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Ζαχαρίας Άρνος
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια
απουσίας από την αγωνιστική
δράση, λόγω τραυματισμών, ο
αθλητής του ΓΣΠ στο τριπλούν
επιστρέφει αποφασισμένος να
καλύψει το χαμένο έδαφος.
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Σελίδα 3

Ιωάννης Φαραζής
Από το 1947 μέχρι το 1963
κέρδισε 10 πρώτες νίκες
σε Παγκύπριους Αγώνες.
Από αυτές οι οκτώ ήταν
συνεχόμενες νίκες στο
αγώνισμα του μαραθωνίου
(1947-1954) και οι δυο στον
δρόμο 10 χιλιομέτρων.

Σελίδα 2

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΓΣΠ
Στις 23 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», η οποία ήταν και εκλογική. Ο ΓΣΠ συμπλήρωσε, το
2014, 120 χρόνια ζωής. Στη λογοδοσία του ο πρόεδρος
του Συλλόγου, κ. Δώρος Ιωαννίδης, υπενθύμισε ότι σκοπός της ύπαρξης του ΓΣΠ δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια και τη διάδοση του αθλητισμού και ότι είναι ο μόνος
Σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό
στη Λευκωσία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε
στα αποτελέσματα των αθλητών του ΓΣΠ στις διάφορες
παγκύπριες διοργανώσεις του 2014, στις οποίες στους
Άνδρες κατέλαβε τρεις πρώτες και τέσσερις δεύτερες θέσεις ενώ στις Γυναίκες τέσσερις πρώτες και μία δεύτερη.
Στην αναφορά του για το γήπεδο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ,

ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι αυτό αναβαθμίζεται σύμφωνα
με τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ και παραμένει στην ανώτατη
κατηγορία. «Μόλις πρόσφατα», είπε, «έχει υπογραφεί η
συμφωνία εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου της εισόδου στο στάδιο με περιστρεφόμενες πύλες».
Ο κ. Ιωαννίδης στην ομιλία του ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές και
τους αθλητές, τον γενικό διευθυντή και το προσωπικό του
Σταδίου. Ευχαρίστησε, επίσης, τους χορηγούς του ΓΣΠ,
τον ΚΟΑ, την ΚΟΕ και την ΚΟΕΑΣ για την άριστη συνεργασία.
Ευχαρίστησε ακόμη τα δύο σωματεία που αγωνίζονται στο
ΓΣΠ, το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια.

Σελίδες 4-5

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Οι εισπράξεις των συνδρομών των μελών του ΓΣΠ 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.
Πρέπει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ από την 1η
Ιανουαρίου 2014 η συνδρομή των μελών μειώθηκε στα €100 ετησίως.

Ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η διεύθυνση και το
προσωπικό του ΓΣΠ εύχονται προς τους αθλητές και τα
μέλη του Συλλόγου Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2015
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νέοι αθλητές του ΓΣΠ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΝΟΣ

Επιστροφή στη δράση
n Α
 γώνισμα: Τριπλούν
n Ημερομηνία γεννήσεως: 24 Νοεμβρίου
1986
n Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία
n Προπονητής: Ρένος Κολοκοτρώνης
n Ατομική επίδοση: 16,72
n Σπουδές/εργασία: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
(Boise State University USA), εργάζεται ως
Technical και Sales Engineer σε οικογενειακή
επιχείρηση.
n Μεγαλύτερες διακρίσεις: 8ος στο Κολεγιακό
Παναμερικανικό Πρωτάθλημα NCAA Division
1 (2010 στο Αρκάνσας των ΗΠΑ), 8ος
στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2010.
Συμμετοχή σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις
όπως οι Πανευρωπαϊκοί Ανδρών.
n Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Συμμετοχή
στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης και
στους Παγκύπριους Αγώνες το 2015.
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Ιωάννης Φαραζής
Γεννήθηκε στην Πάνω Ζώδια το 1916. Άρχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό το 1939,
σε ηλικία 23 χρόνων, με πρώτη συμμετοχή
σε παναγροτικούς αγώνες, οι οποίοι κατά
την περίοδο εκείνη αποτελούσαν εθνική εκδήλωση. Το ξεκίνημά του υπήρξε ουσιαστικά
το αποτέλεσμα ενός στοιχήματος και μιας
μακράς συζήτησης που είχε με συγγενικό
του πρόσωπο για το κατά πόσο μπορούσε να
καλύψει μια απόσταση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η δοκιμή που έγινε απέδειξε
ότι οι δυνάμεις του ήταν ανεξάντλητες και
ταυτόχρονα εξαιρετικές.
Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η παρουσία του σε αγροτικούς αγώνες συνεχίζεται
και οι επιδόσεις του δεν αφήνουν αδιάφορους
τους αθλητικούς παράγοντες της Λευκωσίας,

