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Ακαδημία Στίβου ΓΣΠ
Η Ακαδημία Στίβου του Γυμναστικού 
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» έχει ως 
βασικό σκοπό την προσέλευση 
μεγάλου 
αριθμού 
παιδιών στους 
αγωνιστικούς 
στίβους με 
στόχο την 
αγάπη και την 
εκτίμηση του 
αθλητισμού 
και της 
ευγενούς άμιλλας. Στόχος είναι 
επίσης να καλλιεργηθεί συστηματικά 
το ταλέντο των παιδιών μέσα από 
ένα πρόγραμμα προπόνησης, 
καταρτισμένο από τους έμπειρους 
προπονητές της Ακαδημίας του ΓΣΠ. 
Γίνονται δεκτά παιδιά της 4ης - 6ης 
Δημοτικού. 
Τα παιδιά και οι γονείς τους μπορούν 
να επισκεφθούν το στάδιο στίβου 
του ΓΣΠ καθημερινά από τις 15:15 
- 16:30 και να δουν από κοντά τις 
εγκαταστάσεις, να γνωρίσουν τους 
προπονητές τους και να ενταχθούν 
στην ακαδημία του Συλλόγου. 
Ο ΓΣΠ αναλαμβάνει την μεταφορά 
των παιδιών από και προς το στάδιο 
με λεωφορεία. 

Πληροφορίες: 22874050

Cyprus Womens Cup
Στο Στάδιο ΓΣΠ  θα 
διεξαχθεί και το Cyprus 
Womens Cup του 
2010, τον ερχόμενο 
Μάρτιο. Μετά την 
επιτυχή διεξαγωγή του 
τουρνουά του 2009 
στο ΓΣΠ (5-12 Μαρτίου 
2009), οι διοργανωτές 
προχώρησαν στην 
υπογραφή νέας συμφωνίας με το στάδιο της πρωτεύουσας.

Το ποδοσφαιρικό τουρνουά Cyprus Womens Cup (www.
cypruswomenscup.com) διοργανώνεται από τις ομοσπονδίες 
ποδοσφαίρου της Σκωτίας, της Ολλανδίας και της Αγγλίας, σε 
επίπεδο εθνικών ομάδων.

Στη διοργάνωση του 2009 νικήτρια ανακηρύχθηκε η Εθνική 
Αγγλίας.

Γνωρίστε τους παλιούς 
και τους νέους αθλητές 
του ΓΣΠ

Σελ. 3

Σκοπός της ιδρύσεως του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (1894) ήταν να δώσει στη νεολαία της Λευ-
κωσίας την ευκαιρία να αξιοποιήσει τον ελεύθερό της χρόνο δημιουργικά.

Εκατόν δεκαπέντε χρόνια μετά οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται στο έπακρον. Ο ΓΣΠ προσπαθεί να δίνει σε κάθε 
παιδί, που θέλει να προπονείται κοντά του, όλη την υποστήριξη που μπορεί να έχει, τόσο από αγωνιστικής άπο-
ψης όσο και για λεπτομέρειες που αφορούν ακόμα και τη μεταφορά τους στο Στάδιο.
Πέραν των 300 παιδιών προπο-
νούνται καθημερινά στις Ακαδη-
μίες του ΓΣΠ, σε διάφορα αθλή-
ματα και αρκετά από αυτά επι-
τυγχάνουν να συμπεριληφθούν 
στους αθλητές που αντιπροσω-
πεύουν το Σύλλογο σε παγκύπρι-
ες αλλά και διεθνείς συναντήσεις. 
Αυτοί είναι και οι αθλητές που 
κατά την σεζόν 2008-2009 χάρι-
σαν στον ΓΣΠ την πρωτιά στους 
Παγκύπριους Αγώνες Γυναι-
κών και τη δεύτερη θέση στους 
Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών. 
Αθλητές του ΓΣΠ πέτυχαν φέτος 
Παγκύπρια Ρεκόρ στα αθλήματα 
που αγωνίζονται και πολλοί από 
αυτούς κλήθηκαν στις εθνικές 
ομάδες της Κύπρου. Μεταξύ άλ-
λων είναι οι αθλητές του Συλλό-
γου Απόστολος Παρέλλης στη δι-
σκοβολία, Μιχάλης Κλατσιάς στη 
δισκοβολία, Πέτρος Τσακκιστός 
στη σφαιροβολία και η Μαριάννα 
Ζαχαριάδη στο επί κοντώ.

Ανασκόπηση της σεζόν, για 
τους αθλητές του ΓΣΠ, στις σε-
λίδες 4-5.

Δέκα χρόνια Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ
Στις 6 Οκτωβρίου 2009 συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τη 
μέρα που έγιναν τα εγκαίνια του νέου σταδίου ΓΣΠ. Δέκα χρό-
νια μετά, το Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ είναι καμάρι όλης της 
Κύπρου και στις εγκαταστάσεις των τριών γηπέδων του (πο-
δοσφαίρου, στίβου και βοηθητικού γηπέδου) γράφεται η σύγ-
χρονη ιστορία του κυπριακού αθλητισμού.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» θέλει να ευχαριστή-
σει όλους τους συνεργάτες του για την μέχρι σήμερα άριστη 
συνεργασία. Ο ΓΣΠ πέτυχε τα τελευταία 10 χρόνια να επανα-
φέρει τον κλασσικό αθλητισμό σε υψηλά επίπεδα. Με αυτή την 
ευκαιρία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η διεύ-
θυνση του Αθλητικού Κέντρου εύχονται καλή επιτυχία ως προς 
την επίτευξη των στόχων τους, στο ΑΠΟΕΛ, την Ομόνοια και 
τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, ομάδες που έχουν τη φετινή σεζόν 
ως έδρα τους το ποδοσφαιρικό Στάδιο ΓΣΠ. 

Να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΓΣΠ μετά 
από ένα χρόνο απουσίας. Η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ χρησιμο-
ποιούν ως έδρα τους το Στάδιο ΓΣΠ, χωρίς διακοπή, από τον 
Οκτώβριο του 1999. 

Ο δισκοβόλος του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης έσπασε, μέσα σε τέσσερις μήνες, 
τέσσερις φορές το Παγκύπριο Ρεκόρ (61.07μ)!

