
Συμμετοχή αθλητών 
του ΓΣΠ σε διεθνείς 
διοργανώσεις
Σημαντικές νίκες πέτυχε 
ο Πέτρος Μιτσίδης στους 
Παγκόσμιους Αγώνες Στίβου 
Masters και η Γιώτα Χαπούπη 
στον Μαραθώνιο της 
Βαλένθιας.

Σελίδα 3

Παλιές δόξες του ΓΣΠ
Παρουσίαση του Μάριου 
Χατζηανδρέου, ενός από τους 
παλιούς αθλητές του ΓΣΠ 
που έγραψαν ιστορία στον 
κυπριακό στίβο.

Σελίδα 7
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ»
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Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα 
Παγκύπρια» (ΓΣΠ) σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Eυτυχισμένο 2017!
 
Ο ΓΣΠ αντί ευχητήριων καρτών έδωσε φέτος 
εισφορές: €1000 στο Ίδρυμα ΕΛΙΚΑΣ, €500 στο 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, €500 στο Ίδρυμα Σοφία για 
τα Παιδιά και €500 στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΓΣΠ

Τις μεγάλες επιτυχίες του ΓΣΠ στο Ρίο 
εξήρε ο Δ. Ιωαννίδης στη λογοδοσία του
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ Δώρος Ιωαννί-
δης, κατά τη λογοδοσία του στη Γενι-
κή Συνέλευση του Συλλόγου, τη Δευ-
τέρα 17 Οκτωβρίου 2016, συγχάρηκε 
για τη συμμετοχή τους στην Ολυμπιά-
δα του Ρίο τους Απόστολο Παρέλλη, 
Δημήτρη Χονδροκούκη και Λεοντία 
Καλλένου, χωρίς όμως να παραλείψει 
να αναφερθεί και στις επιτυχίες τους 
εντός Κύπρου αλλά και τις επιτυχίες 
των άλλων αθλητών του ΓΣΠ, όπως 
της Ναταλίας Ευαγγελίδου, η οποία 
κατέρριψε δύο φορές φέτος το πα-
γκύπριο ρεκόρ στα 800 μέτρα. Ο πρό-
εδρος του Συλλόγου μίλησε για την 
επαγγελματική δουλειά που γίνεται 
από τους προπονητές αλλά και τα στε-
λέχη του ΓΣΠ, ώστε να προσφέρονται 
στους αθλητές, όλων των ηλικιών και 
επιπέδων, τα απαραίτητα εργαλεία για 
να αποδίδουν το καλύτερο των δυνά-
μεών τους. 
Ο Δώρος Ιωαννίδης αναφέρθηκε, 
εξάλλου, στην άριστη συνεργασία 
του ΓΣΠ με τα σωματεία του ΑΠΟ-
ΕΛ και της Ομόνοιας για τη χρήση 
του σταδίου ποδοσφαίρου και τη 
συνεχή προσπάθεια του Συλλόγου 
για συντήρηση και αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεών του, ώστε να αντα-

ποκρίνονται στα υψηλότερα ευρω-
παϊκά κριτήρια.
Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών 
αναφέρθηκε και στα έσοδα των 
ομάδων της Λευκωσίας από το ΓΣΠ 
σημειώνοντας ότι αυτά ανέρχονται 
σε €400.000 περίπου για την καθε-
μία, πέραν του ποσοστού του 75% 
που λαμβάνουν ως καθαρό έσοδο 
από το εισιτήριο. «Εκρίθη αναγκαίο 
να αναφερθούν αριθμοί», είπε ο κ. 
Ιωαννίδης, «μετά από ισχυρισμούς 
συγκεκριμένων κύκλων ότι τα έσο-
δα των σωματείων από το ΓΣΠ είναι 
μηδέν». Διευκρίνισε δε ότι «είναι τα 

έξοδα των σωματείων που είναι μη-
δέν και ότι αυτά τα έξοδα λειτουρ-
γίας και συντήρησης, βελτίωσης, 
αναβάθμισης και διατήρησης του 
γηπέδου στην ανώτατη κατηγορία 
της ΟΥΕΦΑ, που ανέρχονται σε πε-
ρίπου €800.000 ετησίως, καταβάλ-
λονται εξ ολοκλήρου από τον ΓΣΠ».
Ολόκληρη η λογοδοσία του προέ-
δρου του ΓΣΠ, για τα πεπραγμένα 
του 2016, είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου www.gsp.
org.cy. 

Σελίδες 4-5



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 Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Αλέκος Φιλίππου, Νεοκλής 

Λυσάνδρου, Ιάκωβος Γαβάς, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος Δήμου, Νικόλας Τασσύ, Γεώργιος 

Γεωργιάδης.

Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης. 2016-2018

Αγωνιστικός Προγραμματισμός του 2017
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Οκτω-

βρίου 2016 στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας 

το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για καταρτισμό του 

Αγωνιστικού Προγραμματισμού του 2017.

Το ευρωπαϊκό καλεντάρι πραγματοποιείται 

κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού εκτός από τις 

παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις 

καθορίζονται και τα εθνικά πρωταθλήματα 

των χωρών και άλλες διεθνείς διοργανώσεις.

