
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ
Στέφανη Ραζή
Mε ένα αργυρό στους Αγώνες 
Μικρών Κρατών του 2013 στο 
Λουξεμβούργο και ένα αργυρό στους 
φετινούς Παγκύπριους Αγώνες, η 
αθλήτρια του ύψους Στέφανη Ραζή 
προχωρά με ενθαρρυντικά στοιχεία 
τη φετινή σεζόν!

Σελίδα 3

Λουκάς Καλογήρου
Ο πολυαθλητής και νυν προπονητής 
του ΓΣΠ Λουκάς Καλογήρου μας 
μιλά για τη ζωή και την αγάπη 
του για τον αθλητισμό. Μπάσκετ, 
βόλεϊ, δέκαθλο, σφαιροβολία και 
δισκοβολία είναι μόνο μερικά από τα 
αθλήματα στα οποία αγωνίστηκε.

Σελίδες 4-5

Παιδικά πάρτι 
στο γήπεδο
Πάρτι παιδικών γενεθλίων 
φιλοξένησε τους περασμένους 
μήνες το κεντρικό στάδιο του 
ΓΣΠ, καθιστώντας τον χώρο πολύ 
αγαπητό για τους νεαρούς λάτρεις 
του ποδοσφαίρου!

Σελίδα 11

Πρωτιές σε Άνδρες και Γυναίκες, 
τόσο στους Παγκύπριους Αγώνες 
όσο και στα Μάτσεια, πέτυχε ο Γυ-
μναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύ-
πρια» φέτος.
Με σαρωτικό τρόπο ο ΓΣΠ διατήρη-
σε την πρωτιά στους Παγκύπριους 
Αγώνες Στίβου για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά στους Άνδρες και δεύτερη 
στις Γυναίκες. Το διήμερο 12-13 
Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου, 
ο Σύλλογος της Λευκωσίας μάζεψε 
173,5 βαθμούς στους Άνδρες (ένα-
ντι 132,5 του ΓΣΟ) και 196 βαθμούς 
στις Γυναίκες (έναντι 133 του ΓΣΟ), 
κατακτώντας έτσι την πρωτιά. Μάλι-

στα η συγκομιδή στις Γυναίκες από 
τον ΓΣΠ αποτελεί ρεκόρ για τους 
Παγκύπριους Αγώνες.
Στους Αγώνες, που ήταν αφιερωμέ-
νοι στη μνήμη της Μαριάνας Ζαχαρι-
άδη, ξεχώρισαν η 22χρονη Ναταλία 
Ευαγγελίδου που με χρόνο 4.22.37 
στα 1500 μ. έκανε επίδοση αγώνων 
και νέο Παγκύπριο Ρεκόρ U23 και 
ο 20χρονος Μιχάλης Κλατσιάς ο 
οποίος με 56,57 μ. στη δισκοβολία 
πήρε τη 2η θέση (πρώτος ο αθλητής 
του ΓΣΠ, Απόστολος Παρέλλης) και 
παράλληλα το όριο για το Πανευρω-
παϊκό U23 που θα διεξαχθεί στο Τά-
μπερε της Φινλανδίας.

Στα 52α Μάτσεια, που διοργάνωσε 

ο Γ.Σ. Πράξανδρος στο Εθνικό Στά-

διο Στίβου την Παρασκευή 17 και 

την Κυριακή 19 Μαΐου, ο ΓΣΠ πήρε 

137 βαθμούς στους Άνδρες (έναντι 

102 του ΓΣΟ) και 160 στις Γυναίκες 

(έναντι 88 του ΓΣΕ). Η Ναταλία Ευ-

αγγελίδου ξεχώρισε και σε αυτούς 

τους αγώνες από τους αθλητές του 

ΓΣΠ, με χρόνο 2.07.99 στα 800 μ. 

και 4.28.51 στα 1500 μ., καταρρί-

πτοντας και στα δύο αγωνίσματα την 

Επίδοση Αγώνων. 

Σελίδες 4-7
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Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»
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σάρωσε ο ΓσΠ σε Παγκύπριους και μάτσεια

Στη Φοιτίδου το έπαθλο στη μνήμη της Μαριάννας
Η 36χρονη αθλήτρια του ΓΣΟ Άννα 
Φοιτίδου κέρδισε, το βράδυ της 
Πέμπτης 13 Ιουνίου, το αγώνισμα 
του επί κοντώ στους Παγκύπριους 
Αγώνες 2013 και μαζί το επαμειβό-
μενο έπαθλο του ΓΣΠ στη μνήμη της 
Μαριάννας Ζαχαριάδη. Το έπαθλο 
έχει από φέτος καθιερωθεί και θα 
δίνεται στην εκάστοτε νικήτρια του 
αγαπημένου αγωνίσματος της Μα-
ριάννας, που έφυγε πρόσφατα από 
τη ζωή σε ηλικία 23 ετών.
Η δημιουργία του συγκεκριμένου 
επάθλου αποτέλεσε εισήγηση του 

Ντίνου Μιχαηλίδη και απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ. 
«Είναι μια ένδειξη αναγνώρισης και 
τιμής για τη Μαριάννα. Κάθε χρό-
νο θα δίνουμε αυτό το έπαθλο στη 

νικήτρια του επί κοντώ στους Πα-
γκύπριους Αγώνες», μας είπε ο κ. 
Μιχαηλίδης.
Η Άννα Φοιτίδου του ΓΣΟ κέρδι-
σε στις 13 Ιουνίου το αγώνισμα 
του επί κοντώ με άλμα στα 3,60 μ., 
ενώ δεύτερη κατετάγη η Δήμητρα 
Χαραλάμπους, επίσης του ΓΣΟ, με 
επιτυχημένη προσπάθεια στα 3,50 
μ. Τρίτη ήταν η Μαρία Αριστοτέλους 
του ΓΣΠ με άλμα στα 3,40 μ.

Σελίδα 8

www.gsp.org.cy
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Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ομάδων 
Μπορεί η Εθνική Ομάδα Στίβου της Κύπρου να μην 
κατάφερε να μείνει στη Β΄ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ομάδων (22 και 23 Ιουνίου 2013 στη 
Λιθουανία), ωστόσο η εμφάνιση των Κυπρίων αθλητών 
άφησε πολύ θετικά μηνύματα για το μέλλον.
Από τους αθλητές του ΓΣΠ που συμμετείχαν στους Αγώ-
νες ξεχωρίζει η πρωτιά του Απόστολου Παρέλλη στη 
δισκοβολία (60,17μ.). Δεύτερη θέση πήρε η Ναταλία Ευ-
αγγελίδου με την εξαιρετική επίδοση 2.03.83 στα 800μ.
Επίσης, η Λεοντία Καλλένου στους ίδιους Αγώνες είχε 
άλμα 1.84μ. στο ύψος.



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
ΙΟΥΝΙΟΣ   

15-16 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ (1996 ΚΑΙ Μετά ) ΛΑΡΝΑΚΑ 

15-16                ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ (1991,1992,1993)        ……./ΕΛΛΑΔΑ 

22-23 4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ (2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) Kaunas/ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

20-30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Στίβος 26-29.06) Mersin/ΤΟΥΡΚΙΑ 

29                         ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ  PAVEL PAVLOV                                                                 Sofia/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

29-30               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ                                    ……/ΕΛΛΑΔΑ 

29-30 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ (2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) Ribeira Brava(Madeira)/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  

30 Samsung Diamond League-British Athletics Birmingham  Birmingham/ΑΓΓΛΙΑ 

ΙΟΥΛΙΟΣ   

03-04 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΡΑΗΛ                                                                                    Tel Aviv 

04                     Samsung Diamond League Meeting - Athletissima                                    Lausanne/ΕΛΒΕΤΙΑ 

06                    Samsung Diamond League Meeting - Meeting AREVA                            Paris/ΓΑΛΛΙΑ  

06 12ο EUROPEAN MOUNTAIN RUNNING CHAMPIONSHIPS Borovets/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

06-07              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ U20                          ……./ΕΛΛΑΔΑ 

06-17 27η  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ Kazan/ΡΩΣΙΑ 

10-14 8ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ (1996,1997) Donetsk/ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

11-14  9ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23ΕΤΩΝ (1991,1992,1993)        Tampere/ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

13-14            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ/ΠΚ                                                            …../ΕΛΛΑΔΑ 

14             ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2013 (ΜΙΤΙΝΓΚ  ΡΙΨΕΩΝ)                                                                   Νικήτη/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

14-19 12ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ U17 (1997,1998) Utrecht/ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

18-30           Maccabiah Games 2013 (Στίβος 24-25.07)                                                              Τel Aviv/ΙΣΡΑΗΛ 

19            Samsung Diamond League Meeting - Herculis                                           Monaco/ΜΟΝΑΚΟ                                                          

18-21  22ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ U20 (1994 KAI Μετά ) Rieti/ITAΛΙΑ 

20-21              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ                                  …./ΕΛΛΑΔΑ 

25-26  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ Τρίπολη / Ελλάδα 

26-27             Samsung Diamond League Meeting -  British Athletics London                 London/ΑΓΓΛΙΑ                                                        

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   

10-18 14ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Moscow/ΡΩΣΙΑ 

23  Samsung Diamond League Meeting - DN Galan                                        Stockholm/ΣΟΥΗΔΙΑ 

29      Samsung Diamond League Meeting - Weltklasse Zurich                           Zurich/ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   

06 Samsung Diamond League Meeting - Memorial Van Damme         Brussels/ΒΕΛΓΙΟ 

06-15 FRANCOPHONE GAMES Nice/ΓΑΛΛΙΑ 

09-16  ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CISM ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

21                         ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ε-Ν (ΓΚΡΟΥΠ Β&Γ)                  …………… 
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• Υπάρχουν και άλλοι αθλητές στην οικογέ-
νειά σου; 
Ναι. Ο πατέρας μου ήταν πανελληνιονίκης 

στο άλμα εις μήκος, η μητέρα μου έκανε και 

αυτή άλμα εις ύψος και έπαιζε χάντμπολ, και 

τα δυο μου αδέλφια παίζουν καλαθόσφαιρα.

• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; 
Από 6 χρονών ξεκίνησα να μαθαίνω μήκος 

από τον πατέρα μου. Στα 8 μου άρχισα κα-

λαθόσφαιρα. Έπαιξα δυο χρόνια αλλά τελικά 

σε ηλικία 10 χρονών με κέρδισε ο στίβος (στις 

ακαδημίες). Στην ηλικία των 12 ξεκίνησα άλμα 

εις ύψος με τον κύριο Λουκά Καλογήρου.

• Τι ήταν αυτό που σε έλκυσε για να ασχολη-
θείς με τον αθλητισμό; 
Λόγω του ότι προέρχομαι από οικογένεια 

αθλητών, ήταν πολύ εύκολη υπόθεση να με 

ελκύσει ο αθλητισμός. Από μικρή είχα μεγά-

λη αδυναμία στον κλασικό αθλητισμό. 

• Για ποιο λόγο διάλεξες το άλμα εις ύψος; 
Οι προπονητές στις ακαδημίες του ΓΣΠ μου 

πρότειναν να εξειδικευτώ είτε στο μήκος είτε 

στο ύψος είτε στα εμπόδια. Όμως ανάμεσα σε 

όλα τα αθλήματα του στίβου το ύψος με έλκυ-

σε παραπάνω από όλα. Θυμάμαι από μικρή να 

παρακολουθώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες και 

να λέω ότι «μια μέρα αυτό θέλω να κάνω και 

εγώ». Το ύψος είναι ένα άθλημα πολύ ψυχο-

λογικό και μου αρέσει το γεγονός ότι πρώτα 

ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου και τον πήχη, και 

μετά όλους τους υπόλοιπους αθλητές. Γενικά 

με συναρπάζει πολύ και το θεωρώ ένα πολύ 

θεαματικό και δύσκολο αγώνισμα.

• Τι περιλαμβάνει η προετοιμασία σου; 
Η προπόνησή μου διαρκεί καθημερινώς 2,5-

3 ώρες το απόγευμα. Όταν μου το επιτρέ-

πουν οι σπουδές μου προπονούμαι και δύο 

φορές την ημέρα, από 2,5 ώρες το πρωί και 

2,5-3 ώρες το απόγευμα. Η προπόνησεις μου 

ΣΤΕφΑΝΗ ΡΑζΗ

«Πρέπει να πιστέψω λίγο παραπάνω στον εαυτό μου»

www.gsp.org.cy γνωρίστε τους αθλητές μας
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Καθώς το παιδικό της όνειρο να 
γίνει αθλήτρια του άλματος εις ύψος 
βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, η 
πρωταθλήτρια του ΓΣΠ Στέφανη Ραζή 
εισέρχεται σε μια νέα σεζόν με πολύ 
καλές προοπτικές. Ήδη κατάφερε 
να κατακτήσει ένα αργυρό μετάλλιο 
στους Αγώνες Μικρών Κρατών στο 
Λουξεμβούργο και ο στόχος του 
1,82 μ. φαίνεται να βρίσκεται στις 
δυνατότητές της!

Στo ΓΣΠ, στις 17 Αυγούστου το Super Cup
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ αποφάσισε να αφιερώσει το φετινό αγώνα LTV Super Cup 
στον Ερυθρό Σταυρό για το σημαντικό έργο που επιτελεί στηρίζοντας το συνάνθρωπο μας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε επίσης την έδρα του αγώνα LTV Super Cup και φέτος θα 
διεξαχθεί στο Στάδιο ΓΣΠ. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσουν η πρωταθλήτρια 
ομάδα  του ΑΠΟΕΛ και ο κυπελλούχος Απόλλωνας. Όπως ήδη ανακοινώθηκε μέσα από τον 
προγραμματισμό της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014, ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 
17 Αυγούστου. 

n	  Αγώνισμα: Άλμα εις ύψος

n	  Ημερομηνία γεννήσεως: 7/5/1993

n	  Τόπος γεννήσεως: λευκωσία

n	  Προπονητής: λουκάς καλογήρου

n	  Ατομική επίδοση: 1,76 (επίσημο), 1,81 (ανεπίσημο)

n	  Σπουδές/εργασία: Φοιτήτρια Βιολογίας στο 

Πανεπιστήμιο κύπρου

n	  Μεγαλύτερες διακρίσεις: 7η θέση στην Παγκόσμια 

Γυμνασιάδα (κατάρ), 2η θέση στους αμκε 2013, 6η 

θέση στους Παγκόσμιους αγώνες νέων (μόσχα) 3 

φορές πρώτη θέση στους Πανελλήνιους μαθητικούς

n	  Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Το 1,82 μ.

συμπεριλαμβάνουν πολλά άλματα, ασκήσεις 

τεχνικής ύψους, βάρη, ασκήσεις εμποδίων 

για ύψος, αλτικά κτλ.

• Πώς θα αξιολογούσες τις επιδόσεις σου 
για τους πρώτους 5 μήνες του 2013; 
Λόγω του ότι πέρσι είχα τραυματισμό στον 

αστράγαλο που δεν μου επέτρεψε να ανέλ-

θω όσο θα ήθελα, η αρχή που έκανα φέτος 

με τον αγώνα κλειστού στίβου στην Ελλάδα, 

με 1,75 μ., με «ανακούφισε». Οι επιδόσεις 

μου στην προπόνηση με ευχαριστούν ιδιαίτε-

ρα εφόσον κάνω άλματα στο 1,82 μ. Βέβαια, 

το σημαντικό είναι να πιστέψω λίγο παραπά-

νω στον εαυτό μου ώστε να καταφέρω να το 

κάνω και σε αγώνα.

• Έχεις άλλες ασχολίες που σε ευχαριστούν; 
Το βαρυφορτωμένο μου πρόγραμμα, λόγω 

προπονήσεων και σπουδών, δεν μου αφήνει 

και πολύ ελεύθερο χρόνο. Όταν όμως μου το 

επιτρέπει η καθημερινότητά μου, μου αρέσει 

να κολυμπάω στη θάλασσα, να κάνω ορειβα-

σία, να τρέχω στη φύση και γενικά να αθλού-

μαι με διάφορους άλλους τρόπους.

Ταλέντο
Η Στέφανη Ραζή είναι ένα μεγάλο ταλέντο 
του ύψους. Προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς 
κάτω των 17 επειδή όμως ήταν και η Λεοντία, 
και έπρεπε να πάει μόνο μία, έμεινε έξω. Φά-
νηκε άτυχη γιατί σε έναν αγώνα στην Κρήτη 
τραυματίσθηκε και έμεινε πίσω από τις μεγά-
λες επιδόσεις που ήταν έτοιμη να πετύχει.
Οι σπουδές της την αφήνουν λίγο πίσω από 
τις προπονήσεις, όμως με λίγη αυτοπεποίθη-
ση θα πάει πολύ ψηλά.

Λουκάς Καλογήρου



Διατήρησε την πρωτιά ο ΓΣΠ στους Παγκύπριους Αγώνες
Με σαρωτικό τρόπο ο ΓΣΠ διατήρησε την πρωτιά στους Παγκύπριους Αγώ-

νες Στίβου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στους Άνδρες και δεύτερη στις 

Γυναίκες. Το διήμερο 12-13 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου, ο Σύλλογος 

της Λευκωσίας μάζεψε 173,5 βαθμούς στους Άνδρες (έναντι 132,5 του 

ΓΣΟ) και 196 βαθμούς στις Γυναίκες (έναντι 133 του ΓΣΟ), κατακτώντας 

έτσι την πρωτιά. Μάλιστα η συγκομιδή στις Γυναίκες από τον ΓΣΠ αποτελεί 

ρεκόρ για τους Παγκύπριους Αγώνες.

Ο έφορος του ΓΣΠ, Ντίνος Μιχαηλίδης, μας μίλησε για την επιτυχία του 

συλλόγου στους φετινούς Παγκύπριους Αγώνες: «Αν και δεν βάλαμε πολύ 

μεγάλο βάρος στους Αγώνες, ο συναγωνισμός έφερε κάποιες καλές επι-

δόσεις. Η διαφορά στη βαθμολογία αποτελεί μεγάλη επιτυχία, αν λάβουμε 

υπόψη και τις απουσίες που είχε ο ΓΣΠ. Ο Σύλλογος έδειξε ότι διαθέτει 

βάθος. Αυτό είναι αποτέλεσμα της γενικής οργάνωσης του ΓΣΠ ως Συλ-

λόγου, το οποίο ξεκινά από τους προπονητές, το διοικητικό προσωπικό 

και τους αθλητές, με μια δομή που λειτουργεί άψογα και φέρνει επιτυχίες. 

Ήταν μια συλλογική επιτυχία. Μπορεί να μην είχαμε πολλές σημαντικές επι-

δόσεις, αλλά είχαμε καλά πλασαρίσματα και φάνηκε το βάθος που έχουμε 

στους αθλητές και την εξέλιξη που θα έχουν του χρόνου».

