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ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΓΣΠ

Εγγράφηκαν 168 νέοι δότες μυελού των οστών
Συγκινητικές στιγμές έδωσε η εκδήλωση για ενίσχυση της τρά-
πεζας δεδομένων του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος για δότες μυ-
ελού των οστών, που διοργάνωσε ο ΓΣΠ σε συνεργασία με το 
Καραϊσκάκειο, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.
Αθλητές και προπονητές, ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, της Ομό-
νοιας και της Εθνικής Κύπρου, μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών 
Κύπρου και απλοί πολίτες, έδωσαν δυναμικά το παρών τους. 
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Ο ΓΣΠ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ

Μια άκρως επιτυχημένη 
χρονιά για τον κυπριακό στίβο

Τακτική Γενική 
Εκλογική 
Συνέλευση ΓΣΠ

Καλούνται τα μέλη του 

Γυμναστικού Συλλόγου «Τα 

Παγκύπρια» ΓΣΠ στην τακτική 

Γενική Εκλογική Συνέλευση 

του Συλλόγου, τη Δευτέρα 17 

Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6:00 

μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο 

του Σταδίου.

Θέματα : 

α)    Εκλογή Προέδρου της 

Γενικής Συνέλευσης.

β)    Επικύρωση των 

πρακτικών της τελευταίας 

Γενικής Συνέλευσης.

γ)    Λογοδοσία του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

από τον κ. Θεόδωρο 

Μ. Ιωαννίδη για τα 

πεπραγμένα του χρόνου 

που έληξε και πόρισμα 

των ελεγκτών.

δ)    Υποβολή παρατηρήσεων 

στη λογοδοσία και 

συζήτηση αυτών.

ε)    Διορισμός των 

εγκεκριμένων ελεγκτών 

του Συλλόγου για το έτος 

2016-2017.

στ)  Εκλογή εξαμελούς 

Εφορευτικής Επιτροπής 

για τη διενέργεια των 

αρχαιρεσιών.

Σημ. Σε περίπτωση μη 

απαρτίας, η Συνέλευση 

αναβάλλεται για μισή ώρα, 

οπότε θεωρείται σε απαρτία 

οσαδήποτε των μελών και αν 

είναι παρόντα. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού διοργάνωσε, στις 22 Σεπτεμ-
βρίου 2016, ειδική εκδήλωση προς 
τιμήν των μαθητών και αθλητών 
που έλαβαν μέρος και διακρίθηκαν 
στους Ολυμπιακούς του Ρίο, στη 
Μαθητική Γυμνασιάδα στην Τρα-
πεζούντα και στους Ευρωπαϊκούς 
Αγώνες Νέων Καλαθόσφαιρας. 
Μεταξύ αυτών και ο πρωταθλητής 
του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης, που 
πήρε την 8η θέση στους Ολυμπια-
κούς. Λεπτομέρειες στις σελίδες 6 
και 7.
Συνέντευξη του Απόστολου, όπου ο 
αθλητής του ΓΣΠ αξιολογεί τη φε-
τινή σεζόν και μας αποκαλύπτει τα 
επόμενά του σχέδια, φιλοξενούμε 
στις σελίδες 4 και 5. 
Αφιέρωμα στους τρεις αθλητές 
του ΓΣΠ που έλαβαν μέρος στην 
Ολυμπιάδα μπορείτε να διαβάσετε 
στη σελίδα 3, όπου υπάρχουν και 
λεπτομέρειες από την ειδική τελε-
τή που διοργάνωσε η Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή για τους Κύ-
πριους αθλητές που συμμετείχαν 
στο Ρίο 2016.



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
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	 	 	

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

30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ PODGORICA (MAYΡΟΒΟΥΝΙΟ)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	 	 	

13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ / U23 ΑΘΗΝΑ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	 	 	

11 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ / U23 / E-N) CHIA (ΙΤΑΛΙΑ) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

2

Οι προπονήσεις των Ακαδημιών Στίβου του Συλλόγου, για τη νέα σε-

ζόν, ξεκίνησαν τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, στο Εθνικό Στάδιο 

Στίβου ΓΣΠ.

Φέτος ο ΓΣΠ διεξήγαγε υπαίθρια εργομετρικά τεστ για επιλογή καινούρ-

γιων ταλέντων για την Ακαδημία Στίβου. Η επιλογή έγινε στο Στάδιο Στί-

βου ΓΣΠ, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 

και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου.

Οι Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου «Παγκύπρια» δέχονται αθλη-

τές που φοιτούν από την Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου μέχρι 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 Μακάριο Στάδιο 

λειτουργεί Τρίτη και Παρασκευή, 16:00-17:00. Η φετινή σεζόν θα ολο-

κληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στις Ακα-

δημίες Στίβου του ΓΣΠ είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες 22874050.

Έναρξη προπονήσεων 
των Ακαδημιών ΓΣΠ

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.



