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Παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών 
για τον Σταύρο Σπύρου

ΣΕΛ. 4-5

Μετάλλια του Βασίλη 
Χειμωνή θα κοσμούν
το Μουσείο ΓΣΠ
Ήταν μεγάλη επιτυχία για Κύπριο αθλητή 
να ανέλθει στο βάθρο των νικητών σε Με-
σογειακούς ή Βαλκανικούς Αγώνες. Και 
αυτό είναι που προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στη δωρεά μεταλλίων και διπλωμάτων 
από τον μαραθωνοδρόμο Βασίλη Χει-
μωνή προς το Μουσείο ΓΣΠ. Ο Βασίλης 
Χειμωνής συμμετείχε ανελλιπώς σε Πα-
γκυπρίους Αγώνες με τη φανέλα του ΓΣΠ 
επί 31 χρόνια, την περίοδο 1969-2000, 
οπόταν και τερμάτισε την καριέρα του ως 
αθλητής σε ηλικία 48 χρόνων. Γεννήθηκε 
το 1952 στο Δάλι.
Έχει στο ενεργητικό του 19 πρώτες νίκες 
σε τρία αγωνίσματα δρόμου (5.000 μ., 
10.000 μ. και Μαραθώνιο). Μεγάλο επί-
τευγμα του Βασίλη Χειμωνή ήταν το ότι 
κατάφερε να καταρρίψει το παγκύπριο 
ρεκόρ του θρυλικού μαραθωνοδρόμου 
Στέλιου Κυριακίδη. Μετέπειτα προσέφε-
ρε στον αθλητισμό για πολλά χρόνια ως 
γυμναστής στη Μέση Εκπαίδευση και συ-
νεχίζει ακόμη να αναδεικνύει ταλέντα ως 
προπονητής του ΓΣΠ. 

Παγκύπριο ρεκόρ και όριο για συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνω-
ση πέτυχε το βράδυ του Σαββάτου 29 Μαΐου 2021 ο αθλητής του 
ΓΣΠ Σταύρος Σπύρου, ο οποίος έκανε καταπληκτική κούρσα στο 
Όρντεγκεμ του Βελγίου, στα 800 μ., τερματίζοντας σε χρόνο 1:47.57, στην 6η θέση. 
Η επίδοση αυτή του έδωσε εισιτήριο για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 
ετών, που θα γίνει στο Ταλίν της Εσθονίας, στις 8-11 Ιουλίου. Το παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 
ετών του Σταύρου, κατείχε από τις 21 Μαΐου 1979 ο Δημήτρης Θεοφυλάκτου, με χρόνο 1:47.88. 
Ο Σταύρος είναι γιος του παλιού πρωταθλητή και νυν προπονητή του ΓΣΠ Σπύρου Σπύρου και 
της πρωταθλήτριας του ΓΣΠ Δώρας Κυριάκου. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΟΕΑΣ, χαρακτηριστικό της σειράς του Σπύρου στο «Vlierzele 
Sportief» του Όρντεγκεμ είναι πως οι οκτώ πρώτοι τερμάτισαν κάτω από 1:48! Πρώτος ήταν ο 
Βέλγος Ισμαΐλ Ντεμπιανί με 1:46.31.

ΣΕΛ. 6-7

Πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Ιουνίου 2021, τα Παγκύπρια Πρωταθλή-
ματα Ανδρών και Γυναικών, στο Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό. Ο ΓΣΠ πήρε την 
πρώτη θέση στους Άντρες και τη δεύτερη στις Γυναίκες.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΏΤΟΣ Ο ΓΣΠ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΈΣ, 
ΔΈΥΤΈΡΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΈΣ

Η ομάδα 4X400 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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Στις 19 και 20 Ιουνίου, η Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου 
θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα Ομάδων Γ΄ Κατηγορίας, στο «Τσίρειο» 
στάδιο Λεμεσού. Θα συμμετάσχουν 18 χώ-
ρες, οι οποίες θα παλέψουν για τις τρεις 
θέσεις ανόδου στη Β΄ Κατηγορία.
Η ΚΟΕΑΣ οριστικοποίησε τους αθλητές 
και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν 
την Κύπρο στη διοργάνωση. Στη σύνθεση 
της κυπριακής ομάδας περιλαμβάνονται 
οι εξής αθλητές του ΓΣΠ:

ΑΝΔΡΕΣ

400μ., 800μ.: Σταύρος Σπύρου (ΓΣΠ), 
1.500μ.: Αντρέας Μισιάρα (ΓΣΠ), 3.000μ. 
στιπλ: Νικόλας Φράγκου (ΓΣΠ), Δισκοβο-
λία: Απόστολος Παρέλλης (ΓΣΠ), 4Χ100μ.: 

Εμμανουήλ Χριστοδούλου (ΓΣΠ), Φώτης 
Ιωάννου (ΓΣΠ), 4Χ400μ.: Σταύρος Σπύρου 
(ΓΣΠ), Γεώργιος Χωραττά (ΓΣΠ). Αναπλη-
ρωματικοί: Χρίστος Δημητρίου (ΓΣΠ).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100μ., 200μ.: Ολίβια Φωτοπούλου (ΓΣΠ), 
800μ.: Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ), 
1.500μ., 3.000μ.: Μερόπη Παναγιώτου 
(ΓΣΠ), 3.000μ. στιπλ: Χρυστάλλα Χατζη-
πολυδώρου (ΓΣΠ), Επί Κοντώ: Μαρία 
Αριστοτέλους (ΓΣΠ), Μήκος: Φιλίππα 
Φωτοπούλου (ΓΣΠ), Τριπλούν: Νάταλυ 
Ιωάννου (ΓΣΠ), Σφυροβολία: Χρυστάλλα 
Κυριάκου (ΓΣΠ), 4Χ100μ.: Ολίβια Φωτο-
πούλου (ΓΣΠ), 4Χ400μ.: Καλλιόπη Κου-
ντούρη (ΓΣΠ). Αναπληρωματικές: Νατα-
λία Ευαγγελίδου (ΓΣΠ.

Η κυπριακή αποστολή για το Έυρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων

Έπιστρέφει στη δράση 
ο Απόστολος Παρέλλης
Μετά τα προβλήματα που δημιούργησε 
παγκοσμίως η πανδημία του κορωνοϊ-
ού, από την άνοιξη του 2020, ο πρωτα-
θλητής του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης 
συμμετείχε στις 26 Μαΐου 2021 σε διε-
θνείς αγώνες.
Ο Κύπριος αθλητής συμμετείχε εκτά-
κτως στο διεθνές μίτινγκ της Θεσσα-
λονίκης «Κώστας Σπανίδης» και αγω-
νίστηκε εκτός ανταγωνισμού. Όμως, 
παρά το ότι δεν πιέστηκε για τη με-
γάλη βολή, ο Παρέλλης κέρδισε τον 
αγώνα με καλύτερη επίδοση τα 59,75 
μ. Κατά σειρά, οι βολές του Παρέλλη 
ήταν: 59,54 μ., 58,62 μ., 59,26 μ., άκυ-
ρο, 59,74 μ., 59,75 μ.
Ο Απόστολος Παρέλλης συνεχίζει την 
προετοιμασία του στην Ελλάδα πριν 
μπει στην τελική ευθεία για τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. Ο Απόστολος κατέχει 
το παγκύπριο ρεκόρ με ρίψη στα 66,32 
τον Σεπτέμβριο του 2019 στην Ντόχα 
(Κατάρ) όπου και κατετάγη 5ος στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα. Στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες 2016 κατετάγη στην 8η 
θέση πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη 
επιτυχία του κυπριακού στίβου σε Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. Προκρίθηκε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο οι οποί-
οι θα πραγματοποιηθούν το 2021.

ΗΜΈΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΗΣ ΜΈΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 
Αθλητές του ΓΣΠ έλαβαν μέρος σε Ημερίδα 
στη Λεμεσό στις 27 Απριλίου 2021. Τα αποτε-
λέσματά τους:
 • 100 μ. ΑΝΔΡΩΝ (-1,1 μ/δ): Δεύτερος ο 
Εμμανουήλ Χριστοδούλου (ΓΣΠ) 11.05 και 
τρίτος ο Χρίστος Οικονομίδης (ΓΣΠ) 11.19. 
 • 400 μ. ΑΝΔΡΩΝ: Τρίτος ο Ρένος Χριστο-
φόρου (ΓΣΠ) 52.45.
 • 400 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Δεύτερη η Καλλιόπη 
Κουντούρη (ΓΣΠ) 55.47
 • 1.500 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Πρώτη η Βικτώρια 
Ανδρέου (ΓΣΠ) 4:53.17
 • 1.500 μ. ΑΝΔΡΩΝ: Πρώτος ο Παναγιώ-
της Μιχαηλίδης (ΓΣΠ) 4:02.13
 • 100 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Δεύτερη η 
Έλενα Σιηπιλλή (ΓΣΠ) 14.74
 • ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ: Δεύτερος ο Χρίστος 
Παντελίδης (ΓΣΠ) 7,33 μ.

Η Καλλιόπη Κουντούρη.
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Πραγματοποιήθηκαν στο «Τσίρειο Στάδιο» 
Λεμεσού, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021, τα «59α 
Μάτσεια», στα οποία νικητής εξήλθε ο ΓΣΠ 
τόσο στους Άντρες όσο και στις Γυναίκες. 
Οι αγώνες διοργανώνονται κάθε χρόνο από 
τον Γ.Σ. Πράξανδρο, στη μνήμη του ήρωα της 
ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση, όμως δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν το 2020 λόγω της πανδημίας 
Covid-19. 
Η διοργάνωση αυτή διεξαγόταν αρχικά μετα-
ξύ των τοπικών συλλόγων της Κερύνειας, ως 
επαρχιακοί αγώνες στίβου, από το 1949 μέχρι 
το 1974. Από το 1961, με απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Γ.Σ. Πράξανδρος, 
κατόπιν εισήγησης του προέδρου Κλεάνθη 
Γεωργιάδη, μετονομάστηκαν σε «Μάτσεια», 
προς τιμήν του ήρωα της ΕΟΚΑ Κυριάκου 
Μάτση. Από το 1952 μέχρι το 1974, οι αγώ-
νες διεξάγονταν στο «Δημητριάδειο στάδιο», 
που κτίστηκε σε χώρο που δώρισε ο εκ των 
ιδρυτών του Συλλόγου, δήμαρχος Κερύνειας, 
Χαρίλαος Δημητριάδης. Μετά την προσφυ-
γιά και τις πολλαπλές αλλαγές στη ζωή των, 
εκτοπισμένων πια, Κερυνειωτών, η διοργά-
νωση άλλαξε μορφή και πλέον συμμετείχαν 
σε αυτήν όλοι οι Γυμναστικοί Σύλλογοι της 
Κύπρου.
Ταυτόχρονα με τα «Μάτσεια» διεξήχθησαν 
στο «Τσίρειο» και τα Παγκύπρια Πρωταθλή-
ματα Δεκάθλου Ανδρών / Εφήβων και Επτά-
θλου Γυναικών / Νεανίδων. Στα Μάτσεια ση-
μειώθηκαν διάφορες νέες επιδόσεις αγώνων 
και ένα όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
κάτω των 20 ετών. Τις επιδόσεις αγώνων 
σημείωσαν, μεταξύ άλλων, η Ελένη Αρτυμα-
τά στα 400 μ. Γυναικών με 51.82, ο Σταύρος 
Σπύρου του ΓΣΠ στα 400 μ. Ανδρών με 47.67 
και η Δάφνη Γεωργίου στα 100 μ. με Εμπόδια 
με 13.56. Το όριο, που τον στέλνει στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, εξα-
σφάλισε ο Χρίστος Ασσιώτης του ΓΣΠ, στα 

400 μ., καλύπτοντας την απόσταση σε 48.01 
(όριο 48.20). Αρκετά καλά έτρεξε την πρώτη 
του κούρσα φέτος στα 3.000 μ. Στιπλ ο Νικό-
λας Φράγκου, του ΓΣΠ, με 9:18.42.

Οι αθλητές του ΓΣΠ
 • Στα 100 μ. Ανδρών ο Φώτης Ιωάννου 
(ΓΣΠ) πήρε τη δεύτερη θέση με 11.26 και ο 
Χρίστος Οικονομίδης (ΓΣΠ) την τρίτη με (+0,5 
μ/δ) 11.31. 
 • Στα 400 μ. Ανδρών ο Σταύρος Σπύρου 
(ΓΣΠ) ήταν πρώτος με 47.67. Στα 400 μ. Γυ-
ναικών η Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ) πήρε τη 
δεύτερη θέση με χρόνο 55.78. 
 • Στα 1.500 μ. Ανδρών οι Αναστάσιος Κουσής 
(ΓΣΠ) 4:01.74 και ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης 
(ΓΣΠ) 4:07.99 πήραν την πρώτη και τη δεύτε-
ρη θέση αντίστοιχα. 
 • Στα 1.500 μ. Γυναικών η Μερόπη Πανα-
γιώτου (ΓΣΠ) 4:34.53 πήρε την πρώτη θέση 
και η Βικτώρια Ανδρέου (ΓΣΠ) 4:55.13, την 
τρίτη. 
 • Στα 110 μ. με Εμπόδια Ανδρών (0,0 μ/δ), 
ο Χρίστος Οικονομίδης (ΓΣΠ) 15.75 και ο Δή-
μος Δημοσθένους (ΓΣΠ) 16.90, πήραν την 
πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα. 
 • Στα 3.000 μ. Στιπλ Ανδρών ο Νικόλας 
Φράγκου (ΓΣΠ) 9:18.42, πήρε την πρώτη 
θέση. Η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου του 
ΓΣΠ πήρε την πρώτη θέση, με χρόνο 11:25.7, 
στα 3.000 μ. Στιπλ Γυναικών.
 • Η Μαρία Αριστοτέλους του ΓΣΠ, με άλμα 
3,70 μ. πρώτευσε στο Επί Κοντώ Γυναικών.
 • Στο Τριπλούν Ανδρών οι Χρίστος Ζαφεί-
ρης (ΓΣΠ) 14,67 μ. και Ανδρέας Χρυσάνθου 
(ΓΣΠ) 14,56 μ., πήραν τη δεύτερη και την τρί-
τη θέση αντίστοιχα.
 • Στη Δισκοβολία Ανδρών πρώτευσε ο Ιω-
σήφ-Μιχάλης Παπά (ΓΣΠ), με άλμα 51,79 μ. 
ενώ στις Γυναίκες η Αιμιλία Κολοκοτρώνη 
(ΓΣΠ) κατετάγη δεύτερη με ρίψη στα 52,07 μ.

