
Πραγματοποιήθηκαν, στις 13 και 14 Ιουνίου, το 91ο  Παγκύπριο Πρω-
τάθλημα Ανδρών και το 53ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών στο 

Εθνικό Στάδιο Στίβου (ΓΣΠ). Στη γενική βαθμολογία Ανδρών πρώτευσε 
ο ΓΣΟ (δεύτερος ο ΓΣΠ) με 176 βαθμούς και στις Γυναίκες ο ΓΣΠ με 155 
βαθμούς.

Από τους Αγώνες ξεχώρισαν οι νίκες της Στέλλας Χριστοφόρου του ΓΣΠ 
στα 1500 και 800 μέτρα αλλά και η επίδοση του Άνθου Χριστοφίδη του 
ΓΣΠ στα 200 μέτρα (με 21.72 πήρε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα Νέων κάτω των 21 ετών, το οποίο θα γίνει τον ερχόμενο μήνα στο Κά-
ουνας της Λιθουανίας)!

Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Αντρών ξεκίνησε το 1896 και είναι 
η αρχαιότερη διοργάνωση στον κόσμο μαζί την αντίστοιχη Ελληνική. Το 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Γυναικών ξεκίνησε το 1952.

Οι πρωτιές του ΓΣΠ
Σκυταλοδρομία 4 Χ 400Μ. (Γ) Γεωργίου Μ. -Χαριδήμου Εβ. -Χριστοφή Μ. 
-Χριστοφόρου Στ., επί κοντώ (Γ) Ζαχαριάδου Μαριάννα, 5000Μ. (Α) Καζα-
χούν Κέμπελ, ακοντισμός (Α) Στυλιανού Γιάννος, σφαιροβολία (Γ) Κάππα 
Φλωρεντία, 800Μ. (Γ) Χριστοφόρου Στέλλα, δισκοβολία (Γ) Κλατσιά Αλε-
ξάνδρα, 3000Μ. στιπλ (Α) Κυπριανού Παναγιώτης, 1500Μ. (Γ) Χριστοφό-
ρου Στέλλα, δισκοβολία (Α) Παρέλλης Απόστολος (Νέα επίδοση αγώνων), 
σφυροβολία (Α) Σοφιανός Πέτρος.

Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»
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13 μετάλλια στους ΑΜΚΕ
H φλόγα των 13ων Αγώνων Μικρών Κρα-
τών Ευρώπης έσβησε από το Στάδιο ΓΣΠ, 
στις 6 Ιουνίου. O ΓΣΠ εκπροσωπήθηκε 
στην ομάδα της Κύπρου με 17 αθλητές: 9 
στην κατηγορία ανδρών και 8 στην κατη-
γορία γυναικών. Οι αθλητές του ΓΣΠ κέρδι-
σαν συνολικά 13 μετάλλια για την Κύπρο: 6 
χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα. 

Στις 6 Οκτωβρίου του 1999 έγιναν τα εγκαίνια του νέου σταδίου ΓΣΠ, σε μία πανηγυρική τελετή. Τα εγκαίνια έκαναν 
ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσό-
στομος Α’. Η τελετή ολοκληρώθηκε με φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Με ανάμικτα συναισθή-
ματα χαράς και συγκίνησης, ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια», είχε παρουσιάσει το έργο του, ένα έργο γεμά-
το υποσχέσεις για το μέλλον. Δέκα χρόνια μετά, το αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ είναι καμάρι όλης της Κύπρου και στις 
εγκαταστάσεις των τριών γηπέδων του (ποδοσφαίρου, στίβου και βοηθητικού γηπέδου) γράφεται η σύγχρονη ιστο-
ρία του κυπριακού αθλητισμού.

Σελ. 4-5

To νέο Στάδιο ΓΣΠ γίνεται 10 χρόνων

Συναρπαστική ήταν από κάθε άποψη η ποδοσφαιρική σεζόν που 
ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου 2009, με τον τελικό κυπέλλου. Το 
ποδοσφαιρικό γήπεδο του σταδίου ΓΣΠ ήταν αδιαμφισβήτητα 
το επίκεντρο των όσων ιστορικών γεγονότων έγιναν. Στο ΓΣΠ η 
Ανόρθωση Αμμοχώστου έδωσε τους αγώνες της για τους ομίλους 
του Champions League στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας έγινε η 
πρώτη παφιακή ομάδα που κέρδισε το Κύπελλο Κύπρου ενώ το 
ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε την 20η κατάκτηση πρωταθλήματος.

Σελ. 8

Επιτυχίες στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου
ΓΣΠ: 1ος στις Γυναίκες, 2ος στους Άνδρες

Η Στέλλα Χριστοφόρου μία βδομάδα μετά την κατάκτηση τριών μεταλλίων στους ΑΜΚΕ 
είχε άλλες δύο ατομικές νίκες στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου και μία νίκη με την 
ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400!

Το γήπεδο των ρεκόρ…

Σελ. 6 Γνωρίστε τους αθλητές μας   Σελ. 3

Νέα παγκύπρια ρεκόρ από Παρέλλη, Χριστοφόρου και Ζαχαριάδη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων        Σελ. 3
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Αγαπητά μέλη,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά 
που χαιρετίζω την πρώ-
τη έκδοση του τριμηνι-
αίου ενημερωτικού δελ-
τίου του ΓΣΠ με τίτλο 
«Τα νέα του ΓΣΠ». Σκο-
πός της έκδοσης του 
ενημερωτικού αυτού 

δελτίου είναι η επικοινωνία κυρίως με τα μέλη 
μας αλλά και άλλους φορείς με τους οποίους συ-
νεργάζεται ο Σύλλογος, η ενημέρωση των με-
λών για τις δραστηριότητες του συλλόγου, και 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό η προβολή των αθλη-
τικών δραστηριοτήτων του ΓΣΠ στον τομέα του 
κλασσικού αθλητισμού. Μια δραστηριότητα πο-

