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Ο Φεβρουάριος των Ρεκόρ
Παγκύπρια ρεκόρ από Ευαγγελίδου, Καλλένου και Παναγιώτου
Δύο φορές μέσα σε δύο βδομάδες κατέρριψε το
παγκύπριο ρεκόρ στα 1500 μ., η αθλήτρια του ΓΣΠ
Ναταλία Ευαγγελίδου. Η πρωταθλήτρια του Συλλόγου
μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν και πάει με μεγάλη
δυναμική στις μεγάλες διοργανώσεις της άνοιξης και
του καλοκαιριού!

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ
Μαριλένα και Γαβριέλλα
Σοφοκλέους
Οι δίδυμες αδελφές Μαριλένα
και Γαβριέλλα Σοφοκλέους είναι
αθλήτριες του ΓΣΠ σε αθλήματα
πολύ «συγγενικά»! Η Γαβριέλλα
μας αποκαλύπτει ότι «είναι πολύ
παράξενη η σχέση μεταξύ δύο
μονοζυγωτικών διδύμων και αυτό
είναι που κάνει αυτή τη σχέση
μοναδική». Ανήκουν στον ΓΣΠ από
το 1998.

Σελίδες 4-5

Εξάλλου, παγκύπρια ρεκόρ κατέρριψε τον Φεβρουάριο η Λεοντία Καλλένου στο ύψος (κλειστού στίβου).
Με το άλμα αυτό η Λεοντία κατέρριψε επίσης και το
παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών, το οποίο κατείχε
η Αγνή Χαραλάμπους (ΓΣΕ), με 1,85 μ. από το 1997.
Επίσης, η πρωταθλήτρια του ΓΣΠ στα 3000 μ. Μερόπη Παναγιώτου, σε αγώνες κλειστού στίβου, πέτυχε
νέο παγκύπριο ρεκόρ κλειστού στίβου, με χρόνο
9.40.52. Μέχρι σήμερα το ρεκόρ κατείχε η Ελπίδα
Χριστοδουλίδου (επίσης του ΓΣΠ) με 9.47.22 από το
2012. Με τον χρόνο αυτό η Μερόπη κατέρριψε και
το παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών, το οποίο κατείχε η Μαριλένα Σοφοκλέους (ΓΣΠ), με 9.51.48 από
το 2006.

Σελίδα 10

Η Ναταλία Ευαγγελίδου.

FACEBOOK KAI NEWSLETTER

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ – ΑΔΕΙΑ ΑΡ. 11069

Καλύτερη ενημέρωση προς τα μέλη και τους φίλους του ΓΣΠ

Σπύρος Σπύρου
Ο Σπύρος Σπύρου προπονεί σήμερα
δεκάδες αθλητές του ΓΣΠ, μεταξύ
των οποίων πρωταθλητές που
τιμούν με τις επιδόσεις τους τόσο
τον Σύλλογο όσο και την Κύπρο.
Άνθρωπος με πολλή αγάπη για τον
αθλητισμό και κυρίως ένας αθλητής
που δεν φοβάται να μεταδώσει
ό,τι ξέρει στις επόμενες γενιές.
Τρία ρεκόρ του Σπύρου Σπύρου
στέκουν ακόμα από τις αρχές του
1980, στα 800 μ., στα 1500 μ. και της
απόστασης του 1 μιλίου.

Σελίδες 6-7

Έναν νέο τρόπο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Συλλόγου - Μελών εγκαινίασε τον Φεβρουάριο η διεύθυνση του ΓΣΠ. Τα μέλη
μπορούν πλέον να ενημερώνονται με τακτικά ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (email). Στην ενημέρωση περιλαμβάνονται διάφορες
δραστηριότητες του ΓΣΠ. Την ίδια στιγμή, μέσω του ίδιου καναλιού
επικοινωνίας, τα μέλη έχουν πλέον την ευκαιρία να μεταφέρουν τους
προβληματισμούς ή εισηγήσεις τους προς τη Διοίκηση. Το emai επικοινωνίας είναι: gspmembers@gsp.org.cy.
Εξάλλου, μετά την ανανέωση της ιστοσελίδας του πριν έναν χρόνο, o
ΓΣΠ προχώρησε και στη δημιουργία νέου προφίλ στο Facebook. To
νέο προφίλ ενημερώνεται καθημερινά τόσο για νέα του στίβου όσο
και για εκδηλώσεις στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Τα συγχαρητήρια της UEFA δέχτηκε τo ΓΣΠ
Το στοίχημα κερδήθηκε για μία ακόμη φορά! Η UEFA
συνεχάρη το ΓΣΠ για την άψογη διοργάνωση του αγώνα Δυναμό Κιέβου- Βαλένθια, τον οποίο παρακολούθησαν γύρω στις 4.000 φίλαθλοι! Ακριβώς 23 ώρες μετά
την ειδοποίηση, το Στάδιο ήταν έτοιμο να υποδεχθεί

αγώνα UEFA Europa League. Τόσο η UEFA όσο και η
Δυναμό Κιέβου έχουν εντυπωσιαστεί με την ετοιμότητα
του ΓΣΠ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.
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it’s time to celebrate

it’s time
to score
Θέλετε κάτι διαφορετικό για το
πάρτι γενεθλίων του παιδιού σας;

Παιδικά πάρτι
στο Στάδιο ΓΣΠ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Διοίκησης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

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

2012 - 2014

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!

Τηλεφωνήστε στο 22874050
3
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Άφησε συναθλήτριά της να κερδίσει
αγώνα δρόμου, γιατί το δικαιούταν
Η αθλήτρια του ΓΣΠ Μαριλένα Σοφοκλέους
τιμήθηκε φέτος από την Ένωση Αθλητικογράφων
με ειδική βράβευση για το Τίμιο Παιχνίδι.
Η ίδια θεωρεί αυτή τη βράβευση ισάξια με
τη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η
Μαριλένα σταμάτησε στη γραμμή τερματισμού
αναμένοντας συναθλήτριά της για να τερματίσει
εκείνη πρώτη. Είχε κρίνει ότι η συναθλήτριά
της δικαιούταν τη νίκη, αφού στη διαδρομή
είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Το
περιστατικό έγινε στο Παλιομέτοχο στους
Παγκύπριους Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου!
Η Μαριλένα μαζί με τη δίδυμη αδελφή της
Γαβριέλλα μιλούν στο ενημερωτικό μας δελτίο
για τον αθλητισμό και τη σχέση τους!
• Ποιες είναι οι μεγαλύτερές σου διακρίσεις
στον αθλητισμό; Μεγαλύτερη το ότι είμαι κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ νεανίδων στα 5000
μ., με 17’20’’63, μέχρι και σήμερα. Όσον αφορά
τις θέσεις που κατέλαβα: 1η στο Πρωτάθλημα
Ισραήλ, 9η στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες
Νεανίδων, 3η στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου
(Bruno Zauli), 1η σε Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης στα 1500 μ., 2η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Γυναικών, 1η σε πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες. Παρ’ όλ’ αυτά θεωρώ
τη μεγαλύτερή μου διάκριση την τιμή που είχα να
λάβω το βραβείο «ευ αγωνίζεσθαι» φέτος από
την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, διότι δεν
αντιπροσωπεύει κάποια θέση ή ένα βραβείο που
κάποιος κάποτε θα καταρρίψει αλλά αναφέρεται
στο ήθος που για μένα τουλάχιστο έχει μεγαλύτερη αξία. Συγκεκριμένα, η οικογένειά μου είχε
πει για το γεγονός: «Μπορεί να μην πήγες στους
Ολυμπιακούς, αλλά βρήκες τον μοναδικό τρόπο
να μας κάνεις πιο περήφανους»!
• Ποιος είναι ο επόμενος αγωνιστικός σου
στόχος; Οι συνεχείς τραυματισμοί που με δοκιμάζουν τα τελευταία χρόνια, με έκαναν να
σκέφτομαι βραχυπρόθεσμα, συνεπώς πρωταρχικός στόχος είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση
κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου που
ξεκινά με το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντρών
και Γυναικών.
• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; Ξεκίνησα
την προπόνηση στην πέμπτη δημοτικού. Εγώ
τότε έτρεχα 75 μέτρα και η Γαβριέλλα 600 μ. Το
1998 μια ομάδα γυμναστών, στην οποία συμπεριλαμβανόταν η Μαριάννα Χαραλάμπους, ήρθε
στο σχολείο μας με το πρόγραμμα ΕΣΥΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητι-
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Η Γαβριέλλα (δεξιά) και η Μαριλένα.