Ο αγωνιστικός προγραμματισμός του 2017 

περιλαμβάνει σε παγκόσμιο επίπεδο το Πρω-

τάθλημα Ανδρών - Γυναικών που θα γίνει στο 

Λονδίνο την περίοδο 4-13 Αυγούστου. Σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο είναι το Πρωτάθλημα Κλει-

στού που θα γίνει στο Βελιγράδι της Σερβίας 

στις 3-5 Μαρτίου και τα Πρωταθλήματα Κάτω 

των 23 ετών και των Εφήβων - Νεανίδων που 

θα γίνουν τον Ιούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων που τη 

φετινή χρονιά δεν διεξήχθη λόγω των Ολυμπια-

κών και των Πανευρωπαϊκών Αγώνων, θα γίνει 

το 2017 στις 24-25 Ιουνίου. Οι Εθνικές Ομάδες 

των Ανδρών - Γυναικών της Κύπρου θα αγω-

νιστούν στη 2η κατηγορία του πρωταθλήματος 

που θα γίνει στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Οι Εθνικές Ομάδες Εφήβων - Νεανίδων θα 

συμμετάσχουν στην Πενταεθνή Συνάντηση 

που θα γίνει στη Λουτσκ της Ουκρανίας στις 

13 Μαΐου 2017 και θα αντιμετωπίσουν τις 

αντίστοιχες της Ρουμανίας, του Ισραήλ, της 

Λευκορωσίας και της διοργανώτριας χώρας. 

Οι αντίστοιχες των Παίδων - Κορασίδων θα 

λάβουν μέρος στην καθιερωμένη πλέον συ-

νάντηση Ελλάδας - Κύπρου που για φέτος θα 

διεξαχθούν στις 2-3 Αυγούστου στην Ελλάδα.

Η κορυφαία διοργάνωση σε παγκύπριο επί-

πεδο είναι το Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναι-

κών που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό στις 17-18 

Ιουνίου και έχει ξεχωριστή σημασία αφού 

συμπληρώνονται 125 χρόνια από την ίδρυση 

του Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια.

ΔEKEMΒΡΙΟΣ 2016
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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.



Ο Ντίνος Μιχαηλίδης επανεξελέγη 
στην προεδρία της ΚΟΕ
Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 11 Νο-

εμβρίου, η 36η Γενική Συνέλευση της Κυπρι-

ακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) που ήταν 

παράλληλα και Εκλογική. Από την εκλογική 

διαδικασία αναδείχθηκαν οι αξιωματούχοι και 

τα μέλη του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου 

για τον Ολυμπιακό κύκλο 2016-2020.

Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης επανεξελέγη στην 

προεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου με 

20 ψήφους έναντι 16 που έλαβε ο ανθυποψή-

φιός του κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Στη 

θέση του αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Γιώργος 

Χρυσοστόμου με 19 ψήφους έναντι 17 που 

έλαβε ο κ. Δημήτρης Λόρδος. Στη θέση του 

γενικού γραμματέα επανεξελέγη ο κ. Χαρά-

λαμπος Λόττας. Στη θέση του ταμία επανε-

ξελέγη ο κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού. Στη 

συνέχεια εξελέγησαν τα επτά μέλη του Εκτε-

λεστικού Συμβουλίου. Υπήρξαν 13 υποψηφιό-

τητες και από τη διαδικασία εξελέγησαν οι Πα-

ναγιώτης Ιωαννίδης (31), Ρέα Γεωργίου (22), 

Μιχάλης Κρασιάς (21), Σώτος Τρικωμίτης 

(21), Γιώργος Παπαγεωργίου (20) και Σοφο-

κλής Χαραλαμπίδης (20). Στην έβδομη θέση 

ισοψήφησαν οι Ιωάννης Φωτίου και Γιώργος 

Αποστόλου με 19 ψήφους και ακολούθησε 

επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο, 

από την οποία εξελέγη ο Ιωάννης Φωτίου.

Ο ΓΣΠ συγχαίρει τον κ. Μιχαηλίδη για την 

εκλογή και του εύχεται κάθε επιτυχία στα κα-

θήκοντά του. Ο Ντίνος Μιχαηλίδης, πρώην 

αθλητής, προπονητής και μέλος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του ΓΣΠ, είχε ανακηρυχθεί 

τον Οκτώβριο του 2015, κατά τη Γενική Συνέ-

λευση του ΓΣΠ, ισόβιο μέλος για τη μεγάλη 

του προσφορά στον Σύλλογο.

Βραβείο 
Το βραβείο «EOC Olympic Laurel Awards» 

απονεμήθηκε στον πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο 

Μιχαηλίδη κατά την 45η Γενική Συνέλευση 

των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, 

που πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ της Λευ-

κορωσίας από 21 μέχρι 22 Οκτωβρίου 2016. 

Στη διάσκεψη αποφασίστηκε πως οι 2οι Πα-

νευρωπαϊκοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο 

Μινσκ το καλοκαίρι του 2019, ενώ απονε-

μήθηκε επίσης στον επικοντιστή Εμμανουήλ 

Κάραλη το βραβείο «Πιότρ Νουρόφκσι», που 

απονέμεται στον καλύτερο νέο αθλητή. Σύμ-

φωνα με ανακοίνωση της ΚΟΕ αναφορικά με 

το βραβείο «EOC Olympic Laurel Awards» 

που απονεμήθηκε στον κ. Μιχαηλίδη από τον 

προεδρεύοντα της ΕΟΕ Γιάκερ Κοσίγιαντσιτς, 

η ιδιαίτερη αυτή τιμή αποδίδεται σε ετήσια 

βάση είτε σε πρόσωπα είτε σε οργανισμούς 

που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες υπέρ 

της προώθησης του αθλητισμού εντός της 

χώρας τους, είχαν αξιοσημείωτα επιτεύγμα-

τα στον χώρο του αθλητισμού και συνέβαλαν 

στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ MASTERS 

Δύο χρυσά 
ο Πέτρος Μιτσίδης

www.gsp.org.cy ειδήσεις
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Ο αθλητής του ΓΣΠ Πέτρος Μιτσίδης 
πέτυχε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου ακόμα 
μία πρώτη νίκη στους Παγκόσμιους 
Αγώνες Στίβου Masters, για αθλητές 
άνω των 35 ετών, στο Περθ της 
Αυστραλίας, αυτή τη φορά στο 
Πένταθλο Ρίψεων. Ήταν το δεύτερο 
χρυσό μετάλλιο που κερδίζει στους 
συγκεκριμένους αγώνες. Το πρώτο 
ήταν πριν μια εβδομάδα στη Δισκοβολία 
(53,14).
Στο Πένταθλο Ρίψεων συγκέντρωσε 
συνολικά 3532 βαθμούς πετυχαίνοντας 
ατομική επίδοση. Αναλυτικά πέτυχε στο 
Πένταθλο τις ακόλουθες επιδόσεις: 
Σφυροβολία 48,56 (1ος), Σφαιροβολία 
14,43 (1ος), Δισκοβολία 50,26 (1ος), 
Ακοντισμός 42,56 (3ος), Βάρος (Weight) 
(16 κιλά) 13,93 (2ος).

