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Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Οι εισπράξεις των συνδρομών των μελών του Συλλόγου 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 ιστοσελίδα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy)

3. Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου (με επιταγή ή μετρητά).

Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με 

τη διεύθυνση του Συλλόγου στο τηλέφωνο 22874050.
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Και τρίτος αθλητής του ΓΣΠ 
σφράγισε Ολυμπιάδα 
Παρέλλης, Kαλλένου και 
Xονδροκούκης πάνε Pίο.

Σελίδα 6

Για άλλη μια χρονιά ο ΓΣΠ αναδείχθηκε πολυνίκης 
σύλλογος στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου.                        Σελίδα 4

Ο ΓΣΠ τιμήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, από τους Ειδικούς Ολυμπιακούς Κύπρου, για τη δια-
χρονική προσφορά του στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Κύπρου, για τη βοήθειά του ως χορηγός 
στη συμμετοχή της κυπριακής αποστολής στους Πανελλήνιους Αγώνες και για την παραχώρηση 
των εγκαταστάσεών του για τη διεξαγωγή των Παγκυπρίων Αγώνων 2016.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος 
«Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) 
συνεχάρη τον πρώην αθλητή, 
προπονητή και πρώην μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου 
του κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, για 
την εκλογή του στην προεδρία 
της Κυπριακής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (ΚΟΕ).

Σελίδα 3

Οι επιτυχίες των αθλητών του 
ΓΣΠ στους Παγκύπριους και 
άλλους αγώνες.

Σελίδες 4-6

Τιμήθηκε ο ΓΣΠ

Αυτός είναι ο ΓΣΠ



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 
 

Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης 2014-2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016
ΙΟΥΛΙΟΣ	 	 	

14-17 ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18 ΤΙΦΛΙΔΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ) 

15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΑF DIAMOND LEAGUE ΜΟΝΑΚΟ 

19-24 ΤΡΙΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΑΖΑΝ (ΡΩΣΙΑ) 

21-22 ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18 ΠAPAΛIMNI 

22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙAAF DIAMOND LEAGUE ΛΟΝΔΙΝΟ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 

23 ΣΑΒΒΑΤΟ «ΤΟΦΑΛΕΙΑ» ΠΑΤΡΑ 

27-28 ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ U18 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

30-31 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U23 ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	 	 	

5-21  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΤΙΒΟΣ 12-21) ΡΙΟ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ) 

25 ΠΕΜΠΤΗ IAAF DIAMOND LEAGUE ΛΩΖΑΝΗ (ΕΛΒΕΤΙΑ) 

27 ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΑΑF DIAMOND LEAGUE ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	 	 	

1 ΠΕΜΠΤΗ ΙΑΑF DIAMOND LEAGUE ΖΥΡΙΧΗ (ΕΛΒΕΤΙΑ) 

9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΑF DIAMOND LEAGUE ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) 

17 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) LEIRIA (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	 	 	

8 ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΜΙΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

9 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 

30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ PODGORICA (MAYΡΟΒΟΥΝΙΟ) 
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www.gsp.org.cy νέοι αθλητές του ΓΣΠ 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» 

(ΓΣΠ) συνεχάρη τον πρώην αθλητή, προπονητή 

και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

του, κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, για την εκλογή του στην 

προεδρία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτρο-

πής (ΚΟΕ).

Όλα τα μέλη του ΓΣΠ νιώθουν ιδιαίτερη περη-

φάνια που ένας δικός τους άνθρωπος αναλαμ-

βάνει τα ηνία στην ΚΟΕ και δηλώνουν έτοιμοι να 

τον στηρίξουν στο δύσκολο έργο του. 

Ο ΓΣΠ θεωρεί ότι ο Ντίνος Μιχαηλίδης, ο οποί-

ος υπηρέτησε επιτυχώς για πολλές δεκαετίες, 

με πάθος και αγάπη τον αθλητισμό από όλες 

τις θέσεις, θα συνεισφέρει τα μέγιστα από τη 

νέα του θέση. Το όνομά του ταυτίστηκε απόλυ-

τα με την έννοια του αθλητισμού. Η κατάρτισή 

του στα θέματα Ολυμπισμού, η σκληρή δουλειά 

του στους αθλητικούς χώρους, η απλότητα στη 

φυσιογνωμία του αλλά προπάντων το όραμά του 

για τον αθλητισμό είναι μερικά από τα χαρακτη-

ριστικά γνωρίσματα που συνθέτουν την προσω-

πικότητα του Ντίνου Μιχαηλίδη. Γέννημα θρέμ-

μα αθλητικής οικογένειας βρίσκεται από τα 17 

του χρόνια στα γήπεδα (στίβο, ποδόσφαιρο και 

καλαθόσφαιρα) στην αρχή ως αθλητής, μετά ως 

προπονητής και μετά ως καταξιωμένο διοικητικό 

στέλεχος.

Ως αθλητής στην Κύπρο βασικά ήταν αθλητής 

στίβου του ΓΣΠ, ασχολήθηκε όμως και με την 

καλαθόσφαιρα όπου αγωνίστηκε στο ΑΠΟΕΛ. 

Ο κ. Μιχαηλίδης κατάγεται από τη Λευκωσία 

όπου και διαμένει. Είναι καθηγητής Φυσικής 

Αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ 

και την Ουγγαρία.