σμού), σε μια προσπάθεια εντοπισμού νεαρών
ταλέντων για ενασχόληση με τον στίβο και μας
πρότειναν να ξαναξεκινήσουμε. Με τον κ. Σπύρο Σπύρου, όμως, ξεκινήσαμε λίγο αργότερα,
όταν αυτός ήρθε στην Κύπρο. Ό,τι και να πω για
τον μοναδικό αυτό άνθρωπο, που με ανέχεται
τα τελευταία 12 χρόνια, είναι λίγο. Ο κ. Σπύρος
αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειάς μου, είναι
ο δεύτερος πατέρας μου. Ξέρει τα πάντα για
μένα και ξέρει πώς να με αντιμετωπίσει σε κάθε
περίπτωση. Ξέρει πώς να με ανεβάσει ψυχολογικά, πώς να μου συμπαρασταθεί και πώς να μου
κάνει μια παρατήρηση. Έχει τον μοναδικό τρόπο
να με κάνει να θέλω να τον υπακούσω και να
απαιτώ από τον εαυτό μου να αποδώσει πάντα
το 100%. Ευχαριστώ! Σας είμαι ευγνώμων!
• Ξεκινήσατε μαζί με τη Γαβριέλλα τον αθλητισμό; Ναι! Ξεκινήσαμε μαζί όπως όλες τις άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες που κάναμε.
Από το δημοτικό οι γονείς μου με παρακίνησαν
να ασχοληθώ και με την επιτραπέζια αντισφαίριση και τον χορό. Τελικά με κέρδισε ο στίβος και
με τον καιρό εγκατέλειψα όλα τα υπόλοιπα. Αξίες όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, η αγνή
συναναστροφή και η φιλία που αναπτύξαμε στο
γκρουπ μας, με έκαναν να αισθάνομαι το γήπεδο σαν τη δεύτερή μου οικογένεια και να αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι εκεί ανελλιπώς.
• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Το εβδομαδιαίο μου πρόγραμμα περιλαμβάνει
τρεις διπλές προπονήσεις μεγάλης έντασης.
Τρεις φορές την εβδομάδα μεγάλης διάρκειας συνεχόμενο τρέξιμο με μυϊκή ενδυνάμωση.
Ανάπαυλα την Κυριακή!
• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές; Θαυμάζω
όλους τους αθλητές που αγωνίζονται στο πλαί-

n Α
 γώνισμα: 1500 μ., 3000 μ., 5000 μ. και
10000 μ.
n Ημερομηνία γέννησης: 30 Οκτωβρίου 1986
n Τόπος γεννήσεως: Άγιος Δομέτιος Λευκωσία
n Προπονητής: Σπύρος Σπύρου
n Ατομική επίδοση: 1500 μ. - 4’27’’12, 3000
μ. - 9’50’’, 5000 μ. - 16’52», 10000 μ. - 36’ 57
n Σπουδές / εργασία: Εργάζομαι σε
ολοήμερο δημοτικό σχολείο τα απογεύματα.
Τα Σαββατοκύριακα ασχολούμαι με τη
διαιτησία ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) στην Κατηγορία
Επιλογής, ενώ εργάζομαι τα τελευταία χρόνια
ως Επιτηρητής στο ΓΣΠ όταν διεξάγονται
ποδοσφαιρικοί αγώνες.
σιο ευγενούς άμιλλας και το πνεύμα του «ευ
αγωνίζεσθαι», με απώτερο στόχο μέσα από την
ενασχόληση με τον αθλητισμό τη βελτίωση του
χαρακτήρα τους και που παράλληλα δίνουν σε
κάθε αγώνα το 100% με στόχο τη βελτίωση της
ατομικής τους επίδοσης χωρίς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τέτοιοι αθλητές αποτελούν
σπάνιο είδος στον χώρο μας. Ονόματα όπως ο
Σπύρος Σπύρου και ο Νότης Παπούλιας περιλαμβάνονται στο είδος αυτό.
• Σε ποιους τομείς ήταν οι σπουδές σου;
Πρώτο πτυχίο το 2008 από το τμήμα Επιστημών
της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μεταπτυχιακό στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα
Μαθηματικά. Στην Αθήνα απέκτησα και πτυχίο
Personal και Group Fitness Training. Όταν επέστρεψα στην Κύπρο παρακολούθησα το σεμινάριο προπονητικής στίβου στο επίπεδο 1, για
παιδιά έως και 15 χρονών που διοργανώνει η
ΙΑΑF σε συνεργασία με την ομοσπονδία μου,
την ΚΟΕΑΣ, την οποία και ευχαριστώ ιδιαίτερα
για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε.
• Ποια είναι τα σχέδιά σου για το επαγγελματικό σου μέλλον; Λαμβάνοντας υπόψη τα
δεδομένα της σημερινής κυπριακής κοινωνίας,
τα σχέδια για το επαγγελματικό μου μέλλον περιορίζονται στην επαγγελματική μου αποκατάσταση στον τομέα που έχω σπουδάσει, τον τομέα παιδαγωγικών δημοτικής εκπαίδευσης με
στόχο να μεταβιβάσω στα παιδιά την αγάπη μου
για τα δύο μαθήματα που λατρεύω από παιδί, τα
μαθηματικά και τη γυμναστική, ευελπιστώντας
ότι, ιδιαίτερα για τον αθλητισμό, θα επιδιώξουν
μελλοντικά να ασχοληθούν στον ελεύθερό
τους χρόνο με οποιαδήποτε πτυχή του.
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ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

«Δεν μπορείς ποτέ να δεις τη δίδυμη
αδελφή σου ανταγωνιστικά»
Η συνύπαρξη δίδυμων αδελφών σε πολύ
συγγενικά αθλήματα δημιουργεί παράξενες
καταστάσεις! Το Fair Play ακούγεται λίγο
όταν η μια αδελφή χαίρεται μόνον όταν τη
νικά η αδελφή της!
• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; Ξεκίνησα
την προπόνηση στην πέμπτη δημοτικού, όταν
ένας δάσκαλος μου πρότεινε να ξεκινήσω προπόνηση μαζί με την αδελφή μου Μαριλένα. Η
Μαριλένα εκείνο τον καιρό έτρεχε 75 μέτρα και
εγώ 600 μ. (η Μαριλένα ήταν η γρήγορη και εγώ
της αντοχής!). Ποιος να μας το έλεγε ότι η Μαριλένα θα κατέληγε στα 5000 μ. μέτρα και εγώ στα
800! Το καλοκαίρι σταματήσαμε την προπόνηση
και δεν ξαναξεκινήσαμε τον επόμενο χρόνο γιατί δεν ξέραμε αν πραγματικά ήμασταν καλές σε
σχέση με τους υπόλοιπους. Μισό χρόνο αργότερα όταν η κ. Μαριάννα Χαραλάμπους ήρθε στο
σχολείο μας με το πρόγραμμα του ΕΣΥΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού) μας πρότειναν να ξεκινήσουμε την προπόνηση δυναμικά. Ξεκινήσαμε έτσι επίσημα, το
1998 στο Μακάρειο Στάδιο στις ακαδημίες του
ΓΣΠ και το 2001 ξεκινήσαμε πιο εξατομικευμένη
προπόνηση με τον κ. Σπύρο Σπύρου.
• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου; Σε
γενικές γραμμές τρέξιμο, σκληρή δουλειά και
υπομονή! Πιο συγκεκριμένα, τρεις φορές τη
βδομάδα κάνουμε διπλές προπονήσεις. Το πρωί
είναι απλά μία πρόγευση του απογευματινού. Το
απόγευμα είναι συνήθως προπόνηση υψηλής
έντασης. Δύο φορές τη βδομάδα κάνουμε μία
προπόνηση τη μέρα, η οποία περιλαμβάνει ενδυνάμωση και συνεχόμενο τρέξιμο μεσαίας έντασης. Το Σάββατο είναι προπόνηση χαλάρωσης
και η Κυριακή είναι η μέρα ξεκούρασης.
• Πόσο εύκολο είναι να ανταγωνίζεσαι
σε αγώνες με τη δίδυμη αδελφή σου; Δεν
μπορείς ποτέ να δεις τη δίδυμη αδελφή σου
ανταγωνιστικά. Αντιθέτως. Μας έκανε μεγάλο κακό στην αρχή γιατί περιμέναμε η μία
την άλλη. Θέλαμε να τερματίζουμε μαζί γιατί
πάντα αυτή που έχανε ήταν πιο ευτυχισμένη
από αυτή που κέρδιζε… (είναι πολύ παράξενη
η σχέση μεταξύ δύο μονοζυγωτικών διδύμων
και αυτό είναι που κάνει αυτή τη σχέση μοναδική). Ο προπονητής μας, Σπύρος Σπύρου, θέλοντας να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση,
μας έβαλε σε διαφορετικά αγωνίσματα. Τώρα,
τρέχουμε μαζί μόνο στους αγώνες ανωμάλου
δρόμου, στους οποίους η Μαριλένα είναι πάντα μπροστά μου γιατί είναι πιο κοντά στα δικά
της αγωνίσματα!

