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Πρώτες θέσεις για τους αθλητές του ΓΣΠ στο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου
Δώρος Ιωαννίδης:
Διαθέτουμε έναν Σύλλογο
που πρωτοπορεί στα αθλητικά
δρώμενα της Κύπρου
Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου
2018 η εφημερίδα «Αλήθεια»
δημοσίευσε στις αθλητικές της
σελίδες συνέντευξη του προέδρου
του ΓΣΠ, Δώρου Ιωαννίδη. Ο
κ. Ιωαννίδης στη συνέντευξη
αποκάλυψε ότι τον Μάιο το στάδιο
του ποδοσφαίρου θα συντηρηθεί
από ειδικούς ώστε να μην
ξαναπαρουσιαστεί το φαινόμενο
αναβολής αγώνα. Αναφέρθηκε,
επίσης, στις επιτυχημένες
επενδύσεις που δημιουργήθηκαν
στο Αθλητικό Κέντρο αλλά και τις
μεγάλες επιτυχίες των αθλητών
στίβου του ΓΣΠ. Αναδημοσιεύουμε
μερικά από τα σημαντικότερα
σημεία της συνέντευξης.

Σελίδα 6

Παγκύπριο ρεκόρ
κλειστού στίβου ο
Χρήστος Δημητρίου
Ο αθλητής του ΓΣΠ Χρήστος
Δημητρίου πέτυχε νέο παγκύπριο
ρεκόρ κλειστού στίβου στους
Άνδρες, στα 800 μ., στο
Διεθνές Μίτινγκ της Βιέννης. Ο
Δημητρίου πέτυχε 1.48.23.

Σελίδα 3

Δεκάδες αθλητές και αθλήτριες διαγωνίστηκαν,
στις 11 Φεβρουαρίου 2018, για το Ανοικτό και
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου
Ανδρών & Γυναικών με διοργανωτή Σύλλογο
τον ΓΣΠ. Στο πλαίσιο του αγώνα διεξήχθησαν
επίσης αγώνας Δρόμου 5000 μ. και αγώνας
δρόμου 1000 μ. για παιδιά ηλικίας 8-12.

Τον Αγώνα Μισού Μαραθωνίου Ανδρών κέρδισε ο Πάβελ Μποροντίν του ΓΣΠ, με χρόνο
1.13.22. Στις Γυναίκες, για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα, πρώτη ήταν η Ιουλία Ανδρέου του
ΓΣΠ, με 1.27.56.

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.

Σελίδες 4-5
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www.gsp.org.cy info@gsp.org.cy

Εκδότης
ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας
Τηλ: (+357) 22441922
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Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης.
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Κοπή της βασιλόπιτας
της Ακαδημίας Στίβου ΓΣΠ
Η Καλλιόπη Κουντούρη.

Καλές επιδόσεις
από τους αθλητές
του στίβου
Τέσσερις πρώτες θέσεις εξασφάλισαν
Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες στη 2η
Πανελλήνια Ημερίδα Κλειστού Στίβου
που έγινε στις εγκαταστάσεις του Αγίου
Κοσμά στην Αθήνα.
Ο Ανδρέας Χριστόφορου του ΓΣΠ νίκησε
στα 150 μ. Ανδρών με 16.17 ενώ στα 60
μ. ήταν 5ος με 7.03. Η Δάφνη Γεωργίου
του ΓΣΖ στα 60 μ. με εμπόδια πέτυχε
8.49 και αναδείχθηκε νικήτρια στις
κατηγορίες Γυναικών και Νεανίδων. Ο
Κωνσταντίνος Τζιακούρης του ΓΣΟ ήταν
νικητής στα 60 μ. εμπόδια Εφήβων με
8.28. Ο Γεώργιος Κονιαράκης του ΓΣΟ
ήταν 1ος στη Σφαιροβολία Ανδρών με
βολή στα 15,62 μ. Η Μαρία Αριστοτέλους
του ΓΣΠ, στο Επί κοντώ είχε επίδοση 3,90
μ. που της έδωσε τη δεύτερη θέση.
Στις ΗΠΑ
Σε φοιτητικούς αγώνες κλειστού
στίβου που έγιναν στις ΗΠΑ, η Φιλίππα
Φωτοπούλου του ΓΣΠ πέτυχε στο
μήκος 6,18 μ. και στα 60 μ. 7.54. Σε
άλλη διοργάνωση, επίσης στις ΗΠΑ, η
Καλλιόπη Κουντούρη του ΓΣΠ πέτυχε
στα 400 μ. επίδοση 57.45.

