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Ο ΚΟΑ τίμησε τον
Ντίνο Μιχαηλίδη
Εκδήλωση προς τιμή του Ντίνου
Μιχαηλίδη, για την 14χρονη
προσφορά του στο Εθνικό Σχέδιο
Υποστήριξης Αναπτυξιακού
Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ), διοργάνωσε
ο Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού στις 3 Δεκεμβρίου.

Σελίδα 8
Γνωρίστε τους
αθλητές μας
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συμβολή του ΓΣΠ στον στίβο
Προερχόμενος από μια σεζόν
που του χάρισε ένα σημαντικό
Παγκύπριο Ρεκόρ ο αθλητής
δρόμων ημιαντοχής του ΓΣΠ
Χρίστος Δημητρίου μας μιλά
για τους στόχους του και τα
μελλοντικά του σχέδια.

Σελίδα 3

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012,
στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια».
Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο ΓΣΠ τίμησε τον πρωταθλητή του στη δισκοβολία
Απόστολο Παρέλλη και τον προπονητή του Κυριάκο Βασιλειάδη, για τη συμμετοχή του Παρέλλη στην Ολυμπιάδα
του Λονδίνου και την κατάκτηση της 13ης θέσης.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο πρόεδρος του
Συλλόγου, Δώρος Ιωαννίδης, παρουσίασε στα μέλη
του Συλλόγου τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονιά που πέρασε.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιτυχίες που είχε ο
ΓΣΠ στον κλασικό αθλητισμό αφού πρώτευσε σχεδόν
σε όλους τους αγώνες στους οποίους έλαβε μέρος,
με μεγαλύτερη την κατάκτηση της πρώτης θέσης
στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών / Γυναικών.
Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε, επίσης, στη σημαντική
συμβολή του ΓΣΠ στον αθλητισμό της Κύπρου, με τη
σωστή οργάνωση των ακαδημιών του και επεσήμανε
ότι ο στίβος δέχεται πλήγμα λόγω του ότι στην Κύπρο
τα πάντα κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο.

Σελίδες 6-7

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ
Γνωριμία με την παλιά αθλήτρια
του ΓΣΠ Λουκία Χριστοφίδου
Μακρή. Η αθλήτρια από την
Κυθρέα εκπροσώπησε τον
ΓΣΠ σε Πανελλήνιους Αγώνες
ενώ συμμετείχε με την Εθνική
Ομάδα Στίβου της Ελλάδας σε
Βαλκανικούς Αγώνες.

Σελίδες 4-5

Ο ΓΣΠ έλαβε μέρος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
της ΚΟΕΑΣ, που πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 15
Δεκεμβρίου, στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Το θέμα που κυριάρχησε στη Συνέλευση ήταν ο μεγάλος προβληματισμός για τη μείωση των προϋπολογισμών που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Καλή χρονιά!
Ο ΓΣΠ εύχεται σε όλα τα μέλη και τους αθλητές του, χρόνια πολλά και καλό και δημιουργικό
νέο έτος. Η ετήσια κοπή της βασιλόπιττας με τους αθλητές του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2013, στο εστιατόριο του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Στερνό αντίο στον Τίτο Σαββίδη
Απεβίωσε σε ηλικία 75 χρόνων, στις 13 Δεκεμβρίου 2012, ο ειδικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ, Τίτος Σαββίδης.
Ο Τίτος Σαββίδης γεννήθηκε στον Άγιο
Αντώνιο στη Λευκωσία. Στον επικήδειο λόγο
του ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Δώρος Ιωαννίδης,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο εκλιπών είχε
αποφοιτήσει από το Παγκύπριο Γυμνάσιο
«και ήταν περήφανος γι’ αυτό διότι έμαθε
να χειρίζεται με τρόπο πραγματικά άριστο
την ελληνική γλώσσα.
Παντρεύτηκε την αγαπημένη του σύζυγο
Αντρούλλα και απέκτησαν δύο παιδιά, τη
Στέλλα και τον Παναγιώτη.
Προσελήφθη στη δημόσια υπηρεσία και
υπηρέτησε με τρόπο υποδειγματικό. Συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του πρώτου
γραμματειακού λειτουργού.
Ο Τίτος ήταν προσηλωμένος στις ανώτερες
αξίες. Είχε ανθρωπιά και απουσίαζε εντελώς από τη ζωή του ο εγωισμός. Καθημερινά και υπεύθυνα, χωρίς φωνές και διαμαρτυρίες, ήταν πάντοτε έτοιμος να προσφέρει
στους συνανθρώπους του. Είναι γι’ αυτό
που αναμίχθηκε με τους συνδέσμους γονέων και έγινε πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο στο Καϊμακλί και
στη συνέχεια μέλος του Συνδέσμου Γονέων

Υπηρέτησε τον ΓΣΠ για πάρα
πολλές δεκαετίες από τη θέση
του ειδικού γραμματέα.
στο Γυμνάσιο της Παλλουριώτισσας.
Η προσφορά του, ο αλτρουισμός του και η
αγάπη του προς τους συνανθρώπους του
ήταν σε όλους γνωστά.
Μαζί με την αγάπη για την οικογένειά του,
όμως, ο Τίτος είχε και μια άλλη μεγάλη αγάπη, τον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια».
Υπηρέτησε τον ΓΣΠ για πάρα πολλές δεκαετίες από τη θέση του ειδικού γραμματέα. Έζησε

όλες τις ιστορικές στιγμές του ΓΣΠ. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να σου υπενθυμίσει και να σου εξηγήσει την ιστορία του ΓΣΠ
με κάθε λεπτομέρεια. Η ζωή του είχε συνδεθεί τόσο πολύ με τον ΓΣΠ, ώστε πάρα πολύς
κόσμος τον γνώριζε ως τον Τίτο του ΓΣΠ.
Η γνωριμία μαζί μου πηγαίνει πάρα πολλές
δεκαετίες πίσω. Τον γνώρισα στον ΓΣΠ και
αμέσως τον διέκρινα για την ευγένεια και το
ήθος του, για την εργατικότητα και την άψογη συμπεριφορά του. Η εκτίμηση που είχαμε
στο πρόσωπό του ήταν τεράστια. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Ακόμη και τους τελευταίους
μήνες, όταν η αρρώστια άρχισε να τον καταβάλλει, και πάλι επικοινωνούσε με τον ΓΣΠ
και έθετε τον εαυτό του στη διάθεσή μας.
Αυτός ήταν ο Τίτος Σαββίδης. Έζησε μια
ζωή καθ’ όλα έντιμη με διάθεση για προσφορά, με ήθος, με περισσή αγάπη για την
οικογένειά του.
Όταν φεύγεις και αφήνεις πίσω σου μνήμη καλή
και αγαθή, όπως ο Τίτος, τότε εκπλήρωσες τον
προορισμό σου σ’ αυτή τη σύντομη ζωή.
Όταν τις αρχές σου κατόρθωσες να τις μεταδώσεις στα αγαπημένα σου παιδιά τότε
σίγουρα κλείνεις τα μάτια ήσυχος, έστω και
αν ο πόνος του αποχωρισμού είναι δυσβάσταχτος».

Ευχές στον Αρχιεπίσκοπο
Τις ευχές του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΓΣΠ για την ονομαστική εορτή του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’ μετέφερε αντιπροσωπεία του Συμβουλίου με επικεφαλής
τον πρόεδρό του Δώρο Ιωαννίδη. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Μακαριότατου
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα που τιμάται η μνήμη του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

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 Σύμβουλοι Επικοινωνίας
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: Ανδρέας Φωτιάδης, Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Ανδρέας Κωνσταντινίδης,
Πάρις Παπαέλληνας, Ιάκωβος Γαβάς, Νεοκλής Λυσάνδρου, Αλέκος Φιλίππου, Μαρίνος Κλεάνθους, Στέλιος
Γεωργίου, Δημητράκης Ιωάννου.
Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης

2012 - 2014

www.gsp.org.cy

γνωρίστε τους αθλητές μας

Χρίστος Δημητρίου

Με αφετηρία μια πετυχημένη χρονιά
Με ψηλούς στόχους και αρκετή αισιοδοξία
αντιμετωπίζει το μέλλον ο αθλητής δρόμων ημιαντοχής του ΓΣΠ Χρίστος Δημητρίου. Προερχόμενος από μια σεζόν που του χάρισε ένα σημαντικό Παγκύπριο Ρεκόρ πιστεύει ότι με σκληρή
δουλειά μπορεί να φέρει σημαντικές επιτυχίες
τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Σύλλογό του
αλλά και για την Κύπρο.
• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Ξεκίνησα τον αθλητισμό στην τρίτη τάξη του γυμνασίου.
• Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς
με τον αθλητισμό;
Ο γυμναστής μου στο σχολείο ήταν αυτός που
με παρότρυνε να ξεκινήσω τις προπονήσεις.
Από την πρώτη κιόλας μέρα με ανέλαβε ο Σπύρος Σπύρου, με τον οποίο προπονούμαι μέχρι
σήμερα.
• Γιατί επέλεξες τους δρόμους ημιαντοχής;
Την επιλογή αυτή την έκανε ο προπονητής
μου, ο οποίος γνωρίζει, λόγω της εμπειρίας
του, σε ποιο αγώνισμα μπορώ να δώσω τον
καλύτερό μου εαυτό.
• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Καθημερινή και σκληρή δουλειά πρωί και απόγευμα.
• Θεωρείς τη χρονιά που πέρασε ως την πιο
επιτυχημένη σου;
Ναι, καθώς κατάφερα να σπάσω το Παγκύπριο Ρεκόρ Εφήβων και αναδείχτηκα Παγκυπριονίκης τόσο στα 800 όσο και στα 1500
μέτρα.
• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;

n Α
 γώνισμα: 400 μ. – 800 μ. – 1500 μ.
n Ημερομηνία γεννήσεως: 22 Σεπτεμβρίου
1993
n Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία
n Προπονητής: Σπύρος Σπύρου
n Ατομική επίδοση: 49.03 (400 μ.), 1.49.39
(800 μ.), 3.50.62 (1500 μ.)
n Σπουδές/εργασία: Στρατιώτης
n Μεγαλύτερες διακρίσεις:
	• 6η θέση στην Προκριματική Φάση της
Ευρώπης για το Youth Olympic Games στη
Μόσχα το 2010 • 1η θέση στους Παγκύπριους
Αγώνες στα 1500 μ. και 800 μ. το 2012. • 2η
θέση στα 1500 μ. και 3η θέση στα 800 μ. στους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης το 2011 •
Όριο συμμετοχής στους Πανευρωπαϊκούς και
Παγκόσμιους Αγώνες Εφήβων-Νεανίδων το
2011 και 2012 αντίστοιχα.
n Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Στόχος
μου για αυτή τη χρονιά είναι το όριο για τη
συμμετοχή μου στους Πανευρωπαϊκούς
Αγώνες κάτω των 23 και η συμμετοχή μου
στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Θαυμάζω τον προπονητή μου, στον οποίο θα
ήθελα να μοιάσω και ως προπονητή και ως άνθρωπο.
• Έχεις άλλα χόμπι εκτός από τον αθλητισμό;
Όταν έχω ελεύθερο χρόνο ακούω μουσική και
παίζω κιθάρα. Παράλληλα ασχολούμαι με την
τεχνολογία.

• Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον
αφού ολοκληρώσεις τη στρατιωτική σου θητεία;
Θα αρχίσω τις σπουδές μου στον κλάδο της
Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Παράλληλα, θα συνεχίσω τις προπονήσεις
μου.

Ωριμότητα
Όταν ένας αθλητής καταρρίπτει ένα ρεκόρ
που είναι απλησίαστο για 36 χρόνια τα
πολλά λόγια είναι περιττά.
Ο αθλητής του ΓΣΠ Χρίστος Δημητρίου, που
έχω την τύχη να γυμνάζεται μαζί μου, από
την αρχή της αθλητικής του σταδιοδρομίας,
εδώ και πέντε χρόνια, είναι η μελλοντική ελπίδα του κυπριακού στίβου στους δρόμους
ημιαντοχής.
Ο Χρίστος κατέρριψε το Ρεκόρ στα 800 μ.,
με 1.49.39, του μεγάλου αθλητή του ΓΣΟ
Γιαννάκη Κονναρή που φάνταζε ακατάρριπτο, αφού ήταν 1.49.42, από το 1976.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Χρήστος
Δημητρίου έχει την ωριμότητα και έχει θέσει
στόχους πολύ υψηλούς.

Η περσινή συμμετοχή του στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων σίγουρα
θα του μείνει αξέχαστη. Ήταν η ευκαιρία να
καταλάβει ότι για να είσαι σε ψηλό επίπεδο
ως αθλητής, πρέπει να είσαι κατάλληλα
προετοιμασμένος σωματικά και ψυχικά, και
να θέτεις στόχους οι οποίοι μόνο με σκληρή
δουλειά μπορούν να επιτευχθούν.
Είμαι σίγουρος ότι διαθέτει και τα σωματικά
και τα ψυχικά προσόντα για να φτάσει σε
πολύ ψηλά επίπεδα. Αντιμετωπίζει την προπόνηση με επαγγελματικότητα, γυμνάζεται καθημερινά δύο φορές (υπηρετεί τη στρατιωτική
του θητεία στον Λόχο Αθλητών) και εδώ θέλω
να ευχαριστήσω τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού, την ΚΟΕΑΣ, το υπουργείο Άμυ-

Ο Χρίστος μαζί με τον προπονητή του Σπύρο Σπύρου.

νας, την Εθνική Φρουρά και τον διοικητή του
για τις διευκολύνσεις που του παρέχουν.
Εγώ προσωπικά του εύχομαι να είναι υγιής,
χωρίς τραυματισμούς και είμαι βέβαιος ότι
θα πετύχει τους στόχους του.
Σπύρος Σπύρου
Προπονητής
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ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΚΡΗ

Πάθος για τον αθλητισμό
Η Λουκία Μακρή, ως νεανίδα τότε αθλήτρια του ΓΣΠ, αντιπροσώπευσε τον Σύλλογο
σε Πανελλήνιους και Βαλκανικούς Αγώνες ως μέλος της εθνικής ομάδας στίβου
της Ελλάδας στις νεανίδες. Όπως μας αποκαλύπτει η ίδια, λατρεύει τον αθλητισμό
και ασχολείται ακόμα με διάφορα αθλήματα.
Η παλιά αθλήτρια του ΓΣΠ γεννήθηκε στην
κατεχόμενη σήμερα καταπράσινη κωμόπολη
Κυθρέα, στους πρόποδες του Πενταδακτύλου,
που σήμερα δυστυχώς είναι κατεχόμενη. Σήμερα ζει στην Έγκωμη, στη Λευκωσία. Είναι παντρεμένη με τον Κώστα Χριστοφίδη και έχουν
δύο γιούς. Τον Άνθο που είναι 22 χρονών και
τον Ιωάννη που είναι 15, οι οποίοι είναι αθλητές
του ΓΣΠ.
• Σε ποια σχολεία φοιτήσατε και πού σπουδάσατε;
Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο της Κυθρέας
το 1974. Μετά την τουρκική εισβολή ήρθαμε
στη Λευκωσία και συνέχισα στο Β’ Γυμνάσιο
Ακρόπολης, για τις δύο πρώτες τάξεις, ενώ στη
συνέχεια πήγα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο από
όπου και αποφοίτησα το 1980. Άρχισα τις σπουδές μου στο Λονδίνο, στο Harrow College of
Higher Education, όπου για δύο χρόνια παρακολούθησα γραμματειακές σπουδές και ξένες
γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Στη
συνέχεια, λόγω και του ότι ήθελα να τελειοποιήσω τα γαλλικά μου, αποφάσισα να φύγω από
την Αγγλία και να συνεχίσω στη Γαλλία. Έτσι
πήρα θέση στο Πανεπιστήμιο της Grenoble και
το 1985 πήρα το πτυχίο μου στις Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες. Διέκοψα τις σπουδές μου

«Ο αθλητισμός αλλά και
η συμμετοχή σε αγώνες
επηρέασαν και τον χαρακτήρα
μου και τη ζωή μου ολόκληρη»
για τρία χρόνια κατά τα οποία εργάστηκα στην
Κύπρο στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.
Την περίοδο αυτή ολοκλήρωσα και τη Σχολή
Ξεναγών στην Κύπρο. Στη συνέχεια, το 1988,
έφυγα για το Τορόντο του Καναδά όπου αποφάσισα να συνεχίσω για μεταπτυχιακό και έτσι
φοίτησα στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο μεταξύ
1989-91 και πήρα ΜΒΑ (Masters in Business
Administration).
• Πού εργάζεστε;
Εργάζομαι στη Λαϊκή Τράπεζα από το 1992 –
όταν επιστρέψαμε με την οικογένειά μου από
τον Καναδά. Είμαι Διευθύντρια Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης.
• Ποιος ήταν ο λόγος που σας ώθησε να
ασχοληθείτε με τον αθλητισμό;
Λατρεύω τον αθλητισμό και ασχολούμαι από
τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου. Στο δημοτικό σχολείο άρχισα να λαμβάνω μέρος σε
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αγώνες από την τετάρτη τάξη, όταν ήμουν 10
χρονών, ενώ στην πέμπτη και έκτη τάξη ήμουν
πολυνίκης αθλήτρια στους αγώνες της περιφέρειας Κυθρέας, αφού κέρδιζα τα 60 μ., τα
65 μ. εμπόδια και τη σκυταλοδρομία. Ξέρετε,
εκείνη την εποχή ο κόσμος αγαπούσε πολύ
τον αθλητισμό και κατ’ επέκταση τους αθλητές, έτσι μπορώ να πω ότι ήμουν και λίγο «διάσημη» στην Κυθρέα! Σε όλες τις τάξεις του
σχολείου (δημοτικού και γυμνασίου) λάμβανα
μέρος σε όλες τις ομάδες, στίβου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, ενώ θυμάμαι στο γυμνάσιο, η γυμνάστριά μας μου ανέθετε όλες
τις συμμαθήτριές μου για να τους κάνω εγώ
γυμναστική. Εννοείται ότι ο αθλητισμός αλλά
και η συμμετοχή σε αγώνες επηρέασαν και
τον χαρακτήρα μου και τη ζωή μου ολόκληρη.
• Με ποιο/ποια αθλήματα ασχοληθήκατε;
Ασχολήθηκα κυρίως με το σπριντ. Όπως είπα
και προηγουμένως στο δημοτικό ήμουν αθλήτρια των 60 μ. και των εμποδίων. Όταν όμως
πήγα στο γυμνάσιο, άφησα τα εμπόδια (αφού
δυστυχώς δεν ψήλωσα ανάλογα!) και ασχολήθηκα με τα 100 μ. και τα 200 μ. Όμως, όταν
ήμουν αθλήτρια του ΓΣΠ, δύο συνεχόμενες
χρονιές έλαβα μέρος και στο πένταθλο για να
βοηθήσω τον Σύλλογό μου.