Μια ξεχωριστή χρονιά διένυσε το 2016 ο κυ-
πριακός στίβος, κυρίως λόγω της Ολυμπιάδας 
του Ρίο τον Αύγουστο. Σημαντική ήταν η σεζόν 
και για τον ΓΣΠ εξαιτίας της συμμετοχής τριών 
αθλητών του στην ομάδα της Κύπρου στους 
Ολυμπιακούς, στα αγωνίσματα στίβου.
Ο Απόστολος Παρέλλης, ο Δημήτρης Χονδρο-
κούκης και η Λεοντία Καλλένου αξίζουν τα 
συγχαρητήρια του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα 
Παγκύπρια» για την ιστορική παρουσία τους 
στη Βραζιλία. 
Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ στη δισκοβολία, Από-
στολος Παρέλλης, είχε πάρει 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! 
Στις 13 Αυγούστου 2016, ο Απόστολος στο Ρίο 
έκανε όλη την Κύπρο υπερήφανη για την ιστο-
ρική παρουσία στον τελικό της δισκοβολίας. Ο 
Απόστολος κατέλαβε την 8η θέση με βολή 63,72 
μ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία της Κύ-
πρου σε Ολυμπιακούς στον στίβο μέχρι στιγμής.
Ο Δημήτρης Χονδροκούκης στις 17 Αυγούστου 
συμμετείχε στον τελικό του ύψους καταλαμβάνο-
ντας τη 12η θέση, με άλμα 2,25 μ. Η Λεοντία Καλ-
λένου στις 18 Αυγούστου με άλμα στο 1,80 μ. κα-
τέλαβε την 32η θέση στο ύψος και, μετά από μια 
δύσκολη χρονιά, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις 
της μαζεύοντας αρκετές εμπειρίες για το μέλλον.

ΚΟΕ: Φέτος η καλύτερη παρουσία 
της Κύπρου σε Ολυμπιακούς
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επι-
τροπής (ΚΟΕ) Ντίνος Μιχαηλίδης, κατά τη δημο-
σιογραφική διάσκεψη, στις 26 Αυγούστου 2016, 
για τον απολογισμό των 31ων Ολυμπιακών Αγώ-
νων, χαρακτήρισε την Εθνική Ομάδα που πήγε 
στο Ρίο ως την καλύτερη κυπριακή αποστολή σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι σήμερα. Τόνισε δε 
ότι αυτό «οφείλεται πρωτίστως και σχεδόν απο-
κλειστικά στους ίδιους τους αθλητές και στους 
προπονητές τους». 
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ ανέφερε επίσης πως «η 
παρουσία της Κύπρου στο Ρίο ήταν απόλυτα 
επιτυχημένη», προσθέτοντας πως θα πρέπει να 
θεωρείται η καλύτερη παρουσία σε Ολυμπια-
κούς μέχρι σήμερα. «Τονίζω ιδιαίτερα το ‘μέχρι 
σήμερα’», είπε, «γιατί οι προοπτικές για πρόοδο 
του κυπριακού αθλητισμού είναι μεγαλύτερες, 
πιο αισιόδοξες και αναμενόμενες». Επεσήμα-
νε, ωστόσο, πως για να υλοποιηθούν αυτές οι 
προοπτικές χρειάζεται να γίνουν πολλά, και όχι 
κατ’ ανάγκη από τους αθλητές, αλλά από τους 
παράγοντες, τους θεσμικούς φορείς και όσους 
πραγματικά, και όχι εικονικά, ενδιαφέρονται. «Τα 
αποτελέσματα του Ρίο απέδειξαν ότι μπορούμε. 

Χρειάζεται να έχουμε πλάνο και όραμα. Όραμα 
χωρίς πλάνο είναι απλώς ένα όνειρο, πλάνο χω-
ρίς όραμα είναι εφιάλτης, πλάνο με όραμα σημαί-
νει επιτυχία», είπε. Στη συνέχεια, ο κ. Μιχαηλίδης 
τόνισε πως η ΚΟΕ στο πλαίσιο των ευθυνών και 
των δυνατοτήτων της θα κάνει ό,τι είναι δυνατό 
για να συμβάλει στη γενικότερη προσπάθεια που 
καταβάλλεται για συνεχή πρόοδο και περαιτέρω 
αναβάθμιση του κυπριακού αθλητισμού.
Η αρχηγός αποστολής στο Ρίο Όλγα Πιπερίδου, 
στον δικό της απολογισμό, τόνισε πως αυτή τη 
φορά μπορεί να μην κατακτήσαμε ολυμπιακό 
μετάλλιο, όμως 6 από τους 15 αθλητές μας, πο-
σοστό 40%, κατάφεραν να μπουν στον τελικό 
του αγωνίσματός τους και τέσσερις εξ αυτών να 
στεφθούν Ολυμπιονίκες. Όπως είπε, την τιμη-

