
Με gala dinner στο ξενοδοχείο Hilton Park 
στη Λευκωσία, συνεχίστηκαν οι εορταστι-
κές εκδηλώσεις για την επέτειο των 125 
χρόνων από την ίδρυση του Γυμναστικού 
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ).
Το δείπνο τίμησε με την παρουσία του  ο προε-
δρεύων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης 
Συλλούρης, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι 
αθλητικών αρχών της Κύπρου και της Ελλάδας, 
και άλλοι φίλοι και συνεργάτες του Συλλόγου. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι 
κ.κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, Ντίνος Μιχαηλίδης, 
Αντώνης Δράκος και Παλλάδιος Ιωαννίδης για 
την προσφορά τους στον ΓΣΠ και ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής Απόστολος Παρέλλης.
Η επόμενη επετειακή εκδήλωση που θα 
διοργανωθεί είναι η παρουσίαση του λευ-
κώματος για την ιστορία του ΓΣΠ, το οποίο 
έγραψε και επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος 

και ερευνητής δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου. 
Το λεύκωμα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Armida. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γί-
νει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019, στις 
7:00 μ.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρή-
σεων (ισόγειο) της Κυπριακής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (οδός Αμφιπόλεως 21, 1687 
Λευκωσία). Το λεύκωμα θα παρουσιάσει ο 
υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-
ξης, Γιώργος Λ. Σαββίδης. 
Εξάλλου, στις 18 Οκτωβρίου 2019, οι εορτα-
σμοί για την επέτειο θα κλείσουν με δεξίω-
ση προς όλα τα μέλη, τους αθλητές και τους 
προπονητές του ΓΣΠ. Η δεξίωση θα αρχίσει 
αμέσως μετά τη λήξη της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου η οποία θα γίνει 
στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ.

ΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥ ΓΣΠ
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Τακτική Γενική Συνέλευση ΓΣΠ
Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» ΓΣΠ στην 
τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 
2019 και ώρα 6:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου.
Θέματα
α)  Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
β)  Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 

χρόνου που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.

γ)  Παρατηρήσεις πάνω στη λογοδοσία και συζήτηση πάνω σ’ αυτές 
και 

δ)  Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του Συλλόγου.

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για 
μισή ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε των μελών και αν είναι 
παρόντα.

ΣΕΛ. 4-5

Συνέντευξη της σφυροβόλου 
Χρυστάλλας Κυριάκου
Η Χρυστάλλα Κυριάκου του ΓΣΠ έχει να επι-
δείξει σημαντικές επιδόσεις στη σφυροβο-
λία. Ειδικά φέτος προέρχεται από μια γεμάτη 
χρονιά με πολύ καλά αποτελέσματα.

ΣΕΛ. 3

Στους Ολυμπιακούς 
ο Παρέλλης
Ο Απόστολος Παρέλλης στον τελικό του Πα-
γκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ντόχα του 
Κατάρ, πήρε την πέμπτη θέση, με βολή στα 
66,32μ. και εξασφάλισε θέση για τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020.

ΣΕΛ. 2
ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΈΟΡΤΑΣΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΑ 125ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΓΣΠ
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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: Κώστας Σχίζας, Αλέκος Φιλίππου, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος 

Δήμου, Νικόλας Τασσύ, Γεώργιος Γεωργιάδης, Κυριάκος Φωτιάδης, Κωστάκης Σοφοκλείδης, Κάλλη 

Χατζηιωσήφ, Τάκης Ταουσιάνης, Αντώνης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Κακογιάννης.

Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης20
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  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ) 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2019
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
03 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Βελιγράδι / ΣΕΡΒΙΑ

09           ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ           Βεράνε / ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

10           ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ(Α-Γ/U23)    Αθήνα / ΕΛΛΑΔΑ

17 ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ RADISSON BLU Λάρνακα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
8            26ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (Α-Γ/U23/U20)  Λισαβόνα / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Για άλλη μια φορά ο πρωταθλητής δισκο-
βόλος του ΓΣΠ, Απόστολος Παρέλλης, 
έκανε όλη την Κύπρο υπερήφανη, με την 
απόδοσή του.
Ο Απόστολος πραγματοποιώντας μια πολύ 
σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του Παγκο-
σμίου Πρωταθλήματος το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ, κατάφερε 
να πάρει την πέμπτη θέση, με βολή στα 
66,32 μ. και να εξασφαλίσει έτσι μια θέση 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 
2020. Η βολή αυτή του Απόστολου, στις 30 
Σεπτεμβρίου 2019, ήταν και νέο Παγκύπριο 
Ρεκόρ!
Με γραπτή δήλωσή του στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο Facebook ο Κύπριος 
πρωταθλητής δήλωσε μετά τον αγώνα στο 
Κατάρ: «Άλλη μια αθλητική χρονιά φτάνει 
στο τέλος της εκπληρώνοντας και με το 
παραπάνω τον φετινό μου στόχο, 5ος στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα και Νέο 
Παγκύπριο ρεκόρ 66,32 μ. Νιώθω μεγάλη 
χαρά και ευτυχία και ακόμα και τώρα δυ-
σκολεύομαι να το πιστέψω, σας ευχαριστώ 
πολύ όλους για τα μηνύματά στήριξης όλες 
αυτές τις μέρες αλλά και για τα σημερινά 
συγχαρητήρια.
Αυτήν την επιτυχία δεν θα την αφιερώσω 
στην οικογένεια μου και στα παιδάκια μου 

όπως κάνω κάθε φορά γιατί αυτοί πάντα θα 
είναι δίπλα μου και θα με στηρίζουν. Την 
αφιερώνω σε αυτούς που δεν πίστεψαν σε 
μένα! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προπο-
νητές μου Κυριάκο Βασιλειάδη και Κώστα 
Σταθελάκο για την καθοδήγηση. Επίσης, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αρμόδι-
ους φορείς που με στηρίζουν ΚΟΑ, ΚΟΕΑΣ, 
ΚΟΕ, ΓΣΠ και τους χορηγούς μου. Ο δρό-
μος για το Τόκιο μόλις ξεκίνησε! ROAD TO 
TOKYO!».
Ο ΓΣΠ συγχαίρει θερμά τον πρωταθλητή 