ΤΑ «59α ΜΑΤΣΈΙΑ» ΣΤΗ ΛΈΜΈΣΟ
ΠΡΏΤΕΥΣΕ Ο ΓΣΠ ΣΕ ΆΝΔΡΕΣ ΚΆΙ ΓΥΝΆΙΚΕΣ

Οι βολές της Μεγάλης Τετάρτης
Η Ημερίδα Ρίψεων πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης 28 
Απριλίου 2021, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου 
ΓΣΠ.
Βελτιωμένη εμφανίστηκε η Χρυστάλλα 
Κυριάκου του ΓΣΠ στη Σφυροβολία, πε-
τυχαίνοντας ατομική επίδοση 63,32 μ. 

(είχε 62,96 μ. από το 2018). 
Οι νίκες των αθλητών του ΓΣΠ: 
 • ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (6 κ.): Δη-
μήτρης Γρηγορίου (ΓΣΠ) 63,14 μ.
 • ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (5 κ.): Σο-
ρίν-Μιχάι Ντουλτσεάνου (ΓΣΠ) 67,47 μ.
 • ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4 κ.): 

Χρυστάλλα Κυριάκου (ΓΣΠ) 63,32 μ.
 • ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (1,75 κ.): Ιω-
σήφ-Μιχάλης Παπά (ΓΣΠ) 53,47 μ.
 • ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (1,5 κ.): Κυ-
ριάκος Γενεθλή (ΓΣΠ) 53,77 μ.
 • ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1 κ.): 
Δάφνη Κυριακίδου (ΓΣΠ) 37,74 μ.

Παγκύπρια 
Ημερίδα Στίβου 
στο ΓΣΠ
Η ΚΟΕΑΣ διοργάνωσε Παγκύπρια 
Ημερίδα Στίβου την Πέμπτη 13 
Μαΐου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου 
ΓΣΠ στη Λευκωσία στα αγωνίσμα-
τα 100 μέτρα Ανδρών, 100 μέτρα 
Γυναικών και Μήκος Γυναικών.
Στην Ημερίδα, η οποία είχε προ-
πονητικό χαρακτήρα, είχαν δικαί-
ωμα συμμετοχής αθλητές/τριες 
των έξι γυμναστικών συλλόγων 
- μελών της ΚΟΕΑΣ που είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της 
Ομοσπονδίας.
Στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ 
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά φέτος οι νέοι σύγχρονοι 
βατήρες, απαραίτητοι για το Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Γ΄ 
Κατηγορίας, το οποίο θα φιλοξε-
νήσει η ΚΟΕΑΣ στις 19 και 20 Ιου-
νίου στη Λεμεσό. 
Η εγκατάστασή τους και ο συγ-
χρονισμός τους με το φώτο-φίνις 
πρόσθεσαν αρκετή καθυστέρηση 
στην έναρξη των αγωνισμάτων 
των 100 μέτρων.
Στα 100 μ. Γυναικών η Ιωάννα Πο-
γιατζή του ΓΣΠ κατετάγη τρίτη με 
13.04 και η Άντρεα Ιωάννα Γεωρ-
γίου του ΓΣΠ τέταρτη με 13.09.
Στα 100 μ. Αντρών ο Ρένος Χρι-
στοφόρου του ΓΣΠ πήρε τη δεύ-
τερη θέση με χρόνο 11.83.
Στο Μήκος Γυναικών η Στέλλα 
Νεοφύτου του ΓΣΠ πήρε τη δεύ-
τερη θέση με άλμα 5,53 μ. και η 
Σταύρια Πέρδικου (ΓΣΠ) την τρίτη 
θέση με 5,16 μ.
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Μεγάλη διάκριση για την Ολίβια Φωτοπούλου στα 100 μ. με 11.38
Κορυφαία επίδοση κατέγραψε, την Πα-
ρασκευή 21 Μαΐου 2021, η αθλήτρια του 
ΓΣΠ Ολίβια Φωτοπούλου στα 100 μ. 
Η 24χρονη πρωταθλήτρια κάλυψε την 
απόσταση σε 11.38, που αποτελεί την κο-
ρυφαία επίδοση στην καριέρα της και ταυ-
τόχρονα την τέταρτη καλύτερη όλων των 
εποχών στην Κύπρο. Η Ολίβια, μαζί με τη 
δίδυμη αδελφή της, τη Φιλίππα, έλαβαν 
μέρος στο διεθνές μίτινγκ «Άλτχαντ 2021» 
στο Ντεσάου της Γερμανίας, το οποίο πε-
ριλαμβάνεται στα «χάλκινα» στην ηπειρω-
τική περιοδεία της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας Στίβου. Η Φιλίππα κατέλαβε την 9η 
θέση στο μήκος με 6,07 μ.
Η Ολίβια τερμάτισε στην πρώτη θέση της 
δεύτερης τελικής σειράς με 11.38, συ-
ντρίβοντας το ατομικό της ρεκόρ (11.45). 
Το παγκύπριο ρεκόρ ανήκει στην Άννα-
Ραμόνα Παπαϊωάννου με 11.25 από τον 
Ιούνιο του 2016. Η Παπαϊωάννου έχει 
τρέξει άλλες δύο φορές 11.36, στο Ευρω-
παϊκό του Άμστερνταμ την ίδια χρονιά και 