τική του σε αυτή τη διοργάνωση είχε ο στίβος, 
καθώς η χώρα μας με επτά αθλητές στον στί-
βο κατάφερε να εντάξει τέσσερις σε τελικούς, 
τρεις εκ των οποίων στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. 
Μίλαν Τραΐκοβιτς 7ος στα 110 μέτρα εμπόδια, 
Κυριάκος Ιωάννου 7ος στο ύψος και Απόστολος 
Παρέλλης 8ος στη δισκοβολία. 
Εκ μέρους των αθλητών που έλαβαν μέρος στους 
Ολυμπιακούς μίλησε ο Απόστολος Παρέλλης, ο 
οποίος αφού συνεχάρη όλους τους αθλητές ανε-
ξαρτήτως αποτελέσματος, σημείωσε πως ήταν 
μια δύσκολη χρονιά για όλους και πως ήταν δύ-
σκολο να προκριθούν σε μια τέτοια διοργάνωση 
όπως οι Ολυμπιακοί. «Όλοι δούλεψαν σκληρά», 
σημείωσε, «και βγήκαν τα αποτελέσματα». «Να ευ-
χαριστήσω όλους όσοι ήταν δίπλα μας, χορηγούς 
και φορείς», είπε ο Παρέλλης, εκφράζοντας την 
ελπίδα τα ΜΜΕ να είναι δίπλα τους για να τους 
προβάλλουν ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν 
και να πετύχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα 
τις επόμενες χρονιές. «Πρέπει οι αρμόδιοι φορείς 
να είναι στο πλάι μας για την επαγγελματική απο-
κατάσταση γιατί όλοι οι αθλητές θέλουν να δουν 
το μέλλον τους, να δουλέψουν ακόμα πιο σκληρά 
για να προσφέρουν σε αυτή τη χώρα», ανέφερε.

www.gsp.org.cy νέοι αθλητές του ΓΣΠ 

Υπερηφάνεια για τους τρεις αθλητές του ΓΣΠ 
που εκπροσώπησαν την Κύπρο στην Ολυμπιάδα
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Έναρξη προπονήσεων 
των Ακαδημιών ΓΣΠ

Ο Απ. Παρέλλης πέτυχε 
τη μεγαλύτερη επιτυχία της 
Κύπρου σε Ολυμπιακούς 
στον στίβο μέχρι στιγμής



Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που πετυχαίνεις μια ατομική επίδοση ή 

μια επιτυχία που δεν ξαναέκανε Κύπριος αθλητής;

Ένα ατομικό ρεκόρ ή μια επιτυχία για έναν αθλητή είναι ένα κίνητρο να συνε-

χίσει να προσπαθεί. Προσωπικά εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά και ικανοποί-

ηση, με βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ και να θέσω τον επόμενό μου στόχο. 

Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να ασχοληθείς με τον πρωταθλητισμό 

και ειδικότερα με τη δισκοβολία;

Μου άρεσε πολύ ο αθλητισμός από μικρός και ευτυχώς στάθηκα τυχε-

ρός γιατί οι γονείς μου με στήριξαν σε αυτή την απόφαση. Το να ασχολη-

θεί κάποιος με τον αθλητισμό και ειδικότερα σε κάποιο ατομικό άθλημα, 

όπως η δισκοβολία, απαιτεί μεγάλες θυσίες. Η δισκοβολία με κέρδισε 

από την πρώτη προπόνηση που έκανα από 14 χρονών στο Μακάριο Στά-

διο και ήξερα ότι αυτό ήθελα να κάνω!

Τι ήταν εκείνο που σε κράτησε στον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια;

Αυτό που με κράτησε στον αθλητισμό τόσα χρόνια είναι ότι μέσα 

από δύσκολες στιγμές και αποτυχίες ερχόταν πάντα μια επιτυ-

χία και μου έδινε μια καινούργια ώθηση. Επίσης, εδώ είναι ση-

μαντικό να αναφέρω ότι εκτός από την οικογένειά μου, την κο-

πέλα μου, τους φίλους μου, είχα την έμπρακτη στήριξη από τον 

Σύλλογό μου, την Ομοσπονδία μου αλλά και από τους χορηγούς μου. 

Λένε ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό απαιτείται σπαρτιάτικη ζωή. 

Ισχύει αυτό; Πώς ήταν οι τελευταίοι οκτώ μήνες σε σχέση με την 

προσπάθειά σου να κερδίσεις το όριο για το Ρίο και μετά η προετοι-

μασία σου για τους Ολυμπιακούς;

Ισχύει όντως. Χωρίς θυσίες δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις πρωτα-

θλητισμό. Το να κάνεις 6 με 8 ώρες προπόνηση, προετοιμασίες σε δι-

άφορες χώρες για να είσαι κάθε φορά στο σωστό κλίμα, να είσαι για 

μήνες μακριά από το σπίτι σου, το παιδί σου, δεν είναι και ό,τι πιο εύ-

κολο. Φέτος η χρονιά ξεκίνησε με ένα και μόνο στόχο, τελικό στο Ρίο. 

Αφοσιώθηκα σε αυτό από την πρώτη μέρα της προπόνησης. Ταξίδεψα 

για προετοιμασίες σε Αφρική, Αθήνα, Πορτογαλία για μεγάλο διάστημα, 

και κατάφερα να πιάσω το όριο στην Κρήτη τον Ιούνιο. Μετά από αυτό, 

ακολούθησε η ειδική προετοιμασία στο Σάο Πάολο με όλα τα μέλη της 

κυπριακής αποστολής κα μείναμε εκεί μέχρι τον αγώνα.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου, μετά την Ολυμπιάδα και κυρίως 

για τη νέα σεζόν;

Η επόμενη χρονιά έχει δύο πολύ σημαντικούς αγώνες, τους Μεσογει-

ακούς στην Ισπανία αλλά και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αγγλία. 

