
Ο ΓΣΠ συγχαίρει θερμά την πρωτα-
θλήτρια του Συλλόγου Λεοντία Καλ-
λένου για την κατάκτηση του χρυσού 
μεταλλίου στο άλμα σε ύψος στους 
Παναμερικανικούς αγώνες για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά. Με το άλμα της 
στο 1,93 κατέρριψε για ακόμα μία 
φορά το Παγκύπριο ρεκόρ κλειστού 
στίβου, η δε επίδοσή της είναι καλύτε-
ρη και από το Παγκύπριο ρεκόρ ανοι-
κτού στίβου και στις δύο κατηγορίες. 
Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε 
την κορυφαία αθλήτρια του τόπου, 
για τις εγχώριες διοργανώσεις.
Ο ΓΣΠ συγχαίρει επίσης τον πρω-
ταθλητή του συλλόγου Απόστολο 
Παρέλλη για την επίδοση των 65,04 
μέτρων στη δισκοβολία, που αποτελεί 
τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων 
των εποχών στην Κύπρο. Η επίδο-
ση ήρθε στο πλαίσιο του Χειμερινού 
Πρωταθλήματος Ρίψεων στην Πορ-
τογαλία και ο Απόστολος κατέλαβε 
την τέταρτη θέση.
Συγχαίρουμε επίσης θερμά τον άλλο 
πρωταθλητή μας Χρίστο Δημητρίου, 
που τον περασμένο μήνα κατέκτησε 
το αργυρό μετάλλιο στα 800 μ., στο 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού 
Στίβου στην Κωνσταντινούπολη με 
επίδοση 1.49.30, που αποτελεί νέο 
παγκύπριο ρεκόρ και ανδρών και 
κάτω των 23.
Οι επιτυχίες των αθλητών μας είναι 
μια επιβεβαίωση της σωστής δουλειάς 
που γίνεται στις εγκαταστάσεις του 
Συλλόγου στη Λευκωσία σε επίπεδο 
και ακαδημιών αλλά και εξειδίκευσης 
τόσο από τους προπονητές, αλλά και 
από την ομάδα επιστημονικής υποστή-

ριξης του συλλόγου, και μας γεμίζει με 
αισιοδοξία για το μέλλον. Αποδεικνύε-
ται δε για ακόμα μία φορά ότι η χωρίς 
τυμπανοκρουσίες προσπάθεια που 
γίνεται από τους Γυμναστικούς Συλλό-
γους αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
στην καλλιέργεια και διάδοση του κλα-
σικού αθλητισμού τόσο σε επίπεδο 
ακαδημιών και εξειδικευμένων αθλη-
μάτων, αλλά και σε επίπεδο αθλητών 
κορυφής και πρωταθλητισμού.

Σελίδα 5

Χρίστος Δημητρίου
Συνέντευξη με τον Χρίστο 
Δημητρίου φιλοξενούμε σ’ αυτό 
το τεύχος της εφημερίδας του 
ΓΣΠ, ο οποίος έρχεται από νέο 
Παγκύπριο Ρεκόρ Ανδρών κάτω 
των 23 ετών στα 800 μ. με 1.49.30 
(τον Φεβρουάριο στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου) 
δίνοντας συνέχεια στην πολύ 
καλή παρουσία που είχε στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Κλειστού. Ο Χρίστος κατέκτησε 
το αργυρό μετάλλιο στο 
αγώνισμά του.

Σελίδα 3
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Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ €720.000

Σε πλήρη λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα εισόδων του ΓΣΠ
Η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος ελέγχου εισό-
δων κόστισε στον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια» 
€720.000. Οι 36 είσοδοι που εγκαταστάθηκαν (μπορούν 
σε μία ώρα να εξυπηρετήσουν 22.000 φιλάθλους – όση 
είναι η χωρητικότητα του σταδίου). Το σύστημα αυτό βρί-
σκεται σε μερικά από τα σημαντικότερα στάδια της Ευρώ-
πης και συμβάλλει στη διατήρηση του αθλητικού κέντρου 
του ΓΣΠ ως του μοναδικού εξουσιοδοτημένου από την 
UEFA σταδίου στην Κύπρο για διεξαγωγή ποδοσφαιρι-
κών αγώνων όλων των επιπέδων (προκριματικά EURO, 
Champion League, Europa League).
O ΓΣΠ αναμένει πως θα προκύψει μελλοντικά η απόσβε-
ση της επένδυσης, τόσο από τη μείωση του προσωπικού 

–άρα και των διαφευγόντων εσόδων– από τις εισόδους, 
όσο και από τη βελτίωση των υπηρεσιών που θα προσφέ-
ρει το στάδιο.
Το αυτόματο σύστημα δεν αφορά μόνο τον έλεγχο της ει-
σόδου και την εκμηδένιση των διαφευγόντων εσόδων από 
τα άτομα που εισέρχονταν δωρεάν, αλλά προσφέρει στις 
ομάδες που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, 
μια σειρά από δυνατότητες. Με την αυτόματη καταγραφή 
των στοιχείων των εισιτηρίων που ακυρώνονται στην πόρ-
τα, δίνεται η ευκαιρία στις ομάδες να γνωρίζουν ποιοι είναι 
παρόντες, τι ώρα ήρθαν και πού κάθονται, άρα μπορεί να 
τους προσφερθεί καλύτερη εμπειρία θέασης του αγώνα. 
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ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ο Γυμναστικός σύλλογος «Τα Παγκύπρια» 
συγχαίρει τους αθλητές του

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΕΙΣΠΡΑξΕΙΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 
ΜΕΛΩΝ 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 απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΓΣΠ από την 1η Ιανουαρίου 2014 η 
συνδρομή των μελών μειώθηκε στα 
€100 ετησίως. 