που τον περιλαμβάνουν στον κατάλογο των
αθλητών του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». Το 1947 συμμετέχει στους Πανελλήνιους Αγώνες που έγιναν στην Κύπρο και
κερδίζει δύο πρώτες νίκες στον δρόμο 10 και
20 χιλιομέτρων. Ο δρόμος των 20 χιλιομέτρων
αποτελούσε τότε τη μεγαλύτερη απόσταση που
έτρεχαν αθλητές στην Κύπρο και χαρακτηριζόταν σαν μαραθώνιος. Τον ίδιο χρόνο μετέχει με
επιτυχίες στους Αγώνες Απελευθέρωσης της
Δωδεκανήσου που γίνονται στη Ρόδο. Το ίδιο
επιτυχής ήταν και η εμφάνισή του στους Παγκύπριους Αγώνες του 1950 που έγιναν στην
Αθήνα.
Από το 1947 μέχρι το 1963 κέρδισε 10 πρώτες
νίκες σε Παγκύπριους Αγώνες. Από αυτές οι
οκτώ ήταν συνεχόμενες νίκες στο αγώνισμα του

μαραθωνίου (1947-1954) και οι δυο στον δρόμο
10 χιλιομέτρων. Η τελευταία συμμετοχή του σε
Παγκύπριους Αγώνες ήταν το 1963 όταν πρώτευσε στον μαραθώνιο.

Υπεύθυνος έκδοσης

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»

Δώρος Ιωαννίδης

Πρόεδρος

Χριστόδουλος Συμεωνίδης

Αντιπρόεδρος Διοίκησης

Κώστας Κωνσταντινίδης

Αντιπρόεδρος Οικονομικών

Γεώργιος Μιτσίδης

Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Ταμίας

Ντίνος Μιχαηλίδης

Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

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
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· Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το τριπλούν;
Ασχολούμαι με το τριπλούν εδώ και 12 χρόνια.
· Γιατί επέλεξες το τριπλούν;
Επειδή θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο άθλημα του στίβου!
· Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αθλήματός σου;
Στο τριπλούν χρειάζονται η δύναμη, η ταχύτητα και η εκρηκτικότητα.
· Ποιον εν ενεργεία αθλητή του τριπλούν
θεωρείς τον καλύτερο παγκοσμίως αυτή
τη στιγμή;
Τον Αμερικανό Will Claye (γεννήθηκε το
1991). Κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2011 και χρυσό στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
στο 2012. Στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου
κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στο άλμα εις μήκος και αργυρό στο τριπλούν.
· Έχεις συμμετάσχει και σε αγώνες στο

εξωτερικό. Τι διαφορές έχουν οι δικές
μας διοργανώσεις από τις έξω;
Περισσότερος κόσμος στις κερκίδες και καλύτερη οργάνωση.
· Ποια χρονιά θεωρείς την πιο επιτυχημένη σου;

Πιστεύω ότι το 2012 ήταν το καλύτερο.
· Τι συμβουλές θα έδινες στους αθλητές
που ξεκινούν τώρα, στο ίδιο άθλημα με
σένα;
Απλώς πρέπει να αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις και να έχεις υπομονή!

Υπάρχει θέληση

Σύμβουλοι: Ανδρέας Φωτιάδης, Κώστας Τσιάππας, Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Αλέκος
Φιλίππου, Νεοκλής Λυσάνδρου, Ιάκωβος Γαβάς, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δημήτρης Ιωάννου,
Δήμος Δήμου