Αμέσως μετά το Γυμνάσιο πήγε για σπουδές 

στη Γυμναστική Ακαδημία στην Αθήνα. Κατά 

τη διάρκεια των σπουδών του στην Ελλάδα 

αγωνιζόταν με τον Πανελλήνιο Γυμναστικό 

Σύλλογο τόσο στον στίβο όσο και στην καλαθό-

σφαιρα, με τα χρώματα του οποίου αγωνίστηκε 

στην Εθνική Ελλάδος Στίβου, και στην Εθνική 

Εφήβων Ελλάδος στην Καλαθόσφαιρα. Όταν 

κλήθηκε, το 1964, στην Εθνική Στίβου της Ελ-

λάδας, ήταν ο πρώτος Κύπριος αθλητής μετά 

το 1960 που αγωνίστηκε με τα εθνικά χρώματα 

της Ελλάδας. Έγινε τότε η αρχή της συμμετο-

χής των Κυπρίων αθλητών στην Εθνική Ελλά-

δας και ακολούθησαν αργότερα οι Χάρης Αϊ-

βαλιώτης, Λουκάς Λουκά, Χάρης Δημητρίου, 

Γιώργος Μικελλίδης.

Το 1967 αναδείχθηκε από τους Αθλητικούς Συ-

ντάκτες της Ελλάδας, μαζί με τον Χρήστο Πα-

πανικολάου, κορυφαίος αθλητής της Ελλάδας.

Ως προπονητής στίβου ο Ντίνος Μιχαηλίδης 

εργάστηκε στον ΓΣΠ και την Εθνική Ελλάδας. 

Ως προπονητής Φυσικής Κατάρτισης στο πο-

δόσφαιρο εργάστηκε στο ΑΠΟΕΛ (μαζί με τον 

Πάνο Μάρκοβιτς) και την Εθνική Κύπρου.

Ως προπονητής καλαθοσφαίρισης εργάστηκε 

στο ΑΠΟΕΛ, τον Κεραυνό Στροβόλου και την 

Ολυμπιάδα Νεάπολης.

Μεγαλύτερή του επιτυχία ως προπονητής, θεω-

ρεί την προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΓΣΠ 

αμέσως μετά την τουρκική εισβολή του 1974. 

Ως προπονητής εργάστηκε από το 1969, που 

επέστρεψε στην Κύπρο, μέχρι το 1985.

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, διευθυντής στην 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) μέχρι το 

1996, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 

ΚΟΑ, πρόεδρος στην Κυπριακή Ομοσπονδία 

Καλαθοσφαίρισης, αντιπρόεδρος στους Ειδι-

κούς Ολυμπιακούς, τεχνικός σύμβουλος στην 

ΚΟΕΑΣ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 

ΑΠΟΕΛ κ.ά. Μέχρι το 2015 ήταν έφορος Αθλη-

τισμού και Στίβου και Σταδίου στον ΓΣΠ και 

υπεύθυνος του Αναπτυξιακού Προγράμματος 

του ΚΟΑ - Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυ-

ξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο νέος πρόεδρος 

της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, όσο και ο απερ-

χόμενος πρόεδρος Ουράνιος Ιωαννίδης, ανα-

κηρύχθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, κατά τη 

Γενική Συνέλευση του ΓΣΠ, σε ισόβια μέλη για 

τη μεγάλη τους προσφορά στον Σύλλογο.

Ο Ουράνιος Ιωαννίδης διετέλεσε Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού (1999-2003) και βου-

λευτής (1996 – 1999). Ήταν,  επίσης,  πρόεδρος 

του ΚΟΑ (1988 – 1994).

Υπήρξε, μεταξύ άλλων ποδοσφαιριστής της 

Ολυμπιάδας Νεαπόλεως (1959-60), της ΠΑΕΚ 

Κερύνειας (1961), του ΑΠΟΕΛ (1961-63), του 

Ηρακλή Θεσσαλονίκης (1963) και της Ολυμπι-

άδας (1975-1987). Υπήρξε αθλητής στίβου στα 

άλματα, ύψους και μήκους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπερήφανος ο ΓΣΠ για την εκλογή 
Ντίνου Μιχαηλίδη στην ηγεσία της ΚΟΕ

3

Οι κύριοι Ουράνιος Ιωαννίδης, Αντώνης Δράκος και Ντίνος Μιχαηλίδης εξελέγησαν, κατά τη Γενική Συνέλευση του 
Οκτώβρη του 2015, Ισόβια Μέλη του ΓΣΠ.



Πολυνίκης σύλλογος, στους Παγκύπριους 
Αγώνες Στίβου και στις δύο κατηγορίες, ανα-
δείχθηκε ο ΓΣ «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) Λευ-
κωσίας, με 199,5 βαθμούς στις Γυναίκες και 
159,5 βαθμούς στους Άνδρες. Οι Αγώνες 
πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Στάδιο Στίβου 
στη Λευκωσία, στις 18 και 19 Ιουνίου 2016. Οι 
αθλητές του ΓΣΠ έδωσαν πολύ δυναμικά το 
παρών τους πετυχαίνοντας νέες επιδόσεις 
αγώνων. Μεταξύ αυτών ο Απόστολος Παρέλ-
λης στη δισκοβολία με 63,74 μ., ο Χρίστος 
Δημητρίου στα 800 μ. με 1.48.36 και η ομάδα 
4Χ100 Γυναικών αποτελούμενη από τις Ολίβια 
Φωτοπούλου, Φιλίππα Φωτοπούλου, Μαρία 
Αντωνίου και Γεωργία Αδαμίδου.
 