λύπλευρη που έχει ανεβάσει τον ΓΣΠ στην κορυ-
φή του κυπριακού κλασσικού αθλητισμού. Στη 
δύσκολη για τον στίβο εποχή που βρισκόμα-
στε η προβολή των αθλητών και των επιτυχιών 
τους θα φέρει τους νέους στο στίβο. Τα σύγχρο-
να ΜΜΕ ασχολούνται με το στίβο περιστασια-
κά, έτσι η δική μας έκδοση θα συμπληρώσει ένα 
κενό και θα προβάλει τις προσπάθειες και επιτυ-
χίες των αθλητών του Συλλόγου.
Η έκδοση του δελτίου έρχεται πιστεύω να συ-
μπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο μια χρονιά 
αναβάθμισης των διευκολύνσεων και των παρο-
χών προς τα μέλη.
Μετά την αναβάθμιση του χώρου της καφετερί-
ας των επισήμων και μετέπειτα του χώρου των 
επισήμων και των μελών πάνω στην κερκίδα με 

τις νέες καρέκλες και το καινούργιο πάτωμα, τα 
μέλη θα ενημερώνονται για τα τεκταινόμενα στο 
σύλλογο και το στάδιο.
Προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τη φε-
τεινή λειτουργία των πιο πάνω χώρων και την 
εφαρμογή νέων διαδικασιών επιλύονται και 
στην επόμενη έκδοση θα δοθούν λεπτομέρειες 
για τον τρόπο λειτουργίας των χώρων που χρη-
σιμοποιούν τα μέλη για να εξυπηρετούνται κα-
λύτερα και χωρίς ταλαιπωρία. 
Η πρώτη αυτή έκδοση συμπίπτει με το τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου 2008-2009, και με την ευ-
καιρία αυτή εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι..

Δώρος Μ. Ιωαννίδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΣΠ

γνωρίστε τους αθλητές μας

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου

«Τα Παγκύπρια»
 Δώρος Μ. Ιωαννίδης  Πρόεδρος
 Ιάκωβος Φιλίππου  Αντιπρόεδρος Διοίκησης 
 Κώστας Κωνσταντινίδης  Αντιπρόεδρος Οικονομικών
 Γεώργιος Π. Μιτσίδης  Γενικός Γραμματέας 
 Κώστας Τσιάππας Ταμίας
 Ντίνος Μιχαηλίδης  Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου 

 Σύμβουλοι:
 Κώστας Ματσουκάρης , Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης , Πάρις Παπαέλληνας, Χριστόδουλος Συ-
μεωνίδης, Ιάκωβος Γαβάς, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Κίκκος Φωτιάδης, Φρίξος Κλεάνθους, Ανδρέας Φωτιά-
δης, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, Νεοκλής Λυσάνδρου, Δημήτρης Ιωάννου.

καλοσώρισμα

Χαιρετισμός
του προέδρου του ΚΟΑ
κ. Νίκου Καρτακούλλη
Οι σύγχρονες μέθοδοι 
επικοινωνίας, δεν μπο-
ρούσαν να αφήσουν 
αμέτοχο και τον Αθλη-
τισμό. Η αμεσότητα 
πληροφόρησης μέσω 
εντύπων, είναι πλέον 
πραγματικότητα και 
από διάφορους  Αθλη-
τικούς Φορείς.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια», 
ως ο μεγαλύτερος του τόπου μας, είναι ανα-
γκαίο να προβάλλει τις σημαντικές και πολύ-
πλευρες αθλητικές του δραστηριότητες.
Χαιρετίζω ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για 
την έκδοση του ενημερωτικού εντύπου.  Ένα 
έντυπο με πλούσιο θεματολόγιο που ενδια-
φέρει τον κάθε Κύπριο φίλαθλο. Νιώθω την 
ανάγκη να συγχαρώ ιδιαίτερα το Γ.Σ.Π. για 
την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και να το-
νίσω ότι με αυτό τον τρόπο δείχνει παράλλη-
λα ότι βαδίζει σωστά στα πρότυπα της σω-
στής και πολύπλευρης πληροφόρησης.

Υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»
ΣΤΑΔΙΟ Γ.Σ.Π. ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ,
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Τ.Κ. 21099, 1501, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: (+357) 2287405
Φαξ: (+357) 22512731
www.gsp.org.cy     info@gsp.org.cy

Εκδότης
ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας
Τηλ: (+357) 22441922
Φαξ: (+357) 22519743
www.gnora.com     info@gnora.com

Χαιρετισμός
της A.M. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου

Με πολλή χαρά χαιρετίζουμε την έκδοση του αθλητικού Περιοδικού του Γυ-
μναστικού Συλλόγου τα Παγκύπρια «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Γ.Σ.Π.». Αναμφίβολα τα συγ-
χαρητήρια και ο δίκαιος έπαινος ανήκουν στον αγαπητό μας Πρόεδρο του 
Συλλόγου κ. Δώρο Ιωαννίδη, αλλά και στα άλλα αξιότιμα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, για την πρωτοποριακή αυτήν απόφασή τους. 

Τόσο προς αυτούς, όσο και προς όλα τα μέλη του Γ.Σ.Π., προς όλους ανεξαί-
ρετα τους αθλητές του και τις οικογένειές τους, τους προπονητές και όλο γε-
νικά το ανθρώπινο δυναμικό του Συλλόγου, απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετι-
σμό αγάπης και τιμής. Τους καλούμε, επ’ ευκαιρία, όπως όλοι αγκαλιάσουν με 
πολλή θέρμη το περιοδικό. Από σήμερα γίνεται το δικό τους εκφραστικό όρ-

γανο. Μέσα από τις σελίδες του από τη μια μεριά θα προβάλλονται σφαιρικά η όλη ζωή, το έργο 
και οι δραστηριότητες του ιστορικού μας Συλλόγου, και από την άλλη θα καλλιεργείται ο ζήλος για 
ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και ακόμη σπουδαιότερες επιδόσεις, για το καλό του κλασσικού μας 
αθλητισμού. 