www.gsp.org.cy
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1. Η φωτογραφία είναι από το 1978, από διεθνές
μίτινγκ που είχε γίνει στο Μακάριο Στάδιο. Η
Λουκία Μακρή είναι ακριβώς στη μέση, μεταξύ της
Έφης Μούζουρου και της Δώρας Παπαρέ.
2. Η Λουκία Μακρή είναι στον τρίτο διάδρομο σε
αγώνες στο εξωτερικό.
3. Φωτογραφία από τους Πανελλήνιους Γυναικών
του 1977. Ο ΓΣΠ πήρε την πρώτη θέση στη
σκυταλοδρομία 4Χ100 με Πανελλήνιο Ρεκόρ. Η
Λουκία Μακρή είναι δεύτερη από δεξιά, δεξιά της
η Νέδη Σμυρνιού και αριστερά της η Μυρούλα
Καπιτζή και η Ρένα Παγδατή.
4. Η Λουκία Μακρή με τον σύζυγό της Κώστα
Χριστοφίδη και τον μικρό της γιο Ιωάννη (15
χρονών).
5. Από τους Πανελλήνιους Νεανίδων του 1979,
στο στάδιο Καραϊσκάκη, όπου η ομάδα του ΓΣΠ
κέρδισε την πρώτη θέση στη σκυταλοδρομία
4Χ100. Η Λουκία Μακρή είναι δεύτερη από δεξιά.
Δεξιά της είναι η Μυρούλλα Καπιτζή και αριστερά
της η Γιούλα Γεωργίου.
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• Ποιοι ήταν οι προπονητές σας;
Πρώτος μου προπονητής στο ΓΣΠ ήταν ο Ντίνος Μιχαηλίδης και μετά μαζί ήταν και η Κάλλη
Χ”Ιωσήφ. Και τους δύο τους αγαπώ πολύ και
έχουν σημαδέψει πολύ τη ζωή μου.
• Ποιες ήταν οι καλύτερές σας διακρίσεις –
πότε και πού;
Την εποχή που ήμουν εγώ αθλήτρια δεν υπήρχε ο ΚΟΕΑΣ, έτσι οι κυπριακοί σύλλογοι λάμβαναν μέρος σε όλους τους Πανελλήνιους Αγώνες, ενώ οι καλύτεροι από εμάς ήταν μέλη της
εθνικής ομάδας στίβου της Ελλάδας. Οι καλύτερές μου διακρίσεις ήταν όταν κέρδισα στους
Πανελλήνιους Αγώνες Νεανίδων το 1979 και
το 1980. Αυτό με έβαλε στην εθνική ομάδα στίβου της Ελλάδας στις νεανίδες για τις χρονιές
εκείνες. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να λάβω
μέρος στους Βαλκανικούς Νεανίδων, χωρίς
όμως κανένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αφού
δυστυχώς την εποχή εκείνη ο ελληνικός αθλητι-
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σμός, και κυρίως ο γυναικείος, υστερούσε των
άλλων βαλκανικών χωρών.
• Εξακολουθείτε να ασχολείστε με τον αθλητισμό;
Σταμάτησα τον ενεργό αθλητισμό όταν τελείωσα το γυμνάσιο, δηλαδή στα 18 μου χρόνια.
Για να πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Λονδίνο, επεδίωξα και βρήκα ένα
αθλητικό κέντρο και είχα αρχίσει να προπονούμαι και μάλιστα είχα συναντήσει στο γήπεδο
και αρκετούς γνωστούς Άγγλους αθλητές της
εποχής εκείνης. Όμως ήταν κάτι το εξαιρετικά
δύσκολο, οι αποστάσεις ήταν πολύ μεγάλες
και άρα η μετακίνηση δύσκολη, τα μαθήματα
απαιτητικά και έτσι, δυστυχώς, δεν μπορούσα
να συνεχίσω. Άλλωστε, μετά την ηλικία των
18 χρονών στην ουσία γίνεσαι επαγγελματίας
αθλητής και έχει νόημα να συνεχίσει κάποιος
μόνο αν θα το κάνει σωστά. Σήμερα είμαι ενεργός υποστηρικτής. Όπως σας είπα και προη-

γουμένως και οι δύο γιοι μου είναι αθλητές του
ΓΣΠ και έτσι παρακολουθώ τον κλασικό αθλητισμό. Και χαίρομαι που βλέπω πολλούς νεαρούς αθλητές που είναι παιδιά συναθλητών και
φίλων μου. Εγώ σήμερα ασχολούμαι με διάφορα αθλήματα, και χαίρομαι να πω ότι λόγω της
ιστορίας μου ως αθλήτρια τα καταφέρνω αρκετά καλά με ό,τι ασχοληθώ. Έτσι κατά καιρούς
ασχολούμαι με το τένις, ποδήλατο, σκι, κολύμπι, περπάτημα και τελευταίως έχω αρχίσει και
zumba!
• Έχετε άλλα χόμπι;
Μου αρέσει πολύ το διάβασμα – διαβάζω λογοτεχνία, ιστορία, πολιτική, αρχαιολογία. Επίσης μου αρέσει πολύ ο τουρισμός, δηλαδή να
επισκέπτομαι νέους τόπους και να πηγαίνω στα
διάφορα μνημεία, μουσεία, να γνωρίζω νέες
κουλτούρες και πολιτισμούς. Και φυσικά μου
αρέσει πολύ ο κινηματογράφος, το θέατρο και
η μουσική.
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συνέλευση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«Σημαντική η συμβολή του ΓΣΠ
στον αθλητισμό της Κύπρου»
Στις επιτυχίες των αθλητών του ΓΣΠ τη σεζόν
που πέρασε αλλά κυρίως στην παρουσία του δισκοβόλου Απόστολου Παρέλλη στην Ολυμπιάδα
του Λονδίνου, στάθηκε ιδιαίτερα ο πρόεδρος του
Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης κατά τη λογοδοσία
του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση
πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ.
Στη λογοδοσία του ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε,
επίσης, στη σημαντική συμβολή του ΓΣΠ στον
αθλητισμό της Κύπρου, με τη σωστή οργάνωση
των ακαδημιών του και τόνισε το πλήγμα που δέχεται ο στίβος επειδή στην Κύπρο τα πάντα κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο.
Απαριθμώντας τις φετινές επιτυχίες του ΓΣΠ ο
κ. Ιωαννίδης είπε ότι ο Σύλλογος πρώτευσε στα
Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών, τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Εφήβων
και Νεανίδων, στο Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα «Τα Μάτσεια», τόσο στην κατηγορία
Ανδρών, όσο και την κατηγορία Γυναικών, στο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κορασίδων και το
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου
σ’ όλες τις κατηγορίες (Ανδρών, Γυναικών,
Εφήβων, Νεανίδων), εκτός από τις κατηγορίες
Παίδων και Κορασίδων, όπου κατέλαβε την
τρίτη θέση. Την τρίτη θέση κατέλαβε και στο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων. «Τα αποτελέσματα που ανέφερα πιο πάνω», σημείωσε
ο κ. Ιωαννίδης, «δείχνουν και τη δουλειά που
γίνεται στον στίβο. Ο ΓΣΠ απασχολεί 13 προπονητές, κυρίως παλαιούς πρωταθλητές, οι
οποίοι καθημερινά βρίσκονται εδώ και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο προ-
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πονητές που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον ΓΣΠ.
Τους Παλλάδιο Νικολάου και Λουκά Καλογήρου. Από μικρά παιδιά ήσαν αθλητές του ΓΣΠ
και συνέχισαν ως προπονητές. Πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογό μας και έχουν
αναδείξει πολλούς πρωταθλητές με εξαιρετικές
διακρίσεις. Μαζί με τον Έφορο Στίβου κ. Ντίνο
Μιχαηλίδη, πιστεύω ότι έχουν συνδέσει κυριολεκτικά τη ζωή τους με τον Σύλλογό μας. Τους
ευχαριστούμε ιδιαίτερα».
Για τους υπόλοιπους τομείς που αφορούν τον
ΓΣΠ ο πρόεδρος του ΓΣΠ ανέφερε:
Γήπεδο ποδοσφαίρου
Τη χρονιά που μας πέρασε το γήπεδο του ΓΣΠ
φιλοξένησε την εξαιρετική πορεία του ΑΠΟΕΛ
στην Ευρώπη.
Για να γίνει κατορθωτή η παραχώρηση των εγκαταστάσεών μας και η διοργάνωση αγώνων σε
τόσο υψηλό επίπεδο, χρειάσθηκε οι υπάλληλοι
του ΓΣΠ να εργάζονται αδιάκοπα. Με τις ικανότητές τους όμως και το αίσθημα ευθύνης που τους
διακρίνει, έφεραν σε πέρας το δύσκολο έργο
τους. Συγχαίρω ιδιαίτερα τον Γενικό Διευθυντή
του ΓΣΠ κ. Φοίβο Κωνσταντινίδη και μέσω αυτού
όλο το προσωπικό.
Δυστυχώς όμως πέρσι είχαμε έξαρση της βίας με
αποτέλεσμα όλοι οι αγώνες των play off να γίνουν
χωρίς θεατές και να αρχίσουμε και φέτος τους
αγώνες χωρίς θεατές.
Οι ζημιές είναι τεράστιες τόσο για το ΓΣΠ όσο
και για τις ομάδες. Δεν μπορώ να κατανοήσω
ποιους τιμωρεί η ΚΟΠ με τη διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές. Αυτοί που προκαλούν τη
βία δεν τιμωρούνται. Αντίθετα θα προκαλέσουν επεισόδια όπου και αν βρεθούν, είτε σε