Αποστολή εξετελέσθη
Πολλές επιτυχίες φέτος από τους αθλητές του ΓΣΠ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων του Σταδίου Σελ. 7
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Αγαπητά μέλη,

Είναι με μεγάλη χαρά που γράφω αυτά τα 
λίγα λόγια με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
10 χρόνων από τα εγκαίνια του νέου σταδίου 
του συλλόγου στις 6 Οκτωβρίου 1999. Πριν 
10 χρόνια το όνειρο όλων μας γινόταν πραγ-
ματικότητα και δίκαια νοιώθουμε σήμερα πε-
ρήφανοι.
Μπορέσαμε στο διάστημα αυτό να λειτουρ-

γήσουμε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, να το κρατήσουμε μέσα 
στις διεθνείς προδιαγραφές, να το αναβαθμίζουμε συνεχώς και να το 
ενισχύσουμε με επιπρόσθετες εγκαταστάσεις για να μπορεί ο σύλλο-
γος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού, και 
να επιτελέσει το έργο του για επίτευξη των στόχων του. Μπορέσαμε 
να αναβαθμίσουμε σημαντικά τις διευκολύνσεις για τα μέλη και να 
αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των ενεργών μελών.
Στους πόρους που είχαμε εξασφαλίσει από την ανταλλαγή του πα-
λιού μας ΓΣΠ, ήρθε να προστεθεί η χορηγία του ΚΟΑ και το στάδιο 
τελείωσε το 1999 και ξεκίνησε λειτουργία. Δύο χρόνια μετά, το αθλη-
τικό κέντρο συμπληρώθηκε με την κατασκευή του Εθνικού Σταδίου 
Στίβου. Πριν το τέλος του 2009, λειτουργεί στο αθλητικό μας κέντρο 
και η αθλητική εστία, και το κέντρο συμπληρώνεται με τρόπο που το 
καθιστά πλέον ένα σύγχρονο πολυδύναμο κέντρο άθλησης αλλά και 
υγιούς ψυχαγωγίας.
Σε αυτή την προσπάθεια τα 10 αυτά χρόνια είχαμε αρωγούς και συ-
μπαραστάτες. Ευχαριστούμε την πολιτεία και τον Κυπριακό Οργανι-
σμό Αθλητισμού για τη γενναιόδωρη αρωγή του στην κατασκευή και 
αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου. Την ΚΟΕΑΣ για τη στενή συνερ-
γασία για τον κλασσικό αθλητισμό και τη λειτουργία του Εθνικού Στα-
δίου Στίβου και την ΚΟΠ για την επίσης στενή συνεργασία. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες στα σωματεία της Λευκωσίας ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Ολυ-
μπιακό για την άριστη συναντίληψη των απαιτήσεων της εποχής. Θε-
ωρήσαμε και θεωρούμε ότι η επιτυχία τους είναι απαραίτητη και η 
συμβολή μας σε αυτό απόλυτα αναγκαία. Σε αυτά τα πλαίσια συνερ-
γαστήκαμε άψογα και τους ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν 
στενοί συμπαραστάτες σε αυτή τη πορεία. Το γενικό διευθυντή, το 
προσωπικό και τους προπονητές του ΓΣΠ για τις προσπάθειες τους 
και την μεγάλη τους συμβολή αυτά τα χρόνια. Πάνω από όλα ευχαρι-
στούμε και συγχαίρουμε τους αθλητές μας. Όλοι όσοι πέρασαν από 
το σύλλογο τα χρόνια αυτά μας έκαναν περήφανους. Περήφανους, 
γιατί μπορέσαμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε το σύλλογο να συνεχίσει 
να εκπληρώνει αυτά που τάχθηκε να υπηρετεί όταν ιδρύθηκε πριν 
από ακριβώς 115 χρόνια.

Δώρος Μ. Ιωαννίδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΣΠ

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

Υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»
ΣΤΑΔΙΟ Γ.Σ.Π. ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ,
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Τ.Κ. 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     info@gnora.com

Σύγχρονο πολυδύναμο κέντρο άθλησης

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας επέδωσε στις 28 Αυγούστου τιμητικά μετάλλια σε τρεις αθλητές 
που διακρίθηκαν σε διεθνείς αγώνες, τον Κυριάκο Ιωάννου, την Ελένη Αρτυματά και τον 
Γιώργο Αχιλλέως.

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο και την Ελένη
Ο κυπριακός αθλητισμός για άλλη μια φορά, με τα παραδείγματα του Κυριάκου 
Ιωάννου και της Ελένης Αρτυματά, απέδειξε ότι έχει μέλλον. Ο Κυριάκος έλαμψε 
τον Αύγουστο στο Βερολίνο, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ύψος, 
με 2.32μ. ενώ η Ελένη τερμάτισε 8η στον τελικό των 200 μ. Δεν πιστεύουμε ότι 
τα αποτελέσματα των δύο αθλητών ήταν τυχαία. Θα κινδύνευαν να ήταν τυχαία 
αν δεν προηγούνταν ένας Μάρκος Παγδατής, μια Εθνική Κύπρου στο ποδόσφαι-
ρο, μια Ανόρθωση, ένα ΑΠΟΕΛ, ένας Γιώργος Αχιλλέως, ένας Ανδρέας Στυλιανού, 
ένας Λυκούργος Αρχοντίδης και τόσοι άλλοι.

Ο αθλητισμός της Κύπρου έχει παράδοση, έχει ρίζες και τις έκτισαν μέσα στις 
αλάνες και στους στίβους των χωμάτινων γηπέδων, με τις πέτρες και τα αγκά-
θια, άνθρωποι που πριν έναν και πλέον αιώνα έχυναν ιδρώτα αλλά και αίμα για 
να τα καταφέρουν.