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 ιωαννίδης  Πρόεδρος 
Χριστόδουλος συμεωνίδης Αντιπρόεδρος Διοίκησης
κώστας κωνσταντινίδης Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γεώργιος μιτσίδης Γενικός Γραμματέας
ανδρέας κωνσταντινίδης        Ταμίας
ντίνος μιχαηλίδης Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου
 

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

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015
ΑΠΡΙΛΙΟΣ  
05       ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 
16-17 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α/Γ & Ε/Ν Λευκωσία 
17 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000 Μ.  Λευκωσία 
21 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ Λευκωσία 
24 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Λευκωσία 
25 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΗΒΩΝ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ) Βουκουρέστι/ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
28 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Λευκωσία   
ΜΑΪΟΣ   
02 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Αθήνα 
02-03 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ Νασσάου/ΜΠΑΧΑΜΕΣ 
03 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ …………… 
06-07     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ                                           …………... 
09-10 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ Λάρνακα 
15 IAAF DIAMOND LEAGUE Ντόχα/ΚΑΤΑΡ 
16-17 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΜΑΤΣΕΙΑ» Λευκωσία 
16-17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18 …………… 
17 IAAF DIAMOND LEAGUE  Σαγκάη/KINA 
24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000 Μ. Α/Γ & U23 …………… 
27 ΓΚΑΛΑ ΑΛΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 
30-31 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ……………… 
30 ΙΑAF DIAMOND LEAGUE  Eugene/ΗΠΑ 
30 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 2015 Καλαμάτα/ΕΛΛΑΔΑ 
ΙΟΥΝΙΟΣ   
02-06 ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 
02-03 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΣΡΑΗΛ 
03 ΤΟΦΑΛΕΙΑ 2015 Πάτρα 
04 IAAF DIAMOND LEAGUE Ρώμη/ΙΤΑΛΙΑ 
06 19ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 10.000 Μ. Chia/ΙΤΑΛΙΑ 
06-07 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 Πάφος 
07 IAAF DIAMOND LEAGUE Birmingham/Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
11 IAAF DIAMOND LEAGUE Όσλο/ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
13 IAAF DIAMOND LEAGUE Νέα Υόρκη/ΗΠΑ 
13-14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U23 …………… 
20-21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Stara Zagora/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
27-28 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Λευκωσία 
27-28 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ ……………. 
ΙΟΥΛΙΟΣ   
01-02 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΙΣΡΑΗΛ 
04 14ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOUNTAIN RUNNING Α/Γ- U20 (Up-downhill)       ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
04 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Βουκουρέστι/ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
04 IAAF DIAMOND LEAGUE Παρίσι/ΓΑΛΛΙΑ 
04-05 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Pitesti/ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
04-05 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ …………… 
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Επαρχιακοί Αγώνες Στίβου «Τα Διαγόρεια»
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια», με την ευκαιρία των 
εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 
1955, διοργάνωσε την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, στο Εθνικό 
Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ, τους καθιερωμένους Επαρχιακούς 
Αγώνες Στίβου «Τα Διαγόρεια», στη μνήμη του αείμνηστου Δια-
γόρα Νικολαΐδη, πρώην προέδρου του συλλόγου. Στους αγώ-
νες έλαβαν μέρος, εκτός από τους αθλητές του ΓΣΠ, αθλητές 
του ΓΣΟ και ΓΣΕ. Συμμετείχαν, επίσης, αθλητές από την 
Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία οι οποίοι βρίσκονται 

στην Κύπρο για προετοιμασία στο στάδιο στίβου και διαμένουν 
στις αθλητικές εστίες (Allegra Sports Center) του ΓΣΠ.
Ο Διαγόρας Νικολαΐδης γεννήθηκε το 1906 και πέθανε το 
1968. Νίκησε στους Παγκύπριους του 1924 στη σφαιροβολία. 
Το 1926 έλαβε μέρος στους Δελφικούς Αγώνες και ήρθε 
πρώτος στο πένταθλο. Ο Διαγόρας Νικολαΐδης διετέλεσε 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλ-
λόγου «Τα Παγκύπρια» από 1960 μέχρι το 1968. Ήταν μέλος 
του Συμβουλίου από το 1940.

Ποια χρονιά ξεκίνησες τον αθλητισμό;  Το 
2008, όταν ήμουν 3η γυμνασίου.
Υπάρχουν και άλλοι αθλητές στην οικογένειά 
σου; Ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο στην 
Αναγέννηση Τσερίου. Μέσα από αυτή την ομά-
δα ξεκίνησε και η δική μου ενασχόληση με τον 
αθλητισμό, αλλά τελικά με κέρδισε ο στίβος. 
Τι είναι αυτό που σε κρατά μέχρι σήμερα στον 
αθλητισμό; Αυτό που με κρατά στον αθλητισμό, 
και ειδικότερα στον στίβο, είναι η κατάθεση ψυ-
χής που δίνει ο κάθε αθλητής στην προπόνηση 
και στον αγώνα. Δεν έχει να κάνει ούτε με μετάλ-
λια ούτε με ρεκόρ, αλλά με το να ξεπερνάς τα 
δικά σου όρια και να βγαίνεις νικητής στη μάχη 
με τον εαυτό σου.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αγωνίσμα-
τός σου; Τα 800 μέτρα είναι ένα αγώνισμα στο 
οποίο χρειάζεσαι ταχύτητα, αντοχή, δύναμη, 
μυαλό, πάθος και άλλα πολλά. Βρίσκεται ακρι-
βώς στη μέση των αγωνισμάτων ταχύτητας και 
αντοχής, πράγμα που το κάνει συναρπαστικό. 
Τι προσφέρει το άθλημα αυτό στον οργανι-
σμό ενός αθλητή; Γενικότερα ο αθλητισμός 
συνεπάγεται υγεία, χαρά και πειθαρχία. Το αγώ-
νισμα των 800 μ. προσφέρει σε έναν οργανισμό 
κυρίως ανθεκτικότητα και δύναμη.
Ποια χρονιά θεωρείς την πιο επιτυχημένη 
σου;  Θεωρώ την πιο επιτυχημένη μου χρονιά 
τη φετινή, καθώς πέτυχα παγκύπριο ρεκόρ στην 

κατηγορία των Αντρών και Κάτω των 23 στον 
κλειστό στίβο.
Θεωρείς το γεγονός ότι είσαι αθλητής του 
ΓΣΠ ένα πλεονέκτημα για την καριέρα σου; 
Ο σύλλογός μου με στηρίζει οικονομικά και τον 
ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου προσέφερε 
ειδικά τις δύο τελευταίες χρονιές, οι οποίες ήταν 
αρκετά δύσκολες λόγω τραυματισμών. Ιδιαίτερα, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντίνο Μιχα-
ηλίδη, ο οποίος πάντοτε άκουγε τα προβλήματα 

