
Χριστιάνα Λουκά
Η νεαρή αθλήτρια του ΓΣΠ 
Χριστιάνα Λουκά ξεκίνησε 
τη φετινή χρονιά με πολύ 
καλές επιδόσεις και η ίδια 
αντιλαμβάνεται ότι διανύει φέτος 
ένα πολύ σημαντικό διάστημα στην 
αθλητική της καριέρα.

Σελίδα 3

Κώστας Παντελίδης
Εμφανίστηκε στα κυπριακά στάδια 
το 1923 κερδίζοντας τρεις πρώτες 
νίκες στους Παγκύπριους Αγώνες 
(άλμα εις μήκος και ύψος). Ήταν 
αδελφός του ηθοποιού Νίκου 
Παντελίδη που επίσης ήταν 
αθλητής (100 μέτρα).

Σελίδα 4
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Πρωταθλήτρια Αμερικής η Λεοντία! 
Με άλμα 1,89 μ., η αθλήτρια του 
ύψους Λεοντία Καλλένου πήρε το 
Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 την πρώτη 
θέση στο NCAA Championships στο 
Όρεγκον. Ακολούθως, η αθλήτρια 
του ΓΣΠ δοκίμασε να σπάσει το Πα-
γκύπριο Ρεκόρ με 1,93 μ. όμως είχε 
τρεις άκυρες προσπάθειες.
Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
που η Λεοντία αναδεικνύεται πρωτα-
θλήτρια του Παναμερικανικού Φοιτη-

τικού Πρωταθλήματος στο άλμα εις 
ύψος με επίδοση στα 1,89 μ.
Η Λεοντία είναι η μοναδική αθλήτρια 
που κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο 
να κερδίσει τόσο τον τίτλο σε κλειστό 
όσο και ανοικτό στίβο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστή-
μιο της Τζώρτζια (όπου φοιτά η Λεο-
ντία) δεν είχε αναδείξει ποτέ νικήτρια 
στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα 
στο αγώνισμα του άλματος εις ύψος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ 

Ο ΓΣΠ βοήθησε την Κύπρο να ανεβεί κατηγορία
Την άνοδό της στη Β’ Κατηγορία εξασφάλισε η Κύπρος 
κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Ομάδων, που έγινε το Σάββατο και την Κυριακή 21 και 
22 Ιουνίου, στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
Οι αθλητές του ΓΣΠ είχαν σημαντικά αποτελέσματα και 

επιδόσεις, προσφέροντας τα μέγιστα στη μεγάλη επιτυ-
χία του κυπριακού αθλητισμού. Σημειώνουμε ιδιαίτερα 
τις πρώτες θέσεις της Φλωρεντίας Κάππα και της Ολί-
βιας Φωτοπούλου.

Σελίδα 7
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ο ΓΣΠ πήρε την πρώτη θέση στις Γυναίκες με 200 

βαθμούς και ο ΓΣΟ κέρδισε στους Άνδρες με 148 β. 

στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών 

που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Ιουνίου 

2014 στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο Αθλητικό Κέντρο 

του ΓΣΠ στη Λευκωσία. 

 Για τους αθλητές του ΓΣΠ σημαντικές ήταν οι νέες 

επιδόσεις αγώνων:

- Απόστολος Παρέλλης, δισκοβολία με 63,71 μ.

- Ναταλία Ευαγγελίδου, στα 800 μ. με 2.05.1. 

Σελίδα 5 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

νικητής ο ΓσΠ στις Γυναίκες



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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2014
ΙΟΥΝΙΟΣ    

29             ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ U20 ΙΣΡΑΗΛ - ΚΥΠΡΟΥ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ                    Τελ Αβίβ / ΙΣΡΑΗΛ                       

    (γεννηθέντες 1995 και μετέπειτα)   

ΙΟΥΛΙΟΣ   

02-03         ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ                                                         ΛΕΜΕΣΟΣ  

03              ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ                                                                                                                  Λοζάνη/ΕΛΒΕΤΙΑ 

05              ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ Παρίσι/ΓΑΛΛΙΑ 

05-06         ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ                                                   ΕΛΛΑΔΑ 

05-06         ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ Σέρρες/ΕΛΛΑΔΑ 

05-06         ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ                                                  

11             ΣΙΘΩΝΙΑ 2014 (ΜΙΤΙΝΓΚ ΡΙΨΕΩΝ)                                                                                        Νικήτη/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

11-12 ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ Γλασκόβη/ΣΚΩΤΙΑ 

12             13ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOUNTAIN RUNNING Α/Γ- U20 (Up-downhill)       Gap/ ΓΑΛΛΙΑ 

12-13      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18                                                                                    ΕΛΛΑΔΑ 

18 ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ MONAKO 

19-20      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ                            ΕΛΛΑΔΑ 

22-27        15ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ                                             Eugene/ΗΠΑ 

26-27         ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Α-Γ                                                                                     Cluj  Napoca/ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

27-01/08   20οί  ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  Γλασκόβη/ΣΚΩΤΙΑ 

30-31        ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ U18 KYΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    Λευκωσία/ΚΥΠΡΟΣ           

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     

02               ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κρούσεβατς/ΣΕΡΒΙΑ 

12-17         22ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ       Ζυρίχη/ΕΛΒΕΤΙΑ  

16-28         2οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ U18 (1997-1998)                                                           Nanjing/ΚΙΝΑ 

21              ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ Στοκχόλμη/ ΣΟΥΗΔΙΑ 

21-31         ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ                                 Σμύρνη/ΤΟΥΡΚΙΑ  

24              ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ Μπέρμιγχαμ/ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