του για την σπουδαία εμφάνισή του στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα. Ως ΓΣΠ, είμαστε πε-
ρήφανοι για την πέμπτη θέση που κατέλα-
βε, το νέο Παγκύπριο ρεκόρ που κατέρριψε 
και πάνω από όλα για την πρόκριση του 
στους Ολυμπιακούς του 2020, στο Τόκιο. 
Ο Απόστολος κατέρριψε με άνεση το δικό 
του παγκύπριο ρεκόρ (66,32μ., ενώ είχε 
65,69μ.). Είχε αξιοθαύμαστη σταθερότητα, 
καθώς έριξε κατά σειρά: 64,76μ., 66,32μ., 
64,56μ. (άκυρη η 4η προσπάθεια), 65,33μ. 
και 65,66μ.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΈΙ ΤΟΚΙΟ!
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 Αγώνισμα: Σφυροβολία

 Ημερομηνία γεννήσεως: 4/10/1996 

 Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία

 Προπονητής: Γιάννος Αποστολίδης

 Ατομική επίδοση: 62,96 μ.

 Σπουδές/εργασία: Επιστήμη του 
Αθλητισμού

 Μεγαλύτερες διακρίσεις:   Δύο 
φορές 3η σε Βαλκανικούς 
Αγώνες U20.  4η θέση στους 
Μεσογειακούς Αγώνες U23. Τρεις 
φορές 1η στους Παγκύπριους 
Αγώνες Αντρών-Γυναικών. 

Συμμετοχή σε Παγκόσμιους και 
Ευρωπαϊκούς Αγώνες 

 Επόμενος αγωνιστικός στόχος:  
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
να είμαι η πρώτη Γυναίκα 
σφυροβόλος.

Η αθλήτρια του ΓΣΠ, Χρυστάλλα Κυριάκου προέρχεται από μία αρκε-
τά καλή αγωνιστικά χρονιά, η οποία περιλάμβανε και πρωτιά στους 
Παγκύπριους Αγώνες Στίβου, οι οποίοι διοργανώθηκαν το καλοκαίρι 
στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ. Η Χρυστάλλα μίλησε στην εφημερίδα 
του ΓΣΠ, για την αθλητική της πορεία.
Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; 
Στη τρίτη τάξη γυμνασίου, γύρω στα 15.
Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό; 
Η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Μαρία Πηλιά στο σχολείο, η οποία 
παρατήρησε τη δεξιότητά μου στα αγωνίσματα των ρίψεων. 
Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο άθλημα;
Θεωρώ (όπως βέβαια ο κάθε αθλητής) ότι το άθλημά μου είναι το 
πιο συναρπαστικό. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει και δοκίμαζα διάφορα 
αθλήματα ρίψεων μου κίνησε πιο πολύ ενδιαφέρον η σφυροβολία 
και λόγω του σωματότυπού μου θεωρήσαμε με τον προπονητή μου 

ότι εδώ θα ήμουν πιο καλή.
Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Ανάλογα με την περίοδο οι προπονήσεις μου περιλαμβάνουν διαφο-
ρετικούς τρόπους εκγύμνασης. Για παράδειγμα στην αρχή της προε-
τοιμασίας μου κάνω αερόβια άσκηση ενώ στην αγωνιστική περίοδο 
επικεντρώνομαι στη δύναμη και στην εκρηκτικότητα. 
Θαυμάζεις κάποιους άλλους αθλητές;
Θαυμάζω δύο αθλήτριες οι οποίες θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες στο 
άθλημά μου. Η Anita Wlodarczyk η οποία μέχρι στιγμής κατέχει ένα από 
τα πιο μεγάλα παγκόσμια ρεκόρ (82,98 μ.) και την Malwina Kopron.
Έχεις άλλες αγαπημένες ασχολίες (ή χόμπι) εκτός από τον αθλη-
τισμό;
Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλες ασχολίες εκτός από τον αθλητισμό! Ο 
πρωταθλητισμός δεν σου αφήνει πολλές ώρες κενές και αυτές τις ώρες 
προσπαθώ να τις εκμεταλλευτώ για να βρεθώ με αγαπημένα μου άτομα.

ΑΦΟΣΙΏΜΈΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΏΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Αθλητική Συνάντηση Έλλάδας - Κύπρου 
Ένα νέο παγκύπριο ρεκόρ Κορασίδων και πέντε πρώτες θέσεις ήταν ο απολογισμός της δεύτερης ημέρας των Εθνικών Ομάδων Παίδων 
- Κορασίδων στην Αθλητική Συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου που ολοκληρώθηκε στις 8 Αυγούστου 2019 στον Βόλο.
Το παγκύπριο ρεκόρ πέτυχε η Χαριθέα Ηρακλέους (ΓΣΟ) στο έπταθλο με 4567 β. κατακτώντας ταυτόχρονα και την πρώτη θέση. Τις άλλες 
τέσσερις πρώτες θέσεις εξασφάλισαν: O Λούκας Σιμιλλίδης (ΓΣΚ) στο μήκος με 7,01 μ., η Άννα Μακουτίδη (ΓΣΟ) στα 800 μ. με 2.16.47 
– ατομική επίδοση, ο Δημήτρης Χατζησέργης (ΓΣΕ) στα 200 μ. με 22.27 και η ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400 Κορασίδων με 3.54.54.
Έξι πρώτες θέσεις εξασφάλισαν Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες την πρώτη ημέρα της Αθλητικής Συνάντησης Στίβου Παίδων - Κορασί-
δων, στις 7 Αυγούστου. Νικητές στα αγωνίσματά τους αναδείχθηκαν οι: Γρηγόρης Νικολάου (ΓΣΠΡ)/τριπλούν 15,45 μ., Ελεάνα Χριστοφή 
(ΓΣΠΡ)/400 μ. 58.52, Κωνσταντίνος Αλεξιάδης (ΓΣΖ)/σφαίρα 16,92 μ., Στυλιάνα Ιωαννίδου (ΓΣΟ)/ύψος 1,71 μ., Χριστιάνα Έλληνα (ΓΣΚ)/
ακόντιο 44,50 μ., Χριστονύμφη Παίδιου (ΓΣΕ)/τριπλούν 11,92 μ.
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Με gala dinner στο ξενοδοχείο Hilton 
Park, στη Λευκωσία, συνεχίστηκαν την 
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, οι εορταστικές 
εκδηλώσεις με τις οποίες ο Γυμναστι-
κός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ), 
τιμά φέτος την επέτειο των 125 χρόνων 
από την ίδρυσή του.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο προεδρεύων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Συλλούρης και σε αυτή παρέστη-
σαν φίλοι, συνεργάτες, νυν και πρώην αθλητές και προπονητές του 
Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια του gala dinner ο πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ, Θεόδωρος Ιωαννίδης, απένειμε τιμη-
τικές πλακέτες στους Ουράνιο Ιωαννίδη, Ντίνο Μιχαηλίδη, Αντώνη 
Δράκο, Παλλάδιο Ιωαννίδη και Απόστολο Παρέλλη, για την προ-
σφορά τους στον ΓΣΠ αλλά και τον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα.
Ο ΓΣΠ ιδρύθηκε το 1894. Για να τιμήσει αυτή την επέτειο, το διοικη-
τικό συμβούλιο του ΓΣΠ προγραμμάτισε σειρά εκδηλώσεων και δρα-
στηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα τιμηθούν άτομα που σύνδεσαν τη 
ζωή τους με τον ΓΣΠ και έχει εκδοθεί λεύκωμα το οποίο αναφέρεται 
στην ιστορία του Συλλόγου από την εποχή της ίδρυσης το 1894. Η 
παρουσίαση του λευκώματος θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου 2019.
Σε ομιλία του στο δείπνο, ο Θεόδωρος Ιωαννίδης, σημείωσε, μετα-
ξύ άλλων, ότι η «σημαντική αυτή επέτειος μας γεμίζει περηφάνεια, 
για το γεγονός ότι επί 125 χρόνια ο ΓΣΠ ασχολείται ανελλιπώς με 
τον αθλητισμό και μάλιστα είναι σήμερα ο μοναδικός σύλλογος στη 
Λευκωσία που καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό». Υπενθύμισε δε 
ότι «στόχος του Συλλόγου δεν είναι μόνο η προετοιμασία αθλητών 
υψηλών επιδόσεων και η ανάδειξη πρωταθλητών. Πρωτίστως είναι 
η δημιουργία αθλητικής συνείδησης, μέσω του ευ αγωνίζεσθαι, κα-
θώς και υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς». Ο πρόεδρος του ΓΣΠ 
είπε, επίσης, ότι το Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ, που συμπληρώνει και 
αυτό ήδη δύο δεκαετίες ζωής, αποτέλεσε το εφαλτήριο για να μετα-
πηδήσει ο Σύλλογος στη νέα εποχή και διασφαλίζει την περαιτέρω 
ανάπτυξη του σε όλους τους τομείς. 

Ομιλία προέδρου ΓΣΠ
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ), συμπληρώνει φέ-
τος 125 χρόνια ζωής, 125 χρόνια προσφοράς πολύπλευρης, που 
εκτείνεται, εκτός από τον αθλητισμό, στα κοινωνικά, τα πολιτιστικά 
και τα εθνικά μας θέματα. 
Για να τιμήσει αυτή την επέτειο, το διοικητικό συμβούλιο του ΓΣΠ 
προγραμμάτισε σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Σε αυτό το 
πλαίσιο θα τιμηθούν άτομα που σύνδεσαν τη ζωή τους με τον ΓΣΠ 
και έχει εκδοθεί λεύκωμα το οποίο αναφέρεται στην ιστορία του 
Συλλόγου από την εποχή της ίδρυσης το 1894. Φωτίζονται ακροθι-
γώς, καθόσον είναι αδύνατο να χωρέσει σ’ ένα βιβλίο, όσο εκτενές 
και να είναι, το τεράστιο φάσμα της αθλητικής, πολιτιστικής, κοινω-
νικής και εθνικής προσφοράς του ΓΣΠ. Είναι αδύνατο να αναφερ-
θούν τόσοι πολλοί αθλητές, προπονητές, παράγοντες και μέλη που 
συνέβαλαν στη δράση του Συλλόγου. 
Η σημαντική αυτή επέτειος μας γεμίζει περηφάνεια, για το γεγονός 
ότι επί 125 χρόνια ο ΓΣΠ ασχολείται ανελλιπώς με τον αθλητισμό και 