των αθλητών και προσπαθούσε να βρει λύσεις. 
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι στις μέρες μας όλοι 
όσοι κάνουν πρωταθλητισμό ντοπάρονται. 
Τι απαντάς; Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά 
κρούσματα ντοπαρίσματος στον στίβο. Είναι όμως 
άδικο να υποστηρίζουμε ότι όποιος αθλητής βρί-
σκεται σε υψηλό επίπεδο παίρνει απαγορευμένες 
ουσίες! Πιστεύω πως υπάρχουν πολλοί πρωτα-
θλητές που αγωνίζονται με τις φυσικές τους δυνά-
μεις και καταφέρνουν να διακρίνονται. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«η πιο επιτυχημένη μου χρονιά η φετινή»
n	  Αγώνισμα: 800 μ.

n	  Ημερομηνία γεννήσεως: 22 σεπτεμβρίου 1993

n	  Τόπος γεννήσεως: λευκωσία

n	  Προπονητής: σπύρος σπύρου

n	  Ατομική επίδοση: 1΄49΄΄30 (i)

n	  Σπουδές/εργασία: Φοιτητής στο Τμήμα Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου κύπρου

n	  Μεγαλύτερες διακρίσεις: 6η θέση στην προκριματική 

φάση της ευρώπης για το Youth Olympic Games στη 

μόσχα (2010), 2η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 

κλειστού στίβου (2015), 1η θέση στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα κλειστού στίβου (2015), 1η θέση στο 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα στα 800 και 1500 μ. (2012).

n	  Επόμενος αγωνιστικός στόχος: διάκριση στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23.

Από νωρίς το 2015 έδειξε πολύ 
θετικούς οιωνούς για τον Χρίστο 
Δημητρίου! Ο πρωταθλητής 
μεσαίων αποστάσεων του ΓΣΠ 
πέτυχε ήδη μία πρώτη και μία 
δεύτερη νίκη σε κλειστούς αγώνες 
και μπαίνει με ανεβασμένο ηθικό 
στους αγώνες που ακολουθούν από 
τον Απρίλιο και όλο το καλοκαίρι!

Θέληση και η αφοσίωση
Η αγωνιστική χρονιά 2014-2015 άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς για τον αθλητή του συλλόγου 
μας Χρίστο Δημητρίου. Μετά από τρία χρόνια ταλαιπωρίας με τραυματισμούς και με μοναδική στή-
ριξη από τον σύλλογό μας, τον ΓΣΠ, κατάφερε να επανέλθει. Οι ατυχίες ευτυχώς, αντί να τον απο-
γοητεύσουν, τον έκαναν πολύ πιο δυνατό και έτσι με την πρώτη συμμετοχή του σε αγώνες κλειστού 
Στίβου κατάφερε να πετύχει νέο Παγκύπριο Ρεκόρ κλειστού στίβου στα 800 μ. με επίδοση 1΄49΄́ 30. 
(Είναι κάτοχος και της Παγκύπριας εφηβικής επίδοσης στον ανοιχτό στίβο στα 800 μ. με 1΄49΄́ 39.)
Η θέληση και η αφοσίωση που δείχνει ο Χρίστος για να πετύχει τους στόχους του, κάνει όσους είναι 
κοντά του και εμένα ιδιαίτερα να νιώθουμε δικαιωμένοι για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που του 
δείχνουμε. Εγώ ως προπονητής του όλα αυτά τα χρόνια είμαι βέβαιος και πιστεύω ότι είναι θέμα 
χρόνου να καταφέρει πολύ μεγάλες επιδόσεις. 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ
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ΚΟΣΤΙΣΕ ΣΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ» €720.000

λειτούργησε το ηλεκτρονικό 
σύστημα εισόδων στο ΓσΠ
Ο εκσυγχρονισμός του αθλητικού 

κέντρου του ΓΣΠ δεν σταμάτησε 

ποτέ από τη μέρα που λειτούργησε. 

Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα 

είναι το μοναδικό εξουσιοδοτημένο 

από την UEFA στάδιο στην Κύπρο για 

διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων 

όλων των επιπέδων.

Σε συνέντευξή του στην εφημερί-

δα «Καθημερινή», ο γενικός διευ-

θυντής του ΓΣΠ Φοίβος Κωνστα-

ντινίδης έδωσε όλα τα στοιχεία 

για αυτή την επένδυση του ΓΣΠ 

και για τα οφέλη που μπορεί να 

έχει τόσο ο ΓΣΠ όσο και οι δύο 

ομάδες της Λευκωσίας που το 

χρησιμοποιούν ως έδρα τους. Ο 

κ. Κωνσταντινίδης τόνισε επίσης 

ότι ο ΓΣΠ δεν είναι κερδοσκοπι-

κός οργανισμός, αλλά προχωρεί 

σε επενδύσεις με σκοπό τη βελ-

τίωση των εγκαταστάσεων για τους αθλητές. 

«Επενδύουμε το περίσσευμά μας εντός, στις 

εγκαταστάσεις και στους αθλητές (σ.σ. η ομά-

δα στίβου του ΓΣΠ είναι η μεγαλύτερη στην 

Κύπρο με εκατοντάδες αθλητές να προπο-

νούνται εκεί καθημερινά). Σκοπός μας είναι 

να ανταποκριθούμε στο καταστατικό μας, που 

μιλάει για διάδοση του κλασικού αθλητισμού 

στη Λευκωσία και άθληση της νεολαίας της 

επαρχίας μας. Από κει και πέρα, το στάδιο πο-

δοσφαίρου βρίσκεται στις ψηλές κατηγορίες 

της UEFA επειδή ξοδεύουμε από την τσέπη 

μας. Ξοδέψαμε πάνω από €1,5 εκατ. τα τε-

λευταία χρόνια για να ανταποκρινόμαστε στο 

επίπεδο που θέλουμε και να βελτιώνουμε τις 

υπηρεσίες μας σε τέτοιο επίπεδο για να μπο-

ρέσουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και 

μελλοντικά», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κων-

σταντινίδης. 