Στους Αγώνες, που ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη της Μαριάνας Ζαχαριά-

δη, αθλήτριας του ΓΣΠ στο επί κοντώ που έφυγε από τη ζωή στην ηλικία 

των 23 χρονών, ξεχώρισαν αρκετοί αθλητές του ΓΣΠ. Ειδική αναφορά 

πρέπει να γίνει στην 22χρονη Ναταλία Ευαγγελίδου που με χρόνο 4.22.37 

στα 1500 μ. έκανε επίδοση αγώνων και νέο Παγκύπριο Ρεκόρ U23, αλλά 

και στον 20χρονο Μιχάλη Κλατσιά ο οποίος με βολή στα 56,57 μ. στη δι-

σκοβολία πήρε τη 2η θέση (πρώτος ο αθλητής του ΓΣΠ, Απόστολος Πα-

ρέλλης) και παράλληλα το όριο για το Πανευρωπαϊκό U23 που θα διεξα-

χθεί στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Ξεχώρισαν
Πέρα από τους πιο πάνω, ξεχώρισαν η Λεοντία Καλλένου στο ύψος με το 

άλμα στα 1,81 μ. αλλά και η Στέφανη Ραζή που πήρε τη δεύτερη θέση στο 

ίδιο αγώνισμα με προσπάθεια στα 1,75 μ. Πολύ καλά τα πήγε και η Φλω-

ρεντία Κάππα, η οποία αν και χωρίς σημαντικό ανταγωνισμό έριξε βολή 

15,68 μ. στη σφαιροβολία. Η Αλεξάνδρα Τσιήσιου επανήλθε στη δράση 

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

μια ζωή αθλητισμός
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• Πώς έγινε η είσοδός σας στον αθλητισμό;
Από πολύ μικρός ασχολήθηκα με τον αθλητισμό, 

αρχικά ως αθλητής των δρόμων ταχύτητας και ως 

ποδοσφαιριστής.

Στο δημοτικό, από την Δ’ τάξη, κέρδιζα όλους τους 

μαθητές του σχολείου στο τρέξιμο και έπαιζα στην 

ομάδα ποδοσφαίρου.

Μαθητής της Γ’ γυμνασίου έπαιζα την πρώτη ομά-

δα του ΘΟΙ Λακατάμιας και έτρεξα στον τελικό των 

100 μ. των λυκείων κερδίζοντας την έκτη θέση.

Σε μια ημερίδα του σχολείου μου (Γυμνάσιο Κύκ-

κου), αφού έτρεξα 100 μ. είδα που έριχναν σφαί-

ρα οι μεγαλύτεροι και ζήτησα από τον γυμναστή 

μου να ρίξω και εγώ. Μου επέτρεψε, δοκίμασα και 

κέρδισα, έτσι από τότε καθιερώθηκα ως σφαιρο-

βόλος και μετά ως δισκοβόλος.

Κέρδισα πρώτη θέση στους Παγκύπριους Μαθη-

τικούς στη σφαιροβολία, τη δισκοβολία, τα 100 μ. 

και τη σκυταλοδρομία 4Χ100 μ.

Το 1967, στους Παγκύπριους Εφήβων κέρδισα 

τέσσερα χρυσά μετάλλια στα 100 μ., στη σφαιρο-

βολία, στη δισκοβολία (με νέο Παγκύπριο Ρεκόρ) 

και στην 4Χ100 μ. Τον ίδιο χρόνο στους Παγκύ-

πριους Εαρινούς Αγώνες Στίβου, στο παλιό ΓΣΟ, 

κέρδισα στα ίδια αγωνίσματα την πρώτη θέση. 

Ήταν μια επιτυχία που δύσκολα μπορεί να επανα-

ληφθεί γιατί, με τη σημερινή εξειδίκευση των αθλη-

τών, τα 100 μ. δεν συμβιβάζονται με τη σφαίρα και 

τον δίσκο.

Όταν ήμουν μαθητής έπαιζα καλαθόσφαιρα και 

πετόσφαιρα στην ομάδα του σχολείου μου και 

στην πρώτη ομάδα του Κεραυνού Στροβόλου (κα-

λαθόσφαιρα) και στην πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ 

(πετόσφαιρα).

Όταν υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία έπαι-

ζα ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Όταν σπούδαζα στη Γυμναστική Ακαδημία Αθη-

νών, εκτός από τον στίβο έπαιζα καλαθόσφαιρα 

και πετόσφαιρα στις ομάδες της Ακαδημίας. Κα-

λαθόσφαιρα έπαιξα και στον ΑΟ Δάφνης. Στην 

Ακαδημία ασχολήθηκα και με το δέκαθλο, καταρ-

ρίπτοντας το Παγκύπριο Ρεκόρ.

Αργότερα έπαιξα καλαθόσφαιρα στον Κεραυ-

νό και στο ΑΠΟΕΛ και πετόσφαιρα στο ΑΠΟΕΛ. 

Εκείνη την περίοδο ήμουν αρχηγός της Μικτής 

Κύπρου στην πετόσφαιρα. Στην καλαθόσφαιρά 

πολλές χρονιές είχα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ.

Να σημειώσω ότι ασχολήθηκα και με το χάντμπολ 

Ο παλιός αθλητής του ΓΣΠ Λουκάς 
Καλογήρου είναι από τους σημαντικούς 
αθλητές που ανέδειξε ο κυπριακός και ο 
ελληνικός στίβος. Υπήρξε Παγκυπριονίκης 
στα 100 μ., στη σφαιροβολία, στη 
δισκοβολία και στο δέκαθλο επί σειρά 
ετών, καθώς και Πανελληνιονίκης στο 
δέκαθλο. Σήμερα είναι προπονητής 
του ΓΣΠ και αντιπρόεδρος της Τεχνικής 
Επιτροπής Στίβου.

n	  Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 15 

νοεμβρίου 1948, λακατάμια

n	  Σπουδές: Φυσική αγωγή

n	  Επάγγελμα: Γυμνασιάρχης

στο βάθρο του νικητή για το δέκαθλο σε αγώνες στη λάρνακα το 1980. δισκοβολία σε αγώνες στο παλιό ΓσΠ, όπου κατέρριψε το Παγκύπριο ρεκόρ.



www.gsp.org.cy

5

με τον Κεραυνό Στροβόλου. Την ομάδα την είχα 

δημιουργήσει εγώ μόλις επέστρεψα από τις σπου-

δές μου με μαθητές του Λυκείου Στροβόλου. Ήταν 

το προζύμι της σημερινής ομάδας της ΣΠΕ Στρο-

βόλου. 

Ακόμα ένα άθλημα με το οποίο ασχολήθηκα είναι 

η σκοποβολή, με αρκετές επιτυχίες στα περιφερει-

ακά πρωταθλήματα.

• Πώς ο αθλητισμός επηρέασε την προσωπική 
σας ζωή;
Τελειώνοντας τις σπουδές μου γύρισα στην Κύ-

προ και το 1972 παντρεύτηκα την Αναστασία 

Παπαβασιλείου, αθλήτρια του ύψους του Πανα-

θηναϊκού! Αποκτήσαμε τρία παιδιά, τον Νεόφυτο 

πρωταθλητή του ύψους (είχε κάνει Παγκύπριο 

Ρεκόρ στα 2,21 μ.), τον Άρη πρωταθλητή του δε-

κάθλου και τον Πάνο πρωταθλητή του ακοντισμού 

(κατέχει ακόμα το Παγκύπριο Ρεκόρ στον ακοντι-

σμό, 74,4 μ.)!

• Ποιοι ήταν οι προπονητές σας;
Προπονητές μου ήταν οι κ. Ανδρέας Χατζηβασι-

λείου, Παλλάδιος Νικολάου στα άλματα και στο 

τέλος της καριέρας μου ο Ντίνος Μιχαηλίδης. Στις 

ρίψεις είχα τον Πάρη Χριστοδουλίδη.

• Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες στιγμές 
της αθλητικής σας καριέρας;
Σημαντικότερες στιγμές της αθλητικής μου καριέ-

ρας, εκτός από τα Παγκύπρια Ρεκόρ στο δέκαθλο, 

ήταν τα τέσσερα χρυσά στους Παγκύπριους Εφή-

βων του 1967 και στους Εαρινούς Ανδρών της 

ίδιας χρονιάς.

Επίσης, το 1978 είχα αναδειχθεί καλύτερος καλα-

θοσφαιριστής της χρονιάς.

Σημαντική ήταν και η βαθμολόγησή μου με εννέα 

ως ποδοσφαιριστή, από την αθλητική εφημερίδα 

«Ομάδα», στην Ελλάδα, στον αγώνα Ολυμπιακού 

Πειραιώς - Ολυμπιακού Λευκωσίας, στο Καραϊ-

σκάκη. Σε εκείνο το ματς μάρκαρα τον μεγάλο 

Σιδέρη και άφησα άριστες εντυπώσεις.

Όμως, σημαντικές στιγμές στη ζωή μου θεωρώ και 

τις νίκες των παιδιών μου στα αγωνίσματά τους.

• Πώς θα σχολιάζατε το σημερινό επίπεδο του 
κυπριακού αθλητισμού και τι θα τον βοηθούσε 
να ανεβεί περισσότερο;
Τα σημερινά επίπεδα του αθλητισμού είναι πολύ 

ψηλά. Υπάρχουν αρκετά ταλέντα και με την εξει-

δίκευση αλλά και με τα νέα μέσα προπόνησης οι 

αθλητές μπορούν να ανεβούν πολύ. Χρειάζονται 

όμως και άλλα κίνητρα για να μπορούν να είναι 

ανταγωνίσιμοι και σε διεθνές επίπεδο. 