Λέχθηκε ότι «δεν υπάρχει ούριος άνεμος γι’ αυτόν που δεν ξέρει προς τα πού ταξιδεύει». Η έκδοση 
του περιοδικού μαρτυρεί ότι ο Γ.Σ.Π. όχι μόνο γνωρίζει πολύ καλά προς τα πού ταξιδεύει, αλλά και, 
ανοίγοντας δρόμο, ανανεώνει τις ελπίδες, καλλιεργεί τις προσδοκίες και συντηρεί την πίστη για συ-
νέχιση και στο μέλλον του λαμπρού του μεγαλείου και της ένδοξης ιστορικής του πορείας! 

Πατρικά ευχόμαστε προς «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Γ.Σ.Π.» να είναι πάντοτε καλοτάξιδα στον πηγαιμό προς την 
Ιθάκη τους! 

Με τις ευχές και την αγάπη μας

Αποτελέσματα /
Θέσεις κατάταξης
για τον ΓΣΠ το 2009
Ανδρών/Παίδων/Εφήβων
Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών 2η θέση  

Ανώμαλου δρόμου - Ανδρών  2η  »
Ανώμαλου δρόμου - Εφήβων  2η  » 
Ανώμαλου δρόμου - Παίδων  1η »
Παγκύπριοι Αγώνες Εφήβων  2η »
Παγκύπριοι Αγώνες Παίδων 2η  »  
Τα 48α Μάτσεια 1η »

Γυναικών/Νεανίδων/Κορασίδων
Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών  1η θέση

Ανώμαλου δρόμου - Γυναικών  1η  »

Ανώμαλου δρόμου - Νεανίδων  1η  »

Ανώμαλου δρόμου - Κορασίδων 1η  »

Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων  1η  »

Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων  1η  »

Τα 48α Μάτσεια  1η  »

Πέτρος Σοφιανός

Αναβαθμιζόμαστε

Αγώνισμα: Σφυροβολία 
Ατομική Επίδοση: 65.05μ - Κάτοχος 
Παγκύπριας Επίδοσης 
Ονομα Προπονητή: Χρίστος Πολυχρονίου 
Τόπος Γεννήσεως: Λευκωσία 
Ημερ. Γεννήσεως: 15 Μαρτίου 1982 
Σπουδές / Εργασία: Σπουδάζει Μηχανολoγία 
στη Χαλκίδα

Αγώνισμα: Δισκοβολία 
Ατομική Επίδοση: 60.94μ - Κάτοχος Παγκύπριας Επίδοσης 
Όνομα Προπονητή: Κυριάκος Βασιλειάδης 
Τόπος Γεννήσεως: Λευκωσία 
Ημερ. Γεννήσεως: 24 Ιουλίου 1985 
Σπουδές / Εργασία: Σπουδάζει Μηχανολoγία στο Frederick 

Μεγαλύτερες διακρίσεις:
• 3η Θέση - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών 2007 
• 1η Θέση - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Bruno Zauli 2008 

• 1η Θέση - 13οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2009 
• 1η Θέση - Παγκύπριοι Αγώνες 2007, 2008, 2009
• 2η Θέση - Ευρ. Πρωτάθλημα Στίβου 2009 
Στόχος Χρονιάς 2009: Η εξάδα στους Μεσογειακούς Αγώ-
νες και γιατί όχι για ένα μετάλλιο 
Ώρες προπόνησης: 3 - 4 ώρες προπόνησης κάθε ημέρα 

Ο Πέτρος Σοφιανός (αριστερά) με συναθλητές του.

Απόστολος Παρέλλης

Με Παγκύπριο Ρεκόρ από τον Απόστολο Παρέλλη 
στη Δισκοβολία και τη Στέλλα Χριστοφόρου στα 
1500μ, ολοκληρώθηκε, την Κυριακή 21 Ιουνίου 
2009, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου για τη 2η 
κατηγορία. Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ στην 4η και 
τελευταία του προσπάθεια έστειλε το δίσκο στα 
60.94μ. καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στο αγώνι-
σμα. Η Στέλλα Χριστοφόρου στα 1500μ έκανε χρό-
νο, 4.27.82. (έκανε και ατομικό ρεκόρ στα 800μ. με 
χρόνο 2.07.84).

Πολύ καλή παρουσία για τη Φλορεντία Κάππα που 
κατέλαβε την 3η θέση στη σφαιροβολία με 13.99μ. 
Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανίδων και Γυναικών, από 
τη Μαριάννα Ζαχαριάδη στο Επί Κοντώ με άλμα  
4.35μ.

Στη βαθμολογία η Κύπρος κατέλαβε την τελευ-
ταία θέση και μαζί με τη Βουλγαρία υποβιβάστη-
καν στην 3η κατηγορία.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 

Νέα Παγκύπρια Ρεκόρ
Παρέλλη - Χριστοφόρου - 
Ζαχαριάδη

Οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2009 θα διεξαχθούν 
στην Πεσκάρα της Ιταλίας από τις 26/6/2009 (Πα-
ρασκευή, η τελετή έναρξης) και θα ολοκληρω-
θούν στις 5/7/2009 (Σάββατο, η τελετή λήξης).  Θα 
έχουν διάρκεια δέκα αγωνιστικών ημερών. Η Κύ-
προς συμμετέχει σε 14 αθλήματα με 69 αθλητές 
και αθλήτριες (42 αθλητές και 27 αθλήτριες).