Αποτελέσματα αθλητών ΓΣΠ
1500 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

1η Ναταλία ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΓΣΠ,  4.22.62 

2η  Μερόπη ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΣΠ,   4.38.23 

100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ-A/+1.1, B+1.3  

2η Ολίβια ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΣΠ,  11.65 

3η Φιλίππα ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΣΠ,   11.74 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

2η  Ηλέκτρα Π/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΣΠ,  12.41/3.3 

1500 μ. ΑΝΔΡΩΝ  

2ος Χρίστος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠ,  3.44.27 

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ  

1ος  Δημήτρης ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΣΠ,  2.23Μ. 

3000 μ. ΣΤΙΠΛ ΑΝΔΡΩΝ  

1ος  Νικόλας ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΣΠ,  9.23.94 

2ος  Χριστόφορος ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΣΠ,  10.05.35 

3000 μ. ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

1η  Ζαρίνα ΜΕΝΤΑΓΕΒΑ ΓΣΠ,  11.03.74 

2η  Χρυστάλλα Χ’’ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΓΣΠ,  11.04.99 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  

1ος  Απόστολος ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΓΣΠ,   63,74 N.E.A 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ  

3ος  Ανδρέας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΣΠ,  14,37 μ./+2,3 

400 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

2η  Καλλιόπη ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΣΠ,   56.00 

4Χ100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

1ος  ο ΓΣΠ με 46.84 Ν.Ε.Α.  

4Χ100 μ. ΑΝΔΡΩΝ  

2ος ο ΓΣΠ με 43.35  

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  

2ος Στέλιος ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ ΓΣΠ,  56,62 μ. 

3ος Πέτρος ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΣΠ,  56,23 μ. 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

1η Κάθριν ΜΠΗΤΤΥ ΓΣΠ,  58,70 μ.  

2η  Χρυστάλλα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΣΠ,   55,95 μ. 

400 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  

1ος  Μιχάλης ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΣΠ,   53.63  

Πολυνίκης σύλλογος και το 2016 ο ΓΣΠ 
στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου
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Αργυρό	η	Φιλίππα	Φωτοπούλου	
στο	Βαλκανικό	Πρωτάθλημα
Αργυρό μετάλλιο εξασφάλισε στο Μήκος Γυναικών η Φιλίππα 
Φωτοπούλου του ΓΣΠ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών και 
Γυναικών στο Πιτέστι της Ρουμανίας. Η Φιλίππα βελτίωσε την 
ατομική της επίδοση κατά 1 εκατοστό φθάνοντας 6,45 μ.
 
Διεθνές Μίτινγκ Μπιλμπάο
Ο Χρίστος Δημητρίου που συμμετείχε σε Διεθνές Μίτινγκ στο 
Μπιλμπάο της Ισπανίας το Σάββατο 25 Ιουνίου, πέτυχε στα 800 
μ. χρόνο 1.49.84.

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
2η Φιλίππα ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΣΠ,  6,44 μ./0,6 

3η  Ηλέκτρα Π/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΣΠ,  5,83 μ./0,0 

800 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1η  Ναταλία ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΓΣΠ,  2.11.47 

800 μ. ΑΝΔΡΩΝ  
1ος Χρίστος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠ,  1.48.36/N.E.A. 

2ος Ανδρέας ΜΙΣΙΑΡΑ ΓΣΠ,  1.48.70  

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ  
1ος  Μιχάλης ΚΑΚΟΤΑΣ ΓΣΠ,   64,96μ.(64,96-61,57) 

200 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ/0,6  
2η  Ολίβια ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΣΠ,  24.50 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
2η  Φλώρα ΚΑΠΠΑ ΓΣΠ, 14,02 μ.  

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1η  Λεοντία ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΓΣΠ, 1,75 μ.  

5000 μ. ΑΝΔΡΩΝ  
2ος  Νικόλας ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΣΠ, 15.12.65 

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1η  Μαρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΣΠ, 3,70 μ. 

5000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1η Μερόπη ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΣΠ,  17.44.31 

2η Χρυστάλλα Χ’ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΓΣΠ, 18.26.02  

3η Παναγιώτα ΧΑΠΟΥΠΗ ΓΣΠ, 18.35.60 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  

3ος Πέτρος ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΓΣΠ, 15,54 μ.  

4Χ400Μ ΑΝΔΡΩΝ  

1ος  Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  3.17.16  

4Χ400 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

2ος  ΓΣΠ  3.48.67   

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

(Α) ΓΥΝΑΙΚΩΝ   

1  Γ.Σ.Π.  199,5  Β. 

2  Γ.Σ.Ο.  146,5  Β. 

3  Γ.Σ.Ε.  81,5 Β. 

4  Γ.Σ.Κ.  45  Β. 

5  Γ.Σ.Ζ.  29  Β. 

6  Γ.Σ.ΠΡ.  16,5  Β. 

(Β) ΑΝΔΡΩΝ   

1  Γ.Σ.Π.  159,5  Β. 

2  Γ.Σ.Ο  145,5  Β. 

3  Γ.Σ.Ε.  89,5  Β. 

4  Γ.Σ.Κ.  55,5  Β. 

5  Γ.Σ.Ζ.  41  Β. 

6  Γ.Σ.ΠΡ.  33  Β. 