Ο τόπος είναι μικρός, δεν θα γεννά κάθε μέρα ένα Σταύρο Τζωρτζή ή έναν Γιώρ-
γο Σαββίδη, όμως όταν αυτός ο υποψήφιος μεγάλος αθλητής θα εκκολάπτεται 
οφείλουμε να του έχουμε δώσει όλες τις ευκαιρίες και τις καλύτερες συνθήκες 
ώστε να αποδώσει τον καλύτερό του εαυτό. Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια 
να «χάνει» αθλητές και γι’ αυτό έχουν ευθύνη τόσο οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σω-
ματεία αλλά και το κράτος. Ο κότινος του νικητή ανήκει μόνο στους αθλητές, 
εμείς θα πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα τους, το στήριγμά τους. 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» ιδρύθηκε το 1894 με αυτόν το σκοπό 
και σήμερα, με τη δημιουργία του αθλητικού συγκροτήματος με τα γήπεδα του 
ΓΣΠ, μπορεί να νιώθει ότι δίνει τις καλύτερες συνθήκες στους νέους αθλητές που 
ζητούν την στήριξή του για να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους. Οι Ακαδημίες 
του ΓΣΠ δέχονται κάθε χρόνο εκατοντάδες παιδιά από τα οποία αρκετά κάνουν 
ήδη πρωταθλητισμό. Ξέρουμε ότι κάποια από αυτά θα φέρουν στην Κύπρο και 
άλλες χαρές και άλλες επιτυχίες!

O Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
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Αγώνισμα: Άλμα επί κοντώ
Ατομική επίδοση: 4.45μ - Κάτοχος 
Παγκύπριας Επίδοσης Νεανίδων & 
Γυναικών
Όνομα Προπονητή: Φώτης Στεφανή
Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία
Ημερομηνία γεννήσεως: 25 
Φεβρουαρίου 1990
Σπουδές/Εργασία: 3ο έτος ΤΕΦΑΑ

Μεγαλύτερες διακρίσεις: 
•	2η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες 

στην Πέσκαρα
 (26 Ιουνίου- 5 Ιουλίου 2009)
•	5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων-

Νεανίδων,
 τον Ιούλιο 2009, στο Νόβι Σαντ
•	5η θέση στους 5ους IAAF World Youth 

Championships
 του 2007, στην Οστράβα

Στόχος σεζόν 2009-2010: Να καταρρίψει 
το Παγκόσμιο Ρεκόρ Νεανίδων (4.48μ από 
το 2005)
Ώρες προπόνησης: Περίπου 3-4 ώρες 
προπόνησης κάθε μέρα

γνωρίστε τους αθλητές μας

Μαριάννα 
Ζαχαριάδη

Νέοι Αθλητές του ΓΣΠ

Αγώνισμα: Δισκοβολία
Ατομική επίδοση: 61.90
Όνομα προπονητή: Βασίλι Γκρούμοβ 
(Βούλγαρος)
Τόπος γεννήσεως: Πέρα Χωριό Νήσου
Ημερομηνία γεννήσεως: 12 Νοεμβρίου 1992
Σπουδές/Εργασία: Μαθητής της 3ης Λυκείου

Μεγαλύτερες διακρίσεις: 
•	Χάλκινο μετάλλιο στους 10ους 

Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων (13-18 
χρόνων) που έγιναν στο Τάμπερε (Ιούλιος 
2009)

•	6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω 
των 17 χρόνων, που έγινε στο Μπρεσασόνε 
(Ιούλιος 2009)

Ώρες προπόνησης: 5 ώρες κάθε μέρα

Ένας από τους καλύτερους αθλητές στην ιστορία του Κυπριακού 
Αθλητισμού, ήταν ο Λυκούργος Αρχοντίδης. Είναι ένα από τα λίγα 
ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στον κυπριακό αθλητισμό 
σε όλα τα επίπεδα.
Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 3 Ιανουαρίου 1918 στη Λευκωσία και 
διακρίθηκε τόσο στο ποδόσφαιρο, όπου καθιερώθηκε από το 1934 ως 
ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ (μέχρι το 1951), όσο και στον κλασσικό 
αθλητισμό ως αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» 
(από το 1939 μέχρι το 1951). Το 1952 αγωνίστηκε για μία σεζόν στην 
Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς Αγγλίας.
Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε ως προπονητής στον 
Άρη Λεμεσού (1953-’58), στον ΠΟΛ (1958-’60), στην Αλκή (1960-’62) και 
στη συνέχεια επέστρεψε και πάλι στον Άρη. 
Ως αθλητή στίβου ήταν νικητής Παγκυπρίων Αγώνων 14 φορές. Το 1947 

ήταν ο πολυνίκης αθλητής των 
33ων Πανελληνίων Αγώνων, 
αφού κέρδισε τρεις πρώτες 
νίκες σε αγώνες δρόμου και μία 
δεύτερη, δίνοντας στο ΓΣΠ τους 
23 βαθμούς, με τους οποίους 
πήρε την πέμπτη θέση στη γενική βαθμολογία.
Ειδικότερα στο αγώνισμα των 110 μέτρων με 
εμπόδια, ο Αρχοντίδης υπήρξε κάτοχος της 
Παγκύπριας Επίδοσης για 27 χρόνια (1947 - 
1967), με χρόνο 15.6’.
Ο Λυκούργος Αρχοντίδης υπήρξε για 15 χρόνια μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ.

Πηγές: Ιστοσελίδα ΓΣΠ (www.gsp.org.cy) και Εγκυκλοπαίδεια ΑΠΟΕΛ (75χρονα)

Λυκούργος Αρχοντίδης

Μιχάλης 
Κλατσιάς

Παλιές δόξες
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Οκτώβριος 2009

Σ τόχος της ιδρύσεως του ΓΣΠ ήταν και παρα-
μένει η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύμα-
τος στη νεολαία της Λευκωσίας. Όπως μας 

τόνισε ο έφορος αθλητισμού στίβου και σταδίου 
του ΓΣΠ, Ντίνος Μιχαηλίδης, «ο Σύλλογος από τη 
μέρα της ίδρυσής του πετυχαίνει απόλυτα τον στό-
χο του».

Καθημερινά στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ στη Λευ-
κωσία, προπονούνται πέραν των 300 παιδιών 
πάνω των 8 χρόνων, τα οποία στελεχώνουν τις 
Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύ-
πρια». Στις Ακαδημίες του ΓΣΠ εργάζονται έξι προ-
πονητές ενώ για τους αθλητές του ΓΣΠ, που ασχο-
λούνται με τον αγωνιστικό αθλητισμό, εργάζονται 
14 προπονητές.