Στην κυπριακή ομάδα συμμετέχουν οι αθλητές 
του ΓΣΠ:

• Απόστολος Παρέλλης - Δισκοβολία

• Πέτρος Μιτσίδης - Δισκοβολία 

• Αλεξάνδρα Κλατσιά - Δισκοβολία

• Ιωάννης Στυλιανού - Ακοντισμός 

• Παναγιώτης Καλογήρου - Ακοντισμός

• Μαριάννα Ζαχαριάδη - Άλμα επί κοντώ

Μεσογειακοί Αγώνες 2009Μεγαλύτερες διακρίσεις:
• 9η Θέση - Κοινοπολιτιακούς Αγώνες 2006
• 3η Θέση - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Bruno Zauli 2008
• 2η Θέση - 13οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2009
• 1η Θέση - Παγκύπριοι Αγώνες από 2003 μέχρι 2009 
Στόχος Χρονιάς 2009: Να ανεβάσει το Παγκύπριο Ρεκόρ στα 70μ 
Ώρες προπόνησης: 3 - 4 ώρες προπόνησης κάθε ημέρα
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ση στα τρία σωματεία της Λευκωσίας ΑΠΟΕΛ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και ΟΜΟΝΟΙΑ και 
η χρήση του γηπέδου του στίβου στην ΚΟΕΑΣ. 

Στην πρώτη του φάση το γήπεδο ποδοσφαίρου έχει χωρητικότητα 25.000 θε-
ατών. Σύμφωνα με το Guide to safety at Sport Grounds, όπου προβλέπεται μέ-
γιστος επιτρεπόμενος χρόνος εκκένωσης ενός σταδίου τα 10 λεπτά και με ροή 
40 άτομα/λεπτό, το ΓΣΠ έχει μελετηθεί και έχει χρόνο εκκένωσης 5-6 λεπτά, 
χρόνος που γίνεται πλέον εισήγηση να υιοθετείται σε σύγχρονα στάδια που 
θα αναλαμβάνουν μεγάλες διοργανώσεις. 

Το παλιό στάδιο
Ο επιφανής γυμναστής Ιωάννης Φωκιανός, διευθυντής το 1868 στην Αθήνα 
του Δημοσίου Γυμναστηρίου υπήρξε ο φανατικότερος εργάτης της διάδοσης 
της Γυμναστικής στην Ελλάδα και από αυτόν μορφώθηκαν οι πρώτοι Έλληνες 
γυμναστές σε δημόσιες σχολές που ιδρύθηκαν με δικές του ενέργειες. 

Μαθητές του Ιωάννη Φωκιανού υπήρξαν ο δικηγόρος Θεοφάνης Θεοδότου 
και οι γιατροί Αντώνιος Θεοδότου και Αριστόδημος Φοινιεύς, οι οποίοι εισή-
γαγαν και υπηρέτησαν τη γυμναστική στη Λευκωσία και με πρωτοβουλία των 
οποίων ιδρύθηκε το 1894 ο Γυμναστικός Σύλλογος ¨Τα Παγκύπρια¨.

Η πρώτη Επιτροπή του χρησιμοποίησε ως Στάδιο το Γυμναστήριο του “Κυπρι-
ακού Συλλόγου”, που βρισκόταν στην ενορία Αγίου Σάββα (κοντά στην εκκλη-
σία), και το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε “Παγκύπριο Γυμναστήριο”, η 
δε διεύθυνσή του ανατέθηκε στο Θεοφάνη Θεοδότου.

Με μετοχές των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών κατοίκων της Λευκωσίας 
αγοράστηκε ο χώρος όπου ιδρύθηκε το 1902 το Στάδιο Γ.Σ.Π. το οποίο χρησι-
μοποιείτο μέχρι το 1999.
Στις 17 Οκτωβρίου, 1934, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το 
Στάδιο ονομάστηκε “Στάδιο Γ.Σ.Π., Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου”, προς 
τιμή των μεγάλων τούτων Ευεργετών του, για την προς το Γυμναστικό Σύλλο-
γο σημαντική δωρεά τους.

Εθνικό  Στάδιο Στίβου
Η ανέγερση έγινε με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές της παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF). Το στάδιο έχει ανεγερθεί κάτω από τον έλεγχο 
και την επίβλεψη του ΓΣΠ αλλά με την αποφασιστική συνδρομή της κυβέρνη-
σης και του ΚΟΑ. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2000 και άρχισε αμέσως λειτουρ-
γία, με όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις προς τους αθλητές. Τα εγκαίνια 
του σταδίου έγιναν στις 23 Ιουνίου 2000 από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Γλαύκο Κληρίδη.

Μετά από πολλές δεκαετίες, το 1999, η Λευκωσία 
απέκτησε γήπεδο αντάξιο των προσδοκιών όσων 
ασχολούνται με τον αθλητισμό και εκείνων που 

πιστεύουν ότι ο αθλητισμός αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο 
συνυφασμένο με την παιδεία κάθε τόπου.  Δέκα χρόνια μετά, 
το αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ είναι καμάρι όλης της Κύπρου και 
στις εγκαταστάσεις των τριών γηπέδων του (ποδοσφαίρου, 
στίβου και βοηθητικού γηπέδου) γράφεται η σύγχρονη ιστορία 
του κυπριακού αθλητισμού. Μόλις πέρσι το φθινόπωρο η 
Ανόρθωση Αμμοχώστου έδωσε στο γήπεδο ποδοσφαίρου του 
Νέου ΓΣΠ τους ιστορικούς αγώνες της για τους ομίλους του 
Champions League ενώ πριν από μερικές μέρες φιλοξένησε τις 
τελετές έναρξης και λήξης καθώς και τους αγώνες στίβου των 
13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. 

