
Στην Ολυμπιάδα του Ρίο προκρίθηκε η Κύπρια αθλή-
τρια του ύψους Λεοντία Καλλένου, καθώς η IAAF άλ-
λαξε τα όρια πρόκρισης και με το 1,93 μ. που πέτυχε 
τον περασμένο Μάιο γίνεται η δέκατη εκπρόσωπος της 
Κύπρου στους Ολυμπιακούς του 2016.
Το όριο για την Ολυμπιάδα στο ύψος γυναικών ήταν στο 
1,94 μ. και η περίοδος πρόκρισης ξεκίνησε την 1η Μα-
ΐου 2015. Εντός του 2015 μόλις 24 αθλήτριες ξεπέρα-
σαν τελικά το συγκεκριμένο ύψος, παίρνοντας έτσι το 
εισιτήριο για το Ρίο. Όμως όπως αποδείχτηκε, το 1,94 
μ. ήταν ψηλό όριο, με αποτέλεσμα η IAAF να χρειαστεί 
να αποστείλει προσκλήσεις σε αθλήτριες με επιδόσεις 
1,93 μ. και 1,92 μ.
Η Καλλένου είχε κάνει στις 15 Μαΐου 2015 επίδοση 
1,93 μ., που αποτελεί και νέο Παγκύπριο ρεκόρ. Το 
1,93 μ. είναι η 25η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 
2015 για τον ανοικτό στίβο με την Κύπρια αθλήτρια να 
είναι η μοναδική που πέρασε το συγκεκριμένο ύψος σε 
όλο τον κόσμο. Αυτό γιατί όλες οι αθλήτριες όταν περ-
νούσαν το 1,92 μ., πήγαιναν ακολούθως στο 1,94 μ. για 
να εξασφαλίσουν το όριο. Η Καλλένου, όμως, ατύχησε 

στις 15 Μαΐου, αφού στον συγκεκριμένο αγώνα για το 
NCAA όπου έκανε την επίδοση, ο πήχης από το 1,93 μ. 
πήγε στο 1,96 μ. λόγω του ότι είχαν απομείνει και άλλες 
αθλήτριες στον αγώνα. Η Λεοντία, μάλιστα, παραλίγο 
να περάσει το 1,96 μ. στο δεύτερό της άλμα, όμως 
εν τέλει έμεινε στο 1,93 μ., ένα εκατοστό πίσω από το 
όριο. «Είμαι πολύ χαρούμενη, αφού δεν περίμενα να 
συμβεί κάτι τέτοιο. Είχα ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία 
μου για το 2016 με στόχο να φτάσω νωρίς σε υψηλό 
επίπεδο για να πάρω το όριο. Όμως από τη στιγμή που 
το 1,93 μ. με στέλνει στους Ολυμπιακούς, πλέον μπορώ 
να ηρεμήσω ψυχολογικά και να συγκεντρωθώ αποκλει-
στικά στον αγώνα στο Ρίο», δήλωσε η Λεοντία.
H Λεοντία Καλλένου είναι η τέταρτη αθλήτρια του 
Στίβου που εξασφαλίζει πρόκριση για τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες, μετά τους Κυριάκο Ιωάννου (Ύψος), 
Δημήτρη Χονδροκούκη (Ύψος), και Ραμόνα Παπαϊω-
άννου (200 μ.). 
Μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης στους Ολυμπιακούς 
έχουν πλέον και οι αθλητές του ΓΣΠ Απόστολος Πα-
ρέλλης και Ναταλία Ευαγγελίδου.

Δημήτρης Χονδροκούκης
Ο αθλητής του ύψους, μετά την 
προετοιμασία του στη Νότιο 
Αφρική, μπαίνει στην τελική 
ευθεία για τη συμμετοχή του 
στην Ολυμπιάδα του Ρίο, το 
ερχόμενο καλοκαίρι.

Σελίδα 3
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ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Οι κάρτες των μελών του Συλλόγου είναι έτοιμες και 
άρχισε η παράδοσή τους στα μέλη που εξόφλησαν τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οι εισπράξεις των συν-
δρομών 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, υπάρχει 

σύνδεσμος (link) από την ιστοσελί-
δα 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 τηλέ-
φωνο 22874050.
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Και η Καλλένου πάει Ρίο
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ανακοινώθηκαν πρόσφατα οι νικητές του Διαγωνισμού 

Ζωγραφιάς της Ακαδημίας του ΓΣΠ. Ο διαγωνισμός 

πραγματοποιήθηκε κατά την περσινή αγωνιστική περίο-

δο, μεταξύ των παιδιών της Ακαδημίας Στίβου του ΓΣΠ.

Το 1ο βραβείο έλαβε η ζωγραφιά της Νικολίνας Ψαρά, 

η οποία από φέτος προπονείται με τον προπονητή Πανί-

κο Κυπριανού στα αγωνίσματα αντοχής. Το σχέδιο της 

Νικολίνας θα απεικονίζεται στα διπλώματα τα οποία θα 

δίνονται στους αγώνες στίβου την αγωνιστική περίοδο 

2015-16.

Το 2ο βραβείο έλαβε η Ειρήνη Κωνσταντίνου και το 3ο 

βραβείο η Ελένη Αυγουστή.

Καλλένου και Παρέλλης 
Στους κορυφαίους του κυπριακού 
αθλητισμού για το 2015 
(βραβεύσεις ΕΑΚ).

Σελίδα 4

Φωτοπούλου και Κουντούρη
Με τρία νέα Παγκύπρια Ρεκόρ 
καλωσόρισαν τη νέα χρονιά οι 
αθλήτριες του ΓΣΠ.