2014-2016

Ο νέος προπονητής του Ζαχαρία Άρνου, κ. Ρένος Κολοκοτρώνης, μας δήλωσε για τον αθλητή
του: Με τον Ζαχαρία ξεκινήσαμε μαζί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δουλεύουμε με στόχο να
επανέλθει σε σωστή αγωνιστική κατάσταση μετά τη μεγάλη αποχή του για δύο σχεδόν χρόνια.
Ο Ζαχαρίας πέρασε από δύο χειρουργικές επεμβάσεις αλλά τώρα είναι αρκετά καλά και
σιγά-σιγά βρίσκει τον ρυθμό του. Αν πετύχουμε άλματα γύρω στα 16 μέτρα αυτή τη σεζόν θα
είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Η θέληση υπάρχει από τον αθλητή γι’ αυτό είμαι αισιόδοξος.
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΣΠ ΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2014 για
τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου
Με τη Γενική Συνέλευση, της 23ης Οκτωβρίου 2014,
έληξε η θητεία του περασμένου Διοικητικού Συμβουλίου
του ΓΣΠ, ο οποίος φέτος συμπλήρωσε 120 χρόνια ζωής και
ανιδιοτελούς προσφοράς στον αθλητισμό της Λευκωσίας.
Στη λογοδοσία του ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Δώρος Ιωαννίδης, υπενθύμισε ότι σκοπός της ύπαρξης του ΓΣΠ δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια
και τη διάδοση του κλασικού αθλητισμού, και ότι είναι ο μόνος Σύλλογος
ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία. «Ο στόχος μας
δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών», είπε ο κ. Ιωαννίδης, «μέσα από
τις ακαδημίες μας όπου δεχόμαστε όλα τα παιδιά –ανεξάρτητα ταλέντου–
προσπαθούμε να μεταδώσουμε σε όλους την αγάπη στον αθλητισμό. Στις
δύσκολες μέρες που περνούμε η υποχρέωση αυτή είναι μεγαλύτερη. Μέσα
από την οικονομική δυσπραγία απασχολούμε τρεις προπονητές στην ακαδημία και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Τα
παιδιά δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό για να εγγραφούν και να γυμνάζονται στις ακαδημίες μας, και διαθέτουμε λεωφορεία που τα μεταφέρουν
στο Στάδιο και όταν τελειώσουν τα παίρνουν πίσω στα σπίτια τους. Τους
δίδουμε αθλητικό υλικό, ρούχα και παπούτσια εντελώς δωρεάν και γενικά
προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο πολλά παιδιά μπορούμε. Αφιερώνουμε
πάντα χρόνο στα παιδιά του ΓΣΠ γιατί θεωρούμε την ακαδημία του ΓΣΠ το
φυτώριο των αθλητών που τιμούν τον Σύλλογο τόσο στην Κύπρο αλλά και
στο εξωτερικό.
Έτσι αρχίσαμε και πριν μια δεκαπενταετία με τους νέους αθλητές μας,
όταν είχαμε φθάσει στη χειρότερή μας κατάσταση».
Ο ΓΣΠ σήμερα έχει συνολικά 15 προπονητές. Οι τρεις ασχολούνται με
τις ακαδημίες και οι άλλοι 12 με την εκγύμναση μεγαλύτερων σε ηλικία
αθλητών.

Αποτελέσματα αθλητών
Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των αθλητών
του ΓΣΠ στις διάφορες διοργανώσεις του 2014.
ΑΝΔΡΕΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Ανδρών
1η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Παίδων
1η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Εφήβων
2η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων
2η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κορασίδων
2η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών
2η θέση
Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα «Μάτσεια»
1η θέση
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Γυναικών
1η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Νεανίδων
2η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Κορασίδων
3η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νεανίδων
1η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών
1η θέση
Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα «Μάτσεια»
1η θέση
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κάτω των 15 ετών
(Χωρίς βαθμολογία)
18 πρώτες θέσεις
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Διοικητικό Συμβούλιο ΓΣΠ
2014-2016

«Σκοπός της ύπαρξης του ΓΣΠ δεν είναι άλλος από
την καλλιέργεια και τη διάδοση του αθλητισμού»
Αθλητική Παιδεία
Ο κ. Ιωαννίδης τόνισε στη λογοδοσία του ότι στην Κύπρο δεν έχουμε αθλητική παιδεία παρά το ότι έχουμε τεράστια παράδοση στον κλασικό αθλητισμό. Είπε, επίσης, ότι «ζούμε σε μια χώρα όπου τα πάντα κινούνται, ακόμα
και μέσα στην οικονομική κρίση που περνούμε, γύρω από το ποδόσφαιρο. Εάν μέρος, μικρό μέρος, των χρημάτων που δίδεται στο ποδόσφαιρο
εδίδετο στον στίβο, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα και η
πρόοδος εμφανής. Ας αναλογιστούν αυτοί που εγκρίνουν τους κρατικούς
προϋπολογισμούς για τον αθλητισμό τι κέρδος έχει ο Κύπριος πολίτης από
τα χρήματα που διατίθενται κάθε χρόνο για τον αθλητισμό. Πόσα χρήματα
επενδύονται σωστά και μένουν μακροπρόθεσμα στον τόπο μας.
Το φαινόμενο της εισαγωγής αθλητών από το εξωτερικό άρχισε από κάποιους, που αίφνης έγιναν ειδήμονες στον στίβο, και εισχωρεί και στον
κλασικό αθλητισμό.
Ο ΓΣΠ πρωτοστάτησε ώστε να μην επικρατήσει αυτή η ιδέα. Πιστεύω ότι
στέλλουμε τα σωστά μηνύματα και μεγιστοποιούμε τις ευκαιρίες για τους
Κύπριους νέους να στραφούν προς τον κλασικό αθλητισμό». Ο πρόεδρος
του ΓΣΠ διαχώρισε την «εισαγωγή» αθλητών από το εξωτερικό από τα παιδιά των αλλοδαπών που μένουν στην Κύπρο.