Φαίνεται ότι είναι η μοίρα του ΓΣΠ να πρωτοπορεί στην ανέγερση σύγχρονων 
σταδίων και να τα παραδίδει στους Λευκωσιάτες. Το 1902 η τότε διοίκηση του 
ΓΣΠ αγόρασε με μετοχές των Ελλήνων κατοίκων της Λευκωσίας, χώρο έξω 
από τα τείχη της Λευκωσίας για το παλιό στάδιο του ΓΣΠ.

Έναν αιώνα μετά, η σημερινή διοίκηση του ΓΣΠ, με τη βοήθεια της κυπριακής 
κυβέρνησης, οικονομική και ηθική και την άμεση συμπαράσταση όλων ανε-
ξαιρέτως των πολιτικών κομμάτων, προσφέρει το σημερινό αθλητικό κέντρο 
του ΓΣΠ Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου στην αθλούμενη νεολαία της Λευ-
κωσίας, σύμφωνα με τους όρους του καταπιστεύματος που έθεσαν οι μεγάλοι 
ευεργέτες του ΓΣΠ Ευγενία και Αντώνιος Θεοδότου. 

Η τοποθεσία του νέου σταδίου είναι εξαίρετη, διότι σ’ αυτό έχουν εύκολη πρό-
σβαση οι φίλαθλοι από όλη την Κύπρο και κοντά του καταλήγουν όλοι οι συ-
γκοινωνιακοί κόμβοι. Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος των γηπέδων και η 
αρχιτεκτονική δομή είναι θαυμάσια. Το όλο συγκρότημα αποτελείται από τρία 
γήπεδα, το γήπεδο του ποδοσφαίρου, το γήπεδο του στίβου και το βοηθητικό 
γήπεδο και έχει όλες τις ανέσεις που έχουν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά γήπεδα. 

Στόχος ήταν το νέο στάδιο του ΓΣΠ να έχει τη δυνατότητα ανάληψης μεγάλων 
διεθνών διοργανώσεων και ήδη το πετυχαίνει. Το στάδιο συγκαταλέγεται στις 
λίστες όλων των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών στίβου και ποδοσφαίρου και δο-
κιμάστηκε με επιτυχία σ’ αυτό του το ρόλο. 

Η μετακίνηση
Το παλαιό γήπεδο του ΓΣΠ, είχε πάψει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
αθλητισμού και η προσπάθεια ανταλλαγής του με το Μακάρειο Στάδιο δεν τε-
λεσφορούσε για λόγους που δεν ενδιαφέρουν σήμερα και οι οποίοι ουσιαστι-
κά έχουν εκλείψει. 

Το παλιό ΓΣΠ είχε εγκαταλειφθεί, ο κλασσικός αθλητισμός της Λευκωσίας υφί-
στατο τις συνέπειες αυτής της εγκατάλειψης και το πρόβλημα παρέμενε άλυ-
το για δεκαετίες. Η λύση του προβλήματος δόθηκε τελικά κατά τρόπο απο-
φασιστικό από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, στον 
οποίο ουσιαστικά οφείλεται η ιδέα για την ανταλλαγή του παλαιού γηπέδου 
του ΓΣΠ με την κυβέρνηση και η κατασκευή του σημερινού σταδίου. 

Στις 24 Ιουνίου 1991 υπογράφηκε η συμφωνία της ανταλλαγής μεταξύ του 
ΓΣΠ και της κυβέρνησης και άρχισαν οι εργασί-
ες της οικοδόμησης του νέου σταδίου του ΓΣΠ. Το 
1992 προκηρύχθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. 
Το πρώτο βραβείο δόθηκε ομόφωνα στον καθηγη-
τή Θεοχάρη Δαυϊδ και τους πολιτικούς μηχανικούς 
Λύσανδρο και Άθω Κυριακού. 

Στις 26 Μαρτίου 1997 κατατέθηκε ο θεμέλιος λί-
θος του Αθλητικού Κέντρου από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Γλαύκο Κληρίδη και τον αείμνηστο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α’. Ταυτόχρο-
να αποφασίστηκε από την κυβέρνηση η δημιουρ-
γία του Εθνικού Γηπέδου Στίβου.  Το στάδιο κτίστικε 
στον ίδιο χώρο και τα έξοδα του ανέλαβε εξολοκλή-
ρου ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. 

Τα εγκαίνια του νέου ΓΣΠ έγιναν στις 6 Οκτωβρίου 
του 1999.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το στά-
διο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ, παραχωρήθηκε για χρή-

Το σκέπαστρο 
Η μεγάλη στοά των αθλητών έχει δημιουργηθεί ως χώρος που να χρησιμο-
ποιείται όχι μόνο την ώρα των διαφόρων αγώνων, αλλά και που να χρησιμο-
ποιείται για άλλες εκδηλώσεις. Έτσι σχεδιάστηκε η επιβλητική στοά, καλυμ-
μένη με το μεγάλο σκέπαστρο του ποδοσφαιρικού σταδίου. Η στοά αυτή 
σαν άξονας κυκλοφορίας ξεκινά από την πλατεία τελετών και καταλήγει σε 
μελλοντικό κολυμβητήριο και κλειστό γυμναστήριο. 

Εντός της στοάς είναι οι είσοδοι επισήμων και ορισμένων προνομιούχων 
κερκίδων, όπως και οι είσοδοι προς τις κερκίδες του γηπέδου κλασσικού 
αθλητισμού.  Επίσης η στοά περιέχει εκθεσιακούς χώρους, καφενεία, καφε-
τερία, αίθουσα συνεδριάσεων και καταστήματα.  Άλλο βασικό χαρακτηριστι-
κό του σταδίου είναι το επίπεδο των επισήμων που διαμορφώνεται ως ένα 

πολυτελές σύνολο με μεγάλο φουαγιέ, εστιατόριο και μπαρ, καθιστικό και βεράντες που βλέπουν 
μέσα στη μεγάλη στοά.  Οι αίθουσες των γραφείων του ΓΣΠ όπως και το εστιατόριο έχουν θέα προς 
το ποδοσφαιρικό γήπεδο και επικοινωνούν με τις θέσεις των επισήμων.