Ο Χρήστος Δημητρίου.

Σε πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ, η καθιερωμένη
εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της
Ακαδημίας Στίβου ΓΣΠ.
Δεκάδες παιδιά, οι προπονητές τους, μέλη
του προσωπικού και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου παρέστησαν στην
εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε επίσης διάλεξη από την αθλητική ψυχολόγο Θάλεια
Παναγή.
Η Ακαδημία Στίβου του ΓΣΠ αριθμεί φέτος
πέραν των 150 παιδιών και για τη διευκόλυνσή τους λειτουργούν εβδομαδιαίως δύο κλι-

μάκια προπονήσεων, ένα στο Εθνικό Στάδιο
Στίβου στο ΓΣΠ και ένα στο Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο στη Μακεδονίτισσα.
Η φετινή σεζόν θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2018.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
Την 7η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το
2018 πέτυχε ο Μίλαν Τραΐκοβιτς τη δεύτερη
ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Κλειστού Στίβου που ολοκληρώθηκε στις 11
Φεβρουαρίου 2018 στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας. Ο αθλητής του ΓΣΟ πέτυχε 7.55 στα
60 μ. με εμπόδια, καταρρίπτοντας το δικό
του παγκύπριο ρεκόρ που κατείχε από την

περσινή περίοδο με 7.56.
Τα αποτελέσματα των αθλητών - αθλητριών
του ΓΣΠ στην ίδια διοργάνωση:
Νικόλας Φράγκου 3000 μ. 2ος / 8.23.86
Νικόλας Φράγκου 1500 μ. 3ος / 3.54.06
Σταύρος Σπύρου 800 μ. 5ος / 1.55.75
Ναταλία Ευαγγελίδου 3000 μ. 5η / 10.06.41
Μαρία Αριστοτέλους Επί κοντώ 3η / 4,05 μ.