 γώνισμα: 400 μ. και 800 μ.
Α
Ημερομηνία γεννήσεως: 30 Οκτωβρίου 1986
Τόπος γεννήσεως: Άγιος Δομέτιος - Λευκωσία
Προπονητής: Σπύρος Σπύρου
Ατομική επίδοση: 400 μ. 56.49 και 800 μ. 2.11.14
Σπουδές / εργασία: Πρώτο πτυχίο Επιστημών της
Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα Ιστορία
και Φιλοσοφία των μαθηματικών στο τμήμα Μαθηματικών
και Πληροφορικής. Πιστοποιητικό προπονητικής στίβου
σε παιδιά 13-15 χρονών από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Στίβου. Εργασία σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Διαιτητής
ποδοσφαίρου. Προπονήτρια στα παιδιά της ακαδημίας του
ΓΣΠ και στο πρόγραμμα ΕΣΥΑΑ. Επιτηρητής στο γήπεδο
ΓΣΠ όταν διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες.
n Μεγαλύτερες διακρίσεις: 1η σε Παγκύπριους Αγώνες
Αντρών Γυναικών, 1η στο Πρωτάθλημα Ισραήλ, 22η
σε Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα, 2η σε Αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης σε ατομικό επίπεδο και 1η θέση
στη σκυταλοδρομία 4χ400 μ., 1η σε πανελλήνιους
μαθητικούς αγώνες.
n Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Το Παγκύπριο
πρωτάθλημα Αντρών Γυναικών και μια ατομική επίδοση
στα 800 και στα 400 μέτρα. Φέτος βλέπω τον κάθε
αγώνα ξεχωριστά. Οι στόχοι μου είναι να τρέχω σε κάθε
αγώνα καλύτερα από ό,τι στον προηγούμενο, μιας και
τις προηγούμενες δύο χρονιές τραυματίστηκα λίγο πριν
ξεκινήσουν οι αγώνες και έτσι δεν κατάφερα να τρέξω παρ’
όλη την προπόνηση που έκανα όλο τον υπόλοιπο χρόνο.
n
n
n
n
n
n

Η Γαβριέλλα (αριστερά) και η Μαριλένα μαζί
με τον προπονητή τους Σπύρο Σπύρου.

• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές; Από μικρή
θαύμαζα πολύ τη Δώρα Κυριάκου. Διάβαζα
συνεντεύξεις της σε περιοδικά και φύλαγα τα
αποκόμματα. Λίγα χρόνια αργότερα ήρθε στην
Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση. Τότε ήταν που
εγώ και η Μαριλένα φεύγαμε από την ακαδημία
του ΓΣΠ και θα μας αναλάμβανε κάποιος από
τους προπονητές του ΓΣΠ. Όταν μας ανακοίνωσαν ότι θα κάναμε προπόνηση με τον κ. Σπύρο
και θα είχα συναθλήτρια τη Δώρα έπαθα πλάκα!
Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Κάναμε προπόνηση μαζί, και προσπαθούσα να μάθω όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα από μια αθλήτρια
της δικής της εμβέλειας. Τη θαύμαζα ακόμη
περισσότερο γνωρίζοντάς την ως άνθρωπο.
Κέρδισα πολλά από την ίδια, την οποία αγαπώ
και θαυμάζω μέχρι σήμερα.
Μεγαλώνοντας εμπλούτισα τη λίστα αθλητών
που θαυμάζω και σέβομαι. Συνειδητοποίησα
ότι μπορείς να θαυμάζεις διαφορετικούς αθλητές για διαφορετικά πράγματα. Θαυμάζω κάθε
αθλητή που παλεύει, διεκδικεί και σέβεται τους
συναθλητές του. Κάθε αθλητή με ηθικές αξίες

και ιδανικά, που τα τηρεί έμπρακτα σε κάθε αγώνα. Θαυμάζω οποιονδήποτε προσπαθεί να γίνει
καλύτερος αθλητής και άνθρωπος κάθε ξεχωριστή μέρα!
• Ποια είναι τα σχέδιά σου για το επαγγελματικό σου μέλλον; Θα ήθελα πολύ να δουλέψω
με παιδιά δημοτικού σχολείου, διδάσκοντας στα
παιδιά την αγάπη για τον αθλητισμό, μιλώντας
τους για τα ιδανικά του ολυμπισμού και της ηθικές αξίες που κερδίζει ένας πραγματικός αγωνιστής μέσα από εναλλακτικές-ψυχαγωγικές
αθλητικές δραστηριότητες αθλητισμού. Θέλω
όλα τα παιδιά του κόσμου να αγαπήσουν τον
αθλητισμό όπως τον αγαπώ εγώ!
• Έχεις άλλα χόμπι; Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν
μπορώ να ασχολούμαι ποτέ με ένα και μόνο
πράγμα. Από μικρή έκανα ταυτόχρονα πολλές
δραστηριότητες εκτός σχολείου. Τώρα προτιμώ
τον ελάχιστο ελεύθερο μου χρόνο να τον αφιερώνω στην οικογένεια και τους φίλους μου.
Παρ’ όλα αυτά, λατρεύω τον κινηματογράφο,
έτσι πάντα βρίσκω λίγο χρόνο για να αφιερώσω
για σινεμά μέσα στη βδομάδα.
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ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

«Εύχομαι όλοι οι αθλητές να έχουν την τύχη
να συμμετάσχουν σε μια Ολυμπιάδα»
Τρία ρεκόρ του Σπύρου Σπύρου στέκουν
ακόμα από τις αρχές του 1980, στα 800
μ., στα 1500 μ. και της απόστασης του
1 μιλίου. Ένας αθλητής του ΓΣΠ, που το
πάθος του για τον αθλητισμό του χάρισε
μεγάλες επιτυχίες. Σήμερα, μοιράζεται
την εμπειρία και τις γνώσεις του με τις
δεκάδες των αθλητών και αθλητριών που
προπονεί, οδηγώντας τους στον δρόμο του
πρωταθλητισμού.
•Πότε αρχίσατε τον αθλητισμό;
Η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό άρχισε από
το δημοτικό σχολείο. Οι δάσκαλοι που είχα την
τύχη να υπηρετούν στο χωριό μου (Παλαίκυθρο)
αγαπούσαν και ασχολούνταν με τον αθλητισμό
και παρότρυναν όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια
των απογευματινών μαθημάτων να συμμετέχουν
σε παιγνίδια και διάφορες άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Με την ομάδα του σχολείου μας
συμμετείχα από την Δ΄ τάξη σε διάφορα αγωνίσματα. Έτρεχα 60 μ., 60 μ. με εμπόδια, έκανα
άλμα σε μήκος και συμμετείχα στη σκυταλοδρομία σε περιφερειακούς αγώνες δημοτικών σχολείων, που γίνονταν στην Κυθρέα και σε άλλα
γειτονικά χωριά. Παράλληλα, όμως, εκτός του
στίβου ασχολούμουν και με το ποδόσφαιρο.
Τελειώνοντας το δημοτικό συνέχισα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία. Ήθελα πολύ να
συνεχίσω να γυμνάζομαι τόσο στον στίβο όσο και
στο ποδόσφαιρο αλλά τα μαθήματα και η απόσταση με δυσκόλευαν πολύ, αφού η μετακίνηση ήταν
πολύ δύσκολη. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που είχα
και με πολύ λίγη προπόνηση κατά τη διάρκεια του
μαθήματος της γυμναστικής κατάφερνα να διακρίνομαι στο σχολείο μου και οι καθηγητές μου
με επέλεγαν να είμαι μέλος στην ομάδα του δρόμου σε ανώμαλο έδαφος.
Το 1974, με την κατάληψη του χωριού μου από
τους Τούρκους αναγκάστηκε η οικογένειά μου
να εγκατασταθεί στη Λευκωσία. Άρχισα να πηγαίνω προπόνηση μαζί με φίλους μου στις παιδικές
ομάδες ποδοσφαίρου του ΑΠΟΕΛ στο παλιό
ΓΣΠ. Στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, όμως,
έκαναν προπόνηση και οι αθλητές του στίβου
του ΓΣΠ και τους οποίους παρακολουθούσα.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τους πρωταθλητές του
στίβου, Βασίλη Χειμωνή, Ευθύμιο Λοϊζή και Γιώργο Κυριάκου, που έτρεχαν για ώρες και ήταν κάτι

6

Παγκύπριοι Αγώνες 1980 (Σπύρου, Χειμωνής,
Κασσιανίδης, Πέτρου).

