
Η ομάδα στίβου του ΓΣΠ είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
αθλητικά σύνολα στην Κύπρο. Γύρω στους 300 αθλητές 
του Συλλόγου, διαφόρων ηλικιών, περνάνε κάθε μέρα τις 
πύλες του σταδίου στίβου του ΓΣΠ για να προπονηθούν 
στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Συλλόγου. 
Πέρα από τους αθλητές του ΓΣΠ (Παρέλλης, Σοφιανός, 
Κλατσιάς κλπ), τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν και 
άλλοι Κύπριοι αλλά και ξένοι πρωταθλητές του στίβου. 
Χαρακτηριστικότερα ονόματα είναι αυτά των Κυριάκου 
Ιωάννου και Ελένης Αρτυματά, οι οποίοι, αν και ανήκουν 
σε άλλους γυμναστικούς συλλόγους, προπονούνται στις 

εγκαταστάσεις του ΓΣΠ. Από το εξωτερικό έρχονται αρκε-
τοί αθλητές υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα από την Ελλάδα. 
Μεταξύ άλλων ήρθαν φέτος στην Κύπρο αθλητές όπως 
οι Περικλής Ιακωβάκης και Κωνσταντίνος Ντουβαλίδης.
Το μεγάλο μέγεθος του ΓΣΠ ως Γυμναστικού Συλλόγου 
φαίνεται και από τον αριθμό των προπονητών που απα-
σχολούνται καθημερινά στο γήπεδο. 
Οι εγκαταστάσεις στο Εθνικό Στάδιο Στίβου θεωρούνται 
οι καλύτερες στην Κύπρο και είναι το μοναδικό γήπεδο 
στη χώρα που έχει κτιστεί αποκλειστικά για στίβο. 

Σελίδα 10

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ
Στέλιος Καζακαίος
Ο νεαρός αθλητής των ρίψεων του 
ΓΣΠ Στέλιος Καζακαίος μας μιλά 
για τους στόχους του για τη νέα 
σεζόν. Παραδέχεται ότι η χρονιά που 
πέρασε δεν ήταν και η καλύτερη της 
μέχρι τώρα καριέρας του.

Σελίδα 3

Γιάγκος Ταλιάνος
Ο πρωταθλητισμός μπήκε στη ζωή 
του από μικρή ηλικία, φυσιολογικά: 
Ο πατέρας του, Κώστας Ταλιάνος, 
ήταν ποδοσφαιριστής και 
προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο παππούς 
του Γιάγκος Ταλιάνος και ο θείος 
του Γλαύκος Ταλιάνος ήταν 
πανελληνιονίκες στον στίβο! 

Σελίδα 4

Συνεδριακό Κέντρο 
του ΓΣΠ
Το Συνεδριακό Κέντρο του 
ΓΣΠ είναι ένας σύγχρονος 
χώρος που μπορεί να 
φιλοξενήσει συγκεντρώσεις, 
συνέδρια, διασκέψεις, εκθέσεις 
και σεμινάρια. Μπορεί να 
εξυπηρετήσει 200 άτομα σε 
θεατρική διευθέτηση, με καρέκλες 
με πτυσσόμενο τραπεζάκι και 100 
άτομα σε διευθέτηση αίθουσας 
διδασκαλίας, με τραπέζια 
εργασίας.

Σελίδα 6
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από τα μεγαλύτερα αθλητικά 
σωματεία της κύπρου ο ΓσΠ
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Στο ΓΣΠ οι πρώτοι Επιτηρητές Ποδοσφαιρικών Αγώνων
Άρχισε, από τον Σεπτέμβριο του 
2013, η εκπαίδευση των 1000 ατό-
μων που θα εργαστούν ως επιτηρη-
τές στα κυπριακά στάδια. Η εκπαί-
δευσή τους θα γίνεται σταδιακά και 
ανά επαρχία. Η πρώτη ομάδα που 
άρχισε την εκπαίδευσή της θα εργά-
ζεται σε αγώνες στο στάδιο ΓΣΠ.
Όλα τα πιο πάνω γίνονται σύμφωνα 
με τους κανονισμούς που έχουν ψη-

φιστεί με βάση τον νόμο Περί Κατα-
στολής και Πρόληψης της Βίας στους 
αθλητικούς χώρους και προβλέπεται 
η εφαρμογή του θεσμού των επιτη-
ρητών στα στάδια Α’ Κατηγορίας.
O πρόεδρος του ΚΟΑ, Πάμπος Στυ-
λιανού, σε δηλώσεις του για το θέμα 
ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης των επιτηρητών στην 
επαρχία Λευκωσίας θα ακολουθή-

σει η εκπαίδευση 100 επιτηρητών 
για την επαρχία Λεμεσού και άλλων 
τόσων για την επαρχία Λάρνακας. 
«Αναμένεται», είπε, «ότι μέχρι και τον 
Νοέμβριο θα υπάρξει η πρώτη πα-
ρουσία επιτηρητών σε παιχνίδια του 
παγκυπρίου πρωταθλήματος ποδο-
σφαίρου».

Σελίδα 8

Τακτική Γενική 
Συνέλευση ΓΣΠ

Άρχισαν οι Ακαδημίες του ΓΣΠ
Σε κανονικούς ρυθμούς μπήκαν οι Ακα-
δημίες του ΓΣΠ. Οι Ακαδημίες δέχονται 
αθλητές που φοιτούν από την Γ’ τάξη του 
δημοτικού σχολείου μέχρι την Στ’ τάξη του 
δημοτικού. Οι προπονήσεις στο αθλητικό 
κέντρο του ΓΣΠ γίνονται από τις 15:15 
μέχρι τις 16:15 ενώ το κλιμάκιο που προ-
πονείται στο Μακάρειο Στάδιο λειτουργεί 
Τρίτη και Παρασκευή, 16:00-17:00. 

Σελίδα 8

Την τακτική Γενική Συνέλευση 
του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα 
Παγκύπρια» θα φιλοξενήσει το 
Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου 
ΓΣΠ, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 
2013 και ώρα 6.00 μ.μ.

Σελίδα 2



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
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Τακτική Γενική Συνέλευση ΓΣΠ
Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα 
Παγκύπρια», ΓΣΠ, στην τακτική Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 και 
ώρα 6.00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου.
Θέματα : 
α) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενι-
κής Συνέλευσης.
β) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα 
πεπραγμένα του χρόνου που έληξε και πόρισμα 

των ελεγκτών.
γ) Παρατηρήσεις στη λογοδοσία και συζήτηση επί 
αυτών και 
δ) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του 
Συλλόγου.
Σημ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση 
αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται 
σε απαρτία οσαδήποτε των μελών και αν είναι 
παρόντα.