μάλιστα είναι σήμερα ο μοναδικός σύλλογος στη Λευκωσία που καλ-
λιεργεί τον κλασικό αθλητισμό. Στόχος του Συλλόγου είναι όχι μόνο 
η προετοιμασία αθλητών υψηλών επιδόσεων και η ανάδειξη πρωτα-
θλητών. Πρωτίστως είναι η δημιουργία αθλητικής συνείδησης, μέσω 
του «ευ αγωνίζεσθαι», καθώς και υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Οι άριστες συνθήκες που παρέχει ο ΓΣΠ στους αθλητές του και το 
άψογο κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια του Συλλόγου είναι τα 
εχέγγυα για τη δημιουργία ισχυρής ομάδας στίβου. Οι γερές βάσεις 
που τίθενται και η σωστή δουλειά που γίνεται για πολλά χρόνια έχουν 
αντίκτυπο στις ατομικές επιδόσεις των αθλητών του, καθώς και στη 
συνολική συμμετοχή του Συλλόγου σε διάφορες διοργανώσεις. 
Το Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ, που συμπληρώνει και αυτό ήδη δύο δε-
καετίες ζωής αποτέλεσε το εφαλτήριο για να μεταπηδήσει ο Σύλλο-
γος στη νέα εποχή και διασφαλίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του σε 
όλους τους τομείς. 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο επίκεντρο της προσοχής μας 
είναι η νέα γενιά. Γι’ αυτή νοιαζόμαστε. Γι’ αυτή προσπαθούμε. Και θα 
συνεχίσουμε να προσπαθούμε όσο υπάρχει αυτός ο Σύλλογος. Τιμώ-
ντας το παρελθόν, τιμώντας τα 125 χρόνια αθλητισμού, πολιτισμού και 
αγώνων του Γ.Σ.Π., οραματιζόμαστε το μέλλον. Απλώς να αναφέρω 
ότι φέτος στις Ακαδημίες μας γράφτηκαν ακόμα 250 παιδιά. 
Θα σταθώ σε τρεις χρονολογίες τρεις επετείους του ΓΣΠ.
1894. Το έτος ίδρυσης του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». 
Συμπληρώθηκαν 125 χρόνια από τότε. Κάθε ένα από αυτά τα 125 
χρόνια είναι μεστό από γεγονότα, εθνικά, πολιτικά, οικονομικά, 
κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά, που διανθίστηκαν από επιτυχίες, 
νίκες, τρόπαια και διαφνοστεφανώματα. Δεν έλειψαν όμως και κά-
ποιες αποτυχίες, απογοητεύσεις, ματαίωση προσδοκιών. Ήταν και 

125ΧΡΟΝΑ ΓΣΠ: ΈΠΙΣΗΜΟ ΔΈΙΠΝΟ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΦΙΛΏΝ ΚΑΙ ΣΥΝΈΡΓΑΤΏΝ

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ 
ΠΡΏΗΝ ΚΑΙ 

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
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Καλές επιδόσεις 
στους Βαλκανικούς από 
αθλήτριες του ΓΣΠ

Ο μεγάλος στόχος της Εθνικής ομάδας στίβου της Κύπρου, 
που ήταν η παραμονή στη δεύτερη κατηγορία του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος, δεν έγινε πραγματικότητα. Στους 
αγώνες στο Βάραζντιν 10-11 Αυγούστου 2019 η ομάδα της 
Κύπρου υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία. Η κυπριακή 
παρουσία στη δεύτερη μέρα, όπου συμμετείχαν αθλητές 
και αθλήτριες του ΓΣΠ:
• 1.500 μ.: Ναταλία Ευαγγελίδου 5η με 4.21.22
• 5.000 μ.: Μερόπη Παναγιώτου 7η με 16.40.37 (φετ. ρε-

κόρ)
• Σφαιροβολία: Στυλιάνα Κυριακίδου 11η με 13,22 μ.
• 4Χ400 μ.: Η κυπριακή τετράδα 8η με 3.49.00. Έτρεξαν: 

Σάντα Κολομεΐτεβα - Χριστιάνα Κατσαρή - Μαριάννα 
Πισιάρα - Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ)

• 200 μ.: Αλεξάντερ Μπίτσι 6ος στη σειρά του και συνολικά 
7ος με 21.48

• 800 μ.: Σταύρος Σπύρου 7ος με 1.53.05
• 3.000 μ.: Νικόλας Φράγκου 11ος με 8.40.28
• 3.000 μ. στιπλ: Φάνης Πιττάλης 9ος με 9.33.35 (ατομ. ρε-

κόρ)
• Δισκοβολία: Απόστολος Παρέλλης 3ος με 62,48 μ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 διεξήχθη η δεύτερη μέρα 
του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Δύο χρυσά με-
τάλλια, το ένα συνοδεύτηκε από ρεκόρ, και ένα 
αργυρό, ήταν οι κορυφαίες επιτυχίες της Κύπρου. 
Χρυσό κατέκτησε ο Έλβις Κριούκοβ, με σύνολο 
βαθμών 7.143, συγκομιδή που αποτελεί νέο ρεκόρ. 
Το δεύτερο κυπριακό χρυσό το κέρδισε  η Νατα-
λία Ευαγγελίδου του ΓΣΠ, με 4.17.29’’. Στον τελικό 
έτρεξε (κατετάγη έκτη) και η Ολίβια Φωτοπούλου 
του ΓΣΠ.
Στον τελικό του μήκους αγωνίστηκε η έτερη των δι-
δύμων αδελφών Φωτοπούλου, η Φιλίππα, η οποία 
κατέλαβε την τέταρτη θέση. 
Τέταρτη θέση κατέλαβε και η Μερόπη Παναγιώτου 
του ΓΣΠ στα 5.000μ, με 17.16.92’’.
Τρίτη θέση κατέλαβαν οι Ναταλία Ευαγγελίδου 
και Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (ΓΣΠ), οι οποίες 
αγωνίστηκαν αντιστοίχως στα 800 μέτρα και στα 
3.000 μέτρα στιπλ. Η Ευαγγελίδου σημείωσε χρόνο 
2.07.80’’ και η Χατζηπολυδώρου 10.59.70’’.
Η Ολίβια Φωτοπούλου στα 100 μέτρα τερμάτισε 
τέταρτη με 11.58’’. Τέταρτη κατετάγη και η Μαρία 
Αριστοτέλους (ΓΣΠ) στο επί κοντώ, με 3,81 μέτρα.