Το καμάρι της Λευκωσίας γίνεται 10 ετών!

αφιέρωμααφιέρωμα

Το νέο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ γράφει ιστορία μαζί με το σύγχρονο αθλητισμό της Κύπρου

Το στάδιο συγκαταλέγεται στις λίστες όλων
των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών στίβου και ποδοσφαίρου 

και δοκιμάστηκε με επιτυχία σ’ αυτό του το ρόλο
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Δύο μεγάλες μου-
σικές εκδηλώσεις 

θα φιλοξενήσει στους 
επόμενους μήνες το 
Στάδιο ΓΣΠ. Πρόκει-
ται για τις συναυλί-
ες της Έλενας Παπα-
ρίζου και της Άννας 

Βίσση!
Οι ημερομηνίες των συ-
ναυλιών δεν έχουν ακό-
μα οριστικοποιηθεί.

Περισσότερες λεπτο-
μέρειες θα ανακοινω-
θούν από την ιστοσελί-
δα του ΓΣΠ (www.gsp.
org.cy).

Συναυλίες

Ο ι άριστες εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, η συνέπεια, 
η επαγγελματική αντιμετώπιση αλλά και η 

τοποθεσία που βρίσκεται, το ανέδειξαν ως ένα πο-
λυχώρο ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώ-
σεις πάσης φύσεως.

Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, στις 
εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, τόσο τις γηπεδικές όσο 
και τις συνεδριακές, πέραν των ποδοσφαιρικών 
αγώνων της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ, διοργανώ-
θηκαν με επιτυχία πολλές άλλες εκδηλώσεις:

• Ένα από τα μεγάλα γεγονότα της σεζόν, που φι-
λοξενήθηκαν στο ΓΣΠ ήταν και το Marfin Laiki All 
Star Game. Η εκδήλωση έγινε στις 6 Ιανουαρίου 
2009.

• Στις 5 Μαρτίου το Συνεδριακό Κέντρο φιλοξέ-
νησε το Λογοτεχνικό Συνέδριο του Γυμνασίου Λα-
τσιών.

• Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων της 
ΜΤΝ Κύπρου και των Ειδικών Ολυμπιακών, στις 18 
Ιουνίου 2009, στο βοηθητικό γήπεδο του ΓΣΠ. Για 
κάθε γκολ του αγώνα, η ΜΤΝ Κύπρου πρόσφερε 
€100 στους Ειδικούς Ολυμπιακούς, ενώ τα έσοδα 
αυξήθηκαν από τις πωλήσεις εδεσμάτων και πο-
τών στο χώρο της εκδήλωσης.

• Πέραν των πιο πάνω έγιναν δεκάδες δημοσι-
ογραφικές συνεντεύξεις από το ΑΠΟΕΛ και την 
Ομόνοια.

• Επίσης χρησιμοποιήθηκε το Συνεδριακό Κέντρο 
του ΓΣΠ, για διάφορες εκδηλώσεις από την ΚΟΠ, 
την ΚΟΕΑΣ και τις ομάδες του ΑΠΟΕΛ και της Ομό-
νοιας. 

• Έγιναν οι Γενικές Συνελεύσεις της ΚΟΠ, του  Συν-
δέσμου Βετεράνων Αθλητών Στίβου Λευκωσίας, 
του Συνδέσμου Κυπρίων Προπονητών καθώς και 
συνεδρίες προσφυγικών 
σωματείων, και διάφορες 
άλλες μικρές εκδηλώσεις 
της Ακαδημίας Στίβου του 
ΓΣΠ. 

Συναυλίες
Η συναυλία του Αντώνη Ρέ-
μου έγινε στις 19 Ιουνίου.

 Ονοματεπώνυμο Αγώνισμα
 Ιωάννης Στυλιανού  Ακοντισμός

 Πέτρος Σοφιανος  Σφυροβολία

 Στέλλα Χριστοφόρου 4 x 400μ

 Φλωρεντία Κάππα  Σφαιροβολία

Τα αργυρά

 Ονοματεπώνυμο Αγώνισμα
 Ζαχαρίας Άρνος  Μήκος

 Μιχάλης Κολοκοτρώνης  Σφυροβολία

 Μερόπη Παναγιώτου  1500μ

Τα χάλκινα

 Ονοματεπώνυμο Αγώνισμα
 Παναγιώτης Κυπριανού 3000μ στιπλ 

 Ζαχαρίας Άρνος Τριπλούν

 Απόστολος Παρέλλης Δισκοβολία

 Στέλλα Χριστοφόρου  1500μ

 Στέλλα Χριστοφόρου 800μ

 Μαριάννα Ζαχαριάδη  Επι κοντώ 

Τα χρυσά

 Τα μετάλλια του ΓΣΠ

ημερολόγιο σταδίουειδήσεις

Θρίαμβος της Κύπρου με συγκομιδή μεταλλίων ρεκόρ 

Οι αθλητές του ΓΣΠ κέρδισαν 13 μετάλλια
στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 

Με 17 αθλητές εκπροσωπήθηκε ο ΓΣΠ στην 
ομάδα της Κύπρου στους 13ους Αγώνες Μι-

κρών Κρατών Ευρώπης: 9 στην κατηγορία ανδρών 
και 8 στην κατηγορία γυναικών. Οι αθλητές του 
ΓΣΠ κέρδισαν συνολικά 13 μετάλλια για την Κύ-
προ: 6 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα. 
H φλόγα των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευ-
ρώπης έσβησε από το Στάδιο ΓΣΠ, στις 6 Ιουνίου. 
Η Κύπρος παρέδωσε την σκυτάλη και τη σημαία 
των Αγώνων στο Λίχτενσταϊν που θα φιλοξενή-
σει τους 14ους ΑΜΚΕ, στους οποίους θα λάβει για 
πρώτη φορά μέρος, εκτός απροόπτου και το Μαυ-
ροβούνιο. 
Με τη συγκομιδή χρυσών μεταλλίων στα αγωνί-
σματα Στίβου η Κύπρος έσπασε κάθε προηγούμε-
νο ρεκόρ, σε  Αγώνες Μικρών Κρατών. Οι Κύπρι-