28 ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ                                                                                             Ζυρίχη/ΕΛΒΕΤΙΑ  

30             ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 100 km Α-Γ                                                      Daugavpils/ΛΕΤΟΝΙΑ  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

05 ΝΤΑΪΜΟΝΤ ΛΙΓΚ Βρυξέλλες/ΒΕΛΓΙΟ 

13              30ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Mountain Running ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ             ΙΤΑΛΙΑ  

13-14 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Μαρακές//ΜΑΡΟΚΟ 

20           ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  U20  δεν καθορίσθηκε                                     
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΛΟΥΚΑ 

στην πορεία μιας καλής σεζόν
Η νεαρή αθλήτρια του ΓΣΠ 

Χριστιάνα Λουκά ξεκίνησε 

τη φετινή χρονιά με πολύ 

καλές επιδόσεις και η ίδια 

αντιλαμβάνεται ότι διανύει φέτος 

ένα πολύ σημαντικό διάστημα 

στην αθλητική της καριέρα.

n	  Αγώνισμα: 1500 μ., 3000 μ., 5000 μ. 

n	  Ημερομηνία γεννήσεως: 21/12/1996 

n	  Τόπος γεννήσεως: στρόβολος - λευκωσία 

n	  Προπονητής: μάριος Πατσαλίδης 

n	  Ατομική επίδοση: 1500 μ.: 4’57" | 3000 μ.: 

10’33" | 5000 μ.: 19’09"90 (ν.ε.α νεανίδων) 

n	  Σπουδές: απόφοιτη λυκείου κύκκου Β 

n	  Μεγαλύτερες διακρίσεις: 1η θέση στους 

Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες στίβου 

3000 μ., 3η θέση στους Πανελλήνιους 

μαθητικούς σε ανώμαλο Έδαφος 3000 μ., 1η 

θέση στους Παγκύπριους νεανίδων στα 1500 

μ. και 5000 μ. 

n	  Επόμενος αγωνιστικός στόχος: νέα ατομικά 

ρεκόρ στους επόμενους αγώνες 

• Πώς αξιολογείς τη σεζόν που διανύεις; 
Ήταν η σημαντικότερη και ίσως η καλύτερη χρο-
νιά που είχα μέχρι τώρα. 
• Τι σε ώθησε να ασχοληθείς με τον αθλη-
τισμό; 
Όλα ξεκίνησαν από την παρότρυνση και τη με-
γάλη επιμονή της καθηγήτριας Φυσικής Αγω-
γής κ. Άννας Καλλένου –που είναι μητέρα της 
πρωταθλήτριας Λεοντίας Καλλένου– η οποία 
πίστεψε σε εμένα και στις δυνατότητές μου 
από την πρώτη στιγμή. Με έστελνε σε σχολι-
κούς αγώνες και αφού έβλεπε πως έπαιρνα 
διακρίσεις με σύστησε στον προπονητή μου 
κ. Μάριο Πατσαλίδη με τον οποίο ξεκίνησα τις 
προπονήσεις στο ΓΣΠ λίγες φορές την εβδο-
μάδα. Σε αυτόν οφείλω άλλωστε όλες τις επι-
τυχίες που έχω μέχρι τώρα. Τον σέβομαι και 
τον εκτιμώ σαν δεύτερό μου πατέρα και τον 
ευχαριστώ για όλα όσα μου έχει μάθει. Με την 
υπομονή του και το πείσμα του με έκανε να 
αγαπήσω τον στίβο και ο αθλητισμός πλέον 
έγινε τρόπος ζωής για εμένα. Νιώθω τυχερή 
που μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω αξέχα-
στες εμπειρίες. Επίσης οι συναθλητές μου στο 
γκρουπ μου είναι σαν δεύτερη οικογένεια για 
εμένα, αφού υπάρχει αλληλοκατανόηση και 

αλληλοϋποστήριξη. 
• Πώς είναι η ζωή ενός αθλητή; 
Ένας αθλητής πρέπει να ξέρει τα όριά του και 
να θέτει συνεχώς καινούργιους στόχους στον 
εαυτό του. Είναι γεμάτος από όνειρα, ζωντά-
νια, προσήλωση και μαχητικότητα. Όλα αυτά 
συνειδητά ή ασυνείδητα θα τον βοηθήσουν να 
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα συναντή-
σει στον δρόμο του και θα αποκτήσει ιδανικά 
και τρόπους που θα τον συνοδεύουν σε όλη 
τη ζωή του. Η ζωή ενός αθλητή περιέχει με-
τρημένα ξενύχτια και προσοχή στη διατροφή 
του. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ψυχολογική 
στήριξη που παίρνω από αγαπημένα μου πρό-
σωπα όπως η οικογένεια, οι φίλοι και ο προ-
πονητής μου. 
• Μαθήτρια και αθλήτρια…
Είναι αρκετά δύσκολο. Είναι κάτι που πι-
στεύω ότι ζουν πολλοί αθλητές και είναι ένας 
από τους λόγους που δεν ασχολούνται πολ-
λοί νέοι με τον αθλητισμό. Χρειάζεται υπομο-

