
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ
Η 23χρονη, φέτος, αθλήτρια του 
ΓΣΠ Έλενα Στεφάνου έρχεται από 
μια επιτυχημένη χρονιά, γεγονός 
που την υποχρεώνει να βάλει 
ψηλότερους στόχους για το 2013.

Σελίδα 3

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης, 
στέλεχος σήμερα της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού 
Στίβου (ΚΟΕΑΣ), είναι ένα από 
τα μεγάλα ταλέντα που ανέδειξε 
ο κυπριακός αθλητισμός.

Σελίδες 4-5

Στο ΓΣΠ αγώνες 
του Cyprus
Women’s Cup
Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας 
κέρδισε στον τελικό στο 
ΓΣΠ τον Καναδά, με 1-0, 
και κατέκτησε το διεθνές 
τουρνουά ποδοσφαίρου Cyprus 
Women’s Cup, που διεξήχθη για 
έκτη συνεχή χρονιά στην Κύπρο.

Σελίδα 8

Το ετήσιο βραβείο «Γυναίκες και Αθλη-

τισμός» για την Κύπρο για το έτος 2012, 

απονεμήθηκε στην παλιά αθλήτρια του ΓΣΠ 

Δώρα Κυριάκου. Η βραβευθείσα προτάθη-

κε από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης για συμμετοχή 

όλων των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών 

στον ετήσιο θεσμό της ΔΟΕ “Women and 

Sport Awards”. 

Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργάνω-

σε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, 

με θέμα «Η Γυναίκα στην Κοινωνία και τον 

Αθλητισμό», στο πλαίσιο του εορτασμού της 

Ημέρας της Γυναίκας. Το συνέδριο πραγμα-

τοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου στο Ολυμπιακό 

Μέγαρο.

Σελίδα 6
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Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»
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σημαντική βράβευση για τη δώρα κυριάκου 

Ημερίδα Ρίψεων στο ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου ημερίδα ρίψεων στο Εθνικό Στάδιο Στίβου, στο ΓΣΠ. Ο 
Απόστολος Παρέλλης έδειξε στον πρώτο αγώνα της χρονιάς πως βρίσκεται σε αρκετά καλή 
κατάσταση αφού όλες του οι βολές ήταν πάνω από τα 60 μ., με καλύτερη βολή στα 62,48 μ.
Θυμίζουμε πως ο Απόστολος είναι ο κάτοχος της Παγκύπριας Επίδοσης με 65,36 μ. Ο Πέτρος Μι-
τσίδης με βολή στα 54,65 μ. κατετάγη δεύτερος και ο Φραγκίσκος Φραγκίσκου τρίτος με 50,73 μ.

www.gsp.org.cy
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Λειτούργησε τον Φεβρουάριο η νέα ιστοσελίδα του 

ΓΣΠ (www.gsp.org.cy). H αναβάθμιση της ιστοσελί-

δας γίνεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπά-

θειας του Συλλόγου για καλύτερη επικοινωνία με τα 

μέλη του, τους αθλητές του, τους λειτουργούς των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και με το κοινό.

Στη νέα ιστοσελίδα, η οποία είναι πολύ εύκολη στη 

χρήση της, δίνονται σημαντικές πληροφορίες για 

την ιστορία του ΓΣΠ και τους αθλητές του, παλιούς 

και νέους. Πολύ σημαντικό είναι το τμήμα της για 

τον κλασικό αθλητισμό ενώ γίνεται αναλυτική πα-

ρουσίαση όλων των χώρων του αθλητικού κέντρου 

του Συλλόγου.

Σελίδα 4

Εγκαινιάστηκε η νέα ιστοσελίδα του ΓΣΠ



υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»
σΤαδιο ΓσΠ
λεωΦ. ΠαΓκυΠριων, σΤροΒολοσ, Τ.Θ. 21099,
1501, λευκωσια - κυΠροσ
Τηλ: (+357) 22874050
Φαξ: (+357) 22512731
www.gsp.org.cy     info@gsp.org.cy

εκδότης
ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας
Τηλ: (+357) 22441922
Φαξ: (+357) 22519743
www.gnora.com     george@gnora.com

διοικητικό συμβούλιο Γυμναστικού συλλόγου «Τα Παγκύπρια» 
δώρος μ. ιωαννίδης Πρόεδρος 
κώστας κωνσταντινίδης  Αντιπρόεδρος Διοίκησης 

Χριστόδουλος συμεωνίδης  Αντιπρόεδρος Οικονομικών 
Γεώργιος Π. μιτσίδης  Γενικός Γραμματέας 

κώστας Τσιάππας  Ταμίας 

ντίνος μιχαηλίδης  Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου 
 

Σύμβουλοι: 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

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΣ 2013
ΜΑΡΤΙΟΣ   
16-17  13ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ Castellon/ΙΣΠΑΝΙΑ 
24 40ό ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Bydgoszcz/ΠΟΛΩΝΙΑ 
24 ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΣΟ & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 
25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΔΡΕΣ Γ.Σ. 
31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ «ΑΚΡΟΠΟΛΗ»  ΑΘΗΝΑ   
ΑΠΡΙΛΙΟΣ   
11-12 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ  
 & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
16  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 
19 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 
19 3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΣ 
21 8ος  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πέλλα/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
21-25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ……… 
29-30  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ   
 ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ U20 (1994 και μετά ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΜΑΪΟΣ   
10            Samsung Diamond League Meeting    Doha/ΚΑΤΑΡ 
11-12 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ U20 (1994 και μετά ) ΛΑΡΝΑΚΑ 
18 Samsung Diamond League Meeting                                          Shanghai/ΚΙΝΑ 
18-19  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΜΑΤΣΕΙΑ» &  
 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α-Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
18-19    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α-Γ            ……../ΕΛΛΑΔΑ 
19      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000 μ.      ΑΘΗΝΑ 
25  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΣΥΑΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
25         Samsung Diamond League Meeting                                                              New York/ΑΜΕΡΙΚΗ 
25-26 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α-Γ (ΓΚΡΟΥΠ Β&Γ) ……………. 
25-26  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ (1998, 1999, 2000) ΛΕΜΕΣΟΣ 
26.05-02.06 ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (Στίβος 28, 30, 31.05) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
29           ΓΚΑΛΑ ΑΛΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ                                                                          ΑΘΗΝΑ 
ΙΟΥΝΙΟΣ   
01 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 2013 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
01                     Samsung Diamond League Meeting                                                            Eugene/ΑΜΕΡΙΚΗ 
06                     Samsung Diamond League Meeting-Golden Gala                                       Rome/ΙΤΑΛΙΑ 
08             64α ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ                                                                                                    ΧΑΝΙΑ                                   
08 17ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 10.000 μ. Pravets/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
08-09 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
09-10        ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΡΑΗΛ                                                              Tel-Aviv 
12                    ΤΟΦΑΛΕΙΑ 2013                                                                                                    ΠΑΤΡΑ 
13  Samsung Diamond League Meeting-Bislett Games Oslo/ΝΟΡΒΗΓΙΑ   
15-16 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ (1996 και μετά ) ΛΑΡΝΑΚΑ 
15-16                ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ (1991, 1992, 1993)       ……./ΕΛΛΑΔΑ 
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•Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Ξεκίνησα τον αθλητισμό στην τρίτη τάξη του 