Συγχαρητήρια ΓΣΠ στον Χρήστο Δημητρίου
για το νέο παγκύπριο ρεκόρ κλειστού στίβου
Ο ΓΣΠ συνεχάρη τον αθλητή του Χρήστο Δημητρίου για το νέο παγκύπριο ρεκόρ κλειστού στίβου
στους Άνδρες στα 800 μ. στο Διεθνές Μίτινγκ της Βιέννης. Ο Δημητρίου πέτυχε 1.48.23 και
βελτίωσε το προηγούμενο δικό του ρεκόρ, που είχε πετύχει το 2015, με 1.49.30. Στο ίδιο μίτινγκ
συμμετείχε και ο Σταύρος Σπύρου του ΓΣΠ που πέτυχε 1.57.61, επίσης στα 800 μ.
Εξάλλου, στην Πανελλήνια Ημερίδα Κλειστού Στίβου, που έγινε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου
2018, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, ο Νικόλας Φράγκου του ΓΣΠ στα 1500 μ.
αναδείχθηκε νικητής με 3.55.66. Στο Επί κοντώ, η Μαρία Αριστοτέλους πέρασε το φράγμα των
4,00 μ. Όλα τα αποτελέσματα: www.koeas.org.cy/2018/01/27/dio-pagkypria-rekor/
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Ξεχώρισαν οι αθλητές του ΓΣΠ στο Παγκύπριο
Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου
Παρά την ενοχλητική σκόνη στην ατμόσφαιρα,
δεκάδες αθλητές και αθλήτριες διαγωνίστηκαν,
στις 11 Φεβρουαρίου 2018, για το Ανοικτό και
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου
Ανδρών & Γυναικών με διοργανωτή Σύλλογο το
ΓΣΠ. Στο πλαίσιο του αγώνα διεξήχθησαν επίσης αγώνας Δρόμου 5000 μ. και αγώνας δρόμου 1000 μ. για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.
Η όλη εκδήλωση, στην οποία οι αθλητές του
ΓΣΠ πήραν τις πρώτες θέσεις στον Μισό Μαραθώνιο τόσο στους Άνδρες όσο και στις Γυναίκες, ήταν υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας
Στίβου ΚΟΕΑΣ. Η εκκίνηση και ο τερματισμός
όλων των αγώνων έγιναν στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ, στη Λευκωσία.
Τον Αγώνα Μισού Μαραθωνίου Ανδρών κέρδισε ο Πάβελ Μποροντίν του ΓΣΠ, με χρόνο
1.13.22. Δεύτερος ήταν ο Μάριους Πούσκας
του ΓΣΟ με 1.13.43 και τρίτος ο Αβραάμ Αβραάμ του ΓΣΠ με 1.18.43. Στις Γυναίκες, για το
Παγκύπριο Πρωτάθλημα, πρώτη ήταν η Ιουλία
Ανδρέου του ΓΣΠ με 1.27.56, δεύτερη η Ελένη
Ιωάννου του ΓΣΠ με 1.31.59 και τρίτη η Σταυρούλα Θρασυβούλου του ΓΣΟ με 1.37.13.
Νικητής στον Αγώνα 5000 μ. Ανδρών ήταν ο
Γιαχίγια Μουχάμαντ με χρόνο 17.27.5 και στις
Γυναίκες η Μερόπη Παναγιώτου, με 18.29.3.
Τον Αγώνα 1000 μ. Αγοριών κέρδισε ο Νικόλας
Παπαδόπουλος (3.27.0) και των Κοριτσιών η
Άννα Ματσουκάρη (3.56.0).
Ο ΓΣΠ ευχαριστεί θερμά τον χορηγό της εκδήλωσης «Νερό Άγιος Νικόλαος», τον χορηγό επικοινωνίας TVOne καθώς και τους υποστηρικτές
Eat natural και Pro Action.
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Αποτελέσματα Παγκύπριου Πρωταθλήματος
Άνδρες
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

1

BORODIN PAVEL

ΓΣΠ

1.13.22

2

BUSCAS MARIUS MARIAN

ΓΣΟ

1.13.43

3

ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡΑΑΜ

ΓΣΠ

1.18.43

4

ΤΟΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΣΕ

1.19.29

5

ΚΕΕΝΑΝ MICHAEL

ΓΣO

1.21.49

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

1

ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΓΣΠ

1.27.56

2

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΣΠ

1.31.59

3

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΣΟ

1.37.13

4

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΣΟ

1.38.16

5

ΧΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΣΠ

1.38.20

Γυναίκες

www.gsp.org.cy

Βαθμολογίες
Τα πρωταθλήματα Μισού Μαραθωνίου διοργανώνονται στο πλαίσιο του φετινού Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ανδρών - Γυναικών που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο. Οι βαθμολογίες μέχρι στιγμής:
ΑΝΔΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΣΠ - 11 ΒΑΘΜΟΙ

ΓΣΠ - 14 ΒΑΘΜΟΙ

ΓΣΟ - 7 ΒΑΘΜΟΙ

ΓΣΟ - 7 ΒΑΘΜΟΙ

ΓΣΕ - 3 ΒΑΘΜΟΙ
Αποτελέσματα 5000 μέτρων
Άνδρες
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