οι αθλητές μάζεψαν 27 μετάλλια. Το προηγούμενο 
ρεκόρ της Κύπρου στον Στίβο ήταν 24 χρυσά και 
είχε επιτευχθεί πριν δυο χρόνια στο Μονακό. Συ-
νολικά σε όλη τη φετινή διοργάνωση η Κύπρος κα-
τατάγηκε πρώτη με 139 μετάλλια: 59 χρυσά, 47 αρ-
γυρά και 33 χάλκινα!

Οι υπόλοιπες θέσεις του ΓΣΠ
Ο Πάνος Καλογήρου στον ακοντισμό τερμάτι-
σε στην 5η θέση, η Μαριλένα Σοφοκλέους στα 
10000μ στην 5η θέση, η Ελένη Ιωάννου στα 5000μ 
στην 6η θέση, η Στέφανη Ράζη στο ύψος στην 5η 
θέση, η Γαβριέλλα Σοφοκλέους στα 800μ επίσης 
στην 5η θέση, ο Πέτρος Μιτσίδης στην σφαιροβο-
λία στην 4η θέση και ο Χριστόφορος Πρωτοπαπάς 
στα 10000μ στην 6η θέση. 

Ο Ιωάννης Στυλιανού κέρδισε αργυρό μετάλλιο
στον ακοντισμό.

Χρυσό για την Κύπρο και από τον Απόστολο Παρέλλη, 
που εξαφάνισε τον δίσκο στα 60.55μ. πετυχαίνοντας 
νέο Παγκύπριο Ρεκόρ. Η επίδοση αυτή αποτελεί και νέα 
Επίδοση Αγώνων.

Μελλοντικές εκδηλώσεις στο ΓΣΠ

• 16 Ιουλίου (20:30), Β’ προκριματικός: Ομόνοια - ΗΒ Τόρ-
σχαντ (Νησιά Φαρόε)
• 30 Ιουλίου και 7 Αυγούστου, Γ’ προκριματικός
• 20 και 27 Αυγούστου, Δ’ προκριματικός
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την ιστο-
σελίδα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy).

Europa League

Champions League
• 22 Ιουλίου 2009,
B’ προκριματικός γύρος: ΑΠΟΕΛ - Στρέιμουρ 
(Νησιά Φαρόε) 

• 28-29 Ιουλίου και 04-05 Αυγούστου,
Γ’ προκριματικός

• 18-19 Αυγούστου και 25-26 Αυγούστου,
Δ’ προκριματικός

Ποδόσφαιρο

Σ τα τέλη Ιουλίου το ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΓΣΠ θα φιλοξενήσει τους ευρωπαϊκούς αγώνες του ΑΠΟΕΛ (Champions 
League), του ΑΠΟΠ Κινύρα Πέγειας και της Ομόνοιας (Europa League). Οι κληρώσεις για τον Γ’ προκριματικό του 

Champions League και του Europa League θα γίνουν στις 17 Ιουλίου 2009. Με βάση τον μέχρι τώρα προγραμματισμό της 
UEFA οι ημερομηνίες που ενδιαφέρουν τις ομάδες που έχουν έδρα το ΓΣΠ είναι:

Από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι σήμερα

Η Στέλλα 
Χριστόφορου 

κέρδισε τα 
περισσότερα 
μετάλλια απ’ 

όλους τους 
αθλητές του 
ΓΣΠ.
Δύο 
χρυσά 

και ένα 
αργυρό.

Ο Παναγιώτης Κυπριανού, που κέρδισε χρυσό μετάλλιο 
στα  3000μ στιπλ

Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας
Η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος Marfin Laiki για την αγωνιστική πε-
ρίοδο 2009-2010, έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουλίου 2009. Η πρεμιέρα του 
νέου Πρωταθλήματος Marfin Laiki είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύρια-
κο 29-30 Αυγούστου 2009.

Το ποδοσφαιρικό στάδιο του ΓΣΠ έχει δηλωθεί ως έδρα του ΑΠΟΕΛ και της Ομό-
νοιας Λευκωσίας.

Επισκέψεις στο Στάδιο
Κατά την περίοδο Σεπτ. 08 – Μαΐου 09 επισκέ-
φθηκαν το Αθλητικό Κέντρο αρκετά Γυμνάσια 
και Λύκεια, από την επαρχία Λεμεσού και Λευ-
κωσίας, για ξενάγηση. 

• Στις 10 Μαρτίου 2009 επισκέφθηκαν τις 
εγκαταστάσεις του ΓΣΠ παιδιά τα οποία συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα Κατά της Παιδικής Πα-
ραβατικότητας του Δήμου Λατσιών.