γυμνασίου. 

• Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς 
με τον αθλητισμό; 
Η μητέρα μου, αλλά με τους διάφορους αγώ-

νες των σχολείων, όπου διακρίθηκα, αγάπη-

σα τον αθλητισμό και συνέχισα.

• Για ποιο λόγο διάλεξες αυτό το άθλημα;
Άρχισα με πένταθλο όπου ο γυμναστής του 

σχολείου δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ποιο 

αγώνισμα να κάνω. Έτσι συνέχισα με έπτα-

θλο αλλά στην πορεία κατάλαβα πως στην 

Κύπρο, λόγω του ότι οι αγώνες είναι περιο-

ρισμένοι, δύσκολα μπορείς να διακριθείς σε 

ένα τέτοιο αγώνισμα. Έτσι επέλεξα τα 400 

μέτρα εμπόδια στο οποίο πιστεύω μπορώ να 

αποδώσω και να διακριθώ.

• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου; 
Καθημερινή και σκληρή προπόνηση.

• Τι είδους περιορισμούς σού έχει επιβάλει 
ο αθλητισμός;
Σίγουρα έχω βάλει κάποιες προτεραιότητες 

στη ζωή μου για να μπορέσω να πετύχω τους 

στόχους μου. Οπότε ο ελεύθερός μου χρό-

Έλενα στεφάνου

www.gsp.org.cy γνωρίστε τους αθλητές μας
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Η 23χρονη, φέτος, αθλήτρια του 
ΓΣΠ  Έλενα Στεφάνου έρχεται από 
μια επιτυχημένη χρονιά, γεγονός 
που την υποχρεώνει να βάλει 
ψηλότερους στόχους για το 2013. 
Μας εκμυστηρεύεται την αγάπη της 
για τον αθλητισμό και το γεγονός 
ότι είναι μία από τις σημαντικότερες 
προτεραιότητες στη ζωή της.

«Θα πετύχει τους στόχους της»
Το ταλέντο της Έλενας φάνηκε στους σχολικούς αγώνες όταν ήταν 16 χρονών. Από τότε 
ξεκινήσαμε μαζί. Ζήσαμε έντονες στιγμές και εμπειρίες σε παγκύπριους και πανελλήνιους 
αγώνες στο έπταθλο. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια των σπουδών της αντιμετωπίσαμε αρκετές 
δυσκολίες σε ό,τι αφορά την προπόνησή της. Η προσωπική μου άποψη είναι να περιοριστεί 
η αθλήτρια σε ένα αγώνισμα και ειδικά στα 400 μ. εμπόδια. Μετά τη συγχώνευση των αθλη-

τικών γκρουπ του κ. Κώστα 
Χατζηνικολάου αποφασίσα-
με ότι το καλύτερο για την 
Έλενα είναι να ασχοληθεί με 
το συγκεκριμένο άθλημα, 
όπου πιστεύουμε ότι θα 
φέρει τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα σε μεγαλύτερες 
αθλητικές διοργανώσεις. 
Είμαι πολύ αισιόδοξος για 
το μέλλον της αθλήτριας και 
της εύχομαι προσωπικά να 
συνεχίσει με την ίδια σοβα-
ρότητα και είμαι σίγουρος 
θα πετύχει τους στόχους 
της.

Ανδρέας Καλογήρου

n	  Αγώνισμα: 400 μ. εμπόδια, έπταθλο

n	  Ημερομηνία γεννήσεως: 28 απριλίου 1990

n	  Τόπος γεννήσεως: λευκωσία

n	  Προπονητές: ανδρέας καλογήρου, κώστας 

Χατζηνικολάου

n	  Ατομική επίδοση: 64.32 και 4300 βαθμούς

n	  Σπουδές/εργασία: σπουδές νοσηλευτικής

n	  Μεγαλύτερες διακρίσεις: 2η θέση Πανελλήνια στο 

έπταθλο, 1η θέση Παγκύπριοι αγώνες 400 μ. εμπόδια, 

4η θέση 400 μ. σκυταλοδρομία στο ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα.

n	  Επόμενος αγωνιστικός στόχος: στόχος μου για 

αυτή τη χρονιά είναι μια πολύ καλή παρουσία στους 

αγώνες μικρών κρατών ευρώπης (αμκε) και στο 

ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων και φυσικά μια καλή 

επίδοση.

η Έλενα στεφάνου μαζί με τους προπονητές της 
ανδρέα καλογήρου (αριστερά) και κώστα Χατζηνικολάου.

Πρωτάθλημα 
Μαραθωνίου Δρόμου 
Διεξήχθη την Κυριακή 24 Μαρτίου το Πα-

γκύπριο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου 

στη Λεμεσό. Ο Ahmet Kazahoun Gebel του 

ΓΣΠ κέρδισε με 2.27’51”, τη 2η θέση πήρε 

ο Μάικλ Κίναν του ΓΣΟ με χρόνο 2.42’54”. 