Η ομάδα του 4Χ400 μ. Ανδρών του ΓΣΠ στους φετινούς 
Παγκύπριους Αγώνες Στίβου (4Χ400 μ. Ανδρών, 
1οι ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.17.16). Από αριστερά: Χρίστος 
Δημητρίου, Χρίστος Χρίστου, Ανδρέας Χριστοφόρου και 
Ανδρέας Μισιάρα.



Σάρωσε	ο	ΓΣΠ	στα	10.000	μ.
Τις τρεις πρώτες θέσεις τόσο στους Άντρες 
όσο και στις Γυναίκες κατέλαβαν οι αθλη-
τές του ΓΣΠ στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
10.000 μ. Ανδρών και Γυναικών, στις 21 
Μαΐου 2016, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο 
ΓΣΠ. Ο Ahmet Kazahoun Gebel τερμάτισε 
στην πρώτη θέση με επίδοση 33.29.65 ενώ 
στη δεύτερη θέση ήταν ο Ραφαήλ Νικο-
δήμου με 33.44.91 και στην τρίτη ο Χρι-
στόφορος Πρωτοπαπάς, με 33.58.14. Η 

Χρυστάλλα Χατζη-
πολυδώρου πέτυχε 
επίδοση 38.35.90 
και στη δεύτερη 
και τρίτη θέση ήταν 
η Ζαρίνα Μεντά-
γεβα και η Πανα-
γιώτα Χαπούπη 
με 38.40.86 και 
38.51.96.

Εννέα νίκες, πέντε στους Άνδρες και τέσσερις 

στις Γυναίκες, πέτυχε ο ΓΣΠ στους Παγκύ-

πριους Αγώνες της 25ης Μαρτίου, οι οποίοι 

πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Στάδιο Στίβου 

στο ΓΣΠ. Στους Αγώνες σημειώθηκαν δύο νέα 

Παγκύπρια Ρεκόρ ένα εκ των οποίων από τον 

αθλητή του ΓΣΠ Απόστολο Παρέλλη στο παρα-

δοσιακό αγώνισμα της Ελληνικής Δισκοβολίας 

με επίδοση 39,94 μ. 

Ο Παρέλλης συμμετείχε αρχικά στη δισκο-

βολία Ανδρών και έμεινε για 23 εκ. μακριά 

από το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

της Βραζιλίας, αφού πέτυχε βολή στα 64,77 

μ. που είναι η 4η καλύτερη στον κόσμο μέχρι 

σήμερα. Ο πρωταθλητής μας βρέθηκε σε 

εξαιρετική κατάσταση και όλες του οι βολές 

ξεπέρασαν τα 63 μέτρα. Συγκεκριμένα οι προ-

σπάθειές του ήταν 63,56 μ. 63,59 μ., 64,55 μ., 

63,70 μ., 64,64 μ. και 64,77 μ.

Το προηγούμενο ρεκόρ στο παραδοσιακό αγώ-

νισμα της Ελληνικής Δισκοβολίας κατείχε από το 

1966 ο παλιός πρωταθλητής Κώστας Παπακώ-

στας με 38,12 μ.

Στους Αγώνες διεξήχθησαν δώδεκα αθλήματα 

Ανδρών και οκτώ Γυναικών. Οι πρώτοι νικητές 

- νικήτριες αθλητές του ΓΣΠ, των αγωνισμάτων 

στην πρώτη παγκύπρια διοργάνωση της ΚΟΕΑΣ 

για την αγωνιστική περίοδο του 2016 είναι οι 

ακόλουθοι:

ΑΝΔΡΕΣ
300 Μ. - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΣΠ 35.33

600 Μ. - ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΣΠ 1.26.10

ΜΗΚΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΣΠ 6,89 Μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΣΠ 

64,77 Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΣ ΓΣΠ 39,94 Μ.

Τα παραδοσιακά αγωνίσματα της Ελληνικής 

Δισκοβολίας και της Λιθοβολίας ήταν ειδικά 

αθλοθετημένα με τα κύπελλα Διαγόρας Νικολα-

ΐδης, Ανδρέας Αλεξάνδρου, Λουκάς Λουκά και 

Ανδρέας Μικελλίδης, Χριστόφορος Κόνιαλης, 

Ιωάννης Αντωνιάδης αντίστοιχα.

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
150 Μ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΣΠ 18.57

600 Μ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΣΠ 1.32.88

ΜΙΛΙ - ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΣΠ 

5.17.67

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΣΠ 

56,00 Μ.

Εννέα νίκες ο ΓΣΠ στους Παγκύπριους 
Αγώνες της 25ης Μαρτίου
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Μεγάλη επιτυχία είχε ο 5ος ετήσιος αγώνας ανωμάλου δρόμου 12 χλμ. στην Κλήρου, που δι-

οργάνωσαν το σωματείο δρομέων Δρό.Με.Α Racing, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου και ο Γυ-

μναστικός Σύλλογος Παγκύπρια (ΓΣΠ). Η εκδήλωση, που διεξήχθη στις 20 Μαρτίου 2016, με 

εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία της Κλήρου, προσέλκυσε δεκάδες συμμετοχές.

Νικητής του αγώνα των 12 χλμ. ήταν ο αθλητής του ΓΣΠ Ahmet Kazahoun Gebel.

Τα αποτελέσματα όλων των δρόμων: http://goo.gl/iHT78M 

Μεγάλη επιτυχία του 5ου αγώνα ανωμάλου δρόμου 
12 χλμ Δρό.Με.Α Racing - ΓΣΠ - Κλήρου - Ατόβρυση

Ο Ahmet 
Kazahoun Gebel.