Σελίδα 4

Οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφιάς Ακαδημίας ΓΣΠ

Η ζωγραφιά της Νικολίνας Ψαρά που κέρδισε το πρώτο βραβείο.



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
Δημήτρης Ιωάννου 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 2016
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	 	 	

27 ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) 

28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ(Α-Γ/U23/U20/U18) ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΑΡΤΙΟΣ	 	 	

10-11 ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ/ΛΕΜΕΣΟΣ 

11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ / ΛΑΡΝΑΚΑ / ΠΑΦΟΣ / ΤΡΟΟΔΟΣ

12 ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ(Α-Γ/U23/U20/U18) CUPRIJA (ΣΕΡΒΙΑ) 

12-13 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 16ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ (Α-Γ/U23/E-N) ARAD (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 

17-20 ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 16ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ PORTLAND (ΗΠΑ) 

17 ή 18 ΠΕΜΠΤΗ ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ/ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  

26 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ CARDIFF (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 

28-29 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ	 	 	

03 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

05 ΤΡΙΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

10 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΣΟ ΛΕΜΕΣΟΣ 

14 ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 

23-24 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 

ΜΑΪΟΣ	 	 	

06 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ IAAF DIAMOND LEAGUE DOHA (ΚΑΤΑΡ) 

07 ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

10 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΑΘΗΝΑ 

11-12 ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 

14 ΣΑΒΒΑΤΟ IAAF DIAMOND LEAGUE SHANGHAI SHANGHAI (ΚΙΝΑ) 

21 ΣΑΒΒΑΤΟ «ΧΑΝΙΑ 2016» ΧΑΝΙΑ 

20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000 Μ. ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

20-21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΜΑΤΣΕΙΑ» & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

22 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000 Μ. (Α-Γ/U23/U20) ΕΛΛΑΔΑ 

28-29 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U16 ΠΑΦΟΣ 

28 ΣΑΒΒΑΤΟ «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 2016» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

28-29 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) MERSIN (ΤΟΥΡΚΙΑ) 

28 ΣΑΒΒΑΤΟ IAAF DIAMOND LEAGUE EUGENE (ΗΠΑ) 

28-29 ΣΑΒΒΑΤΟ-KYΡΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) LEIRIA (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) 

29 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΙΨΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΕΛΛΑΔΑ) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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www.gsp.org.cy νέοι αθλητές του ΓΣΠ 

Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Αθλητισμό ξεκίνησα από μικρή ηλικία, από τις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού. Στην αρχή ξε-
κίνησα κάνοντας κολύμβηση, ενώ στη συνέ-
χεια ασχολήθηκα με το μπάσκετ. Με τον στί-
βο ασχολούμαι από την ηλικία των 13 ετών, 
τρέχοντας αρχικά μεσαίες αποστάσεις στο 
σωματείο της Βουλιαγμένης, ενώ στη συνέ-
χεια στο ΓΣ Κερατσινίου. Δεν άργησα όμως 
να γνωρίσω και το αγώνισμα του άλματος σε 
ύψος, το οποίο και με κέρδισε.
Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς 
με τον αθλητισμό;
Το οικογενειακό μου περιβάλλον έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο στην ενασχόλησή μου με 
τον αθλητισμό. Οι γονείς μου, που είναι κα-
θηγητές φυσικής αγωγής, μου έδωσαν τα 
ερεθίσματα έτσι ώστε ο αθλητισμός να είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Από την 
άλλη, ο πατέρας μου, όντας παλαιός πρωτα-
θλητής στο άλμα σε ύψος, μου γνώρισε το 
αγώνισμα αυτό.
Πώς αξιολογείς, ως προς τις επιδόσεις 
σου, τη σεζόν που πέρασε;
Η αγωνιστική χρονιά που πέρασε ήταν μια δύ-
σκολη χρονιά, καθώς αντιμετώπισα πολλούς 
τραυματισμούς, ανάμεσά τους και το χρόνιο 
πρόβλημα τενοντοπάθειας στον αχίλλειο τέ-
νοντά μου. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως ήταν 
μια επιτυχημένη χρονιά αφού, παρά τα προ-
βλήματα, κατάφερα να φτάσω τις ατομικές 
μου επιδόσεις, να ισοφαρίσω το Παγκύπριο 
ρεκόρ κλειστού στίβου και να είμαι ένας από 
τους τρεις αθλητές της Κύπρου που μετείχαν 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πεκίνου.
Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου 
αυτή την περίοδο;
Αυτή την περίοδο πραγματοποίησα ένα ση-
μαντικό μέρος της προετοιμασίας μου σε 
προπονητικό κέντρο της Νοτίου Αφρικής. Οι 
καλές καιρικές συνθήκες, αυτή την περίοδο, 

σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστά-
σεις μου επέτρεψαν να προπονηθώ σωστά. 
Οι προπονήσεις μου περιλάμβαναν ασκήσεις 
γενικής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστα-
σης, καθώς και άλματα για βελτίωση της τε-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ρίο
n	  Αγώνισμα: Άλμα σε ύψος
n	  Ημερομηνία γεννήσεως: 26/1/1988
n	  Τόπος γεννήσεως: Μαρούσι, Ελλάδα
n	  Προπονητής: Κυριάκος Χονδροκούκης
n	  Ατομική επίδοση: 2,33 μ.
n	  Σπουδές/Εργασία:  MSc in Advanced 

Computer Science with specialization 
in computer and network security - 
University of Manchester / 2014, BSc 
Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιά / 
2013

n	  Μεγαλύτερες διακρίσεις: 1η θέση στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

n	  Επόμενος αγωνιστικός στόχος: 
Η κατάκτηση ενός μεταλλίου στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο

Προπονητής - γονιός!
Έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν πως οι ιδιότητες προπονητή - γονιού ταυτόχρονα είναι πολύ 
δύσκολες. Ο Δημήτρης κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιδιότητές μου με επι-
τυχία, όχι τόσο τώρα φυσικά στην ηλικία που βρίσκεται αλλά στη δύσκολη περίοδο της εφηβείας.
Αν πρέπει να πω δυο λόγια γι’ αυτόν θα έλεγα πως τον θεωρώ τεράστιο ταλέντο που ακόμα 
κι εμένα έχει εκπλήξει, όχι τόσο με την παγκόσμια νίκη του το 2012 αλλά καταφέρνοντας να 
κάνει σχεδόν το αδύνατον αφού ισοφάρισε το Παγκύπριο ρεκόρ έχοντας ρήξη στον αχίλ-
λειο τένοντα και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από αποχή 
από την προπόνηση για δύο μήνες.
Ο Δημήτρης βάζει στόχο την κορυφή και συνήθως τα καταφέρνει. Έτσι πιστεύω πως θα 
κάνει και φέτος.

Κυριάκος Χονδροκούκης
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χνικής μου. Αργότερα οι προπονήσεις μου θα 

περιλαμβάνουν περισσότερες ασκήσεις για 

τη βελτίωση της αλτικότητας και εκρηκτικότη-

τάς μου, με σκοπό την όσο δυνατόν καλύτερη 

εμφάνισή μου το καλοκαίρι στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες του Ρίο.

Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον, 

μετά τον αθλητισμό;

Παρότι διαμένω τώρα στην Ελλάδα, το τελευ-

ταίο διάστημα επισκέπτομαι την Κύπρο όλο και 

πιο συχνά. Στόχος μου είναι, μετά την αθλητική 

μου καριέρα, να ξεκινήσω και την επαγγελματι-

κή μου σταδιοδρομία στην Κύπρο. Έτσι θα μπο-

ρέσει η παραμονή μου να είναι μόνιμη, πράγμα 

που είναι και η μεγάλη μου επιθυμία.

Έχεις άλλα χόμπι;

Τον ελεύθερό μου χρόνο μ’ αρέσει να παίζω 

μουσική, καθώς και να ενημερώνομαι για θέ-

ματα πληροφορικής και υπολογιστών.

Φωτογραφία από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, τον Αύγουστο του 2015, στο Πιτέστι της Ρουμανίας. Στη μέση ο 
Χονδροκούκης, αριστερά ο Tihomir Ivanov και δεξιά ο Κώστας Μπανιώτης.



Με σύνθημα «Τιμούμε το παρελθόν, στηρί-
ζουμε το μέλλον», η Ένωση Αθλητικογρά-
φων Κύπρου τίμησε, στις 12 Ιανουαρίου 
2016, τους κορυφαίους του κυπριακού 
αθλητισμού για το 2015. Οι αθλητές του ΓΣΠ 
Λεοντία Καλλένου και Απόστολος Παρέλλης 
ψηφίστηκαν ως δεύτεροι κορυφαίοι αθλητές 
στις κατηγορίες τους.
Το αριστείο της ΕΑΚ, που αποτελεί την κο-
ρυφαία διάκριση, απονεμήθηκε στην οικογέ-
νεια του Κύπριου μαραθωνοδρόμου Στέλιου 
Κυριακίδη. Ο Κύπριος αθλητής από τον Στα-
τό της Πάφου, που αγωνιζόταν με τα χρώ-
ματα της Ελλάδας, η οποία τότε μαστιζόταν 
από τη φτώχεια και την ανέχεια, κέρδισε τον 
Μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946. Με δι-
κές του ενέργειες έφθασε στην πεινασμένη 
Αθήνα το πακέτο Κυριακίδη, αποτελούμενο 
από $250.000 και δύο πλοία με τρόφιμα, 
ρούχα και φάρμακα προς τους εξαθλιωμέ-
νους από τη γερμανική κατοχή Έλληνες.
Με 783 βαθμούς, ο Παρέλλης πήρε τη 2η 
θέση, πίσω από τον ιστιοπλόο Παύλο Κοντί-
δη (918 β.) και μπροστά από τον σκοπευ-
τή Γιώργο Αχιλλέως (635 β.). Αυτή ήταν η 
δεύτερη παρουσία του δισκοβόλου στους 5 
κορυφαίους αθλητές, αφού το 2014 πήρε 
την 5η θέση, έχοντας τότε ως μεγαλύτερη 
στιγμή το αργυρό μετάλλιο στους Κοινο-
πολιτειακούς Αγώνες στη Γλασκόβη. «Το 
2015 ήταν η καλύτερη χρονιά στην καριέρα 
μου και είναι με μεγάλη μου χαρά και περη-
φάνια που αυτή ολοκληρώνεται μέσα από 
την ανάδειξή μου στους τρεις κορυφαίους 
αθλητές της Κύπρου από την ΕΑΚ. Χαίρο-

μαι που οι αθλητικογράφοι αναγνώρισαν 
τις προσπάθειες που έκανα φέτος και από 
την πλευρά μου υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω 
τη σκληρή δουλειά», δήλωσε ο Απόστολος 
Παρέλλης.
Δεύτερη κορυφαία αθλήτρια η Λεοντία Καλ-
λένου (άλμα εις ύψος) του ΓΣΠ. Η αθλήτρια 
του τάεκβοντο Κυριακή Κουτούκη αναδεί-
χθηκε κορυφαία αθλήτρια για το 2015.
Το βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός - Μα-
ριάννα Ζαχαριάδη» απονεμήθηκε στην Αν-
δρούλλα Βασιλείου, η οποία υπό την ιδιότη-
τά της ως Ευρωπαία Επίτροπος, είχε εντάξει 
στους στόχους της την προώθηση της ισότη-
τας των φύλων στον αθλητισμό.