Ο Πανίκος Στυλιανού του ΓΣΠ με 2.50’08” 

τερμάτισε 3ος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 

www.limassolmarathon.com.

νος είναι περιορισμένος λόγω προπονήσε-

ων, λιγότερες έξοδοι με φίλους και σίγουρα 

η καλή διατροφή είναι απαραίτητη.

• Πώς ήταν το 2012 για σένα από αγωνιστι-
κής άποψης; Συμμετείχες σε κάποιους αγώ-
νες;
Θεωρώ ότι το 2012 ήταν μια επικερδής χρονιά 

για εμένα. Νιώθω ότι οι κόποι μου ανταμεί-

φθηκαν επάξια μετά από μια δύσκολη χρονιά, 

με τη νίκη μου στους Παγκύπριους Αγώνες 

και έθεσα τον πήχη ψηλά για ένα εποικοδομη-

τικό 2013, με καλύτερους χρόνους στα 400 μ. 

εμπόδια και γιατί όχι και 400 μέτρα.

• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές; 
Μου αρέσει η Alyson Felix, αλλά γενικά θαυ-

μάζω τους αθλητές που έχουν πείσμα, υπο-

μονή και με σκληρή δουλεία επιτυγχάνουν 

τους στόχους τους. 

• Έχεις άλλα χόμπι εκτός από τον αθλητισμό;
Στον ελεύθερό μου χρόνο ακούω μουσική 

και μου αρέσει να διαβάζω ενδιαφέροντα 

άρθρα.



Η νέα ιστοσελίδα του ΓΣΠ
Από τις αρχές Φεβρουαρίου ενεργοποιήθηκε η νέα ιστοσελίδα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy). H αναβάθ-

μιση της ιστοσελίδας γίνεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας του Συλλόγου για καλύτερη 

επικοινωνία με τα μέλη του, τους αθλητές του, τους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

αλλά και με το κοινό.

Στη νέα ιστοσελίδα, η οποία είναι πολύ εύκολη στη χρήση της, δίνονται σημαντικές πληροφορίες για 

την ιστορία του ΓΣΠ και τους αθλητές του, παλιούς και νέους. Πολύ σημαντικό είναι το τμήμα της για 

τον κλασικό αθλητισμό ενώ γίνεται εκτενής παρουσίαση όλων των χώρων του αθλητικού κέντρου του 

Συλλόγου. Επίσης, ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες για τις τρεις ομάδες (ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια 

και Ολυμπιακό) που χρησιμοποιούν το στάδιο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ ως έδρα τους και πολλές οδηγίες 

για πρόσβαση και στάθμευση στο αθλητικό κέντρο. Στην ιστοσελίδα δίνονται, εξάλλου, πληροφορίες 

για εκδηλώσεις που είναι σε θέση να φιλοξενήσουν οι εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ.

Στην όλη προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους του ΓΣΠ για καλύτερη ενημέρωση για τις δράσεις του εγκαι-

νιάστηκε πρόσφατα και προφίλ στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn ενώ διατηρεί και group 

στο Facebook.

η προσφορά του αντώνη Γεωργαλλίδη 
στον κυπριακό στίβο
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Άρχισε την αθλητική του σταδιοδρομία το 1974 

και την ολοκλήρωσε το 1982, όταν διαπιστώθηκε 

ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στη σπονδυ-

λική στήλη (δισκοπάθεια). Ο προπονητής του κ. 

Ντίνος Μιχαηλίδης τον θεωρεί το μεγαλύτερο και 

αυθεντικότερο ταλέντο που ανέδειξε ο Κυπρια-

κός Αθλητισμός.

• Πώς έτυχε να ασχοληθείτε με τον αθλητι-
σμό; Αφορμή για να ασχοληθώ με τον στίβο ήταν 

ο μετέπειτα προπονητής μου κ. Ντίνος Μιχαηλί-

δης. Συμμετείχα στους Επαρχιακούς Μαθητι-

κούς Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου, όπου κέρδισα 

στα Γυμνάσια και ήταν η αιτία να με προσεγγίσει 

και να με μυήσει στον στίβο. Από τον Οκτώβριο 

του 1974 συμμετείχα σε αγώνες με τη φανέλα 

του ΓΣΠ.

• Σε ποιο άθλημα; Τα βασικά μου αγωνίσμα-

τα ήταν τα 100 μ. και τα 200 μ. ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις αγωνίσθηκα και στα 400 μ. Πρέπει 

να αναφέρω ότι προϋπήρξε αγωνιστική μου πα-

ρουσία στον στίβο, στην έκτη τάξη του δημοτικού, 

όπου μετά από προτροπή του δασκάλου μου κ. 

Χρίστου Κινέζου συμμετείχα στους Επαρχιακούς 

και στους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες, 

όπου κέρδισα τα 60 μ. ενώ ήμουν δεύτερος στα 

65 μ. εμπόδια.

• Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες στιγμές 
της αθλητικής σας καριέρας; Σημαντικότερη 

στιγμή της αθλητικής μου καριέρας θεωρώ ότι 

είναι η πρώτη νίκη στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα 

το 1976 στην Ορλεάνη της Γαλλίας όπου πέτυχα 

και επίδοση αγώνων που διατηρήθηκε μέχρι το 

2006.

Τόσο η δική μου νίκη όσο και η νίκη του συνα-

θλητή μου Μιχάλη Ροδοσθένους στο μήκος 

θεωρήθηκαν για την εποχή μεγάλο γεγονός, 

αφού να μην ξεχνούμε ότι προηγήθηκε το 1974 

η τουρκική εισβολή και η κατάκτηση του 40% του 

κυπριακού εδάφους, γι’ αυτό και η προβολή της 

πατρίδας σε διεθνές επίπεδο ήταν σημαντική.