Αργυρά	και	Χάλκινα	Μετάλλια	
από	αθλητές	του	ΓΣΠ	στους	
Αγώνες	Μικρών	Κρατών

Τη δεύτερη θέση στην ομαδική βαθμολο-
γία κατέκτησε η Κύπρος στους Αγώνες 
Στίβου Μικρών Κρατών Ευρώπης που 
έγιναν το Σάββατο 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Η 
Κύπρος στη διοργάνωση δεν αγωνίστηκε 
με πλήρεις ομάδες σε όλα τα αγωνίσματα, 
κατάφερε όμως να εξασφαλίσει 3 πρώτες 
θέσεις, 4 δεύτερες και 4 τρίτες.
Από τους αθλητές του ΓΣΠ δεύτερες και 
τρίτες θέσεις πήραν οι:
• Δημητρίου Χρίστος στα 800 μ./1.50.01, 2ος
•  Παναγιώτου Μερόπη στα 3000μ./ 

10.11.90, 2η
• Μπήττυ Κάθριν στη Σφύρα/57,30 μ., 3η
•  Ευαγγελίδου Ναταλία στα 800 μ./ 

2.07.28, 3η

Ο Χρίστος Δημητρίου.
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Πρωτιά ΓΣΠ στο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου Γυναικών
Πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής 6 
Μαρτίου 2016, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο 
ΓΣΠ, στη Λευκωσία, τα παγκύπρια πρωταθλήμα-
τα Μισού Μαραθωνίου Ανδρών και Γυναικών, 
που ο διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος 
«Παγκύπρια» σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ.
Στις Γυναίκες τερμάτισαν μαζί στην πρώ-
τη θέση οι δίδυμες αδελφές Γαβριέλλα και 
Μαριλένα Σοφοκλέους του ΓΣΠ με επίδοση 
1:30.32 και στην τρίτη θέση η Ιουλία Ανδρέ-
ου επίσης του ΓΣΠ με 1:35.33.
Νικητής στους Άνδρες ήταν ο Μάριος Πού-

σκα του ΓΣΟ με 1:11.15, δεύτερος ο Μπορο-
ντίν Παβέλ του ΓΣΠ με 1:14.03 και τρίτος ο 
Γεώργιος Τοφή του ΓΣΕ με 1:19.05.
Τα παγκύπρια πρωταθλήματα Μισού Μαρα-
θωνίου δρόμου διεξήχθησαν στο πλαίσιο του 
φετινού Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ανδρών 
και Γυναικών, στις 18 και 19 Ιουνίου 2016, στη 
Λεμεσό. Την ίδια μέρα αγώνας δρόμου 5000 
μ. διοργανώθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
συνεργασίας του ΓΣΠ με το σωματείο Dro.
me.a Racing και ήταν ανοικτός για συμμετοχή 
σε όλο το κοινό (φωτογραφία πάνω).

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.

Αγώνας μπαράζ, για την ανάδειξη της 
πρωταθλήτριας Κύπρου 1945, μεταξύ ΑΠΟΕΛ 
- ΕΠΑ, στις 8 Ιουλίου 1945, στο παλιό ΓΣΠ. Ο 
αγώνας έληξε ισόπαλος 0-0. Η φωτογραφία 
από φάση στην περιοχή της ΕΠΑ, με τον 
τερματοφύλακα της ΕΠΑ Σταύρο Μαύρο να 
αποκρούει. Η φωτογραφία είναι από το αρχείο 
του Σταύρου Μαύρου.

Η ΕΠΑ όπως αγωνίστηκε στον τελικό του 
Κυπέλλου του 1945, στο παλιό στάδιο ΓΣΠ, στις 
14 Απριλίου, με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ. Τον τελικό 
στο ΓΣΠ παρακολούθησαν γύρω στις 10.000 
θεατές, αριθμός ρεκόρ για την εποχή. Η ΕΠΑ 
νίκησε με 3-1 και κέρδισε το τρόπαιο. 

Τρεις αθλητές του ΓΣΠ θα εκπροσωπήσουν την 
Κύπρο στα αγωνίσματα στίβου, στην Ολυμπιάδα 
του Ρίο, τον ερχόμενο Αύγουστο.
Ο πρωταθλητής της δισκοβολίας, του ΓΣΠ, Από-
στολος Παρέλλης, πήρε το όριο πρόκρισης για 
την Ολυμπιάδα της Βραζιλίας στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, στις 28 Μαΐου 2016, με βολή στα 65,69 
μ., που αποτελεί και νέο Παγκύπριο Ρεκόρ! Η επί-
δοση που σημείωσε ο Παρέλλης στο Ηράκλειο 
(65,69 μ.) είναι 13η φέτος στον κόσμο. 
Ο ΓΣΠ συγχαίρει τον Απόστολο Παρέλλη, όπως 
επίσης και τον Δημήτρη Χονδροκούκη και τη 
Λεοντία Καλλένου (και οι δύο στο ύψος), για την 
επιτυχία τους να εξασφαλίσουν συμμετοχή στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. 
Ο ΓΣΠ συγχαίρει επίσης την αθλήτριά του Νατα-
λία Ευαγγελίδου, η οποία πέτυχε νέο Παγκύπριο 
Ρεκόρ Γυναικών στα 800 μ. με 2.02.10 σε Διεθνές 
Μίτινγκ στο Οόρντεγκεμ του Βελγίου. Το όριο 
πρόκρισης στους Ολυμπιακούς είναι 2.01.50.