H προσπάθεια του Απόστολου
Ο Απόστολος Παρέλλης πραγματοποίησε το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, στην 
προσπάθειά του να κερδίσει την πρόκριση 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, στην 
Πρετόρια της Νότιας Αφρικής.
Από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τις 21 Φε-
βρουαρίου, ο Παρέλλης βρισκόταν στο 
αθλητικό κέντρο HPC στην Πρετόρια. Στην 
αφρικανική ήπειρο, προπονείτο μαζί με τον 
σφυροβόλο Κώστα Σταθελάκο, υπό τις οδη-
γίες του προπονητή Γιώργου Γεωργιάδη. 
Το πρώτο μεγάλο αθλητικό ραντεβού για τον 
Παρέλλη είναι η σειρά Diamond League που 
ξεκινά τον Μάιο, ενώ πριν τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες στο Ρίο (όπου η δισκοβολία θα 
διεξαχθεί 12-13 Αυγούστου) είναι το Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ (6-10 
Ιουλίου).

Τέσσερα	νέα	Παγκύπρια	Ρεκόρ	
από	αθλήτριες	του	ΓΣΠ
Δύο αθλήτριες του ΓΣΠ, οι οποίες φοιτούν 
σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, σε αγώνες κλει-
στού στίβου, που έγιναν στις αρχές Ιανου-
αρίου, σημείωσαν τρία Παγκύπρια Ρεκόρ. 
Δύο Ρεκόρ καταρρίφθηκαν από την Ολίβια 
Φωτοπούλου, στα 60 μ. και στα 200 μ. κάτω 
των 23 ετών με 7.51 και 24.40 αντίστοιχα και 
ένα Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανίδων από την 
Καλλιόπη Κουντούρη στα 400 μ. με 57.70.
Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή της 
Μερόπης Παναγιώτου στα 800 μ., η οποία 
πέτυχε επίδοση 2.13.15 σε αγώνες που 
έγιναν στην Αλαμπάμα. 
Εξάλλου, η αθλήτρια του ΓΣΠ Φιλίππα 
Φωτοπούλου κατέρριψε, στις 30 Ιανουαρίου 
2016, το Παγκύπριο Ρεκόρ στο μήκος κάτω 
των 23 χρόνων, το οποίο κατείχε από το 
1998 η Ειρήνη Χαραλάμπους με 6,14 μ. Η 
Φωτοπούλου πέτυχε άλμα 6,15 μ. Η αθλή-
τρια του ΓΣΠ έλαβε μέρος σε αγώνες στο 
Bloomington της Ιντιάνα στην Αμερική.
Στους ίδιους αγώνες η Ολίβια Φωτοπούλου 
τερμάτισε τρίτη στα 60 μ. με χρόνο 7.58 
ενώ έτρεξε τα 200 μ. σε 24.71. Η Μερόπη 
Παναγιώτου που φοιτά στο ίδιο πανεπιστή-
μιο ήρθε τρίτη στο μίλι με χρόνο 4.50.74. 
Στους ίδιους αγώνες, στο ύψος, η Λεοντία 
Καλλένου πέρασε το 1,76 μ. 

Καλλένου και Παρέλλης στους κορυφαίους 
του κυπριακού αθλητισμού για το 2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016ειδήσεις
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Πρωτιές	αθλητών	του	ΓΣΠ	
στην	Αθήνα
Πρώτες θέσεις πέτυχαν αθλητές του ΓΣΠ 

στην Α’ Ημερίδα Κλειστού Στίβου που διε-

ξήχθη το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 στο 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα.

Η συμμετοχή των αθλητών-τριών έγινε στο 

πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών που 

θα διεξαχθεί στις 13-14 Φεβρουαρίου 2016.

Πρόκειται για τους αθλητές: 

n	  3000 μ.  Νικόλας Φράγκου 

1ος    8.30.45

n	 60 μ. εμπόδια  Ανδρέας Χριστοδούλου 

 1ος    8.29



Φιλοξενία	μαθητών	
του	CH	Kinderland
Μαθητές του νηπιαγωγείου CH Kinderland 
φιλοξενήθηκαν, στις 30 Οκτωβρίου 2015, στις 
εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. 
Τα παιδάκια έπαιξαν διάφορα παιχνίδια και 
τους μίλησαν οι αθλήτριες του στίβου Ελένη 
Αρτυματά, Νεκταρία Παναγή και Θωμαΐς 
Πολυδώρου οι οποίες, ως αθλήτριες της 
εθνικής ομάδας, προπονούνται καθημερινά 
στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ. Τους εξήγησαν 
για τα διάφορα αθλήματα και τους τόνισαν τη 
σημαντικότητα του αθλητισμού για να έχουμε 
σώμα γερό και δυνατό. Επίσης, τα παιδιά ξε-
ναγήθηκαν στους εσωτερικούς χώρους του 
σταδίου, στο γυμναστήριο και στα γήπεδα. 

Επίσκεψη	του	υφυπουργού	
Αθλητισμού	της	Ελλάδας	
Σταύρου	Κοντονή	στο	ΓΣΠ
Επίσκεψη στο ΓΣΠ πραγματοποίησε, το 
βράδυ της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου 2015, 
ο υφυπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας 
Σταύρος Κοντονής, κατά τη διάρκεια του 
αγώνα ΑΠΟΕΛ-Ερμή, για το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας.
Σκοπός της επίσκεψης του κ. Κοντονή στο 
στάδιο της πρωτεύουσας ήταν για να δει 
το υπερσύγχρονο σύστημα εισόδου και 
ελέγχου στο γήπεδο, με τον διευθυντή του 
Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» 
Φοίβο Κωνσταντινίδη. Τον κ. Κοντονή 
συνόδευε ο υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου και η 
πρόεδρος του ΚΟΑ Κλέα Παπαέλληνα.

Πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Πα-

ρασκευής 16 Ιανουαρίου 2016, στο Συνε-

δριακό Κέντρο του ΓΣΠ, η καθιερωμένη 

κοπή της βασιλόπιτας της Ακαδημίας του 

Συλλόγου.

Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία. Πριν την 

κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε 

ημερίδα στίβου με τη συμμετοχή 80 παιδιών.

Οι Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου 

«Παγκύπρια» δέχονται αθλητές που φοιτούν 

από την Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου μέ-

χρι την Στ’ τάξη του δημοτικού. 

Οι προπονήσεις στο αθλητικό κέντρο του 

ΓΣΠ γίνονται από τις 15:15 μέχρι τις 16:15 

ενώ το κλιμάκιο που προπονείται στο Μακά-

ριο Στάδιο λειτουργεί Τρίτη και Παρασκευή, 

16:00-17:00. Η φετινή σεζόν θα ολοκληρω-

θεί στις 30 Ιουνίου 2016.

Η κοπή της βασιλόπιτας 
της Ακαδημίας του ΓΣΠ

Ο	ΓΣΠ	κυριάρχησε	στο	Παγκύπριο	Πρωτάθλημα	Ανωμάλου	Δρόμου

www.gsp.org.cy
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Διεξήχθη, το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016, το Παγκύπριο Πρωτά-
θλημα Ανωμάλου Δρόμου όλων των κατηγοριών, με τη συμμετοχή 
και των έξι γυμναστικών συλλόγων - μελών της ΚΟΕΑΣ. Ο ΓΣΠ 
κυριάρχησε για μία ακόμη χρονιά, αφού αναδείχθηκε νικητής σε 
πέντε κατηγορίες και ο ΓΣΟ σε μία.
Οι τρεις πρώτοι νικητές και η νικήτρια ομάδα σε κάθε κατηγορία 
ήταν: 2000 μ. Κορασίδων: 1. Χριστίνα Πετρή (ΓΣΠ / 7.34.0), 2. 
Δέσποινα Παναγιώτου (ΓΣΠ / 7.39.0) και 3. Κωνσταντίνα Αδάμου 
(ΓΣΠΡ / 7.42.0). Ομαδικό - ΓΣΠ 11 βαθμοί. 3000 μ. Νεανίδων: 
1. Βένη Δημήτροβα (ΓΣΠ / 10.55.0), 2. Ευαγγελία Χριστοδουλί-
δου (ΓΣΟ / 11.08.0) και 3. Δήμητρα Θεοχάρους (ΓΣΠ / 11.16.0). 

Ομαδικό - ΓΣΠ 8 βαθμοί. 4000 μ. Γυναικών: 1. Ναταλία Ευαγγε-
λίδου (ΓΣΠ / 14.11.0), 2. Μερόπη Παναγιώτου (ΓΣΠ / 14.17.0) 
και Ελπίδα Χριστοδουλίδου (ΓΣΠ / 14.36.0). Ομαδικό - ΓΣΠ 6 
βαθμοί. 3000 μ. Παίδων: 1. Στέλιος Παπαϊωάννου (ΓΣΟ / 9.54.0), 
2. Γιάννης Χαρίσσης (ΓΣΚ / 10.09.0) και 3. Σταύρος Σπύρου (ΓΣΠ 
/ 10.12.0). Ομαδικό - ΓΣΠ 28 βαθμοί. 6000 μ. Εφήβων: 1. Λευτέ-
ρης Ηλία (ΓΣΟ / 20.48.0), 2. Χρίστος Λάμπρου (ΓΣΠΡ / 21.26.0), 3. 
Μάριος Κωνσταντίνου (ΓΣΠ / 21.50.0). Ομαδικό - ΓΣΟ 24 βαθμοί. 
10000 μ. Ανδρών: 1. Νίκος Φράγκου (ΓΣΠ / 33.15.0), 2. Κέμπελ 
Καζαχούμ (ΓΣΠ / 33.45.0) και 3. Μάριος Αποστολίδης (ΓΣΕ / 
33.55.0). Ομαδικό - ΓΣΠ 14 βαθμοί.



Πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2015, 

στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ, η 

Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου 

«Τα Παγκύπρια». Στην ατζέντα της Συνέλευ-

σης περιλαμβάνονταν: 

α) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας 

Γενικής Συνέλευσης

β) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για 

τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε και πό-

ρισμα των ελεγκτών

γ) Παρατηρήσεις στη λογοδοσία και συζήτηση 

επί αυτών

δ) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του 

Συλλόγου

Στη λογοδοσία του, ο πρόεδρος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του ΓΣΠ, Θεόδωρος Ιωαννί-

δης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «πέραν των 

200 αθλητών του ΓΣΠ προπονούνται καθημε-

ρινά στις εγκαταστάσεις μας σε όλα τα αγω-

νίσματα στίβου μέσα στις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες. Στους αθλητές μας παρέχουμε 