Πότε θα έβλεπες τον εαυτό σου να αποσύρεται από τον πρωταθλη-

τισμό;

Αυτό είναι κάτι που το έχω σκεφτεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια 

και όπως είπα και μετά την Ολυμπιάδα εύχομαι μετά από αυτήν την επιτυ-

χία οι αρμόδιοι να μας παρέχουν την επαγγελματική αποκατάσταση για 

να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στην πατρίδα μας 

χωρίς το άγχος για την επόμενη μέρα.

Έχεις σχέδια για προπονητική καριέρα;

Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω σκεφτεί, όμως λόγω του ότι είμαι πτυ-

χιούχος μηχανολόγος μηχανικός, και όχι γυμναστής όπως οι περισ-

σότεροι αθλητές, ίσως και να μην ασχοληθώ με την προπονητική. 

Εσένα τι σε κάνει χαρούμενο στην καθημερινότητά σου; Πώς δια-

σκεδάζεις; Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου;

Η καθημερινότητά μου διαφέρει από περίοδο σε περίοδο, αυτό όμως 

που με κάνει πάντα χαρούμενο στον ελεύθερό μου χρόνο είναι να 

ασχολούμαι με την οικογένειά μου, να βγαίνω για φαγητό και ποτό με 

φίλους αλλά και να παρακολουθώ τον αδερφό μου που τρέχει σε αγώ-

νες ράλι. Τα ενδιαφέροντά μου αφορούν κυρίως τον αθλητισμό, παρα-

κολουθώ ποδόσφαιρο, αγώνες ταχύτητας Φόρμουλα 1 αλλά και ράλι. 

Ποιο μήνυμα θα έστελνες στα νέα παιδιά για να τα προτρέψεις να 

ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό;

Θα ήθελα να τους πω: «Μείνετε κοντά στον αθλητισμό. Πιστέψτε στα 

όνειρά σας και κατακτήστε τους στόχους σας!».

Πώς βλέπεις το μέλλον του κυπριακού αθλητισμού στον στίβο;

Μετά από την Ολυμπιάδα του Ρίο, πιστεύω ότι η Κύπρος έχει πολλά ακό-

μα να πετύχει στον αθλητισμό και ιδιαίτερα ο στίβος. Πιο πολλούς Ολυ-

μπιονίκες και γιατί όχι και ένα μετάλλιο στον στίβο.

Συνέντευξη Απόστολου Παρέλλη: 
Πλώρη για τις προκλήσεις του 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016ειδήσεις
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Συνέντευξη για την ιστοσελίδα του ΓΣΠ παραχώρησε ο 
πρωταθλητής του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης, αμέσως μετά 
την επιστροφή του από την Ολυμπιάδα του Ρίο, όπου έκανε 
όλη την Κύπρο υπερήφανη, κατακτώντας την όγδοη θέση στη 
δισκοβολία. Πάντα συνειδητοποιημένος και προσγειωμένος, ο 
Απόστολος θέτει τους νέους του στόχους και προγραμματίζεται 
για το 2017 όπου τον περιμένουν οι Μεσογειακοί Αγώνες στην 
Ισπανία αλλά και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αγγλία.
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Το	2016	έκλεισε	
με	6η	θέση	στο	
Diamond	League

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 ο 

Απόστολος Παρέλλης ολοκλήρωσε τις 

αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη 

χρονιά. Ο δισκοβόλος του ΓΣΠ πήρε την 

6η θέση στον τελικό του Diamond League 

στις Βρυξέλλες. Ο Κύπριος δισκοβόλος 

είχε καλύτερη βολή στα 62,28 μ., παίρ-

νοντας έτσι την 6η θέση ανάμεσα στους 

εννιά φιναλίστ των Ολυμπιακών Αγώνων 

του Ρίο.

Στον τελικό του Diamond League ο Πα-

ρέλλης έκανε τρεις βολές, στα 61,27 μ., 

62,28 μ. και 61,37 μ. Με την ολοκλήρωση 

της σεζόν του 2016, ο αθλητής του ΓΣΠ 

μάζεψε τέσσερις βαθμούς στην κούρσα 

του Diamond League, που τον έφερε 

στην 8η θέση στο σύνολο. Το διαμάντι 

πήγε στον Πολωνό αργυρό Ολυμπιονίκη 

Πιοτρ Μαλακόφσκι.