αγώνες εκτός έδρας των ομάδων τους είτε
ακόμα και στην Ευρώπη. Η διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές δεν είναι η λύση, και αυτό
αποδεικνύεται από το ότι δεν έφερε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Εάν συνεχισθεί αυτή η
τακτική τα σωματεία θα κληθούν από το ΓΣΠ
για να καλύψουν τα πραγματικά έξοδά του,
δηλαδή τη διατήρηση του χορτοτάπητα, τον
καθαρισμό και τη συντήρηση του σταδίου και
να καταβάλουν τα δικαιώματα χωρίς να έχουν
εισπράξεις.
Πέρσι όλα τα έξοδα τα επωμίστηκε ο ΓΣΠ. Είναι
όμως οικονομικά αδύνατο να συνεχιστεί και φέτος η ίδια κατάσταση.
Προσπαθούμε μαζί με το ΑΠΟΕΛ, την Ομόνοια
και τον Ολυμπιακό να εγκαταστήσουμε σύστημα
ελέγχου, το οποίο να εντοπίζει τους ταραξίες.
Ελπίζουμε να το επιτύχουμε. Από τον ΚΟΑ δεν
είχαμε οποιαδήποτε βοήθεια γι’ αυτό το θέμα.
Πρέπει και ο ΚΟΑ να μελετήσει τρόπους για να
καταστείλουμε τη βία. Εμείς που βλέπουμε την
πραγματική εικόνα του προβλήματος μακριά από
δηλώσεις και συνεδριάσεις, που προβάλλονται
από την τηλεόραση, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε
εισηγήσεις.
Οι μικρές ομάδες των ταραξιών στο τέλος θα
διώξουν από τα γήπεδα τους φιλάθλους. Για
να καταλάβετε πώς μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι
απλώς αναφέρω ότι στο Διεθνές Συνέδριο για τη
Βία, που έγινε στη Βιέννη πριν ένα μήνα, είχαν
προβληθεί τέσσερα περιστατικά με επεισόδια
που αμαύρωσαν τον αθλητισμό. Τα δύο αφορούσαν την Κύπρο. Το ένα, το οποίο και προβαλλόταν συνεχώς πίσω από τους ομιλητές, αφορούσε
τον «οπαδό» του ΑΠΟΕΛ που είχε σκαρφαλώσει
στο προστατευτικό δίκτυ στον αγώνα με τη Ρεάλ.

www.gsp.org.cy

Πέθανε ο προπονητής
Βασίλ Κρούμωφ

Από αριστερά, ο προπονητής του Απόστολου Παρέλλη, Κυριάκος Βασιλειάδης, ο Απόστολος Παρέλλης, ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Δώρος Ιωαννίδης και ο
έφορος αθλητισμού στίβου και σταδίου ΓΣΠ, Ντίνος Μιχαηλίδης.

Δυστυχώς κάποιοι δεν επιθυμούν να συμμορφωθούν και δημιουργούν προβλήματα και στους σωστούς φιλάθλους.
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο
Τα μέλη μας ενημερώνονται για τον Σύλλογο
μέσα από το Τριμηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο.
Ήδη η ανταπόκριση για το ενημερωτικό δελτίο είναι μεγάλη. Το αποστέλλουμε στα σχολεία και σε
άλλους οργανισμούς, ώστε να ενημερώνονται για
τον στίβο.
Σε μια προσπάθεια να καλυτερεύσουμε την έκδοση, ζητούμε από όσους ενδιαφέρονται να
αποστέλλουν τα δικά τους άρθρα και εισηγήσεις
γύρω από τον στίβο και τον αθλητισμό, ώστε με τη
δημοσίευσή τους να ακούγονται όλες οι απόψεις.
Μάλιστα ζητούμε από τους παλαιούς αθλητές να
μας αποστέλλουν τις δικές τους αφηγήσεις και
φωτογραφικό υλικό για να δημοσιεύονται και να
μαθαίνουν οι νεότεροι την ιστορία του ΓΣΠ.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε στις
προηγούμενες εκλογές συνεχίζει αφού δεν
έχουν υποβληθεί άλλες υποψηφιότητες.
Αποχωρεί από τη διοίκηση του ΓΣΠ ο κ. Κώστας
Ματσουκάρης. Έχει υπηρετήσει τον ΓΣΠ για 42
ολόκληρα χρόνια. Έζησε τις καλές αλλά και τις
άσχημες στιγμές του Συλλόγου. Υπήρξε Έφορος
Στίβου με εξαιρετική επιτυχία. Ευτύχισε να συνδέσει το όνομά του με την ανέγερση του νέου σταδίου του ΓΣΠ. Γι’ αυτή του την προσφορά τα μέλη
μας τον ανέδειξαν «ισόβιο» μέλος του Συλλόγου
μας. Έχει όλα τα δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Οι εκλεγέντες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
είναι οι:
1. Θεόδωρος Ιωαννίδης
2. Ντίνος Μιχαηλίδης

3. Γεώργιος Μιτσίδης
4. Χριστόδουλος Συμεωνίδης
5. Κώστας Σχίζας
6. Κώστας Κουτσοκούμνης
7. Αλέξανδρος Φιλίππου
8. Νεοκλής Λυσάνδρου
9. Πάρις Παπαέλληνας
10. Ανδρέας Κωνσταντινίδης
11. Ιάκωβος Γαβάς
12. Κώστας Τσιάππας
13. Ανδρέας Φωτιάδης
14. Δημήτρης Ιωάννου
Οι δεκατέσσερις εκλεγέντες μαζί με τα τρία άτομα
που υπέδειξε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, που είναι
οι Κώστας Κωνσταντινίδης, Μαρίνος Κλεάνθους
και Στέλιος Γεωργίου, σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου θα αποτελέσουν το νέο 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ για τη διετία
2012-2014.
Τιμή στον Απόστολο Παρέλλη
Μετά από πολλά χρόνια ο ΓΣΠ έστειλε αθλητή
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο πρωταθλητής του
ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης, αφού εξασφάλισε
την πρόκριση πιάνοντας το όριο και σημειώνοντας νέο Παγκύπριο Ρεκόρ, εκπροσώπησε την
Κύπρο επάξια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου. Πήρε την 13η θέση.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» τίμησε
τον Απόστολο, καθώς και τον προπονητή του Κυριάκο Βασιλειάδη, κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης.
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ στην ομιλία του τόνισε σχετικά: «Τον Απόστολο Παρέλλη, έναν αθλητή μας
με εξαιρετικό ήθος και εργατικότητα τον συγχαίρουμε ιδιαίτερα και τον τιμούμε. Ευχόμαστε οι
προσπάθειές του να ευοδωθούν στο μέλλον και
να γίνει παράδειγμα για τους πιο μικρούς αθλητές. Ιδιαίτερα συγχαίρουμε τον προπονητή του».