αγώνα για τον οποίο το στάδιο πήρε τα εύσημα
λόγω της άμεσης ανταπόκρισης και της επιτυχούς διοργάνωσής του με μόνο 24 ώρες προειδοποίηση. Το στάδιο επίσης έτυχε αναφοράς
στο ετήσιο συνέδριο ασφάλειας της ΟΥΕΦΑ
για τις διαδικασίες και διευκολύνσεις για άτομα
με κινησιακά και άλλα προβλήματα».
Ο πρόεδρος του Συλλόγου στάθηκε ιδιαίτερα
στο γεγονός ότι «τα εισοδήματα όλων συνεχίζουν να μειώνονται σημαντικά και αυτό σχετίζεται και με την έξαρση της βίας, η οποία δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Εάν συνεχισθεί, η μείωση
εσόδων θα είναι μεγαλύτερη και τα σωματεία
θα κληθούν από τον ΓΣΠ να καλύψουν και τα
πραγματικά έξοδά του, δηλαδή τη συντήρηση
του χορτοτάπητα, τον καθαρισμό και συντήρηση
του σταδίου και στο τέλος θα καταβάλλουν τα
δικαιώματα χωρίς να έχουν εισπράξεις.
Πέρσι όλα τα έξοδα τα επωμίστηκε ο ΓΣΠ. Είναι
όμως οικονομικά αδύνατο να συνεχιστεί και φέτος η ίδια κατάσταση.
Προσπαθούμε μόνοι μας δυστυχώς να βρούμε
λύσεις. Εάν όμως οι ίδιοι οι οπαδοί και οι ομάδες
δεν αντιληφθούν το πρόβλημα, τότε δυστυχώς
μας αναμένουν πολύ άσχημες μέρες».

Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Στην αναφορά του για το γήπεδο ποδοσφαίρου, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε
ότι αυτό αναβαθμίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ και παραμένει στην ανώτατη κατηγορία. «Μόλις πρόσφατα», είπε, «έχει υπογραφεί
η συμφωνία εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου της εισόδου στο στάδιο με περιστρεφόμενες πύλες. Με το σύστημα αυτό αποσύρεται ο ανθρώπινος παράγοντας από τις εισόδους και ευελπιστούμε
στην αύξηση των εσόδων των ομάδων και κατ’ επέκταση του Συλλόγου.
Ταυτόχρονα θα υπάρχει ζωντανή καταγραφή του αριθμού εισερχομένων ανά κερκίδα και τα δεδομένα και οι αναφορές του συστήματος θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες για βελτίωση της εξυπηρέτησης των οπαδών τους. Το στάδιο χρησιμοποιήθηκε από την ΟΥΕΦΑ
τον περασμένο Μάρτιο για τον αγώνα Δυναμό Κιέβου - Βαλένθια, έναν

Ενημερωτικό Δελτίο
Τα μέλη του ΓΣΠ ενημερώνονται για τις επιτυχίες και τις επιδόσεις των αθλητών του κα-

θώς και για τα νέα του Συλλόγου μέσα από
το Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο. «Ήδη»,
ανακοίνωσε ο κ. Ιωαννίδης, «η ανταπόκριση
για το ενημερωτικό δελτίο είναι πολύ θετική
και εξακολουθούμε να το αποστέλλουμε στα
σχολεία και σε άλλους οργανισμούς, ώστε να
ενημερώνονται για τον στίβο.
Σε μια προσπάθεια να καλυτερεύσουμε την
έκδοση, ζητούμε από όσους ενδιαφέρονται
να αποστέλλουν τα δικά τους άρθρα και εισηγήσεις γύρω από τον στίβο και τον αθλητισμό,
ώστε με τη δημοσίευσή τους να ακούγονται
όλες οι απόψεις.
Μάλιστα ζητούμε από τους παλαιούς αθλητές
να μας αποστέλλουν τις δικές τους αφηγήσεις
και φωτογραφικό υλικό για να δημοσιεύονται και
να μαθαίνουν οι νεότεροι την ιστορία του ΓΣΠ».