Τρεις μέρες πριν το Diamond League, ο 

Παρέλλης αγωνίστηκε σε διεθνές μίτινγκ 

στην ιταλική πόλη Rovereto. Εκεί είχε 

εξαιρετική παρουσία, παίρνοντας τη 

2η θέση με βολή 64,29 μ., πίσω από το 

64,62 μ. του Μάρτιν Κούπερ. Μάλιστα ο 

Κύπριος ήταν πρώτος μέχρι την 6η βολή, 

ενώ είχε συνολικά καλύτερες βολές από 

τον Εσθονό, αφού πέρα από το 64,29 

μ., έριξε επίσης τον δίσκο στα 59,33 μ., 

62,75 μ., 63,73 μ., 62,31 μ. και 62,70 μ. 

Ο Απόστολος μαζί με τους άλλους αθλητές 
που συμμετείχαν στη δισκοβολία στο Diamond 
League στις Βρυξέλλες.

ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ 168 ΝΕΟΙ ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Τεράστια επιτυχία της εκστρατείας 
λήψης δειγμάτων DNA στο ΓΣΠ 
Αθλητές της ολυμπιακής ομάδας στίβου της 
Κύπρου, αθλητές, προπονητές, επιτηρητές 
και προσωπικό του ΓΣΠ, ποδοσφαιριστές 
του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνοιας και της Εθνικής 
Κύπρου, μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών Κύ-
πρου, το μουσικό συγκρότημα Minus One και 
απλοί πολίτες, έδωσαν δυναμικά το παρών 
τους, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, στην εκδήλω-
ση για λήψη δειγμάτων σάλιου, για ενίσχυση 
της τράπεζας δεδομένων του Καραϊσκάκειου 
Ιδρύματος για δότες μυελού των οστών. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε στο συνεδριακό κέ-
ντρο του ΓΣΠ, από τον ΓΣΠ σε συνεργασία με 
το Καραϊσκάκειο.
Η επιτυχία της εκδήλωσης για ενίσχυση της 

τράπεζας δεδομένων του Καραϊσκάκειου κα-
ταδεικνύεται μέσα από την εγγραφή 168 νέων 
δοτών μυελού των οστών που επιτεύχθηκε. 
Αφορμή για τη διοργάνωση της εκδήλωσης 
από τον ΓΣΠ, ήταν η περίπτωση του μικρού 
Νικόλα Αρτεμίου, 14 μηνών από τη Λεμεσό, 
όμως είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 
η επιτυχία της δίνει ελπίδα ζωής σε όποιον συ-
νάνθρωπό μας χρειαστεί μεταμόσχευση μυε-
λού των οστών.
Στην εκδήλωση πωλήθηκαν εξάλλου 60 
Γούρια Ζωής 2017 (σχεδιασμένα από τον 
Chrysanthos Tziapouras), τα έσοδα από τα 
οποία πήγαν στο ταμείο ενίσχυσης του Καραϊ-
σκάκειου Ιδρύματος.



Σε μια λιτή αλλά συγκινητική τελετή, καθώς και σε ένα κλίμα υπερηφάνει-
ας και τιμής, βραβεύτηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, οι αθλητές που έλαβαν μέρος στη φετινή διορ-
γάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016, οι μαθητές-αθλητές που 
συμμετείχαν, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, στην Παγκόσμια 
Γυμνασιάδα στην Τραπεζούντα, καθώς και η Εθνική Ομάδα Καλαθο-
σφαίρισης, κάτω των 16 ετών.
Η εκδήλωση άνοιξε με μουσικό καλωσόρισμα από τον πρώην αθλητή 
Νεόφυτο Καλογήρου, ενώ κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων παρου-
σιάστηκαν φιλμάκια αφιέρωμα από τη συμμετοχή των αθλητών στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα και από το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών κάτω των 16 ετών. 
Ανάμεσα στους βραβευθέντες, ο άριστος μαθητής του 20, ο Γιώργος 
Κονιαράκης ο οποίος κέρδισε χρυσό μετάλλιο στη δισκοβολία στην Πα-
γκόσμια Γυμνασιάδα και ο οποίος στέφθηκε αμέσως μετά Πρωταθλητής 
Ευρώπης κάτω των 18, και είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος αθλητής 
στον κόσμο στη δισκοβολία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκτός από τους τιμώμενους και τις οι-
κογένειές τους και οι πρόεδροι του ΚΟΑ και της ΚΟΕ, μέλη του ΔΣ του 
ΚΟΑ, πρόεδροι ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών και προπονητές. 
Σε χαιρετισμό του στην τελετή βράβευσης, ο υπουργός Παιδείας και Πο-
λιτισμού Κώστας Καδής απευθυνόμενος προς όλους τους αθλητές είπε: 
«Η συμμετοχή όλων σας σε αυτές τις αξιόλογες αθλητικές διοργανώσεις, 
η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλατε, αλλά και οι σημαντικές διακρίσεις 
που πετύχατε, μας ικανοποίησαν όλους ιδιαίτερα και μας έκαναν υπερή-
φανους. Εκπροσωπήσατε τον τόπο σας με τον καλύτερο τρόπο και ανα-
δείξατε το μεγαλείο του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι». Ανέφερε, 
επίσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζει και επιβρα-
βεύει τις συνεχείς προσπάθειες των αθλητών της Κύπρου, που αγωνίζο-
νται με ήθος, αξιοπρέπεια, επιμονή και υπομονή για να πετύχουν το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα. «Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε 
την πολύτιμη στήριξη που προσφέρουν στους αθλητές, οι προπονητές, οι 
ομοσπονδίες και οι οικογένειές τους. Εξίσου σημαντική και καταλυτική θε-
ωρείται και η συνεισφορά του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, αλλά 
και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής», πρόσθεσε.
Ο κ. Καδής είπε ότι η φετινή παρουσία της κυπριακής αποστολής στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο χαρακτηρίστηκε ως η πιο πετυχημένη. 
Όπως ανέφερε, από τους 15 αθλητές της Ολυμπιακής Ομάδας, οι έξι 
κατάφεραν να αγωνισθούν σε τελικό, ενώ οι τέσσερις εξ αυτών στέφθη-
καν Ολυμπιονίκες. Συγκεκριμένα, ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Λονδί-
νου Παύλος Κοντίδης κατέκτησε την 7η θέση στην ιστιοπλοΐα, ο Μίλαν 
Τραΐκοβιτς κατέκτησε την 7η θέση στον δρόμο των 110 μ. με εμπόδια, ο 