Απεβίωσε την 1ην Ιανουαρίου
2013 ο προπονητής στίβου
του ΓΣΠ και της εθνικής ομάδας της Κύπρου Βασίλ Βασίλεβ Κρούμωφ σε ηλικία 80
χρόνων.
Ο εκλιπών υπήρξε αρχιπροπονητής της εθνικής ομάδας
ρίψεων της Βουλγαρίας για
πολλά χρόνια. Αθλητές και
αθλήτριες που είχε κάτω από
την προπονητική του ευθύνη ήταν από τους
κορυφαίους του κόσμου και είχαν κατακτήσει
συνολικά οκτώ μετάλλια σε ολυμπιακούς και
παγκόσμιους αγώνες. Μεταξύ αυτών ήταν οι
Σβετλάνα Χρίστοβα, Στεφανία Σίμοβα, Μαρία
Πέτκοβα και Ιβάν Τάνεφ.
Το 1990 μέσα στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Βουλγαρίας ο ΚΟΑ
και η ΚΟΕΑΣ αποφάσισαν την κάθοδό του στην
Κύπρο για ένα χρόνο. Έμελλε όμως να μην φύγει ξανά από το νησί και να περάσει τα υπόλοιπα
χρόνια της ζωής μέχρι το θάνατό του .
Από το 1990 που βρίσκεται στην Κύπρο προπόνησε σημαντικούς αθλητές/τριες όπως οι
Γιάννης Ζησιμίδης (κάτοχος του παγκυπρίου
ρεκόρ στα 100μ. με 10.11), η Ολυμπία Μενελάου (κάτοχος του παγκυπρίου ρεκόρ στη
σφαιροβολία με 16.71μ. και πρώην κάτοχος
του παγκυπρίου ρεκόρ στο τριπλούν), την Έλλη
Ευαγγελίδου (πρώην κάτοχο του παγκυπρίου
ρεκόρ στη σφαιροβολία), τη Χρύσω Γεωργίου
(πρώην κάτοχο του ρεκόρ ακοντίου), την Αλεξάνδρα Κλατσιά (πρώην κάτοχο του παγκυπρίου ρεκόρ στη δισκοβολία) και πρόσφατα
τους Μιχάλη Κλατσιά και Απόστολο Τσακιστό
κατόχους των παγκυπρίων ρεκόρ εφήβων στη
δισκοβολία και σφαιροβολία αντίστοιχα.

Εισπράξεις συνδρομών μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ, κατά τη
διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας του, αποφάσισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι εισπράξεις συνδρομών των μελών θα γίνονται
με τους πιο κάτω τρόπους:
1. Με τραπεζική εντολή / Standing Order
2. Κατάθεση σε λογαριασμό του Συλλόγου
που θα τους δοθεί
3. Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω JCC Smart
4. Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του
Συλλόγου.

7

ειδήσεις

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

«Ντίνο σ’ ευχαριστούμε»
Εκδήλωση προς τιμή του Ντίνου Μιχαηλίδη,
για την 14χρονη προσφορά του στο Εθνικό
Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ), διοργάνωσε ο Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού στις 3 Δεκεμβρίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα “CYTA - Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό
Μέγαρο στη Λευκωσία. Ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Ντίνο σ’ ευχαριστούμε».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό για τον Ντίνο Μιχαηλίδη, ενώ ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Πάμπος
Στυλιανού, εκ μέρους του Οργανισμού, του
απένειμε τιμητικό έπαθλο.
Η απονομή του τιμητικού επάθλου έγινε
στην παρουσία και 14 παιδιών του ΕΣΥΑΑ,
όσα και τα χρόνια που υπηρέτησε ο Ντίνος
Μιχαηλίδης το πρόγραμμα.
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο πρόεδρος του ΚΟΑ ανέφερε ότι «ο Ντίνος Μιχαηλίδης, ένας πραγματικός αθλητάνθρωπος,
ταύτισε το όνομά του με την ιστορία και την
ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού και
για έξι σχεδόν δεκαετίες ανέπτυξε πλούσια
και πολυσχιδή δράση και δραστηριότητα».
Ο κ. Στυλιανού είπε επίσης ότι ο κ. Μιχαηλίδης «τόσο ως παιδαγωγός, όσο και ως
διοικητικός παράγοντας, καταξιώθηκε ως
ένας από τους βασικούς σκαπανείς της προόδου και της ανάπτυξης του αθλητισμού μας».
Για τη ζωή, το έργο και την προσφορά του Ντίνου Μιχαηλίδη στον αθλητισμό, μίλησε το μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ Σπύρος
Σπύρου, πρώην πρωταθλητής και νυν προπονητής στίβου, ο οποίος θήτευσε με τον Ντίνο Μιχαηλίδη. Μεταξύ άλλων ανέφερε «η αναγνώριση
και η καταξίωση δεν χαρίζεται σε κανέναν, αλλά
κερδίζεται και ο Ντίνος Μιχαηλίδης τα κέρδισε
μέσα από την προσφορά, τη δράση και τα επιτεύγματά του είτε ως αθλητής, είτε ως προπονητής, είτε ως παράγοντας ή διοικητικό στέλεχος,

O Ντίνος Μιχαηλίδης (αριστερά) μαζί με τον πρόεδρο του ΚΟΑ Πάμπο Στυλιανού. Δεξιά, μαζί με τη σύζυγο και τα δύο τους παιδιά.

αλλά πάνω από όλα ως άνθρωπος. Καταξίωση
και επιτεύγματα που τυγχάνουν της καθολικής
αναγνώρισης και επαίνου, στην Κύπρο και στο
εξωτερικό. Για το έργο και την προσφορά του
οι τιμές και οι διακρίσεις που του αποδόθηκαν,
από σημαντικούς αθλητικούς φορείς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, είναι αμέτρητες». Ο
κ. Σπύρου είπε επίσης ότι «σταθμός για την
πορεία και τη μετέπειτα εξέλιξη του κλασικού
μας αθλητισμού αποτελεί η παρουσία του Ντίνου Μιχαηλίδη για 20 σχεδόν χρόνια ως προπονητή του ΓΣΠ». Ο Σπύρος Σπύρου τόνισε
εξάλλου ότι «αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥΑΑ, μέσω
των σωματείων, ενεργοποιούνται πέραν των
δέκα χιλιάδων παιδιών, ηλικίας 12-18 χρόνων.

Από το Εθνικό πρόγραμμα του Οργανισμού
αναδείχθηκαν ταλέντα, τα οποία στη συνέχεια
ανελίχτηκαν, φτάνοντας σε διεθνείς διακρίσεις. Ο εντοπισμός αυτών των ταλέντων έγινε
χάρη στη δουλειά των ανθρώπων του ΕΣΥΑΑ
με την καθοδήγηση του υπευθύνου τους, Ντίνου Μιχαηλίδη. Ο ΚΟΑ και το ΕΣΥΑΑ καμαρώνουν και περηφανεύονται για τις ανεπανάληπτες επιτυχίες και την εξαιρετική αγωνιστική
παρουσία των παιδιών που αναδείχθηκαν
μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα, όπως
οι: Παύλος Κοντίδης, Μάρκος Παγδατής, Κυριάκος Ιωάννου, Ελένη Αρτυματά, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Στάθης Αλωνεύτης και
πολλοί άλλοι».

Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου: Νέος πρόεδρος ο Ντίνος Μιχαηλίδης
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), σε συνεδρία του, στις 30 Οκτωβρίου 2012, όρισε τα
μέλη της Εφορείας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου
(ΕΟΑΚ), τα οποία θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους για την επόμενη τετραετία.
Νέος πρόεδρος της ΕΟΑΚ ορίστηκε το επίτιμο μέλος της ΚΟΕ κ.
Ντίνος Μιχαηλίδης. Ορίστηκαν, επίσης, τα έξι μέλη της εφορείας,
Κάλλη Χατζηιωσήφ, Απόστολος Αποστολίδης, Ανδρέας Γεωργιάδης, Λίτσα Ιακωβίδου, Πάνος Ραζής και Κώστας Παναγίδης.
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Ο κ. Μιχαηλίδης αντικαθιστά στη θέση του προέδρου τον κ. Σοφοκλή Χαραλαμπίδη, ο οποίος εξελέγη, στην τελευταία εκλογική
συνέλευση της ΚΟΕ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΚΟΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «θα
σταθεί αρωγός στις προσπάθειες της νέας Εφορείας για ευόδωση των
στόχων της Ακαδημίας, τόσο προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης
των ασχολουμένων με τα θέματα του αθλητισμού, όσο και αυτήν της
διάδοσης των Ολυμπιακών Αξιών, και εύχεται στα μέλη που συνθέτουν
την Εφορεία κάθε επιτυχία στο έργο που έχουν αναλάβει».