Δώρος Ιωαννίδης
Χριστόδουλος Συμεωνίδης 			
Κώστας Κωνσταντινίδης 			
Γεώργιος Μιτσίδης
			
Ανδρέας Κωνσταντινίδης Ντίνος Μιχαηλίδης
			
Ανδρέας Φωτιάδης
Κώστας Τσιάππας
Κώστας Σχίζας
Κωστάκης Κουτσοκούμνης Αλέκος Φιλίππου
Νεοκλής Λυσάνδρου
Ιάκωβος Γαβάς
Πάρις Παπαέλληνας
Στέλιος Γεωργίου
Δημήτρης Ιωάννου
Δήμος Δήμου
-

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

Οικονομικό
Στην αναλυτική κατάσταση των οικονομικών του
Συλλόγου φαίνεται ότι με την οικονομική του πολιτική κατάφερε να παραμείνει στα επίπεδα της
προ της κρίσης εποχής και να συνεχίσει να παρέχει στους αθλητές του τις διευκολύνσεις που
χρειάζονται αλλά και στις ομάδες της Λευκωσίας ένα συνεχώς αναβαθμισμένο γήπεδο που
να κατατάσσεται στην ανώτερη κατηγορία της
ΟΥΕΦΑ με εξαίρεση φυσικά το κριτήριο για τα
γήπεδα πάνω από 50.000 θέσεις.

Ευχαριστίες
Ο κ. Ιωαννίδης στην ομιλία του ευχαρίστησε
τους συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο,
τους προπονητές και τους αθλητές, τον γενικό
διευθυντή και το προσωπικό του Σταδίου. Ευχαρίστησε, επίσης, τους χορηγούς του ΓΣΠ, τον
ΚΟΑ, την ΚΟΕ και την ΚΟΕΑΣ για την άριστη
συνεργασία.
Ευχαρίστησε ακόμη τα δύο σωματεία που αγωνίζονται στο ΓΣΠ, το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια.

Κοπή βασιλόπιτας Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»
Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2013, η καθιερωμένη
κοπή της βασιλόπιτας για τους αθλητές του Συλλόγου.
Σε σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Δώρος Ιωαννίδης, ευχήθηκε στους αθλητές για το 2013, αγωνιστική πρόοδο και οικογενειακή ευτυχία. Τόνισε πως ο Σύλλογος θα συνεχίσει να βρίσκε-

ται δίπλα τους και να στηρίζει τις προσπάθειές τους, προσφέροντάς
τους κάθε δυνατή βοήθεια.
Τα παιδιά της ακαδημίας του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να παίξουν και
να διασκεδάσουν με παιγνίδια και μουσική σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.
Με την ευκαιρία αυτή, ο ΓΣΠ εύχεται σε όλους Καλή Χρονιά.
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Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου
Κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες διεξήχθησαν στις 3 Ιανουαρίου 2015, στο Παλιομέτοχο, τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου όλων των κατηγοριών. Η διοργάνωση
ήταν η πρώτη για την αγωνιστική περίοδο του 2015. Στα 4000 μ. Γυναικών την πρώτη θέση
κατέκτησε η Μαριλένα Σοφοκλέους του ΓΣΠ. Στην κατηγορία Νεανίδων νικήτρια ήταν η
αθλήτρια του ΓΣΠ Χριστιάνα Λουκά. Ο Μάριος Κωνσταντίνου του ΓΣΠ ήταν ο πρώτος νικητής στα 3000 μ.

Γεύμα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» δεξιώθηκε, το μεσημέρι της 29ης Δεκεμβρίου, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’. Η δεξίωση δόθηκε
στο εστιατόριο του ποδοσφαιρικού σταδίου των εγκαταστάσεων του ΓΣΠ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είναι ο καταπιστευματοδόχος
του ΓΣΠ.

It’s time to play

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

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
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εκδηλώσεις