Η Γιώτα Χαπούπη στον 
Μαραθώνιο της Βαλένθιας
Η αθλήτρια του ΓΣΠ Γιώτα Χαπούπη αγωνίστηκε την Κυριακή 
20 Νοεμβρίου 2016 στον Μαραθώνιο της Βαλένθιας (http://
www.valenciaciudaddelrunning.com/en/), μήκους 42,195 χλμ., 
τερματίζοντας σε 3:07:34’’, στην 24η θέση, ανάμεσα σε 500 περίπου 
αθλήτριες στην κατηγορία της (Senior Femenina).



Ιδιαίτερη αναφορά στις μεγάλες επιτυχίες των 
αθλητών του ΓΣΠ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Ρίο έκανε ο πρόεδρος του ΓΣΠ Δώρος 
Ιωαννίδης, κατά τη λογοδοσία του στη Γενι-
κή Συνέλευση του Συλλόγου, τη Δευτέρα 17 
Οκτωβρίου 2016.
Ο κ. Ιωαννίδης συγχάρηκε για το Ρίο τους Από-
στολο Παρέλλη, Δημήτρη Χονδροκούκη και Λε-
οντία Καλλένου, χωρίς όμως να παραλείψει να 
αναφερθεί και στις επιτυχίες τους εντός Κύπρου 
αλλά και τις επιτυχίες των άλλων αθλητών του 
ΓΣΠ, όπως της Ναταλίας Ευαγγελίδου, η οποία 
κατέρριψε δύο φορές φέτος το παγκύπριο ρε-
κόρ στα 800 μέτρα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου 
μίλησε για την επαγγελματική δουλειά που γίνεται 
από τους προπονητές αλλά και τα στελέχη του 
ΓΣΠ, ώστε να προσφέρονται στους αθλητές, 
όλων των ηλικιών και επιπέδων, τα απαραίτητα 
εργαλεία ώστε να αποδίδουν το καλύτερο των 
δυνάμεών τους.
Ο Δώρος Ιωαννίδης αναφέρθηκε, εξάλλου, στην 
άριστη συνεργασία του ΓΣΠ με τα σωματεία του 
ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας για τη χρήση του σταδί-
ου ποδοσφαίρου και τη συνεχή προσπάθεια του 
Συλλόγου για συντήρηση και αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεών του, ώστε να ανταποκρίνονται 
στα υψηλότερα ευρωπαϊκά κριτήρια.
Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών αναφέρθηκε 
και στα έσοδα των ομάδων της Λευκωσίας από 
το ΓΣΠ σημειώνοντας ότι αυτά ανέρχονται σε 
€400.000 περίπου για την καθεμία, πέραν του 
ποσοστού του 75% που λαμβάνουν ως καθα-
ρό έσοδο από το εισιτήριο. «Εκρίθη αναγκαίο 
να αναφερθούν αριθμοί», είπε ο κ. Ιωαννίδης, 
«μετά από ισχυρισμούς συγκεκριμένων κύκλων 
ότι τα έσοδα των σωματείων από το ΓΣΠ είναι 
μηδέν». Διευκρίνισε δε ότι «είναι τα έξοδα των 
σωματείων που είναι μηδέν και ότι αυτά τα έξο-
δα λειτουργίας και συντήρησης, βελτίωσης, 
αναβάθμισης και διατήρησης του γηπέδου στην 
ανώτατη κατηγορία της ΟΥΕΦΑ, που ανέρχο-
νται σε περίπου €800.000 ετησίως, καταβάλλο-
νται εξ ολοκλήρου από τον ΓΣΠ».
Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων ο κ. Ιωαννίδης, 
ανέφερε:

Στίβος
Ο ΓΣΠ είναι ο μόνος σύλλογος ο οποίος καλλι-
εργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία. Ο 
στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλη-
τών. Είναι η δημιουργία αθλητικής συνείδησης 

και συναγωνισμού καθώς και υγιούς κοινωνι-
κής συμπεριφοράς. Πέραν των 200 αθλητών 
του ΓΣΠ προπονούνται καθημερινά στις εγκα-
ταστάσεις σε όλα τα αγωνίσματα στίβου μέσα 
στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στους 
αθλητές παρέχεται όλο το απαιτούμενο αθλη-
τικό υλικό για προπονήσεις και για αγώνες, και 
έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα στίβου 
που τη χαρακτηρίζει όχι μόνο η ποιότητα των 
αθλητών που την απαρτίζουν, αλλά και η σω-
στή σχέση μεταξύ τους. Οι ομάδες που έλαβαν 
μέρος στις διάφορες διοργανώσεις παρουσία-
σαν ξανά ένα σωστό σύνολο που αντανακλού-
σε τη σωστή δουλειά που γίνεται εδώ και χρό-
νια. Η πολιτική να μεταφέρεται η ομάδα στην 
πόλη διεξαγωγής σημαντικών αγώνων από την 
προηγούμενη μέρα, με διαμονή όλων σε ξενο-
δοχείο, συνεχίστηκε και επέτρεψε στους αθλη-
τές να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις 
μεταξύ τους μέσω του κοινού τους ενδιαφέρο-
ντος, αύξησε την αυτοεκτίμηση και την αφοσί-
ωσή τους στον Σύλλογο και τον κοινό σκοπό, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα και επιπρόσθετα 
κίνητρα στους υπόλοιπους για να βελτιωθούν 
και να συμμετέχουν στην ομάδα. Κάτι που είχε 
αντίκτυπο στην απόδοση αλλά και στη γενικό-
τερη παρουσία του ΓΣΠ στους αγώνες, που 
είναι γενικά παραδεκτό. 
Τη φετινή χρονιά για τον ΓΣΠ σημάδεψε ευ-