Δεύτερη πιο σημαντική επιτυχία θεωρώ ότι είναι 

η επίτευξη Πανελλήνιου Ρεκόρ Ανδρών το 1977 

στους Πανελλήνιους Αγώνες Εφήβων στα 200 

μ. με επίδοση 21΄΄1. Η επίδοση που πέτυχα ήταν 

ταυτόχρονα Πανελλήνιο και Παγκύπριο Ρεκόρ 

Ανδρών, Εφήβων και Παίδων. Για τους ειδικούς 

της τότε εποχής ήταν μοναδικό φαινόμενο σε πα-

γκόσμιο επίπεδο.

• Από πότε εργάζεστε στην ΚΟΕΑΣ; Το 1984 

ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο τμήμα Φυσι-

κής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον 

Φεβρουάριο του 1985 προκηρύχθηκε η θέση 

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης, στέλεχος 
σήμερα της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου 
(ΚΟΕΑΣ), είναι ένα από τα μεγάλα 
ταλέντα που ανέδειξε ο κυπριακός 
αθλητισμός. Οι επιτυχίες του ξεκίνησαν 
με νίκη στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα 
στα 200 μ. το 1976. Συνέχισε με 
Πανελλήνιο Ρεκόρ στα 200 μ. με 21΄΄1. 
Δυο φορές Παγκυπριονίκης και μια 
φορά Πανελληνιονίκης στα 200 μ.

n	  Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 
λευκωσία, 20 ιανουαρίου 1961

n	  Σπουδές: Πτυχιούχος Φυσικής αγωγής 

Πανεπιστημίου αθηνών (ΤεΦαα)

n	  Επάγγελμα: διευθυντής κοεασ



Διάκριση της Μαριλένας 
Σοφοκλέους
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου έγινε στα Τρί-

καλα -στο αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» Πηγής 

Τρικάλων- το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε 

ανώμαλο έδαφος για τις κατηγορίες, Ανδρών 

- Γυναικών, Ανδρών Β΄ - Γυναικών Β΄, Εφήβων 

- Νεανίδων, Παίδων - Κορασίδων.

Στις Γυναίκες (8 χλμ.), μεγάλη νικήτρια ήταν η 

Μάγδα Γαζέα με 28.57 ενώ την έκπληξη έκα-

νε η Κύπρια Μαριλένα Σοφοκλέους (αθλήτρια 

του ΓΣΠ που αγωνίστηκε με την ομάδα της 

ΑΕΚ) που στα τελευταία χιλιόμετρα ανέβηκε 

στη δεύτερη θέση με 29.01.

Κοπή βασιλόπιτας Γυμναστικού 
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»
Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 11 Ια-

νουαρίου 2013, η καθιερωμένη κοπή της 

βασιλόπιτας για τους αθλητές του Συλλόγου. 

Σε σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος του Συλ-

λόγου, κ. Δώρος Ιωαννίδης, ευχήθηκε στους 

αθλητές για το 2013, αγωνιστική πρόοδο και 

οικογενειακή ευτυχία. Τόνισε πως ο Σύλλογος 

θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους και να 

στηρίζει τις προσπάθειές τους, προσφέροντάς 

τους κάθε δυνατή βοήθεια. Τα παιδιά της ακα-

δημίας του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να 

παίξουν και να διασκεδάσουν με παιγνίδια και 

μουσική σε μια εορταστική ατμόσφαιρα. 

Με την ευκαιρία αυτή, ο Σύλλογος εύχεται σε 

όλους Καλή Χρονιά.

www.gsp.org.cy
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του τεχνικού συμβούλου της ανεξάρτητης, πλέ-

ον, ΚΟΕΑΣ. Είχα υποβάλει αίτηση και μετά από 

γραπτές και προφορικές εξετάσεις επιλέγηκα για 

τη θέση του τεχνικού συμβούλου όπου εργάζο-

μαι μέχρι σήμερα. Στη διάρκεια της επαγγελματι-

κής μου καριέρας και μετά από σκληρή δουλειά 

έφτασα σήμερα να κατέχω τη θέση του διευθυ-

ντή της Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου είναι η παροχή 

τεχνικών απόψεων και εισηγήσεων τόσο σε θέ-

ματα αθλητών, προπονητών και σχεδιασμών ενώ 

έχω την ευθύνη συντονισμού όλων των κατευ-

θύνσεων που αφορούν το φάσμα του κλασικού 

αθλητισμού. Από τη θέση μου φυσικά τώρα, έχω 

τη γενική ευθύνη λειτουργίας της Ομοσπονδίας 

σε όλες τις κατευθύνσεις.

• Εκτός από την επαγγελματική θέση σας στην 
ΚΟΕΑΣ υπηρετείτε σήμερα τον αθλητισμό και 
με άλλους τρόπους; Τα τελευταία τέσσερα χρό-

νια η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, εκτιμώντας 

τις γνώσεις μου, μου ανέθεσε τον συντονισμό 

των τεχνικών συμβούλων των Ομοσπονδιών και 

μέσα από αυτόν το ρόλο καταθέτω τις εισηγήσεις 

και τις απόψεις μου στον τομέα της αγωνιστικής 

δραστηριότητας της Ολυμπιακής Επιτροπής.

Τιμητική διάκριση για το άτομό μου θεωρώ ότι εί-

ναι η επιλογή μου να συμμετέχω ως μέλος  

του Συμβουλίου Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ως Εξέχουσα Προσωπικότητα του Κυ-

πριακού Αθλητισμού. Η επιλογή αυτή για μένα 

θεωρείται σημαντική αναγνώριση για την προ-

σφορά μου στον κυπριακό αθλητισμό.

 • Πώς θα σχολιάζατε το σημερινό επίπεδο 

του κυπριακού αθλητισμού και τι θα τον βο-
ηθούσε να ανεβεί περισσότερο; Ο κυπριακός 

στίβος έχει φθάσει σήμερα στο αποκορύφωμά 

του. Τα μετάλλια που κατέκτησε ο Κυριάκος Ιω-

άννου σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλή-

ματα, καθώς και η συμμετοχή της Ελένης Αρτυ-

ματά σε τελικό Παγκοσμίου και Πανευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος είναι οι κορυφαίες διακρίσεις 

που έχει να επιδείξει ο κυπριακός στίβος.