1

MUHAMMAD YAHYA

17.27.5

2

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

17.59.4

3

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

18.12.4

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

1

ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

18.29.3

2

ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

21.55.3

3

ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΦΤΙΔΗ

30.12.8

Γυναίκες

Όλα τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy).
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Συνέντευξη προέδρου ΓΣΠ, Δ. Ιωαννίδη,
στην εφημερίδα «Αλήθεια»
Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 η εφημερίδα «Αλήθεια» δημοσίευσε στις αθλητικές
της σελίδες συνέντευξη του προέδρου του
ΓΣΠ, Δώρου Ιωαννίδη. Στη συνέντευξη ο κ.
Ιωαννίδης απαντά σε ερωτήσεις τόσο για τη
δράση των αθλητών του στίβου την τελευταία 20ετία, όσο και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Συλλόγου στη Λευκωσία.
Ο κ. Ιωαννίδης, στη συνέντευξή του στην
εφημερίδα, αποκάλυψε ότι τον Μάιο το στάδιο του ποδοσφαίρου θα συντηρηθεί από
ειδικούς ώστε να μην ξαναπαρουσιαστεί το
φαινόμενο αναβολής αγώνα. Αναφέρθηκε,
επίσης, στις επιτυχημένες επενδύσεις που
δημιουργήθηκαν στο αθλητικό κέντρο αλλά
και τις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών στίβου του ΓΣΠ. Μερικά από τα σημαντικότερα
σημεία της συνέντευξης:
Πώς αξιολογείτε την πορεία του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ),
σε βάθος χρόνου;
Θεωρώ την πορεία του Συλλόγου τα τελευταία 18 χρόνια άκρως επιτυχημένη. Μετά
από τα 20 και πλέον δύσκολα χρόνια στο παλιό μας γήπεδο καταφέραμε σήμερα να διαθέτουμε έναν Σύλλογο που πρωτοπορεί στα
αθλητικά δρώμενα της Κύπρου, με εύρος
αθλητικών δραστηριοτήτων και ένα αξιοζήλευτο τμήμα κλασικού αθλητισμού με ακαδημία. Διαθέτουμε δε σύγχρονες αθλητικές
πολυμορφικές εγκαταστάσεις, με το γήπεδο
ποδοσφαίρου να αποτελεί σημείο αναφοράς
για τον τόπο εδώ και 18 χρόνια. Τολμώ να
πω ότι η ανέγερση του νέου ΓΣΠ, το 1999,
άλλαξε τον χάρτη των αθλητικών δεδομένων
και στον στίβο αλλά και στο ποδόσφαιρο,
άρα μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα έχουμε
υπερβεί τις αρχικές προσδοκίες.
Τα έργα που έγιναν εκεί με το ξενοδοχείο,
έχουν αποδώσει όπως ήταν ο στόχος για
τον οποίο κατασκευάστηκαν;
Από το 1999 και μετά έχουν προγραμματιστεί και γίνει διάφορα έργα στο Αθλητικό
Κέντρο χωρίς απαραίτητα ο στόχος να ήταν
το να αποδώσουν οικονομικά. Μερικά έχουν
αποδώσει οικονομικά, άλλα έγιναν για να
προσφέρονται καλύτερες συνθήκες στους
αθλητές και να μπορούμε να εξυπηρετούμε
τις απαιτήσεις ξένων και δικών μας αθλητών
παγκόσμιας εμβέλειας. Άρα μπορούμε να
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Δώρος Ιωαννίδης:
διαθέτουμε έναν Σύλλογο
που πρωτοπορεί στα αθλητικά
δρώμενα της Κύπρου
πούμε ότι τα έργα που έγιναν και γίνονται
αποδίδουν και καθιστούν το Αθλητικό μας
Κέντρο ένα κέντρο διεθνών προδιαγραφών.
Υπάρχουν πλάνα για το μέλλον που θα αλλάξουν προς το καλύτερο την κατάσταση
του γηπέδου, δηλαδή να είναι ακόμα πιο
ευχάριστος χώρος για να παρακολουθήσει κανείς έναν ποδοσφαιρικό αγώνα;
Σχέδια βελτίωσης των χώρων πάντοτε υπάρχουν. Θα θυμάστε τα σχέδιά μας για βελτίωση της Ανατολικής Κερκίδας με αύξηση
θέσεων, θεωρεία, κοινόχρηστους χώρους
για οικογένειες και στέγαστρο με εγκατάσταση συλλογής ηλιακής ενέργειας. Ή τα πλάνα
για τον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων
θεωρείων τόσο από πλευράς κατασκευής
αλλά και τρόπου λειτουργίας και διαδικασιών, με τρόπο που να βελτιώσει την ποιότητα
σε όλους τους τομείς. Για να τα κάνεις αυτά
πρέπει να έχεις τη συνεργασία και τη συνεισφορά και αυτών που θα επωφεληθούν
από τις βελτιώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση
δεν υπάρχουν οι πόροι για τέτοια μεγάλα
έργα. Να σημειώσω εδώ ότι ο ΓΣΠ έχει ήδη
προχωρήσει σε πολλά έργα χωρίς τη συνεισφορά κανενός, και ακόμα και αυτά και τις