Με τη σύζυγό του Δώρα Κυριάκου και τον γιο
τους Σταύρο.

Μεσογειακοί Αγώνες 1983 στην Καζαμπλάνκα.

n
n
n
n

Ημερομηνία γεννήσεως: 6 Ιουνίου1958
Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία
Σπουδές: ΤΕΦΑΑ Αθήνας
Επάγγελμα: Καθηγητής φυσικής αγωγής

που με συνάρπαζε.
Το 1975 οι γυμναστές μου Χρίστος Λύρας και
Ανδρέας Γεωργιάδης με έπεισαν να δοκιμάσω
στον στίβο. Με πήραν οι ίδιοι στο ΓΣΠ και με παρέδωσαν στον προπονητή κ. Ντίνο Μιχαηλίδη. Η
εμπιστοσύνη και η αγάπη που μου έδειξε ο προπονητής μου ήταν και ο λόγος που έφυγα από
το ποδόσφαιρο. Με τη συμπαράσταση τόσο από
τους γονείς μου όσο και από τα αδέλφια μου αποφάσισα ότι ο στίβος θα ήταν για μένα προτεραιότητα. Γυμναζόμουνα καθημερινά και πήγαινα με
τα πόδια πολλές φορές από το σπίτι που μέναμε
στην Ακρόπολη στο ΓΣΠ. Στην πρώτη μου συμμετοχή σε Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες κέρδισα τα 400 μ. Αυτή η πολύ καλή αρχή με έκανε να
πιστέψω ακόμη πιο πολύ στον εαυτό μου και να
συνεχίσω με περισσότερο πείσμα. Μετά το πέρας
της στρατιωτικής μου θητείας μετακόμισα στην
Ελλάδα για σπουδές και εκεί συνέχισα πλέον τις
προπονήσεις σε επαγγελματικό επίπεδο. Όμως,
αυτό που πραγματικά με βοήθησε να ασχοληθώ
με τον πρωταθλητισμό ήταν η οικογένειά μου, οι
γονείς και τα αδέλφια μου, που με στήριζαν σε
όλη την πορεία που είχα και στις καλές και στις
κακές στιγμές.
• Ποιοι ήταν οι προπονητές σας;

Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος μου προπονητής. Η φιλοσοφία και οι αρχές του ήταν για
μένα ένας φάρος για το μέλλον μου στον αθλητισμό. Στην Ελλάδα συνεργάστηκα πρώτα με τον
μεγάλο προπονητή Μίχαϊ Ιγκλόι ο οποίος ήταν ο
άνθρωπος που η επαγγελματικότητά του θα αποτελεί παράδειγμα για όσους τον γνώρισαν και για
όσους έχουν δουλέψει μαζί του και δεν είναι λίγοι αυτοί που τον είχαν προπονητή. Ο τελευταίος
μου προπονητής ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος
μου έμαθε την επιστημονικότητα της προπόνησης. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος για μένα,
ήταν ο άνθρωπος που με την προπόνησή του
έκανα πολύ μεγάλες επιδόσεις. Είναι ο Σταμάτης
Σμυρνιώτης που πραγματικά νιώθω ότι το έργο
που πρόσφερε τόσο στον ελληνικό όσο και στον
κυπριακό στίβο είναι τεράστιο. Είχα την ευκαιρία μαζί με τους φίλους μου Μάριο Κασσιανίδη,
Φίλιππο Φιλίππου, Πέτρο Ευριπίδου και Άγγελο
Αγγελίδη να δουλέψουμε μαζί του και όλοι να κάνουμε μεγάλες επιδόσεις.
•Ποια ήταν τα παγκύπρια ρεκόρ που κατείχατε; Υπάρχει κάποιο από αυτά που ακόμα να
καταρριφθεί;
Από το 1983 είμαι κάτοχος των παγκύπριων ρεκόρ στα 800 μ. με 1΄47΄΄17, επίδοση που πέτυχα
στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Μαρόκκο, στα
1500 μ. με 3΄39΄΄76 από το Βελιγράδι σε συνάντηση της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας με Δυτική Γερμανία και Γιουγκοσλαβία, καθώς και της
απόστασης του 1 μιλίου με 4΄01΄΄. Εκτός από αυτά
τα τρία ρεκόρ που κατέχω μέχρι σήμερα, με τον

Σύλλογό μας, ΓΣ Παγκύπρια (Ευτυχίου, Μεγάλεμος, Γιωργαλλίδης, Σπύρου), είχαμε καταρρίψει
το παγκύπριο ρεκόρ στη σκυταλοδρομία 4Χ400
μ. με 3΄12΄΄, ρεκόρ που κράτησε για 18 χρόνια.
•Ποια θεωρείτε ως τη σημαντικότερη στιγμή
της αθλητικής σας καριέρας;
Όλη η διαδρομή που έχει ένας αθλητής από τη
στιγμή που ξεκινά την αθλητική του σταδιοδρομία μέχρι να αποφασίσει να σταματήσει είναι
και αξέχαστη και ανεκτίμητη. Όμως αν ήταν να
ξεχωρίσω κάτι, αυτό θα ήταν η συμμετοχή μου
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988.
Το όνειρο κάθε αθλητή είναι να βρεθεί στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, τη μεγαλύτερη γιορτή
του αθλητισμού που δεν είναι άλλη από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, και αν καταφέρεις να διακριθείς τότε νιώθεις την ολοκλήρωση. Αυτό το
ένιωσα όταν πήρα την πρόκριση για αυτούς τους
αγώνες και επειδή εκεί η παρουσία μου ξεπέρασε κάθε δική μου προσδοκία, αφού προκρίθηκα
στα ημιτελικά στο αγώνισμα των 1500 μ. Αυτή
θεωρώ και ως τη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας μου. Εύχομαι όλοι οι αθλητές να έχουν
την τύχη να συμμετάσχουν σε μια Ολυμπιάδα.
Επίσης, πολύ σημαντική στιγμή για μένα ήταν
και ως προπονητής της γυναίκας μου, Δώρας
Κυριάκου, όταν τραυματισμένη με σπάσιμο στον
αγκώνα κατάφερε να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Μπάρι.
• Ήσασταν στην αγωνιστική δράση όταν γινόταν η μετάβαση των Κυπρίων αθλητών από
την Εθνική Ελλάδας στην Εθνική Κύπρου.
Ήταν πραγματικά μια δύσκολη περίοδος για
όλους τους αθλητές αλλά και για τους ανθρώπους που αγαπούσαν τον στίβο. Ο άνθρωπος
που ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τη νέα τάξη
πραγμάτων είναι ο σημερινός πρόεδρος της
ΚΟΕΑΣ, κ. Αντώνης Δράκος. Δεν θα ξεχάσω την