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, η εγκατά-

σταση του αυτόματου συστήματος ελέγχου 

εισόδων κόστισε στον Γυμναστικό Σύλλογο 

«Τα Παγκύπρια» €720.000. «Οι 36 είσοδοι 

που εγκαταστάθηκαν (μπορούν σε μία ώρα 

να εξυπηρετήσουν 22.000 φιλάθλους – όση 

είναι η χωρητικότητα του σταδίου)», είπε ο κ. 

Κωνσταντινίδης, «κόστισαν €680.000, ενώ 

η συντήρηση για τον πρώτο χρόνο, από την 

εταιρεία που ανέλαβε το project, θα κοστίσει 

επιπλέον €40.000. Από κει και πέρα, €80.000 

ευρώ θα κοστίζει ετησίως η συντήρηση του 

συστήματος, που απαντάται σε μερικά από τα 

σημαντικότερα στάδια της Ευρώπης».

Ο διευθυντής του ΓΣΠ τόνισε ότι, για τη χρη-

ματοδότηση του έργου, ο ΓΣΠ προχώρησε 

σε λήψη δύο δανείων, ύψους €350.000 και 

€370.000. Οι άνθρωποι του Γυμναστικού 

Συλλόγου περιμένουν πως θα προκύψει μελ-

λοντικά η απόσβεση της επένδυσης, τόσο 

από τη μείωση του προσωπικού –άρα και των 

διαφευγόντων εσόδων– από τις εισόδους, 

όσο και από τη βελτίωση των υπηρεσιών που 

θα προσφέρει το στάδιο.

«Προχωρήσαμε στην εγκατάσταση του αυ-

τόματου συστήματος ελέγχου εισόδου για 

δύο λόγους», σημείωσε ο Φοίβος Κωνστα-

ντινίδης: «Πρώτο, έπρεπε να ανταποκρι-

θούμε στο αίτημα της UEFA που ζητούσε 

να προσφέρουν τα γήπεδα τον σύγχρονο 

αυτόματο online έλεγχο έκδοσης εισιτηρίων 

και εισόδου, για να μπορούμε να συνεχίσου-

με να φιλοξενούμε αγώνες στο επίπεδο που 

φιλοξενούσαμε μέχρι τώρα. Και το δεύτερο, 

για να μεγιστοποιήσουμε τα έσοδά μας μέσα 

από την αύξηση των εισιτηρίων και τη βελτίω-

ση των υπηρεσιών». Σημείωσε, επίσης, πως 

το πόσο γρήγορα θα έρθει η απόσβεση της 

επένδυσης «δεν είναι ζητούμενο, όμως σί-

γουρα θα έρθει. Αυτό θα εξαρτηθεί από το 

ποιες από τις δυνατότητες του νέου συστήμα-

τος θα εκμεταλλευτούν οι ομάδες. Για κάθε 

ευρώ που θα κερδίζει ο ΓΣΠ από τη χρήση 

του συστήματος, τα σωματεία θα κερδίζουν 

τα πολλαπλάσια, αφού το στάδιο παίρνει 

ποσό μικρότερο από τα σωματεία την ημέρα 

του αγώνα».

Το αυτόματο σύστημα δεν αφορά μόνο τον 

έλεγχο της εισόδου και την εκμηδένιση των 

διαφευγόντων εσόδων από τα άτομα που 

Ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ, σε συνέντευξή του, έδωσε 
όλα τα στοιχεία για το κόστος αλλά και τα οφέλη του 

αυτόματου συστήματος εισόδων

εισέρχονταν δωρεάν, αλλά προσφέρει στις 

ομάδες που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ, ΑΠΟΕΛ 

και Ομόνοια, μια σειρά από δυνατότητες. Με 

την αυτόματη καταγραφή των στοιχείων των 

εισιτηρίων που ακυρώνονται στην πόρτα, δί-

νεται η ευκαιρία στις ομάδες να γνωρίζουν 

ποιοι είναι παρόντες, τι ώρα ήρθαν και πού 

κάθονται, άρα μπορεί να τους προσφερθεί 

καλύτερη εμπειρία θέασης του αγώνα.

Εγκατάσταση CCTV
Ο διευθυντής του ΓΣΠ στη συνέντευξή του 

αποκάλυψε επίσης ότι ο ΓΣΠ θα εγκαταστή-

σει στο στάδιο κλειστό κύκλωμα τηλεόρα-

σης. Το παλιό σύστημα με τις 42 κάμερες θα 

αντικατασταθεί από 105 κάμερες τελευταίου 

τύπου (όπως στα βρετανικά στάδια Webley 

και Emirates). Το σύστημα θα λειτουργήσει 

με την έναρξη της νέας σεζόν και χρηματο-

δοτείται από ειδικά κονδύλια του ΚΟΑ. Κομ-

μάτι της συμφωνίας με τον ΚΟΑ είναι η με-

τεγκατάσταση των 42 παλαιότερων καμερών 

στα κλειστά στάδια Ελευθερία, Λευκόθεο 

και Κίτιον, όπου ο καλύτερος φωτισμός και 

οι μικρότερες αποστάσεις τις κάνουν ιδανι-

κές. Το νέο σύστημα κλειστού κυκλώματος 

θα μπορεί να κάνει μέχρι και ταυτοποίηση 

προσώπου, συνδεόμενη με την τράπεζα δε-

δομένων που θα προκύψει από τη λειτουρ-

γία του νόμου κατά της βίας στα γήπεδα.

Με την εγκατάσταση του νέου κλειστού κυ-

κλώματος θα πρέπει να αφαιρεθεί το δίκτυ 

που τοποθετήθηκε μπροστά από τη βόρεια 

και τη νότια κερκίδα, αφού η υψηλή ανάλυ-

ση των καμερών είναι τέτοια που το δίκτυ θα 

λειτουργεί εις βάρος του συστήματος. 