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη 
Στάρα Ζαγόρα το 2015, ενώ στο Παγκόσμιο 
του Πεκίνου (2015) έτρεξε τα 100 μ. σε 
11.38. Προηγούμενη κάτοχος του παγκύ-
πριου ρεκόρ ήταν η Μαρίλια Γρηγορίου, 
με 11.33 από τους Πανελλήνιους Αγώνες 
του 2004 στην Αθήνα και δεν είχε τρέξει 
ποτέ άλλη φορά τόσο γρήγορα ή κάτω από 
11.40. Η τρίτη καλύτερη επίδοση ανήκει 
στην κορυφαία μας σπρίντερ, την Ελένη 
Αρτυματά, με 11.37 από το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα του Βερολίνου το 2009. Ούτε 
η Αρτυματά είχε ξανά τέτοια επίδοση. Άρα 
το 11.38 είναι ταυτόχρονα και η 6η κορυ-
φαία επίδοση για Κύπρια αθλήτρια!
Σε δήλωσή της στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ-
ΑΣ, η Ολίβια είπε: «Μετά τα 200 μ. σε μια 
εβδομάδα έκανα ατομικό και στα 100 μ., 
κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενη. Είμαι 
σε καλή φυσική κατάσταση και φαίνεται 
στους χρόνους μου πόσο σκληρά δουλεύω. 
Ελπίζω να συνεχίσω έτσι καλά και να βελτι-
ώνομαι σιγά - σιγά, για να φτάσω στον με-
γάλο μου στόχο! Νιώθω ότι αυτήν τη στιγμή 
ο χρόνος είναι σύμμαχός μου. Στο μίτινγκ 
μπορεί να μην έτρεξα στον τελικό, αλλά 
έκανα την κούρσα μου σε πολύ καλό χρόνο 
και αυτό είναι που έχει σημασία». Η Ολίβια 
Φωτοπούλου, το Σάββατο 15 Μαΐου είχε 
κάνει ατομικό ρεκόρ στα 200 μ. με 23.48.
Oi δίδυμες αδελφές Φωτοπούλου εδώ 
και δύο χρόνια προπονούνται με τον Ρά-
φαελ Μπλάνκερ Αλκαντούδ, στη Valencia 
Club Atletismo στην Ισπανία.

ΤΑ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ ΤΏΝ ΑΘΛΗΤΏΝ 
ΤΟΥ ΓΣΠ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥΣ

Από τις επιδόσεις των αθλητών του ΓΣΠ, στα Παγκύπρια 
Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών, τα οποία πραγματο-
ποιήθηκαν στη Λεμεσό, στις 9 και 10 Ιουνίου, ξεχωρίζουν οι 
νίκες τις Ολίβιας Φωτοπούλου στα 100 μέτρα και στα 200 μέ-
τρα (κατέρριψε και το ατομικό της ρεκόρ, καλύπτοντας την 
απόσταση σε 23.38)! 
Η Ολίβια θα συμμετάσχει ακολούθως στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Ομάδων και στο Βαλκανικό, με την ελπίδα να κερδίσει 
συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Επίσης, από τους Παγκύπριους, ξεχωρίζουν οι νίκες της Με-
ρόπης Παναγιώτου στα 1500μ. και στα 5000μ, όπως και η 
πρώτη και δεύτερη θέση της Καλλιόπης Κουντούρη στα 800μ. 
και στα 400μ. αντίστοιχα. Η Κουντούρη είχε χρόνο στα 800μ. 
2:12.91. Ξεχωρίζουν επίσης και η νίκη της Φιλίππας Φωτο-
πούλου στο μήκος με 6.38μ. και της Χρυστάλλας Χατζηπολυ-
δώρου στα 3000Μ ΣΤΙΠΛ (για 4η συνεχόμενη χρονιά) 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στα 800μ. Ανδρών, τρεις αθλητές του 
ΓΣΠ τερμάτισαν στις τρεις πρώτες θέσεις, με τον Σταύρο Σπύ-
ρου να κερδίζει και να πέφτουν σχεδόν μαζί οι Αντρέας Μι-
σιάρα και Χρίστος Δημητρίου, τερματίζοντας και οι τρεις στο 
ίδιο δευτερόλεπτο! 
Ο πρωταθλητής μας στη δισκοβολία, Απόστολος Παρέλλης, με 
βολή στα 60.68μ. κατέκτησε την πρώτη θέση, και αναδείχθηκε 
πρωταθλητής Κύπρου για 15η συνεχόμενη χρονιά.
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200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (+0,1 μ/δ)
1η Ολίβια Φωτοπούλου (ΓΣΠ) 23.38

800Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1ος Σταύρος Σπύρου (ΓΣΠ) 1:50.01

2ος Αντρέα Μισιάρα (ΓΣΠ) 1:50.72

3ος Χρίστος Δημητρίου (ΓΣΠ) 1:50.80

800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ) 2:12.91

5.000Μ. ΑΝΔΡΩΝ
2ος Νικόλας Φράγκου (ΓΣΠ) 15:30.32

3ος Πέτρος Κουσής (ΓΣΠ) 15:56.73

5.000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Μερόπη Παναγιώτου (ΓΣΠ) 17:58.93

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Νάταλυ Ιωάννου (ΓΣΠ) 12,09μ.

2η Στέλλα Νεοφύτου (ΓΣΠ) 12,04μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2η Μαρία Αριστοτέλους (ΓΣΠ) 3,60μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3η Στυλιάνα Κυριακίδου (ΓΣΠ) 40,50μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
3ος Δημήτρης Γρηγορίου (ΓΣΠ) 55,28μ.

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1ος Γ.Σ. Παγκύπρια 3:41.45

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2ος Γ.Σ. Παγκύπρια 4:01.19

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (+0,3 μ/δ)
1η Ολίβια Φωτοπούλου (ΓΣΠ) 11.55

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1ος Γεώργιος Χωραττά (ΓΣΠ) 48.84

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2η Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ) 54.98

1.500Μ. ΑΝΔΡΩΝ
2ος Παναγιώτης Μιχαηλίδης (ΓΣΠ) 4:00.19

3ος Αντρέα Μισιάρα (ΓΣΠ) 4:00.29

1.500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Μερόπη Παναγιώτου (ΓΣΠ) 4:22.51

2η Ναταλία Ευαγγελίδου (ΓΣΠ) 4:24.19

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΑΝΔΡΩΝ
1ος Νικόλας Φράγκου (ΓΣΠ) 9:09.14

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (ΓΣΠ) 11:08.48

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Φιλίππα Φωτοπούλου (ΓΣΠ) 6,38μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
2ος Ανδρέας Χρυσάνθου (ΓΣΠ) 14,80μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
2ος Ανδρέας Καζαμίας (ΓΣΠ) 4,80μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2η Στυλιάνα Κυριακίδου (ΓΣΠ) 13,07μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος Απόστολος Παρέλλης (ΓΣΠ) 60,68μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Χρυστάλλα Κυριάκου (ΓΣΠ) 62,01μ.

3η Αιμιλία Κολοκοτρώνη (ΓΣΠ) 56,46μ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΝΔΡΕΣ

1ος Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 119,5β.

2ος Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ 113,5β.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1ος Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ 166,0β.

2ος Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 133,0β.