αγωνία και τους φόβους που είχε για την επόμενη μέρα της ανεξαρτητοποίησης της Εθνικής
Ομάδας του Στίβου. Οι αθλητές βρέθηκαν όλοι
ξεκρέμαστοι, η Κύπρος ήταν ανέτοιμη να αναλάβει την ευθύνη και η Ελλάδα στράφηκε αναγκαστικά στους δικούς της αθλητές. Συνεχίσαμε
με μηδαμινή στήριξη και μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Υπήρχε το ταλέντο και οι έτοιμοι
αθλητές αλλά δυστυχώς χάθηκαν αρκετοί που
δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στις νέες
συνθήκες. Υπήρξε μια πτώση των επιδόσεων
αλλά ευτυχώς καταφέραμε να συνεχίσουμε αν
όχι με την ίδια επιτυχία, σε ένα υψηλό επίπεδο και
ευτυχώς η νεοσύστατη Ομοσπονδία μας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
• Πώς κρίνετε το σημερινό επίπεδο του κυπριακού αθλητισμού;
Πιστεύω ότι το επίπεδο του κυπριακού στίβου
είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η μαζικότητα που
υπάρχει είναι εντυπωσιακή. Στους γυμναστικούς
συλλόγους γίνεται οργανωμένη δουλειά και χάρη
στους προπονητές συνεχώς αναδεικνύονται
νέα ταλέντα. Στους πρόσφατους Παγκόσμιους
Μαθητικούς Αγώνες που έγιναν στη Βραζιλία η
Κύπρος συμμετέχοντας με 11 αθλητές στίβου
κατάφερε να εξασφαλίσει δύο χρυσά, δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο, δύο τέταρτες θέσεις, δύο αθλητές μας κέρδισαν την έκτη θέση,
καθώς επίσης κερδίσαμε μία όγδοη και μία δωδέκατη. Αυτή η παρουσία των μικρών αθλητών,
μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον. Τι θα βοηθούσε; Σίγουρα ο σωστός προγραμματισμός.
Αρχίζοντας από το υπουργείο Παιδείας, από την
Ομοσπονδία καθώς και από τους συλλόγους.
Χρειάζεται να λειτουργήσει το συντομότερο το
Αθλητικό Γυμνάσιο. Αυτό πιστεύω θα δώσει την
καλύτερη και ουσιαστικότερη στήριξη γιατί θα
επιλέγονται και θα αξιοποιούνται οι καλύτεροι
αθλητές. Η Ομοσπονδία να στηρίξει τις ακαδημίες των συλλόγων και να ανανεώσει τα προγράμματα ανίχνευσης ταλέντων. Οι σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος
μας ας αποτελέσουν πλεονέκτημα για τον στίβο
στο να προσελκύσει μικρά παιδιά αφού είναι
από τα ελάχιστα αθλήματα που παρέχονται όλα
δωρεάν. Για τους συλλόγους εύχομαι και οι υπόλοιποι να μπορούν να ακολουθήσουν τον τρόπο λειτουργίας του ΓΣΠ. Ο Σύλλογός μας είναι
μπροστά από όλους τους άλλους. Η ακαδημία
του ΓΣΠ λειτουργεί υποδειγματικά και η αρκετά
καλή αθλητική υποδομή, τα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα γήπεδα είναι πόλος έλξης για
τα παιδιά, οι αθλητές μεταφέρονται με λεωφορεία εντελώς δωρεάν από αρκετές περιοχές της
ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας. Όλα αυτά
ας αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για
τους υπόλοιπους συλλόγους για να ανεβάσουν
το επίπεδό τους και μέσα από αυτό να ανέβει το
επίπεδο του στίβου μας. Φυσικά, για να υπάρξει
ουσιαστική αναβάθμιση του στίβου πρέπει οι σημερινοί αθλητές πρωταθλητές να στηριχθούν και
οικονομικά και ηθικά. Όταν μιλάμε για οικονομι-

κή στήριξη δεν μιλάμε για τρελά ποσά, αλλά για
ποσά των 300-400 ευρώ για να μπορούν να αντεπεξέρχονται στα καθημερινά τους έξοδα. Ηθικά
είναι η αναγνώριση με ένα μπράβο, η ανθρώπινη
προσέγγιση και η εξασφάλιση αγώνων σε Κύπρο
και εξωτερικό.
•Ποιοι αθλητές που προπονείτε τώρα πιστεύετε ότι έχουν περιθώρια για πολύ καλά αποτελέσματα διεθνώς;
Η ομάδα των παιδιών που γυμνάζω, όσο και αν
ακούγεται υπερβολικό, περιλαμβάνει 50 παιδιά.
Έχω αθλητές από 12 έως 27 χρόνων. Υπάρχουν
παιδιά που γυμνάζονται μαζί μου 10-12 χρόνια.
Προϋποθέσεις για διεθνή παρουσία έχουν όλα,
γιατί γυμνάζονται με όρεξη και μεθοδικότητα.
Αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη στιγμή είναι πάρα
πολλά παιδιά που φέτος θα αποτελέσουν βασικές μονάδες των διάφορων Εθνικών Ομάδων.
Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί δεν θέλω
να αδικήσω κάποια παιδιά. Όμως θέλω οι αθλητές μου να ακολουθήσουν τα βήματα δύο αθλητριών μου, της Στέλλας Χριστοφόρου και της
Μερόπης Παναγιώτου που με τις διεθνείς διακρίσεις τους κέρδισαν αθλητικές υποτροφίες σε
αμερικανικά πανεπιστήμια και σήμερα συνδυάζουν τον αθλητισμό με τη μόρφωση. Να ακολουθήσουν τα βήματα της Ναταλίας Ευαγγελίδου
που διαπρέπει και καταρρίπτει τα ρεκόρ συνδυάζοντας αθλητισμό και μεταπτυχιακές σπουδές,
του Χρίστου Δημητρίου, της Μαριλένας και της
Γαβριέλλας Σοφοκλέους.
•Ποια η σχέση σας με το ποδόσφαιρο σήμερα;
Το ποδόσφαιρο το αγαπώ και πάντα με συναρπάζει. Με την προπονητική στο ποδόσφαιρο ασχολήθηκα για 12 χρόνια. Εργάστηκα ως προπονητής φυσικής κατάστασης στην ΑΕΚ Λάρνακας
για δύο χρόνια, στον Διγενή Μόρφου για πέντε
χρόνια και για άλλα πέντε χρόνια στην Ομόνοια
Λευκωσίας. Είναι διαφορετική η ενασχόληση
στον στίβο με την προπονητική στο ποδόσφαιρο.
Τα συναισθήματα είναι το ίδιο έντονα, όμως στο
ποδόσφαιρο υπάρχει τεράστια πίεση, η οποία
κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Μέσα από την πορεία που
είχα στο ποδόσφαιρο νιώθω ότι κέρδισα φίλους
και εμπειρίες που με βοηθούν τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στην προπονητική μου
καριέρα. Παραμένω φίλαθλος του ποδοσφαίρου και η μεγάλη αγάπη μου είναι ο Ολυμπιακός
Πειραιώς. Ανήκα στην προπονητική ομάδα του
Ολυμπιακού όταν ζούσα για 20 χρόνια στην Ελλάδα και οι δεσμοί που έχω με την ομάδα είναι
πολύ στενοί.
• Εξακολουθείτε να αθλείστε;
Η αγάπη για την άθληση είναι δεδομένη μετά
από τόσα χρόνια στον αθλητισμό. Το να αθλούμαι έχει γίνει μια καθημερινή ανάγκη. Μαζί με
τους αθλητές μου ή και μόνος πριν ή μετά την
προπόνηση καθημερινά γυμνάζομαι. Νιώθω
πολύ άσχημα όταν έχω υποχρεώσεις και δεν
μπορώ να γυμναστώ.
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120 χρόνια Γυμναστικός
Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
Συμπληρώνονται φέτος 120 χρόνια από τότε που
ιδρύθηκε στην Κύπρο ο Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια», ο ΓΣΠ. Για πάνω από έναν αιώνα ο ΓΣΠ καλλιεργεί και διαδίδει τον αθλητισμό
στη Λευκωσία, την Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα
και τον κόσμο. Σήμερα, ο ΓΣΠ είναι ο μόνος σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία.
Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του Γυμναστικού
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»:
• Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
ιδρύθηκε το 1894 με πρωτοβουλία του δικηγόρου
Θεοφάνη Θεοδότου και των γιατρών Αντώνιου
Θεοδότου και Αριστόδημου Φοινιέως.
• Το 1896 ο ΓΣΠ έλαβε μέρος στους Α΄ Παγκύπριους Αγώνες (στον Γ.Σ. Ολύμπια στη Λεμεσό)
και έκτοτε συμμετείχε σε όλους τους Παγκύπριους Αγώνες. Από τους A’ Παγκύπριους Αγώνες
είχαν επιλεγεί δυο αθλητές (Αναστάσης Ανδρέου
της Λεμεσού και Χαράλαμπος Νικολαΐδης της
Λευκωσίας) για να ενισχύσουν την Ολυμπιακή
ομάδα της Ελλάδας στους πρώτους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας το 1896.
• Και οι έξι κυπριακοί γυμναστικοί σύλλογοι εντάχθηκαν στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ που ιδρύθηκε
στην Αθήνα το 1897. Οι ΓΣΟ και ΓΣΠ ήταν ιδρυτικά μέλη του ΣΕΓΑΣ.
• Με μετοχές των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών κατοίκων της Λευκωσίας αγοράστηκε ο χώρος όπου ιδρύθηκε το 1902 το Στάδιο ΓΣΠ.
• Στις 17 Οκτωβρίου 1934, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Στάδιο ονομάστηκε «Στάδιο ΓΣΠ, Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου», προς τιμή των μεγάλων ευεργετών του, για
τη σημαντική δωρεά τους προς τον Γυμναστικό
Σύλλογο.
• Με την εγγραφή της Κύπρου στη Διεθνή Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Στίβου (IAAF) το 1983, οι
γυμναστικοί σύλλογοι της Κύπρου δημιούργησαν
την ΚΟΕΑΣ - Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Στίβου. Η Κύπρος πήρε μέρος για πρώτη
φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες με ανεξάρτητη
ομάδα στίβου το 1984.
• Στις 24 Ιουνίου 1991 υπογράφηκε συμφωνία

Το Εθνικό Στάδιο Στίβου και στο βάθος ο
ξενώνας Allegra με σημαντική συνεισφορά
στον αθλητικό τουρισμό στη Λευκωσία.