Πισίνα
Μια άλλη επένδυση που θα ακολουθήσει το 

καλοκαίρι είναι η δημιουργία πισίνας στον 

χώρο απέναντι από το βοηθητικό γήπεδο, η 

οποία αποτελεί απαίτηση των ξένων και Κυ-

πρίων αθλητών που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ 

ως χώρο προπόνησης. 

ΝΕΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΙΒΟ

Χρυσό στους Παναμερικανικούς από τη Λεοντία
Παγκύπριο ρεκόρ στον κλειστό στίβο πέτυχε 
το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 η Λεοντία Καλ-
λένου! Η 20χρονη αθλήτρια του ΓΣΠ πέρασε 
τον πήχη στα 1,93 μ., ένα άλμα που της έδωσε 
την πρωτιά στους Παναμερικανικούς για τρίτη 
συνεχόμενη φορά. Η νέα κατάκτηση του 
χρυσού μεταλλίου στους τελικούς κλειστού 
του NCAA αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες 
επιτυχίες του κυπριακού στίβου.
Στους τελικούς του NCAA στην πολιτεία 
Άρκανσο των ΗΠΑ, νωρίς το πρωί του 
Σαββάτου (ώρα Κύπρου), όπου συμμετείχαν 
οι 15 κορυφαίες αθλήτριες του ύψους στον 
κολεγιακό αθλητισμό, η Καλλένου πέρασε 
χωρίς απώλειες μέχρι το 1,90 μ., ισοφαρίζο-
ντας το (δικό της) Παγκύπριο ρεκόρ κλειστού. 
Ακολούθως δοκίμασε στο 1,93 μ., περνώντας 
τον πήχη στην τρίτη προσπάθεια. 
Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τη 
Λεοντία Καλλένου στους Παναμερικανικούς 
Αγώνες του NCAA αποτελεί τεράστια επιτυχία 
για τον κυπριακό αθλητισμό, αφού ο ανταγωνι-

σμός στον αμερικανικό στίβο είναι ο υψηλότε-
ρος στον κόσμο. Απόδειξη της επιτυχίας της 
Λεοντίας είναι το γεμάτο κλειστό, αλλά και οι 
δεκάδες δημοσιογράφοι που κυνήγησαν μια 
δήλωση της Κύπριας, μετά τη νίκη της.
Όσον αφορά την Παγκύπρια επίδοση, το 1,93 
μ. όχι μόνο θα έβαζε τη Λεοντία στον τελικό 
του πρόσφατου Πανευρωπαϊκού Κλειστού 
στην Πράγα, αλλά θα την έφερνε και κοντά 
στα μετάλλια, τα οποία κρίθηκαν στο 1,94 μ.
Το 2015 είναι προ-Ολυμπιακή χρονιά, με την 
πρόκριση για το Ρίο σε ό,τι αφορά τον στίβο, 
να ξεκινά την 1η Μαΐου. Η IAAF δεν έχει 
ανακοινώσει ακόμη τα όρια πρόκρισης (θα το 
κάνει τον Απρίλη), όμως αξίζει να τονιστεί πως 
στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το ψηλό 
όριο ήταν στο 1,95 μ. και το χαμηλό στο 1,92 
μ., επιδόσεις που η Λεοντία διαθέτει.
Με την κατάκτηση του χρυσού στους Παναμε-
ρικανικούς κλειστού, η Λεοντία συγκεντρώνε-
ται πλέον στη σεζόν του ανοικτού στίβου, που 
ξεκινά αυτό το διάστημα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι την 1η Μαρτίου 
2015, η Λεοντία είχε ισοφαρίσει το (δικό της) 
Παγκύπριο ρεκόρ στον κλειστό στίβο. Πέρασε 
τον πήχη στα 1,90 μ. στους τελικούς του 
Southeastern Conference του NCAA, κατα-
κτώντας παράλληλα και το χρυσό μετάλλιο 
στους αγώνες που διεξήχθησαν στο Λέξιν-
γκτον του Κεντάκι.

ΕΚΑΝΕ ΕΠΙΔΟΣΗ 65,04 Μ.

O Παρέλλης πάει… Πεκίνο!
Με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων 
των εποχών για την Κύπρο, ο 29χρονος 
δισκοβόλος του ΓΣΠ Απόστολος Πα-
ρέλλης πήρε το όριο για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του Πεκίνου.
Ο Απόστολος Παρέλλης, στις 14 Μαρ-
τίου 2015, έκανε επίδοση 65,04 μ. στο 
Ευρωπαϊκό Χειμερινό Κύπελλο Ρίψεων 
στη Λεϊρία της Πορτογαλίας, περνώντας 
μόλις για δεύτερη φορά τα 65 μέτρα 
στην καριέρα του. Θυμίζουμε πως το 
Παγκύπριο ρεκόρ 65,36 μ. ανήκει στον 
Παρέλλη από το 2012.
Με το 65,04 μ. ο Απόστολος εξασφά-
λισε παράλληλα την πρόκριση για το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που θα 
διεξαχθεί τέλη Αυγούστου στο Πεκίνο.
Πέρα από το εντυπωσιακό 65,04 μ., 
στον πρώτο αγώνα της χρονιάς για τον 
αθλητή του ΓΣΠ, στη Λεϊρία ξεπέρασε 
άλλες δύο φορές τα 64 μέτρα, με βολές 
στα 64,22 μ. και στα 64,15 μ.! Το πόσο 
σπουδαίο αγώνα έκανε ο Παρέλλης, 
φαίνεται από το γεγονός πως μετά το 
65,36 μ. του 2012, η δεύτερη καλύτερη 
επίδοση που είχε ο ίδιος ήταν το 63,89 μ. 
από τα «Μάτσεια» του 2014!
Στο Ευρωπαϊκό Χειμερινό Κύπελλο Ρί-
ψεων στην Πορτογαλία, ο Παρέλλης με 
το 65,04 μ. πήρε την 4η θέση. Το χρυσό 
πήγε στον Εσθονό Martin Kupper (66,67 
μ.), το αργυρό στον Λιθουανό Andrius 
Gudzius (65,51 μ.) και το χάλκινο στον 
Ρώσο Viktor Butenko (65,44 μ.). 