Υποτροφίες σπουδών 
σε αθλητές
Από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013, άρχισαν να 
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις υποτροφίες συνολι-
κής αξίας €30.000 που θα παραχωρηθούν σε νεαρούς 
αθλητές για τις σπουδές τους. Το ποσό της υποτροφίας 
είναι χορηγία της ΟΠΑΠ Κύπρου στο πλαίσιο του πρω-
τοποριακού σχεδίου δράσης «Στηρίζουμε τα Όνειρα και 
τους Ανθρώπους του τόπου μας». 
Η επιλογή των νεαρών αθλητών θα γίνει από ειδική 
επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις αθλητικές και ακα-
δημαϊκές τους επιδόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Παύλου Κοντίδη 
(www.pavloskontides.com.cy/scholarshipform/) και 
να συμπληρώσουν την αίτηση. 
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 
2013. 



• Πώς αξιολογείς, ως προς τις επιδόσεις 
σου, τη σεζόν που πέρασε;  Η περσινή χρονιά 
δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Αντιμετώπισα 
κάποιους μικροτραυματισμούς με αποτέλεσμα 
να μην μπορέσω να αποδώσω τα μέγιστα στους 
αγώνες που θέσαμε ως στόχο με τον προπονη-
τή μου. Επίσης, η περσινή χρονιά ήταν η πρώτη 
μου ως στρατιώτης στην Εθνική Ενόπλων και 
χρειάστηκε κάποιος χρόνος προσαρμογής. Εί-
μαι σίγουρος ότι φέτος τα πράγματα θα είναι δι-
αφορετικά, διότι θέσαμε ξεκάθαρους στόχους 
με τον προπονητή μου και προσαρμόσαμε τις 
προπονήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει δυ-
νατή η υλοποίησή τους.
• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; Ξεκίνησα 
από τις ακαδημίες του ΓΣΠ στην τετάρτη του 
δημοτικού όταν έριχνα μπαλάκι και φάνηκε η 
κλίση μου προς τις ρίψεις. Από τότε μέχρι σή-
μερα αθλούμαι με τον προπονητή μου κ. Γιάννο 
Αποστολίδη.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑζΑΚΑΙΟΣ

αισιοδοξία για μια καλή σεζόν

www.gsp.org.cy γνωρίστε τους αθλητές μας
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Με μια μικρή δόση απογοήτευσης για 
τα όχι και τόσο θετικά αποτελέσματά 
του της σεζόν που ολοκληρώθηκε το 
καλοκαίρι, ο αθλητής των ρίψεων του 
ΓΣΠ Στέλιος Καζακαίος εισέρχεται με 
ξεκάθαρους στόχους στη νέα χρονιά.

n	  Αγώνισμα: σφυροβολία

n	  Ημερομηνία γεννήσεως: 3 μαρτίου 1994

n	  Τόπος γεννήσεως: λευκωσία

n	  Προπονητής: Γιάννος αποστολίδης

n	  Ατομική επίδοση: 59,45m (7Kg)

n	  Σπουδές / εργασία: λόχος αθλητών (εθνική ενόπλων)

n	  Μεγαλύτερες διακρίσεις: 5η θέση σε 

κοινοπολιτειακούς αγώνες νέων, 1η θέση στους 

Παγκύπριους αγώνες U19 τον περασμένο ιούνιο, 9η θέση 

στο ευρωπαϊκό ολυμπιακό Φεστιβάλ νέων στην Τουρκία το 

2011, κάτοχος Παγκύπριου ρεκόρ U17 με 7kg (58,43m)

n	  Επόμενος αγωνιστικός στόχος: συμμετοχή σε αγώνες 

με την εθνική και πρόκριση σε τελικό.

• Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς 
με τον αθλητισμό; Η οικογένειά μου ήταν η 
πρώτη και η βασικότερη ώθησή μου προς τον 
αθλητισμό. Ακολούθως το ωραίο κλίμα στο ΓΣΠ 
και οι επιτυχίες μου στους αγώνες με έκαναν να 
θέλω να παραμείνω στο γήπεδο. Με την ευκαι-
ρία που μου δίνετε θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον σύλλογό μου ΓΣΠ, την οικογένεια και τον 
προπονητή μου που είναι διαρκώς στο πλευρό 
μου.
• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου; Οι 
προπονήσεις στις ρίψεις είναι πολυδιάστατες 
και περιλαμβάνουν άλματα, ταχύτητες, φυσική 
κατάσταση, άρση βαρών και παρά πολύ εξά-

σκηση στην τεχνική του αγωνίσματός μου.
• Ποιες ιδιαιτερότητες έχει η ζωή ενός αθλη-
τή; Η ζωή ενός αθλητή απαιτεί παρά πολλές 
θυσίες, οργάνωση, τυπικότητα και πειθαρχία. 
Εξάλλου αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να 
χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο άνθρωπο με-
τέπειτα. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι το καλύ-
τερο σχολείο για την εξέλιξή μας και την είσοδό 
μας στην κοινωνία ευρύτερα.
• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές; Είναι πολ-
λοί οι αθλητές που θαυμάζω, ειδικότερα από 
τις ρίψεις στον στίβο, αφού η σφυροβολία εί-
ναι και το αγώνισμά μου. Ξεχωρίζω, όμως, τον 
Yuriy Sedykh, κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ 
στη σφύρα από το 1986 μέχρι και σήμερα, τον 
οποίο είχα την τύχη και γνώρισα από κοντά όταν 
συμμετείχα στους Παγκόσμιους Αγώνες U17 
στο Lille στη Γαλλία. Ήταν μια εμπειρία που θα 
μου μείνει αξέχαστη.
• Έχεις άλλα χόμπι; Δυστυχώς δεν μου 
απομένει αρκετός ελεύθερος χρόνος για να 
ασχοληθώ με άλλα χόμπι αλλά με την πρώτη 
ευκαιρία που βρίσκουμε με τον προπονητή μου, 
ασχολούμαστε με το ελεύθερο ψάρεμα και εί-
ναι ο ιδανικότερος τρόπος για να χαλαρώσω 
σωματικά και πνευματικά μετά από σκληρές 
προπονήσεις!

Φιλότιμος και εργατικός
Ο Στέλιος προπονείται μαζί μου εδώ και οκτώ 
χρόνια. Από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι τον 
ενδιαφέρει ο πρωταθλητισμός και ότι ήταν 
έτοιμος να δουλέψει σκληρά για να εκπληρώ-
σει τους στόχους του. Είναι ένα φιλότιμο και 
εργατικό παιδί με πολύ ταλέντο, αποφασιστι-
κότητα και με τεράστια αποθέματα ψυχικών 
και σωματικών δυνάμεων. Έχει δηλαδή όλα τα 

αναγκαία χαρακτηριστικά ενός πρωταθλητή. 
Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι σε συνδυασμό με 
την ωριμότητα που αποκτά με το πέρασμα του 
χρόνου, το μέλλον του επιφυλάσσει ακόμα με-
γαλύτερες επιδόσεις και διακρίσεις και προς 
αυτήν και μόνο την κατεύθυνση βλέπουμε. 