www.gsp.org.cy
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Ο ΓΣΠ νικητής σε όλες τις κατηγορίες
Με νικητή τον Γ. Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ και στις έξι
κατηγορίες διεξήχθησαν, στις 29 Δεκεμβρίου
2012, στο Παλαιομέτοχο, τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου, που είναι ενταγμένα στον Αγωνιστικό Προγραμματισμό του 2013.
Ο Κασαχούν Κεμπέλ του ΓΣΠ πρώτευσε στο
δρόμο 10.000 μέτρων Ανδρών, με χρόνο
32.42.2. Στον δρόμο 4.000μ. Γυναικών πρώτευσε η Ελπίδα Χριστοδουλίδου του ΓΣΠ με
χρόνο 14.32.3.
Στα 6000μ Εφήβων νικητής αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους του ΓΣΠ με 19.50.1

και στα 3000μ Νεανίδων η Μερόπη Παναγιώτου επίσης του ΓΣΠ με επίδοση 10.41.3.
Ο Μάριος Τσαπατσούλης του ΓΣΟ ήταν ο νικητής στα 3000μ. Παίδων με 9.50.9 και στα
3000μ Κορασίδων η Χρυστάλλα Χατζηγιάγκου
του ΓΣΠ με 7.26.9.
Για πρώτη χρονιά διεξήχθησαν και αγωνίσματα για αθλητές/τριες κάτω των 15 ετών πάνω
σε δοκιμαστική βάση. Συγκεκριμένα έγινε το
αγώνισμα των 1500μ. και νικητές αναδείχθηκαν ο Νικόλας Σταύρου του ΓΣΠ και η Ευανθία Κωνσταντίνου του ΓΣΟ.

Εκδηλώσεις στο Allegra
Σημαντικές φιλοξενίες τόσο αθλητών όσο και
εκδηλώσεων είχε από τον Οκτώβριο μέχρι
τον Δεκέμβριο ο ξενώνας Allegra στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ.
Οι Κύπριοι πρωταθλητές του στίβου Ελένη
Αρτυματά (200 μ.) και Παναγιώτης Ιωάννου
(100 μ.) θα κάνουν τη φετινή προετοιμασία
τους, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο του
2013 χρησιμοποιώντας τόσο τις εγκαταστάσεις του Allegra όσο και του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ.
Εξάλλου, τον Δεκέμβριο, για προετοιμασία,
ήταν στο Allegra για 15 μέρες οι Έλληνες
πρωταθλητές Περικλής Ιακωβάκης (400 μ.
με εμπόδια) και Πέτρος Κυριακίδης (400 μ.).
Τους αθλητές συνόδευε η προπονήτριά τους
Μαρία Σωτηρακοπούλου.
Να σημειώσουμε ότι αυτό τον χειμώνα στο
Allegra θα κάνουν την προετοιμασία τους, για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ρίψεων της Αυστρίας. Οι αθλητές
θα συνοδεύονται από τον προπονητή τους.

Από ποδοσφαιρικής πλευράς, εκτός από το
ΑΠΟΕΛ και την Εθνική Κύπρου, που φιλοξενούνται μόνιμα στο Allegra πριν από τα παιχνίδια τους, τον Νοέμβριο φιλοξενήθηκε και
η Αλκή Λάρνακας πριν από τον αγώνα της με
την Ομόνοια. Οι παράγοντες της Αλκής δήλωσαν πλήρως ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που πρόσφερε το Allegra.
Επίσης, οι Ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, από τον
Οκτώβριο, χρησιμοποιούν το Allegra για το
γεύμα και την προετοιμασία τους πριν από
κάθε αγώνα.
Στις ξεχωριστές φιλοξενίες που είχε το
Allegra το φθινόπωρο ήταν και μια ομάδα
ποδηλατιστών από τη Γαλλία, η οποία αποτελείτο από άτομα μεταξύ 60 και 70 χρόνων. Οι
ποδηλατιστές συνδύασαν τη διαμονή τους με
ποδηλασία σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας.
Το φθινόπωρο, τους χώρους του Allegra για
σεμινάρια χρησιμοποίησαν και διάφορες
εταιρείες.

Συνάντηση με Δήμαρχο Στροβόλου

Προπονητικό σεμινάριο IAAF
H Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού
Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), σε συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΚΟΕ), διοργάνωσαν, από τις 14 μέχρι τις 23
Δεκεμβρίου, προπονητικό σεμινάριο στίβου
που κάλυψε το πρώτο επίπεδο της προπονητικής πυραμίδας της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αθλητισμού (IAAF). To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ.

Παράνομη η στάθμευση στα
πεζοδρόμια γύρω από το γήπεδο
Πραγματοποιήθηκε στο ΓΣΠ, στις 15 Νοεμβρίου 2012, σύσκεψη υπό την προεδρία του
δημάρχου Στροβόλου, δρα Λάζαρου Σαββίδη, στην οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα
οδικής ασφάλειας και στάθμευσης οχημάτων
κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρκών αγώνων.
Στη συνάντηση, εκτός τον Δήμο Στροβόλου,
εκπροσωπήθηκαν το τμήμα Δημοσίων Εργων, ο ΓΣΠ και από πλευράς αστυνομίας η
Τροχαία Λευκωσίας.
Αφού ανταλλάγησαν διάφορες απόψεις, συμφωνήθηκε να εφαρμοστεί εντός Ιανουαρίου η
νομοθεσία σε ό,τι αφορά την παράνομη στάθμευση τόσο επί των πεζοδρομίων όσο και επί
της κεντρικής νησίδας και του οδοστρώματος
σε όλους τους δρόμους γύρω από το ΓΣΠ. Το
μέτρο αυτό υπολογίζεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 15 Ιανουαρίου 2013.
Προηγουμένως θα αρχίσει έντονη προσπάθεια διαφώτισης των φιλάθλων για την πρόθεση του δήμου και της αστυνομίας να πατάξουν την παράνομη στάθμευση στην περιοχή.
Μετά τις 15 Ιανουαρίου μέλη της αστυνομικής
δύναμης και τροχονόμοι του δήμου θα προβαίνουν σε καταγγελίες όσων παρανομούν.

Συνάντηση με τον δήμαρχο Στροβόλου, δρα Λάζαρο Σαββίδη, είχε αντιπροσωπεία του
ΓΣΠ, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, για συζήτηση διαφόρων θεμάτων που έχουν σχέση με
την ασφάλεια του κόσμου που επισκέπτεται το Στάδιο. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΓΣΠ, έγινε για να συζητηθούν παρατηρήσεις που έγιναν από την Πυροσβεστική υπηρεσία, για κατασκευαστικές βελτιώσεις σε διάφορους χώρους του Σταδίου.
Προηγήθηκαν διάφορες συναντήσεις για επίλυση των προβλημάτων και πάρθηκαν κάποια
άμεσα μέτρα από πλευράς του Συλλόγου για την ασφάλεια όσων επισκέπτονται το Στάδιο
ποδοσφαίρου. Στη συνάντηση στις 2 Νοεμβρίου καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα ούτως
ώστε το Στάδιο ΓΣΠ να πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο δρ Σαββίδης, ο οποίος συνοδευόταν από τον δημοτικό γραμματέα του Δήμου Στροβόλου κ. Ανδρέα Λάμπρου και τη δημοτική μηχανικό κ.
Άννα Καρύδη, είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε χώρους του Αθλητικού Κέντρου, όπως
τον ξενώνα Allegra, το Εθνικό Στάδιο Στίβου και το γυμναστήριο Sports Dimension και να
ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας τους.
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Νικητής ο Κεμπέλ στον Μαραθώνιο Λευκωσίας
Πρώτη νίκη στον Αγώνα Δρόμου 10 χιλιομέτρων
του 3ου Μαραθώνιου Λευκωσίας (3ος Quantum
Nicosia Marathon) πέτυχε ο αθλητής του ΓΣΠ
Κασαχούν Κεμπέλ. Ο αθλητής τερμάτισε με
χρόνο 0:31:45.982.
Ο Μαραθώνιος Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το
σπουδαιότερο διεθνές, κοινωνικό, πολιτιστικό,
αθλητικό γεγονός που φιλοξενούν οι δρόμοι της
Λευκωσίας.
Ο Quantum Nicosia Marathon διοργανώνεται
από το Ίδρυμα «Αθανάσιος Κτωρίδης» και τον
Δήμο Λευκωσίας και σε αυτόν συμμετείχαν φέτος δρομείς από όλο τον κόσμο. Υποστηρίζεται
από το υπουργείο Παιδείας, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕΑΣ, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και
άλλους θεσμικούς φορείς. Φέτος φιλοξενήθηκε, για πρώτη φορά στα αθλητικά χρονικά της
Κύπρου, η «Φλόγα του Μαραθωνίου» με τη συνεργασία του ΣΕΓΑΣ και της ΟΕ του Κλασικού
Μαραθωνίου Αθηνών.
Ο Quantum Nicosia Marathon περιλάμβανε
φέτος τον Κλασικό Μαραθώνιο Δρόμο, απόστασης 42.195 μ., τον Ημιμαραθώνιο Δρόμο,

21.095 μ., τον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ., τον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. και τον Αγώνα Δρόμου Κοινωνικής Προσφοράς «UNICEF RUN», 1000 μ.