Πολλά ψυχικά και σωματικά χαρίσματα 
Ο προπονητής της Χριστιάνας, Μάριος Πατσαλίδης, μας δήλωσε 
για την αθλήτρια ότι η φοίτησή της από το 2011 στο Αθλητικό 
Σχολείο Λευκωσίας (Κύκκος Β) συνέτεινε σημαντικά στην ανέλιξή 
της. «Αθλήτρια με πολλά ψυχικά και σωματικά χαρίσματα, με το 
χαμόγελο να μην λείπει από τα χείλη της, προπονείται ανελλιπώς 
με όρεξη και μεθοδικότητα κάνοντας ταυτόχρονα πολλές θυσίες. 
Απολαμβάνει κάθε στιγμή της προπόνησης, και λόγω του κοινω-
νικού της χαρακτήρα είναι αποδεκτή απ’ όλους τους αθλητές του 
Συλλόγου. Η φετινή χρονιά κρίνεται εξαιρετική, αφού πέτυχε πολ-
λές πρώτες νίκες σε σημαντικούς αγώνες αλλά και ατομικά ρεκόρ 
καθώς και ρεκόρ αγώνων σε αγώνισμα της κατηγορίας της. Χαίρομαι ιδιαίτερα που προπονώ 
αθλητές του ήθους και της προσωπικότητας της Χριστιάνας και εύχομαι κάθε επιτυχία σ’ 
όλους τους τομείς της ζωής της» είπε ο Μάριος Πατσαλίδης.

νή, θέληση, ψυχική δύναμη, αρκετό πείσμα 
και κουράγιο μα πάνω από όλα να αγαπάς 
αυτό που κάνεις για να σου δίνει δύναμη να 
προχωράς και να βελτιώνεσαι. Προσπαθώ 
να μην παραμελώ κανένα από τα δύο γιατί 
είναι εξίσου σημαντικά. Κάνω πολλές θυσί-
ες και αφιερώνω πολύ χρόνο από την ημέρα 
μου –από την ώρα που φεύγω από το σπίτι 
μέχρι να επιστρέψω– όπως και οι περισσό-
τεροι αθλητές-μαθητές αλλά ξέρω ότι αξίζει 
τον κόπο. Αν είχα την ευκαιρία να γυρίσω 
τον χρόνο πίσω και μπορούσα να επιλέξω αν 
θα ασχολούμουν με αυτό, γνωρίζοντας όλες 
τις θυσίες που χρειάζονται, θα το ξανάκανα! 
Δεν μετανιώνω για τίποτα! Οι υποχρεώσεις 
του σχολείου μπορούν να συνδυαστούν με 
τον αθλητισμό αρκεί να γίνει σωστή κατανο-
μή του χρόνου και να υπάρχει οργάνωση και 
πρόγραμμα στην καθημερινότητά σου. Έτσι, 
κατάφερα να μείνω προσηλωμένη και στα 
δύο. Όσο γίνεται φυσικά! 
• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές; 
Ναι υπάρχουν πολλοί αθλητές που θαυμάζω, 
οι οποίοι κάνουν πολλές θυσίες για να αγγί-
ξουν τους στόχους τους και να ξεπεράσουν τον 
εαυτό τους. Αφιερώνουν αμέτρητες ώρες στο 
γήπεδο, έχουν πειθαρχία και θέληση. Θαυμά-
ζω όλους τους αθλητές που δεν τα παρατούν, 
που ξέρουν να παίρνουν μια αποτυχία σαν ένα 
μάθημα για να ανέβουν ψηλότερα και που είναι 
προσγειωμένοι. Ακόμα αυτούς που αγωνίζονται 
τίμια και ευγενικά, που προσπαθούν να βελτι-
ώνονται μέσα από κόπο και δουλειά και τέλος 
αυτούς που επικροτούν και σέβονται την προ-
σπάθεια άλλων αθλητών. Ιδιαίτερα θαυμάζω τη 
Ναταλία Ευαγγελίδου του ΓΣΠ που με τα συνεχή 
νέα ατομικά της ρεκόρ και τις προσπάθειές της 
αποδεικνύει πως όλες αυτές οι θυσίες δεν πάνε 
χαμένες. 



Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
Κάτω των 18 Ετών
Ο ΓΣΠ πηρε τη δεύτερη θέση στο Παγκύ-
πριο Πρωτάθλημα Κάτω των 18 Ετών και 
στις δυο κατηγορίες (Παίδων και Κορασί-
δων). 
Στην κατηγορία Παίδων στην πρώτη θέση 
κατατάγηκε ο ΓΣΟ με 112.5 βαθμους και 
στη δεύτερη ο ΓΣΠ με 103 βαθμούς.
Στην κατηγορία Κορασίδων στην πρώτη 
κατατάγηκε ο ΓΣΕ με 120 βαθμους και στη 
δεύτερη ο ΓΣΠ με 105.5 βαθμους.
Οι αγώνες διεξήχθησαν το διήμερο 2-3 
Ιουλιου 2014, στη Λεμεσο.

45ο Βαλκανικό Πρωταθλημα 
Εφήβων / Νεανίδων 
Πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες το 45ο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Εφήβων / Νεα-
νίδων, με τέσσερις αθλητές και αθλήτριες 
του ΓΣΠ να συμμετέχουν με την κυπριακή 
αποστολή. 
- Ο Αλί Ασάδ, στα 100μ, πήρε την 5η θέση 
(2η σειρά) με 11.38''- Η Ολίβια Φωτοπού-
λου, στα 100μ, πήρε τη 2η θέση με 12.22''.- 
Η Χρυστάλλα Κυριάκου, στη σφύρα, πήρε 
την 4η θέση με 52,16μ.- Η Φιλίππα Φωτο-
πούλου, στο άλμα εις μήκος, έλαβε την 1η 
θέση με 6.09μ. Δυστυχώς το άλμα της δεν 
της έδωσε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Νεανίδων για ένα εκατοστό, 
καθώς το όριο ειναι στα 6.10μ

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 δημο-
σιεύονται στο βιβλίο δεν δημοσιεύθηκαν 
ποτέ ξανά.
Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε σε 
κάθε τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου 
κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

www.gsp.org.cyIOYNIOΣ 2014παλιές δόξες
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Φιλικός αγώνας 
Τραστ - ολυμπιακού 
λευκωσίας, το 
1931, στο παλιό 
ΓσΠ, το οποίο 
χρησιμοποιούσαν 
και οι δύο ομάδες 
για έδρα τους. Ήταν 
μια από τις πρώτες 
συναντήσεις των 
δύο ομάδων, καθώς 
ο ολυμπιακός 
μόλις είχε ιδρυθεί. 
Φωτογραφία από 
το αρχείο διαμαντή 
μιχαηλίδη.