Μεγάλης κλίμακας ασκήσεις διεξήχθησαν από 

τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου μέχρι την Παρα-

σκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 από μέλη των 

Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας, στο πλαί-

σιο της επανεκπαίδευσης του προσωπικού στην 

ενότητα της αντιμετώπισης επεισοδίων σε ψηλά 

κτίρια. Στις οκτώ συνολικά ασκήσεις που διεξή-

χθησαν έλαβαν μέρος μέλη και των τεσσάρων 

σταθμών της πόλεως της Λευκωσίας και του 

Σταθμού Υπαίθρου Ευρύχου. Σε κάθε άσκηση 

πήραν μέρος από 12 μέχρι 16 άτομα.

Το σενάριο περιλάμβανε κατάσβεση πυρκαγιών 

σε διάφορα σημεία του σταδίου ΓΣΠ τις οποίες 

άναψαν φίλαθλοι μετά από επεισόδια και διακο-

πή του αγώνα. Η αστυνομία εκκένωσε το στάδιο 

και εντόπισε πυρκαγιά στα θεωρεία του σταδί-

ου που βρίσκονται στο πιο ψηλό του σημείο. Ο 

υπεύθυνος ασφαλείας του σταδίου ενημέρωσε 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι τεχνικός αγνο-

είται και πιθανόν να βρίσκεται εγκλωβισμένος 

στα θεωρεία που καίγονται.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής, κάτω από τσου-

χτερό κρύο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύ-

σκολες συνθήκες μεταφοράς εξοπλισμού σε 

μεγάλη απόσταση και σε αρκετό ύψος και να 

επιχειρήσουν σε στενούς, άγνωστους χώρους 

πλημμυρισμένους με καπνό.

Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αξιολογούνται 

για να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις 

εκεί και όπου χρειάζεται.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, η Αθλη-

τική Επιστημονική Πολιτιστική Ένωση (ΑΘΛΕ-

ΠΕΝ) με την ευκαιρία της επετείου των 121 

χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού ΓΣΠ δι-

οργάνωσε έκθεση ιστορικής αθλητικής φωτο-

γραφίας. Σκοπός της έκθεσης ήταν να αναδει-

χθεί το αθλητικό πνεύμα, η ωραία προσπάθεια 

και η άμιλλα των παλαιών αθλητών, μέσα από 

μια επιλογή φωτογραφιών που αναδείκνυαν το 

μεγαλείο μιας άλλης εποχής και με σκοπό να 

αποτελέσει έμπνευση για τους νέους αθλητές.

 Η έκθεση επικεντρώθηκε κυρίως σε αθλητές 

και αγώνες που έλαβαν χώρα στο παλαιό στά-

διο ΓΣΠ, αλλά τιμής ένεκεν περιλάμβανε φωτο-

γραφίες και άλλων Κυπρίων αθλητών που άφη-

σαν τη σφραγίδα τους στον κυπριακό κλασικό 

αθλητισμό. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε 

βράβευση δύο βετεράνων αθλητών: του πρώ-

ην πρωταθλητή Κύπρου και Ελλάδος, Βαλκανι-

ονίκη και Μεσογειονίκη, προπονητή Βασίλειου 

Χειμωνή και του πρώην πρωταθλητή μεγάλων 

αποστάσεων και στατιστικολόγου της ΚΟΕΑΣ 

Ευθύμιου Λοϊζή. Οι δύο μεγάλοι αθλητές τι-

μήθηκαν για την πολυδιάστατη και πολύχρονη 

προσφορά τους στον κυπριακό και τον ελληνι-

κό αθλητισμό.

Ο Βασίλης Χειμωνής ήταν άνθρωπος που κα-

τάφερε να καταρρίψει την επίδοση του Στέλιου 

Κυριακίδη και να δημιουργήσει ένα νέο παγκύ-

πριο ρεκόρ στον Μαραθώνιο δρόμο. Κέρδισε 

πρώτες νίκες σε Μαθητικούς, Παγκύπριους 

και Πανελλήνιους αγώνες στα 5.000 μ. και τα 

10.000 μ. δημιουργώντας νέες παγκύπριες και 

πανελλήνιες επιδόσεις. Είναι προπονητής στί-

βου στον σύλλογο του ΓΣΠ

Ο Ευθύμιος Λοϊζή ασχολείται με τον στίβο 

περίπου 50 χρόνια. Συμμετείχε σε 45 διοργα-

νώσεις Παγκυπρίων Αγώνων και κατατάχθη-

κε 41 φορές στην εξάδα των αγωνισμάτων 

στα οποία λάμβανε μέρος. Τερμάτισε 38 φο-

ρές σε Μαραθώνιο δρόμο. Σε ηλικία 39 ετών 

κέρδισε πρώτη θέση στο αγώνισμα των 3.000 

μ. με φυσικά εμπόδια. Η παρουσία του στον 

κλασικό αθλητισμό δεν περιορίζεται μόνο 

στον αγωνιστικό τομέα αλλά επεκτείνεται και 

στον οργανωτικό τομέα της Ομοσπονδίας 

του Στίβου (ΚΟΕΑΣ) αφού είναι υπάλληλός 

της για 40 χρόνια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας του ΓΣΠ 

και αντιπρόεδρος της ΚΟΕΑΣ Γιώργος Μιτσί-

δης, ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ Φοίβος 

Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου 

Γυμναστών Κύπρου Παρασκευάς Σαμάρας, οι 

επιθεωρήτριες Φυσικής Αγωγής του υπουργεί-

ου Παιδείας Κάλλη Χατζηιωσήφ και Ελευθερία 

Χατζηστεφάνου καθώς και ο πρώην πρόεδρος 

του ΚΟΑ Πάμπος Στυλιανού. 

Από φέτος το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε να προσφέρει πρόγραμμα σπουδών 

«Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής». Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται και πρα-

κτικά μαθήματα στα οποία απαιτείται η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Το τετράμηνο Φεβρουάριος-Μάιος 2015 στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχει το μάθημα της 

«Διδασκαλίας Κλασικού Αθλητισμού» το οποίο πραγματοποιείται τις εγκαταστάσεις στίβου του 

ΓΣΠ. Η χρήση γίνεται κάθε Τετάρτη μεταξύ 8:30-14:30. Κάθε τάξη αποτελείται από 15 άτομα. 