Ο κ. Μιχαηλίδης σχολιάζοντας την αγωνιστική πε-
ρίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε την χαρακτηρίζει 
πετυχημένη, παρά το γεγονός ότι φέτος ο ΓΣΠ δεν 
πρώτευσε στους Παγκύπριους  Αγώνες Ανδρών 
(πρώτευσε στις γυναίκες). Θετικό για τους αθλη-
τές του ΓΣΠ, θεωρεί ο κ. Μιχαηλίδης και το επίπεδο 
του ανταγωνισμού αλλά και του αριθμού των συμ-
μετοχών στις διάφορες διοργανώσεις των αθλη-
τών του Συλλόγου. Τονίζει δε ότι αρκετοί αθλη-
τές του ΓΣΠ διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκές και πα-
γκόσμιες διοργανώσεις σε διάφορες κατηγορίες. 
Σημειώνει τις επιτυχίες που είχαν, μεταξύ άλλων, 
οι αθλητές Απόστολος Παρέλλης στη δισκοβολία, 
Μιχάλης Κλατσιάς στη δισκοβολία, Πέτρος Τσακκι-
στός στη σφαιροβολία και η Μαριάννα Ζαχαριάδη 
στο επί κοντώ.
Ο έφορος του ΓΣΠ σημείωσε επίσης το γεγονός ότι 
πολλοί αθλητές του στελέχωσαν φέτος τις εθνικές 

ομάδες της Κύπρου, κάτι που θα γίνει προσπάθεια 
να επιτευχθεί, με τη σκληρή δουλειά, και στη νέα 
σεζόν.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στην 25η θέση, σε σύνολο 31 αθλητριών, κατατά-
γηκε στο 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 
Βερολίνου (15-23 Αυγούστου), η πρωταθλήτρια 
του ΓΣΠ, στο άλμα επί κοντώ, Μαριάννα Ζαχαρι-
άδη. Η Μαριάννα με άλμα στα 4.25μ δεν πήρε το 
όριο για τον τελικό που ήταν 4.60μ (ή οι 12 καλύ-
τερες αθλήτριες). Ο μεγάλος στόχος της ήταν να 
καταρρίψει το Παγκόσμιο ρεκόρ Νεανίδων (4.48μ 
από το 2005) αλλά παρόλο που η ατομική της επί-
δοση είναι 4.45μ. δεν τα κατάφερε. Όμως, όπως 
δήλωσε και η ίδια, οι εμπειρίες που απέκτησε, θα 
τη βοηθήσουν για το μέλλον. Η Μαριάννα ήταν η 
νεαρότερη αθλήτρια (γεννήθηκε στις 25 Φεβρου-
αρίου 1990) που συμμετείχε στο αγώνισμα.

Να σημειώσουμε ότι η Μαριάννα τον περασμένο 
Ιούλιο, στο Νόβι Σαντ, με άλμα στα 4.00μ κατέλα-
βε την 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων - Νε-
ανίδων. 

Εξάλλου, η Μαριάννα είχε σημειώσει νέο Παγκύ-
πριο Ρεκόρ Νεανίδων και Γυναικών στο άλμα επί 
κοντώ στους Μεσογειακούς Αγώνες, με 4.45μ. Με 
το άλμα της κατέλαβε τη δεύτερη θέση. 

Η φετινή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «η χρονιά» 
για τη Μαριάννα η οποία από τον περασμένο Μάιο 
κατέρριπτε ρεκόρ ξεκινώντας από το 4.31μ.

25α Βαρδινογιάννεια
Στο Ρέθυμνο, όπου διεξήχθη το διεθνές μίτινγκ 
στίβου «25α Βαρδινογιάννεια», στις 20 Ιουλίου, με 
60.60μ ο Απόστολος Παρέλλης (Δισκοβολία) κα-
τέλαβε την πέμπτη θέση. Στους ίδιους αγώνες ο 
Ζαχαρίας Άρνος (Μήκος) με άλμα 7.22μ κατέλα-
βε την έκτη θέση. 
Τα «Βαρδινογιάννεια» είναι διεθνές αθλητικό μί-
τινγκ που με βάση την κατάταξη της EAA- θεωρεί-
ται από τα κορυφαία ευρωπαϊκά των τελευταίων 
ετών. 

Πανεπιστημιάδα 
Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης 

σημείωσε παγκύπριο ρεκόρ Δισκοβολίας με βολή 
61.07 μ. κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Πανεπι-
στημιάδας που έγινε στο Βελιγράδι από την 1η μέ-
χρι τις 13 Ιουλίου. 
Ήταν η τέταρτη φορά, από το Μάιο του 2009, που 
ο Απόστολος κατάφερνε να σπάσει το Παγκύπριο 
Ρεκόρ. Η πρώτη φορά ήταν στις 16 Μαΐου 2009, 
στα Μάτσεια, με βολή 59.05μ, μετά ήταν στις 4 Ιου-
νίου, στους ΑΜΚΕ, με βολή στα 60.55μ και η επό-
μενη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (20-21 Ιουνίου 
2009) με 60.94μ.

IAAF World Youth 
Championships
Σημαντική επιτυχία σημείωσε το καλοκαίρι ο νε-
αρός σφαιροβόλος του ΓΣΠ Απόστολος Τσακι-
στός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
κάτω των 17 χρόνων, που έγινε 
στο Μπρεσασόνε της Ιταλίας (8-
12 Ιουλίου 2009). Ο αθλητής πέ-
τυχε βολή 18.55μ. και κατετάγη 
7ος. Ο 17χρονος αθλητής (γεννή-
θηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1992) 
με τη βολή αυτή πλησίασε την 
ατομική του επίδοση που εί-
ναι 18.62μ.