Γιάννος Αποστολίδης
Προπονητής

Ο Στέλιος μαζί με τον προπονητή 
του Γιάννο Αποστολίδη.

Ο Στέλιος μαζί με τον Yuriy Sedykh, 
κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στη 
σφύρα, στο Lille στη Γαλλία.



ΓΙΑΓΚΟΣ ΤΑΛΙΑΝΟΣ

συνέχεια στην 
αθλητική παράδοση 
μιας οικογένειας
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• Το όνομα Ταλιάνος στην Κύπρο σημαίνει 
αθλητισμός! Νιώσατε ποτέ ότι αυτή η ιστορία 
που έγραψαν οι παλαιότεροι συγγενείς σας 
στον αθλητισμό, σας ασκούσε πίεση; 
Καθόλου, διότι ο πρωταθλητισμός μπήκε στη 

ζωή μου από μικρή ηλικία, φυσιολογικά. Ο πα-

τέρας μου, Κώστας Ταλιάνος (ποδοσφαιριστής 

και προπονητής του ΑΠΟΕΛ), μεγάλη προσωπι-

κότητα του κυπριακού ποδοσφαίρου, ουδέποτε 

επενέβη στην επιλογή μου, με άφησε να ασχο-

ληθώ με εκείνο που μπορούσα να κάνω καλύ-

τερα. Το γεγονός ότι ο παππούς μου (Γιάγκος 

Ταλιάνος) και ο θείος μου (Γλαύκος Ταλιάνος) 

ήταν πανελληνιονίκες στον στίβο δεν επηρέασε 

την επιλογή μου. 

• Εσείς πώς έτυχε να ασχοληθείτε με τον 
αθλητισμό; 

Είχα κερδίσει, το 1966, στους Αγώνες Δημοτι-

κών Σχολείων της Λευκωσίας τρία αγωνίσματα, 

και ο γνωστός τότε προπονητής του ΓΣΠ κ. Α. 

Χατζηβασιλείου πρότεινε στον πατέρα μου 

να φοιτήσω σε συγκεκριμένο γυμνάσιο και να 

ασχοληθώ σοβαρά με τον στίβο.

• Σε ποιο άθλημα; 
Στα 400 μ. με εμπόδια, αλλά και στα 400 μ. 

• Ποιοι ήταν οι προπονητές σας; 
Πρώτα ο Α. Χατζηβασιλείου και μετά ο Ντίνος 

Μιχαηλίδης, του οποίου η προπόνηση διαρκού-

σε τρεις ώρες, έξι φορές τη βδομάδα, πράγμα 

πρωτάκουστο για την τότε εποχή!

• Ποια θεωρείτε ως τη σημαντικότερη στιγ-
μή της αθλητικής σας καριέρας;
Το 1971 στους Πανελληνίους Μαθητικούς στην 

Καβάλα, στα 400 μ. ως εκπρόσωπος της Κύ-

πρου είχα στα χαρτιά τον χειρότερο χρόνο από 

τους οκτώ του τελικού. Τελικά, όμως, τερμάτισα 

πρώτος με διαφορά και ολόκληρο το στάδιο, 

που ήταν κατάμεστο, φώναζε (τόσο στον τερ-

ματισμό όσο και στην απονομή) «Κύπρος-Κύ-

προς»! 

• Πώς θα σχολιάζατε το σημερινό επίπεδο 
του κυπριακού αθλητισμού και τι θα τον βοη-
θούσε να ανεβεί περισσότερο; 
Η επιτυχία προϋποθέτει προσπάθεια, πάθος 

αλλά και χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν υπάρ-

χουν. 

• Εξακολουθείτε να αθλείστε; 
Παίζω τένις 3-4 φορές τη βδομάδα.

• Έχετε άλλα χόμπι; 
Κολύμπι στη θάλασσα, σχεδόν ολόκληρο τον 

χρόνο.

• Υπάρχουν νεότερα μέλη της οικογένειάς 
σας που συνεχίζουν την αθλητική παράδοση; 
Το ένα από τα παιδιά μου, ο Αλέξης, είναι επαγ-

γελματίας προπονητής του τένις.

Κουβαλώντας τη βαριά κληρονομιά 
των προγόνων του στον αθλητισμό, ο 
59χρονος, σήμερα, Γιάγκος Ταλιάνος 
πρόσθεσε και αυτός το όνομά του στην 
ιστορία του κυπριακού αθλητισμού. 
Ο Γιάγκος Ταλιάνος, αθλητής του 
Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπρια, 
αγωνιζόταν στα 400 μ. με εμπόδια, και στα 
400 μ. τις δεκαετίες του 1960-1980.

n	  Ημερομηνία γεννήσεως: 15 ιουνίου1954

n	  Τόπος γεννήσεως: λευκωσία

n	  Σπουδές: μετρίς (Γαλλία) στις οικονομικές 

επιστήμες

n	  Επάγγελμα: λιανική & χοντρική πώληση 

αθλητικών ειδών



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 δημοσιογρά-
φου-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 ενη-
μερωτικού μας δελτίου κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.
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αΠοελ και ομόνοια αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά μεταξύ τους στις 24 οκτωβρίου 1953, στο ΓσΠ. ο αγώνας ήταν φιλικός 
και το αΠοελ κέρδισε με 2-0. στη φωτογραφία αριστερά είναι η ομάδα του αΠοελ, με αρχηγό τον κώστα Ταλιάνο. αρχηγός 
της ομόνοιας ήταν ο αγησίλαος Τσιαλής. αγώνας αΠοελ-ομόνοιας, το 1955, στο ΓσΠ. Το στιγμιότυπο είναι στην περιοχή των πρασίνων.

25χρονα Εθνικής 
Ολυμπιακής 
Ακαδημίας Κύπρου 
Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου 
διοργανώνει την 25η Ετήσια Σύνοδο, στις 7 
Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Βασικό 
θέμα της φετινής Συνόδου είναι «Κοινωνία 
και Ολυμπισμός», για την ανάπτυξη του οποί-
ου θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η 
Σύνοδος συμπίπτει με τα 25χρονα της ΕΟΑΚ 
και στο πλαίσιο διεξαγωγής της θα τιμηθούν, 
σε λιτή τελετή, πρώην πρόεδροι της Εθνικής 
Ακαδημίας, όπως επίσης και η Διεθνής 
Ολυμπιακή Ακαδημία.
Στο μεταξύ, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 
25 χρόνων λειτουργίας της, το υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία 
με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 
προγραμματίζουν διάφορες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με στόχο τη διάδοση των 
Ολυμπιακών Αρχών και Αξιών.
Στις δραστηριότητες αυτές εντάσσεται ο 
διαγωνισμός δημιουργίας «Ολυμπιακής 
Γωνιάς» και ο διαγωνισμός συγγραφής δο-
κιμίου. Στον διαγωνισμό δοκιμίου μπορούν 
να λάβουν μέρος μαθητές/τριες της Β΄ 
και Γ΄ τάξης λυκείων και τεχνικών σχολών. 
Θέμα του διαγωνισμού είναι «Οι αρχές και 
οι αξίες του Ολυμπισμού συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση ηθικών και ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων».