χάριστα η συμμετοχή τριών αθλητών του στην 
Ολυμπιάδα του Ρίο με δύο από αυτούς να συμ-
μετέχουν στους τελικούς των αγωνισμάτων 
τους. Οι Απόστολος Παρέλλης και Δημήτρης 
Χονδροκούκης κατάφεραν να αγωνιστούν 
τον περασμένο Αύγουστο στους τελικούς των 
αγωνισμάτων τους στη δισκοβολία (8η θέση) 
και το άλμα σε ύψος (12η θέση) αντίστοιχα. 
Η Λεοντία Καλλένου που σπουδάζει στην Ατ-
λάντα στις ΗΠΑ, παρά τον τραυματισμό που 
την ταλαιπωρούσε κατάφερε να συμμετάσχει 
στο Ρίο που είναι από μόνο του μεγάλη επιτυ-
χία. Και οι τρεις αυτοί αθλητές κέρδισαν την 
πρώτη θέση και στους Παγκύπριους αγώνες 
στίβου. Άλλο σημαντικό στοιχείο η κατάρρι-
ψη δύο φορές του παγκύπριου ρεκόρ των 
800 μέτρων από τη Ναταλία Ευαγγελίδου. Η 
Ευαγγελίδου κατέρριψε επίσης και το παγκύ-
πριο ρεκόρ των 1500 μέτρων, ένα ρεκόρ που 
κατείχε η Άντρη Αβραάμ από το 1986. Ο κ. 
Ιωαννίδης αναφέρθηκε και στα τρία χάλκινα 
μετάλλια αθλητών του ΓΣΠ στην Παγκόσμια 
Γυμνασιάδα. Δύο της Μαρίας Αντωνίου στα 
100 και 200 μέτρα και ένα του Σταύρου Σπύ-
ρου στα 800 μέτρα.

Ακαδημίες 
Μέσα από τις ακαδημίες του ΓΣΠ όπου γίνο-
νται δεκτά όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ταλέ-
ντου ο ΓΣΠ προσπαθεί να μεταδίδει σε όλους 
την αγάπη στον αθλητισμό. Τα παιδιά δεν κατα-
βάλλουν οποιοδήποτε ποσό για να εγγραφούν 
και να γυμνάζονται στις ακαδημίες. Τη χρονιά 
2016-2017 η ακαδημία αναβαθμίζεται με την 
προσθήκη και άλλων προπονητών, αλλά και 
τη μεγαλύτερη ενεργή ανάμιξη των προπονη-
τών ειδικότητας για να μπορούν να γνωρίζουν 

«Γίνεται επαγγελματική δουλειά από τους 
προπονητές αλλά και τα στελέχη του ΓΣΠ»
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Τα έσοδα των ομάδων της 
Λευκωσίας από το ΓΣΠ 

ανέρχονται σε €400.000 
περίπου για την καθεμία
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εκ των προτέρων το υλικό που υπάρχει στην 
ακαδημία. Γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης 
χώρων και δημιουργίας συνεργασιών για λει-
τουργία και άλλων κλιμακίων στην επαρχία 
Λευκωσίας για καλύτερη οργάνωση. 
Στη λογοδοσία του ο κ. Ιωαννίδης τόνισε επί-
σης ότι φέτος «ο ΚΟΑ μείωσε το ποσό που 
καταβάλλει για προπονητές των ακαδημιών 
στίβου αλλά συνεχίζει να επιχορηγεί με πολ-
λαπλάσιο ποσό τις ακαδημίες των επαγγελμα-
τικών ομάδων ποδοσφαίρου που χρεώνουν 
€80 κατά μέσο όρο τον μήνα τα παιδάκια που 
συμμετέχουν. Εάν μικρό μέρος των χρημάτων 
αυτών δινόταν στον στίβο, τα αποτελέσματα 
θα ήταν ακόμη καλύτερα. Ας αναλογιστούν 
αυτοί που εγκρίνουν τους κρατικούς προϋπο-
λογισμούς για τον αθλητισμό και ας μας πουν, 
τι κέρδος έχει ο Κύπριος πολίτης από τα χρή-
ματα που διατίθενται κάθε χρόνο για τον αθλη-
τισμό. Πόσα χρήματα επενδύονται και μένουν 
μακροπρόθεσμα στον τόπο μας και πόσα εξα-
νεμίζονται. Ένα μόνο σας λέω: Φανταστείτε να 
μην υπήρχαν οι Γυμναστικοί Σύλλογοι. Διερω-
τηθήκατε που θα ήμασταν; Θα αισθανόσασταν 
περήφανοι για τον αθλητισμό μας αν αναγκα-
ζόμασταν να κυπριοποιούμε ξένους αθλητές 
και τους στέλναμε στις διεθνείς διοργανώσεις; 
Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Απευθύνεται 
κυρίως σε αυτούς που διαχειρίζονται τα χρή-
ματα του Κύπριου φορολογούμενου. 
Ο ΓΣΠ σήμερα έχει 22 προπονητές. Οι 10 προ-
πονητές ασχολούνται με τις ακαδημίες και οι άλ-
λοι 12 με την προπόνηση μεγαλύτερων αθλητών 
σε ειδικότητες. Τους ευχαριστούμε και τους συγ-
χαίρουμε για όσα προσφέρουν. Η εργασία τους 
φαίνεται από τα αποτελέσματα που ανέφερα 
προηγουμένως». 