Στην Αθήνα
Τη δεύτερη θέση στον Αγώνα Δρόμου 10 χιλιομέτρων του 30ού Κλασικού Μαραθώνιου της
Αθήνας κατέλαβε ο αθλητής του ΓΣΠ Κασαχούν
Κεμπέλ. Ο Κεμπέλ τερμάτισε με χρόνο 31:55.
Ο 30ός Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Νοεμβρίου. Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών κατέχει
μοναδική θέση στο παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθαι, αφού είναι ο μόνος που πραγματοποιείται
με βάση την αυθεντική Ολυμπιακή Μαραθώνια
Διαδρομή των 42.195 μέτρων, με σημείο εκκίνησης τον Μαραθώνα και σημείο τερματισμού το
Παναθηναϊκό Στάδιο.
Η φετινή διοργάνωση συνέπεσε με τον εορτασμό των 30 χρόνων της AIMS, της Διεθνούς
Ένωσης Μαραθωνίων Δρόμων που ιδρύθηκε
τον Μάιο του 1982 στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή και του Μαραθωνίου της Αθήνας.
Εκτός από την Κλασική Διαδρομή του Μαραθωνίου υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής στο Δυναμικό Βάδισμα, στον ανοικτό Λαϊκό Αγώνα των
5 χλμ., στον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ., ενώ για τα
παιδιά υπήρχε αγώνας 700 μέτρων.

Εικόνες από το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το
παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στο βιβλίο
«Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-1960», του
δημοσιογράφου-αθλητικού συντάκτη και
μέλους του ΓΣΠ Γιώργου Μελετίου. Πολλές
από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται
στο βιβλίο δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ ξανά.
Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε σε
κάθε τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου
κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.
Πάνω, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στις 24
Οκτωβρίου του 1953 στο στάδιο ΓΣΠ. Η ενοποίηση (της ΚΟΠ και της ΚΕΠΟ) ήταν καρπός
επίμονης, αδιάλειπτης και εργώδους προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε με πρωτεργάτες
μερικούς μετριοπαθείς παράγοντες του ΑΠΟΕΛ. Από πλευράς των σωματείων της ΚΕΠΟ
καίριο ρόλο στην ενοποίηση διαδραμάτισε η Ομόνοια. Στο πρώτο φιλικό παιγνίδι μεταξύ
των δυο ομάδων νικητής ήταν το ΑΠΟΕΛ με 2-0.
Στη φωτογραφία παρατεταγμένες οι δύο ομάδες πριν από την έναρξη του αγώνα.
Αριστερά το ΑΠΟΕΛ με αρχηγό τον Κώστα Ταλιάνο και δεξιά η Ομόνοια με αρχηγό τον
Αγησίλαο Τσιαλή, ο οποίος από το 1944 έως το 1948 ήταν ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ.
Ο Τσιαλής όπως και πολλοί ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ με τις προτροπές αλλά και τις
ενέργειές τους συνέβαλαν καθοριστικά στην ενοποίηση του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Άξιον αναφοράς είναι πως, μετά τα γεγονότα του 1948 και για πολλά χρόνια, οι δεσμοί
φιλίας των τιμωρηθέντων από το ΑΠΟΕΛ με τους πρώην συμποδοσφαιριστές τους αλλά
και με πολλά μέλη του Συμβουλίου των γαλαζοκιτρίνων διατηρήθηκαν. Γενικά οι σχέσεις
των δυο σωματείων στη δεκαετία του ’50 ήταν σε πολύ καλά επίπεδα και το κλίμα που
επικράτησε ήταν συναινετικό. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος επίσημος αγώνας μεταξύ των
δύο ομάδων έγινε στις 12/12/1953 και έληξε ισόπαλος 0-0.
Αριστερά, το στιγμιότυπο είναι από την αναμέτρηση ΑΠΟΕΛ-Ομόνοιας το 1955, στην
περιοχή των πρασίνων.
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Ο ζωγραφικός πίνακα δίδει μιαν εικόνα για το πως παιζόταν το
ποδόσφαιρο στους δρόμους του Λονδίνου γύρω στα 1314. Τα θύματα
υπήρξαν πολλά και για τον λόγο αυτό ο Εδουάρδος Β΄ το απαγόρευσε.

Ιστορική αναδρομή του ποδοσφαίρου
Υπάρχει η εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο πρωτοεμφανίστηκε στη Μεγάλη
Βρετανία και διαδόθηκε στον υπόλοιπο κόσμο μέσω των αποικιών της. Στην
πραγματικότητα, όμως, η αρχαιολογική σκαπάνη μας βοήθησε να μάθουμε
ότι παιγνίδια με σφαίρα-(ένα πρωτόγονο είδος μπάλας) ήταν γνωστά σε λαούς που έζησαν εδώ και 6000 χρόνια.
Το πέρασμα του χρόνου, οι γεωφυσικές μεταβολές και τα προβλήματα που
αντιμετώπιζαν τότε οι λαοί, δημιούργησαν μεγάλα κενά στην αναζήτηση των
πηγών για την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τούτο ανάγκασε τους ερευνητές,
τους ιστορικούς και τους εθνολόγους να καταφύγουν σε πρωτόγονους λαούς και εκεί να αναζητήσουν την προϊστορία του ποδοσφαίρου.
Μάθαμε, λοιπόν, ότι οι πρωτόγονοι λαοί αρέσκονταν, γενικά, στα σφαιριστικά παιγνίδια, όπως γίνεται και σήμερα με τους λεγόμενους πολιτισμένους λαούς. Με σφαίρες πρωτόγονης κατασκευής έπαιζαν διάφορα
παιγνίδια με τα χέρια και τα πόδια ή και με τα δύο, σε όλες τις γωνιές
της Γης.
Από τους αρχαίους ανατολικούς λαούς, οι Αιγύπτιοι ασχολούνταν με
ένα είδος ποδοσφαίρου από το 3000 π.Χ. Στην Κίνα, όπως απέδειξε ο
Άγγλος αρχαιολόγος Τζιάιλς, το ποδόσφαιρο ήταν γνωστό από το 1000
π.Χ. και μάλιστα ενέπνευσε τον Λι Γι (50-130 μ.Χ.) να γράψει και σχετικό
ποίημα. Στην Ιαπωνία ήταν γνωστό από το 700 μ.Χ. με το όνομα «Κεμαρί». Στους Έλληνες τα σφαιριστικά παιγνίδια είναι γνωστά από την Ομηρική εποχή. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο (είδος ποδοσφαίρου) αν και δεν
υπάρχει σαφής μαρτυρία, επικρατεί η γνώμη (Καρλ Μάικλ) πως οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν το ποδόσφαιρο. Μάλιστα σε ανασκαφές που έγιναν
στη Σαμοθράκη, ο Έλληνας αρχαιολόγος Ανδρέας Βαβρίτσας, μαζί με
την Αμερικανίδα αρχαιολόγο Ελίζαμπεθ Ντούζμπερι, ανακάλυψαν ένα
πήλινο ομοίωμα της σημερινής δερμάτινης μπάλας.
Οι Ρωμαίοι γνώριζαν και έπαιζαν ένα ιδιόρρυθμο ποδόσφαιρο, το οποίο και
διέδωσαν στην Ευρώπη οι λεγεωνάριοι του Καίσαρα. Στην Ιταλία, όπως υποστήριξε ο Ιταλός ερευνητής Καβαζάνα, το ποδόσφαιρο εμφανίστηκε με το
όνομα «κάλτσιο» από το 1400 μ.Χ.
Για το αγγλικό ποδόσφαιρο επίσημα στοιχεία υπάρχουν από τον 9ο
μ.Χ. αιώνα, αν και μερικοί επιμένουν πως το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει
την αρχή του σε μια απλή και μακάβρια ιστορία, που ανταποκρίνεται
στα άγρια έθιμα μιας πρωτόγονης εποχής, αφού χρησιμοποιούσαν