Φιλοξενία ΑμεΑ
στο Στάδιο ΓΣΠ

Επειδή στα μέσα Οκτωβρίου εντοπίστηκαν πολλά δημοσιεύματα με θέμα την έλλειψη χώρων
φιλοξενίας των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
στο Στάδιο ΓΣΠ, το ΓΣΠ εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία ενημέρωσε ότι στον αγώνα ΑΠΟΕΛ
- Paris Saint-Germain (Τρίτη 21 Οκτωβρίου
2014) φιλοξενήθηκαν στο Στάδιο 47 ΑμεΑ με 43
συνοδούς.
Δυτική κερκίδα (Τμήμα ΑμεΑ):
- 20 άτομα σε τροχοκάθισμα + 20 συνοδοί
- 18 άτομα με κινησιακά προβλήματα + 14
συνοδοί
Δυτική κερκίδα (Πάνω Διάζωμα):
- 2 άτομα σε τροχοκάθισμα + 2 συνοδοί
Ανατολική κερκίδα:			
- 7 άτομα σε τροχοκάθισμα + 7 συνοδοί
Ο Σύλλογος, μετά από συνεννόηση με τον
ΟΠΑΚ, ενεργοποίησε επιπλέον θέσεις σε συγκεκριμένα σημεία των κερκίδων, δίνοντας τη
δυνατότητα σε περισσότερα ΑμεΑ να φιλοξενούνται στο Στάδιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
προς διάθεση οι ακόλουθες θέσεις:
Δυτική κερκίδα (Τμήμα ΑμεΑ):		
- 20 άτομα σε τροχοκάθισμα με 20 θέσεις για
συνοδούς
- 32 άτομα με κινησιακά προβλήματα (συμπ. των
συνοδών)
Δυτική κερκίδα (Πάνω Διάζωμα):
- 4 άτομα σε τροχοκάθισμα με 4 θέσεις για
συνοδούς
Ανατολική κερκίδα:
- 10 άτομα σε τροχοκάθισμα με 10 θέσεις για
συνοδούς
Νότια κερκίδα:				
- 3 άτομα σε τροχοκάθισμα με θέσεις συνοδών
Βόρεια κερκίδα:				
- 3 άτομα σε τροχοκάθισμα με θέσεις συνοδών
Λόγω περιορισμένης ορατότητας και για
λόγους ασφάλειας σε Νότια και Βόρεια
κερκίδα, οι θέσεις περιορίζονται σε Δυτική και
Ανατολική κερκίδα. Συνολικά το Στάδιο ΓΣΠ
έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 40 άτομα σε
τροχοκαθίσματα, με 40 συνοδούς και 32 άτομα
με κινησιακά προβλήματα στο τμήμα ΑμεΑ.
Όλα τα άτομα εισέρχονται στο Στάδιο δωρεάν,
αφού πρώτα κρατήσουν τηλεφωνικά θέση από
τη διεύθυνση του Συλλόγου, δίδοντας και τα
στοιχεία της κάρτας τους.
Ο ΓΣΠ θεωρεί ότι ο συνολικός αριθμός (112
άτομα) είναι αρκετά μεγάλος και ικανοποιεί
πλήρως τις ανάγκες των ΑμεΑ που επιθυμούν
να παρακολουθούν αγώνες στο Στάδιο, με
ασφάλεια και άριστη εξυπηρέτηση.
Αξίζει να σημειωθεί οτι τα τελευταία χρόνια,
σε συνεργασία με τον ΟΠΑΚ, ο Σύλλογος
έχει βελτιώσει τις συνθήκες φιλοξενίας ΑμεΑ
στο Στάδιο. Σε πρόσφατο συνέδριο της
UEFA, το Στάδιο ΓΣΠ πήρε τα εύσημα από
την CAFE (Centre for Access to Football in
Europe) για τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί
για τη φιλοξενία ΑμεΑ στο Στάδιο.

Εικόνες από το παλιό ΓΣΠ

Πρόγραμμα επιλογής ταλέντων
ΚΟΕΑΣ για ηλικίες 10-12 χρονών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ το 1996
αποφάσισε να δημιουργήσει τις Κυπριακές
Νόρμες του Στίβου με βάση τα διεθνή πρότυπα. Για τον σκοπό αυτό συνεργάτες-προπονητές της Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν
σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου τεστ
σε συγκεκριμένες δεξιότητες.
Από την έρευνα που έγινε σε πέραν των
70.000 μαθητών δημοτικού σχολείου καθορίστηκαν τα επίπεδα επιλογής των μελλοντικών αθλητών στίβου. Ακολούθως και μέχρι
σήμερα, με την άδεια του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, πραγματοποιούνται
κάθε χρόνο τεστ στην 4η τάξη των δημοτικών
σχολείων με βάση τις ετήσιες πλέον νόρμες
μέσα από τις οποίες επιλέγονται οι ταλαντούχοι μελλοντικοί πρωταθλητές.
Στο πρόγραμμα απασχολούνται 30 γυμναστές-προπονητές οι οποίοι επιχορηγούνται
μέσα από το ΕΣΥΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού). Οι γυμναστές έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης
των τεστ στα δημοτικά σε παγκύπρια βάση,
την επιλογή των ταλαντούχων αθλητών και
την προώθησή τους στους έξι γυμναστικούς