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 
Φέτος στο ΓΣΠ συνεχίζουν να αγωνίζονται το 
ΑΠΟΕΛ και η Ομόνοια. Ο πρόεδρος του ΓΣΠ 
ανακοίνωσε στη Συνέλευση ότι «η νέα συμ-
φωνία με τις ομάδες η οποία έχει ήδη τεθεί σε 
ισχύ από την αρχή της περασμένης περιόδου 
λειτούργησε καλά. Από τις αρχές του 2015-
2016 λειτούργησε στο γήπεδο το σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου των εισόδων με από-
λυτη επιτυχία. Πέραν τούτου συμπληρώθηκε 
και η εγκατάσταση νέου σύγχρονου συστήμα-
τος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης 
το οποίο διαθέτει και λογισμικό αναγνώρισης 
προσώπων. Φυσικά για να γίνει αυτό κάποιοι 
έπρεπε να πληρώσουν αφού τα χρήματα για 
την αγορά δεν υπήρχαν. Ο ΓΣΠ έχει δανειστεί 
το ποσό των €700.000 για αυτή την επένδυση. 
Επένδυση που ήταν απαραίτητη για να αγωνί-
ζονται οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Να σημει-
ώσω εδώ τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου 

ελέγχου στο στάδιο. Στη διάρκεια των αγώνων 
στο στάδιο εξακολουθούν να βρίσκονται μόνο 
επιτηρητές και η αστυνομία έχει μεταφερθεί 
εκτός γηπέδου. Στο φετινό Ετήσιο Συνέδριο 
Ασφάλειας της ΟΥΕΦΑ το ΓΣΠ ήταν και πάλι 
στο επίκεντρο, όταν αναλύθηκε από τον γενι-
κό μας διευθυντή, κατόπιν πρόσκλησης της 
ΟΥΕΦΑ, το πρόγραμμα που ακολουθήσαμε 
για να πετύχουμε τη βελτίωση της ασφάλειας 
και εξυπηρέτησης των θεατών τόσο σε θέματα 
υποδομής αλλά και διαχείρισης του πλήθους. 
Τα εισοδήματα όλων μειώνονται και αυτό σχε-
τίζεται και με την οικονομική κρίση, αλλά και τη 
συνεχιζόμενη ύπαρξη βίας, η οποία φαίνεται 
να μην μπορεί να καταπολεμηθεί. Το γήπεδο 
του ΓΣΠ επιτρέπει στις ομάδες να αποκομί-
ζουν σημαντικά έσοδα κάθε χρόνο, χωρίς να 
συμμετέχουν καθόλου στα έξοδα λειτουργίας, 
συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης που 
ανέρχονται σε €800.000 περίπου χιλιάδες και 
τα οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο ΓΣΠ. 
Στα έξοδα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 
φθορά των εγκαταστάσεων. Φέτος για παρά-
δειγμα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 
καθισμάτων και αναβάθμιση του φωτισμού με 
τη δαπάνη να υπολογίζεται στο €1.000.000. 
Αντιλαμβάνεστε τα πραγματικά έξοδα της συ-
ντήρησης του σταδίου.
Τα δύο σωματεία που αγωνίζονται στο ΓΣΠ 
εξασφαλίζουν εκτός από το 75% της αξίας 
του εισιτηρίου, επιπρόσθετα έσοδα πέραν των 
€400.000 η καθεμία από τα θεωρεία και τις 
διαφημίσεις. Αυτό το λέω επειδή κάπου έχω 
διαβάσει ότι οι ομάδες που αγωνίζονται στο 
ΓΣΠ εισπράττουν μόνο μέρος του εισιτηρίου. 
Αν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα. 
Η βία στα γήπεδά μας εξακολουθεί ακόμα να 
ταλανίζει το άθλημα. Είναι φανερό ότι με το 
κλείσιμο των κερκίδων και τα πρόστιμα στα 
σωματεία αυτοί που προκαλούν τη βία δεν τι-
μωρούνται. Αντίθετα θα προκαλέσουν επεισό-
δια όπου και αν βρεθούν, είτε σε αγώνες εκτός 
έδρας των ομάδων τους είτε ακόμα και στην 
Ευρώπη. Η διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές 
και τα πρόστιμα δεν είναι η λύση, και αυτό απο-
δεικνύεται από το ότι δεν έφερε οποιοδήποτε 
αποτέλεσμα. Εάν συνεχισθεί αυτή η τακτική 
τα σωματεία θα καταβάλλουν τα δικαιώματα 
χωρίς να έχουν εισπράξεις. Η τεχνολογία που 
υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη στο στάδιο 
μπορεί να προσφέρει λύσεις και προσπαθού-
με μαζί με τον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια να τις 
βρούμε». 

Κοινωνικό Έργο
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Ιωαννίδης στο κοινω-
νικό έργο του ΓΣΠ. Αναφέρθηκε στη συνέχιση 
για 10η χρονιά της χορηγίας προς τους Ειδικούς 

Ολυμπιακούς και την εργοδότηση από τον ΓΣΠ 
τριών παιδιών. Μίλησε επίσης για τον φιλανθρω-
πικό αγώνα δρόμου στην Κλήρου σε συνεργασία 
με τον Δρομέα για ενίσχυση της Europa Donna 
Κύπρου και την καταπολέμηση του καρκίνου 
του μαστού καθώς και τη διοργάνωση από τον 
ΓΣΠ σε συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, 
δειγματοληψίας σάλιου για την επέκταση του αρ-
χείου των δοτών μυελού των οστών, στην οποία 
έλαβαν μέρος μεταξύ πολλών άλλων οι αθλη-
τές του ΓΣΠ, αθλητές της Ολυμπιακής ομάδας 
στίβου, και ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, του 
ΑΠΟΕΛ και της Εθνικής Κύπρου.