8

Το παλιό στάδιο ΓΣΠ, λίγο έξω από
την εντός των τειχών Λευκωσία.

www.gsp.org.cy

ειδήσεις

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΟΑ

Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα: Σκληρή
δουλειά, σίγουρα και σταθερά βήματα

Ο εκ των ιδρυτών του ΓΣΠ
Αντώνιος Θεοδότου.

Η πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
(ΚΟΑ), Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, κατά την τελετή εγκαθίδρυσης του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚΟΑ, την Τρίτη 2 Ιανουαρίου
2014, ανέφερε: «νιώθω την ευθύνη και το χρέος να ανταποκριθώ πλήρως στα καθήκοντα
που μας ανατέθηκαν από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
την Πολιτεία. Μαζί με συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα δώσουμε
ένα μεγάλο αγώνα για το καλύτερο αύριο του
Κυπριακού Αθλητισμού. Η όλη μας προσπάθεια
θα στηριχθεί στις αρχές και τις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και ιδιαίτερα του Ευ
Αγωνίζεσθαι».

Η κ. Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΚΟΑ, από
της ίδρυσης του Οργανισμού
το 1969. Στον Οργανισμό διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ. την
τριετία 2006-2009.
Πρόεδρος: Δρ Κλέα Παπαέλληνα Χατζηστεφάνου, αντιπρόεδρος: Κλεάνθης Γεωργιάδης,
μέλη: Νίκος Κακουλλής, Άντρη
Σιάλου, Δημήτρης Λεοντής,
Ηρόδοτος Ηροδότου, Τάσος
Προκοπίου, Χρίστος Ορφανίδης, Μιχάλης Καυκαλιάς.
O ΓΣΠ εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του νέου
Δ.Σ. του ΚΟΑ και δηλώνει ότι είναι στη διάθεση του Οργανισμού για στήριξη του Κυπριακού
Αθλητισμού.

Δωρεά €200
από Γλ. Μιχαηλίδη
ανταλλαγής του Σταδίου ΓΣΠ με την Κυπριακή
Κυβέρνηση, με σκοπό την ανέγερση νέου σύγχρονου σταδίου.
• Το νέο σύγχρονο στάδιο ανεγέρθηκε και άρχισε τη λειτουργία του στις 6 Οκτωβρίου 1999.
• Τον Οκτώβριο του 2009 λειτούργησε το Allegra
GSP Sports Center.
Πρόεδροι ΓΣΠ
• Θεοφάνης Θεοδότου (1894-1931)
• Θεμιστοκλής Δέρβης (1931-1934)
• Γεώργιος Πούλιας (1934-1958)
• Θεμιστοκλής Δέρβης (1958-1960)
• Διαγόρας Νικολαΐδης (1960-1968)
• Φρίξος Μιχαηλίδης (1968-1969)
• Τάσος Χρ. Χατζηαναστασίου (1969-1975)
• Γλαύκος Μιχαηλίδης (1975-1980)
• Κώστας Βαφεάδης (1980-1990)
• Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης (1990-σήμερα)

Το νέο στάδιο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ, μέρος
του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ.

Ο μόνος σύλλογος
ο οποίος καλλιεργεί
τον κλασικό αθλητισμό
στη Λευκωσία
Άλλα αθλήματα
Κατά τη διάρκεια των 120 χρόνων της ιστορίας του ο ΓΣΠ είχε λειτουργήσει και ομάδες
καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του ’70 διατηρούσε ομάδα καλαθόσφαιρας ανδρών. Η παρουσία της
ομάδας δεν ήταν συνεχής τόσο για αγωνιστικούς όσο και λόγω πολιτικών καταστάσεων,
όπως ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της
ΕΟΚΑ κ.ά. Τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα του
1950, 1951 και 1954 κέρδισε ο ΓΣΠ.
Ομάδα πετόσφαιρας ανδρών ο ΓΣΠ διατηρούσε από τα τέλη της δεκαετίας του 1920
ενώ η γυναικεία ομάδα πετόσφαιρας του ΓΣΠ
κέρδισε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα το 1953.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας, τον
Ιούλιο του 2005, τίμησε τους πρωτοπόρους
συλλόγους που καλλιέργησαν και ανέπτυξαν
το βόλεϊ στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και
ο ΓΣΠ.

Ο γιατρός Δρ Γλαύκος Μ. Μιχαηλίδης, πρώην
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ,
δώρισε €200, τον περασμένο Φεβρουάριο, για
να διατεθούν σε έναν άπορο αθλητή του ΓΣΠ.
Σε μια συγκινητική επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΓΣΠ, ο Δρ Μιχαηλίδης αναφέρει ότι μαθαίνει τα νέα του Συλλόγου από το ενημερωτικό
του δελτίο. Ο Δρ Μιχαηλίδης συνεχάρη, επίσης,
τον ΓΣΠ για το έργο του.
Το ΔΣ του ΓΣΠ ευχαριστεί τον Δρα Γλαύκο Μ.
Μιχαηλίδη για τη συγκινητική του ενέργεια.

Αντιπρόεδρος της ΚΟΕΑΣ
ο Γεώργιος Π. Μιτσίδης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ συνήλθε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 στην
πρώτη του συνεδρία μετά την εκλογή του
από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2013.
Όπως είναι γνωστό στη θέση του προέδρου επανεξελέγη ο κ. Αντώνης Δράκος
ενώ στη θέση του αιρετού μέλους ο κ.
Κρίτωνας Γεωργιάδης. Στη συνεδρία του
το Δ.Σ. καταρτίστηκε σε σώμα και εξελέγησαν χωρίς ανθυποψήφιο στη θέση του
αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Π. Μιτσίδης
(γενικός γραμματέας του Δ.Σ. του ΓΣΠ),
στη θέση του γενικού γραμματέα ο κ. Περικλής Μάρκαρης και στη θέση του ταμία
ο κ. Κωστάκης Μιτσίδης.
Μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΕΑΣ έχουν διοριστεί
από τους Γυμναστικούς Συλλόγους - μέλη
της ΚΟΕΑΣ οι ακόλουθοι:
Νεοκλής Θωμάς
- ΓΣΟ
Φοίβος Κωνσταντινίδης - ΓΣΠ
Γεώργιος Λουρουτζιάτης - ΓΣΖ
Ηλίας Πιτσιλλίδης - ΓΣΖ
Σοφοκλής Χαραλαμπίδης - ΓΣΕ
Ελενίτσα Γεωργίου - ΓΣΕ
Δήμος Καλλινίκου - ΓΣΚ
Τάκης Ευθυβούλου - ΓΣΚ
Σωτήρης Αδάμου - ΓΣΠΡ
Οι εκπρόσωποι που διόρισε ο ΓΣΠ, είναι
οι Γεώργιος Π. Μιτσίδης ο οποίος κατείχε
την ίδια θέση και στο προηγούμενο ΔΣ,
και Φοίβος Κωνσταντινίδης που αντικαθιστά τον κ. Ντίνο Μιχαηλίδη ο οποίος
υπηρέτησε για πολλά χρόνια από αυτή τη
θέση.