δυνατότητες που προσφέρουν δεν τις εκμεταλλεύονται οι χρήστες.
Για πρώτη φορά, από τη δημιουργία του
γηπέδου ποδοσφαίρου του ΓΣΠ, αναβλήθηκε αγώνας, λόγω βροχόπτωσης. Πώς
αντιμετωπίζετε αυτό το γεγονός;
Η συνεχής χρήση και η έλλειψη χρόνου για
σωστή συντήρηση έφεραν την αναβολή. Στο
ΓΣΠ διεξάγονται διπλάσιοι αγώνες από ό,τι
σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό γήπεδο. Εδώ
αμέσως καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη άγνοια
έχουν αυτοί που άσκησαν κριτική ενώ έπρεπε να γνωρίζουν την πραγματικότητα. Το
Συμβούλιο του ΓΣΠ έχει λάβει όλα τα μέτρα
για να επανέλθει ο αγωνιστικός χώρος σε
άριστη κατάσταση. Ήδη, ο διευθυντής του
ΓΣΠ, κ. Φοίβος Κωνσταντινίδης, έχει ταξιδέψει στο Ισραήλ και είχε συνάντηση με ειδικούς με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει
να έλθουν τον Μάιο του 2018, για την ανακατασκευή του χορτοτάπητα. Μεταξύ αυτών
θα έλθει και ο ειδικός σύμβουλος που σχεδίασε αρχικά τον χορτοτάπητα. Έχουμε διαβεβαιώσεις ότι ο χρόνος που θα απαιτηθεί
θα είναι πολύ λιγότερος από όσο αρχικά είχε
υπολογισθεί.
Ο ΓΣΠ ως Σύλλογος και όχι μόνο ως
Αθλητικό Κέντρο, αφού διαθέτει αθλητές στίβου, είναι σήμερα σε ικανοποιητική θέση από πλευράς λειτουργίας και
στόχων;
Ο ΓΣΠ για αρκετά χρόνια τώρα πρωταγωνιστεί στις εγχώριες διοργανώσεις, κάτι που
σίγουρα μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Απόδειξη της δουλειάς που γίνεται
ήταν η συμμετοχή τριών αθλητών του ΓΣΠ
στην Ολυμπιάδα του Ρίο, με δύο από τους
τρεις να μπαίνουν στον τελικό των αγωνισμάτων τους! Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην
ακαδημία μας από την οποία αναμένουμε
να ξεπηδήσουν τα νέα ταλέντα του κλασικού αθλητισμού της Λευκωσίας. Περιθώρια
βελτίωσης σίγουρα υπάρχουν και να είστε
βέβαιοι ότι ο ΓΣΠ θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να διαδίδει τον κλασικό αθλητισμό
για πολλά χρόνια ακόμα. Προσβλέπουμε στη
συμπλήρωση των 125 χρόνων του ΓΣΠ το
2019, κάτι που προγραμματίζουμε να γιορτάσουμε με διάφορους τρόπους.