Στην Κύπρο βρέθηκε ένας ζωντανός θρύλος 

της προπονητικής των μεγάλων αποστάσεων, 

ο Αμερικανός Τζον Τσάπλιν, ο οποίος έχει 

οδηγήσει σε ολυμπιακές επιτυχίες και παγκό-

σμια ρεκόρ πολλούς δρομείς μεγάλων απο-

στάσεων, τους οποίους είχε υπό την καθοδή-

γησή του στο Washington State University. Ο 

Τσάπλιν ήταν προσκεκλημένος στην Κύπρο 

από την ΑΘΛΕΠΕΝ και την ΚΟΕΑΣ και του 

απονεμήθηκε τιμητική διάκριση κατά τη δι-

άρκεια των Παγκυπρίων Αγώνων Στίβου στο 

στάδιο ΓΣΠ (12-13 Ιουνίου 2013).

Ο Τσάπλιν ανέπτυξε και ισχυρούς αθλητι-

κούς δεσμούς με την Κύπρο προσφέροντας 

υποτροφίες σε ταλαντούχους Κύπριους 

αθλητές οι οποίοι ενίσχυσαν την ομάδα του 

Washington State University. Ανάμεσα στους 

Κύπριους πρωταθλητές ήταν οι: Ορέστης 

Ρωσσίδης, Δημήτρης Θεοφυλάκτου, Θέμης 

Κυριακίδης, Δημήτρης Αραούζος, Τάσος 

Τζιωνής και ο Γιώργος Λουκαΐδης ο οποίος 

υπογραμμίζει τη χαρακτηριστική ικανότητα 

του Τσάπλιν να εμπνέει με μία κουβέντα τους 

αθλητές.

η επίσκεψη του Τζον Τσάπλιν στο ΓσΠ



Το Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ είναι το πιο ολο-

κληρωμένο και σύγχρονο που υπάρχει αυτή τη 

στιγμή στην Κύπρο. Εγκαινιάστηκε το 1999.

Το γήπεδο ποδοσφαίρου έχει χωρητικότητα 

22,829 φιλάθλων (Δυτική κερκίδα: 7,778, ανα-

τολική κερκίδα: 4,939, βόρεια κερκίδα: 4,749, 

νότια κερκίδα: 4,953, θεωρεία: 31, VIP θέσεις: 

410). Αριθμός Εισόδων: 18.

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι 105 

μ x 68 μ. και έχει φωτισμό 1500 lux. Διαθέτει 

ένα στούντιο τηλεόρασης, 4 δωμάτια για τηλεο-

πτικές κάμερες, 22 θέσεις ραδιοφωνικών μετα-

δόσεων και 200, περίπου, θέσεις για συντάκτες 

γραπτού Τύπου.

Ο χώρος στάθμευσης του Κέντρου μπορεί να 

φιλοξενήσει 2,850 οχήματα. Χρησιμοποιείται 

ετησίως για 100 περίπου εκδηλώσεις. Κατηγο-

ρία UEFA: Κατηγορία 3 (ψηλότερη).

Αίθουσα Βαρών
Η αίθουσα βαρών του ΓΣΠ είναι πλήρως εξο-

πλισμένη με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και 

βάρη. Σε ένα περιβάλλον ιδανικό για άσκηση, 

δίνει την δυνατότητα στο αθλητή να διεκπεραι-

ώσει τις ασκήσεις του με άνεση.

Η αίθουσα περιλαμβάνει κλιματισμό (ζεστό και 

κρύο αέρα), φωτισμό για νυκτερινές προπονή-

σεις, εξαερισμό, μεγάλους χώρους για ασκή-

σεις και αποχωρητήρια εντός της αίθουσας. Τα 

αποδυτήρια αθλητών και αθλητριών βρίσκονται 

δίπλα από την αίθουσα βαρων.

Αίθουσα Διασκέψεων
Η αίθουσα διασκέψεων βρίσκεται στον υπό-

γειο χώρο του γηπέδου, στον προθάλαμο 

που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο του γηπέ-

δου ποδοσφαίρου. Είναι χώρος που μπορεί 

να φιλοξενήσει συγκεντρώσεις, μικρά συνέ-

δρια, διασκέψεις, εκθέσεις και σεμινάρια.. 

Μπορεί να εξυπηρετήσει 50 - 60 άτομα σε 

διευθέτηση αίθουσας διδασκαλίας, με τρα-

πέζια εργασίας ή πάγκους. Διαθέτει σύστημα 

κλιματισμού, κεντρική μεγαφωνική εγκατά-

σταση, τηλεφωνικές γραμμές και σύνδεση 

Wi-Fi.

Μέχρι σήμερα ο χώρος αυτός έχει φιλοξε-

νήσει εκθέσεις, σεμινάρια και διασκέψεις. 

Στον χώρο αυτό πραγματοποιείται μετά από 

κάθε αγώνα η καθιερωμένη διάσκεψη τύ-

που των προπονητών των διαγωνιζόμενων 

ομάδων.

Εστιατόριο
Τόσο η αίθουσα Υποδοχής του Σταδίου όσο 

και το Εστιατόριο, βρίσκονται στον 1ο όροφο, 

που είναι ο χώρος των ιδιωτικών θεωρείων.

Η Αίθουσα Υποδοχής είναι ένας μεγάλος άνε-

τος χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

επίσημο δείπνο (μέχρι 300 άτομα), παρουσιά-

σεις, δεξιώσεις και άλλες εκδηλώσεις. Διαθέτει 

μεγάλο μπάρ, θέα προς το γήπεδο ποδοσφαί-

ρου και συνορεύει με το κλιματιζόμενο εστιατό-

ριο, στο οποίο μπορούν να εξυπηρετηθούν για 

δείπνο 120 άτομα.

Οι πιο πάνω χώροι μπορούν να συνδυαστούν 

μεταξύ τους για πολύμορφες εκδηλώσεις.

Εισπράξεις συνδρομών 
μελών ΓΣΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΓΣΠ 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 ή κατάθεση 

στον λογαριασμό του Συλλόγου (0199-12-

004166 Τράπεζα Κύπρου)

2. Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω JCC 

Smart, από την ιστοσελίδα του ΓΣΠ 

(www.gsp.org.cy)

3. Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου (με 

επιταγή ή μετρητά).

Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη 

μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση 

του Συλλόγου στο τηλέφωνο 22874050.