Και τρίτος αθλητής του ΓΣΠ 
σφράγισε Ολυμπιάδα
ΠΑΡΕΛΛΗΣ, ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕ ΡΙΟ
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Συνέντευξη Γενικού Διευθυντή 
ΓΣΠ στην εφημερίδα «Σημερινή»
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, στη 
δημοσιογράφο Ελένη Χαραλάμπους, της κα-
θημερινής εφημερίδας «Σημερινή», παραχώ-
ρησε ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ Φοίβος 
Κωνσταντινίδης. Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε 
το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 με τίτλο: «Φοίβος 
Κωνσταντινίδης: Δεν υπάρχει εγγύηση ασφα-
λούς αγώνα», που αναφερόταν στο θέμα της 
ασφάλειας των γηπέδων.
Μεταξύ άλλων στη συνέντευξη έγινε ανα-
φορά στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, την 
τεχνολογία για ηλεκτρονικό έλεγχο και 
καταμέτρηση των εισιτηρίων, τον αποτελε-
σματικό διαχωρισμό των φιλάθλων, το σύγ-
χρονο σύστημα κλειστού κυκλώματος παρα-
κολούθησης και τους καλά εκπαιδευμένους 
επιτηρητές. Ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ 
μίλησε εξάλλου με περηφάνια για τους 300 
περίπου αθλητές και τα 150 παιδιά της ακα-
δημίας του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Πα-
γκύπρια». Αναφέρθηκε γενικά στις επιτυχίες 
των αθλητών του Συλλόγου, αλλά και ειδικά 
στους τρεις αθλητές του ΓΣΠ Απόστολο Πα-
ρέλλη, Δημήτρη Χονδροκούκη και Λεοντία 
Καλλένου, που πήραν το εισιτήριο για την 
Ολυμπιάδα του Ρίο.
Μερικές από τις ερωτήσεις/απαντήσεις της συ-
νέντευξης:
· Από ποια ηλικία μπορεί κάποιο παιδί να 
ενταχθεί στις Ακαδημίες του ΓΣΠ; Πόσο κο-
στίζει η συμμετοχή στις Ακαδημίες σας;
Η ένταξη στην Ακαδημία Στίβου του ΓΣΠ γί-
νεται από την ηλικία των 6 χρόνων και συνεχί-
ζεται μέχρι τα 14. Λειτουργούν δύο κλιμάκια 
στη Λευκωσία και απασχολούνται εννέα προ-
πονητές για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. 
Η Ακαδημία λειτουργεί καθημερινά και δεν 
υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θεωρούμε ότι 
ο ανταγωνισμός από ακαδημίες άλλων αθλη-
μάτων είναι τόσο μεγάλος, και επειδή πρέπει 
να φέρουμε παιδιά στον κλασικό αθλητισμό, 
ολόκληρο το κόστος λειτουργίας της Ακαδη-
μίας καταβάλλεται από τον ΓΣΠ.
· Εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί στο 
αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ, στα Λατσιά, ξε-
νοδοχείο. Πώς αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα 
λειτουργία του; Τι μερίδιο του αθλητικού 
τουρισμού της Κύπρου κερδίζετε;
Ο αθλητικός ξενώνας που λειτουργεί στο ΓΣΠ 
είναι εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών, 
που συνδυάζει τη λειτουργία του με τις διευ-
κολύνσεις του υπόλοιπου αθλητικού κέντρου. 
Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύ-
τερο μερίδιο του αθλητικού τουρισμού.
Για να γίνει όμως αυτό, είναι απαραίτητη η θέ-

σπιση ενιαίας πολιτικής από τους αρμόδιους 
φορείς (ΚΟΤ και ΚΟΑ) και την ίδια στιγμή συ-
ντονισμένη προσπάθεια με αποδέκτες ξένες 
χώρες και ομοσπονδίες που ήδη στέλλουν 
αθλητές για προετοιμασία στο εξωτερικό. 
Χρειάζεται όμως βελτίωση των κυπριακών 
αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικά αυτών που 
διαχειρίζεται ο ίδιος ο ΚΟΑ, που είναι ίσως οι 
χειρότερες εγκαταστάσεις που έχουμε, σε ση-
μείο που η χρήση τους οδηγεί τους χρήστες 
στην απόφαση να μην ξανάρθουν.
· Τελευταία, σε σχέση με τον χώρο του πα-
λιού ΓΣΠ στο κέντρο της Λευκωσίας, έγινε 
συζήτηση στα ΜΜΕ, για το «Καταπίστευμα 
του ΓΣΠ» και τη σύνδεσή του με την Εκκλη-
σία της Κύπρου. Μπορείτε να μας εξηγήσε-
τε αυτό το θέμα;
Ο ΓΣΠ είναι και σωματείο και καταπίστευμα. 
Υπάρχει το καταστατικό που κατοχυρώνει 
και το καταπίστευμα. Όταν ο ΓΣΠ αποφά-
σισε να ανταλλάξει το παλιό ΓΣΠ με τον 
χώρο όπου υπάρχει σήμερα το νέο, λόγω 
των όρων του καταπιστεύματος η ανταλλαγή 
κατέστη δυνατή μόνο με σχετική άδεια του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Όταν το έργο συμπληρώθηκε, το παλιό ΓΣΠ με-
ταβιβάστηκε στο κράτος και το νέο στον ΓΣΠ, 
και έτσι συμπληρώθηκε η ανταλλαγή. Με βάση 
το καταπίστευμα, ο Σύλλογος διοικείται από 
14μελές Διοικητικό Συμβούλιο και το στάδιο και 
η περιουσία του ΓΣΠ είναι εγγεγραμμένο επ’ 
ονόματι του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Κύπρου.
· Συζητήθηκε τον Μάιο, με αφορμή τον τε-
λικό Κυπέλλου Κύπρου, ότι μόνο το στάδιο 
ΓΣΠ μπορεί να εγγυηθεί ασφαλή διεξαγωγή 
του τελικού Κυπέλλου. Πώς εγγυάστε αυ-
τήν την ασφάλεια και γιατί ξεχωρίζετε από 
οποιοδήποτε άλλο στάδιο υπάρχει αυτήν τη 
στιγμή στην Κύπρο;
Δεν υπάρχει εγγύηση ασφαλούς διεξαγωγής 
οποιουδήποτε αγώνα. Οι εμπειρίες μας δεί-
χνουν ότι θα πρέπει να περιμένεις τα πάντα. 
Εκεί που μπορεί να πει κάποιος ότι ξεχωρί-
ζουμε είναι οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, η τε-