Κυριάκος Ιωάννου επίσης την 7η θέση στο άλμα εις ύψος και ο Απόστο-
λος Παρέλλης την 8η θέση στη δισκοβολία.
Εξαίρετη επιτυχία, συνέχισε ο υπουργός Παιδείας, σημείωσε και ο σχο-
λικός αθλητισμός στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα της Τραπεζούντας. «Αν 
και η διοργάνωση συνέπεσε χρονικά με τις επικίνδυνες πολιτικές συν-
θήκες που επικράτησαν στην Τουρκία, λόγω της απόπειρας πραξικο-
πήματος, και παρά την αγωνία για τις απρόβλεπτες εξελίξεις, τα παιδιά 
μας παρέμειναν στον αγώνα και ξεπέρασαν εαυτούς, γεμίζοντάς μας 
υπερηφάνεια. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν τις προσπάθειές τους, αφού 
15 μαθητές και μαθήτριές μας κατάφεραν την ιστορική συγκομιδή τεσσά-
ρων χρυσών, τεσσάρων αργυρών και πέντε χάλκινων μεταλλίων. Μόνο ο 
αθλητής της ενόργανης γυμναστικής Ηλίας Γεωργίου, μαθητής του Λυ-
κείου Μακαρίου Γ’ Λάρνακας, απέσπασε στη συγκεκριμένη διοργάνωση 
πέντε μετάλλια», συμπλήρωσε.
Ο κ. Καδής είπε ότι σημαντικό επίτευγμα κατάφερε και η Εθνική Ομάδα 
Καλαθοσφαίρισης, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, κατακτώντας την 
πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών κάτω των 16 ετών Γ’ 
Κατηγορίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τις 17 μέχρι τις 24 
Ιουλίου 2016. «Ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαβεβαιώνουμε 
τη στήριξη και την πρόθεσή μας να ενισχύσουμε τον αθλητισμό σε όλες 
του τις εκφάνσεις, γιατί αποτελεί καλό πρεσβευτή της Κύπρου στο παγκό-
σμιο στερέωμα. Εξάλλου, είναι κοινή παραδοχή ότι ο αθλητισμός, μέσα 
από τα ιδανικά του, δημιουργεί θετικά πρότυπα στην κοινωνία και προ-
βάλλει αδιαμφισβήτητες πνευματικές αξίες. Όλοι εσείς που βρίσκεστε σή-
μερα εδώ αποτελείτε τέτοια άξια παραδείγματα. Σας εκφράζουμε λοιπόν 
τα συγχαρητήριά μας για τις υψηλές σας επιδόσεις και τις σπουδαίες και 
μεγάλες σας διακρίσεις μαζί με τις πιο θερμές μας ευχές για υγεία, ακό-
μη μεγαλύτερες επιτυχίες και ό,τι καλό επιθυμείτε», ανέφερε.

Με	μεγάλη	επιτυχία	το	εκπαιδευτικό	σεμινάριο	επιτηρητών	ΓΣΠ
Ο ΓΣΠ διοργάνωσε με επιτυχία εκπαιδευτικό σεμινάριο για αδειού-
χους επιτηρητές από όλη την Κύπρο, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Επιτηρητών. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στις εγκαταστά-
σεις του σταδίου ΓΣΠ, στη Λευκωσία, το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016, και 
σε αυτό συμμετείχαν γύρω στους 130 επιτηρητές.
Στο σεμινάριο έγινε εξoικείωση με τον χώρο και ανάλυση των σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης και των διαδικασιών του επιχειρησιακού σχεδίου 
ασφάλειας. Η παρακολούθηση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης είναι 
υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εργαστούν στις διάφορες αθλητι-
κές εκδηλώσεις του ΓΣΠ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016ειδήσεις

Βραβεύτηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αθλητές που 
έλαβαν μέρος σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις 
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Συναυλία	στο	ΓΣΠ	τον	Σεπτέμβριο

Ο ΓΣΠ συγχαίρει τους αθλητές 
που συμμετείχαν στη Γυμνασιάδα
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Το μοναδικό στην Κύπρο γήπεδο ρίψεων 
φιλοξενεί το αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ
Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες κα-

τασκευής γηπέδου το οποίο θα χρησιμοποι-

είται αποκλειστικά για προπονήσεις ρίψεων, 

στον χώρο του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ 

στη Λευκωσία.