Αγώνες στίβου
• 11 – 12 Μαΐου 2009  Παγκύπριοι Ειδικοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες    

• 16 – 17 Μαΐου 2009  Επαρχιακοί Αγώνες 
Στίβου «Τα Μάτσεια 2009»

• 01 – 06 Ιουνίου  ΑΜΚΕ 

• 13 – 14 Ιουνίου 2009  Παγκύπριοι Αγώνες 
Στίβου Ανδρών και Γυναικών
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Μπορεί το Στάδιο ΓΣΠ να γνωρίζει τι θα πει Champions League από την 
ποδοσφαιρική περίοδο 2002-2003, όμως ήταν φέτος που όλοι όσοι 

έχουν σχέση με το ΓΣΠ ένιωθαν διπλά περήφανοι. Ως διοίκηση και διεύθυν-
ση ενός Σταδίου είναι σημαντικό να νιώθεις ότι αυτό θεωρείται, πέραν πά-
σης αμφιβολίας – και με τη βούλα της UEFA - κατάλληλο από όλες τις από-
ψεις, για να φιλοξενήσει συναντήσεις της μεγαλύτερης διασυλλογικής διορ-
γάνωσης της Ευρώπης. Αυτό, όμως, που φέτος είναι σημαντικό για το πο-
δοσφαιρικό στάδιο του ΓΣΠ είναι ότι γράφτηκε στην ιστορία ως το πρώτο 
κυπριακό στάδιο που φιλοξένησε τους αγώνες μιας κυπριακής ομάδας, η 

οποία για πρώτη φορά στην ιστορία του 
κυπριακού ποδοσφαίρου πέτυχε την εί-
σοδό της στους ομίλους του Champions 
League!

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου τον Οκτώβριο 
και τον Νοέμβριο του 2008 έγραφε ιστο-
ρία, τόσο για την ομάδα της όσο και για 
την Κύπρο και για αυτό το λόγο η διοίκηση και η διεύθυνση του  ΓΣΠ τη 
συγχαίρουν. Της εύχονται επίσης καλή πορεία στις υποχρεώσεις της για το 
Europa League.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών η Ανόρθωση αγωνίστηκε με τον Πανα-
θηναϊκό την 1η Οκτωβρίου (νίκησε 3-1), με την Ίντερ Μιλάνου στις 4 Νοεμ-
βρίου (3-3) και με την Βέρτερ Βρέμης στις 26 Νοεμβρίου (2-2). 

Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό κόπηκαν 19,089 εισιτήρια, με την Ίντερ 
17,140 εισιτήρια και με την Βέρτερ  18,461 εισιτήρια.

Maccabi Haifa
Την περίοδο 2002 – 2003 το ΓΣΠ είχε εγκριθεί από την UEFA για να φιλοξενή-
σει αγώνες ομίλων του Champions League, ως η έδρα της ισραηλινής ομά-
δας Maccabi Haifa. Εκείνη την περίοδο, λόγω της έκρυθμης κατάστασης που 
επικρατούσε στο Ισραήλ, οι ομάδες της χώρας έδιναν τους αγώνες τους σε 
ουδέτερα γήπεδα).

- Maccabi Haifa – Ολυμπιακός Πειραιώς Εισιτήρια: 13,460
- Maccabi Haifa – Leverkusen Εισιτήρια: 4,778
- Maccabi  Haifa - Manchester United Εισιτήρια: 18,428

   H Ανόρθωση μας έκανε διπλά υπερήφανους

Champions League και Στάδιο ΓΣΠ

Τ ην ποδοσφαιρική σεζόν που τέλειωσε στις 16 
Μαΐου με τον τελικό κυπέλλου, το ΓΣΠ χρη-

σιμοποιήθηκε ως έδρα από το ΑΠΟΕΛ και την 
Ομόνοια, οι οποίες πήραν την πρώτη και δεύτε-
ρη θέση στο βαθμολογικό πίνακα.

Το ΑΠΟΕΛ γιόρτασε την κατάκτηση του 20ου τίτ-
λου Πρωταθλήματος Ά Κατηγορίας στο ΓΣΠ, σε 
φιέστα που έγινε την 1η Μαΐου μετά τη διεξαγω-
γή του αγώνα με την ΑΕΛ για την προτελευταία 
αγωνιστική των play off.  

Στο ΓΣΠ διεξήχθη και ο τελικός κυπέλλου, μεταξύ 
της ΑΕΛ Λεμεσού και του ΑΠΟΠ Κινύρας. Κυπελ-
λούχος αναδείχθηκε η ομάδα της Πάφου.

- Με τη συμπλήρωση της περιόδου του πρωτα-
θλήματος (που περιλάμβανε και παιχνίδια play 
off) το μεν ΑΠΟΕΛ διέθεσε στους εντός έδρας 
αγώνες του 122,734 εισιτήρια και η Ομόνοια 
148,727. 

- Η μεγαλύτερη πώληση εισιτηρίων στο ΓΣΠ φέ-
τος, έγινε στον αγώνα Ομόνοιας – ΑΠΟΕΛ, για τον 
Α’ Γύρο της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλή-
ματος. Κόπηκαν 19,570 εισιτήρια.

- Η Ομόνοια στους δύο εντός έδρας αγώνες που 
έδωσε για το Κύπελλο Κύπρου Coca Cola, με το 
Διγενή και τον ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας, έκοψε συ-
νολικά 4,968 εισιτήρια.

- Το ΑΠΟΕΛ στους τρεις εντός έδρας αγώνες του 
για Κύπελλο, με Δόξα Κατωκοπιάς, Ερμή Αραδίπ-
που και ΑΠΟΠ Κινύρας, έκοψε συνολικά 14,290 
εισιτήρια.

- Στον τελικό κυπέλλου, κόπηκαν 14,434 εισιτή-
ρια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ και η διεύθυν-
ση του Σταδίου, με αυτή την ευκαιρία θέλει να 
συγχαρεί την Πρωταθλήτρια Κύπρου 2008-2009 
ομάδα του ΑΠΟΕΛ και την Κυπελλούχο ομάδα 
του ΑΠΟΠ Κινύρα και να τους ευχηθεί καλή συ-
νέχεια στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ευχές 
για καλή πορεία στις ευρωπαϊκές της υποχρεώ-
σεις στέλνει και στην Ομόνοια Λευκωσίας.

   Πρωτάθλημα και κύπελλο

Ποδοσφαιρική περίοδος 2008 - 2009

ποδόσφαιρο

Από τον αγώνα Ανόρθωσης-Παναθηναϊκού.