Παγκύπρια 
Πρωταθλήματα 
Έφήβων / Νεανίδων
Δύο Κύπριοι αθλητές εξασφάλισαν συμ-
μετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις του 
καλοκαιριού, κατά τη διάρκεια της πρώτης 
ημέρας των Prestige Group Παγκύπρι-
ων Πρωταθλημάτων Εφήβων / Νεανίδων 
(κάτω των 20 ετών), που διεξήχθη στο 
«Λανίτειο Στάδιο» Λεμεσού το Σάββατο 8 
Μαΐου. Θέση για το Παγκόσμιο κάτω των 
20 ετών του Ναϊρόμπι έκλεισε ο Γρηγόρης 
Νικολάου στο Τριπλούν, ενώ παρών στο 
Ευρωπαϊκό Κ20 θα είναι ο Ιωσήφ-Μιχάλης 
Παπά στη Δισκοβολία.
Από τα υπόλοιπα παιδιά που έδωσαν τον 
δικό τους αγώνα, στη διάρκεια της πρώτης 
ημέρας των Prestige Group Παγκύπριων 
Πρωταθλημάτων Εφήβων / Νεανίδων, ξε-
χώρισε με τον χρόνο του ο Χρίστος Ασσιώ-
της του ΓΣΠ. Ο αθλητής του Μηνά Αλοζίδη 
κάλυψε την απόσταση των 400 μ. σε 49.02.

Αθλητές ΓΣΠ
 • 100 μ. ΕΦΗΒΩΝ (-1,4 μ/δ): Δεύτερος ο 
Εμμανουήλ Χριστοδούλου (ΓΣΠ) 11.20.
 • 100 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ (-2,0 μ/δ): Τρίτη η 
Σταύρια Τούμπα (ΓΣΠ) 12.93
 • 400 μ. ΕΦΗΒΩΝ: Πρώτος ο Χρίστος 
Ασσιώτης (ΓΣΠ) 49.02
 • 400 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Τρίτη η Μαρία Αχιλ-
λέως (ΓΣΠ) 1:01.51
 • 1.500 μ. ΕΦΗΒΩΝ: Πρώτος ο Αναστάσι-
ος Κουσής (ΓΣΠ) 4:06.26
 • 1.500 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Πρώτη η Βικτώρια 
Ανδρέου (ΓΣΠ) 4:56.55 και δεύτερη η Μα-
ρία Νικολάου (ΓΣΠ) 5:08.33.
 • 110 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (-0,9 μ/δ): 
Πρώτος ο Χρίστος Οικονομίδης (ΓΣΠ) 
15.03.
 • 100 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (-1,3 μ/δ): 
Τρίτη η Έλενα Σιηπιλλή (ΓΣΠ) 14.81
 • ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ: Τρίτος ο Σάββας 
Σαλάτας (ΓΣΠ) 4,00 μ.
 • ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Πρώτη η Στέλ-
λα Νεοφύτου (ΓΣΠ) 12,08 μ.
 • ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ: Πρώτος ο Ιω-
σήφ-Μιχάλης Παπά (ΓΣΠ) 56,77 μ. και τρί-
τος ο Κυριάκος Γενεθλή (ΓΣΠ) 48,09 μ.
 • ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ: Δεύτερος ο 
Δημήτρης Παναγιώτη Γρηγορίου (ΓΣΠ) 
62,21μ.
 • 4Χ100 μ. ΕΦΗΒΩΝ: Πρώτος ο Γ.Σ. Πα-
γκύπρια 43.53
 • 4Χ100 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Πρώτος ο Γ.Σ. Πα-
γκύπρια 50.02
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Πολύτιμα μετάλλια, καθώς επίσης διπλώματα, που με τόσο μόχθο κέρ-
δισε σε Μεσογειακούς, Βαλκανικούς και άλλους αγώνες, δώρισε για το 
Μουσείο ΓΣΠ ο Βασίλης Χειμωνής. Ο δρομέας αντοχής του ΓΣΠ είχε 
καταγράψει 19 πρώτες νίκες σε 24 χρόνια σε τρία αγωνίσματα δρόμου 
(5.000 μ., 10.000 μ. και Μαραθώνιο). Ήταν ο αθλητής που κατάφερε να 
καταρρίψει το παγκύπριο ρεκόρ του θρυλικού μαραθωνοδρόμου Στέλι-
ου Κυριακίδη.
Ο Βασίλης Χειμωνής γεννήθηκε στο Δάλι το 1952 και άρχισε να ασχο-
λείται με τον αθλητισμό στο δημοτικό σχολείο. Συμμετείχε σε αγώνισμα 
δρόμου ταχύτητας. Δεν διακρίθηκε, γιατί απλούστατα δεν ήταν το αγώ-
νισμά του.
Αργότερα, στα γυμνασιακά του χρόνια, στο Λύκειο Νεοκλέους αρχικά 
και ύστερα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, είχε καθοδήγηση από εκπαιδευ-
τικούς γυμναστές, τον Αντώνη Παγούρα, τον Βάσο Κωνσταντίνου και 
τον Μελέτιο Παπαχριστοφόρου, οι οποίοι τον παρότρυναν να τρέχει σε 
αγώνες δρόμου αντοχής. Οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες του ήρθαν στα 15 
του χρόνια, όταν κέρδισε τη δεύτερη θέση στους Περιφερειακούς Μαθη-
τικούς Αγώνες στη Λευκωσία. Στη συνέχεια κατέκτησε την πρώτη θέση 
σε Παγκυπρίους Μαθητικούς Αγώνες στη Λεμεσό το 1969. Ο Βασίλης 
Χειμωνής αφηγήθηκε στον δρα Χρύσανθο Χρυσάνθου, επιστημονικό συ-
νεργάτη του ΓΣΠ, τα πρώτα του βήματα σε αγώνες δρόμου.
«Ήταν λάτρης των αγώνων ανωμάλου δρόμου ο Μελέτιος Παπαχριστο-
φόρου, γι' αυτό μας έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα η ώρα 10 το πρωί είτε 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία, είτε στη Μακεδονίτισσα, εκεί που είναι 
σήμερα το Μακάρειο Στάδιο, για προπόνηση. Το 1970 πήγαμε σε Πανελ-
ληνίους Μαθητικούς Αγώνες στην Καλογρέζα. Κέρδισα και εκεί. Φάνηκε 
ότι είχα ταλέντο σε αγώνες αντοχής» σημείωσε ο Βασίλης Χειμωνής.
Έβλεπε άλλους συμμαθητές του που πήγαιναν στο στάδιο ΓΣΠ, λίγο έξω 
από τα τείχη της Λευκωσίας, και αποφάσισε να κάνει το ίδιο. Στο ΓΣΠ τον 
ανέλαβε ο Ντίνος Μιχαηλίδης, γυμναστής και προπονητής, μέχρι πρό-
σφατα πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. 
«Τότε ήταν που ένιωσα ότι έκανα πραγματικά συστηματική προπόνηση. 
Ο κ. Ντίνος ήταν απαιτητικός στις προπονήσεις, αλλά με φρόντιζε. Επει-
δή ήμουν από χωριό, μου προσέφεραν και φαγητό στο ΓΣΠ», αναφέρει 
ο Βασίλης Χειμωνής και συνεχίζει: 
«Ήρθε η ώρα να πάμε σε Πανελληνίους Εφηβικούς Αγώνες το 1971. Θα 
συμμετείχα στον αγώνα δρόμου 3.000 μ. Μπήκα στο Καραϊσκάκειο στά-
διο για πρώτη φορά και είδα το τεράστιο ταμπλό. Μου γεννήθηκε πολύ 
έντονη επιθυμία να δω εκεί γραμμένο το όνομά μου. Ξεκίνησε η κούρ-
σα. Έτρεξα εξαιρετικά και έκανα φοβερό φίνις. Γύρισα και κοίταξα το 
ταμπλό. Έγραφε: "1ος Χειμωνής Βασίλειος 8.41.2 Νέο ρεκόρ αγώνων". 
Μόλις το είδα, ένιωσα να πετώ από τη χαρά μου».
Ακολούθησαν πολλές άλλες νίκες για τον Βασίλη Χειμωνή. Το 1971 ανα-
δείχθηκε νικητής στους Παγκυπρίους Αγώνες Ανδρών που πραγματο-
ποιήθηκαν στο στάδιο ΓΣΖ. Έτρεξε μετά στους Βαλκανικούς Εφηβικούς 
Αγώνες με την εθνική ομάδα της Ελλάδας και κέρδισε τη δεύτερη θέση 
με νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων. Θυμάται ο Βασίλης Χειμωνής:
«Μετά από εκείνες τις επιτυχίες, με ζήτησαν να πάω στην Ελλάδα, για-
τί είχαν φέρει διάσημο προπονητή, τον Ούγγρο Μίχαϊ Ιγκλόι. Πήγα και 
έμενα σε ξενώνες στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο τρόπος προπόνησης του 
Μίχαϊ Ιγκλόι όμως δεν ταίριαζε με την ιδιοσυγκρασία μου. Μας έβαζε να 
τρέχουμε αμέτρητα χιλιόμετρα και μας ξεθέωνε. Εγώ ήθελα να μπαίνω 
στο γήπεδο και να τρέχω με κέφι. Ενώ με τον Ιγκλόι μόλις που με κρα-
τούσαν τα πόδια μου προτού αρχίσει ο αγώνας. Το 1975 είχα επιτυχίες 
βέβαια με προπονητή τον Ιγκλόι. Έτρεξα σε Μαραθώνιο στην Πολωνία 

