις 25 Οκτωβρίου (22:05) και στις 6 Δεκεμβρίου (20:00) με τη γαλλική Marseille.

Δράση στο κυπριακό Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας
Ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Σεπτεμβρίου
(και Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου) το ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας για τη σεζόν 2012-2013.
Οι ομάδες που χρησιμοποιούν για φέτος ως έδρα
τους το ΓΣΠ, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακός
έδωσαν μέχρι το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Οκτωβρίου (και Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου) τουλάχιστον από
τρεις αγώνες στο Στάδιο ΓΣΠ.
• Η Ομόνοια έπαιξε εντός έδρας με Αγία Νάπα,
ΑΕΚ Λάρνακας (ήταν και τα δύο κεκλεισμένων
των θυρών λόγω τιμωρίας της Ομόνοιας) και
ΑΠΟΕΛ. Της απομένουν να δώσει στην έδρα της,
μέχρι τον Δεκέμβριο, τους αγώνες με Ένωση

Νέων Παραλιμνίου (27 Οκτ., 18:00), με Αλκή (11
Νοεμ., 18:00), με ΑΕ Πάφος (24 Νοεμ., 18:00)
και με Ολυμπιακό (3 Δεκ., 19:00).
• Το ΑΠΟΕΛ έπαιξε εντός έδρας με Δόξα Κατωκοπιάς και Απόλλωνα Λεμεσού. Θα παίξει, μέχρι
τον Δεκέμβριο, με Ολυμπιακό (22 Οκτ, 19:00),
με Αγία Νάπα (5 Νοεμ., 19:00), με ΑΕΚ (18:00
Νοεμ., 18:00) και με Ανόρθωση (8 Δεκ., 18:00).
• Ο Ολυμπιακός έπαιξε εντός έδρας με Νέα Σαλαμίνα, Εθνικό Άχνας και ΑΕΛ. Θα παίξει με Ανόρθωση (28 Οκτ., 19:00), με Δόξα (10 Νοεμ., 18:00), με
Απόλλωνα (25 Νοεμ., 18:00) και με την ΑΕ Πάφος
(9 Δεκ., 18:00).

Σεμινάριο
διαιτησίας
στο ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκε στις 25
Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό
Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ σεμινάριο διαιτησίας από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας
της ΚΟΠ κ. Hans Reijgwart.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε
από την ΚΟΠ σε συνεργασία
με την Ένωση Αθλητικογράφων
Κύπρου (ΕΑΚ).
Στην εκδήλωση χαιρετισμό
απεύθυναν ο πρόεδρος της
ΚΟΠ Κωστάκης Κουτσοκούμνης και ο πρόεδρος της ΕΑΚ
Παναγιώτης Φελλούκας. Όπως
επισήμανε ο κ. Κουτσοκούμνης,
είναι σημαντικό για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής
ενημέρωσης να ενημερώνονται
σωστά για να μπορούν με τη
σειρά τους να ενημερώνουν
σωστά το φίλαθλο κοινό.
Παράλληλα επανέλαβε τη θέση
της ΚΟΠ να ανταποκριθεί και
σε νέο κάλεσμα της ΕΑΚ για
τη διοργάνωση παρόμοιων
σεμιναρίων.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Hans Reijgwart, με
την προβολή φάσεων από DVD
της UEFA, επεξήγησε στους
αθλητικούς συντάκτες τους κανονισμούς διαιτησίας αλλά και
τις κατευθυντήριες γραμμές τις
οποίες δίνει η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA στους διαιτητές
για τον χειρισμό συγκεκριμένων
φάσεων.
Το συγκεκριμένο DVD είχε προβληθεί στους διαιτητές και τους
βοηθούς διαιτητές πριν από
τους αγώνες της τελικής φάσης
του EURO 2012.