χνολογία που έχουμε εγκαταστήσει πρόσφατα 
για ηλεκτρονικό έλεγχο και καταμέτρηση των 
εισιτηρίων, ο αποτελεσματικός διαχωρισμός 
των φιλάθλων, το σύγχρονο σύστημα κλειστού 
κυκλώματος παρακολούθησης, καθώς και οι 
καλά εκπαιδευμένοι επιτηρητές και η άριστη 
συνεργασία μας με την Αστυνομία στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης των καθηκόντων μας για την 
τήρηση της τάξης. Αν δεν υπάρχει όμως η συ-
νεργασία με τις ομάδες, τότε δύσκολα μπορεί 
κάποιος να αντεπεξέλθει.
· Πώς βελτίωσε ο ΓΣΠ τις συνθήκες ασφά-
λειας στο γήπεδό του; Ποια η θέση σας για 
την κάρτα φιλάθλου;
Ο ΓΣΠ ξεκίνησε τις εργασίες βελτίωσης στον 
τομέα της ασφάλειας μετά το 2012, όταν εί-
χαμε γίνει αποδέκτες αρνητικών σχολίων για 
τις συνθήκες των αγώνων του ΑΠΟΕΛ με τη 
Lyon και τη Real, από τους παρατηρητές της 
ΟΥΕΦΑ. Εγκαταστήσαμε ηλεκτρονικό σύστη-
μα ελέγχου και καταμέτρησης εισιτηρίων, 
κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, εργοδοτήσα-
με επιτηρητές τους οποίους εκπαιδεύσαμε 
για να γνωρίζουν το δικό μας γήπεδο, και 
εγκαινιάσαμε στενή σχέση συνεργασίας με 
την Αστυνομία και τη ΜΜΑΔ, οριοθετώντας 
τους ρόλους, τα καθήκοντα και τον χώρο ευ-
θύνης ενός εκάστου.
Η κάρτα φιλάθλου είναι κάτι που θα βοηθήσει 
στην κατάσταση που έχουμε φτάσει. Το εισι-
τήριο θα αποκτήσει όνομα που θα μπορεί να 
ταυτοποιηθεί. Θα προτιμούσα να την έβλεπα να 
εκδίδεται από τις ομάδες, για να μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν περισσότερα δεδομένα και 
για σκοπούς εξυπηρέτησης των οπαδών τους, 
αλλά η Βουλή αποφάσισε διαφορετικά.
Έχω την άποψη ότι το συγκεκριμένο μέτρο 
πέφτει θύμα των πολιτικών σκοπιμοτήτων των 
κομμάτων, της κυβέρνησης και της αντιπολί-
τευσης. Αυτό που τελικά μετρά είναι το πώς 
ο ανθρώπινος παράγοντας αντιδρά και πώς 
εφαρμόζει αυτά που ξέρει. Αν ο καθένας κά-
νει τη δουλειά του όπως πρέπει, η βελτίωση 
παντού θα είναι εμφανής.

«Ο ΓΣΠ προσφέρει στους 
αθλητές του άριστες 

εγκαταστάσεις για προπόνηση, 
και εξειδικευμένους 

προπονητές»



Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανα-
κοίνωσε ότι ο τελικός του Κυπέλλου Κύπρου, 
της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, θα διε-
ξαχθεί στο Στάδιο ΓΣΠ.
Η σχετική απόφαση συμπεριλήφθηκε στην 
Προκήρυξη της διοργάνωσης του Κυπέλλου 
2016-2017. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο τε-
λικός θα γίνει στις 24 Μαΐου 2017.
Εξάλλου, τον Μάιο η ΚΟΠ ανακοίνωσε τι ισχύει 
με τα γήπεδα ενόψει των ευρωπαϊκών ποδο-
σφαιρικών αγώνων. Σύμφωνα με την Ομο-
σπονδία, για σκοπούς ευρωπαϊκών αγώνων 
και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελέγχου 
κριτηρίων υποδομής, το Τσίρειο Στάδιο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο με το φως της ημέρας 
μέχρι τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στο 
Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» μπορούν 
να διεξαχθούν αγώνες μέχρι τον τρίτο προκρι-
ματικό γύρο του Champions League και μέχρι 
τα Play-offs του Europa League. Το Στάδιο ΓΣΖ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το φως της 
ημέρας μέχρι τον δεύτερο προκριματικό γύρο 
και για τις δύο διοργανώσεις.