και τερμάτισα πρώτος. Έκανα και πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά αντί να με 
ξεκουράσει, ο Μίχαϊ Ιγκλόι με έβαζε και πάλι σε σκληρή προπόνηση. 
Κέρδισα στον αγώνα δρόμου 10.000 μ. στους Πανελληνίους Αγώνες και 
έκανα πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα δρόμου 5.000 μ. στα Τσικλητήρεια. 
Μετά από αυτά ένιωθα ότι δεν πήγαινε άλλο. Ήμουν καταπονημένος, 
έπασχα από υπερκόπωση. Έρχονταν όμως οι Βαλκανικοί. Και πάλι 
σκληρή προπόνηση. Έκανα το λάθος και πήρα καινούργια παπούτσια. 
Μου έκοψαν τα πόδια. Έστω και έτσι όμως κέρδισα το αργυρό μετάλλιο 
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας το 1975. Ούτε και τότε ο Ιγκλόι με άφη-
σε να ξεκουραστώ».
Αισθανόταν ότι κατέρρεε ο οργανισμός του. Το έβλεπαν και οι γιατροί, 
αλλά φοβούνταν να πουν οτιδήποτε στον Ιγκλόι. Είχε φτάσει μέχρι το 
σημείο που την τσάντα του την κουβαλούσαν συναθλητές του, γιατί δεν 
άντεχε να κρατά βάρος. Εννοείται ότι δεν έτρεχε για τα χρήματα, αλλά 
ένιωθε υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που είχαν διευθετήσει 
την εισδοχή του στην Ακαδημία Φυσικής Αγωγής χωρίς εξετάσεις, λόγω 
των μεγάλων του επιτυχιών στον αθλητισμό. Εξάλλου, όπως αναφέρει ο 
ίδιος: «Αισθανόμασταν ότι κάναμε ηρωικές πράξεις με το να πετύχουμε 
νίκες στον αθλητισμό. Ήμασταν γαλουχημένοι με τους αγώνες της Κύ-
πρου για ελευθερία».

Συναρπαστική κούρσα
Ο Βασίλης Χειμωνής, αν και καταπονημένος, δεν μπορούσε να λείψει 
από την εθνική ομάδα της Ελλάδας που θα συμμετείχε στους Μεσογει-
ακούς Αγώνες στο Αλγέρι το 1975. Στο διάστημα που βρίσκονταν εκεί, 
μέχρι να έρθει η μέρα για τη διεξαγωγή του αγωνίσματος του Μαραθω-
νίου, ο Μίχαϊ Ιγκλόι έκανε σκληρή προπόνηση στους αθλητές. Έτρεχαν 
και πάλι αμέτρητα χιλιόμετρα, σε συνθήκες καύσωνα.
Ξημέρωσε η μέρα για τον Μαραθώνιο και ο Ιγκλόι είπε στον Βασίλη Χει-
μωνή να πάει να τρέξει 10.000 μ. Για προθέρμανση! Δεν μπορούσε να 
κάνει κάτι τέτοιο. Εξάλλου στριφογύριζε στο μυαλό του η παρότρυνση 
που είχε από ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν ότι βρισκόταν στα όριά του 
από την υπερκόπωση: «Πήγαινε και μην τρέξεις στο κάτω-κάτω!». 
Βγήκε έξω από το στάδιο ο Βασίλης Χειμωνής, έκανε λίγη προθέρμανση 
και έκατσε κάπου να περάσει ώρα. Με την επιστροφή του στο στάδιο 
για την έναρξη του αγώνα, τον είδε ο Ιγκλόι και τον ρώτησε «μα, πού 
ήσουν;». «Outside, outside...», του απάντησε. Στάθηκαν οι αθλητές στη 
γραμμή και δόθηκε το σήμα για την εκκίνηση του Μαραθωνίου. Τα όσα 
αφηγείται ο Βασίλης Χειμωνής θα μπορούσαν κάλλιστα να γυριστούν σε 
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Με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια η ειδική 
επιτροπή για τη δημιουργία του Μουσείου 
του ΓΣΠ συνεχίζει το έργο της συλλογής 
αντικειμένων τα οποία θα εκτίθενται.
Το Μουσείο ΓΣΠ θα δημιουργηθεί σε χώρο 
του υφιστάμενου Αθλητικού Κέντρου ΓΣΠ 
στον Στρόβολο, ο οποίος θα διαμορφωθεί 
κατάλληλα με βάση σχέδια που εκπονεί ο 
αρχιτέκτονας Αλέκος Φιλίππου.  Όπως μας 
ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΓΣΠ και 
πρόεδρος της Επιτροπής για τη δημιουργία 
του Μουσείου, Γιώργος Μιτσίδης, είχε τεθεί 
ως στόχος να λειτουργήσει το Μουσείο πριν 
από το τέλος του χρόνου, αλλά αυτό άλλα-
ξε πλήρως λόγω των εμποδίων που έβαλε 
υποχρεωτικά η πανδημία Covid-19. Η συ-
γκέντρωση του απαραίτητου υλικού, η εξα-
σφάλιση αδειών, η ολοκλήρωση του σχεδι-
ασμού και των κατασκευαστικών εργασιών 
συνεχίζονται με πιο αργούς ρυθμούς.
Σύμφωνα με τον ερευνητή δρα Χρύσαν-
θο Χρυσάνθου, τα βασικά εκθέματα του 
Μουσείου θα είναι διάφορα τεκμήρια της 
ιστορίας του ΓΣΠ, όπως έπαθλα, ασπίδες, 
κύπελλα, μετάλλια, αθλητικές φανέλες, 