Ευχαριστίες
Στη λογοδοσία του ο πρόεδρος του Συλλό-
γου ευχαρίστησε ιδιαίτερα δύο μέλη του ΔΣ 
που αποχώρησαν. Τον κ. Κώστα Τσιάππα και 
τον κ. Ντίνο Μιχαηλίδη τους οποίους η Γενι-
κή Συνέλευση ανακήρυξε ισόβια μέλη λόγω 
των εξαιρετικών υπηρεσιών που προσέφεραν 
στον Σύλλογο. Ο κ. Τσιάππας υπήρξε για πολ-
λά χρόνια ο ταμίας του Συλλόγου. Ο κ. Ντίνος 
Μιχαηλίδης υπήρξε αθλητής, προπονητής και 
έφορος στίβου του ΓΣΠ. Αποτελεί μέρος της 
ιστορίας του ΓΣΠ και είναι ένας από τους αν-
θρώπους που έχουν συντελέσει στο να κατα-
ξιωθεί ο Σύλλογος. Σήμερα από τη θέση του 
προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επι-
τροπής συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στον αθλητισμό. 
Ευχαρίστησε επίσης τους συνεργάτες του 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές 
και τους αθλητές, τον γενικό διευθυντή και το 
προσωπικό του Σταδίου, την ΚΟΕ, τον ΚΟΑ, 
την ΚΟΕΑΣ και την ΚΟΠ, καθώς και τα δύο 
σωματεία που αγωνίζονται στο ΓΣΠ, το ΑΠΟ-
ΕΛ και την Ομόνοια. 

Η Γενική Συνέλευση του ΓΣΠ ήταν και εκλογική. 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 
τους:
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 Σχίζας, 
Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Αλέκος Φιλίππου, 
Νεοκλής Λυσάνδρου, Ιάκωβος Γαβάς, Πάρις 
Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος Δήμου, 
Νικόλας Τασσύ, Γεώργιος Γεωργιάδης.

Νέο ΔΣ



Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμι-

σης των χώρων όπου φιλοξενούνται οι 

λειτουργοί των ΜΜΕ στο Στάδιο ΓΣΠ. Έχει 

διαμορφωθεί ο χώρος του γραπτού Τύπου 

και τοποθετήθηκαν επιπρόσθετες τεχνικές 

διευκολύνσεις, μεταφέρθηκε πιο κάτω η 

κεντρική πλατφόρμα για τις κάμερες της 

ζωντανής κάλυψης του αγώνα, δημιουργή-

θηκε εξωτερικό στούντιο για τις ζωντανές 

ανταποκρίσεις των αδειούχων τηλεοπτικών 

σταθμών και ανακαινίστηκαν οι χώροι όπου 

φιλοξενούνται τα άτομα ραδιοφωνικής κά-

λυψης των αγώνων. Οι χώροι χρησιμοποι-

ήθηκαν για πρώτη φορά το Σάββατο 15 

Οκτωβρίου 2016.

Επίσκεψη μαθητών στο ΓΣΠ
Τα παιδάκια από το νηπιαγωγείο CH Kinderland 
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Γυμναστικού 
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 
2016. Έπαιξαν διάφορα παιχνίδια, ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ, μίλησαν με 
αθλητές και αθλήτριες στίβου και έμαθαν για το αθλη-
τικό τους πρόγραμμα.
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Ο Μάριος Χατζηανδρέου γεννήθηκε στη Λευ-

κωσία το 1963. Μετά την αποφοίτησή του από 

το Παγκύπριο Γυμνάσιο σπούδασε στη Γυμνα-

στική Ακαδημία Αθηνών. Με βάση τα κίνητρα 

που καθιέρωσε ο ΚΟΑ για επαγγελματική απο-

κατάσταση αθλητών, διορίστηκε μόνιμος υπάλ-

ληλος της ΚΟΕΑΣ με απόσπαση στην Ελλάδα.

Άρχισε τον αθλητισμό από το δημοτικό σχολείο. 

Επανήλθε στον στίβο ως μαθητής στην Ε  ́τάξη 

του γυμνασίου. Με τις πρώτες του εμφανίσεις, 

οι ειδικοί διαπίστωσαν το σπάνιο ταλέντο του. 

Επιδόθηκε στο άλμα τριπλούν, ακολουθώντας 

τα χνάρια του πατέρα του Κώστα Χατζηανδρέου.

Το 1979 κέρδισε τέσσερις δεύτερες νίκες σε 

ισάριθμες διοργανώσεις: Παγκύπριοι αγώνες 

ανδρών (14,49 μ.), Παγκύπριοι μαθητικοί (14,35 

μ.), Παγκύπριοι εφηβικοί (14,35 μ.) και Διεθνής 

γυμνασιάδα (15,35 μ.). Στους τελευταίους αγώ-

νες, που έγιναν στη Λιλ (Γαλλία), την πρώτη 

θέση πήρε Κινέζος αθλητής με την ίδια επίδο-

ση, το δε άλμα του Χατζηανδρέου ήταν επίδο-

ση εφήβων Κύπρου. Τον ίδιο χρόνο πρώτευσε 

στην Ε΄ φάση του Πανελληνίου Διασυλλογικού 

Πρωταθλήματος (14,76 μ.).

Το 1980 αναδείχθηκε πρωταθλητής εφήβων 

στους Βαλκανικούς Αγώνες, πρώτος πανελλη-

νιονίκης και νικητής των Παγκυπρίων Αγώνων. 