Εμφανίστηκε στα κυπριακά στάδια το 1923 κερ-
δίζοντας τρεις πρώτες νίκες στους Παγκύπριους 
αγώνες (άλμα εις μήκος και ύψος). Το 1924 κέρ-
δισε πρώτη θέση στους 16ους Πανελλήνιους 
αγώνες στο άλμα εις μήκος και δεύτερη στα 100 
μ. και 200 μ., συμβάλλοντας έτσι στην κατάκτηση 
της πρώτης θέσης στη γενική βαθμολογία από 
τον ΓΣΠ. 
Στους προκριματικούς αγώνες για τον καταρτι-
σμό της Ολυμπιακής Ομάδας (4-8 Ιουνίου 1924), 
κέρδισε 4 πρώτες νίκες (100 μ., 200 μ., 400 μ. και 
άλμα εις μήκος). Η επίδοσή του στον δρόμο των 
100 μ. (11 δεύτερα), αποτελούσε ισοφάριση της 
Πανελλήνιας Επίδοσης.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 (Παρίσι), 
πήρε μέρος στους δρόμους ταχύτητας και στη 
σκυταλοδρομία 4x100 μ. Στο τελευταίο αγώνισμα 
ισοφάρισαν την Πανελλήνια επίδοση (12 Ιουλί-
ου 1924) και δημιούργησαν νέα στις 13 Ιουλίου 
1924.
Είχε στο ενεργητικό του μια σειρά διεθνών διακρί-
σεων με πολλές πρώτες νίκες. Υπήρξε κάτοχος 
των Πανελληνίων επιδόσεων στα 300μ και στον 
δρόμο ενός σταδίου (192μ).
Έζησε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και αγωνί-
στηκε με τα χρώματα του Εθνικού Γ.Σ. Ήταν αδελ-
φός του ηθοποιού Νίκου Παντελίδη που επίσης 
ήταν αθλητής (100 μέτρα).

κώστας Παντελίδης

Οι πέντε από τους εννέα πρωταθλητές του 
στίβου που πήραν την υποτροφία, από αριστερά 
Λυκούργος- Στέφανος Τσάκωνας, Κώστας 
Δουβαλίδης, Ηλιάνα Κοροσίδου, Κώστας 
Φιλιππίδης και Απόστολος Παρέλλης.

Υποτροφία στον 
Απόστολο Παρέλλη
Για άλλη μία χρονιά, το Ίδρυμα Λεβέντη 

έδωσε τις υποτροφίες σε κορυφαίους 

αθλητές και αθλήτριες από διάφορα 

αθλήματα σε ειδική εκδήλωση τον 

Απρίλιο στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα, που 

ξεκίνησε να προσφέρει στους αθλητές 

τη δυνατότητα να αφοσιωθούν απρό-

σκοπτα στην προετοιμασία τους για τις 

μεγάλες διοργανώσεις το 1999, διοργά-

νωσε την τελετή παράλληλα με συζήτη-

ση με θέμα «Χορηγία και Εθελοντισμός: 

Προσφορά στον Αθλητισμό και στην 

Κοινωνία».

Οι αθλητές που στηρίζει φέτος το 

Ίδρυμα είναι 31 και θα προετοιμαστούν 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 

στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ανάμεσά τους 

είναι και 9 πρωταθλητές του στίβου. Το 

βραβείο τους παρέλαβαν ο Κύπριος 

δισκοβόλος Απόστολος Παρέλλης και οι 

Έλληνες πρωταθλητές της σφυροβολίας 

Ηλιάνα Κοροσίδου, του ύψους Αντώνης 

Μάστορας (απουσίαζε, καθώς βρίσκεται 

στην Κύπρο για προετοιμασία και το 

βραβείο του παρέλαβε ο αντιπρόεδρος 

του ΣΕΓΑΣ και πρόεδρος της Ο.Ε. 

του Μαραθωνίου της Αθήνας Γιάννης 

Σταματόπουλος), του επί κοντώ και πα-

γκόσμιος πρωταθλητής φέτος Κώστας 

Φιλιππίδης, των 10 χλμ. Αναστασία 

Καρακατσάνη, στα 110 μ. εμπόδια 

Κώστας Δουβαλίδης, των 200 μέτρων 

Λυκούργος-Στέφανος Τσάκωνας και 

του μαραθωνίου δρόμου, νικητές πέρσι 

στην κλασική διαδρομή Μάγδα Γαζέα 

και Χριστόφορος Μερούσης.

από αγώνα στο ΓσΠ, τη δεκαετία του 1930.