Στην ίδια διοργάνωση ο νε-
αρός δισκοβόλος Μιχάλης 
Κλατσιάς πέτυχε βολή 59.59μ. 
και κατετάγη 6ος . Την ίδια 
βολή είχε και ο αθλητής που 
πήρε την 5η θέση.  Η θέση 
που κατέλαβε ο Κλα-
τσιάς θεωρείται 

αφιέρωμα
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Οι πρωτιές δεν είναι αυτοσκοπός του ΓΣΠ

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  »

Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε η σεζόν 2008-2009 για τους αθλητές τους ΓΣΠ. Μια 
χρονιά κατά την οποία ο σύλλογος πρώτευσε στους Παγκύπριους Αγώνες Γυναικών 
και πήρε τη δεύτερη θέση στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών. Παράλληλα, αθλητές 
και οι αθλήτριες του ΓΣΠ  είχαν τόσο ευρωπαϊκές όσο και παγκόσμιες επιτυχίες.

Η Φλωρεντία Κάππα.

Ο 17χρονος δισκοβόλος του ΓΣΠ Μιχάλης Κλατσιάς με βολή 59.29μ κέρδισε το 
χάλκινο μετάλλιο στους 10ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων (13-18 χρόνων) που 
έγιναν στο Τάμπερε της Φιλανδίας, από τις 19 μέχρι τις 24 Ιουλίου. Η βολή αυτή είναι 
ατομικό ρεκόρ του Κλατσιά ο οποίος είχε καταταγεί 7ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Στίβου (U17) που είχε διεξαχθεί στις αρχές Ιουλίου, με βολή στα 59,59 μ., ενώ φέτος 
έριξε το δίσκο (1,5kg) στα 61,90μ, μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη! 

Επίσης ο πρωταθλητής του ΓΣΠ Απόστολος Τσακκιστός, στο Τάμπερε, κατέλαβε την 
έκτη θέση στην σφαιροβολία με βολή στα 18.46μ

Χάλκινος στο Τάμπερε ο Κλατσιάς

Η Αλεξάνδρα 
Κλατσιά.
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Με ένα ατομικό ρεκόρ στα 800μ επέστρεψε από τη Σλοβακία η 
πρωταθλήτρια του ΓΣΠ Στέλλα Χριστοφόρου μετά τη συμμετοχή της στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (20-21 Ιουνίου 2009). Η Στέλλα έτρεξε τα 800μ 
σε 2.07.84. Επίσης, στα 1500μ, έκανε χρόνο 4.27.82 που αποτέλεσε νέο 
Παγκύπριο Ρεκόρ για τις ηλικίες κάτω των 17 χρόνων.

Στην ίδια διοργάνωση η Μαριάννα Ζαχαριάδη σημείωσε Παγκύπριο Ρεκόρ 
Νεανίδων και Γυναικών, στο επί κοντώ με άλμα 4.35μ. Η Ζαχαριάδη κατέλαβε 
την 1η θέση και στη συνέχεια έκανε χωρίς επιτυχία 2 άλματα στο 4.49 
επιχειρώντας να καταρρίψει το Ευρωπαϊκό ρεκόρ Νεανίδων.

αφιέρωμα

Ντίνος Μιχαηλίδης: Πετυχημένη για τους αθλητές μας, από άποψη ανταγωνισμού και συμμετοχών, η χρονιά που πέρασε

Οι πρωτιές δεν είναι αυτοσκοπός του ΓΣΠ
Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα
Η κορυφαία ελληνική διασυλλογική διοργάνω-
ση στίβου διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 1 και 2 
Αυγούστου 2009 στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της 
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το 95ο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Ανδρών και 74ο Γυναικών που 
ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του Ηλία Μισαηλί-
δη.
•	  95ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών
 Από τους αθλητές του ΓΣΠ που συμμετείχαν 

στους αγώνες ο Απόστολος Παρέλλης (δι-
σκοβολία) κατέλαβε την τρίτη θέση με βολή 
58.88μ και ο Πέτρος Σοφιανός (σφυροβο-
λία) την έκτη θέση με βολή 62.38μ.

•	 74ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών
 Στις Γυναίκες η Φλωρεντία Κάππα (σφαιρο-

βολία) κατέλαβε την έβδομη θέση με βολή 
14.00μ. Η Αλεξάνδρα Κλατσιά (δισκοβολία) 
κατατάγηκε, επίσης, έβδομη με βολή 41.88μ.

European 
Athletics 
U23
Με 14.56μ η Φλωρε-
ντία Κάππα κατέλα-
βε την 11η θέση στη 
Σφαιροβολία, στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
κάτω των 23 ετών. Η 
βολή αυτή αποτέλεσε 
την καλύτερη, μέχρι 
εκείνη τη μέρα, 
φετινή επίδοση 
για τη Φλωρε-
ντία. 

Το Πρωτά-
θλημα έγι-
νε στο Κά-
ουνας της 
Λιθουα-
νίας, από 
τις 16 μέχρι 
τις 19 Ιουλίου 
2009. 

πολύ μεγάλη επιτυχία -για την ηλικία του- για τον 
κυπριακό στίβο και έδωσε πολλές υποσχέσεις για 
το μέλλον.

16οι Μεσογειακοί
Στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2009 που 
έγιναν στην Πεσκάρα της Ιταλίας (26 Ιουνίου με  5 
Ιουλίου 2009) ο ΓΣΠ συμμετείχε στην κυπριακή 
αποστολή με έξι αθλητές:
- Απόστολος Παρέλλης (Δισκοβολία)
- Πέτρος Μιτσίδης (Δισκοβολία)
- Πάνος Καλογήρου (Ακοντισμός)
- Γιάννης Στυλιανού (Ακοντισμός)
- Αλεξάνδρα Κλατσιά (Δισκοβολία) 
- Μαριάννα Ζαχαριάδη (Άλμα επί κοντώ) 

Κοινοπολιτειακοί Νέων 
Στους 3ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων ο 
πρωταθλητής του ΓΣΠ Μιχάλης Κολοκοτρώνης 
κατέκτησε την τέταρτη θέση με βολή 64.53μ. (με 
τη συμμετοχή 8 αθλητών).

 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 
στους ΑΜΚΕ

ΑΜΚΕ
Ο ΓΣΠ εκπροσωπήθηκε στην ομάδα της Κύπρου 
στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης με 
17 αθλητές: 9 στην κατηγορία ανδρών και 8 στην 
κατηγορία γυναικών. Οι αθλητές του ΓΣΠ κέρδισαν 
13 μετάλλια για την Κύπρο: 6 χρυσά, 4 αργυρά και 
3 χάλκινα.