όλο το απαιτούμενο αθλητικό υλικό για προ-

πονήσεις και φυσικά για αγώνες, και έχουμε 

καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή 

ομάδα στίβου που τη χαρακτηρίζει όχι μόνο 

η ποιότητα των αθλητών που την απαρτίζουν, 

αλλά και η σωστή σχέση μεταξύ τους, η ομα-

δικότητα και ο επαγγελματισμός. Οι ομάδες 

μας που έλαβαν μέρος στις διάφορες διορ-

γανώσεις παρουσίασαν ένα επαγγελματικό 

σύνολο που αντανακλούσε τη σωστή δουλειά 

που γίνεται εδώ και χρόνια. Η πολιτική του να 

μεταφέρουμε την ομάδα στην πόλη διεξαγω-

γής σημαντικών αγώνων από την προηγού-

μενη μέρα, με διαμονή όλων σε ξενοδοχείο, 

επέτρεψε στους αθλητές να δημιουργήσουν 

κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους μέσω του 

κοινού τους ενδιαφέροντος, αύξησε την 

αυτοεκτίμηση και την αφοσίωσή τους στον 

Σύλλογο και τον κοινό σκοπό, δημιουργώ-

ντας ταυτόχρονα και επιπρόσθετα κίνητρα 

στους υπόλοιπους για να βελτιωθούν και να 

συμμετέχουν στην ομάδα. Κάτι που είχε αντί-

κτυπο στην απόδοση αλλά και στη γενικότερη 

παρουσία του ΓΣΠ στους αγώνες, που είναι 

γενικά παραδεκτό». 

Ο κ. Ιωαννίδης στάθηκε στη λογοδοσία του, 

ιδιαίτερα, στις επιτυχίες του Απόστολου Πα-

ρέλλη και του Δημήτρη Χονδροκούκη, οι 

οποίοι κατάφεραν να αγωνιστούν τον περα-

σμένο Αύγουστο στον τελικό του Παγκοσμίου 

Πρωταθλήματος Στίβου στη δισκοβολία (6η 

θέση) και το άλμα σε ύψος (11η θέση) αντί-

στοιχα. Αναφέρθηκε επίσης στη Λεοντία Καλ-

λένου που κέρδισε για τρίτη χρονιά το χρυσό 

μετάλλιο στο άλμα σε ύψος στο Παναμερι-

κανικό Πρωτάθλημα (ΗΠΑ), καταρρίπτοντας 

ταυτόχρονα τέσσερις φορές το Παγκύπριο 

ρεκόρ.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

«Φέτος στο ΓΣΠ», είπε ο κ. Ιωαννίδης, «συνε-

χίζουν να αγωνίζονται το ΑΠΟΕΛ και η Ομό-

νοια.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημε-

ρώσουμε ότι έχουμε καταλήξει στο οικονομι-

κό μέρος της νέας συμφωνίας με τις ομάδες 

η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από την αρχή 

της περιόδου και ξεκινούμε συζητήσεις και για 

τα επιμέρους θέματα της συμφωνίας. Από τις 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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ειδήσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«Σκοπός της ύπαρξης του ΓΣΠ δεν είναι άλλος από 
την καλλιέργεια και τη διάδοση του αθλητισμού»

Ο ΓΣΠ τίμησε, κατά τη Συνέλευση, τους πρωταθλητές του 
Απόστολο Παρέλλη και Δημήτρη Χονδροκούκη για τις 
μεγάλες επιτυχίες τους τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
του Πεκίνου τον περασμένο Αύγουστο όσο και σε άλλες 
τοπικές και διεθνείς διοργανώσεις.
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αρχές του 2015 λειτούργησε δοκιμαστικά στο 

γήπεδο το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 

των εισόδων, και με τη νέα περίοδο το σύστη-

μα λειτουργεί πλήρως με απόλυτη επιτυχία. 

Διαθέτει 36 περιστρεφόμενες πύλες με συ-

νεχή επικοινωνία με το ηλεκτρονικό σύστημα 

έκδοσης εισιτηρίων των ομάδων και του Συλ-

λόγου, και υπάρχει έτσι συνεχής καταμέτρη-

ση του κόσμου που εισέρχεται στο στάδιο ανα 

κερκίδα και τμήμα και αποτελεί ένα σημαντικό 

εργαλείο στον τομέα της ασφάλειας. Έχει επί-

σης φύγει ο ανθρώπινος παράγοντας από τις 

εισόδους, κάτι που αντανακλά στον αριθμό 

εισιτηρίων και κατ’ επέκταση στα έσοδα των 

ομάδων. Πέραν τούτου συμπληρώνεται εντός 

των προσεχών εβδομάδων και η εγκατάσταση 

νέου σύγχρονου συστήματος κλειστού κυ-

κλώματος παρακολούθησης το οποίο θα δια-

θέτει και λογισμικό αναγνώρισης προσώπων. 

Να σημειώσω εδώ τη δημιουργία σύγχρονου 

κέντρου ελέγχου στο στάδιο αλλά και την πλή-

ρη εφαρμογή του συστήματος των επιτηρητών 

στο ΓΣΠ. Στη διάρκεια των αγώνων στο στάδιο 

βρίσκονται μόνο επιτηρητές και η αστυνομία 

έχει μεταφερθεί εκτός γηπέδου. 

Ισόβια μέλη

Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε 

εξάλλου σε άτομα που πρόσφεραν σημαντι-

κές υπηρεσίες στον Σύλλογο. Τα άτομα αυτά 

είναι:

Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας Γιώργος Βασιλείου, τον οποίο ο ΓΣΠ θα 

τιμήσει προσεχώς 

Ο κ. Ουράνιος Ιωαννίδης υπό την ιδιότητά του 

ως Πρόεδρος του ΚΟΑ και ως υπουργός Παι-

δείας

Ο κ. Αντώνης Δράκος, πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, 

μέλος του ΓΣΠ από τα νεανικά του χρόνια

Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, ο οποίος πρόσφα-

τα αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΓΣΠ και έχει συνδέσει τη ζωή του με τον 

Σύλλογο. Αθλητής - πρωταθλητής για πολλές 

δεκαετίες, προπονητής - γυμναστής για άλλα 

τόσα χρόνια και έφορος στίβου έχει δώσει τα 

πάντα στον ΓΣΠ.