αθλητικά παπούτσια, διάφορα αντικείμενα 
από το παλαιό στάδιο του ΓΣΠ, ντοκουμέντα, 
διπλώματα, επιστολές, έγγραφα, φωτογρα-
φίες βεβαίως κ.λπ. Επίσης, θα αξιοποιηθούν 
σε μεγάλο βαθμό και οι νέες τεχνολογίες με 
την προβολή οπτικοακουστικού υλικού, με 
διαδραστικές οθόνες κ.ά.
Ο δρ Χρυσάνθου έχει τον βασικό ρόλο για τη 
συλλογή και αρχειοθέτηση των εκθεμάτων 
και πραγματοποιεί τις ανάλογες συνεντεύ-
ξεις και συναντήσεις με τους δωρητές.
Ήδη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου δη-
μοσιεύθηκαν συγκινητικές στιγμές από 
την παράδοση υλικού από παλιούς αθλη-
τές του ΓΣΠ στον γενικό διευθυντή Φοί-
βο Κωνσταντινίδη, όπως η φανέλα με 
την οποία έγραψε ιστορία στον κυπριακό 
αθλητισμό ο μαραθωνοδρόμος Ευθύμιος 
Λοϊζή. Ο περίφημος μαραθωνοδρόμος 
φορούσε τη φανέλα αυτή και το 1975, όταν 
ανέβηκε στο βάθρο των νικητών για να 

παραλάβει από τον τότε υπουργό Παιδεί-
ας (και πρώην αθλητή του ΓΣΠ) Ανδρέα 
Μικελλίδη, το έπαθλό του. Είχε καταλάβει 
την τρίτη θέση στον αγώνα δρόμου 3000 
μ. με φυσικά εμπόδια - στιπλ, ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε στη Δεκέλεια. Ο Ευ-
θύμιος Λοϊζή αφιέρωσε 42 χρόνια στον 
στίβο κερδίζοντας πλήθος μεταλλίων και 
επάθλων σε αγώνες μαραθωνίου και δρό-
μων μεγάλων αποστάσεων.
Στην ευγενή χειρονομία να δωρίσει τρεις 
φανέλες που φορούσε ως αθλητής προέβη 
και ο Θεόδωρος Χαραλάμπους, o οποίος δι-
ετέλεσε αθλητής του ΓΣΠ σε αγώνες δρόμου 
την περίοδο 1969-1974. Οι φανέλες αυτές 
έχουν τη δική τους ιστορία. Η μία ανάγεται 
στην εποχή που ήταν αθλητής του Γυμνασί-
ου Κύκκου Αρρένων, την άλλη τη φορούσε 
ως αθλητής της μεικτής ομάδας της Κύπρου, 
εξ ου και η επιγραφή ΤΕΣΚ (Τοπική Επιτρο-
πή ΣΕΓΑΣ Κύπρου), ενώ η τρίτη ήταν του 
συλλογικού κλασικού αθλητισμού πρώτης 
κατηγορίας Ηνωμένου Βασιλείου Highgate 
Harriers, του οποίου υπήρξε αθλητής το 
1975-1976.

Προχωρεί το έργο δημιουργίας του Μουσείου ΓΣΠ

κινηματογραφική ταινία:
«Ξεκινήσαμε. Βγήκαμε από το στάδιο οι αθλητές και πάλιωνα μέσα μου 
με τις σκέψεις, από τη μια να σταματήσω, από την άλλη όμως τι θα έλεγε 
ο άνθρωπος που με εμπιστεύτηκε και με βοήθησε να μπω στην Ακαδη-
μία Φυσικής Αγωγής. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, σύμβουλος 
του πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, για αθλητικά θέμα-
τα. Ήταν κι εκείνος στο Αλγέρι και μου είπε "κοίτα να τρέξεις καλά σή-
μερα, ε!". Πολύ καλός άνθρωπος. 
» Μετά από λίγα χιλιόμετρα, άρχισε μια κατηφόρα που δεν τέλειωνε. Με 
προσπερνούσαν ο ένας μετά από τον άλλο οι ανταγωνιστές μου αθλητές. 
Αφού τρέξαμε 12-13 χιλιόμετρα, είδα από μακριά αμπέλια και σκεφτό-
μουν ότι ήταν καλός τόπος για να σταματήσω. Τα προσπέρασα. 
» Στα περίπου 17,5 χιλιόμετρα ένα από τα αγόρια που στέκονταν σε ση-
μεία με ποτά για τους μαραθωνοδρόμους, αποφάσισε ότι χρειαζόμουν 
λίγη δροσιά και μου έριξε νερό με τον κουβά. Με έκανε μούσκεμα! 
Έβγαλα τη φανέλα, έτσι όπως έτρεχα, την έστυψα να φύγει το νερό και 
την ξαναφόρεσα. Με έβλεπε ο αστυνομικός που μας συνόδευε με τη 
μοτοσυκλέτα και χαμογελούσε. 
» Στα 20 χιλιόμετρα ένιωθα ότι θα έκανε έκρηξη το κεφάλι μου από τον 
πόνο, ότι ήταν να πάθω κανένα εγκεφαλικό. Να σταματήσω; Φτάσαμε 
στα 21 χιλιόμετρα, που κάναμε επαναστροφή προς το στάδιο. Βρισκό-
μασταν στα μισά του μαραθωνίου δρόμου. Άντε, να πλησιάσω λίγο στο 
στάδιο και βλέπουμε... 
» Στα 23,5 χιλιόμετρα άρχισα να προσπερνώ ομάδες αθλητών των 5-6 
ατόμων. Διερωτώμουν κι εγώ τι είχαν πάθει. Μετά κατάλαβα. Η κατη-
φόρα στην επιστροφή είχε μετατραπεί σε... ανηφόρα και φυσικά είχαν 
αρχίσει να κουράζονται! Εγώ έτρεχα εντελώς μηχανικά.
» Όπως προχωρούσα, συνάντησα Ελλαδίτες ποδηλάτες που είχαν βγει 
από το στάδιο για προπόνηση. Μου φώναξαν. "Τρέχα, Χειμωνή, τρέχα! 