συλλόγους-μέλη της ΚΟΕΑΣ.
Σημειώνεται ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχουν επιλεγεί οι κορυφαίοι αθλητές της
Κύπρου όπως οι παγκοσμιονίκες πρωταθλητές Κυριάκος Ιωάννου και Ελένη Αρτυματά,
Αλίσσα Καλλινίκου, Νεκταρία Παναγή, Σκεύη
Ανδρέου, Ναταλία Χριστοφή και πολλοί άλλοι.
Το 2012 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία
το 1ο Επίπεδο του Προπονητικού Σεμιναρίου
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) το
οποίο στοχεύει στην ανεύρεση των νεαρών
αθλητών, το γνωστό ως Kids’ Athletics. Το
σεμινάριο παρακολούθησαν 22 άτομα τα
οποία στη συνέχεια με την καθοδήγηση της
Ομοσπονδίας υλοποιούν το συγκεκριμένο
πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία. Στόχος
της πραγματοποίησης του προγράμματος
είναι από τη μία να γνωρίσουν οι νεαροί μαθητές τα αθλήματα του στίβου και από την
άλλη να επιλεγούν τα νεαρά παιδιά που θα
αποτελέσουν στο μέλλον τους πρωταθλητές
στίβου.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της KOEAΣ πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2014, στο
Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ.

Προπονητικό σεμινάριο IAAF
Η ΚΟΕΑΣ διοργάνωσε προπονητικό σεμινάριο στίβου για το
πρώτο επίπεδο της προπονητικής πυραμίδας της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αθλητισμού (IAAF). Το προπονητικό σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Σταδίου
Στίβου στη Λευκωσία μεταξύ 5-14 Δεκεμβρίου 2014.
Στο σεμινάριο, το οποίο περιλάμβανε πρακτικό και θεωρητικό μέρος, δίδαξαν οι κάτοχοι του διπλώματος του 1ου
επιπέδου διδακτικής της προπονητικής κ. Χρίστος Κατσίκας
και Κυριάκος Ξ. Κυριάκου. Η πραγματοποίηση του προπονητικού σεμιναρίου έγινε με την έγκριση και επιχορήγηση
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού μέσα από τον
Σχεδιασμό της Ακαδημίας του ΚΟΑ.

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.

Στη σελίδα 42 του βιβλίου φιλοξενείται φωτογραφία του ΑΠΟΕΛ του
1933, στο παλιό ΓΣΠ. Το ΑΠΟΕΛ είχε κερδίσει το πρωτάθλημα (δεύτερο
πρωτάθλημα πόλεων) εκείνη τη χρονιά. Ιστάμενοι από αριστερά: Στέλιος
Νάταρ, Άντον Ζιν, Μιχαλάκης Κωνσταντινίδης, Φυτής Νεοφυτίδης, Όθων
Κυριακίδης (Μαύρος), Ευάγγελος Κυριακίδης, Σόλων Χαραλαμπίδης,
Σάββας Παναγίδης (Κεραυνός). Καθήμενοι: Βρασίδας Κραμβής,
Κουβής Ιωαννίδης και Φειδίας Δημητρίου.

Το Τραστ την περίοδο 1934-35 διέθετε την καλύτερη επίθεση του
πρωταθλήματος. Σημείωσε 42 τέρματα στο πρωτάθλημα (και 9
στο κύπελλο). Το φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη σελίδα 61 του
βιβλίου είναι από τη νίκη του Τραστ επί της Ανόρθωσης με 4-0, στο
ΓΣΠ στις 31 Μαρτίου 1935.

Τιμή στον Παρέλλη από τον Δήμο Στροβόλου
Κατά τη διάρκεια τελετής για βράβευση
των αθλητών και των σωματείων του
Στροβόλου, ο τοπικός δήμος τίμησε τον
αθλητή του ΓΣΠ Απόστολο Παρέλλη για
την επίδοσή του στους πρόσφατους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες. Η τελετή έγινε
στις 24 Νοεμβρίου 2014.
Ο Απόστολος Παρέλλης κατέκτησε το
αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία (με βολή
στα 63,32 μ. στη δεύτερη προσπάθεια),
στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στη
Γλασκώβη.

7

ποδόσφαιρο

ΑΠΟΕΛ Birthday Fan Day
Όλοι οι φίλοι της ομάδας του ΑΠΟΕΛ ήταν καλεσμένοι στο Birthday Fan Day που έγινε το
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 στο ΓΣΠ.
Η ομάδα της Λευκωσίας γιόρτασε φέτος τα 88
της χρόνια! Η γιορτή στο ΓΣΠ διήρκεσε από τις
11:00 μέχρι τις 16:00.
Ήταν μια μέρα χαράς και διασκέδασης για τους
φίλους του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι απόλαυσαν το
Fan Day της ομάδας τους ενώ και ο κ. Βάσος
Ηλιάδης έσβησε τα κεράκια της τούρτας!
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν τα παιδιά, οι γονείς και όλοι γενικά οι ΑΠΟΕΛίστες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να περάσουν ένα ευχάριστο πεντάωρο συμμετέχοντας σε δραστηριότητες με
κύριο θέμα τον ΑΠΟΕΛ. Όλες οι δραστηριότη-