Ξενάγηση στο αθλητικό κέντρο του ΓσΠ
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Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ
Το Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ είναι 
ένας σύγχρονος χώρος που μπορεί να 
φιλοξενήσει συγκεντρώσεις, συνέδρια, 
διασκέψεις, εκθέσεις και σεμινάρια.
Μπορεί να εξυπηρετήσει 200 άτομα σε 
θεατρική διευθέτηση, με καρέκλες με 
πτυσσόμενο τραπεζάκι και 100 άτομα 
σε διευθέτηση αίθουσας διδασκαλίας, 
με τραπέζια εργασίας. Διαθέτει σύστημα 
κλιματισμού, πλήρες σύστημα πολυμέσων 
για ψηφιακές παρουσιάσεις ή μέσω βίντεο 
και κεντρική μεγαφωνική εγκατάσταση.
Το Συνεδριακό Κέντρο βρίσκεται στην 
εξωτερική πλευρά του σταδίου ποδοσφαί-
ρου και συνορεύει με τον χώρο στάθμευ-
σης.
Μέχρι σήμερα ο χώρος αυτός έχει 
φιλοξενήσει δεκάδες εκθέσεις, σεμινά-
ρια, διασκέψεις καθώς και παρουσίαση 
προϊόντων διαφόρων εταιρειών. 



Τη 19η θέση στον κόσμο στη δισκοβολία πήρε 

ο Απόστολος Παρέλλης στις 12 Αυγούστου, 

που είχε καλύτερη βολή στα 59,84 μ. στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Μόσχα. 

Στον τελικό προκρίθηκαν οι πρώτοι δώδεκα 

αθλητές, με τον τελευταίο να παίρνει την πρό-

κριση με βολή στα 62,45 μ.

Ο Απόστολος Παρέλλης σε δήλωσή του στο 

Sigmalive λίγο μετά την προσπάθειά του στο 

στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας είπε: «Τα 59,84 

μ. που έριξα είναι καλή επίδοση για πρωί, αλλά 

μπορούσα καλύτερα αν ήμουν σε μια καλή 

φάση όπως πέρσι. Έμεινα πίσω από τις περ-

σινές μου επιδόσεις. Ήταν δύσκολο επειδή ο 

καιρός σήμερα δεν ήταν καλός και ειδικά στο 

α΄ γκρουπ (σ.σ. που έγινε νωρίτερα το πρωί) 

έμειναν πολύ πίσω οι αθλητές. Ήταν δύσκο-

λος γενικά ο αγώνας και φάνηκε από τους 

αθλητές που έμειναν εκτός τελικού, όπως ο 

Αυστραλός Μπεν Χαραντίν (59,68 μ.), ο Ολ-

λανδός Έρικ Καντί (62,14 μ.) και ο Λιθουανός 

Βιργκίλιους Αλέκνα (61,91 μ.) που είχε από το 

1995 να μείνει εκτός τελικού στη δισκοβολία».

Όσο για την εμπειρία του από το Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα, το πρώτο στην καριέρα του, ο αθλητής 

του ΓΣΠ είπε: «Ήταν κάτι διαφορετικό από όλους 

τους άλλους αγώνες. Είναι ψηλό το επίπεδο σε 

όλα τα αγωνίσματα. Εγώ ήμουν λίγο άτυχος επει-

δή δεν ήμουν όπως πέρσι όπου με 62,50 μ. θα 

ήμουν στον τελικό. Μου στοίχησε πολύ που για 

δύο μήνες, τον Απρίλιο και τον Μάιο, δεν έκανα 

προπονήσεις λόγω τραυματισμού».

19ος στον κόσμο ο Παρέλλης
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H Σύνοδος της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής αποφάσισε, στις 8 Σεπτεμβρί-
ου, να παραμείνει η πάλη στο Ολυμπιακό 
πρόγραμμα. Παράλληλα οριστικοποιήθη-
καν τα 28 αθλήματα που θα διεξαχθούν 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, 
τους οποίους ανέλαβε το Τόκιο. Η λίστα 
είναι η ίδια με εκείνη των Αγώνων που θα 
γίνουν το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Αναλυτικά τα 28 αθλήματα του Ολυμπια-
κού προγράμματος: Τοξοβολία, Στίβος, 
Υγρός Στίβος (Κολύμβηση, Υδατοσφαίρι-
ση, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Καταδύ-
σεις), Μπάντμιντον, Μπάσκετ, Πυγμαχία, 
Κάνοε Καγιάκ (Σπριντ και Σλάλομ), Πο-
δηλασία (Δρόμου, Πίστας, BMX, Ορεινή), 
Ιππασία, Ξιφασκία, Γκολφ, Γυμναστική 
(Ενόργανη, Ρυθμική, Τραμπολίνο), Χά-
ντμπολ, Χόκεϊ επί Χόρτου, Τζούντο, Μο-
ντέρνο Πένταθλο, Κωπηλασία, Ράγκμπι 
(επτά παικτών), Ιστιοπλοΐα, Ποδόσφαιρο, 
Σκοποβολή, Πινγκ Πονγκ, Ταε κβο ντο, 
Τένις, Τρίαθλο, Βόλεϊ (Σάλας και Μπιτς 
Βόλεϊ), Άρση Βαρών, Πάλη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τα 28 αθλήματα του 
προγράμματος για το 2020

Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ
Παιδικά πάρτι στο στάδιο ΓΣΠ

Ο πλέον πρωτότυπος χώρος για το πάρτι σας

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22874050, info@gsp.org.cy.

Τα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ 
προσφέρονται για τη διοργάνωση παιδικών πάρτι

Τα παιδάκια μπορούν να περάσουν υπέροχα συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με τη μουσική, τον χορό και φυσικά τα γλυκά τους!



Στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού των Επιτηρητών Αγώνων, πραγμα-

τοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι η εκπαίδευση των Εκπαιδευτών των 

Επιτηρητών.

Τα μαθήματα εκπαίδευσης ανέλαβε η ΟΥΕΦΑ και πραγματοποιήθηκαν 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. 

Δύο ειδικοί, οι Kenny Scott και Steve Frosdick, από την Ευρωπαϊκή 

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα θέματα επιτηρητών και ασφάλειας στα-

δίων, εκπαίδευσαν τους εκπαιδευτές με ολοήμερα μαθήματα θεωρίας 

και πρακτικής. Η πρακτική περιλάμβανε και επιτήρηση αγώνα. Οι εκπαι-

δευτές βρέθηκαν στο ΓΣΠ την Τετάρτη 10 Ιουλίου, στον φιλικό αγώνα 

Ομόνοιας - Ξάνθης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλάμβανε 28 διδακτικές ώρες και 

το παρακολούθησαν 18 άτομα, ενώ το κόστος της εκπαίδευσης 

ανέλαβε εξολοκλήρου ο ΚΟΑ, όπως προνοείται και από τη σχετική 

Νομοθεσία.

Με τη λήξη των μαθημάτων επιδόθηκαν σχετικά διπλώματα σε όσους συμ-

μετείχαν. Τα διπλώματα παρέδωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ανδρέας Λουκά.