Επίσης ο Πάνος Καλογήρου στον ακοντισμό τερ-
μάτισε 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 σφαιροβολία στην 4η θέση και ο Χριστόφο-
ρος Πρωτοπαπάς στα 10000μ στην 6η θέση. 

Πρωτάθλημα Ρίψεων 
Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ Πέτρος Σοφιανός σημεί-
ωσε νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Σφυροβολίας με βολή 
65.05μ. κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος Ρίψεων, το Μάρτιο του 2009, που διεξή-
χθη στην Τενερίφη της Ισπανίας. Το προηγούμενο 
ρεκόρ το κατείχε ο ίδιος με 64.11μ.

Παγκύπριοι Αγώνες
Πραγματοποιήθηκαν, στις 13 και 14 Ιουνίου, το 
91ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και το 53ο 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών στο Εθνικό 
Στάδιο Στίβου (ΓΣΠ). Στη γενική βαθμολογία Αν-
δρών ο ΓΣΠ κατατάγηκε δεύτερος και στις Γυ-
ναίκες πρώτος. Ο ΓΣΠ πήρε τις ακόλουθες πρώ-
τες θέσεις: Σκυταλοδρομία 4 Χ 400Μ. (Γ) Γεωρ-
γίου Μ. Χαριδήμου Εβ. Χριστοφή Μ. Χριστο-
φόρου Στ., επί κοντώ (Γ) Ζαχαριάδου Μαριάν-
να, 5000Μ. (Α) Καζαχούν Κέμπελ, ακοντισμός 
(Α) Στυλιανού Γιάννος, σφαιροβολία (Γ) Κάπ-
πα Φλωρεντία, 800Μ. (Γ) Χριστοφόρου Στέλ-
λα, δισκοβολία (Γ) Κλατσιά Αλεξάνδρα, 3000Μ. 
στιπλ (Α) Κυπριανού Παναγιώτης, 1500Μ. (Γ) 
Χριστοφόρου Στέλλα, δισκοβολία (Α) Παρέλ-
λης Απόστολος (Νέα επίδοση 
αγώνων), σφυροβολία (Α) 
Σοφιανός Πέτρος.

Απόστολος 
Παρέλης.

Η Στέλλα Χριστοφόρου.

Η Μαριάννα 
Ζαχαριάδη.

1st European Team Championships,
2nd League, Banska Bystrica
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Οκτώβριος 2009ειδήσεις

Τ ους τελευταίους μήνες ο χώρος των 
επισήμων του ποδοσφαιρικού Σταδίου του 
ΓΣΠ έχει αλλάξει σημαντικά. Η αναβάθμιση 

αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης και 
συνεχούς αναβάθμισης του Αθλητικού Κέντρου 
του ΓΣΠ, αλλά και στη βελτίωση των παροχών του 
συλλόγου προς τα μέλη.

Έχουν αντικατασταθεί και αυξηθεί τα καθίσματα του χώρου 
των επισήμων και έχει τοποθετηθεί καινούριο αντιολισθητικό 
πάτωμα. Η προσπάθεια για βελτίωση του χώρου είναι συνε-
χής και προγραμματίζονται και άλλα έργα αναβάθμισης στην 
καφετερία.

Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης και 
επανασχεδιασμού των διαδικασιών που ακολουθούνται τόσο 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισήμων και των μελών, 
όσο και για την προστασία και διατήρηση του χώρου στα επι-
θυμητά επίπεδα. Ο χώρος των επισήμων έχει συγκεκριμένο 
αριθμό θέσεων, μικρότερο απο τον αριθμό των μελών. Ταυτό-
χρονα τα ενεργά μέλη του ΓΣΠ έχουν αυξηθεί. Πρέπει λοιπόν 
σε συγκεκριμένους αγώνες μεγάλης ζήτησης τα μέλη να προ-
αγοράζουν τα εισιτήρια απο τα γραφεία του Συλλόγου για να 
διασφαλίζουν ότι θα βρουν εισιτήριο. Σε περίπτωση που τα ει-
σιτήρια στο συγκεκριμένο χώρο εξαντληθούν (λόγω μεγάλης 
ζήτησης) λαμβάνεται πρόνοια και υπάρχουν εισιτήρια για τα 
μέλη σε άλλο χώρο κοντά στο χώρο των επισήμων.

Ταμείο για μέλη
Τις ημέρες των αγώνων λειτουργεί συγκεκριμένο ταμείο για 
τα μέλη όπου υπάρχουν πάντοτε εισιτήρια. Λόγω της αυξημέ-
νης ζήτησης τον τελευταίο χρόνο και για να εξυπηρετούνται 
περισσότερα μέλη δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο παι-

διών ή φιλοξενουμένων των 
μελών. Το ίδιο ισχύει και για 
μέλη που έχουν εισιτήριο δι-
αρκείας σε άλλο χώρο αλλά 
επιθυμούν να εισέρχονται 
στον χώρο των επισήμων. 
Για είσοδο στο συγκεκριμέ-
νο χώρο είναι απαραίτητο 
το εισιτήριο. Σε περιπτώσεις 
που υπάρχει διαθέσιμος χώ-

ρος και οι περιπτώσεις είναι λίγες,  θα γίνεται προσπάθεια εξυ-
πηρέτησης των μελών, αλλά χρειάζεται καλή θέληση και κατα-
νόηση απο όλους. 

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης, στη φετεινή πε-
ρίοδο, σε συνεννόηση με τα σωματεία, διατίθενται σε μέλη 
που επιθυμούν να ενισχύσουν τα σωματεία με την αγορά ει-
σιτηρίου διαρκείας θέσεις διαρκείας στο συγκεκριμένο χώρο. 

Τώρα υπάρχει συχνότερη επικοινωνία με τα μέλη, μέσω του 
τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, που θέλουμε να επεκταθεί 
και μέσω συχνών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε μια προσπά-
θεια στενότερης επαφής με τα μέλη. 