Ως προπονητής στίβου του ΓΣΠ ανέδειξα μεγάλα 

ταλέντα, με διεθνείς επιτυχίες και παγκύπρια ρε-

κόρ: ο γιος μου Νεόφυτος στο ύψος με 2,21 μ. 

σε Πανευρωπαϊκούς Εφήβων στη Θεσσαλονίκη, 

ο Γιάννος Κωνσταντίνου, με 2,24 μ. στο ύψος, ο 

Μάριος Ιακώβου με 2,20 μ., όπως και ο Γιάννος 

Στόκκος. Επίσης, οι Αιμίλιος Ξενοφώντος (2,18 

μ.), Πάνος Καλογήρου (74,48 μ. – Παγκύπριο Ρε-

κόρ) στον ακοντισμό και ο Αδάμος Χριστοδούλου. 

Στις Γυναίκες: η Νάταλη Γεωργιάδου, η Μέρσια 

Παπανικολάου, η Μαρία Ξενή και Έλενα Πάτσου 

με ρεκόρ στον ακοντισμό. Στο ύψος η Ελένη Προ-

κοπίου, η Ρίτα Κοκκινίδου, η Στέφανη Ραζή και η 

Λεοντία Καλλένου που πρόσφατα κατέρριψε το 

Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανίδων με 1,86 μ. κατακτώ-

ντας την 4η θέση σε αγώνες στις ΗΠΑ (η καλύτερη 

επιτυχία Κύπριου φοιτητή στην Αμερική).

• Έχετε άλλα χόμπι;
Ασχολούμαι με το κυνήγι, του οποίου είμαι φανα-

τικός οπαδός.

μετά από δύο χρόνια (σταμάτησε προσωρινά λόγω εγκυμοσύνης) και κατέ-

κτησε την πρωτιά στον ακοντισμό με βολή στα 50,04 μ., με μια ελπιδοφόρα 

εμφάνιση. Πολύ καλή επίδοση είχε και η 16χρονη Καλλιόπη Κουντούρη 

στα 400 μ. με χρόνο 56.30, όπως και ο Νίκος Φράγκου στα 5000 μ. Αν 

και δεν κέρδισαν στα αγωνίσματά τους, άφησαν υποσχέσεις κάποιοι πρω-

τοεμφανιζόμενοι αθλητές, όπως ο Ηλίας Ασάντ στα σπριντ και ο Μιχάλης 

Ανδρέου στα 400 μ. εμπόδια.

Οι πρωτιές του ΓΣΠ στους Παγκύπριους Αγώνες
1η μέρα (Τετάρτη 12 Ιουνίου)  
Αγώνισμα  Αθλητής Επίδοση 
3000 μ. στιπλ (Γ)  Ελπίδα Χριστοδουλίδου  11.27.44 

1500 μ. (Γ) Ναταλία Ευαγγελίδου 4.22.37  

  (NEA & NΠΡ U23) 

3000 μ. στιπλ (Α) Χριστόφορος Πρωτοπαπά 9.33.53 

Δισκοβολία (Α) Απόστολος Παρέλλης  59,91 μ. 

400 μ. (Γ)  Καλλιόπη Κουντούρη 56.30
2η μέρα (Πέμπτη 13 Ιουνίου) 
Αγώνισμα Αθλητής  Επίδοση 
400 μ. εμπόδια (Γ) Έλενα Στεφάνου 1.02.31 

800 μ. (Γ) Ναταλία Ευαγγελίδου  2.08.01 

Ύψος (Γ) Λεοντία Καλλένου 1,81 μ. 

Σφαιροβολία (Γ) Φλώρα Κάππα  15,68 μ. 

5000 μ. (Α) Νίκος Φράγκου 15.28.07 

Ακοντισμός (Γ) Αλεξάνδρα Τσιήσιου 50,04 μ. 

5000 μ. (Γ) Μαριλένα Σοφοκλέους 17.44.95 

4x400 μ. (Γ)   Γ.Σ. Παγκύπρια     3.52.49 

Παναθηναϊκό στάδιο, 
σημαιοφόρος σε 
Πανελλήνιους αγώνες.

H Φλωρεντία κάππα έριξε βολή 15,68 μ. στη σφαιροβολία. η λεοντία καλλένου στο ύψος είχε άλμα 1,81 μ.



Την τρίτη θέση πήρε η Κύπρος στους Αγώνες 

Μικρών Κρατών Ευρώπης, που πραγματοποιή-

θηκαν στο Λουξεμβούργο. Συνολικά, η Κύπρος 

πήρε 28 χρυσά μετάλλια. Στον στίβο οι Κύπριοι 

αθλητές κέρδισαν οκτώ χρυσά σε 13 τελικούς. 

Οι 15οι  Αγώνες Μικρών Κρατών πραγματοποι-

ήθηκαν από τις 27 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου. 

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχε 

στους Αγώνες με 131 αθλητές.

Χρυσό πήρε η σφαιροβόλος Φλωρεντία Κάπ-

πα. Οι αθλητές του Συλλόγου πρόσθεσαν και 

έξι αργυρά και δύο χάλκινα στη συνολική κυ-

πριακή συγκομιδή.

Αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν οι Ζαχαρίας 

Άρνος (τριπλούν), Απόστολος Παρέλλης (δι-

σκοβολία), Ελπίδα Χριστοδουλίδου (5000 μ.), 

Ναταλία Ευαγγελίδου (1500 μ.) και Μαρία 

Αριστοτέλους (επί κοντώ). Χάλκινα κέρδισαν 

η Καλλιόπη Κουντούρη (400 μ.) και η Στέφα-

νη Ραζή (ύψος).

«Είναι μέτριος προς καλός ο απολογισμός. 

Μπορούσαν καλύτερα οι αθλητές μας», μας 

είπε ο έφορος του ΓΣΠ, Ντίνος Μιχαηλίδης, 

που εξήγησε: «Χάσαμε το χρυσό στα 200 μ. 

για ένα εκατοστό. Ο Παρέλλης προερχόταν 

από τραυματισμό και έχει τρεις μήνες που 

παιδεύεται. Ο Άρνος δεν βρίσκεται ακόμη 

στην καλύτερη δυνατή φόρμα».

Ξεχώρισαν
Η Φλωρεντία Κάππα με τη βολή στα 15,36 μ. 

στη σφαιροβολία πέτυχε ρεκόρ αγώνων και 

έδειξε ξανά ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστι-

κή κατάσταση. Η Ναταλία Ευαγγελίδου μπο-

ρεί να τερμάτισε 4η στα 800 μ. όμως ο χρό-

νος που πέτυχε (2:06.62) θεωρείται πολύ 

καλός. Θετική επίδοση ήταν και το άλμα στα 

1,71 μ. που έκανε στο ύψος η Στέφανη Ραζή 

και με το οποίο πήρε το χάλκινο.
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Τα μετάλλια που κέρδισαν 
οι αθλητές του ΓσΠ στους αμκε

Νίκες ΓΣΠ, σε Άντρες και Γυναίκες, στα Μάτσεια
Την πρώτη θέση στα 52α Μάτσεια, που διορ-
γάνωσε ο Γ.Σ. Πράξανδρος στο Εθνικό Στά-
διο Στίβου την Παρασκευή 17 και την Κυριακή 
19 Μαΐου, πήρε ο ΓΣΠ. Ο Σύλλογος πήρε 137 
βαθμούς στους Άνδρες (έναντι 102 του ΓΣΟ) 
και 160 στις Γυναίκες (έναντι 88 του ΓΣΕ).
«Για τον ΓΣΠ οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν 
είχαν τόσο μεγάλη σημασία, γι’ αυτό και δεν 
κατεβήκαμε με όλους τους αθλητές μας. Η 
παρουσία μας εκεί δούλεψε περισσότερο 
ως προετοιμασία ενόψει των Παγκύπριων 
Αγώνων (8-9 Ιουνίου). Είμαστε πάντως 
ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις που πέτυχαν 
οι αθλητές μας», δήλωσε στο SigmaLive ο 
Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου του 

ΓΣΠ, Ντίνος Μιχαηλίδης.
Η Ναταλία Ευαγγελίδου ξεχώρισε από τους 
αθλητές του ΓΣΠ, με χρόνο 2.07.99 στα 
800 μ. και 4.28.51 στα 1500 μ., καταρρίπτο-
ντας και στα δύο αγωνίσματα την Επίδοση 
Αγώνων. «Ήταν οι πρώτες μου κούρσες για 
φέτος και έκανα επιδόσεις που με χαρο-
ποίησαν. Ήταν μια καλή αρχή», είπε στο 
SigmaLive η Ευαγγελίδου. «Οι επιδόσεις 
ήταν καλές αν λάβουμε υπόψη το γεγονός 
ότι δεν είχα ανταγωνισμό, ειδικά στα 800 μ.», 
συμπλήρωσε η αθλήτρια του ΓΣΠ.
Όσο για τη συνέχεια η Ναταλία Ευαγγελί-
δου τονίζει ότι η προσοχή της πέφτει στην 
εξασφάλιση του ορίου για το Πανευρωπαϊ-

κό Πρωτάθλημα U23 που θα διεξαχθεί τον 
Ιούλιο στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Η Κύ-
πρια πρωταθλήτρια θεωρεί κύριο αγώνισμά 
της τα 800 μ., όμως θα επιδιώξει το όριο 
και για τα 1500 μ. «Ο στόχος μου για φέτος 
είναι να πάρω το όριο για το Πανευρωπα-
ϊκό U23 στο Τάμπερε. Από κει και πέρα, 
θέλω μια καλή επίδοση στους ΑΜΚΕ και 
να πάρω το όριο για τη Φινλανδία. Επίσης 
στο πρόγραμμά μου για φέτος έχω τους 
Παγκύπριους Αγώνες (8-9 Ιουνίου) και το 
Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ομάδων. Μάλλον δεν 
θα πάω στους Μεσογειακούς, επειδή είναι 
πολύ ψηλό το όριο».
Άλλες επιτυχίες αθλητών του ΓΣΠ:

Οι 15οι  Αγώνες Μικρών Κρατών 
πραγματοποιήθηκαν από τις 27 
Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου

η ελπίδα Χριστοδουλίδουο Ζαχαρίας Άρνος
ο απόστολος Παρέλλης
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Ο άνεμος επηρέασε 
τα «Διαγόρεια» 
Οι σφοδροί άνεμοι και η βροχή επηρέασαν την 
πρώτη ημέρα των Επαρχιακών Αγώνων Στίβου 
«Τα Διαγόρεια», που διεξήχθη την Παρασκευή 
22 Μαρτίου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου του 
ΓΣΠ. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε 
τις ρίψεις, όμως λόγω της κακοκαιρίας μόνο 
το άθλημα της σφυροβολίας προχώρησε 
κανονικά. Έτσι δισκοβολία και σφαιροβολία 
μεταφέρθηκαν για την Τετάρτη 27 Μαρτίου, τη 
δεύτερη μέρα των «Διαγόρειων». Οι αγώνες 
είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του αείμνηστου 
Διαγόρα Νικολαΐδη, πρώην προέδρου του ΓΣΠ 
και διεξάγονται με την ευκαιρία της επετείου 
της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 

Η σφυροβολία
Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ Πέτρος Σοφιανός 
ξεχώρισε στις 22 Μαρτίου στη σφυροβολία. 
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, που 
δημιούργησαν πολλά προβλήματα στους 
αθλητές, ο 31χρονος σφυροβόλος πήρε την 
πρώτη θέση με βολή στα 61,48 μ. Η καλύτερη 
επίδοση του Σοφιανού ήρθε το 2010 όταν έρι-
ξε τη σφύρα στα 65,36 μ. Δεύτερος κατετάγη 
ο Στέλιος Καζακαίος με βολή στα 55,43 μ.
Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της σφύρας 
5 κιλών, ο Παύλος Κιτρομιλίδης τερμάτισε 
πρώτος με βολή στα 56,82 μ., δεύτερος ο Χρυ-
σόστομος Ψιλογένης με 53,89 μ. και τρίτος ο 
Κώστας Βαλανίδης με 42,06 μ.
Στη γυναικεία κατηγορία, πρώτη τερμάτισε η 
Ελένη Καζακαίου με βολή στα 40,80 μ., δεύτε-
ρη η Μερόπη Δημητρίου με 36,46 μ. και τρίτη 
η Ορθοδοξία Αντωνίου με 34,28 μ.

Δεύτερη μέρα
Αρκετά ήταν τα θετικά αποτελέσματα που ση-
μειώθηκαν στη δεύτερη ημέρα των Αγώνων, 
την Τετάρτη 27 Μαρτίου. Παρά το κρύο και 
τον άνεμο αλλά και το γεγονός ότι οι αγώνες 
έλαβαν χώρα σε περίοδο προετοιμασίας, 
αρκετοί ήταν οι αθλητές που ξεχώρισαν.
Καλό με βάση την εποχή ήταν το άλμα στα 
15,60 μ. στο τριπλούν του Ζαχαρία Άρνου, 
ενώ θετική επίδοση θεωρείται και η βολή στα 
59,40 μ. του Μιχάλη Κακότα στον ακοντισμό.
Στα 300 μ. γυναικών η Καλλιόπη Κουντούρη 
με χρόνο 40.9 και η Έλενα Στεφάνου με 41.9 
ξεχώρισαν, όπως και οι Χρίστος Δημητρίου 
και Ανδρέας Μισιαράς στο μίλι (4.28.76 
και 4.29.57 αντίστοιχα). Τέλος, καλές είναι 
και οι επιδόσεις του Χαράλαμπου Χαραλά-
μπους (9.28.80) και Μαριλένας Σοφοκλέους 
(10.03.06) στα 3000 μ. ανδρών και γυναικών 
αντίστοιχα.

Απόστολος Παρέλλης: πρώτη θέση στη 
δισκοβολία με βολή στα 58,97 μ.
Πρωτιές πέτυχαν στα αγωνίσματα δρόμου οι  
Καλλιόπη Κουντούρη (400 μ.), Έλενα Στεφά-
νου (400 μ. εμπόδια), Χαράλαμπος Χαραλά-
μπους (3000 μ. στιπλ), Ελπίδα Χριστοδουλί-
δου (300 μ. στιπλ), Ahmet Kazahoun Gebel 
(5000 μ.) και οι ομάδες 4x400 μ. Ανδρών (με 
νέα Επίδοση Αγώνων) και Γυναικών.
Την πρώτη θέση στα Μάτσεια, εκπροσωπώ-
ντας τον ΓΣΠ, κατέκτησαν και οι Μιχάλης 
Κακότας (ακοντισμός), Ζωγραφένια Καλλι-
μάνη (σφυροβολία), Μαρία Αριστοτέλους (επί 
κοντώ), Στέφανη Ραζή (ύψος) και Φιλίππα 
Φωτοπούλου (μήκος).

Αθλητής Αγώνισμα Θέση Επίδοση 

Φλωρεντία Κάππα σφαιροβολία 1η 15,36 μ. 

Απόστολος Παρέλλης δισκοβολία 2ος 59,11 μ. 

Μαρία Αριστοτέλους επί κοντώ 2η 3,60 μ. 

Ελπίδα Χριστοδουλίδου 5000 μ. 2η 17:36.07 

Ναταλία Ευαγγελίδου 800 μ. 4η 2:06.62 

Ναταλία Ευαγγελίδου 1500 μ. 2η 4:27.27 

Ναταλία Ευαγγελίδου 4x400 μ. ακύρωση - 

Ζαχαρίας Άρνος μήκος 5ος 6,85 μ. 

Ζαχαρίας Άρνος τριπλούν 2ος 15,53 μ. 

Στέφανη Ραζή ύψος 3η 1,71 μ. 

Καλλιόπη Κουντούρη 400 μ. 3η 56.46 

Καλλιόπη Κουντούρη 4x400 μ. ακύρωση - 

Έλενα Στεφάνου 400 μ. εμπόδια 4η 63.95 

Έλενα Στεφάνου 4x400 μ. ακύρωση - 

Χαρά Παπαπέτρου 100 μ. εμπόδια 5η 14.88 

Μιχάλης Κακότας ακοντισμός 5ος 57,43 μ. 

Ahmet Kazahoun Gebel 5000 μ. 6ος 15:26.50 

Ahmet Kazahoun Gebel 10.000 μ. 6ος 32:01.80 

η ναταλία ευαγγελίδου

Παγκύπριοι Αγώνες Παίδων και Κορασίδων
Οι 44οι Παγκύπριοι Αγώνες Στίβου Παίδων κάτω των 18 ετών και οι 43οι Παγκύπρι-
οι Αγώνες Στίβου Κορασίδων κάτω των 18 ετών πραγματοποιήθηκαν, στις αρχές 
Ιουλίου, στο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΖ στη Λάρνακα. Οι Αγώνες ήταν υπό την αιγίδα της 
ΚΟΕΑΣ και σ’ αυτούς συμμετείχαν όλοι οι Γυμναστικοί Σύλλογοι. Από τις επιτυχίες των 
αθλητών του ΓΣΠ σημειώνουμε τη νίκη της Χρυστάλλας Χατζηγιάγκου στον δρόμο 800 
μέτρων με 2.24.68 και τη νίκη της ομάδας σκυταλοδρομίας του ΓΣΠ με 4.04.19.

Παρέλλης
Το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία 

στους ΑΜΚΕ κατέκτησε ο Απόστολος 

Παρέλλης, ο οποίος είχε καλύτερη βολή 

στα 59,11 μ. Ο 27χρονος δισκοβόλος δεν 

μπόρεσε να πλησιάσει την καλύτερή του 

φετινή βολή, που είναι 62,48 μ., αφού 

βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επαναφοράς 

σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, μετά τον 

τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δρά-

σης τον Μάιο.

Μεγάλος στόχος για τον Παρέλλη είναι η 

πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στί-

βου της Μόσχας τον Αύγουστο.



η ομάδα του αΠοελ, όπως αγωνίστηκε στον τελικό κυπέλλου 1951, στο παλιό ΓσΠ, στις 25 Φεβρουαρίου 
1951. Το αΠοελ κέρδισε το τρόπαιο νικώντας την εΠα με 7-0. ο τελικός ήταν προγραμματισμένος μια 
βδομάδα νωρίτερα (18 Φεβρουαρίου) όμως λόγω έντονης βροχόπτωσης είχε αναβληθεί.

στιγμιότυπο από τον τελικό του κυπέλλου του 1951. η φάση στην περιοχή της εΠα (φωτό: αρχείο 
ανδρέα σιαντρή).

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.