Οι 18 Κύπριοι εκπαιδευτές άρχισαν, από τον Σεπτέμβριο του 2013, την 

εκπαίδευση των 1000 ατόμων που θα εργαστούν ως επιτηρητές στα κυ-

πριακά στάδια. Η εκπαίδευσή τους θα γίνεται σταδιακά και ανά επαρχία. 

Η πρώτη ομάδα που άρχισε την εκπαίδευσή της θα εργάζεται σε αγώνες 

στο στάδιο ΓΣΠ.

Όλα τα πιο πάνω γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν ψη-

φιστεί με βάση τον νόμο Περί Καταστολής και Πρόληψης της Βίας στους 

αθλητικούς χώρους. Προβλέπεται η εφαρμογή του θεσμού των επιτηρη-

τών στα στάδια Α’ Κατηγορίας.

O πρόεδρος του ΚΟΑ, Πάμπος Στυλιανού, σε δηλώσεις του για το 

θέμα ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των επιτηρη-

τών στην επαρχία Λευκωσίας θα ακολουθήσει η εκπαίδευση 100 επι-

τηρητών για την επαρχία Λεμεσού και άλλων τόσων για την επαρχία 

Λάρνακας. «Αναμένεται», είπε, «ότι μέχρι και τον Νοέμβριο θα υπάρξει 

η πρώτη παρουσία επιτηρητών σε παιχνίδια του παγκυπρίου πρωταθλή-

ματος ποδοσφαίρου».
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Άρχισαν τη λειτουργία τους οι Ακαδημίες του ΓΣΠ

εκπαίδευση επιτηρητών Ποδοσφαιρικών αγώνων

Σε κανονικούς ρυθμούς, της νέας σεζόν, μπήκαν από τις αρχές 
Σεπτεμβρίου οι Ακαδημίες του ΓΣΠ, υπό την καθοδήγηση της κ. 
Μαριάννας Καλογήρου.
Οι Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου «Παγκύπρια» δέχονται 
αθλητές που φοιτούν από την Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου 
μέχρι την Στ’ τάξη του δημοτικού. Είναι η πρώτη χρονιά που ο 
ΓΣΠ δέχεται τόσο μικρούς αθλητές. 

Οι προπονήσεις στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ γίνονται, Δευτέρα 
με Παρασκευή, από τις 15:15 μέχρι τις 16:15 ενώ το κλιμάκιο που 
προπονείται στο Μακάρειο Στάδιο λειτουργεί Τρίτη και Παρασκευή, 
16:00-17:00. Η φετινή σεζόν θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.
Στόχος είναι η βασική εκπαίδευση και η εκμάθηση όλων των 
αγωνισμάτων του στίβου καθώς επίσης και η προετοιμασία για 
εξειδίκευση στο κάθε αγώνισμα.



Στα τέλη Αυγούστου, το Allegra GSP Sport 

Center φιλοξένησε για μία βδομάδα τον 

βρετανικό οργανισμό Future Elite Sports. Ο 

οργανισμός αυτός βοηθά νέους ποδοσφαιρι-

στές να βρουν ομάδες. Κατά τη διάρκεια της 

διαμονής τους στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ, 

οι 12 ποδοσφαιριστές της Future Elite Sports 

προπονούνταν και έδωσαν φιλικούς αγώνες 

με κυπριακές ομάδες. Δύο από αυτούς έκλει-

σαν συμβόλαια με κυπριακές ομάδες δεύτε-

ρης και τρίτης κατηγορίας.

Οι υπεύθυνοι της Future Elite Sports εξέφρα-

σαν τον ενθουσιασμό τους για τη φιλοξενία, 

την ποιότητα των φαγητών και εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για να έλθουν στη Λευκωσία και 

το 2014, με περισσότερους ποδοσφαιριστές.

Να σημειώσουμε ότι το Allegra συνεχίζει και 

φέτος την εδώ και τρία χρόνια συνεργασία 

του με το ΑΠΟΕΛ, ενώ θα φιλοξενεί φέτος 

και την ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού σε 

όλους τους εντός έδρας αγώνες της για τους 

ομίλους του Europa League.

www.gsp.org.cy ειδήσεις
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ΤΟ ΚIΒΩΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ 
είναι τώρα και στον χώρο του ΓΣΠ!

εκπαίδευση επιτηρητών Ποδοσφαιρικών αγώνων

σκάουτινγκ ποδοσφαιριστών στο Allegra

Στο ΓΣΠ, έχει τοποθετηθεί ΚIΒΩΤΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ, ένα 
κιβώτιο συλλογής ποιοτικών μεταχειρισμένων αντικειμένων. Το 
πρόγραμμα ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ στοχεύει στη συλλογή, διαλογή, και 
πώληση/διάθεση ποιοτικών μεταχειρισμένων αντικειμένων για: 
• το καλό του περιβάλλοντος μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και
• την αλλαγή στάσης της κυπριακής κοινωνίας σε ό,τι αφορά την 
αγορά μεταχειρισμένων παιδικών/βρεφικών αντικειμένων.
Στο ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ μπορούν να τοποθετηθούν 
παιγνίδια, ρουχισμός, βιβλία και άλλα -καλής ποιότητας- παιδικά/
βρεφικά μικροαντικείμενα. 
Για περισσότερες πληροφορίες και για εμπλοκή σας ως εθελο-
ντής στο ίδρυμα: www.youthempowerment.org.cy, 99574549, 
fsavvides@cytantet.com.cy, 99697567, agecare@cytanet.com.cy.

ΑΝΔΡΕΣ   

95οι Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών  1η ΘΕΣΗ 

57οι Παγκύπριοι Αγώνες Εφήβων 1η ΘΕΣΗ 

44οι Παγκύπριοι Αγώνες Παίδων 2η ΘΕΣΗ 

Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Ανδρών 1η ΘΕΣΗ 

Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Εφήβων 1η ΘΕΣΗ 

Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Παίδων 1η ΘΕΣΗ 

Διαγόρεια 2013 1η ΘΕΣΗ 

52α Μάτσεια  1η ΘΕΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ   

57οι Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών 1η ΘΕΣΗ 

44οι Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων 1η ΘΕΣΗ 

43οι Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων 1η ΘΕΣΗ 

Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Γυναικών 1η ΘΕΣΗ 

Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Κορασίδων 1η ΘΕΣΗ 

Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Νεανίδων 1η ΘΕΣΗ 

Διαγόρεια 2013 1η ΘΕΣΗ 

52α Μάτσεια  1η ΘΕΣΗ 

Αποτελέσματα ΓΣΠ κατά 
το αγωνιστικό έτος 2012 - 2013 



Η ομάδα στίβου του ΓΣΠ είναι ένα από τα με-

γαλύτερα αθλητικά σύνολα στην Κύπρο. Γύρω 

στους 300 αθλητές του Συλλόγου, διαφόρων 

ηλικιών, περνάνε κάθε μέρα τις πύλες του σταδί-

ου στίβου του ΓΣΠ για να προπονηθούν στις ιδι-

όκτητες εγκαταστάσεις του Συλλόγου. Συνολικά 

16 προπονητές εργάζονται για τον Γυμναστικό 

Σύλλογο «Τα Παγκύπρια», ενώ άλλα έξι άτομα 

(φροντιστές, φυσιοθεραπευτές κτλ) φροντίζουν 

καθημερινά να λειτουργεί το στάδιο και να γίνο-

νται οι προπονήσεις χωρίς προβλήματα.