www.gsp.org.cy

Φ. Κωνσταντινίδης: Το ΓΣΠ σε νέα πορεία 18 χρόνια μετά
Σκέψεις για τη δημιουργία ενός πρότυπου
κέντρου επιστημονικής υποστήριξης αθλητών
γίνονται για το Στάδιο ΓΣΠ. Ενός κέντρου που
θα περιλαμβάνει βελτίωση απόδοσης και αποκατάστασης με υπερσύγχρονα μηχανήματα
και πισίνα αποκατάστασης. Αυτό τόνισε ο
γενικός διευθυντής του ΓΣΠ Φοίβος Κωνσταντινίδης, σε συνέντευξή του στο τεύχος Δεκεμβρίου 2017, του περιοδικού In Business,
ξεδιπλώνοντας τα σχέδια που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και αυτά που πρόκειται να
υλοποιηθούν. Μεταξύ άλλων, ο διευθυντής
του ΓΣΠ είπε:
Ο ΓΣΠ λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός
οργανισμός. Αυτό βοηθά στη δράση του
Συλλόγου, αλλά βλέπουμε έναν γυμναστικό σύλλογο να επενδύει σε εγκαταστάσεις
και νέες επιχειρηματικές ιδέες. Αθλητικοί
ξενώνες, συνεργασία με τις ακαδημίες της
Liverpool, κέντρο αποκατάστασης. Πώς
προέκυψε αυτή η δράση;
Μπορεί αυτά να φαίνονται ως επιχειρηματική δράση, αλλά ο σκοπός ήταν κατά βάση
άλλος. Για το θέμα των ξενώνων ήταν η συμπλήρωση του Αθλητικού Κέντρου με τρόπο
που να μπορεί να φιλοξενήσει αθλητές υψηλού αθλητισμού παγκόσμιου επιπέδου και να
πιστοποιηθεί ως Προπονητικό Κέντρο Υψηλής Επίδοσης από την IAAF. Κάτι που έχουμε
κατά ένα μεγάλο μέρος επιτύχει, αφού ήδη τα
τελευταία χρόνια αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας (Ολυμπιονίκες και παγκοσμιονίκες) προετοιμάζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα
στο ΓΣΠ.
Για το θέμα των ακαδημιών της Liverpool,
από τη στιγμή που ασχολούμαστε με ακαδημίες στίβου και έχουμε άρτια εξοπλισμένες
εγκαταστάσεις εδώ και πολλά χρόνια και δεδομένου ότι τα παιδιά σήμερα ασχολούνται
περισσότερο με το ποδόσφαιρο, αποφασίσα-

με να προσθέσουμε και ακαδημία ποδοσφαίρου. Διατηρούμε, όμως, ως βασική και κύρια
ενασχόλησή μας, τις ακαδημίες στίβου και
κατ’ επέκταση τον κλασικό αθλητισμό στον
οποίο ο ΓΣΠ πρωτοπορεί.
Οι σχέσεις μας με τη Λίβερπουλ, η προϊστορία
και το πολύ υψηλό της επίπεδο στο θέμα ακαδημιών, το καλό όνομα του ΓΣΠ και οι άρτιες
εγκαταστάσεις οδήγησαν γρήγορα και τα δύο
μέρη στην επιθυμία συνεργασίας και το θέμα
έκλεισε θετικά. Πέραν των πιο πάνω, ναι,
υπάρχει και το οικονομικό κίνητρο, με απαραίτητα έσοδα που μας επιτρέπουν να επενδύουμε στους αθλητές και τις εγκαταστάσεις μας,
να συνεχίζουμε να προσφέρουμε στη νεολαία
της Λευκωσίας αυτά που αποτελούν τον σκοπό ίδρυσης του ΓΣΠ και να το κάνουμε στο
υψηλότερο επίπεδο.
Τα έσοδα του ΓΣΠ σε ετήσια βάση είναι
τα έσοδα που σας προσφέρουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες που χρησιμοποιούν το
στάδιο ΓΣΠ για έδρα τους;
Όχι μόνο. Τα έσοδα από τους αγώνες είναι
ένα σημαντικό κομμάτι των εισοδημάτων
μας. Υπάρχουν όμως και άλλα έσοδα που
προέρχονται από άλλες δραστηριότητες.
Έχουμε καταστήσει το Αθλητικό Κέντρο έναν
πολυμορφικό χώρο με πολλαπλές μορφές
εσόδων. Υπάρχουν, επίσης, άλλα έσοδα που
δεν προέρχονται απευθείας από τις ομάδες
που παίζουν εδώ, αλλά από το γεγονός ότι
παίζουν εδώ. Οπότε είναι ασφαλές να πούμε
ότι αρκετά άμεσα και έμμεσα έσοδα προέρχονται από τις ομάδες.
Πώς επιβιώνει ο Σύλλογος όταν εκτός από
τη συντήρηση των εγκαταστάσεων εργοδοτεί και μόνιμο προσωπικό; Έχετε χορηγίες
από τον ΚΟΑ ή γενικότερα από το κράτος;
Ο Σύλλογος επιβιώνει από τα έσοδα που
δημιουργεί και που αναφέραμε πιο πάνω.