Πένθος σκόρπισε στον κυπριακό αθλητι-
σμό αλλά και σε όλη την Κύπρο ο θάνατος 
της αθλήτριας, του ΓΣΠ, Μαριάννας Ζαχαρι-
άδη, η οποία τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 
2013 άφησε την τελευταία της πνοή νικημένη 
από το λέμφωμα Hodgkin. Σε ηλικία 23 χρό-
νων, η πρωταθλήτρια του επί κοντώ έχασε τη 
μάχη που έδινε τα τελευταία δύο χρόνια.
Η Κύπρια πρωταθλήτρια είχε σπουδαίες επι-
τυχίες στην καριέρα της, όπως τη δεύτερη 
θέση στους Κοινοπολιτειακούς στο Νέο Δελ-
χί το 2010 και στους Μεσογειακούς Αγώνες 
της Πεσκάρα το 2009, όπου μάλιστα πέτυχε 
παγκύπριο ρεκόρ με 4,45 μ. Την ίδια χρονιά 
ήταν και η κορυφαία επικοντίστρια στον κό-
σμο στην κατηγορία νεανίδων!
Η Ζαχαριάδη αγωνιζόταν στα πρώτα χρόνια 
της καριέρας της με τα ελληνικά χρώματα 
(αθλήτρια του ΠΓΣ), αλλά το 2008 επέλεξε 
να αγωνιστεί με την Κύπρο, καθώς είχε διπλή 
υπηκοότητα. 
Η Μαριάννα, τα τελευταία δύο χρόνια, είχε 
αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον αθλητισμό, 

λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε με 
την υγεία της.
Η κηδεία της Μαριάννας τελέστηκε την 1η 
Μαΐου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
στα Κελοκέδαρα της Πάφου, από όπου κα-
τάγεται ο πατέρας της, προϊσταμένου του 
Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου. Στην κηδεία 
της Μαριάννας παρέστησαν, μεταξύ άλλων, 
ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κυ-
ριάκος Κενεβέζος, ο πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ουράνιος Ιω-
αννίδης, ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Αντώνης 
Δράκος, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Πάμπος Στυ-
λιανού, συναθλήτριες και συναθλητές της 
Μαριάννας από την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Επικήδειους ανέγνωσαν η συναθλήτριά της 
Ελευθερία Χριστοφή, ο πρόεδρος της ΚΟ-
ΕΑΣ, ο πρόεδρος του ΚΟΑ και ο πρόεδρος 
του κοινοτικού συμβουλίου Κελοκεδάρων 
Μάριος Ζαχαριάδης.
Αντί στεφάνων έγιναν εισφορές για την ανέ-
γερση αθλητικού κέντρου στα Κελοκέδαρα 
στη μνήμη της Μαριάννας.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013αφιέρωμα
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ο αθλητισμός θρηνεί τον χαμό της μαριάννας Ζαχαριάδη

η συνέντευξη που είχε δώσει η μαριάννα για την εφημερίδα του ΓσΠ, τον 
δεκέμβριο του 2010.

στην πρώτη σελίδα 
του τεύχους 4 
(μάρτιος 2010) 
της εφημερίδας 
του ΓσΠ είχαν 
φιλοξενηθεί ειδήσεις 
ότι η μαριάννα είχε 
βραβευθεί ως η τρίτη 
καλύτερη αθλήτρια 
της κύπρου για το 
2009 καθώς και για 
την τρίτη θέση που 
κατέλαβε σε ημερίδα 
κλειστού στίβου που 
διοργάνωσε ο σεΓασ 
στην Παιανία.

Τεύχος 12 (μάρτιος 2012) της εφημερίδας του ΓσΠ.



Το αγωνιστικό ιδεώδες είναι ένα 

από τα κυρίαρχα στοιχεία και 

χαρακτηριστικά του πολιτισμού. 

Είναι το πνεύμα εκείνο που είναι 

βαθιά ριζωμένο μέσα μας και που 

ξεκινά από την ανάγκη επιβίωσης 

για να καταλήξει λόγος ύπαρξης 

και τρόπος ζωής. Η έντονη αγω-

νιστική διάθεση του ανθρώπου 

αποτελεί κλειδί για πρόοδο.

Στην αρχαία Ελλάδα θεοποίησαν την αγω-

νιστική προσπάθεια σε μόρφωμα του θεού 

Αγώνα και καταξίωσαν την αντίληψη ότι ο άν-

θρωπος πρέπει να βιώσει τις ηθικές αξίες και 

τις πνευματικές έννοιες για να μπορέσει να 

θεμελιώσει τον αγώνα του και να κατακτήσει 

τη νίκη. Η αντίληψη αυτή περικλείεται σε μια 

μορφή αγώνα, του οποίου η πεμπτουσία είναι 

το ευ αγωνίζεσθαι. Οι Έλληνες θωράκισαν το 

ευ αγωνίζεσθαι μέσα από τη θρησκευτικότη-

τα, την παιδευτική αγωγή και την παιδαγωγική 

τιμωρία των παραβατών.

Το ευ αγωνίζεσθαι δεν είναι μια θεωρητική 

προσέγγιση του Fair Play, αποτελεί κορυφαία 

αξία αγωγής και συμβάλλει ώστε αθλητές και 

θεατές να αναγνωρίσουν κυρίως την αξία του 

ηττημένου. Υποστηρίζει τον αμοιβαίο σεβασμό, 

την προσωπικότητα του ατόμου και την αμοι-

βαία υποχώρηση σε στιγμή έντασης. Διδάσκει 

τον ιπποτισμό, τη φιλοτιμία και τονίζει την αξία 

του ανθρώπου. Πειθαρχεί το άτομο αλλά με 

αποδεκτά ηθικά μέσα. Σημαίνει 

ισοτιμία, αξιοκρατία, δημοκρατία 

και αδιάκοπη προσπάθεια για πε-

ριφρούρηση του αθλητισμού.

Το ευ αγωνίζεσθαι δεν αποτε-

λεί μόνο μέτρο του αθλητισμού, 

αλλά και της κοινωνίας. Ο καλός 

κοινωνικός αγώνας είναι το μέσο 

για πνευματική ανέλιξη και ηθική 

ποιότητα της ζωής μας, είναι το 

μέσο για τον πολιτισμό. Κατά την άποψή μου, το 

ευ αγωνίζεσθαι αποτελεί ίσως τη μοναδική πα-

νάκεια για να βρεθεί διέξοδος στα αδιέξοδα της 

βίας. Είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο το κοι-

νωνικό άτομο και ο αθλούμενος θα μπορέσουν 

να δαμάσουν τα πάθη και τις αδυναμίες τους, 

αφού αποτελεί γεγονός ότι για να μπορέσουμε 

να αποφύγουμε τέτοια γεγονότα θα πρέπει πρώ-

τα να νικήσουμε τον εαυτό μας και τη νοοτροπία 

μας. Θα πρέπει να βιώσουμε αυτό που λέει ο 

Πλάτωνας στους «Νόμους» του: Το νικάν εαυ-

τόν πασών νικών πρώτη τε και αρίστη.

Η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς πάνω σε 

ηθικές αρχές και με τα βιώματα που εμπερι-

έχονται στο ευ αγωνίζεσθαι, θα ατσαλώσει τη 

θέληση και τον χαρακτήρα της για τίμιο αγώνα 

και έντιμη κοινωνική ζωή. Θα θεμελιώσει τον 

πολιτισμό μας.

Ντίνος Μιχαηλίδης
Έφορος Αθλητισμού 

Στίβου & Σταδίου ΓΣΠ
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1ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου 
«Γύρος Δήμου Αγίου Δομετίου»
Η Ένωσις Νέων Αγίου Δομετίου (ΕΝΑΔ), 
σε συνεργασία με το Σωματείο Δρομέων 
Κύπρου «Περικλής Δημητρίου», 
διοργάνωσε, την Κυριακή 26 Μαΐου, 
τον 1ο Διεθνή Αγώνα Δρόμου “Γύρος 
Δήμου Αγίου Δομετίου”, εις μνήμη 
του ήρωα Στέλιου Μαυρομμάτη, της 
αγωνίστριας της ΕΟΚΑ 1955-59 Νίτσας 
Χατζηγεωργίου, και του εθελοντή 
αγωνιστή 1963 Παναγιώτη Αρτεμίδη 
(Τότη). Στον αγώνα συμμετείχαν η 
ΚΟΕΑΣ, ο ΓΣΠ, ο ΓΣΟ, η ΕΛΔΥΚ, η 
ΟΝΕΚ και τα Ηνωμένα Έθνη.

Στην Τρίπολη η συνάντηση Παίδων/ Κορασίδων Ελλάδας-Κύπρου 
Η πόλη της Τρίπολης και η περιφέρεια Πελοποννήσου θα φιλοξενήσουν τη συνάντηση 
στίβου Ελλάδα-Κύπρος (Π/Κ) στις 25-26 Ιουλίου. Η διοργάνωση οριστικοποιήθηκε σε 
συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΣΕΓΑΣ με τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, το 
δήμαρχο Τρίπολης, Γιάννη Σμυρνιώτη, και τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, Βαγγέλη 
Γιαννακούρα. 

ευ αγωνίζεσθαι
Ατομικό ρεκόρ και 
4η θέση για Καλλένου
Εξαιρετικό αγώνα με κατάρριψη δύο 

ρεκόρ έκανε η Λεοντία Καλλένου 

στο ύψος γυναικών στους 17ους 

Μεσογειακούς Αγώνες στη Μερσίνα. 

Η 19χρονη Κύπρια πήρε την 4η θέση 

με άλμα στα 1.87μ., επίδοση που 

αποτελεί προσωπικό ρεκόρ και νέο 

Παγκύπριο ρεκόρ U23, σπάζοντας το 

προηγούμενο (σ.σ. 1.86μ.) που είχε η 

Αγνή Χαραλάμπους!

Μάλιστα η Λεοντία πέρασε τον πήχη στα 

1.87μ. με την πρώτη προσπάθεια και με 

αρκετή άνεση, δείχνοντας ότι σύντομα 

θα φτάσει και σε νέα ρεκόρ.

«Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη και 

ευχαριστημένη από τον εαυτό μου, επειδή 

παρόλο που είχα πρόβλημα στην πλάτη, 

κατάφερα και έκανα προσωπικό και 

Παγκύπριο ρεκόρ. Πλέον ανυπομονώ για 

τον επόμενό μου αγώνα. Έχω ψηλούς 

στόχους», δήλωσε η αθλήτρια του ΓΣΠ. 

Μετά το πετυχημένο 1.87μ., η Καλλένου 

επιχείρησε να περάσει τα 1.90μ., κάτι που 

αν πετύχαινε, θα ισοφάριζε το Παγκύπριο 

ρεκόρ της Ιουλίας Φαρμακά. Όμως παρά 

τα τρία πολύ καλά άλματα, η Λεοντία 

δεν κατάφερε να «καθαρίσει» τον πήχη, 

μένοντας στο 1.87μ. και την 4η θέση και 

αφήνοντας για… τον επόμενο αγώνα την 

κατάρριψη του Παγκύπριου ρεκόρ. 

Στους ίδιους αγώνες ο Απόστολος 

Παρέλλης, του ΓΣΠ, κατετάγη 7ος στη 

δισκοβολία.

Του Ηρόδοτου Μιλτιάδους 

(Απεσταλμένος ΕΑΚ)



Οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, τόσο 

για προετοιμασία όσο και για διαμονή, προ-

σελκύουν κάθε χρόνο δεκάδες αθλητές πα-

γκοσμίου επιπέδου. Ένας απ’ αυτούς είναι και 

ο Κυριάκος Ιωάννου, ο οποίος επέλεξε φέτος 

να βάλει στο πρόγραμμα προετοιμασίας του 

και στάση τριών εβδομάδων στο ΓΣΠ. Ο Λε-

μεσιανός αθλητής του ύψους γυμνάστηκε τον 

Μάρτιο στο Εθνικό Κέντρο Στίβου στο ΓΣΠ και 

διέμενε στο ξενοδοχείο Allegra, το οποίο ανή-

κει στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ. «Είναι η δεύ-

τερη χρονιά που επιλέγω το ΓΣΠ, για να κάνω 

προετοιμασία. Φέτος θα μείνω εδώ για τρεις 

εβδομάδες», μας λέει ο Κυριάκος Ιωάννου 

και συνεχίζει: «Είναι ένα στολίδι της Κύπρου. 

Οι εγκαταστάσεις στο ΓΣΠ είναι ό,τι καλύτερο 

για έναν αθλητή».

Ο Ιωάννου, λίγους μήνες μετά την πρόκρισή 

του στον τελικό του ύψους των Ολυμπιακών 

Αγώνων (όντας ο πρώτος αθλητής που πετυ-

χαίνει κάτι τέτοιο εκπροσωπώντας την Κύπρο), 

συνέχισε εντατικά την προετοιμασία του ενό-

ψει των μεγάλων ραντεβού του 2013 και κυ-

ρίως των Μεσογειακών Αγώνων στη Μερσίνα 

τον Ιούνιο και του Παγκόσμιου Πρωταθλήμα-

τος Στίβου στη Μόσχα τον Αύγουστο. Ο Κύπρι-

ος άλτης ήταν στο ΓΣΠ μαζί με τον προπονητή 

του Δημήτρη Ευθυμίου.

Πέρα από τον Κυριάκο Ιωάννου, το ΓΣΠ χρη-

σιμοποιεί για την προετοιμασία της και η Ελένη 

Αρτυματά, η Παραλιμνίτισσα σπρίντερ η οποία 

το 2009 προκρίθηκε στον τελικό των 200 μ. 

του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου. Αν 

και δεν είναι αθλήτρια του Γυμναστικού Συλ-

λόγου «Τα Παγκύπρια», η Αρτυματά δηλώνει 

ως βάση της το Εθνικό Κέντρο Στίβου.

Την περασμένη άνοιξη ήταν στο ΓΣΠ και οι 

Ελλαδίτες πρωταθλητές Περικλής Ιακωβάκης 

και Κωνσταντίνος Ντουβαλίδης, οι οποίοι προ-

πονούνταν στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου 

στη Λευκωσία. Αρκετοί είναι οι αθλητές του 

στίβου από την Ελλάδα που έρχονται στο ΓΣΠ 

για προετοιμασία στο πλαίσιο της διακρατικής 

συμφωνίας. Παράλληλα, το τελευταίο διάστη-

μα το Εθνικό Στάδιο Στίβου και το ξενοδοχείο 

Allegra χρησιμοποίησαν και ξένοι Ολυμπιονί-

κες και πρωταθλητές, όπως η ομάδα ρίψεων 

της Πολωνίας.

«Είναι πολύ καλό για τη χώρα μας να έρχονται 

τέτοιου επιπέδου αθλητές στο ΓΣΠ για προε-

τοιμασία», είπε ο Κυριάκος Ιωάννου. «Είναι 

εξαιρετικό και για τους νεαρούς αθλητές μας 

που προπονούνται δίπλα από τέτοια μεγάλα 

ονόματα, αφού εμπνέονται και παραδειγματί-

ζονται απ’ αυτούς», τόνισε.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013εκδηλώσεις
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κυριάκος ιωάννου: 
«στολίδι της κύπρου το ΓσΠ»

Αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βία στα γήπεδα
Το πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της βίας στα γήπεδα στην Κύπρο, 
εξέτασε εξαμελής Ομάδα Αξιολόγησης του Τομέα Αθλητισμού του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία ήρθε στην Κύπρο τον Απρί-
λιο. Η Ομάδα Αξιολόγησης θα ετοιμάσει σχετική έκθεση, ενώ θα 
κάμει προτάσεις και εισηγήσεις στους αρμόδιους εμπλεκόμενους 
κυπριακούς φορείς, για βελτίωση των θεμάτων που αφορούν τη 
βία στα γήπεδα.
Η Ομάδα Αξιολόγησης κατά την παραμονή της στην Κύπρο 

συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης, την Αστυνομία, την 
ΚΟΠ, το Γραφείο της επιτρόπου Διοικήσεως, τους οργανω-
μένους φιλάθλους της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ, την Εθνική 
Επιτροπή Stewards, ενώ παρακολούθησε και την αστυνομική 
σύσκεψη που έγινε για τον αγώνα ΑΠΟΕΛ -Ανόρθωση. Παρακο-
λούθησαν επίσης τον αγώνα Ομόνοια - ΑΕΛ για το κύπελλο, και 
τον αγώνα ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση στο ΓΣΠ, καθώς και την προετοι-
μασία ασφάλειας που γίνεται.

Fan Day Ομόνοιας 
με φιλικό με ΠΑΟ
Την 1η Μαΐου, από τις 13:00 μέχρι τις 
20:00, πραγματοποιήθηκε στους χώρους 
του ΓΣΠ το Fan Day της Ομόνοιας Λευ-
κωσίας. 
Στο Fan Day βρέθηκαν οι παίκτες της 
ομάδας οι οποίοι μοίραζαν αυτόγραφα, 
ενώ επίσης υπήρχαν φουσκωτά, ζωγρα-
φική προσώπου καθώς και ειδικά δια-
μορφωμένος χώρος της Green Boutique. 
Αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η φιλική 
αναμέτρηση ανάμεσα σε Ομόνοια και 
Παναθηναϊκό, ενώ προηγουμένως πραγ-
ματοποιήθηκε φιλικό παιχνίδι Παλαίμαχοι 
Ομόνοιας vs Πράσινος Λαός. Την ομάδα 
των Παλαιμάχων απάρτιζαν παλαίμαχοι 
ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, ενώ η 
ομάδα του Πράσινου Λαού είχε στελε-
χωθεί με φιλάθλους από τα οργανωμένα 
σύνολα των οπαδών της Ομόνοιας. 
Προπονητής της ομάδας των Παλαιμά-
χων ήταν ο Ράινερ Ράουφμαν με βοηθό 
το μέλος του Δ.Σ. Κώστα Χρίστου, ενώ 
προπονητές της ομάδας του Πράσινου 
Λαού ήταν οι ηθοποιοί Λώρης Λοϊζίδης 
και Μαρίνος Χατζηβασιλείου.



Παιδικά πάρτι στο γήπεδο!
Δύο παιδικά πάρτι φιλοξένησε πρόσφατα 
το κεντρικό στάδιο του αθλητικού κέντρου 
του ΓΣΠ. Τα παιδάκια πέρασαν υπέροχα 
συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με τη μου-
σική, τον χορό και φυσικά τα γλυκά τους! 
Όσοι ενδιαφέρονται για κρατήσεις μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία 
του αθλητικού κέντρου.

www.gsp.org.cy εκδηλώσεις

Ομάδα τελειόφοιτων προπτυχιακών φοιτη-

τών του τμήματος Επικοινωνίας και Σπου-

δών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπι-

στημίου Κύπρου πραγματοποίησαν, στις 27 

Απριλίου, συλλογική εκπαιδευτική παρατή-

ρηση - επίσκεψη στα δημοσιογραφικά θεω-

ρεία και σε άλλους χώρους του αθλητικού 

κέντρου ΓΣΠ. Τη μέρα της επίσκεψης διεξα-

γόταν στο Στάδιο ο ποδοσφαιρικός αγώνας 

του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας, της Β’ 

φάσης του Α’ ομίλου, μεταξύ των ομάδων 

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ. 

Κύριος στόχος της επίσκεψης ήταν η από κο-

ντά γνωριμία των φοιτητών με τον χώρο των 

κυπριακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Αναλυτικότερα οι φοιτητές βίωσαν μοναδι-

κές εμπειρίες που αφορούσαν τις συνθήκες 

στις οποίες εργάζονται οι αθλητικογράφοι. 