Οι αθλητές
Από νωρίς το πρωί ξεκινά η (προπονητική) 

δράση στο στάδιο στίβου του ΓΣΠ και συνεχί-

ζεται μέχρι το βράδυ. Τις απογευματινές ώρες 

σημειώνεται η μεγαλύτερη προσέλευση στο 

γήπεδο, αφού οι πλείστοι αθλητές το πρωί είτε 

βρίσκονται στο σχολείο, είτε εργάζονται. Γύρω 

στους 300 αθλητές της ομάδας στίβου του ΓΣΠ 

γυμνάζονται κάθε μέρα στο Εθνικό Στάδιο Στί-

βου, οι μισοί εκ των οποίων είναι νεαρής ηλι-

κίας που ανήκουν στην Ακαδημία Στίβου. Οι 

υπόλοιποι είναι ενήλικες αθλητές που κάνουν 

πρωταθλητισμό.

Πέρα από τους αθλητές του ΓΣΠ (Παρέλλης, 

Σοφιανός, Κλατσιάς κλπ), τις εγκαταστάσεις 

χρησιμοποιούν και άλλοι Κύπριοι αλλά και ξένοι 

πρωταθλητές του στίβου. Χαρακτηριστικότερα 

ονόματα είναι αυτά των Κυριάκου Ιωάννου και 

Ελένης Αρτυματά, οι οποίοι αν και ανήκουν 

σε άλλους γυμναστικούς συλλόγους, προπο-

νούνται στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ. Από το 

εξωτερικό έρχονται αρκετοί αθλητές υψηλού 

από τα μεγαλύτερα αθλητικά 
σωματεία της κύπρου ο ΓσΠ

Μεγάλη δημοσιότητα δόθηκε στα κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρω-
σης για την επίσκεψη του Ρώσου επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, 
στο ΓΣΠ, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, για να παρακολουθήσει τον 
ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ για το κυπριακό πρωτάθλημα Α’ 
Κατηγορίας.
Ο διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης, δήλωσε ότι ο κ. 
Ριμπολόβλεφ «ήρθε στο στάδιο διακριτικά, φιλοξενήθηκε σε θεωρείο 
με τους συνοδούς του, παρευρέθηκε σε μικρή δεξίωση στο ημίχρονο, 
όπου είχε σύντομη εγκάρδια συνομιλία με τον πρόεδρο και στελέχη 
του ΑΠΟΕΛ. Μαζί του ήταν συνεχώς άντρες της ασφάλειάς του, μαζί 
με τη διακριτική παρουσία των ανδρών της ασφάλειας του ΓΣΠ. Παρέ-
μεινε σχεδόν μέχρι το τέλος του αγώνα και αναχώρησε».
Ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ είναι ιδιοκτήτης της γαλλικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας Μονακό.
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Οικογενειακή φωτογραφία, του 
2012, της ομάδας στίβου του ΓΣΠ.

Ο Ριμπολόβλεφ στο ΓΣΠ για το ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ



επιπέδου, ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Μεταξύ 

άλλων ήρθαν φέτος στην Κύπρο αθλητές όπως 

οι Περικλής Ιακωβάκης και Κωνσταντίνος 

Ντουβαλίδης.

Μεγάλο προπονητικό τιμ
Το μεγάλο μέγεθος του ΓΣΠ ως Γυμναστικού 

Συλλόγου φαίνεται και από τον αριθμό των 

προπονητών που απασχολούνται καθημερινά 

στο γήπεδο. 

Τους αθλητές του ύψους, επί κοντώ και ακο-

ντίου προπονούν οι Λουκάς Καλογήρου και 

Παύλος Παύλου. Οι Κυριάκος Βασιλειάδης και 

Γιάννος Αποστολίδης ασχολούνται με τις ρί-

ψεις, ενώ το μεγαλύτερο προπονητικό τιμ συνα-

ντάται στα αγωνίσματα δρόμου με τέσσερις κό-

ουτς, τους Σπύρο Σπύρου, Μάριο Πατσαλίδη, 

Κώστα Χατζηνικολάου και Ανδρέα Καλογήρου. 

Οι Πανίκος Κυπριανού και Βασίλης Χειμωνής 

προπονούν τους αθλητές των μεγάλων απο-

στάσεων και οι Παλλάδιος Νικολάου και Ρένος 

Κολοκοτρώνης αυτούς των αλμάτων (μήκος 

και τριπλούν).

Στην Ακαδημία Στίβου του ΓΣΠ εργάζονται πέ-

ντε προπονητές. Πέρα από τον Γιάννο Αποστο-

λίδη, που δουλεύει και με τους ενήλικους των 

ρίψεων, τους νεαρούς αθλητές του Συλλόγου 

προπονούν οι Μαριάννα Καλογήρου, Μάριος 

Μαρδάς, Αλεξάνδρα Κλατσιά και Πέτρος Μά-

ντης.

Στον εξωαγωνιστικό τομέα, για τον ΓΣΠ ερ-

γάζονται δυο φυσιοθεραπευτές, ένας φροντι-

στής, ένας υπεύθυνος γυμναστηρίου, αλλά και 

ο έφορος Ντίνος Μιχαηλίδης.

Οι αρτιότερες εγκαταστάσεις
Οι εγκαταστάσεις στο Εθνικό Στάδιο Στίβου 

θεωρούνται οι καλύτερες στην Κύπρο και εί-

ναι το μοναδικό γήπεδο στη χώρα που έχει 

κτιστεί αποκλειστικά για στίβο. Ο Έφορος 

Αθλητισμού Στίβου και Σταδίου του ΓΣΠ, Ντί-

νος Μιχαηλίδης, μας μίλησε για τις εγκατα-

στάσεις: «Είναι οι καλύτερες στην Κύπρο. Οι 
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Γύρω στους 300 αθλητές 
που ανήκουν στον Σύλλογο 
προπονούνται κάθε μέρα στο 
Εθνικό Στάδιο Στίβου

εγκαταστάσεις εδώ είναι οι πιο άρτιες στον 

ελλαδικό χώρο, αφού διαθέτουν τα πάντα. 