αυτά μέρος της ζωής. Πάντως δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι και οι θυσίες.
1999. Η χρονιά που τελέσθηκαν τα εγκαίνια και άρχισε τη λειτουργία του το 
νέο στάδιο του ΓΣΠ. Πέρασαν κιόλας 20 χρόνια που θα μείνουν στην ιστορία 
τόσο του Συλλόγου, όσο και του κυπριακού αθλητισμού ευρύτερα. Σηματοδο-
τήθηκε τότε μια νέα εποχή, με την κατασκευή και λειτουργία υπερσύγχρονου 
και καλαίσθητου κέντρου, αντάξιου της ιστορίας του ΓΣΠ, με το οποίο υποδε-
χτήκαμε τον 21ο αιώνα.        
2019. Συμπληρώνει 125 χρόνια ζωής ο ΓΣΠ, όπως και το Εθνικό Στάδιο Στίβου, 
τους 101ους Παγκύπριους. 
Με αυτή την ευκαιρία στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν, για να αξιολο-
γήσουμε το παρόν. Για να εκτιμήσουμε το πού βρισκόμαστε σήμερα και που 
μπορούμε να φτάσουμε. Ή, αν θέλετε, μέχρι πού ΠΡΕΠΕΙ να φτάσουμε, επιτε-
λώντας καθήκον απέναντι στους ιδρυτές και τους πρωτοπόρους, αθλητές και 
προπονητές, οι οποίοι σε άκρως αντίξοες συνθήκες κράτησαν ψηλά το λάβαρο 
του ΓΣΠ, για να φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Όχι πως δεν υπήρξαν προβλήμα-
τα… Σε μια τόσο πολύχρονη πορεία, δεν θα μπορούσαν να ήταν όλα ρόδινα. 
Αλλά αυτό δεν μειώνει, αντίθετα εξυψώνει την 125χρονη προσφορά του ΓΣΠ 
στην Κύπρο και τον λαό της. 
Ο ΓΣΠ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ πολλές φορές πρωταθλητής, πολυνίκης σύλλογος σε 
Παγκύπριους Αγώνες στους άνδρες και στις γυναίκες (αφού από το 1952 διοργα-
νώνονται και Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών). 
Σημειώνεται πάντως ότι στο μεγαλείο του ΓΣΠ συνέβαλαν αθλητές από όλες 
τις κοινότητες και τις θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου, Ελληνοκύπριοι, Τουρ-
κοκύπριοι, Αρμένιοι, Λατίνοι, Μαρωνίτες, καθώς επίσης αθλητές με καταγωγή 
από άλλες χώρες. 
Αθλητές του ΓΣΠ τίμησαν την Κύπρο με τη συμμετοχή τους σε Ολυμπιάδες, 
σε Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Ανέβασαν τη σημαία μας στον 
πιο ψηλό ιστό και έγιναν η αιτία να αντηχήσει ο εθνικός ύμνος σε Μεσογεια-
κούς Αγώνες, Κοινοπολιτειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες, σε Πανεπιστημιά-
δες και Γυμνασιάδες, σε αθλητικές διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 
πολλές χώρες ανά την υφήλιο. Απόδειξη των επιτυχιών οι γυάλινες προθήκες 
στο Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ, όπου φυλάσσονται πάμπολλα έπαθλα, τρόπαια, 
κύπελλα, ασπίδες, μετάλλια. 
Απόδειξη της προσφοράς του ΓΣΠ, η πρόσφατη επιτυχία του Απόστολου Πα-
ρέλλη που έκαμε περήφανη όλη την Κύπρο. 
Ο ΓΣΠ μπορεί να είναι περήφανος για τα όσα επιτέλεσε στα 125 χρόνια της 
ζωής και της δράσης του, αλλά έχει μπροστά του ακόμη φιλόδοξους στόχους 
να υλοποιήσει, προκειμένου να εκπληρώσει το καθήκον που ανέλαβε διαχρο-
νικά απέναντι στις νέες γενιές της Κύπρου μας. 

Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης 
Πρόεδρος ΓΣΠ
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Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Παγκύπρια» (ΓΣΠ) από κοινού με την 
εταιρεία Nicosia Marathon Series Ltd και τον μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό RuNicosia ανακοινώνουν τη συμφωνία συνδιοργάνω-
σης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ημιμαραθωνίου, ο οποίος 
αποτελεί μέρος του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Στίβου.
Το αγώνισμα του Ημιμαραθωνίου θα περιλαμβάνεται μεταξύ των 
αγωνισμάτων που θα διεξαχθούν κατά την ημέρα του του Μα-
ραθωνίου Λευκωσίας την Κυριακή 16η Φεβρουαρίου 2020. Ο 
Μαραθώνιος Λευκωσίας τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού Εξω-
τερικών δρος Νίκου Χριστοδουλίδη και της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ).
Η συμφωνία αυτή έγινε σε συνέχεια απόφασης και σύμφωνης 
γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ. Ο Μαραθώνιος 
Λευκωσίας από φέτος θα περιλαμβάνεται στο επίσημο Ευρωπα-
ϊκό και Διεθνές Καλεντάρι Στίβου, θα περιλαμβάνει πέραν του 
Ημιμαραθωνίου τα αγωνίσματα του Μαραθωνίου, Μαραθώνιας 
Σκυταλοδρομίας, 10 και 5 χιλιομέτρων αντίστοιχα, εταιρικό αγώνα 
5 χιλιομέτρων και παιδικό αγώνα.
Πληροφορίες για τον αγώνα και για τις εγγραφές θα ανακοινω-
θούν σύντομα από τη Διοργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου 
Λευκωσίας σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ και τον ΓΣΠ ως επίσης 
και στην ιστοσελίδα του Μαραθωνίου Λευκωσίας στη διεύθυνση 
www.nicosiamarathonrun.com και www.runicosia.com καθώς 
και στο τηλέφωνο 70088100.