Πρόκειται για το μοναδικό γήπεδο ρίψεων 

στην Κύπρο. Το κόστος κατασκευής του κα-

λύφθηκε εξολοκλήρου από τον ΓΣΠ.

Η κατασκευή του γηπέδου, το οποίο βρίσκεται 

δυτικά του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ, θα 

βοηθήσει τους αθλητές του ΓΣΠ αλλά και γε-

νικότερα το αθλητικό κέντρο να προσελκύσει 

υψηλού επιπέδου αθλητές (και ομοσπονδίες 

στίβου) από το εξωτερικό για προετοιμασία (σε 

συνδυασμό με την αθλητική εστία Allegra και 

τις υπόλοιπες υφιστάμενες εγκαταστάσεις).

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» 

(ΓΣΠ) συγχαίρει όλη την κυπριακή αποστο-

λή για την ιστορική συγκομιδή μεταλλίων για 

την Κύπρο στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα της 

Τραπεζούντας. Ιδιαίτερα ο ΓΣΠ συγχαίρει 

τους αθλητές του Συλλόγου οι οποίοι πή-

ραν χάλκινα μετάλλια, τη Μαρία Αντωνίου, 

η οποία πήρε το χάλκινο τόσο στα 100 μέ-

τρα (με χρόνο 12.18) όσο και στα 200 μέτρα 

(με χρόνο 25.18) και τον Σταύρο Σπύρου (με 

χρόνο 1.55.69), ο οποίος συμμετείχε στα 

800 μέτρα.

Στη Γυμνασιάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε 

από τις 13 μέχρι τις 17 Ιουλίου 2016, συμμε-

τείχαν επίσης οι αθλητές του ΓΣΠ Ελεάνα Κα-

λογήρου (8η θέση στον τελικό των 200 μ. με 

χρόνο 25.52) και Χριστίνα Πετρή (8η θέση στα 

1500 μ. με χρόνο 4.59.31). Τέσσερα χρυσά, 

τέσσερα αργυρά και πέντε χάλκινα μετάλλια 

ήταν η συγκομιδή της κυπριακής αποστολής.

Δεν τα κατάφεραν να βγουν στο βάθρο οι 
τρεις Κύπριοι άλτες που συμμετείχαν στον 
τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Στίβου στο Άμστερνταμ τον 
Ιούλιο. Ο Δημήτρης Χονδροκούκης του 
ΓΣΠ είχε τρεις προσπάθειές στα 2,29 
χωρίς επιτυχία και με 2,24 μ. έμεινε στην 
7η θέση. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου πήρε 
την ένατη θέση και ο Κυριάκος Ιωάννου 
την τελευταία. Και οι δυο τους είχαν τρεις 
φορές άκυρο στα 2,29 μέτρα.
Εν τω μεταξύ, νέο παγκύπριο ρεκόρ, με 
χρόνο 43.87, πέτυχε η γυναικεία ομάδα 
της σκυταλοδρομίας στην ημιτελική 
κούρσα 4Χ100. Ελένη Αρτυματά, Ραμόνα 
Παπαϊωάννου και οι αθλήτριες του 
ΓΣΠ Ολίβια Φωτοπούλου και Φιλίππα 
Φωτοπούλου πήραν την 9η θέση με μια 
εξαιρετική επίδοση.
Εκτός τελικού έμειναν η Ναταλία 
Ευαγγελίδου και ο Απόστολος Παρέλλης 
στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου, 
στο Άμστερνταμ. Η Ναταλία Ευαγγελίδου 
έλαβε μέρος στα 800 μ. και προκρίθηκε 
στον ημιτελικό του αγωνίσματος όπου 
τερμάτισε 8η με χρόνο 2.03.99. Κυνήγησε 
το όριο της Ολυμπιάδας αλλά δεν τα 
κατάφερε. Ο Απόστολος Παρέλλης είχε 
βολή στα 61,89 μ. μένοντας στη 18η θέση 
της κατάταξης. 
Ο ΓΣΠ συγχαίρει όλους τους αθλητές που 
εκπροσώπησαν την Κύπρο στους φετινούς 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου.

Ο απολογισμός 
των Ευρωπαϊκών 
Αγώνων του 2016

Η Φιλίππα Φωτοπούλου.

Συναυλία Ελλήνων καλλιτεχνών, με χιλιάδες 

θεατές, φιλοξένησε το στάδιο ΓΣΠ, την 

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016. Στη συναυλία 

συμμετείχαν οι Σάκης Ρουβάς, Δέσποινα 

Βανδή, Αντώνης Ρέμος, Έλενα Παπαρίζου 

και Μέλισσες.