Τους Πανελλήνιους Αγώνες κέρδισε και το 

1988. Σε κάθε του αγώνα δημιουργούσε νέες 

επιδόσεις Κύπρου. Παρέλαβε την κυπριακή 

επίδοση από 16,08 μ. το 1980 και την ανέβασε 

στα 16,95 μ. το 1990. Πρωταθλητής εφήβων 

στα Βαλκάνια αναδείχθηκε και το 1981. Η επί-

δοση που πέτυχε τη χρονιά αυτή αποτελούσε 

βαλκανική επίδοση εφήβων και βεβαίως επί-

δοση Κύπρου. Με άλμα 15,90 μ. πρώτευσε και 

στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών το 1981. 

Τους Παγκύπριους Αγώνες κέρδισε συνολικά 

εννέα φορές, από το 1980 μέχρι το 1990:

• 1980 - 15,13 μ. • 1985 - 16,69 μ.

• 1981 - 15,90 μ. • 1986 - 16,61 μ.

• 1982 - 16,00 μ. • 1987 - 16,64 μ.

• 1983 - 15,95 μ. • 1990 - 16,50 μ.

• 1984 - 16,13 μ.

Πρώτευσε στα Ε΄ Μακάρεια, τη μεγαλύτερη 

διεθνή συνάντηση που καθιέρωσε η ΚΟΕΑΣ, 

με άλμα 16 μ., ενώ τον επόμενο χρόνο παρόλο 

που κατετάγη δεύτερος, δημιούργησε νέα επί-

δοση Κύπρου με 16,37 μ. Στα Η’ Μακάρεια είχε 

επίδοση 16,65 μ. και με πρώτες νίκες κυριάρχη-

σε στα Ι’ και ΙΑ’ Μακάρεια (16,67 μ. και 16,73 μ. 

αντίστοιχα).

Από τις διεθνείς του εμφανίσεις ξεχωρίζουν 

η έβδομη θέση του στους Κοινοπολιτειακούς 

Αγώνες του 1982 (Αυστραλία), η όγδοη θέση 

στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Κλειστού Στί-

βου (1986) και η έκτη θέση επίσης στους Πα-

νευρωπαϊκούς Κλειστού Στίβου το 1988.

Εκείνο όμως που τον καθιέρωσε ως μια από 

τις μεγαλύτερες αθλητικές φυσιογνωμίες της 

Κύπρου ήταν οι πρώτες νίκες του στους Με-

σογειακούς Αγώνες, στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο 

Μπρούνο Ζάουλι το 1987 και στους Κοινοπο-

λιτειακούς Αγώνες που έγιναν στο Όκλαντ της 

Νέας Ζηλανδίας το 1990. Η τελευταία αυτή 

νίκη του με επίδοση Κοινοπολιτειακών Αγώνων 

(16,65 μ.), είχε διεθνή αντίκτυπο.

Παλιές δόξες του ΓΣΠ
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Στο ΓΣΠ το Cobalt Nicosia International Cup 2016
Στο ΓΣΠ, μεταξύ 28-30 Δεκεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί το 
διεθνές τουρνουά ακαδημιών Cobalt Nicosia International Cup 2016.
Το Cobalt Nicosia International Cup 2016 απευθύνεται σε όλες τις 
ακαδημίες, σωματείων και ιδιωτικές, και δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
παιδιά γεννημένα μεταξύ 2003 και 2007. Όλα τα παιχνίδια και των 
πέντε ηλικιακών κατηγοριών της διοργάνωσης θα διεξαχθούν στις 
εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, τις οποίες οι διοργανωτές στις ανακοινώσεις 
τους χαρακτήρισαν εξαιρετικές.
Ο title sponsor της διοργάνωσης είναι η κυπριακή αεροπορική 
εταιρεία Cobalt, ενώ το τουρνουά υποστηρίζεται από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), τον Δήμο Λευκωσίας και τον Κυπριακό 

Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).
Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές, ήδη ξεπεράστηκε ο αριθμός των 
ομάδων που έλαβαν μέρος στην περσινή, πρώτη διοργάνωση, 
ενώ σημαντικές ακαδημίες και κλαμπ από το εξωτερικό έχουν 
ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο 
θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Spanish Academy (του Μίτσελ 
Σαλγάδο, με έδρα το Ντουμπάι), η Japan Academy, η Celta Vigo 
και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πλειοψηφία των ομάδων 
που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά προέρχονται από την Κύπρο, 
με συμμετοχές τόσο από ιδιωτικές ακαδημίες όσο και από 
σωματεία.

Με μια έξυπνη και ανθρώπινη ιδέα ο 
Γυμναστικός Σύλλογος Λευκωσίας 
«Τα Παγκύπρια» βρίσκεται δίπλα στον 
Κύπριο πολίτη.
Μετά την επιτυχία της πρώτης λήψης 
δειγμάτων DNA στο ΓΣΠ στις 3 Οκτωβρί-
ου 2016, και σε συνεργασία πάντοτε με 
το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, το ΓΣΠ αποφά-
σισε ότι πλέον αυτό θα γίνεται σε όλους 
του αγώνες του Παγκύπριου Πρωταθλή-
ματος που θα διεξάγονται στο ΓΣΠ.
Η λήψη δειγμάτων DNA γίνεται για 
ανανέωση της λίστας δοτών μυελού των 
οστών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. 
Όσοι θα ήθελαν να γίνουν εθελοντές δό-
τες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η λήψη 
δειγμάτων θα γίνεται δύο ώρες πριν από 
κάθε αγώνα στο Συνεδριακό Κέντρο του 
ΓΣΠ, δίπλα στο γήπεδο.



Η μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία που διαγράφει 

το ΑΠΟΕΛ από το 2009 και μετά, δίνει την ευ-

καιρία στο στάδιο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ να 

καταγράφει στην ιστορία του τη φιλοξενία όλο 

και σημαντικότερων αγώνων. Προηγήθηκε 

φυσικά η Ανόρθωση το 2008 στους ομίλους 

του Champions League ενώ ακολούθησαν 

και οι ΑΕΚ, Απόλλωνας και ΑΕΛ στους ομί-

λους του Europa.