Nicosia Marathon και ΓΣΠ διοργανώνουν 
το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου

Νέα αλλαγή προπονητή για τη Ναταλία
Με την ομάδα του Ελβετού προπονητή Louis Heyer θα προπο-
νείται πλέον η Ναταλία Ευαγγελίδου του ΓΣΠ, αφού ο προηγού-
μενος προπονητής της Laurent Meuwly ανέλαβε την εποπτεία 
της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. O Heyer έχει εμπειρία και 
ειδίκευση στα αγωνίσματα ημιαντοχής.
Η Ευαγγελίδου προπονείται με την Ελβετή πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης Selina Buchel. 
Στην ομάδα του Laurent Meuwly η Ναταλία είχε μπει τον Δεκέμ-
βριο του 2018. 
Η Ναταλία αγωνίζεται στα 1500 μ. και στα 800 μ. Γεννήθηκε το 
1991 στη Λευκωσία και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ξε-
κίνησε τον αθλητισμό στην πέμπτη του δημοτικού από τις Ακα-
δημίες του ΓΣΠ.

Μίλαν Τραΐκοβιτς και Ναταλία Ευαγγελίδου γιόρτασαν την Ολυμπιακή 
Μέρα στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, παρέα με εκατοντάδες 
νέα παιδιά, στις 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Στην Ισπανία για προπονήσεις 
οι αδελφές Φωτοπούλου
Οι αθλήτριες του ΓΣΠ, Φιλίππα και Ολίβια Φωτοπούλου, με-
τακινήθηκαν από την ομάδα του προπονητή Αντώνη Γιαν-
νουλάκη στην ομάδα του Ισπανού πρώην πρωταθλητή Rafa 
Blanquer, στην πόλη Βαλένθια.
Στην ίδια ομάδα προπονείται η Λιθουανή Modest Juste και η 
Ισπανίδα Fatima Diame.
Πατέρας των αδελφών Φωτοπούλου είναι ο Στέργιος Φω-
τόπουλος, ο οποίος είναι προπονητής φυσικής αγωγής στη 
Σπάρτακ Μόσχας.

Η Ολίβια Φωτοπούλου (στη μέση) μαζί με τον προπονητή και τους 
συναθλητές της.

Έξι μετάλλια (2 ασημένια και 
4 χάλκινα) ήταν η συγκομιδή 
της Κύπρου στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανί-
δων (ή αθλητών-τριών ηλικίας 
κάτω των 20 ετών), το οποίο διεξήχθη στο Κλουζ - Νάποκα (Ρουμα-
νία). Κατά τη δεύτερη μέρα των αγώνων (3 Ιουλίου 2019), ανέβηκαν 
στο βάθρο οι Σταύρος Σπύρου του ΓΣΠ (800 μέτρα), Στυλιανή Σαρά-
ντη του ΓΣΕ ( Ύψος) και Στυλιάνα Κυριακίδου του ΓΣΠ (Σφαιροβολία). 
Η Σαράντη είχε καλύτερο άλμα στο 1,75 μ., αρκετό για να ανεβεί στο 
δεύτερο σκαλί του βάθρου. Δεν έφτασε, όμως, το όριο για Ευρωπαϊκό 
Νεανίδων (1,79). Στο ίδιο αγώνισμα η άλλη πρωταθλήτρια, Δέσποινα 
Χαραλάμπους (ΓΣΕ), έμεινε στην 5η θέση, με 1,65 μ.
Η Κυριακίδου, που ήταν τρίτη στη δισκοβολία, κατά την πρώτη μέρα 
της διοργάνωσης (41,52) έριξε στη σφαίρα 13,92 μ. καλύτερο φετινό 
ρεκόρ της, ενώ έχει από το 2018 14,12 μ.
Ο Σπύρου στα 800 μέτρα κυνηγούσε, επίσης, το όριο για το Ευρωπαϊκό 
Ε/Ν (είναι 1.50.50), έχοντας καλύτερη φετινή επίδοση 1.51.06, ατυχώς, 
όμως, έπεσε πάνω σε κούρσα τακτικής, με αργό ρυθμό, και τερμάτισε, 
μεν, δεύτερος με 1.53.82, αλλά μακριά από το όριο που οδηγεί στη 
Σκανδιναβική Χερσόνησο.
Κατά την πρώτη μέρα των αγώνων, πέρα από την Κυριακίδου, πήραν 
μετάλλιο και άλλοι δύο νεαροί πρωταθλητές: Ο Νικόλας Κεσίδης (ΓΣΟ) 
έριξε 67,14 μ. στη σφυροβολία και βγήκε τρίτος, όπως και ο Κυριά-
κος Παμπακάς (ΓΣΟ) στο ύψος, με άλμα στα 2,08 (έχασε τη δεύτερη 
θέση λόγω χειρότερης δεύτερης επίδοσης). Τέταρτος κατετάγη και ο 
τριπλουνίστας Χρήστος Ζαφείρης (ΓΣΠ), με 14,97 μ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΏΝ 
ΑΘΛΗΤΏΝ ΤΟΥ ΓΣΠ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ 
ΈΦΗΒΏΝ/ΝΈΑΝΙΔΏΝ
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Σε ανανέωση της συμφωνίας τους για τη 
λειτουργία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της 
Liverpool FC στην Κύπρο προχώρησε ο Γυ-
μναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) 
με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η τριετής 
αρχική συμφωνία έληγε το 2020 αλλά με τη 
νέα συμφωνία η συνεργασία επεκτείνεται 
μέχρι το 2024.
Η Ακαδημία, που αποτελεί αυθεντικό κομμάτι του δικτύου ακαδημιών που δια-
θέτει η Liverpool FC σε όλο τον κόσμο, λειτουργεί καθημερινά στις εγκαταστά-
σεις του ΓΣΠ, στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου στην Ακρόπολη και στις 
εγκαταστάσεις του Grammar School στη Λευκωσία με το οποίο ο ΓΣΠ διατηρεί 
στρατηγική συνεργασία σε θέματα κλασικού αθλητισμού και ποδοσφαίρου στο 
πλαίσιο του αθλητικού του σχολείου.
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Δώρος Ιωαννίδης, σε δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για την επέκταση της συμφωνίας τονίζοντας ότι αυτή γίνεται στο πλαίσιο 
της πολιτικής του ΓΣΠ για συνεργασίες με κορυφαία ονόματα διεθνώς με σκοπό 
την παροχή στα παιδιά επαγγελματικών μεθόδων εκπαίδευσης στις καλύτερες 
εγκαταστάσεις που υπάρχουν μέσα από δοκιμασμένα προγράμματα, όπως αυτά 
που διαθέτει και προσφέρει η Διεθνής Ακαδημία της Liverpool.
Από την πλευρά της η Liverpool προχώρησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην ανανέωση, 
αναγνωρίζοντας τα στοιχεία που της προσφέρει η συνεργασία με τον ΓΣΠ, εκφράζο-
ντας τη βούληση η συνεργασία να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε βάθος χρόνου.
Η Liverpool για να τιμήσει την ανανέωση αυτής της συμφωνίας, που συμπίπτει με 
τα 125 χρόνια από την ίδρυση του ΓΣΠ (τα 125 χρόνια από την ίδρυση της Liverpool 
ήταν πέρσι), απέστειλε τη φετινή φανέλα της ομάδας για να τιμήσει την Ακαδημία 
της στην Κύπρο (σχετική φωτογραφία), θα παραστεί δε και στην Κύπρο με αντιπρο-
σωπεία σε εκδηλώσεις για τα 125 χρόνια του ΓΣΠ.
Οι εγγραφές για τη Liverpool FC International Academy Cyprus συνεχίζονται. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22874052 και στην ιστοσελίδα www.lfcacademy.
com.cy. Οι ώρες λειτουργίας των γραφείων είναι, καθημερινά, 3:00 μ.μ.-7:00 μ.μ.