Παράλληλα οι σημαντικές επιτυχίες που πέτυχαν 

νεαροί αθλητές μας σε παγκόσμιους, ευρωπαϊ-

κούς και κοινοπολιτειακούς αγώνες τα τελευταία 

χρόνια καταδεικνύουν το βάθος που έχει σήμερα 

ο κυπριακός στίβος.

Θεωρώ ότι στήριγμα του κυπριακού στίβου είναι 

η λειτουργία του Αναπτυξιακού Προγράμματος 

ΕΣΥΑΑ με τη διεξαγωγή τεστ στα δημοτικά σχο-

λεία, μέσα από τα οποία επιλέγονται με συγκεκρι-

μένες νόρμες τα μελλοντικά ταλέντα του αθλήμα-

τος. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχουν επιλεγεί 

οι σημαντικότεροι αθλητές/τριες που υπάρχουν 

σήμερα στο άθλημα. Έχουμε δηλώσει πολλές φο-

ρές ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα επιλέχθηκαν 

ο Κυριάκος Ιωάννου και η Ελένη Αρτυματά, γεγο-

νός που καταδεικνύει τη σημασία του.

Ο κυπριακός στίβος, για να παραμείνει στο σημε-

ρινό επίπεδο, θα πρέπει να στηριχθεί από όλους 

του φορείς του κυπριακού αθλητισμού. Παρά την 

οικονομική κρίση που μαστίζει σήμερα τον τόπο 

μας δεν θα πρέπει να αφεθεί το οικοδόμημα του 

στίβου σε μαρασμό γιατί ό,τι καταφέραμε όλοι 

μαζί, Ομοσπονδία, γυμναστικοί σύλλογοι, προπο-

νητές και αθλητές, θα πάει χαμένο.

Αυθεντικό ταλέντο
Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης, κατά την άποψή μου, είναι το μεγαλύτερο και αυθεντικότερο ταλέντο που 
ανέδειξε ο κυπριακός αθλητισμός. Ο Αντώνης δραστηριοποιήθηκε από μικρή ηλικία στον στίβο και πέτυχε 
παγκύπριες, πανελλήνιες και παγκόσμιες νίκες, με επιδόσεις που ξεπερνούσαν την ηλικία και την εποχή 
του. Το γεγονός ότι δεν πέτυχε πιο σημαντικές διακρίσεις σε μεγάλους αγώνες, είναι γιατί δεν έκανε ποτέ 
επαγγελματικό αθλητισμό και σταμάτησε σε πολύ μικρή ηλικία και κυρίως στην πιο αποδοτική.

Ντίνος Μιχαηλίδης 

ΑΠΟΨΗ



Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 
το ετήσιο βραβείο «Γυναίκες και Αθλητισμός» 
για την Κύπρο, για το έτος 2012, απονέμεται 
στην παλιά αθλήτρια του ΓΣΠ Δώρα Κυριάκου. 
Η βραβευθείσα προτάθηκε από την Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης για συμμετοχή όλων των Εθνικών Ολυμπι-
ακών Επιτροπών στον ετήσιο θεσμό της ΔΟΕ 
“Women and Sport Awards”. Στο σκεπτικό της 
βράβευσης λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, 
η συμβολή στη συμμετοχή και στην καθοδήγηση 
των γυναικών και των κοριτσιών στις αθλητικές 
δραστηριότητες, όπως επίσης και η συμβολή 
στην υποστήριξη για συμμετοχή στη διοίκηση και 
την παρουσία γυναικών ψηλά στην ηγετική πυρα-
μίδα του αθλητισμού. Λαμβάνεται επίσης υπόψη 
η συμβολή στην προβολή των γυναικών που 
ασχολούνται με τον αθλητισμό, μέσω των ΜΜΕ.
Η Δώρα Κυριάκου, μεταξύ άλλων, συμμετέχει 
με πολυετή παρέμβαση στα αθλητικά δρώμενα 
μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, και παρουσιάσεων 
σε σχολεία, πανεπιστήμια και αθλητικές ομοσπον-
δίες, δίνοντας έμφαση στη σημασία της φυσικής 
άσκησης και αγωγής, καθώς και σε αυτήν που 
αφορά στο “fair play”. Αρθρογραφεί στον Τύπο, 
αναπτύσσοντας τομείς που αφορούν στα δικαιώ-
ματα των γυναικών στον αθλητισμό και σε θέματα 
ισότητας. Παράλληλα συμμετείχε στη διοργάνω-
ση σειράς σεμιναρίων του ΚΟΑ, με θέμα τον ρόλο 
των γυναικών στη διοίκηση οργανισμών έτσι ώστε 
να έχουν τα κατάλληλα εφόδια όταν η αθλητική 
τους καριέρα φτάνει στο τέλος της. 
Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργάνωσε η 
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, με θέμα 
«Η Γυναίκα στην Κοινωνία και τον Αθλητισμό», 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Γυ-
ναίκας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 13 
Μαρτίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο.
Η Δώρα Κυριάκου ευχαρίστησε την ΚΟΕ για την 
απόφασή της, αναφέροντας ότι η βράβευσή της 
από τη ΔΟΕ αποτελεί ύψιστη τιμή για την ίδια, και 
αναγνώριση της προσφοράς της στον χώρο του 
αθλητισμού, η οποία πηγάζει από την αληθινή 
αγάπη για τον αθλητισμό και την προσπάθειά 
της να μεταλαμπαδεύσει τις αγνές του αξίες. Η 
βραβευθείσα σημείωσε τα εξής ως εξαιρετικά 
σημαντικά: «Ο θεσμός που καθιέρωσε η ΔΟΕ 
αποδεικνύει την αναγνώρισή της στη σημαντι-
κή συμβολή των γυναικών στον αθλητισμό, και 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στην Κύπρο, 
ως επιπλέον κίνητρο για τις γυναίκες, αλλά και 
ως τρόπος ανάδειξης της ικανότητάς της να 
προσφέρει στον αθλητισμό και ευρύτερα στην 
κοινωνία από διάφορες επάλξεις».