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.
Από τις σελίδες 13 και 14.
Θεατές στον τοίχο και στα απέναντι από το στάδιο ΓΣΠ κτίρια.
Αυτό συνέβαινε σχεδόν σε κάθε αγώνα.
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Παγκύπριο ρεκόρ από Ευαγγελίδου στα 1500 μ.
Νέο παγκύπριο ρεκόρ γυναικών από την πρωταθλήτρια του ΓΣΠ στα 1500μ, Ναταλία Ευαγγελίδου, με 4.23.85.
Η Ναταλία βελτίωσε το δικό της παγκύπριο ρεκόρ (4.26.12), το οποίο πέτυχε στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου δυο βδομάδες
νωρίτερα (στη διάρκεια της δεύτερης μέρας
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κλειστού
Στίβου στην Αθήνα -Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!
Τα αποτελέσματα των αθλητών και των αθλητριών του ΓΣΠ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου ήταν:
ΑΝΔΡΕΣ			
• Σάββας Σάββα (3.162β., 9ος)
		
ΓΥΝΑΙΚΕΣ			
• Ναταλία Ευαγγελίδου 1500 μ.
(Ε.Σ. 4.26.12, 1η)		
• Ναταλία Ευαγγελίδου 800 μ.
(Ε.Σ. 2.10.79, 2η τελ. σειρά, 1η)		
• Μαριλένα Σοφοκλέους 3000 μ.
(Ε.Σ. 9.58.01, 4η)		
• Μαρία Αριστοτέλους επί κοντώ (3,60 μ., 4η)
• Ελένα Στεφάνου 400 μ.
(3η προκριματική σειρά, 61.18)		
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Νέα ρεκόρ από Καλλένου και Παναγιώτου
Η πρωταθλήτρια του ΓΣΠ στο ύψος Λεοντία
Καλλένου, σε αγώνες κλειστού στίβου, τον
Φεβρουάριο στις ΗΠΑ, όπου σπουδάζει, πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ κλειστού στίβου, με
άλμα 1,88 μ. Μέχρι σήμερα το ρεκόρ κατείχε η
Ιουλία Φαρμακά (ΓΣΟ) με 1,85 μ. από το 2003.
Με το άλμα αυτό η Λεοντία κατέρριψε επίσης
και το παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών, το
οποίο κατείχε η Αγνή Χαραλάμπους (ΓΣΕ), με
1,85 μ. από το 1997.
Εξάλλου, η πρωταθλήτρια του ΓΣΠ στα 3000
μ. Μερόπη Παναγιώτου, σε αγώνες κλειστού
στίβου στις ΗΠΑ όπου σπουδάζει, πέτυχε νέο
παγκύπριο ρεκόρ κλειστού στίβου, με χρόνο
9.40.52. Μέχρι σήμερα το ρεκόρ κατείχε η Ελπίδα Χριστοδουλίδου (επίσης του ΓΣΠ) με 9.47.22
από το 2012. Επίσης, με τον χρόνο αυτό η Μερόπη κατέρριψε και το παγκύπριο ρεκόρ κάτω
των 23 ετών, το οποίο κατείχε η Μαριλένα Σοφοκλέους (ΓΣΠ), με 9.51.48 από το 2006.
Στη Νότια Αφρική για
προετοιμασία ο Παρέλλης
Στη Νότια Αφρική έκανε, φέτος τον Φεβρουάριο, την προετοιμασία του ο πρωταθλητής του
ΓΣΠ δισκοβόλος Απόστολος Παρέλλης.
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Αθλητισμός η μόνη ελπίδα
Ακόμα μια τιμητική διάκριση
για Ανδρέα Χ’’Βασιλείου
Το Αριστείον της ΕΑΚ, η ανώτατη τιμητική
διάκριση της εκδήλωσης, δόθηκε στον
παλιό αθλητή του ΓΣΠ Ανδρέα Χ’’Βασιλείου για τη μακρόχρονη και πολύπλευρη
προσφορά του στον αθλητισμό.
Η απονομή έγινε στις 14 Ιανουαρίου
2014, κατά την ετήσια τελετή βραβεύσεων της ΕΑΚ των κορυφαίων της χρονιάς.

Η Έλενα Στεφάνου (αριστερά)
και η Μερόπη Παναγιώτου.

Η Λεοντία Καλλένου.

Ιουλίου με 2 Αυγούστου)
•	Πανευρωπαϊκοί στη Ζυρίχη (12 με 17 Αυγούστου).

Ο Απόστολος Παρέλλης.

Ο καλός καιρός (στον ζεστό καιρό οι μυς είναι πιο
χαλαροί και δεν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τραυματισμού) και οι συνθήκες στο αθλητικό κέντρο
στην Πρετόρια κρίθηκαν ιδανικά για την προετοιμασία του 28χρονου αθλητή. Συνοδός του Παρέλλη ήταν ο Πέτρος Σοφιανός, ο οποίος έχει χρέη
βοηθού προπονητή του κ. Κούλλη Βασιλειάδη.
Στη Νότια Αφρική ο Παρέλλης ακολούθησε έντονο πρόγραμμα διπλών καθημερινών
προπονήσεων με ρίψεις και βάρη. Ο Κύπριος
δισκοβόλος βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας από τον Οκτώβριο και στην Πρετόρια θα
φτάσει στο αποκορύφωμα της προετοιμασίας
του για την αγωνιστική δράση του 2014.
Μετά την καλή σεζόν του 2013, που έκλεισε με
τον Παρέλλη στη 19η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μόσχα, ο Κύπριος δισκοβόλος
συγκεντρώνεται στα μεγάλα ραντεβού του 2014:
•	Πανευρωπαϊκό ρίψεων τον Μάρτιο στην
Πορτογαλία
• Μάτσεια
• Παγκύπριοι Αγώνες
•	Ευρωπαϊκό Κύπελλο (Μπρούνο Ζάουλι) στη
Γεωργία
•	Κοινοπολιτειακοί Αγώνες στη Γλασκώβη (27

Νικητής ο ΓΣΠ σε άντρες και γυναίκες
στο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου
Ο Ahmet Kazahoun Gebel του ΓΣΠ ήταν ο νικητής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Μισού
Μαραθωνίου, που διεξήχθη την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στη Λάρνακα. Ο Kazahoun κάλυψε
την απόσταση σε 1.11.13’. Δεύτερος ήταν ο Μάριους Πούσκας του ΓΣΟ με 1.16.36’ και τρίτος ο
Λεωνίδας Ιωάννου, επίσης του ΓΣΟ, με 1.18.45’.
Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Ελπίδα Χριστοδουλίδου του ΓΣΠ με 1.28.36’, δεύτερη η Παναγιώτα Χαπούπη επίσης του ΓΣΠ με 1.28.48’ και τρίτη η Έλια Ιωάννου και πάλιν του ΓΣΠ με 1.33.45’.
Βασική Ημερίδα Κλειστού Στίβου στην Ελλάδα
Η Βασική Ημερίδα Κλειστού Στίβου διεξήχθη
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Κυριακή 2
Φεβρουαρίου, ενόψει του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου (8-9 Φεβρουαρίου) αλλά και των Βαλκανικών Κλειστού (Κων/
πολη, 22 Φεβρουαρίου).
Αρκετές ήταν οι συμμετοχές Κυπρίων αθλητών
που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά και αθλητών
μας που πήγαν από την Κύπρο.
Οι Ολίβια και Φιλίππα Φωτοπούλου του ΓΣΠ
επικράτησαν στα 60 μ. και στο μήκος με 7.61’’
και 5,80 μ. αντίστοιχα. Η Ναταλία Ευαγγελίδου
κέρδισε τα 800 μ. σε 2.08.06 (όπου η Μαρινάκου την ακολούθησε κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων). Η Μαριλένα Σοφοκλέους πήρε
τη 2η θέση στα 3000 μ. με 10.14.65.

Παγκύπρια Ημερίδα
των Special Olympics
Στις 16 Ιανουαρίου, στο Στάδιο ΓΣΠ, έγινε
η Παγκύπρια Ημερίδα Στίβου και Ποδηλασίας, που διοργάνωσαν οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Κύπρου. Στην ημερίδα έλαβαν μέρος
γύρω στους 300 αθλητές από 30 Ειδικά
Σχολεία/Ιδρύματα ανά το Παγκύπριο.
Τα αγωνίσματα του στίβου έγιναν στο
Εθνικό Στάδιο Στίβου του ΓΣΠ και η
Ποδηλασία στον χώρο στάθμευσης πίσω
από το βόρειο πέταλο.

Ρουμάνοι πρωταθλητές στο Allegra
Πέντε Ρουμάνοι αθλητές έκαναν την
προετοιμασία τους στο αθλητικό κέντρο
του ΓΣΠ τον Φεβρουάριο. Οι αθλητές
διέμεναν στον ξενώνα Allegra του αθλητικού κέντρου. Πρόκειται για τους: Bianca
Fazekas της σφυροβολίας, τους ακοντιστές Nicoleta Anghelescu και George
Zaharia και τους αθλητές Attila Csongor
Nagy και Angela Morosanu (φωτό) των
400 μέτρων μετ’ εμποδίων.