Αποδυτήρια, αίθουσα βαρών ολυμπιακών 

διαστάσεων, αίθουσα μασάζ, ιατρεία, φυ-

σιοθεραπευτήρια». Πέρα από τα πιο πάνω, 

οι αθλητές του ΓΣΠ έχουν πρόσβαση και 

στις εγκαταστάσεις του αθλητικού ξενώνα 

Allegra, με το κέντρο αποκατάστασης Sports 

Dimensions να διατηρεί ειδική συμφωνία με 

τον ΓΣΠ.

Οι στόχοι
Από το 1894, όταν ιδρύθηκε ο ΓΣΠ, ο στό-

χος του Γυμναστικού Συλλόγου είναι να δίνει 

αθλητική διέξοδο στη νεολαία της Λευκωσίας 

και να αναπτύσσει τον αθλητισμό της πόλης. 

Κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του κυ-

πριακού αθλητισμού πέρασαν από τις τάξεις 

του ΓΣΠ, όπως ο Λυκούργος Αρχοντίδης και ο 

Διομήδης Συμεωνίδης. Σήμερα ο ΓΣΠ, μαζί με 

τον ΓΣΟ, είναι οι δύο σύλλογοι που διεκδικούν 

την πρωτιά στους ετήσιους Παγκύπριους Αγώ-

νες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Εθνικής 

Στίβου της Κύπρου απαρτίζεται από αθλητές 

του ΓΣΠ.

Ο Ριμπολόβλεφ στο ΓΣΠ για το ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ Παράδειγμα προς μίμηση το ΓΣΠ
Ως καλό παράδειγμα υπηρεσιών προς άτομα 
με κινητικές δυσκολίες, θα προβάλλεται το στά-
διο ΓΣΠ, στην ιστοσελίδα (www.cafefootball.
eu) της ευρωπαϊκής οργάνωσης CAFE (Centre 
for Access to Football in Europe). H CAFE 
συνεργάζεται, με την UEFA, με συνδέσμους 
φιλάθλων, σωματεία και άλλα αρμόδια σώματα 
έχοντας ως στόχο της να γίνονται όλα τα 
ευρωπαϊκά γήπεδα φιλικά στην πρόσβαση στα 
άτομα με κινητικές δυσκολίες.
Η CAFÉ ζήτησε από τη διεύθυνση του ΓΣΠ ενη-
μέρωση για όλα τα μέτρα που λαμβάνει και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει, ώστε να συμπεριλη-
φθούν στην ιστοσελίδα της, με σκοπό να μπο-
ρούν να παίρνουν παραδείγματα οι διοικήσεις 
άλλων γηπέδων στην Ευρώπη.



Europa League στο ΓΣΠ
Το ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού είναι 
οι κυπριακές ομάδες που δίνουν φέτος συνέ-
χεια στις συμμετοχές σε ομίλους ευρωπαϊκών 
τουρνουά και αγωνίζονται στους ομίλους «F» 
και «J» του Europa League, αντίστοιχα.
Ήδη οι δύο ομάδες έπαιξαν για τις πρώτες 
δύο αγωνιστικές των ομίλων τους. Το ΑΠΟ-
ΕΛ αγωνίστηκε μία φορά εντός έδρας, στις 3 
Οκτωβρίου, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης 
και ο Απόλλωνας στις 19 Σεπτεμβρίου, με την 
Τραπεζούντα Τουρκίας.
Οι επόμενοι δύο αγώνες του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ 
θα είναι στις 7 Νοεμβρίου, με την Μπορντό 
Γαλλίας, και στις 28 Νοεμβρίου με την Μακά-
μπι Τελ Αβίβ.
Ο Απόλλωνας θα παίξει στο ΓΣΠ ξανά, στις 24 
Οκτωβρίου, με τη Λάτσιο Ιταλίας και στις 12 
Δεκεμβρίου με τη Λέγκια Βαρσοβίας.
Από το 2009, που η Ανόρθωση (στο Champions 
League) είχε γίνει η πρώτη κυπριακή ομάδα 
που προκρίθηκε σε ομίλους ευρωπαϊκής δι-
οργάνωσης, το ΓΣΠ ορίζεται ανελλιπώς έδρα 
όλων των «Ευρωπαίων» εκπροσώπων μας. Οι 

άλλες ομάδες ήταν το ΑΠΟΕΛ -δύο χρονιές 
στο Champions League- η ΑΕΚ Λάρνακας το 
2011 και η ΑΕΛ το 2012 στο Europa League! 
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μόνο το 
ΓΣΠ έχει κριθεί κατάλληλο για όλες τις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις. Σύμφωνα με την 
ΚΟΠ, κατόπιν εξέτασης όλων των σταδίων 
Α` Κατηγορίας από την Επιτροπή Κριτηρίων 
Υποδομής και Σταδίων, έχει προκύψει πως 
αγώνες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
μπορούν να φιλοξενήσουν τέσσερα στάδια, 
ως ακολούθως:
• Στάδιο ΓΣΠ: Κατατάσσεται στην Κατηγο-
ρία 4 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους 
τους αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
• Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος”: Κατα-
τάσσεται στην Κατηγορία 3 και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για αγώνες μέχρι τα play off του 
Europa League. 
• Τσίρειο Στάδιο: Κατατάσσεται στην Κα-
τηγορία 2 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
αγώνες μέχρι τον 2ο προκριματικό γύρο του 
Europa League και του Champions League, 

αλλά υπό το φως της ημέρας. 
• Στάδιο ΓΣζ: Κατατάσσεται στην Κατηγορία 
2 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγώνες 
μέχρι τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa 
League και του Champions League, αλλά υπό 
το φως της ημέρας.

ποδόσφαιρο

Το νέο βιβλίο του «Από την ενοποί-

ηση στα αστέρια» παρουσίασε ο 

αθλητικογράφος Στέλιος Παπαμω-

υσέως, στο Συνεδριακό Κέντρο του 

ΓΣΠ, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου. 

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν 

αρκετά μεγάλα ονόματα του κυπρια-

κού ποδοσφαίρου. Στο βιβλίο γίνεται 

καταγραφή της ιστορίας του κυπρια-

κού ποδοσφαίρου, με πλούσιο φω-

τογραφικό υλικό.

Νέα καταγραφή της ιστορίας 
του κυπριακού ποδοσφαίρου 

Διάσκεψη Τύπου Ομόνοιας
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, η Ομόνοια Λευκωσίας έδωσε διάσκε-
ψη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ, όπου εξήγγειλε τη 
διοργάνωση τηλεμαραθώνιου για οικονομική ενίσχυση της ομά-
δας την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013. Η διοργάνωση του τηλε-
μαραθωνίου, κατά τον οποίο οι φίλοι της Ομόνοιας μπορούσαν 
να συνεισφέρουν στο σωματείο, από όπου και αν βρίσκονταν, 
πραγματοποιήθηκε στο ΓΣΠ με μεγάλη επιτυχία. Η εκδήλωση 
μεταδιδόταν ζωντανά από την Primetel, σε ανοικτή ζώνη.