LIVERPOOL FC ΚΑΙ ΓΣΠ ΑΝΑΝΈΏΣΑΝ 
ΤΗ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2024

Άρχισε επίσημα η νέα σεζόν
Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε επίσημα η νέα 
σεζόν, 2019-2020, στις εγκαταστάσεις της Liverpool FC 
International Academy Cyprus.
Στις Ακαδημίες, οι οποίες λειτουργούν σε τρία σημεία 
στη Λευκωσία, γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια που 
γεννήθηκαν από το 2004 μέχρι το 2015.
Οι προπονήσεις γίνονται στο Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ, 
στο Δημοτικό Στάδιο Στροβόλου (στο πάρκο Αγίου Δη-
μητρίου) και στο Grammar School, Δευτέρα με Παρα-
σκευή.
Το πρόγραμμα των προπονήσεων είναι αναρτημένο στο 
Facebook της Ακαδημίας και στο https://lfcacademy.
com.cy/el/eggrafi. Στην ίδια ιστοσελίδα είναι αναρτημέ-
νες και όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής 
νέων αθλητών στην Ακαδημία.
Με την εγγραφή τα παιδιά αποκτούν ένα πλήρες πακέτο 
αυθεντικού ρουχισμού της Liverpool (New Balance: φα-
νέλα, παντελονάκι και κάλτσες).

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
LFC INTERNATIONAL 
ACADEMY CYPRUS

Το κύπελλο του Champions League στην Κύπρο για τον ΓΣΠ
Το κύπελλο που κέρδισε η Liverpool στη Μαδρίτη τον περασμένο 
Ιούνιο ήταν, την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, στη Λευκωσία, για τους 
εορτασμούς για τα 125 χρόνια του ΓΣΠ.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης που γιόρτασαν πέρσι τα δικά τους 125 χρό-
νια, τίμησαν με αυτό τον τρόπο τον ΓΣΠ που γιορτάζει και αυτός με μια 
σειρά εκδηλώσεων 125 χρόνια ζωής και προσφοράς στον τόπο.
Ως γνωστό ο ΓΣΠ και η Liverpool έχουν αναπτύξει μια στρατηγική 

συνεργασία από το 2017, με τον ΓΣΠ να λειτουργεί στην Κύπρο την 
Ακαδημία της αγγλικής ομάδας στις εγκαταστάσεις του στη Λευ-
κωσία. Η Ακαδημία που αριθμεί σήμερα πάνω από 250 παιδιά από 
4 μέχρι 17 χρόνων λειτουργεί όπως και οι άλλες που διατηρεί η 
Liverpool σε όλο τον κόσμο στα αυστηρά πρότυπα που θέτουν οι 
πρωταθλητές Ευρώπης προσφέροντας στα παιδιά μια ολοκληρω-
μένη εκπαίδευση με το ποδόσφαιρο φυσικά στο επίκεντρο, αλλά 

δίνοντας την ίδια στιγμή έμφαση 
και σημασία σε όλες τις σημαντι-
κές παραμέτρους της ανάπτυξης 
των παιδιών μέσα απο τις διαχρο-
νικές αξίες του μεγάλου αυτού 
συλλόγου.
Το κύπελλο ήταν στο συνεδριακό 
κέντρο του ΓΣΠ, από τις 11 το πρωί 
μέχρι τις 5 το απόγευμα, και πέ-
ρασαν για να το θαυμάσουν και να 
φωτογραφηθούν μαζί του χιλιάδες 
φίλοι της Liverpool!