Νικητής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου Ανδρών αναδείχθηκε ο Αχμέτ Κασα-

χούν Κέμπελ του ΓΣΠ με 2.46.05. Στη δεύτερη θέση ήταν ο αθλητής του ΓΣΟ Michael Keenan με 

2.51.04 και τρίτος ο Παναγιώτης Στυλιανού του ΓΣΠ με 3.07.19.

Ο Μαραθώνιος διεξήχθη στις 29 Μαρτίου στη Λεμεσό με διοργανωτή τον ΓΣΟ.

Το Πρωτάθλημα Μαραθωνίου εντάσσεται στα πλαίσια του φετινού Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 

Ανδρών – Γυναικών που θα γίνει στις 27 και 28 Ιουνίου στη Λευκωσία. Μέχρι στιγμής ο ΓΣΠ προ-

ηγείται στη βαθμολογία τόσο στους Άνδρες όσο και στις Γυναίκες.

Χρήση ΓΣΠ από Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Παγκύπριο Πρωτάθλημα και Ανοικτό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου

www.gsp.org.cyMAPTIOΣ 2015 εκδηλώσεις
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Εικόνες από το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το 
παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το κυπρι-
ακό 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.

63οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Στίβου Σχολείων Μέσης και Γενικής Εκπαίδευσης εις μνήμην Άκη Κλεάνθους

ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΓΣΠ

εκπαίδευση πυροσβεστών στην αντιμετώπιση 
επεισοδίων σε Ψηλά κτίρια

από τη σελίδα 62 του βιβλίου. αγώνας στον οποίο το ΤρασΤ έχασε 
από την Τουρκική λέσχη με 9-1, μέσα στο ΓσΠ, στις 9 ιουνίου 1935. 
Ήταν η μοναδική ήττα του ΤρασΤ στο πρωτάθλημα εκείνης της 
περιόδου. μια βδομάδα προηγουμένως το ΤρασΤ είχε αναδειχθεί 
και μαθηματικά πρωταθλητής. Το ΤρασΤ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 
7 παίκτες, καθώς δεν υπήρχαν αλλαγές την τότε εποχή. Το 9-1 ήταν η 
μεγαλύτερη ήττα που δέχθηκε το ΤρασΤ στην ιστορία του.

από τη σελίδα 63 του βιβλίου. στη φωτογραφία ποδοσφαιριστές του 
αΠοελ και του ΤρασΤ, στο παλιό ΓσΠ, το 1933, πριν από τον μεταξύ 
τους αγώνα. με το σχήμα «ν» στις φανέλες τους οι παίκτες του ΤρασΤ. 
Τη δεκαετία του ’30 οι αγώνες αΠοελ-ΤρασΤ ήταν το κλασικό τοπικό 
ντέρμπι της λευκωσίας. Όρθιοι από αριστερά: σμυρνιός, κεραυνός, 
Θαλασσινός, Τσίγκης, κραμβής, Τσατιρτσιάν, κωνσταντινίδης, ευρής, 
νεοφυτίδης, μαύρος, Χαραλαμπίδης, αράμ. καθήμενοι: Πέτσας, 
δημητρίου, Πιτέρας, νάταρ, άγνωστος, σαλακιάν, ιωαννίδης.

εκδηλώσεις

Θέλετε κάτι διαφορετικό για το πάρτι 
γενεθλίων του παιδιού σας;

Παιδικά πάρτι 
στο Στάδιο ΓΣΠ

it’s time to score
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

it’s time to celebrate
It’s time to play

Ο ΓΣΠ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 121 ΧΡΟΝΙΑ

Έκθεση ιστορικής αθλητικής φωτογραφίας

Πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Στάδιο Στίβου, στο αθλητικό κέ-
ντρο του ΓΣΠ, στις 12 Μαρτίου 2015, οι Περιφερειακοί Μαθητικοί 
Αγώνες Στίβου Σχολείων Μέσης και Γενικής Εκπαίδευσης εις 
μνήμην Άκη Κλεάνθους. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότε-
ρες και μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις των σχολείων μας, 
τους Περιφερειακούς Μαθητικούς Αγώνες Στίβου Λευκωσίας 
Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης. 
Ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, σε χαιρετι-
σμό του πριν την έναρξη των αγώνων ανέφερε ότι «η διοργάνω-
ση των Περιφερειακών Αγώνων Στίβου, από φέτος, θα φέρει το 
όνομα του μακαριστού πρώην υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 

Άκη Κλεάνθους. Με αυτό τον τρόπο, αναγνωρίζεται έμπρακτα η 
προσφορά του στα κοινά, με αποκορύφωμα την υπηρεσία του στο 
αξίωμα του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. 
Ο Άκης Κλεάνθους ήταν ένας νέος πολιτικός που έχαιρε καθο-
λικής εκτίμησης για τη σοβαρότητα, το ήθος, τη μετριοπάθεια, τη 
μεθοδικότητα και τον συγκροτημένο πολιτικό του λόγο. Με έμφυτη 
σεμνότητα και ευγένεια, ειλικρίνεια και εντιμότητα, δημιούργησε 
έναν νέο κώδικα πολιτικής, ηθικής και θεσμικής συμπεριφοράς, 
δίνοντας το στίγμα του στην πολιτική ζωή του τόπου μας. 
Το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως ένδειξη ελάχιστου 
φόρου τιμής, θα διεξάγει τους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου 
Λυκείων Λευκωσίας στη μνήμη του Άκη Κλεάνθους».