Εξαιρετικές επιδόσεις σημειώθηκαν στη δι-
άρκεια του Παγκύπριου Πρωταθλήματος 
Ανδρών και Γυναικών που διεξήχθη το Σαβ-
βατοκύριακο 7 και 8 Ιουνίου 2014 στο Εθνικό 
Στάδιο Στίβου στο Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ 
στη Λευκωσία. 
Ο ΓΣΠ πήρε την πρώτη θέση στις Γυναίκες με 
200 β. και ο ΓΣΟ κέρδισε στους Άνδρες με 148 
β.
Για τους αθλητές του ΓΣΠ σημαντικές ήταν οι 
νέες επιδόσεις αγώνων:
- Ο Απόστολος Παρέλλης στη δισκοβολία με 
63,71 μ.
- Η Ναταλία Ευαγγελίδου στα 800 μ. με 2.05.1. 
Η αθλήτρια του ΓΣΠ κέρδισε και τα 1500 μ. με 
4.52.6 (στα 1500 μ. η Χριστιάνα Λουκά του ΓΣΠ 
πήρε τη δεύτερη θέση).

Άλλες πρωτιές ΓΣΠ 
- Ελπίδα Χριστοδουλίδου 3000 στιπλ, 11.21.32 
(δεύτερη η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου του 
ΓΣΠ)
- Χριστόφορος Πρωτοπαπάς 3000 στιπλ, 
9.25.27 (δεύτερος ο Κωνσταντίνος Τίμινης του 
ΓΣΠ)
- Φλώρα Κάππα στη σφαίρα, 15,63 μ.
- Φιλίππα Φωτοπούλου στο μήκος, 6,08 μ./1,7
- Στέφανη Ραζή στο ύψος, 1,64 μ.
- Μαρία Αριστοτέλους στο επί κοντώ, 3,70 μ.
- Μιχάλης Κακότας στο ακόντιο, 65,11 μ.
- Μαριλένα Σοφοκλέους στα 5000 μ., 
18.44.28 (στο ίδιο άθλημα τη δεύτερη θέση 
πήρε η Παναγιώτα Χαπούπη του ΓΣΠ και την 
τρίτη η Χριστιάνα Λουκά του ΓΣΠ)
- Χριστόφορος Πρωτοπαπάς στα 5000 μ., 

15.15.53.
- Αλεξάνδρα Τσιήσιου στο ακόντιο, 51,89 μ.
- 4Χ400 μ. Γυναικών, 3.55.01.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

ΑΝΔΡΩΝ   

1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 148Β.  

2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 133Β.  

3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 71Β.  

4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 70Β.  

5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 52Β.  

6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 50Β.  

ΓΥΝΑΙΚΩΝ   

1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 200Β.  

2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 139,50Β.  

3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 66Β.  

4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 57,50Β.  

5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 49Β.  

6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 12Β. 

ΠΡΩΤΙΑ ΓΣΠ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Παγκύπριοι αγώνες στίβου

Τελετή αποφοίτησης Frederick University
Για τρίτη συνεχόμενη χρόνια πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Στίβου του ΓΣΠ, η Τελετή 
Αποφοίτησης του Frederick University. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 
Ιουνίου 2014.



Με βολή 62,20 μ. ο Απόστολος Παρέλλης 

κατέλαβε την 3η θέση στο μίτινγκ Memorial 

Josef Odlozila, που διεξήχθη στην Τσεχία 

στις 9 Ιουνίου. Την ίδια επίδοση είχε και ο 

Koυβανέζος Χόρχε Φερνάντες που πήρε τη 

2η θέση, ενώ πρώτος στο μίτινγκ αναδείχθη-

κε o Γκούντιους Άντριους από τη Λιθουανία 

με καλύτερη βολή στα 62,42 μ. Μάλιστα, οι 

δύο τους μαζί με τον Παρέλλη, ήταν οι μονα-

δικοί από τους εννέα αθλητές που έλαβαν 

μέρος που κατάφεραν να στείλουν τον δί-

σκο πάνω από τα 62 μέτρα. Χαρακτηριστικό 

το γεγονός ότι ο τρίτος Απόστολος Παρέλ-

λης είχε διαφορά πάνω από μισό μέτρο από 

τον επόμενο στην κατάταξη. «Είμαι ευχαρι-

στημένος», δηλώνει για την επίδοσή του ο 

Παρέλλης, ο οποίος συμπληρώνει ότι «δεν 

βγήκαν περισσότερα μέτρα λόγω της κού-

ρασης των ποδιών μου». Όπως αναφέρει ο 

Κύπριος δισκοβόλος, «ήθελα περισσότερη 

ταχύτητα και δεν μπορούσα. Ήταν λίγο βα-

ριά και σφικτά τα πόδια μου από τους συνε-

χόμενους αγώνες και τα ταξίδια».

Θυμίζουμε ότι ο Απόστολος Παρέλλης είχε 

βρεθεί μόλις μία ημέρα προηγουμένως στην 

πόλη όπου έγινε το μίτινγκ Memorial Josef 

Odlozila, καθώς το προηγούμενο Σάββατο 

είχε αγωνιστεί στους Παγκύπριους Αγώνες 

πετυχαίνοντας τον στόχο που είχε βάλει προ-

ηγουμένως για βολές πάνω από 63 μέτρα. Ο 

Κύπριος δισκοβόλος είχε τρεις βολές πάνω 

από τα 63 μ. και ισάριθμες βολές πάνω από 

τα 62 μ., παίρνοντας την πρωτιά με καλύτερη 

βολή στα 63,71 μ.