Επίσης οι φοιτητές προέβησαν σε συλλογική 

και συνολική παρατήρηση λειτουργίας των 

συντελεστών πραγματοποίησης ενός ποδο-

σφαιρικού αγώνα (δηλ. φιλάθλων, αγωνιζό-

μενων ποδοσφαιριστών, αθλητικών παραγό-

ντων και δημοσιογράφων).

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός οι φοι-

τητές χωρίστηκαν σε ομάδες και είχαν την 

ευκαιρία πρόσβασης στην παρακολούθηση 

της διαδικασίας συλλογής, συγγραφής και 

παρουσίασης πληροφοριών που προκύ-

πτουν κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού 

αγώνα αλλά επίσης και ζωντανής περιγρα-

φής του ποδοσφαιρικού αγώνα ο οποίος 

μεταδιδόταν τόσο ραδιοφωνικά όσο και 

τηλεοπτικά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή ξεναγή-

θηκε στους δημοσιογραφικούς και άλλους 

χώρους του ΓΣΠ, δέχθηκε το ζεστό καλω-

σόρισμα και παρακολούθησε την παρουσί-

αση των δραστηριοτήτων του Γυμναστικού 

Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» από τον διευθυ-

ντή του Σταδίου κ. Φοίβο Κωνσταντινίδη και 

το προσωπικό του σταδίου. 

Την εκπαιδευτική αποστολή συνόδευαν ο 

αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος 

του τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου δρ Στέλιος Στυλιανού και ο κ. 

Ευριπίδης Αντωνιάδης μέλος του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού του τμήματος 

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ξενάγηση φοιτητών ΤεΠακ στο ΓσΠ

Το Allegra κερδίζει αναγνώριση
Κατά τη διάρκεια της άνοιξης το Allegra φιλοξέ-
νησε το 90% των Ελλαδιτών αθλητών στίβου οι 
οποίοι πραγματοποίησαν στο αθλητικό κέντρο 
του ΓΣΠ την προετοιμασία τους. Αυτή είναι μια 
πολύ σημαντική αναγνώριση για το Allegra GSP 
Sport Center.
Εξάλλου, τον Μάρτιο στο Allegra έμειναν 
αθλητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλα-
σίας όπως και οι πρωταθλητές μας Κυριάκος 
Ιωάννου και Ελένη Αρτυματά. Τον Απρίλιο οι 
εταιρείες Lukoil και Quintessense πραγματοποί-
ησαν σειρά σεμιναρίων.
Τον Μάιο έμειναν στο Allegra για την προετοι-
μασία τους οι αθλητές δισκοβολίας της Εθνικής 
Γερμανίας συνοδευόμενοι από τον προπονητή 
τους Juergen Shultz (ο οποίος είναι ακόμα ο 
κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στη δισκοβολία 
από το 1985). Οι Γερμανοί δισκοβόλοι έμειναν 
στο Allegra για τέταρτη συνεχή χρονιά.
Τον Ιούνιο έμειναν στο Allegra οι αποστολές 
των Εθνικών Ομάδων Σκοποβολής της Κίνας 
και της Βραζιλίας, οι οποίες συμμετείχαν στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής που έγινε στο 
Ολυμπιακό Σκοπευτήριο στα Λατσιά.

ο Juergen Shultz.
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ποδόσφαιρο

Φιέστα ΑΠΟΕΛ 
για το Πρωτάθλημα
Την κατάκτηση του Πρωταθλήματος 2012-13 γιόρτασε 
το ΑΠΟΕΛ, στις 12 Μαΐου, στο ΓΣΠ, μετά το ντέρμπι με 
την Ομόνοια. Η εκδήλωση είχε έντονο συναισθηματικό 
στοιχείο, καθώς αποτελούσε ταυτόχρονα και το αντίο 
του πλέον επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του 
Συλλόγου, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Το πρόγραμμα της φιέστας περιλάμβανε εκτός γη-
πέδου, πριν την έναρξη του αγώνα, face painting και 
μπαλόνια για παιδιά, παιχνίδια με ποδοσφαιράκια που 
εγκατέστησε η MTN για μικρούς και μεγάλους και άλλα. 
Μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα έγινε στον 
αγωνιστικό χώρο η απονομή του Πρωταθλήματος, του 
22ου στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, από τον πρόεδρο της 
ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμνη, και γύρος του θριάμβου.
Να σημειώσουμε ότι στις 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε, 
στην αίθουσα συνεδρίων του ΓΣΠ, η Γενική Συνέλευση 
της εταιρείας ΑΠΟΕΛ.

Μόνο το ΓΣΠ κατάλληλο 
για όλες τις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις 
Κατηγοριοποιήθηκαν τα κυπριακά στάδια και μόνο το 
ΓΣΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΠ, κατόπιν 
εξέτασης όλων των σταδίων Α  ̀Κατηγορίας από την Επι-
τροπή Κριτηρίων Υποδομής και Σταδίων, έχει προκύψει 
πως αγώνες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορούν 
να φιλοξενήσουν τέσσερα στάδια, ως ακολούθως:
•Στάδιο ΓΣΠ: Κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους αγώνες των ευ-
ρωπαϊκών διοργανώσεων.
•Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»: Κατατάσσεται στην 
Κατηγορία 3 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγώνες 
μέχρι τα play off του Europa League. 
•Τσίρειο Στάδιο: Κατατάσσεται στην Κατηγορία 2 και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγώνες μέχρι τον 2ο προ-
κριματικό γύρο του Europa League και του Champions 
League, αλλά υπό το φως της ημέρας. 
•Στάδιο ΓΣΖ: Κατατάσσεται στην Κατηγορία 2 και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για αγώνες μέχρι τον 2ο προκρι-
ματικό γύρο του Europa League και του Champions 
League, αλλά υπό το φως της ημέρας. 

Η Κύπρος εκπροσωπείται στο Champions League από το ΑΠΟΕΛ και στο Europa League 
από την Ανόρθωση, την Ομόνοια και τον Απόλλωνα. Πριν από τους αγώνες των Ομίλων, που 
θα γίνουν το φθινόπωρο, θα διεξαχθούν τρεις προκριματικοί γύροι και ένας για τα play-off. 
Η κλήρωση για τον πρώτο και τον δεύτερο προκριματικό γύρο των δύο θεσμών έγινε στις 24 
Ιουνίου. Η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό θα γίνει στις 19 Ιουλίου και η κλήρωση για τα 
play-off στις 8 Αυγούστου. Η κλήρωση των ομίλων του Champions League θα γίνει στις 29 
Αυγούστου και η κλήρωση των ομίλων του Europa League θα γίνει στις 30 Αυγούστου.
Οι αγώνες για τον πρώτο προκριματικό του Champions League θα γίνουν στις 2-3 και 9-10 
Ιουλίου. Για τον δεύτερο προκριματικό 16-17 και 23-24 Ιουλίου και για τον τρίτο 30-31 Ιουλίου 
και 6-7 Αυγούστου. Οι αγώνες για τα play-off του Champions League θα γίνουν 20-21 και 27-
28 Αυγούστου. Το ΑΠΟΕΛ αρχίζει τις υποχρεώσεις του από τον τρίτο προκριματικό.
Οι αγώνες για τον πρώτο προκριματικό του Europa League θα γίνουν στις 4 και 11 Ιουλίου, για 
τον δεύτερο προκριματικό στις 18 και 25 Ιουλίου, για τον τρίτο προκριματικό την 1η και στις 8 
Αυγούστου και τα play off στις 22 και 29 Αυγούστου. Η Ομόνοια και η Ανόρθωση αρχίζουν τις 
υποχρεώσεις τους από τον δεύτερο προκριματικό και ο Απόλλωνας από τα playoff. 
Εκτός από το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια και ο Απόλλωνας θα πρέπει να δώσει όλους τους 
ευρωπαϊκούς αγώνες του στο ΓΣΠ.

Ευρωπαϊκοί αγώνες

Διεξήχθη στο Στάδιο ΓΣΠ το 9ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Παλαιμάχων Ομίλου Λευ-
κωσίας, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και έγινε σε 
συνεργασία με τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο. Το Τουρνουά τελούσε υπό 
την αιγίδα του υπουργού Υγείας και στηριζόταν από τον δήμαρχο Στροβόλου.
Στο φετινό Τουρνουά συμμετείχαν τέσσερις ομάδες: ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Ολυμπιακός 
και Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου.
Παλιές δόξες του κυπριακού ποδοσφαίρου βρέθηκαν στο Στάδιο ΓΣΠ την Τετάρτη 8 
Μαΐου. Έγιναν τέσσερις αγώνες: Ολυμπιακός - Διαιτητές 1-1 / 3-2 (Πέναλτι), Ομόνοια 
- ΑΠΟΕΛ 0-0 / 2-1(Πέναλτι). Οι νικητές αγωνίστηκαν στον τελικό, ενώ οι άλλες δύο 
ομάδες έπαιξαν για την τρίτη και τέταρτη θέση: ΑΠΟΕΛ - Διαιτητές 1-1 / 3-2 (Πέναλτι), 
Ομόνοια - Ολυμπιακός 0-0 / 3-2 (Πέναλτι).
Στους αγώνες τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του Αντώνη Κυριάκου, παλιού πο-
δοσφαιριστή της Ομόνοιας της δεκαετίας 1960.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος 
Κωνσταντινίδης.

9ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Παλαιμάχων Λευκωσίας