Μετά τη φιλοξενία αγώνα για τους 8 του 

Champions League, το ΑΠΟΕΛ θα αγωνι-

στεί τον Φεβρουάριο στο ΓΣΠ για τους 32 

του Europa League. Στην κλήρωση που 

έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2016, το ΑΠΟΕΛ 

κληρώθηκε με την Ατλέτικο Μπιλμπάο και 

οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 16 Φεβρουα-

ρίου στην Ισπανία και στις 23 Φεβρουαρίου 

2017 στο ΓΣΠ.

Το ΑΠΟΕΛ έδωσε τρεις αγώνες στο ΓΣΠ, 

για τους ομίλους του Europa League, με 

την Αστάνα του Καζακστάν στις 15 Σεπτεμ-

βρίου 2016. Στις 3 Νοεμβρίου 2016 με την 

Young Boys Ελβετίας για την τέταρτη αγω-

νιστική και στις 8 Δεκεμβρίου 2016 με τον 

Ολυμπιακό Πειραιώς για την 6η αγωνιστική 

των ομίλων. 

Πρωτάθλημα

Από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, όταν η Ομό-

νοια έπαιξε με την Ανόρθωση στο ΓΣΠ, ακο-

λούθησε ο αγώνας του ΑΠΟΕΛ τη Δευτέρα 

24 Οκτωβρίου με τον Εθνικό Άχνας. Στις 29 

Οκτωβρίου η Ομόνοια υποδέχθηκε τον Άρη 

Λεμεσού και στις 6 Νοεμβρίου το ΑΠΟΕΛ την 

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών. Στις 20 Νοεμβρίου 

η Ομόνοια έπαιξε εντός έδρας με την ΑΕΚ 

Λάρνακας, στις 28 Νοεμβρίου το ΑΠΟΕΛ με 

τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ στις 3 Δεκεμ-

βρίου 2016 οι δύο ομάδες της Λευκωσίας 

έπαιξαν μεταξύ τους για τη 13η Αγωνιστική 

του Πρωταθλήματος. Γηπεδούχος ήταν η 

Ομόνοια. Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 το 

ΑΠΟΕΛ φιλοξένησε την Ανόρθωση στην πρε-

μιέρα του Β’ Γύρου του Πρωταθλήματος.

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 η Ομόνοια 

υποδέχθηκε στο ΓΣΠ την Αναγέννηση Δερύ-

νειας. Τον τελευταίο αγώνα Πρωταθλήματος 

για το 2016 στο ΓΣΠ τον έδωσε το ΑΠΟΕΛ με 

τη Νέα Σαλαμίνα στις 21 Δεκεμβρίου 2016 

(16η αγωνιστική).

Ο πρώτος αγώνας Πρωταθλήματος για το 

2017, θα γίνει στο ΓΣΠ στις 4 Ιανουαρίου, όπου 

η Ομόνοια θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Άχνας. 

ποδόσφαιρο

Για πρώτη φορά αγώνες 
των 32 του 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.

Στιγμιότυπο από τον τελικό κυπέλλου του 
1947 μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσης (ΓΣΠ, 
27/4/1947). Το ΑΠΟΕΛ επικράτησε εύκολα 
με 4-1 και κατέκτησε το κύπελλο. Σκόρερ 
Λυκούργος Αρχοντίδης, Κώστας Βασιλείου, 
Ανδρέας Κερεμέζος, Πάμπος Αβρααμίδης, 
Κωστάκης Αντωνιάδης. Τότε η Ανόρθωση μόλις 
είχε ανέβει από τη δεύτερη κατηγορία στην 
πρώτη. Στον τελικό το ΓΣΠ ήταν κατάμεστο.

Στις 3 Μαρτίου 1946 διεξήχθη στο ΓΣΠ φιλική συνάντηση του ΑΠΟΕΛ 
με επίλεκτη ομάδα του αγγλικού στρατού. Το ΑΠΟΕΛ νίκησε με 5-0 
(Βασιλείου, Ζέτας, Αρχοντίδης, Αβρααμίδης και Αριστείδου). Ο 
αγώνας είχε γίνει προς τιμή του Ούγγρου προπονητή του ΑΠΟΕΛ 
Γιόζεφ Κιούνσλερ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Κύπρο από την 
Αφρική αρχές Νοεμβρίου του 1945. Ο Κιούνσλερ για 4 χρόνια, κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βρισκόταν έγκλειστος 
σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στην Ουγκάντα (απεστάλη από τους 
Άγγλους ως εχθρός υπήκοος, καθώς προερχόταν από φιλική προς 
τη Γερμανία χώρα). Ο Κιούνσλερ πρώτος από αριστερά.

Στις 13 Νοεμβρίου 
με Γιβραλτάρ έπαιξε 
στο ΓΣΠ η Εθνική

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου άρχισε 
προετοιμασία η Εθνική Κύπρου των 
Ανδρών για τον εντός έδρας αγώνα με 
το Γιβραλτάρ, που έγινε την Κυριακή 13 
Νοεμβρίου 2016, στο ΓΣΠ. Ο αγώνας 
ήταν για την 4η αγωνιστική του 8ου 
προκριματικού ομίλου του Μουντιάλ 
2018. Στις 7-9 Νοεμβρίου οι προπο-
νήσεις έγιναν στη Λάρνακα. Από τις 
10 Νοεμβρίου οι προπονήσεις έγιναν 
στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ. Στις 12 
Νοεμβρίου έδωσαν, στο Συνεδριακό 
Κέντρο του ΓΣΠ, διασκέψεις Τύπου οι 
προπονητές της Εθνικής Κύπρου και της 
Εθνικής Γιβραλτάρ, ενώ την ίδια μέρα 
προπονήθηκε η Εθνική Γιβραλτάρ στο 
κεντρικό γήπεδο του ΓΣΠ.