Σαν κοινωνικό φαινόμενο ο αθλητι-
σμός είναι φυσικό να επηρεάζεται 
από τις τάσεις της κάθε εποχής. 
H κρίση αξιών που επικρατεί σήμε-
ρα στην κοινωνία είχε σαν αποτέλε-
σμα και την αμφισβήτηση της ηθικής 
του αθλητισμού. Η καθολική, όμως, 
αποδοχή της φιλοσοφίας που διέπει 
τον αθλητισμό και που βασίζεται στις 
αρχές του τίμιου αγώνα και του ισότι-
μου συναγωνισμού, οι οποίες αποτελούν και τη 
συνισταμένη πληθώρας αξιών, όπως της κατα-
νόησης, της φιλίας, της ευγενικής προσπάθειας 
και αναγνώρισης ότι υπάρχει και καλύτερος, της 
ισομερούς ανάπτυξης του τρίπτυχού «Πνεύμα - 
Ψυχή - Σώμα», σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο 
αθλητισμός είναι εκδήλωση καθαρά ανθρωποκε-
ντρική, αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός έχει ηθική.
Αποτελεί όμως και γεγονός ότι η σημερινή κα-
τάσταση που επικρατεί στον παγκόσμιο αθλητι-
σμό θέτει επιτακτικά το ερώτημα αν η ηθική έχει 
εξαφανισθεί από τον αθλητισμό. Θα πρέπει να 
αποφεύγονται οι γενικεύσεις. Η ηθική είναι στην 
ουσία απροσδιόριστη αλλά και εξελισσόμενη έν-
νοια, βάση της οποίας είναι ο σεβασμός. Μπορεί 
βέβαια ο αθλητισμός να είναι παγκόσμια έννοια, 
όμως προσεγγίζεται πολύ διαφορετικά. Η κουλ-

τούρα του κάθε λαού απομακρύνει τη 
θεώρηση της ενιαίας ηθικής.
Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί 
όταν μιλάμε περί ηθικής. Πρέπει να 
δείχνουμε σεβασμό στις λεπτές πολιτι-
στικές λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να πε-
ριμένουμε από τον αθλητισμό αρετές 
που δεν διαθέτει. Δεν είναι θρησκεία 
και ούτε κάτι το ιερό. Αντικατοπτρίζει 
την κοινωνία μας και θα πρέπει να 

αποφεύγεται ο μηδενισμός όσων επικρίνουν τον 
αθλητισμό και την αντικοινωνική χροιά του αντα-
γωνισμού. Ο αθλητισμός και η ηθική του προσφέ-
ρονται σαν εργαλείο για σωματική, πνευματική 
και ψυχική καλλιέργεια, για κοινωνικοποίηση και 
ενσωμάτωση. Αυτό το εργαλείο καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν σωστά όλοι όσοι εμπλέκονται 
στον αθλητισμό, και ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι παρά-
γοντες ώστε να αποδώσουν στο κοινωνικό σύνο-
λο σωστούς ανθρώπους.
Αποτελεί ανθρώπινο, κοινωνικό, εθνικό και πο-
λιτικό χρέος να διαφυλαχθούν οι κανόνες της 
αθλητικής ηθικής. Είναι το μέγιστο, το ύψιστο 
καθήκον και υποχρέωση και του τελευταίου 
παράγοντα. Η όποια νίκη ή όποιο πρωτάθλημα 
δεν έχει καμιά αξία αν δεν συνοδεύεται από τις 
προεκτάσεις της ηθικής.

Στις Νεανίδες 
πρώτευσε ο ΓΣΠ
Τρεις Νέες Επιδόσεις και ένα Παγκύπριο 
Ρεκόρ Κορασίδων κάτω των 15 χρόνων 
σημειώθηκαν στους Παγκύπριους Αγώ-
νες Εφήβων και Νεανίδων που διεξήχθη-
σαν το Σαββατοκύριακο 10-11 Μαΐου στο 
Στάδιο ΓΣΖ Λάρνακας. Στη βαθμολογία 
στις Νεανίδες πρώτευσε ο ΓΣΠ με 127 β. 
και στους Εφήβους ο ΓΣΟ με 143 β.
Τις επιδόσεις αγώνων πέτυχαν:
• Η Χριστιάνα Λουκά του ΓΣΠ στα 5000 
μ. νεανίδων με 19.09.9
• Ο Παΐσιος Δημητριάδης του ΓΣΟ στα 
200 μ. με 21.72
• Ο ΓΣΕ στα 4Χ100 νεανίδων με 48.18.
Το Παγκύπριο ρεκόρ κορασίδων κάτω 
των 15 χρόνων σημείωσε η Ηλιάνα Ευαγ-
γέλου στη σφυροβολία (4 κ.) με 44,44 μ.

Συνεχείς επιτυχίες για τη Λεοντία
Τη συμμετοχή της στους Παναμερικανικούς Αγώνες στο ύψος, που διεξήχθησαν το Σάββατο 
14 Ιουνίου στην πολιτεία του Όρεγκον, εξασφάλισε η Λεοντία Καλλένου, μετά το άλμα 1,81 μ. 
που πέτυχε στις αρχές Ιουνίου στο NCAA East Regional.
Η Λεοντία Καλλένου βρίσκεται σε άριστη αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση λόγω των επι-
τυχιών του τελευταίου διαστήματος και κυρίως του νέου Παγκύπριου Ρεκόρ γυναικών με 1,92 
μ. «Έχω σπάσει το φράγμα του 1,90 μ. και δεν μπορώ παρά να είμαι χαρούμενη και περήφανη 
για τις επιδόσεις μου. Παρ’ όλα αυτά, νιώθω πως έχω να προσφέρω πολλά ακόμα στον αθλη-
τισμό και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να το πετύχω» σημειώνει η ίδια. 
Η Λεοντία Καλλένου, σε φοιτητικούς αγώνες που έγιναν στο Κεντάκι των ΗΠΑ το Σάββατο 17 
Μαΐου 2014, είχε καταρρίψει το Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών και το Ρεκόρ Κάτω των 23, με 
άλμα 1,92 μ. Μία βδομάδα νωρίτερα με άλμα 1,91 μ. έσπασε για πρώτη φορά φέτος το ρεκόρ.
(Πηγή: sigmalive)