σαν μπάλα ανθρώπινα κεφάλια.
Στη Γαλλία το ποδόσφαιρο, παρά τις συνεχείς απαγορεύσεις, γνώρισε μεγάλη άνθηση τον 14ο αιώνα και οι Γάλλοι ισχυρίζονται ότι αυτοί διέδωσαν το
εξελιγμένο ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι οι Άγγλοι
καθιέρωσαν τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου που παίζεται σήμερα το
1846.
Είναι γεγονός πως το ποδόσφαιρο με την εμφάνισή του δέχθηκε επικρίσεις, αλλά αυτές κράτησαν από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Έκτοτε, οι
Άγγλοι και ιδιαίτερα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια άρχισαν να καλλιεργούν
με εντατικό ρυθμό το ποδόσφαιρο με αποτέλεσμα να το μετατρέψουν σε
άθλημα.
Το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο που ιδρύθηκε ήταν, στην Αγγλία, το
Forest Club.
Το πρώτο, όμως, επαγγελματικό σχετικά ποδοσφαιρικό σωματείο που ιδρύθηκε ήταν το 1862 η Νοτς Κάουντι και ακολούθησε τον επόμενο χρόνο η
Στόουκ Σίτι.
Δεν χρειάστηκε παρά μια δεκαετία για να κατακτήσει το ποδόσφαιρο ολόκληρη την Αγγλία που άρχισε να διοργανώνει επίσημες διοργανώσεις. Μερικά χρόνια αργότερα το ποδόσφαιρο, σαν άθλημα πλέον, άρχισε να κατακτά
την Ηπειρωτική Ευρώπη και απλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, για να καταστεί το πιο δημοφιλές άθλημα.
Οι ιστορικοί σταθμοί του ποδοσφαίρου είναι:
1846 Στο Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ καθορίζονται οι κανόνες του παιχνιδιού
1862 Ιδρύεται ο πρώτος επαγγελματικός σύλλογος (Νοτς Κάουντι)
1871 Διεξάγεται η πρώτη επίσημη διοργάνωση στον κόσμο. το Κύπελλο
Αγγλίας
1872 Ιδρύεται ο πρώτος σύλλογος στην Ηπειρωτική Ευρώπη, η Γαλλική
Χάβρη
1885 Νομιμοποιείται στην Αγγλία ο επαγγελματισμός
1904 Ιδρύεται η Παγκόσμια Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου η FIFA
1930 Διεξάγεται το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ντίνος Μιχαηλίδης
Έφορος Στίβου και Σταδίου ΓΣΠ

11

ποδόσφαιρο

Έναρξη Β΄ Γύρου
στο Πρωτάθλημα
Α΄ Κατηγορίας
Το τριήμερο 8 με 10 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε
ο Α’ Γύρος του Παγκύπριου Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α’ Κατηγορίας και το αμέσως επόμενο
Σαββατοκύριακο, 15-16 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η 14η αγωνιστική. Βάσει του προγράμματος της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ο Β’ Γύρος
του Πρωταθλήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί το
Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου 2013 και το αμέσως
επόμενο Σαββατοκύριακο θα αρχίσει η Β’ Φάση του
Πρωταθλήματος.
Όπως είναι γνωστό και οι τρεις ομάδες της Λευκωσίας, που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας, ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Ολυμπιακός, χρησιμοποιούν για τη φετινή σεζόν ως έδρα τους το στάδιο ΓΣΠ.
• Η Ομόνοια, από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του
Οκτωβρίου, έπαιξε εντός έδρας με Ένωση Νέων Παραλιμνίου (27 Οκτωβρίου), με Αλκή (11 Νοεμβρίου),
με ΑΕ Πάφος (24 Νοεμβρίου), με Ολυμπιακό (3 Δεκεμβρίου) και με Εθνικό Άχνας στις 22 Δεκεμβρίου.
Οι επόμενοι αγώνες της Ομόνοιας στο ΓΣΠ θα είναι
με την ΑΕΛ, για την 17η αγωνιστική (13 Ιανουαρίου)
και θα παίξει με το ΑΠΟΕΛ για την 18η αγωνιστική στις
19 Ιανουαρίου αλλά θα είναι «φιλοξενούμενη». Ακολούθως θα παίξει στο ΓΣΠ με την Ανόρθωση στις 26
Ιανουαρίου, με τη Δόξα Κατωκοπιάς στις 10 Φεβρουαρίου, με τον Απόλλωνα Λεμεσού στις 2 Μαρτίου,
με τον Ολυμπιακό θα είναι «φιλοξενούμενη» (στις 16
Μαρτίου) και για την τελευταία αγωνιστική του Β’ Γύρου θα φιλοξενήσει τη Νέα Σαλαμίνα στις 30 Μαρτίου.

Σχολή
προπονητών ΚΟΠ
• Το ΑΠΟΕΛ έπαιξε εντός έδρας με Ολυμπιακό (22
Οκτωβρίου), με Αγία Νάπα (5 Νοεμβρίου), με ΑΕΚ
(18 Νοεμβρίου), με Ανόρθωση (8 Δεκεμβρίου) και με
την Ένωση Νέων Παραλιμνίου (15 Δεκεμβρίου). Στη
συνέχεια το ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την Αλκή στις 5
Ιανουαρίου για την 16η αγωνιστική, θα είναι γηπεδούχος στον αγώνα με την Ομόνοια στις 19 Ιανουαρίου
ενώ θα είναι «φιλοξενούμενο» του Ολυμπιακού στις
27 Ιανουαρίου. Ακολούθως το ΑΠΟΕΛ θα παίξει στο
ΓΣΠ στις 2 Φεβρουαρίου με τη Νέα Σαλαμίνα, στις
23 Φεβρουαρίου με τον Εθνικό Άχνας, στις 9 Μαρτίου με την ΑΕΛ και στις 17 Μαρτίου με την Αθλητική
Ένωση Πάφος (για την προτελευταία αγωνιστική της
Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος).
• Ο Ολυμπιακός έπαιξε εντός έδρας με Ανόρθωση
(28 Οκτωβρίου), με Δόξα (10 Νοεμβρίου), με Απόλλωνα (25 Νοεμβρίου), με την ΑΕ Πάφος (9 Δεκεμβρίου), ήταν «φιλοξενούμενος» της Ομόνοιας στις 3
Δεκεμβρίου, και φιλοξένησε την Αγία Νάπα στις 23
Δεκεμβρίου. Με τον νέο χρόνο επιστρέφει στο ΓΣΠ
στις 12 Ιανουαρίου για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (17η
αγωνιστική). Στη συνέχεια θα φιλοξενήσει το ΑΠΟΕΛ
στις 27 Ιανουαρίου, την Ένωση Νέων Παραλιμνίου
στις 9 Φεβρουαρίου, την Αλκή στις 3 Μαρτίου, και
την Ομόνοια στις 16 Μαρτίου (25η αγωνιστική).

Ολοκλήρωσε η ΑΕΛ τις υποχρεώσεις της στο Europa League
H ΑΕΛ Λεμεσού ήταν η μοναδική κυπριακή ομάδα που κατάφερε να προκριθεί
φέτος σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Η περσινή πρωταθλήτρια Κύπρου, στις 20 Σεπτεμβρίου έδωσε στο ΓΣΠ, για τον 3ο
Όμιλο του Europa League, τον πρώτο της αγώνα απέναντι στη γερμανική VfL Borussia
Mönchengladbach (0-0). Η ΑΕΛ έπαιξε, επίσης, στο ΓΣΠ, με την τουρκική Fenerbahçe
(0-1), στις 25 Οκτωβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου με τη γαλλική Marseille (3-0).
Η ομάδα της Λεμεσού πήρε την τέταρτη θέση στον τρίτο όμιλο και δεν προκρίθηκε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας έτσι τις ευρωπαϊκές
της υποχρεώσεις.
Να υπενθυμίσουμε ότι 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 ως έδρα όλων των «Ευρωπαίων»
εκπροσώπων της Κύπρου (οι άλλες ομάδες ήταν το ΑΠΟΕΛ -δύο χρονιές στο
Champions League- και η ΑΕΚ Λάρνακας στο Europa League)!

Στο συνεδριακό
κέντρο και τις
γηπεδικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ
πραγματοποιήθηκαν το 2012 όλα τα
σεμινάρια προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με
τον Ετήσιο Προγραμματισμό της
Σχολής Προπονητών 2012, για
τα διπλώματα UEFA Α, Β, C και
UEFA Pro, έγιναν δώδεκα σεμινάρια, από τις 16 Ιανουαρίου
μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2012.

Κύπελλο Κύπρου
Για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Α’ - Β’ Κατηγορίας το
ΑΠΟΕΛ φιλοξένησε στο ΓΣΠ
τον Χαλκάνορα Ιδαλίου, στις
31 Οκτωβρίου. Οι αγώνες ήταν
μονοί και το ΑΠΟΕΛ εξασφάλισε
την πρόκρισή του στην επόμενη
φάση κερδίζοντας με 8-1.
Για την ίδια φάση του Κυπέλλου
ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί
εκτός έδρας με την ΑΕΖ Ζακακίου (προκρίθηκε κερδίζοντας
2-0).
Η Ομόνοια, ως Κυπελλούχος της
σεζόν 2011-2012, δεν αγωνίστηκε στην πρώτη φάση του
Κυπέλλου.
Στις 19 Δεκεμβρίου έγινε η
κλήρωση για τον δεύτερο γύρο
του Κυπέλλου, στο Συνεδριακό
Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ:
• 16/1/13, Ομόνοια – Εθνικός
Άχνας (18:00)
• 23/1/13, Ολυμπιακός - ΑΕΚ
(18:00)
• 30/1/13, ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ (18:00)