Ολοκληρώθηκαν, στο συνεδριακό κέντρο ρου 
ΓΣΠ, στις 22 Ιανουαρίου 2015, οι εργασίες του 
τριήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου που απευ-
θύνθηκε στους υπεύθυνους ασφαλείας των πο-
δοσφαιρικών γηπέδων Α’ Κατηγορίας και στους 
υπεύθυνους αστυνόμευσης των ποδοσφαιρι-
κών αγώνων που διεξάγονται στα στάδια αυτά.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Επιτροπή 
Επιτηρητών σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, την 
ΚΟΠ και τον ΓΣΠ υπό την καθοδήγηση της 
UEFA. Για τον σκοπό αυτό, πενταμελής ομάδα 
ήρθε από το εξωτερικό και δίδαξε στο σεμινά-
ριο. Την ομάδα αποτελούσαν ο Mark Timmer, 
επικεφαλής σταδίων και ασφάλειας της UEFA, 
ο Kenny Scott, σύμβουλος της UEFA για θέμα-
τα ασφάλειας, ο David Bohanan, μέλος του Πα-
νευρωπαϊκού Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων 
για την ασφάλεια στο ποδόσφαιρο, ο Dr. Steve 
Frosdick, ανεξάρτητος ακαδημαϊκός, ειδικός 
για θέματα ασφάλειας και ο Ged Poynton, επι-
κεφαλής θεμάτων ασφάλειας της Λίβερπουλ. 
 Το σεμινάριο ήταν τριήμερο και ολοκληρώθη-

κε με την επίδοση των διπλωμάτων στους συμ-
μετέχοντες.
Στην τελετή έναρξης του σεμιναρίου, που έγινε 
στην παρουσία του αντιπροέδρου της UEFA κ. 
Μάριου Λευκαρίτη, χαιρετισμό απηύθυναν ο 
υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιω-
νάς Νικολάου, ο αναπληρωτής πρόεδρος της 
ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, η πρόεδρος του ΚΟΑ 
Κλέα Παπαέλληνα και ο πρόεδρος της επιτρο-
πής Επιτηρητών Ανδρέας Λουκά.
Από πλευράς ΓΣΠ, το σεμινάριο παρακολούθη-
σαν οι Φοίβος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Γιαπα-
νάς και Αλέξανδρος Παπαδόπουλος.

Η Εθνική Ελλάδας
του 2004 ήρθε στο ΓΣΠ
Η κάτοχος του Euro 2004, η Εθνική Ελλά-
δας του 2004, έπαιξε στο στάδιο ΓΣΠ, την 
1η Απριλίου 2015. Η ομάδα του Ζαγοράκη, 
του Δέλλα, του Μπασινά, του Χαριστέα, του 
Βρύζα και του Κατσουράνη ήρθε στην
Κύπρο για να αντιμετωπίσει σε φιλικό φιλαν-
θρωπικό αγώνα την Εθνική Κύπρου, αποτε-
λούμενη από πολλά ποδοσφαιρικά αστέρια 
του πρόσφατου παρελθόντος. Οι δοξα-
σμένοι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 
έσμιξαν ξανά και αγωνίστηκαν μπροστά 
στο φίλαθλο κοινό της Κύπρου με στόχο τη 
συλλογή χρημάτων για τους Εθελοντές Για-
τρούς -Κύπρου.
Ο αγώνας παραγματοποιήθηκε με πρωτοβου-
λία του νυν ευρωβουλευτή Θοδωρή Ζαγορά-
κη και της Κυπρίας ευρωβουλευτού Ελένης 
Θεοχάρους, στο ΓΣΠ στη Λευκωσία, την 1η 
Απριλίου 2015. Διοργανωτής του αγώνα ήταν 
ο Δήμος Στροβόλου. Ο ΓΣΠ παραχώρησε 
αφιλοκερδώς το Στάδιο για τον αγώνα.

ποδόσφαιρο

Τριήμερο σεμινάριο για υπεύθυνους 
ασφαλείας ποδοσφαιρικών γηπέδων

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας - Β΄ Φάση - Α΄ Όμιλος

Cyprus Women Cup 2015

Άρχισε στις 7 Μαρτίου 2015, η δεύτερη φάση του 

Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Α΄ 

Κατηγορίας. Οι δύο ομάδες που χρησιμοποιούν 

το ΓΣΠ ως έδρα τους, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, συ-

νεχίζουν στον πρώτο όμιλο, ο οποίος αποτελείται 

από έξι ομάδες (ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Ομόνοια, 

ΑΕΚ, Ανόρθωση και Ερμή).

Επίσης, οι δύο ομάδες της Λευκωσίας συνεχί-

ζουν τις υποχρεώσεις τους στα ημιτελικά του 

Κυπέλλου Κύπρου.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος και του Κυπέλ-

λου (ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί 

στις 20 Μαΐου 2015) θα ολοκληρωθούν στα 

τέλη Μαΐου. Στις 24 Μαρτίου έγινε, στο Συνεδρι-

ακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ, η κλήρωση των 

αγώνων της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου. 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων του 

Κυπέλλου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμμα-

τισμό της ΚΟΠ είναι καθορισμένες για τις 8, 22 

και 29 Απριλίου 2015.

Αγώνες του Cyprus Women Cup (www.
cypruswomenscup.net) φιλοξένησε και φέτος 
το Στάδιο ΓΣΠ. 
Στη φετινή διοργάνωση, που διήρκεσε από τις 
4 μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015, συμμετείχαν 12 
εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων Αγγλία, 
Ιταλία, Φινλανδία, Καναδάς, Ολλανδία, Σκω-
τία, Αυστραλία, Νότιος Κορέα. Πολλές από τις 
εθνικές ομάδες που συμμετείχαν στη φετινή 
διοργάνωση είναι από τις ισχυρότερες στο πα-

γκόσμιο γυναικείο ποδόσφαιρο. 
Στο ΓΣΠ διεξήχθησαν οι αγώνες Νότιος Κο-
ρέα-Ιταλία και Σκωτία-Καναδάς, στις 4 Μαρτί-
ου. Φινλανδία-Ολλανδία και Αυστραλία-Αγγλία, 
στις 6 Μαρτίου. Ιταλία-Καναδάς και Ολλανδία-
Αγγλία στις 9 Μαρτίου καθώς και ο αγώνας κα-
τάταξης για την 7η και 8η θέση, μεταξύ Φινλαν-
δίας-Νοτίου Αφρικής, στις 11 Μαρτίου.
Το φετινό τουρνουά κέρδισε η Αγγλία, νικώ-
ντας στον τελικό τον Καναδά με 1-0.