Η Κύπρος με την ολοκλήρωση της δεύτερης 
ημέρας των αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος Ομάδων, που έγινε το Σάββατο και 
την Κυριακή 21 και 22 Ιουνίου, στην Τιφλίδα της 
Γεωργίας, εξασφάλισε την άνοδό της στη Β’ Κα-
τηγορία.
Οι αθλητές του ΓΣΠ είχαν τα πιο κάτω αποτελέ-
σματα και επιδόσεις, προσφέροντας τα μέγιστα 
στην μεγάλη επιτυχία του κυπριακού κλασικού 
αθλητισμού: 
• 5η Θέση - 3000Μ. ΣΤIΠΛ: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ με 9.38.67
• 8η Θέση - 5000Μ.: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΣ με 16.20.00
• 2η Θέση - ΔΙΣΚΟΣ: ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ με 61.80μ
• 6η Θέση - ΑΚΟΝΤΙΟ: ΚΑΚΟΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ με 
62.30μ
• 4η Θέση - 800Μ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ με 
2.06.45

• 4η Θέση - 1500Μ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 
με 4.27.27
• 6η Θέση - 3000Μ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙ-
ΔΑ με 10.56.60
• 5η Θέση - 5000Μ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΛΕ-
ΝΑ με 17.57.86
• 4η Θέση - 3000Μ.ΣΤΗΠΛ: Χ’ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ με 12.07.60
• 4η Θέση - ΜΗΚΟΣ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠ-
ΠΑ με 6.00μ
• 2η θέση - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑ-
ΡΙΑ με 3.60μ
• 1η Θέση - ΣΦΑΙΡΑ: ΚΑΠΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ με 
14.82μ
• 3η θέση - ΑΚΟΝΤΙΟ: ΤΣΙΗΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
με 51.83μ
• 1η Θέση - 4Χ100Μ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΙΒΙΑ 
με 45’11»
• 3η Θέση - 4Χ400Μ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟ-
ΠΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ με 3.48.05
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αθλητισμός και ηθική

Ντίνος Μιχαηλίδης
Έφορος αθλητισμού 

στίβου & σταδίου ΓσΠ

ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πρώτος ο ΓΣΠ στα Μάτσεια
Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 
18 Μαΐου στο Εθνικό Στάδιο 
Στίβου στη Λευκωσία το Παγκύ-
πριο Εαρινό Πρωτάθλημα «Τα 
53α Μάτσεια» που διοργάνωσε 
ο Γ.Σ. Πράξανδρος Κερύνειας 
σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ.
Κατά τη δεύτερη μέρα των 
αγώνων σημειώθηκαν δύο 
νέες επιδόσεις αγώνων από 
τους Νίκανδρο Στυλιανού στο 
επί κοντώ με 5,15 μ. και τη 
Ναταλία Ευαγγελίδου στα 800 
μ. με 2.05.76.
Την πρώτη μέρα των Ματσείων νέες 
επιδόσεις αγώνων πέτυχαν ο Απόστολος 
Παρέλλης στη δισκοβολία με 63,89 μ., η 
Ανδρονίκη Λαδά επίσης στη δισκοβολία 
με 55,80 μ. και η Ελπίδα Χριστοδουλίδου 
στα 3000 μ. στιπλ με 11.14.69.
 Ο Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας αναδείχθη-
κε νικητής στην τελική βαθμολογία τόσο 
στους Άνδρες όσο και στις Γυναίκες.
Πρώτες θέσεις για τον ΓΣΠ εξασφά-
λισαν και οι: Χρυστάλλα Κυριάκου 
στη σφυροβολία (50,64 μ.), η Ολίβια 
Φωτοπούλου στα 100 μ (11.72/+4,7), ο 
Ραφαήλ Νικοδήμου στα 1500 μ. 4.08.24, 
η Στέφανη Ραζή στο ύψος (1,65 μ.), 
ο Κωνσταντίνος Τίμινης στα 3000 μ. 
στιπλ (9.58.35), ο Πέτρος Σοφιανός στη 
σφυροβολία (59,38 μ.), η Έλενα Στε-
φάνου στα 400 μ. εμπόδια (1.07.24), ο 
Νεόφυτος Γεωργίου στα 400 μ. εμπόδια 
(55.23), ο Απόστολος Τσακκιστός στη 
σφαιροβολία (16,97 μ.), η Ιουλία Ανδρέ-
ου στα 5000 μ. (20.31.70), ο Ανδρέας 
Μισιάρα στα 800 μ. (1.57.22), η Φλώρα 
Κάππα στη σφαιροβολία (16,01 μ.) και η 
ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400 Γυναικών 
(Μαλά Φοίβη-Σάββα Αναστασία-Πετρή 
Χριστίνα-Καλογήρου Ελεάνα) με 4.05.98.

Βάθρο στην Τσεχία για τον Παρέλλη

η στέφανη ραζή.