Η αγωνιστική δράση για τη σεζόν 2019-2020 άρχισε στο στάδιο ποδο-
σφαίρου του ΓΣΠ, τον Ιούλιο, με τους ευρωπαϊκούς αγώνες του ΑΠΟ-
ΕΛ και του Απόλλωνα και φιλικά προετοιμασίας της Ομόνοιας.
Το ΑΠΟΕΛ άρχισε την προσπάθειά του από τον δεύτερο προκριματι-
κό γύρο του Champions League. Δύο εβδομάδες νωρίτερα άρχισε τις 
υποχρεώσεις του ο Απόλλωνας που συμμετείχε στον πρώτο προκρι-
ματικό γύρο του Europa League. Το ΑΠΟΕΛ προκρίθηκε στους ομί-
λους του Europa League αφού αποκλείστηκε από τον Άγιαξ Ολλαν-
δίας, μετά από ισοπαλία 0-0 στο ΓΣΠ στις 20 Αυγούστου και ήττα 2-0 
στην έδρα των Ολλανδών στις 28 Αυγούστου.
Ο Απόλλωνας αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων του Europa 
League χάνοντας με 4-0 από την Αϊντχόφεν Ολλανδίας στο ΓΣΠ, στις 
29 Αυγούστου. Μία βδομάδα νωρίτερα είχε χάσει με 3-0 μέσα στην 
Ολλανδία.
Στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League το ΑΠΟΕΛ 
έχασε στο ΓΣΠ από την Dudelange Λουξεμβούργου, με 4-3. Ο επόμε-
νος αγώνας του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ θα είναι με την Qarabag του Αζερ-
μπαϊζάν, στις 7 Νοεμβρίου 2019, στις 19:55.

Τοπικά
Το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 2018-2019 άρχισε το Σαββατοκύρια-
κο 24-25 Αυγούστου 2019 και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 
16-17 Μαΐου 2020. Η δεύτερη αγωνιστική πραγματοποιήθηκε στις 31 
Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου 2019. Ο τελικός Κυπέλλου 2019-2020 
θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, στο ΓΣΠ. 
Η Ομόνοια έδωσε τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της με τη Νέα Σαλα-
μίνα στις 31 Αυγούστου και το ΑΠΟΕΛ έπαιξε για το Πρωτάθλημα, για 
πρώτη φορά στο ΓΣΠ, στις 14 Σεπτεμβρίου με την ΑΕΛ. Ο δεύτερος 
αγώνας της Ομόνοιας στο ΓΣΠ ήταν με τον Απόλλωνα στις 21 Σεπτεμ-

βρίου για την τέταρτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος.
Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των δύο ομάδων που χρησιμοποιούν 
το ΓΣΠ ως έδρα τους είναι στις 19 Οκτωβρίου (18:30) για το ΑΠΟΕΛ, 
το οποίο θα φιλοξενήσει τη Δόξα για την έκτη αγωνιστική και στις 25 
Οκτωβρίου για την Ομόνοια, η οποία θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό 
Λευκωσίας για την έβδομη αγωνιστική.
Στις 2 Νοεμβρίου το ΑΠΟΕΛ θα παίξει με την ΑΕΚ Λάρνακας (8η αγω-
νιστική) στο ΓΣΠ, στις 18:00 και στις 9 Νοεμβρίου η Ομόνοια θα παίξει 
με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ, στις 17:00 (9η αγωνιστική). Στις 23 Νοεμβρίου 
2019 το ΑΠΟΕΛ θα παίξει με την Πάφος FC εντός έδρας (18:00) για τη 
10η αγωνιστική.
Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, στις 19:00, η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ θα δώ-
σουν τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τη φετινή σεζόν. Ο αγώνας θα 
είναι για την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας και 
γηπεδούχος θα είναι η Ομόνοια.
Ο δεύτερος γύρος του Πρωταθλήματος θα αρχίσει το τετραήμερο 6 με 
9 Δεκεμβρίου. Στις 8 Δεκεμβρίου 2019, στις 16:00, η Ομόνοια θα παίξει 
με τη Δόξα Κατωκοπιάς στο ΓΣΠ.

Εθνική
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Κύπρου έπαιξε στην έδρα 
του στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, με το Καζακστάν (1-1), για την 
πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2020. Στις 13 
Οκτωβρίου 2019, η Εθνική Κύπρου φιλοξένησε στο ΓΣΠ τη Ρω-
σία. Ο αγώνας με τη Ρωσία ήταν για την όγδοη αγωνιστική των 
προκριματικών του Euro.
Στο ΓΣΠ θα ακολουθήσει, στις 9 Νοεμβρίου 2019, στις 15:00, ο αγώνας 
της Κύπρου με τη Σκωτία, για την ένατη αγωνιστική, ο οποίος θα είναι 
και ο τελευταίος εντός έδρας για αυτή τη φάση του Euro. 
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Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το παλιό στάδιο 
ΓΣΠ αλλά και γενικά το κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσι-
εύονται 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 αυ-
τές τις φωτογραφίες.

ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΓΣΠ ΣΤΗ ΝΈΑ ΣΈΖΟΝ

Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ πανηγυρίζουν τη νίκη της ομάδας 
τους και την κατάκτηση του κυπέλλου 1951. Ο αγώνας 
έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 1951, στο παλιό ΓΣΠ, μεταξύ 
του ΑΠΟΕΛ και της ΕΠΑ. Το ΑΠΟΕΛ είχε νικήσει με 7-0.

Ο προπονητής της Τσετίν Καγιά, Φαΐκ Μουφτουζαντέ, 
παραλαμβάνει το κύπελλο της πρωταθλήτριας 1950-51, από 
τον Κωστάκη Σεβέρη, αθλοθέτη του κυπέλλου. Η συμβολή του 
Μουφτουζαντέ στην κατάκτηση του τίτλου υπήρξε τεράστια και 
καθοριστική. Η απονομή έγινε στο παλιό ΓΣΠ, στις 6 Απριλίου 
1952, πριν από τον τελικό κυπέλλου Τσετίν Καγιά - Πεζοπορικός 
(4-1). Φωτό αρχείο Τσετίν Καγιά.ΕΙ
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