Είσαι τέταρτος! Ο τρίτος είναι πολύ κοντά...". Σουρούπωνε ήδη και κοίτα-
ζα μήπως τον διακρίνω. Πράγματι, τον είδα. Σκέφτηκα να του κάνω αυτό 
που λέμε στην αθλητική αργκό "αλλαγή". Τον προσπέρασα με τρόπο που 
ήταν σαν να του έλεγα "εγώ είμαι καλά και πάω για το μετάλλιο". Αυτό 
συνέβη στα 26 χιλιόμετρα. Έμεναν όμως ακόμη 16 χιλιόμετρα! Στην 
ανηφόρα! Έγνεψα στον αστυνομικό με τη μοτοσυκλέτα: " Έχει κι άλλην 
ανηφόρα ακόμα;". Κι εκείνος με εμψύχωνε: "Προχώρα, προχώρα και 
φτάνεις".
» Κάποια στιγμή τέλειωσε η ανηφόρα. Έμειναν ακόμη 5-6 χιλιόμετρα. 
Έξω από το στάδιο είχε συγκεντρωθεί κόσμος που περίμενε τους μαρα-
θωνοδρόμους. Μεταξύ τους ήταν και Ελλαδίτες συναθλητές μου. Μόλις 
με είδαν, τρελάθηκαν από τη χαρά τους και άρχισαν να φωνάζουν. Εκεί-
νη τη στιγμή ένιωσα δυνατός. Μπαίνοντας στο στάδιο πήγα να κάνω γρή-
γορο φίνις, γιατί είχα αυτό το πλεονέκτημα. Αλλά μετά είπα στον εαυτό 
μου "πήγαινε χαλαρά, μπας και πάθεις τίποτε τελευταία στιγμή, καμιά 
κράμπα ή οτιδήποτε άλλο". Και τερμάτισα τρίτος».
Έτσι ο Βασίλης Χειμωνής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσο-
γειακούς Αγώνες το 1975 στο Αλγέρι. Ήταν μεγάλη επιτυχία και για τον 
ίδιο και για την εθνική Ελλάδας, αλλά και για την Κύπρο, όπως επίσης 
για τον ΓΣΠ, τον σύλλογο που τον ανέδειξε.
Ο Βασίλης Χειμωνής ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία του ως αθλητής το 
2000. Μέχρι τότε συμμετείχε στους Παγκυπρίους Αγώνες με τη φανέλα 
του ΓΣΠ επί 31 χρόνια, από το 1969. Ανελλιπώς! Με τις νίκες του δημι-
ούργησε μεγάλη συλλογή από μετάλλια και διπλώματα. Ορισμένα από 
αυτά, μεταξύ των οποίων και τα πιο σημαντικά, θα κοσμούν τις προθή-
κες τού υπό σύσταση Μουσείου ΓΣΠ, στο οποίο τα χάρισε ο Βασίλης 
Χειμωνής με τη γενναιοδωρία που τον χαρακτηρίζει. Ο ίδιος ανέδειξε 
πολλά ταλέντα σε αγώνες δρόμου αντοχής και ημιαντοχής ως γυμνα-
στής σε σχολεία και ως προπονητής του ΓΣΠ.

ΘΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ ΣΤΟΝ 
ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΆΘΛΉΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ 
Το 82ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας, ολοκληρώθηκε μετά 
από μια μακρά και δύσκολη διαδρομή, την οποία επηρέασαν τα μέ-
τρα προστασίας από την πανδημία Covid-19.
To Πρωτάθλημα 2020-2021 άρχισε στις 21 Αυγούστου 2020 και ολο-
κληρώθηκε στις 29 του Μάη 2021. Ο αγώνας ΑΠΟΕΛ - Ερμή ήταν 
το τελευταίο ματς της σεζόν που φιλοξενήθηκε στο Στάδιο ΓΣΠ της 
πρωτεύουσας και το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου. Ο τε-
λικός του Κυπέλλου Κύπρου, μεταξύ Ανόρθωσης και Ολυμπιακού 
Λευκωσίας, διεξήχθη στο ΓΣΠ στις 14 Μαΐου 2021.
Ήταν μια αγωνιστική χρονιά με πολλές ιδιαιτερότητες, με τους πε-
ρισσότερους αγώνες να πραγματοποιούνται εν μέσω καραντίνας και 
χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες. Ήταν, επίσης, η πρώτη χρονιά στην 
οποία χρησιμοποιήθηκε το VAR (από τη 14η αγωνιστική και μετά) 
στα κυπριακά γήπεδα για τους σκοπούς του Παγκύπριου Πρωταθλή-
ματος. Στο ΓΣΠ το VAR είχε χρησιμοποιηθεί παλαιότερα για διεθνείς 
αναμετρήσεις. Το Πρωτάθλημα το κατέκτησε η Ομόνοια Λευκωσίας 
και μαζί με την Κυπελλούχο Ανόρθωση, τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ 
θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της 
επόμενης αγωνιστικής περιόδου, οι υποχρεώσεις για τις οποίες θα 
αρχίσουν τον ερχόμενο Ιούλιο. 
Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Ομόνοια θα είναι η μοναδική εκ-
πρόσωπος της Κύπρου στο Champions League. Οι πράσινοι φέτος 
συμμετέχουν ως πρωταθλητές στην κορυφαία διασυλλογική διοργά-
νωση και θα αρχίσουν το ευρωπαϊκό οδοιπορικό τους από τον δεύτε-
ρο προκριματικό γύρο (Β’ προκριματικός γύρος Champions League, 
κλήρωση στις 16 Ιουνίου 2021. Πρώτο παιχνίδι: 20-21 Ιουλίου 2021. 
Δεύτερο παιχνίδι: 27-28 Ιουλίου 2021), δηλαδή κέρδισαν έναν γύρο 
σε σχέση με πέρυσι.
Η αγωνιστική δράση για τη σεζόν 2021-2022 θα επιστρέψει στο στά-
διο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ, τον Ιούλιο, με τους ευρωπαϊκούς αγώ-
νες και φιλικά προετοιμασίας των ομάδων που το χρησιμοποιούν 
ως έδρα ενώ στις 13 Ιουλίου θα φιλοξενήσει το Super Cup μεταξύ 
Ομόνοιας - Ανόρθωσης. Το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 2021-2022, 
παρόλο που η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) δεν έδω-
σε ακόμα επίσημα στοιχεία, αναμένεται ότι θα αρχίσει το Σαββατοκύ-
ριακο 28-29 Αυγούστου 2021.

Εθνική
Ο επόμενος εντός έδρας αγώνας της Εθνικής Κύπρου θα είναι με τη 
Ρωσία στις 4 Σεπτεμβρίου 2021, στο ΓΣΠ. Νωρίτερα φέτος, με αντί-
παλο τη Σλοβακία, εντός έδρας, στις 24 Μαρτίου 2021 είχε αρχίσει τις 
υποχρεώσεις της η Εθνική στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου 2022. Ακολούθησε το ματς με τη Σλοβενία στις 30 Μαρτί-
ου. Το πρόγραμμα των εντός έδρας αγώνων:
 • 4.9.2021: Κύπρος - Ρωσία (16:00)
 • 8.10.2021: Κύπρος - Κροατία (21:45)
 • 11.10.2021: Κύπρος - Μάλτα (19:00)