Είναι ακόμα γνωστό ότι ο αθληΑποτελεί γεγονός ότι ο αθλητιτισμός ασκεί δυνατή συναισθησμός στη σύγχρονη κοινωνική
ματική επίδραση ως θέαμα:
εξέλιξη είναι όχι μόνο βιολογι«Αποτελεί σπουδαίο στοιχείο
κή ανάγκη αλλά και κοινωνική.
του κοινωνικού μηχανισμού
Αυτή η ανάγκη εκφράζεται με
για την ικανοποίηση των πολιτις δικές της αρχές για τον
τιστικών αναγκών της κοινωνίσχηματισμό της κοινωνικής
ας» (Stoytsef).
συμπεριφοράς και της κοινωΤο βασικό, όμως, ερώτημα που
νικο-εργασιακής σχέσης του
κυριεύει όλους μας είναι αν
ατόμου.
όλα αυτά τα θετικά μπορούν να
Ο αυξημένος ρόλος του αθληισχύουν σήμερα. Είναι, όντως,
τισμού στη δόμηση των βιολοβασανιστικό το ερώτημα αν η
γικών παραμέτρων καθώς και
Ντίνος Μιχαηλίδης
ανάγκη για έναν ωφέλιμο αθληαυτών της αναπτυσσόμενης
Έφορος Αθλητισμού
τισμό στη σύγχρονη εποχή είναι
προσωπικότητας, οδήγησε στη
Στίβου & Σταδίου ΓΣΠ
μύθος ή πραγματικότητα.
δυνατότητα και συστηματική
άσκηση, συμβάλλοντας έτσι στην τελειοποίηση Μπορεί, αλήθεια, σήμερα ο αθλητισμός σαν
και την κατεύθυνση των ψυχικών διαδικασιών αντανάκλαση της κοινωνίας στην οποία ζούτου ανθρώπου, για ανάπτυξη του χαρακτήρα με, να αποτελέσει το μέσο για διεύρυνση μιας
του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος αγνής και αληθινής σύγχρονης κοινωνίας;
με την άσκηση κατακτά την ίδια του τη φύση. Μπορεί ο αθλητισμός σήμερα να υπερνικήσει
τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις, όταν γνωρίζουμε ότι οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται
στον αθλητισμό γεννιούνται και μεγαλώνουν
μέσα στην κοινωνία; Σε μια κοινωνία διακρίσεων, συμφερόντων, σε μια κοινωνία ανομίας, όπου οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν
συνεχώς.
Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Ούτε κανένας
ισχυρίζεται πλέον ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αθλητισμό ως μέσο για υπερκερασμό
των αρνητικών κοινωνικών τάσεων.
Είναι όμως η μόνη ελπίδα. Οι αξίες, οι αρχές και
γενικά η ηθική του αθλητισμού είναι διαχρονικές. Το Fair Play και το αθλητικό πνεύμα μπορούν να αποτελέσουν τα χαρακτηριστικά ενός
κόσμου ύφεσης, κοινωνικής δικαιοσύνης, προοπτικής και ελπίδας.

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ αποφάσισε ότι από την 1η Ιανουαρίου
2014 οι συνδρομές των μελών μειώνονται στα €100 ετησίως.
Οι εισπράξεις των συνδρομών γίνονται με τους πιο κάτω τρόπους:
1. Με τραπεζική εντολή / standing order ή κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου (019912-004166 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.
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EUROPA LEAGUE

Δυναμό Κιέβου-Βαλένθια,
εκτάκτως στο ΓΣΠ
Στο ΓΣΠ, στις 20:00, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014,
διεξήχθη ο αγώνας μεταξύ
Δυναμό Κιέβου και Βαλένθια
Ισπανίας για τη φάση των «32»
του Europa League.
Τόσο η UEFA όσο και η Δυναμό Κιέβου έχουν εντυπωσιαστεί με την ετοιμότητα του
ΓΣΠ να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του αγώνα. Ακριβώς 23 ώρες μετά την ειδοποίηση, το Στάδιο ήταν έτοιμο
να υποδεχθεί αγώνα UEFA
Europa League. Το στοίχημα κερδήθηκε για μία ακόμη
φορά! Η UEFA συνεχάρη το ΓΣΠ για την άψογη διοργάνωση του αγώνα, τον οποίο παρακολούθησαν γύρω στις 4.000 φίλαθλοι!
Ο αγώνας ήταν ορισμένος στο Κίεβο, όμως οι ταραχές στην ουκρανική
πρωτεύουσα ανάγκασαν την UEFA να αλλάξει τον χώρο διεξαγωγής.
Επιλέχθηκε η ουδέτερη Κύπρος. H διεύθυνση του ΓΣΠ ενημερώθηκε
επίσημα για τον ορισμό λίγο πριν τις 16:00 της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου, δηλαδή 28 ώρες πριν τη σέντρα! Αν και τα χρονικά πλαίσια ήταν
στενά, το στάδιο ΓΣΠ δήλωσε ότι μπορούσε να προετοιμαστεί για τη

Τα συγχαρητήρια
της UEFA
δέχτηκε το ΓΣΠ

φιλοξενία, όπως και αποδείχθηκε στην πράξη. Μάλιστα οι προετοιμασίες ξεκίνησαν
αμέσως μόλις που ήρθε η ειδοποίηση από
την UEFA.
Η Βαλένθια ήταν εκείνη που επικοινώνησε
με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία και της έθεσε
το ζήτημα, λόγω των ταραχών στο Κίεβο.
Πολλές ήταν οι χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, που την ίδια
μέρα, στις 19 Φεβρουαρίου 2014, είχαν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία
με την οποία συμβούλευαν τους πολίτες τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν περιοχές μαζικών συγκεντρώσεων στην
Ουκρανία. Στην Ουκρανία πραγματοποιούνταν τις μέρες εκείνες μαζικές συγκεντρώσεις, βίαιες διαδηλώσεις και συγκρούσεις μεταξύ των
διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Εθνική Κύπρου
Ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου ο δεύτερος
γύρος του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Α’ Κατηγορίας. Ο δεύτερος γύρος άρχισε στις 21 Δεκεμβρίου 2013.
Οι δύο ομάδες που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ ως
έδρα τους, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο με τον μεταξύ τους αγώνα τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και θα παίξουν
μεταξύ τους για τον δεύτερο γύρο στις 15
Μαρτίου 2014 (τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος - Α
Φάση). Η Β Φάση του Πρωταθλήματος θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Μαρτίου
2014.
Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ η κλήρωση για τους αγώνες της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola Α - Β Κατηγορίας.
Η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ έδωσαν αγώνες για το Κύπελλο στις 12 και 19 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα. Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης, στην οποία συνεχίζει μόνο το ΑΠΟΕΛ
από τις ομάδες που έχουν έδρα το ΓΣΠ, θα διεξαχθούν στις 2 και 9 Απριλίου και εφεδρική ημερομηνία η 30ή Απριλίου. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014.
Η Εθνική Κύπρου έδωσε τον πρώτο της αγώνα με προπονητή τον κ. Πάμπο Χριστοδούλου απέναντι στη Βόρειο Ιρλανδία. Ο αγώνας έγινε στο ΓΣΠ, στις 5 Μαρτίου.

Cyprus Women Cup 2014
Αγώνες του Cyprus Women Cup 2014 (www.cypruswomenscup.
net) θα φιλοξενήσει και φέτος το Στάδιο ΓΣΠ.
Στη φετινή διοργάνωση, που θα διαρκέσει από τις 5 μέχρι τις 12
Μαρτίου 2013, θα συμμετάσχουν 12 εθνικές ομάδες: Αγγλία,
Ιταλία, Φινλανδία, Καναδάς, Ολλανδία, Γαλλία, Σκωτία, Αυστραλία, Νότιος Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία και Ιρλανδία.
Πολλές από τις εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη
φετινή διοργάνωση είναι από τις ισχυρότερες στο παγκόσμιο
γυναικείο ποδόσφαιρο.
Πρόγραμμα αγώνων στο ΓΣΠ
• 7 Μαρτίου: 14.30 Σκωτία - Ολλανδία
		
17.30 Αυστραλία - Γαλλία
• 10 Μαρτίου: 14.30 Αγγλία - Καναδάς
		
17.30 Ολλανδία - Γαλλία