τες ξεκινούσαν από τη δυτική πλευρά του στεγασμένου χώρου του Σταδίου ΓΣΠ και οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν μια κυκλική πορεία
καταλήγοντας ξανά στη δυτική πλευρά. Η είσοδος αποτελείτο από μια τεράστια αψίδα. Όλοι οι
φίλοι της ομάδας πέρασαν από τον χώρο όπου
οι ποδοσφαιριστές υπέγραφαν αυτόγραφα.
Στον χώρο του συνεδριακού του ΓΣΠ, λειτούργησε έκθεση ιστορικών εμφανίσεων ΑΠΟΕΛ.
Οι φανέλες εκτέθηκαν σε ειδικές βιτρίνες.
Η όλη εκδήλωση υποστηριζόταν και από τη νεοσύστατη ομάδα Εθελοντών του ΑΠΟΕΛ που
βρίσκονταν σε όλο τον χώρο και βοηθούσαν
τον κόσμο να συμμετάσχει στις διάφορες δραστηριότητες.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Άρχισε ο δεύτερος γύρος

Ολοκληρώθηκε την 1η Δεκεμβρίου ο πρώτος γύρος του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Α' Κατηγορίας. Ο δεύτερος γύρος άρχισε στις 5 Δεκεμβρίου 2013. Ο τρίτος γύρος του πρωταθλήματος θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2015.
Οι δύο ομάδες που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ ως έδρα τους, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, ολοκλήρωσαν τον
πρώτο γύρο (11η αγωνιστική) με τον μεταξύ τους αγώνα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 και θα
παίξουν μεταξύ τους για τον δεύτερο γύρο στις 21 Φεβρουαρίου 2015 (τελευταία αγωνιστική της
κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος!).
Για το Κύπελλο η Ομόνοια αγωνίστηκε στο ΓΣΠ, απέναντι στην Αγία Νάπα (πρώτος αγώνας), την
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015, για τον δεύτερο γύρο, ενώ το ΑΠΟΕΛ έδωσε τον επαναληπτικό
αγώνα του απέναντι στον Ολυμπιακό στις 21 Ιανουαρίου 2015.

Cyprus Women’s Cup 2015
Για άλλη μία χρονιά το Στάδιο ΓΣΠ θα φιλοξενήσει αγώνες για τον θεσμό του διεθνούς Cyprus
Women’s Cup.
Στη διοργάνωση του 2015 θα συμμετάσχουν οι Εθνικές Ομάδες γυναικών της Σκοτίας, της Αγγλίας, της
Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Νοτίου Κορέας, του Βελγίου,
της Τσεχίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Μεξικού.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 4 μέχρι τις 11
Μαρτίου 2015.

Τέλος στην Ευρώπη
για φέτος
Το ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, οι δύο
φετινοί εκπρόσωποι της Κύπρου στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ολοκλήρωσαν τον Δεκέμβριο τις υποχρεώσεις
τους. Καμιά από τις δύο κυπριακές ομάδες δεν
προκρίθηκε στην επόμενη φάση των θεσμών
στους οποίους αγωνίστηκαν.
Στις 25 Νοεμβρίου 2014 το ΑΠΟΕΛ έδωσε στο ΓΣΠ τον αγώνα του με την ισπανική
Μπαρτσελόνα. Ο αγώνας αυτός είναι ιστορικός για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αφού
ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι σημείωσε το 72ο, το
73ο και το 74ο γκολ του στις ευρωπαϊκές
διασυλλογικές διοργανώσεις. Εξάλλου, ο
Τσάβι Χερνάντεζ της Μπαρτσελόνα έδωσε εκείνη τη μέρα τον 145ο αγώνα του στο
Champions League.
Ο Απόλλωνας τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο έπαιξε στο ΓΣΠ με τη γερμανική Μενχενγκλάντμπαχ (6 Νοεμβρίου 2014) και την ισπανική Βιγιαρεάλ (στις 11 Δεκεμβρίου 2014).
Αξίζει να σημειωθεί η UEFA έδωσε, για ακόμη
μια φορά, τα εύσημα στον ΓΣΠ και το προσωπικό του για την άρτια διοργάνωση των αγώνων για τους ομίλους του Champions League
και Europa League.
Οι εγκαταστάσεις του ΓΣΠ αναβαθμίζονται
συνεχώς, σύμφωνα με τα κριτήρια της UEFA,
ώστε να παραμένει στην ανώτατη κατηγορία
(το μοναδικό στην Κύπρο).
Το στάδιο, το 2014, έτυχε αναφοράς στο
ετήσιο συνέδριο ασφάλειας της UEFA για τις
διαδικασίες και διευκολύνσεις για άτομα με
κινησιακά και άλλα προβλήματα».