Θεατές στον τοίχο και στα απέναντι από το στάδιο ΓσΠ κτίρια. Το 
φαινόμενο αυτό σημειωνόταν σχεδόν σε κάθε αγώνα στο στάδιο της 
πρωτεύουσας επί πολλές δεκαετίες.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013ειδήσεις

6

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 δημο-
σιεύθηκαν ποτέ ξανά.
Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε σε 
κάθε τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου 
κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

Έφυγε ο Ντίνος Πάλμας

στη δώρα κυριάκου το βραβείο 
«Γυναίκες και αθλητισμός 2012» 

Νέο ρεκόρ της Στέλλας Χριστοφόρου
Το Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών στο μίλι στον κλει-
στό στίβο κατέρριψε η αθλήτρια του ΓΣΠ Στέλλα 
Χριστοφόρου, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια 
σπουδάζει στις ΗΠΑ. Η Στέλλα σε μια φοβερή εμφά-
νιση στο SEC Indoor Track & Field Championships 
(Fayetteville, Ark. Randal Tyson Track Center), πέτυ-
χε το εκπληκτικό 4’44”46 στο μίλι! Οι αγώνες έγιναν 

από τις 22 μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2013.
Η αθλητική ιστοσελίδα www.stivoscy.net σχολίασε 
ότι η Στέλλα, με τις μέχρι τώρα φετινές εμφανίσεις 
της, δείχνει να βρίσκει τον παλιό καλό της εαυτό.
Η Στέλλα μάς ανέφερε ότι θα λάβει μέρος σε πολ-
λά αθλητικά μίτινγκ όλη την άνοιξη και πιθανότατα 
τον Ιούνιο θα είναι στην Κύπρο.

Πέθανε στις 27 Μαρτίου 2013, 
σε ηλικία 72 ετών, ο πρώην 
αθλητής του ΓΣΠ και πρόεδρος 
του ΑΠΟΕΛ Ντίνος Πάλμας. Η 
κηδεία του τελέσθηκε στις 29 
Μαρτίου.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Λευ-
κωσία στις 4 Απριλίου 1940 και 
αποφοίτησε από το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο το 1958 του οποίου 
ήταν και σημαιοφόρος και είχε 

έντονη δράση στον αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-1959.
Κορυφαίος αθλητής στην Κύ-
προ ως έφηβος και νικητής 
των Παγκύπριων Αγώνων Στί-
βου στις ρίψεις με τον ΓΣΠ, σε 
δισκοβολία, σφαιροβολία και 
ακόντιο. Κέρδισε επίσης τους 
Πανελληνίους Αγώνες στη δι-
σκοβολία και ήταν ο κορυφαίος 
ίσως καλαθοσφαιριστής όλων 

των εποχών στην Κύπρο με τη 
φανέλα του Παγκυπρίου Γυ-
μνασίου και του ΑΠΟΕΛ.
Διετέλεσε πρόεδρος του ΑΠΟ-
ΕΛ την περίοδο 1999-2000.



Εισπράξεις συνδρομών μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ αποφάσισε ότι 

από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι εισπράξεις συν-

δρομών 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 

στο τηλέφωνο 22-874050.

www.gsp.org.cy ειδήσεις
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Καλό ξεκίνημα για Φλωρεντία
Η αθλήτρια του ΓΣΠ Φλωρεντία Κάππα έριξε 

15.20μ. στην Ισπανία, ένα μήνα μετά το εξαι-

ρετικό 16.14μ. που έκανε σε ημερίδα κλειστού 

στίβου. Η Κάππα ήταν η μόνη κυπριακή συμμε-

τοχή στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Ρίψεων που 

διεξήχθη το διήμερο 16 και 17 Μαρτίου στην 

Καστεγιόν της Ισπανίας. Η 25χρονη σφαιρο-

βόλος του ΓΣΠ έριξε δύο βολές πάνω από 15 

μέτρα, με την καλύτερη της να προσγειώνεται 

στα 15.20μ., που την έφερε στη 13η θέση.

«Το 15.20μ. ήταν σχετικά μέτρια βολή για μένα, 

αλλά επειδή είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς, 

δεν είναι κακή επίδοση. Και από τη στιγμή που 

ρίχνω σταθερά πάνω από 15 μέτρα, είναι κάτι 

πολύ καλό για μένα», μας δήλωσε η Κάππα 

από την Αθήνα, όπου προετοιμάζεται υπό τις 

οδηγίες του Αλέξιου Λεωνίδη. Στην Καστεγιόν 

η Κάππα έκανε τέσσερις έγκυρες βολές. Πέρα 

από το 15.20μ., έριξε τη σφαίρα στα 15.11μ., 

14.88μ. και 14.44μ.

Η Φλωρεντία Κάππα βρίσκεται αυτό το 

διάστημα στον Άγιο Κοσμά στην Αθήνα, 

όπου διαμένει και προπονείται. Ο επόμε-

νος αγώνας της Κύπριας σφαιροβόλου του 

ΓΣΠ αναμένεται να είναι το Πανελλήνιο 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα στα Χανιά τον 

Απρίλιο. Η ίδια προετοιμάζεται εντατικά για 

τους τέσσερις μεγάλους αγώνες τον Μάιο 

και τον Ιούνιο. Τους Αγώνες Μικρών Κρα-

τών Ευρώπης στο Λουξεμβούργο, τους 

Παγκύπριους Αγώνες όπου θα αγωνιστεί 

εκπροσωπώντας τον ΓΣΠ, το Ευρωπαϊκό 

Κύπελλο (πρώην Μπρούνο Ζάουλι) στη Λι-

θουανία και τους Μεσογειακούς Αγώνες 

στην Τουρκία.