Το Στάδιο ΓΣΠ μπορεί να φιλοξενήσει ευρω-
παϊκούς αγώνες σε όλες τις φάσεις. Ήδη η 
Ομόνοια έδωσε, στις 7 Ιουλίου 2016, τον πρώ-
το της αγώνα στο ΓΣΠ. Έπαιξε για τον πρώτο 
προκριματικό γύρο του Europa League με την 
αρμενική Μπάναντς.
To ΑΠΟΕΛ θα παίξει στο ΓΣΠ, για τον δεύτερο 
προκριματικό γύρο του Champions League, 
στις 19 Ιουλίου 2016.

Πρωτάθλημα
Το Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας 2016-2017 
είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το Σαβ-
βατοκύριακο 20-21 Αυγούστου 2016. Η 2η 
αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 
27-28 Αυγούστου 2016. Θα ακολουθήσει δι-
ακοπή λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομά-
δων Ανδρών και Ελπίδων, και το Πρωτάθλημα 
θα επαναρχίσει στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2016 
με τις αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής. Η 
τελευταία αγωνιστική (16η) μέσα στο 2016 θα 
διεξαχθεί την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 
Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει διακοπή λόγω 
των γιορτών. Η πρώτη αγωνιστική (17η) μέσα 
στο 2017 θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 
2017 και την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017. Η 
πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύ-
ριακο 4-5 Μαρτίου 2017 και στις 11-12 Μαρτί-
ου 2017 θα αρχίσει η δεύτερη φάση. Σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ το Πρωτά-
θλημα θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 
20-21 Μαΐου 2017.
To ΓΣΠ θα είναι έδρα για το ΑΠΟΕΛ και την 
Ομόνοια.

ποδόσφαιρο

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ

Στο ΓΣΠ ο τελικός κυπέλλου 2016-2017
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 
ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Προπόνηση στο ΓΣΠ 
για την Εθνική Κύπρου
Με προπόνηση το πρωί της 21ης 
Μαρτίου 2016, στο στάδιο ΓΣΠ, άρχισε 
την προετοιμασία της η Εθνική Κύπρου 
των Ανδρών για τον φιλικό αγώνα με 
την Ουκρανία που έγινε στις 24 Μαρτίου 
2016, στην Οδησσό. Η προπόνηση 
ήταν ανοικτή για 15 λεπτά για τα ΜΜΕ. 
Προπόνηση στο ΓΣΠ είχε και στις 22 
Μαρτίου η Εθνική Κύπρου.

Μουντιάλ	2018

Τέσσερις επίσημους αγώνες θα δώσει 
μέσα στο 2016 η Εθνική ομάδα των 
Ανδρών, έδρα της οποίας είναι το ΓΣΠ. 
Μετά και τη συμπερίληψη του Γιβραλτάρ 
στον όμιλο της Κύπρου ανακοινώθηκε 
από την ΚΟΠ ότι δεν θα πραγματοποιηθεί 
το φιλικό με τη Ρωσία που είχε αρχικά 
προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο από 
τη FIFA και στην ημερομηνία αυτή η 
Κύπρος θα παίξει επίσημο αγώνα με 
το Γιβραλτάρ. Συγκεκριμένα η Εθνική 
Κύπρου θα δώσει δύο εντός έδρας 
αγώνες με το Βέλγιο και το Γιβραλτάρ 
και δύο εκτός έδρας με την Ελλάδα και 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι αγώνες της 
Εθνικής για το 2016 στο ΓΣΠ:

1η αγωνιστική, 6 Σεπτεμβρίου 2016
21:45 Κύπρος - Βέλγιο (ΓΣΠ)

4η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου 2016
19:00 Κύπρος - Γιβραλτάρ (ΓΣΠ)Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ακαδημιών 

Ποδοσφαίρου (ΠΟΑΠ) διοργάνωσε στο 
Στάδιο ΓΣΠ τη Φιέστα των Ακαδημιών 
Ποδοσφαίρου, τη μεγάλη γιορτή των 
μικρών πρωταγωνιστών των γηπέδων. Η 
φετινή Φιέστα ήταν αναβαθμισμένη και 
πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό γήπεδο 
του ΓΣΠ την Κυριακή 8 Μαΐου 2016 (υπό 
την αιγίδα του ΚΟΑ).
Η φετινή συμμετοχή στη Φιέστα των 
Ακαδημιών ήταν εντυπωσιακή. Παρέλασαν 

30 ακαδημίες ποδοσφαίρου με πέραν των 
2500 παιδιών. Η κεντρική εξέδρα του ΓΣΠ 
φιλοξένησε τους γονείς αλλά και όσους 
θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις 
εκδηλώσεις της Φιέστας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιλάμβανε μεταξύ άλλων:
• Παρέλαση όλων των ακαδημιών και των 
ποδοσφαιριστών τους.
• Βράβευση όλων των πρωταθλητριών 
ομάδων ανά ηλικία και επαρχία.
• Επιδείξεις ποδοσφαιρικής δεξιοτεχνίας, 
χορευτικό, ψυχαγωγικά παιχνίδια.

Έγινε στο ΓΣΠ η Φιέστα Ακαδημιών ΠΟΑΠ