«Δεν βγήκαν περισσότερα μέτρα 
λόγω κούρασης των ποδιών, όμως 

είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε 
μετά το 62,20 μ. στην Πράγα

Ατομικό ρεκόρ από Νικοδήμου
Ατομική επίδοση στα 1500 
μ. σημείωσε ο Ραφαήλ 
Νικοδήμου την Τετάρτη 21 
Μαΐου κατά τη διάρκεια του 
διεθνούς μίτινγκ «Τοφάλεια» 
στην Πάτρα. Ο Νικοδήμου 
τερμάτισε τρίτος με 4.00.52. 
Ο αθλητής του ΓΣΠ έδειξε 
ότι είναι σε πολύ καλή 
κατάσταση.

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ

Εισπράξεις συνδρομών 
μελών ΓΣΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ απο-
φάσισε 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 Συλλό-
γου (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 διεύ-
θυνση του Συλλόγου στο τηλέφωνο 
22874050.

FACEBOOK KAI NEWSLETTER

Καλύτερη ενημέρωση προς τα μέλη και τους φίλους του ΓΣΠ

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΣΠ

Ευρωπαϊκό Πρωταθλημα Ομάδων (Γ' Κατηγορία) 

Έναν νέο τρόπο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Συλλόγου - Μελών εγκαινίασε τον Φεβρουάριο 

η διεύθυνση του ΓΣΠ. Τα μέλη μπορούν πλέον να ενημερώνονται με τακτικά ενημερωτικά ηλε-

κτρονικά μηνύματα (email). Στην ενημέρωση περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες του ΓΣΠ. 

Την ίδια στιγμή, μέσω του ίδιου καναλιού επικοινωνίας, τα μέλη έχουν πλέον την ευκαιρία να μετα-

φέρουν 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 δη-

μιουργία νέου προφίλ στο Facebook. To νέο προφίλ ενημερώνεται πολύ τακτικά τόσο για νέα του 

στίβου όσο και για εκδηλώσεις στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ στη Λευκωσία.



O φετινός τελικός του Κυπέλου Κύπρου Α’ - 
Β’ Κατηγορίας πραγματοποιήθηκε στο ΓΣΠ 
και σ’ αυτόν έπαιξαν το ΑΠΟΕΛ και ο Ερμής 
Αραδίππου.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία της ΚΟΠ, στην παρουσία του προέδρου 
της Ομοσπονδίας κ. Κωστάκη Κουτσοκούμνη 
και των προέδρων των διαγωνιζόμενων ομά-
δων, λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούν τον 
αγώνα.
Ο τελικός έγινε την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 
και άρχισε στις 19:00. Το τρόπαιο κατέκτησε 
το ΑΠΟΕΛ, που κέρδισε με 2-0.

Για τα ημιτελικά του Κυπέλου, το ΑΠΟΕΛ 
έπαιξε στο ΓΣΠ με τη Δόξα Κατωκοπιάς στις 
3 Απριλίου 2014.

Σεμινάριο Επιτηρητών ΓΣΠ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις 23 με 
24 Μαΐου 2014, το εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο που διοργανώθηκε από τον ΓΣΠ 
για τους επιτηρητές που εργάζονται στο 
Στάδιο ΓΣΠ.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν πέραν 
των 120 επιτηρητών που εργάζονται 
στο Στάδιο. Η εκπαίδευση περιλάμβανε 
διάφορα εικονικά σενάρια εκκένωσης 
κερκίδων, αντιμετώπιση προβλημάτων 
στις εισόδους, εκτεταμένη και λεπτομε-
ρή γεωγραφία του Σταδίου, καθώς και 
εκπαίδευση σε τρόπους συμπεριφοράς 
επιτηρητών και διαχείρισης πλήθους.

Φουλ κριτήρια υποδομής για ΓΣΠ
Για σκοπούς ευρωπαϊκών αγώνων και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελέγχου κρι-
τηρίων υποδομής, το Στάδιο ΓΣΠ μπορεί να φιλοξενήσει ευρωπαϊκούς αγώνες σε 
όλες τις φάσεις.
Το Τσίρειο Στάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το φως της ημέρας μέχρι τον 
δεύτερο προκριματικό γύρο. Στο Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος μπορούν να διεξα-
χθούν αγώνες μέχρι τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και μέχρι 
τα Play-offs του Europa League.
 

Αγώνες του Cyprus Women Cup 2014 (www.
cypruswomenscup.net) φιλοξένησε και φέ-
τος το Στάδιο ΓΣΠ. 
Στη φετινή διοργάνωση, που διήρκεσε από 
τις 5 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2014, συμμετείχαν 
12 εθνικές ομάδες: Αγγλία, Ιταλία, Φινλανδία, 
Καναδάς, Ολλανδία, Γαλλία, Σκωτία, Αυστρα-
λία, Νότιος Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία και 
Ιρλανδία.
Η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας ήταν η νικήτρια του 

φετινού τουρνουά. Κέρδισε την Αγγλία στον τε-
λικό, που έγινε στο ΓΣΠ, στις 12 Μαρτίου, με 2-0. 

Αγώνες στο ΓΣΠ
• 7 Μαρτίου
Σκωτία - Ολλανδία 4-3
Αυστραλία - Γαλλία 2-3
• 10 Μαρτίου
Αγγλία - Καναδάς 2-0
Ολλανδία - Γαλλία 0-3

ποδόσφαιρο

στο ΓσΠ διεξήχθη 
ο τελικός του κυπέλλου

H ΓΑΛΛΙΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΦΕΤΟΣ

Cyprus Women Cup 2014