Πριν αγωνιστεί στην Ισπανία, η Φλωρεντία 

Κάππα προερχόταν από δύο μεγάλες βολές 

στον κλειστό στίβο. Τον Φεβρουάριο στον Άγιο 

Κοσμά σε ημερίδα στίβου πριν το Πανελλήνιο 

κλειστού έριξε 16.14μ. που αποτελεί προσωπι-

κή επίδοση, ενώ λίγες μέρες μετά έριξε 15.65μ. 

σε αντίστοιχη ημερίδα στο ΣΕΦ.

Ξεναγήσεις στο ΓΣΠ
Δύο σχολεία, τα Λύκεια Αποστόλου Βαρνάβα (24 

Ιανουαρίου) και Παλιομετόχου (29 Ιανουαρίου), 

επισκέφθηκαν τον Ιανουάριο τις εγκαταστάσεις 

του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ.

Οι μαθητές και οι συνοδοί τους ξεναγήθηκαν σε 

όλους τους χώρους του αθλητικού κέντρου, μαθαί-

νοντας πολλά νέα πράγματα για τον αθλητισμό αλλά 

και για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Επαρχιακοί Αγώνες Στίβου 
«Τα Διαγόρεια»
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια», με 

την ευκαιρία της ένδοξης επετείου της Εθνικής 

Παλιγγενεσίας, διοργάνωσε στις 22 και 27 Μαρ-

τίου, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ, τους κα-

θιερωμένους Επαρχιακούς Αγώνες Στίβου «Τα 

Διαγόρεια» στη μνήμη του αείμνηστου Διαγόρα 

Νικολαΐδη, πρώην προέδρου του Συλλόγου.

Πολύ σημαντικές φιλοξενίες είχε, από τον 

Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, το ξενο-

δοχείο Allegra (www.allegragspsportcenter.

com), που βρίσκεται στις αθλητικές εγκατα-

στάσεις του ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:
• Τρεις αθλητές του Σ.Ε.Γ.Α.Σ (Σύνδεσμος Ελ-

ληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων) 

φιλοξενήθηκαν για ένα μήνα. Ο Κωνσταντίνος 

Δουβαλίδης (110 μέτρα με εμπόδια), η Σοφία 

Υφαντίδου (έπταθλο) και ο Δημήτρης Γράβα-

λος (400 μέτρα) έμειναν στο Allegra με τους 

προπονητές τους για να προετοιμαστούν για το 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που 

έγινε στη Σουηδία. Οι Δουβαλίδης και Υφαντί-

δου είχαν λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2012. 

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που φιλοξενήθηκαν 

στο Allegra σε διάστημα ενάμιση χρόνου.

• Η Εθνική Ομάδα Φούτσαλ της Κύπρου 

φιλοξενήθηκε για τον φιλικό της αγώνα απέ-

ναντι στη Μολδαβία.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:
• Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Κύπρου 

(ανδρών) φιλοξενήθηκε για τον φιλικό της 

αγώνα εναντίον της Σερβίας.

• Η Εθνική Νεανίδων Κύπρου U-19 φιλο-

ξενήθηκε για τον φιλικό της αγώνα με την 

Ελλάδα.

• Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου χρησιμοποί-

ησε το Allegra για μία μέρα (διαμονή για λί-

γες ώρες μαζί με μεσημεριανό) πριν από τον 

αγώνα της με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας.

• Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 

πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο MK 

KNOWLEDGE με ομιλητή τον κ. Μιχάλη Μεϊ-

μάρη, συνεχίζοντας έτσι την άψογη συνεργα-

σία που υφίσταται τα τελευταία τρία χρόνια.

• Η Ακαδημία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο γευμα-

τίζει και παρακάθεται σε διάσκεψη Τύπου 

πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι στο 

Στάδιο ΓΣΠ.

ελλαδίτες πρωταθλητές 
προετοιμάζονται στην κύπρο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Κλειστού Στίβου
Στη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-
τος Κλειστού Στίβου που έγινε στις 16 και 17 
Φεβρουαρίου στην Αθήνα σημειώθηκαν αρκε-
τά καλές επιδόσεις από αθλητές του ΓΣΠ, ενώ 
σημειώθηκαν και αρκετές ατομικές επιδόσεις: 
Μαρία Αριστοτέλους, επί κοντώ, 3,80 μ.
Τατιάνα Νεοφύτου, επί κοντώ, 3,20 μ.
Χρίστος Δημητρίου, 800 μ., 1.53.73
Ναταλία Ευαγγελίδου, 800 μ., 2.09.74
Χριστόφορος Πρωτοπαπάς, 3.000 μ., 9.23.58
Ελπίδα Χριστοδουλίδου, 3000 μ., 9.52.81
Στεφανία Ραζή, ύψος, 1,74 μ.
Ζαχαρίας Άρνος, τριπλούν, 16,02 μ.
Φλωρεντία Κάππα, σφαιροβολία, 15,39 μ.
Χρίστος Χ΄΄Αγγελίδης, 60 μ., 6.91
Χριστόφορος Πρωτοπαπάς, 3000 μ., 4.13.20



ποδόσφαιρο

Πρωτάθλημα και 
Κύπελλο στο ΓΣΠ
Με αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 

θα συνεχιστεί η αγωνιστική δράση στο Στά-

διο ΓΣΠ, τον Απρίλιο και τον Μάιο. 

Η μοναδική ομάδα της Λευκωσίας που συνε-

χίζει στον θεσμό του Κυπέλλου Κύπρου Α και 

Β Κατηγορίας είναι η Ομόνοια, η οποία κατά-

φερε να προκριθεί στα ημιτελικά της διοργά-

νωσης μαζί με την ΑΕΛ, τον Απόλλωνα και 

την ΑΕΚ. Η η κλήρωση της ημιτελικής φάσης 

του Κυπέλλου, που πραγματοποιήθηκε στις 

20 Μαρτίου στο ΓΣΠ, έφερε αντιμέτωπη την 

Ομόνοια με την ΑΕΛ, οι οποίες θα παίξουν 

στο Στάδιο ΓΣΠ στις 10 Απριλίου. Ο τελικός 

του Κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για 

την Τετάρτη 22 Μαΐου, όμως δεν έχει καθο-

ριστεί ακόμα το στάδιο όπου θα διεξαχθεί.