Η εμφάνιση του Σάκη Ρουβά ήταν 

αφιερωμένη στο πρόγραμμα κοινωνικής 

αλληλεγγύης «Συμμετοχή».



Tη Δευτέρα 29 Αυγούστου άρχισε την προε-

τοιμασία της η Εθνική Κύπρου των Ανδρών για 

τον αγώνα με το Βέλγιο για τα προκριματικά 

του Μουντιάλ 2018 (6 Σεπτεμβρίου 2016 στο 

ΓΣΠ). Όλες οι προπονήσεις έγιναν στο ΓΣΠ.

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, δό-

θηκε συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό 

κέντρο του ΓΣΠ στην παρουσία ποδοσφαι-

ριστών της Εθνικής και εκπροσώπων της 

χορηγού εταιρείας ΚΕΟ ενώ η συνέντευξη 

για τον αγώνα με το Βέλγιο έγινε τη Δευτέ-

ρα 5 Σεπτεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο 

του ΓΣΠ στην παρουσία του προπονητή της 

Εθνικής Χριστάκη Χριστοφόρου. Ακολού-

θησε προπόνηση στο βοηθητικό του ΓΣΠ, 

ανοικτή για τα ΜΜΕ για 15 λεπτά.

Τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου έδωσε συνέ-

ντευξη Τύπου ο προπονητής της Εθνικής 

Βελγίου και μία ώρα αργότερα έγινε η προ-

πόνηση των Βέλγων στο ΓΣΠ, ανοικτή για 

15 λεπτά.

Γιβραλτάρ

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 είναι προ-

γραμματισμένος ο επόμενος εντός έδρας 

αγώνας της Εθνικής Κύπρου. Ο αγώνας θα 

είναι με το Γιβραλτάρ και θα αρχίσει στις 

7:00 το βράδυ.

ποδόσφαιρο

Με το Βέλγιο στο ΓΣΠ έπαιξε 
η Εθνική Κύπρου στις 6 Σεπτεμβρίου

Από τις 20 Αυγούστου 2016 το Στάδιο 

ΓΣΠ φιλοξενεί αγώνες για το Παγκύπριο 

Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 2016-2017, 

με τον αγώνα της Ομόνοιας κατά του 

Ερμή. Το ΑΠΟΕΛ έδωσε τον πρώτο του 

αγώνα πρωταθλήματος στο ΓΣΠ στις 28 

Αυγούστου (δεύτερη αγωνιστική), επίσης 

με τον Ερμή.

Ακολούθησαν οι αγώνες Ομόνοια - 

Δόξα, στις 10 Σεπτεμβρίου, ΑΠΟΕΛ 

- Αναγέννηση στις 18 Σεπτεμβρίου, 

Ομόνοια - Καρμιώτισσα στις 24 

Σεπτεμβρίου και ΑΠΟΕΛ - Δόξα στις 2 

Οκτωβρίου.

Το Πρωτάθλημα θα επαναρχίσει το 

Σαββατοκύριακο 15 και 16 Οκτωβρίου 

2016 αφού στο μεταξύ η Εθνική Κύπρου 

έχει αγώνα για τα προκριματικά του 

Παγκοσμίου Κυπέλλου εκτός έδρας. 

Στις 15 Οκτωβρίου η Ομόνοια θα δώσει 

αγώνα με την Ανόρθωση στο ΓΣΠ ενώ το 

ΑΠΟΕΛ θα επανέλθει στην έδρα του για το 

Πρωτάθλημα τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, 

σε αγώνα με τον Εθνικό Άχνας.

Τον τελευταίο αγώνα Πρωταθλήματος για 

το 2016 στο ΓΣΠ θα τον δώσει το ΑΠΟΕΛ 

με τη Νέα Σαλαμίνα στις 21 Δεκεμβρίου 

2016 (16η αγωνιστική).

Εν τω μεταξύ, το ΑΠΟΕΛ έδωσε ήδη 

έναν αγώνα στο ΓΣΠ, για τους ομίλους 

του Europa League, με την Αστάνα 

στις 15 Σεπτεμβρίου 2016. Στο ΓΣΠ 

επανέρχεται στις 3 Νοεμβρίου 2016, 

για να αντιμετωπίσει την Young Boys 

Ελβετίας για την τέταρτη αγωνιστική. Στις 

8 Δεκεμβρίου 2016 το ΑΠΟΕΛ θα παίξει 

στο ΓΣΠ με τον Ολυμπιακό Πειραιώς για 

την 6η αγωνιστική των ομίλων.

Πρωτάθλημα και Europa League

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.

Ποδοσφαιριστές και οπαδοί της ΕΠΑ 
πανηγυρίζουν στο παλιό στάδιο ΓΣΠ την 
κατάκτηση του Κυπέλλου το 1945, ύστερα από 
τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ με 3-1. 

Φάση, στην περιοχή της ΕΠΑ, από τον τελικό 
Κυπέλλου το 1945 (14/4/1945) ΑΠΟΕΛ - ΕΠΑ στο 
παλιό ΓΣΠ. (φωτογραφικό αρχείο Σταύρου Μαύρου)