Καλύτερη εξυπηρέτηση
Οι διαδικασίες έχουν σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
μελών. Οι εισηγήσεις και παρατηρήσεις είναι απαραίτητες και 
φυσικά ευπρόσδεκτες. Οι έκτακτοι υπάλληλοι που ελέγχουν 
και φροντίζουν για την εξυπηρέτηση των μελών είναι πάντοτε 
οι ίδιοι για να υπάρχει καλύτερη σχέση και επικοινωνία.

Όλο το μόνιμο προσωπικό είναι στη διάθεση των μελών για 
όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις διευκολύνσεις και τις 
διαδικασίες.

Παρακαλούνται τα μέλη όπως επικοινωνήσουν με τα γρα-
φεία του Συλλόγου (στο τηλέφωνο 22874050) τόσο για πλη-
ροφορίες για τα πιο πάνω αλλά και για επαλήθευση και συ-
μπλήρωση των στοιχείων τους για καλύτερη επικοινωνία.

Αναβαθμίστηκε ο χώρος των επισήμων

Έχουν αντικατασταθεί και αυξηθεί τα καθίσματα του χώρου των επισήμων και έχει τοποθετηθεί 
καινούριο αντιολισθητικό πάτωμα.

Γίνεται προσπάθεια 
αναδιοργάνωσης

και επανασχεδιασμού 
των διαδικασιών

που ακολουθούνται
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Κύπελλο
ΟΜΟΝΟΙΑ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Επα-
ναληπτικός), Τετάρτη 
28/10/2009 (16:00)

Περισσότερες λεπτομέρειες 
θα ανακοινώνονται από την 
ιστοσελίδα του ΓΣΠ (www.
gsp.org.cy)

Συναυλίες
Τρεις μεγάλες συναυλίες φιλοξένη-
σε, με μεγάλη επιτυχία, τους προηγού-
μενους μήνες το Στάδιο ΓΣΠ. Πρόκειται 
για τις συναυλίες του Αντώνη Ρέμου, 
του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Άν-
νας Βίσση!
•	Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσ-

ση, η οποία ήταν ο τελευταίος σταθ-
μός της καλοκαιρινής της περιο-
δείας με τίτλο ΑΠΟΓΟΡΕΥΜΕΝΟ 
Summer Tour πραγματοποιήθηκε 
στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 στο Στά-
διο ΓΣΠ. Η πε-
ριοδεία άρχισε 
στις 30 Ιουνίου 
στην Αθήνα.

•	Ο δημοφιλής 
τραγουδιστής 
Μιχάλης Χα-
τζηγιάννης το 

βράδυ της 14ης Σε-
πτεμβρίου ξεσή-
κωσε τους θαυ-
μαστές τους στο 
Στάδιο ΓΣΠ 
χαρίζοντάς 
τους ανε-
π α ν ά λ η -
πτες στιγ-
μές. Η κα-
λοκαιρινή 
του περι-
οδεία είχε 
α ρ χ ί σ ε ι 
στις 23 Ιουνίου, 
με περισσότερες 
από 30 συναυ-
λίες σε όλη την 
Ελλάδα, και ολο-
κληρώθηκε στην 
Κύπρο.

•	 ΑΠΟΕΛ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
 Σάββατο 24/10/2009 (19:00)

•	 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ
 Κυριακή  01/11/2009 (19:00)

•	 ΑΠΟΕΛ – ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
 Σάββατο 07/11/2009 (19:00)

•	 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΕΡΜΗΣ
 Δευτέρα 16/11/2009 (19:00)
•	 ΑΠΟΕΛ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ
 Σάββατο 21/11/2009 (19:00)

•	 ΟΜΟΝΟΙΑ-
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

 Κυριακή 29/11/2009 (18:00)
•	 ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ
 Σάββατο 05/12/2009 (19:00)

•	 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΕΛ
 Κυριακή 13/12/2009 (18:00)

•	 ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ
 Κυριακή 20/12/2009 (19:00)

ημερολόγιο σταδίου

Μελλοντικές εκδηλώσεις στο ΓΣΠ
Ποδόσφαιρο

Από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι σήμερα

Champions League

Σ           ύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό 
της UEFA οι υπόλοιποι αγώνες για τους Ομί-

λους του Champions League που θα δώσει το 
ΑΠΟΕΛ στην έδρα του είναι:
•	 Με την Πόρτο (Πορτογαλίας)
 την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009 (21:45)
•	 Με την Ατλέτικο Μαδρίτης
 την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009 (21:45)

Σ    ύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό της ΚΟΠ, οι αγώνες που θα δώσουν η Ομόνοια και το 
ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ μέχρι και το Δεκέμβριο είναι:

Πρωτάθλημα
Β’ Κατηγορίας
Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό της 
ΚΟΠ, οι αγώνες που θα δώσει ο Ολυμπιακός στο 
ΓΣΠ από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο 
είναι:
•	 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ, 24 Οκτωβρίου
•	 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΕΑΠ, 3 Νοεμβρίου
•	 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, 11 Νοεμβρίου
•	 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ, 22 Νοεμβρίου
•	 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου,
 5 Δεκεμβρίου

Πρωτάθλημα A’ Κατηγορίας

Η συναυλία του 
Αντώνη Ρέμου 
έγινε στις 19 
Ιουνίου, ημέρα 
των γενεθλίων 
του!

Στις 16 Οκτωβρίου 2009, το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στο συνε-
δριακό κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου. Στην ατζέντα της Συνέλευσης θα βρίσκονται:

1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Συνέλευσης

2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και πόρισμα των ελεγκτών

3. Παρατηρήσεις πάνω στη λογοδοσία και συζήτηση

4. Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του Συλλόγου

Γενική Συνέλευση

Ποδόσφαιρο
Για τα Πρωταθλήματα Α’ και Β’ Κατηγορίας 
έγιναν στο ΓΣΠ οι ακόλουθοι αγώνες;
- ΟΜΟΝΟΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
(Α’ αγώνας Κυπέλλου Κύπρου), 2,552 εισιτήρια

- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ
(Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας), 379 εισιτήρια

- ΑΠΟΕΛ – ΔΟΞΑ
(Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας), 6,045 εισιτήρια

- ΑΠΟΕΛ – ΑΕΠ
(Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας), 6,398 εισιτήρια

- ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΠ
(Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας), 10,114 εισιτήρια

- ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
(Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας), 8,366 εισιτήρια

- ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ
(Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας), 15,062 εισιτήρια
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Οκτώβριος 2009ποδόσφαιρο

Τ ο καλοκαίρι, στο ΓΣΠ, έδωσαν τα ευρωπαϊκά 
τους παιχνίδια για το Europa League η Ομό-

νοια και ο ΑΠΟΠ Κινύρας:

•	 Στις 16 Ιουλίου 2009 έγινε ο αγώνας ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ – Τόρσχαντ (Νησιών Φαρόε) για το Β’ 
προκριματικό γύρο του Europa League (κό-
πηκαν 12,835 εισιτήρια)

•	 Στις 4 Αυγούστου η ΟΜΟΝΟΙΑ (αφού πήρε 
την πρόκριση από την ομάδα των Φαρόε) 
αγωνίστηκε με τη Βασλούι Ρουμανίας, για το 
Γ’ προκριματικό γύρο, από την οποία απο-
κλείστηκε (κόπηκαν 15,547 εισιτήρια)

•	 Ο ΑΠΟΠ Κινύρας αγωνίστηκε με τη Ραπίντ 
Βιένης για τον Γ’ προκριματικό γύρο του 

Europa League (προ-
κρίθηκε η Ραπίντ). 
Στον αγώνα του ΓΣΠ 
κόπηκαν 3,227 εισι-
τήρια (6 Αυγούστου)
Στο ΓΣΠ έγινε, εξάλ-
λου, στις 9 Αυγού-
στου 2009, ο αγώνας 
για την ΑΣΠΙΔΑ LTV 
Σούπερ Καπ 2009, 
μεταξύ του ΑΠΟΕΛ 
και του ΑΠΟΠ ΚΙΝΥ-
ΡΑΣ. Η ομάδα του 
ΑΠΟΕΛ κατέκτησε 
τον πρώτο τίτλο της 
χρονιάς, που ήταν 
αφιερωμένος στα 
75χρόνα της ΚΟΠ, 
νικώντας με 2-1 (κό-
πηκαν 7,068 εισιτή-

ρια).Από τον αγώνα του ΑΠΟΠ Κινύρας με την Ραπίντ Βιένης στις 6 Αυγούστου στο ΓΣΠ.

Champions League και φέτος στο ΓΣΠ

Ποδοσφαιριστές
και φίλοι του ΑΠΟΕΛ 
πανηγυρίζουν
την ιστορική 
πρόκριση της ομάδας 
τους στους ομίλους 
του Champions 
League, εναντίον
της Κοπεγχάγης
στις 26 Αυγούστου.

Σειρά του ΑΠΟΕΛ, είναι φέτος, να δώσει το 
παρόν του στους ομίλους της κορυφαίας δι-
ασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, το 

Champions League!

H ομάδα της Λευκωσίας πέτυχε, το καλοκαίρι, το 
δικό της άθλο δίνοντας συνέχεια στην παρουσία 
κυπριακών ομάδων στα σαλόνια της ευρωπαϊκής 
ποδοσφαιρικής ελίτ (μετά την περσινή πορεία της 
Ανόρθωσης). Το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε από τα μέσα Σε-
πτεμβρίου τη συμμετοχή του στους ομίλους.  Αντι-
μετώπισε ήδη την Ατλέτικο στη Μαδρίτη (15 Σε-
πτεμβρίου) και στις 30 Σεπτεμβρίου αντιμετώπισε 
την Τσέλσι στο Στάδιο ΓΣΠ (21,567 εισιτήρια - ρε-
κόρ για ευρωπαϊκό αγώνα στο ΓΣΠ). 

Η πορεία του ΑΠΟΕΛ προς τους ομίλους του 
Champions League άρχισε με τους αγώνες που 
έδωσε, στα προκριματικά με την Στρέιμουρ των 
Νήσων Φαρόε (στις 21 Ιουλίου έγινε ο αγώνας του 
ΓΣΠ – 9,100 εισιτήρια) και με την Παρτιζάν Βε-
λιγραδίου (29 Ιουλίου έγινε ο αγώνας στο ΓΣΠ – 
15,882 εισιτήρια). Το παιχνίδι που του έδωσε την 
πρόκριση ήταν αυτό με την Κοπεγχάγη Δανίας. Ο 

αγώνας στο ΓΣΠ έγινε την Τετάρτη 26 Αυγούστου 
(21,113 εισιτήρια). 

Φίλαθλοι
•	 Στους αγώνες του Champions League οι φίλα-

θλοι καλούνται να προσέρχονται στο γήπεδο 
στη σωστή κερκίδα και όπως καταλάβουν τη 
θέση στο τμήμα που θα αναγράφεται στο ει-
σιτήριο τους 

•	 Το Στάδιο ΓΣΠ για όλα τα παιχνίδια του 
Champions League περιέρχεται 
στη δικαιοδοσία, εποπτεία και 
καθοδήγηση της UEFA

•	 To ΑΠΟΕΛ και το Στάδιο ΓΣΠ 
είναι σε συνεχή επικοινω-
νία με την UEFA

•	Η UEFA έχει προκαθορί-
σει για όλους του αγώ-
νες που θα διεξαχθούν 
στο ΓΣΠ συγκεκριμένες 
οδηγίες έτσι ώστε να δι-

ατηρηθεί το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης το 
οποίο πρέπει να είναι το ίδιο και εφάμιλλο με 
τους αγώνες που θα διεξαχθούν στα υπόλοι-
πα 31 στάδια της Ευρώπης, στο θεσμό του 
Champions League

Κύπρος – Ιρλανδία
Στις 5 Σεπτεμβρίου η Εθνική Κύπρου επέστρε-
ψε στο ΓΣΠ, μετά από δύο αγώνες που έδωσε στο 
Αντώνης Παπαδόπουλος, για τον αγώνα της κατά 
της Εθνικής Ιρλανδίας, για τα προκριματικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010.

Στον αγώνα αυτό, στον οποίο η Εθνική Κύπρου 
έχασε με 2-1, κόπηκαν 5,191 εισιτήρια. 

Europa League και Ασπίδα LTV