Η βασική ενασχόληση του Συλλόγου είναι
ο κλασικός αθλητισμός και τα περισσότερά
μας έσοδα διατίθενται εκεί. Στους αθλητές
μας, τους προπονητές, την επιστημονική υποστήριξή τους, το αθλητικό υλικό και τις εγκαταστάσεις μας. Η ετήσια επιχορήγηση από
το κράτος, μέσω του ΚΟΑ, αφορά μόνο τον
στίβο, αλλά είναι μηδαμινή μπροστά στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου γυμναστικού συλλόγου. Αντιπροσωπεύει το 3,5% των συνολικών
εσόδων του Συλλόγου. Ουδεμία σχέση με τις
κρατικές χορηγίες προς το ποδόσφαιρο.
Ολόκληρη η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό In Business, τεύχος Δεκεμβρίου
2017

Ξανά στους κορυφαίους ο Παρέλλης
Τους άριστους αθλητές για το 2017 βράβευσε τον Ιανουάριο η Ένωση Αθλητικογράφων
Κύπρου (ΕΑΚ). Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς αναδείχθηκε ο Παύλος Κοντίδης, ενώ
ακολούθησαν ο Γιώργος Αχιλλέως στη δεύτερη θέση, τρίτος ο Μίλαν Τραΐκοβιτς, τέταρτος ο
Απόστολος Παρέλλης και πέμπτος ο Πιέρος Σωτηρίου.
Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ, σε ανάρτησή του στο Facebook μετά τις βραβεύσεις, τόνισε ότι
«η βράβευση από την ΕΑΚ ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές στην Κύπρο, για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, είναι ιδιαιτέρως σημαντική και πολύ τιμητική». Όπως ανέφερε: «Μια
χρονιά γεμάτη με πολλούς αγώνες, κόπο και μόχθο έφτασε στο τέλος της και επιβραβεύεται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους
όσους βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιτυχίες και με στηρίζουν. Θερμές ευχαριστίες στον
μεγάλο μου χορηγό ΟΠΑΠ Κύπρου, την Sci-mx και το eshopforsports, και φυσικά την
πολιτεία όπως και όλους τους φορείς ΚΟΑ, ΚΟΕ, την ομοσπονδία μου ΚΟΕΑΣ και τον ΓΣΠ».
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ποδόσφαιρο

Φιλικό της Εθνικής στο ΓΣΠ
Το Μαυροβούνιο θα είναι ο αντίπαλος της
Εθνικής Κύπρου των Ανδρών σε φιλικό αγώνα
που θα γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο. Ο αγώνας
θα γίνει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο
ΓΣΠ και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής για τη συμμετοχή της στον 3ο
όμιλο της Γ’ Κατηγορίας του Πρωταθλήματος
των Εθνών. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ως γνωστόν η Κύπρος κληρώθηκε να αντιμετωπίσει
τη Νορβηγία, τη Σλοβενία και τη Βουλγαρία.
Πρώτος αντίπαλος της Εθνικής θα είναι η Νορ-

βηγία στις 6 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας.
Ο αγώνας της 23ης Μαρτίου θα είναι ο πρώτος
φιλικός μεταξύ των δύο χωρών. Η προϊστορία
μεταξύ Κύπρου και Μαυροβουνίου καταγράφει δύο συναντήσεις στα προκριματικά του
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010.
Πρωτάθλημα των Εθνών
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων της
Εθνικής στο ΓΣΠ:
9 Σεπτεμβρίου (21:45): Κύπρος - Σλοβενία
16 Νοεμβρίου (21:45): Κύπρος - Βουλγαρία
19 Νοεμβρίου (21:45): Κύπρος - Νορβηγία