Οι κ.κ Ουράνιος Ιωαννίδης, Αντώνης Δράκος 

και Ντίνος Μιχαηλίδης εξελέγησαν, κατά τη 

Γενική Συνέλευση, Ισόβια Μέλη του ΓΣΠ.

Ο κ. Ιωαννίδης στη λογοδοσία του ευχαρίστη-

σε τους συνεργάτες του στο ΔΣ, τους προπο-

νητές και τους αθλητές, τον γενικό διευθυντή 

και το προσωπικό του Σταδίου. Τον ΚΟΑ, την 

ΚΟΕ, την ΚΟΕΑΣ και την ΚΟΠ, καθώς και τα 

δύο σωματεία που αγωνίζονται στο ΓΣΠ, το 

ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΓΣΠ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΠΑΝΑ

«Διαχείριση ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων»
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
11 Φεβρουαρίου 2016, στο 
συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ  η 
παρουσίαση του βιβλίου του 
Γιώργου Γιαπανά, με τίτλο «Δι-
αχείριση ασφάλειας αθλητικών 
εγκαταστάσεων».
Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο 
του είδους του που κυκλοφορεί 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα και 
βασίζεται στις διαδικασίες που 
ακολουθούνται σύμφωνα με την 
κυπριακή νομοθεσία και τις οδη-
γίες της FIFA και UEFA με στόχο 
την ασφαλή διοργάνωση αθλητικών εκδηλώ-
σεων. Με τρόπο συνοπτικό και κατανοητό, 
το βιβλίο επεξηγεί τις ορθές διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται έτσι ώστε όλες 
οι αθλητικές εκδηλώσεις να διεξάγονται με 
ασφάλεια, παρέχοντας παράλληλα την μέγι-
στη εξυπηρέτηση. Το βιβλίο ενδιαφέρει όλους 
όσους ασχολούνται με τα αθλητικά δρώμενα 
τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, κα-
θώς επίσης και όλους όσους οι εκδηλώσεις 
τους προσελκύουν μεγάλο αριθμό κοινού. 
Το βιβλίο παρουσίασε ο  κ. Φοίβος Κωνστα-
ντινίδης, γενικός διευθυντής του ΓΣΠ και 
μέλος της Επιτροπής Επιτηρητών, ενώ την 
εκδήλωση χαιρέτησαν ο γενικός διευθυντής 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, Ανδρέας Μυλωνά, εκ μέρους του 
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 
Ιωνάς Νικολάου, ο πρόεδρος του Γυμναστι-
κού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», Θεόδωρος 
Ιωαννίδης και Δρ. Γιώργος Κρητικός, γενικός 
διευθυντής του Global College.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Μυλωνά, μεταξύ 
άλλων, ανέφερε ότι «ο Γιώργος Γιαπανάς, 
μέσα από τη μελέτη της κυπριακής νομοθεσί-
ας, τους κανονισμούς της FIFA και της UEFA, 
καθώς και μέσα από την εμπειρογνωμοσύνη 
του, αποσαφηνίζει τον ρόλο που έχει να επιτε-

λέσει όποιος συμμετέχει στη δια-
μόρφωση, στον καταρτισμό, στην 
εφαρμογή και στην αξιολόγηση 
κάθε σχεδίου ασφαλείας ώστε 
αυτό να είναι αποτελεσματικό 
και να διασφαλίζει τη δημιουργία 
ενός ασφαλούς, προστατευμένου 
και φιλόξενου περιβάλλοντος για 
τους θεατές».
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ, στον χαιρε-
τισμό του αναφέρθηκε στο πολύ 
σημαντικό έργο που επιτεύχθηκε 

στο στάδιο ΓΣΠ στον τομέα της ασφάλει-
ας, με τη συμβολή τόσο του Γιώργου Γιαπανά 
όσο και του Φοίβου Κωνσταντινίδη. Τόνισε 
ότι μεγάλο μέρος του υλικού του βιβλίου του 
Γιώργου Γιαπανά προήλθε από την εμπειρία 
του ως αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφάλειας 
του ΓΣΠ αλλά και από τα δεκάδες σεμινάρια 
που παρακολούθησε για θέματα ασφάλει-
ας αθλητικών εκδηλώσεων, κάνοντάς τον 
εγκεκριμένο από την UEFA εκπαιδευτή 
επιτηρητών.
Από την πλευρά του ο Δρ Γιώργος Κρητικός, 
τόνισε την υπερηφάνεια του Global College, 
για τον Γιώργο Γιαπανά, ο οποίος διδάσκει 
στο κολλέγιο, από τον Οκτώβριο του 2014, 
Διοίκηση, Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση 
Ασφάλειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
Ο Γιώργος Γιαπανάς στον δικό του χαιρετι-
σμό, ανέφερε ότι η ιδέα του βιβλίου εμφα-
νίστηκε τον Οκτώβριο του 2014, όπου, μετά 
από συζητήσεις με το κολέγιο Global είχε 
αποφασιστεί η ένταξη του μαθήματος «Διαχεί-
ριση Ασφάλειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων», 
στο κλάδο του Security Management. Ο κ. 
Γιαπανάς ευχαρίστησε τον εκδοτικό οίκο 
Αρμίδα, τον ΓΣΠ που από το 2000 τον αγκά-
λιασε, προσφέροντάς του έμπρακτα κάθε 
δυνατή βοήθεια και στήριξη, συμμετέχοντας 
ενεργά στη εκπαίδευση και ανέλιξη του στον 
χώρο της αθλητικής διοίκησης.



Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, στη 
Λευκωσία, πραγματοποίησε τη χειμερινή προ-
ετοιμασία της η ποδοσφαιρική ομάδα Ruch 
Chorzόw Πολωνίας.
Η αποστολή της Ruch Chorzόw διέμενε στο 
Allegra GSP Sport Center, και οι προπονήσεις 
γίνονταν καθημερινά, δύο φορές, στα γήπεδα, 
τα γυμναστήρια και άλλους χώρους του ΓΣΠ.
Η Ruch Chorzόw βρισκόταν στο ΓΣΠ από τις 25 
Ιανουαρίου 2016 μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2016.
Η Ruch Chorzόw ήταν η πρώτη ομάδα του, νυν 

βοηθού προπονητή της Ομόνοιας Λευκωσίας, 
Κριστόφ Βαζέχα, από την οποία τον απέκτησε 
ο Παναθηναϊκός τη χειμερινή μεταγραφική πε-
ρίοδο του 1989. Ο Βαζέχα έπαιξε ποδόσφαι-
ρο στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2004. Η Ruch 
Chorzόw, της πόλης Χορζόβ, είναι μία από τις 
πιο πετυχημένες ομάδες στην Πολωνία. Έχει 
αναδειχθεί 14 φορές πρωταθλήτρια και 3 φο-
ρές κυπελλούχος. Έδρα της ομάδας είναι το 
Stadion Ruchu, χωρητικότητας 9.300 θεατών. 
Ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1920.

ποδόσφαιρο
ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
Η ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η Ruch Chorzόw Πολωνίας έκανε την 
προετοιμασία της στο ΓΣΠ/Allegra Sport Center

Εικόνες από 
το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από 
το παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το 
κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται 
στο βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-
1960», του δημοσιογράφου-αθλητικού 
συντάκτη και μέλους του ΓΣΠ Γιώργου 
Μελετίου. Πολλές από τις φωτογραφίες 
που δημοσιεύονται στο βιβλίο δεν 
δημοσιεύθηκαν ποτέ ξανά.
Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε 
σε κάθε τεύχος του ενημερωτικού 
μας δελτίου κάποιες από αυτές τις 
φωτογραφίες.

O πρώτος τελικός Κυπέλλου Κύπρου έγινε το 1940, 
στις 11 Φεβρουαρίου, στο παλιό ΓΣΠ, μεταξύ των 
ομάδων του Πεζοπορικού και της ΑΕΛ. Ο αγώνας 
διακόπηκε στο 80ό λεπτό, λόγω ακαταλληλότητας 
του γηπέδου, μετά από δυνατή βροχόπτωση. 
Μέχρι εκείνη τη στιγμή το σκορ ήταν ισόπαλο 1-1. 
Σκόρερ της ΑΕΛ ήταν ο Πανίκος Αραδιππιώτης. 
Στις φωτογραφίες διακρίνονται οι ποδοσφαιριστές 
του Πεζοπορικού Άλκης Δημητρίου, Παντελής 
Δημητρίου, Λίλλης Ιερωνυμίδης και ο Αραδιππιώτης 
(ήταν πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος της 
περιόδου 1939-1940, με 15 γκολ) της ΑΕΛ. Οι 
φωτογραφίες είναι από τα αρχεία του Πανίκου 
Αραδιππιώτη και της ΑΕΛ.

Σε 50.770 ανήλθε ο αριθμός των εισιτηρίων 
που διέθεσε η Ομόνοια στους εντός έδρας 
αγώνες που έδωσε (ΓΣΠ) στον φετινό πρώ-
το γύρο του Πρωταθλήματος A’ Κατηγορί-
ας. Το ΑΠΟΕΛ στον πρώτο γύρο διέθεσε 
στην έδρα του (ΓΣΠ) 40.432 εισιτήρια.
Να σημειώσουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου 
το ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις 
του στους ομίλους του Europa League, με 
αγώνα στο ΓΣΠ με τη Σπάρτα Πράγας. 
Εξάλλου, οι δύο ομάδες της Λευκωσίας, 
από τις 2 Ιανουαρίου 2016 μέχρι τις 7 
Φεβρουαρίου 2016, έδωσαν από τρεις 
αγώνες στο ΓΣΠ. Στις 13 Φεβρουαρί-
ου 2016 έπαιξαν μεταξύ τους στο ΓΣΠ 

(γηπεδούχος ήταν το ΑΠΟΕΛ) για την 23η 
αγωνιστική του Πρωταθλήματος. Στην 24η 
και 26η (τελευταία) αγωνιστική του Πρω-
ταθλήματος η Ομόνοια θα παίξει στο ΓΣΠ 
με Άρη και ΑΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ θα παίξει στην 
έδρα του την 25η αγωνιστική εναντίον της 
Αγίας Νάπας. Τα πλέι όφ του Πρωταθλήμα-
τος (πρώτες έξι ομάδες) αναμένεται ότι θα 
ξεκινήσουν τον Μάρτιο.

Κύπελλο
Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ συνεχίζουν στα προη-
μιτελικά του Κυπέλλου Κύπρου. Η Ομόνοια 
έπαιξε στο ΓΣΠ έναν αγώνα, με την Πάφος 
FC, στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ το ΑΠΟΕΛ 
έπαιξε στις 10 Φεβρουαρίου με τον Άρη.

Τα εισιτήρια ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας 
για τον Α’ Γύρο του Πρωταθλήματος