Να θυμίσουμε ότι το ΑΠΟΕΛ είχε αγωνιστεί 

στο ΓΣΠ για τη Β Φάση του Κυπέλλου Κύ-

πρου με την ΑΕΛ από την οποία αποκλείστη-

κε. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας είχε αποκλει-

στεί από την ΑΕΚ Λάρνακας επίσης στη Β 

Φάση του θεσμού.

Για το Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας, η ομάδα 

που έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην 

πρώτη τετράδα (θέσεις 1-4) των play off εί-

ναι το ΑΠΟΕΛ ενώ πιθανότητες να μπει στην 

πρώτη τετράδα έχει και η Ομόνοια, η οποία 

στην τελευταία αγωνιστική του Β Γύρου του 

Πρωταθλήματος (30 Μαρτίου) αγωνίζεται με 

τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ. 

Ο Ολυμπιακός στα play off του Πρωταθλήμα-

τος Α Κατηγορίας, θα αγωνιστεί στην τετρά-

δα της διαβάθμισης (θέσεις 9-12).

Εθνική Κύπρου
Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου άρχισε στο στάδιο 

ΓΣΠ η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας της 

Κύπρου των ανδρών, για τον αγώνα με την 

Ελβετία (Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου 2014). Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 23 Μαρτίου στο ΓΣΠ. Ο επόμενος 

αγώνας της Εθνικής Κύπρου είναι τον ερχό-

μενο Ιούνιο (8/6/2013) με την Ελβετία, εκτός 

έδρας.

Τα οικόπεδα, που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το στάδιο ΓΣΠ, υποδεικνύει ως λύση στο πρόβλη-

μα της στάθμευσης ο διευθυντής του γηπέδου, Φοίβος Κωνσταντινίδης. Μιλώντας στο SigmaLive, ο 

κ. Κωνσταντινίδης είπε ότι το ΓΣΠ, σε συσκέψεις που είχε με τους αρμοδίους (δήμο Στροβόλου, τμήμα 

Δημοσίων Έργων, Τροχαία Λευκωσίας) σχετικά με το θέμα, είχε προτείνει την ενοικίαση οικοπέδων από 

μέρους του δήμου, τον καθαρισμό και τη διαμόρφωσή τους, ώστε να εξυπηρετούνται οι φίλαθλοι. Τό-

νισε πως, από πλευράς ΓΣΠ, ό,τι μπορούσε να γίνει έγινε με τη δημιουργία 2800 χώρων στάθμευσης, 

κάτι που προνοείται και σε σχετική νομοθεσία. «Εμείς καταβάλλουμε στον δήμο Στροβόλου €300.000 

τον χρόνο για φόρο θεάματος. Δεν υπάρχουν λύσεις που να μην κοστίζουν. Ας επιστρέψουν κάτι πίσω 

στον κόσμο με αυτό τον τρόπο», δήλωσε ο Φοίβος Κωνσταντινίδης.

Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο χρήζει προσοχής, είναι η ανεξέλεγκτη κάθοδος πλανοδιοπωλών τις 

μέρες που υπάρχουν αγώνες. Ο διευθυντής του ΓΣΠ σημείωσε ότι σταθμεύουν σε πεζοδρόμια, 

εξόδους κινδύνου, χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας 

των φιλάθλων. Παράλληλα, ρυπαίνουν τον χώρο και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει.

Στάθμευση γύρω από το ΓΣΠ

Για 6η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε στην Κύ-

προ, από τις 6 μέχρι τις 13 Μαρτίου, το διεθνές 

τουρνουά ποδοσφαίρου Cyprus Women’s Cup 

(www.cypruswomenscup.com), νικήτρια του 

οποίου ήταν φέτος η Αγγλία (κέρδισε στον τελικό 

στο ΓΣΠ τον Καναδά με 1-0). Το τουρνουά είναι 

εγκεκριμένο από την ΚΟΠ και τη FIFA και στηρί-

ζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, 

στο πλαίσιο των προσπαθειών για ανάπτυξη του 

αθλητικού τουρισμού.

Στο φετινό τουρνουά, που διοργανώνεται από 

την Erinor Tours, έλαβαν μέρος 12 γυναικείες 

εθνικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Οι αγώνες έγι-

ναν στο ΓΣΠ, στο ΓΣΖ και στο «Τάσος Μάρκου». 

Στον πρώτο όμιλο, οι αγώνες του οποίου έγιναν 

στο ΓΣΠ, συμμετείχαν η Αγγλία, η Ιταλία, η Νέα 

Ζηλανδία και η Σκοτία. Στο ΓΣΠ διεξήχθη επίσης 

ένας αγώνας κατάταξης (θέσεις 5 και 6) και ο 

τελικός της διοργάνωσης. Στον δεύτερο όμιλο 

συμμετείχαν ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Ολλαν-

δία και η Ελβετία. Στον τρίτο όμιλο συμμετείχαν 

η Βόρεια Ιρλανδία, το Έιρε, η Νότιος Αφρική και 

η Νότιος Κορέα.

Σημειώνεται ότι Αγγλία, Ολλανδία, Φινλανδία και 

Ιταλία θα λάβουν μέρος στο φετινό ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα UEFA Women’s Euro το οποίο θα 

γίνει στη Σουηδία (10-28 Ιουλίου).

Αριθμός δημοσιογράφων συνόδευσε τις 

αποστολές για να καλύψει το γεγονός με 

ανταποκρίσεις σε εφημερίδες και άλλα ΜΜΕ 

των χωρών που συμμετείχαν, πχ. BBC Sport, 

ενώ τηλεοπτικό κανάλι από τη Φινλανδία συ-

νόδευσε τη φινλανδική ομάδα με στόχο τη 

δημιουργία ντοκιμαντέρ για το τουρνουά, το 

οποίο έχει πλέον γίνει αρκετά γνωστό στον 

διεθνή χώρο.

Cyprus Women’s Cup 