Συμπαράσταση ΓΣΠ στον Λοΐζο Κουκουμά
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια (ΓΣΠ) με
ανακοίνωσή του εξέφρασε τη συμπαράστασή
του στον ποδοσφαιριστή των ακαδημιών της
Ομόνοιας Λοΐζο Κουκουμά που βρίσκεται στο
Ισραήλ για θεραπεία. Για τον σκοπό αυτό συνεισέφερε εκ μέρους των ακαδημιών του (της
ακαδημίας στίβου του ΓΣΠ και της Liverpool

FC Academy Cyprus) ποσό για στήριξη της
προσπάθειας που γίνεται. Ο ΓΣΠ εύχεται στον
νεαρό ποδοσφαιριστή καλή ανάρρωση.
ΔΩΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ (ΛΟΪΖΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 357018597034
ΙΒΑΝ: CY56002001950000357018597034
BIC: BCYPCY2N

Εικόνες από
το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από
το παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το
κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στο
βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 19001960», 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.

Πρώτη και αήττητη η Liverpool F.C.
International Academy Cyprus
Η Liverpool F.C. International Academy
Cyprus συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά και
αήττητη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου
στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U16.
Αυτό καταδεικνύει την καλή δουλειά που
γίνεται στις Ακαδημίες αλλά και το ταλέντο
που υπάρχει στις ομάδες. Μετά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής οι τρεις πρώτες
θέσεις της βαθμολογίας είχαν ως εξής:
1.	Liverpool F.C. International
Academy Cyprus
40
2. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
37
3. ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
30
ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΈΣ
Για τον Ιανουάριο οι βραβευθέντες ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας της Liverpool
ήταν:
•	Καλύτερος ποδοσφαιριστής Κ16: Βασίλης
Χριστοδούλου
•	Καλύτερος ποδοσφαιριστής Κ14: Κυριάκος Λογγίνος
•	Καλύτερος ποδοσφαιριστής Κ13: Χρίστος
Ευθυμίου
•	Καλύτερος ποδοσφαιριστής κλιμακίου
ΓΣΠ: Δημήτρης Γεωργιάδης
•	Καλύτερος ποδοσφαιριστής κλιμακίου
Αθλητικού Κέντρου Στροβόλου: Στέφαν
Μιχρανιάν

•	Καλύτερος ποδοσφαιριστής κλιμακίου
Grammar School: Ζάνος Σάββα.
Η ΒΑΣΙΛΌΠΙΤΑ
Η Liverpool FC International Academy
Cyprus διοργάνωσε ειδική γιορτή για την
κοπή της βασιλόπιτας της νεοσύστατης
ακαδημίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018
στον χώρο των Ιδιωτικών Θεωρείων του
Σταδίου ΓΣΠ, στη Λευκωσία. Συμμετείχαν
δεκάδες ποδοσφαιριστές των Ακαδημιών
και οι προπονητές τους!
Η Διεθνής Ακαδημία Liverpool FC λειτουργεί
στην Κύπρο από τον Σεπτέμβριο του 2017 και
ήδη ομάδες της συμμετέχουν με μεγάλη επιτυχία στα Παιδικά Πρωταθλήματα ΚΟΠ και στο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U16 και U14.
Πληροφορίες: 22874052 ή
info@lfcacademy.com.cy

Μέχρι και τη δεκαετία του ’50 διεξάγονταν τακτικά
φιλικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες κυπριακών ομάδων
με ομάδες που συγκροτούνταν από στρατιώτες του
αποικιοκρατικού στρατού. Στη φωτογραφία η ομάδα
του ΑΠΟΕΛ μαζί με τη μικτή στρατού (με δίχρωμη
φανέλα) στο στάδιο ΓΣΠ, το 1946. Νικητής ήταν το
ΑΠΟΕΛ με 3-1.

Θεατές στο περιτοίχισμα του παλιού ΓΣΠ καθώς και στο
απέναντι κτήριο, στα τέλη της δεκαετίας του ’40.

