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Παγκύπριοι Κ20: Πολυνίκης Γυμναστικός 
Σύλλογος στους Έφηβους ο ΓΣΠ

ΣΕΛ. 4-5

Η Φιλίππα Φωτοπούλου κορυφαία 
στην Έυρώπη με την επίδοσή της 
να είναι η δέκατη καλύτερη στον 
κόσμο στο άλμα εις μήκος

Το ίνδαλμα των δισκοβόλων, 
Απόστολος Παρέλλης. 
Αφιέρωμα της ΚΟΈΑΣ στον 
πρωταθλητή του ΓΣΠ.

Η προσφορά 
του Παλλάδιου 
Νικολάου στον 
αγώνα 1955-1959 
μέσα από το βιβλίο 
του Χρύσανθου 
Χρυσάνθου 
που μόλις 
κυκλοφόρησε.

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 30 Απριλίου 2022, στο Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού, το 66ο Πα-
γκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων και το 53ο Νεανίδων, κάτω των 20 ετών, κατά τα οποία καταρρί-
φθηκαν τέσσερις επιδόσεις αγώνων και τρεις αθλητές εξασφάλισαν συμμετοχή σε διεθνείς δι-
οργανώσεις του καλοκαιριού. Πολυνίκης Γυμναστικός Σύλλογος στους Έφηβους αναδείχθηκε 
ο ΓΣΠ και στις Νεάνιδες ο Ολύμπια Λεμεσού. Στις Νεάνιδες ο ΓΣΠ κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

Κατά την 49η Γιορτή των Αρίστων Αθλητών 
της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) 
ο Γενικός Διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κων-
σταντινίδης, ανακηρύχθηκε πρεσβευτής Fair 
Play για το έτος 2022. Πρόκειται για διάκριση 
η οποία τιμά ιδιαιτέρως τον κ. Κωνσταντινίδη, 
αλλά και τον ίδιο τον ΓΣΠ.
Ο κ. Κωνσταντινίδης στην ομιλία του ευχαρί-
στησε τον ΚΟΑ και την ΚΟΕ για τη μεγάλη τιμή 
να τον ανακηρύξουν Πρεσβευτή Ευ Αγωνίζε-
σθαι - Fair Play της Κύπρου για το 2022. Στη 
συνέχεια τόνισε και τα εξής: «Η ανακήρυξή 
μου σε Πρεσβευτή του Ευ Αγωνίζεσθαι με τιμά 
ιδιαίτερα και παράλληλα με γεμίζει με ευθύνη. 
Για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με 
τον αθλητισμό, μια τέτοια τιμή έχει ιδιαίτερη 
σημασία. Το Ευ Αγωνίζεσθαι - Fair Play είναι 
κάτι το οποίο αποτελεί κατά τη γνώμη μου 
την πεμπτουσία του αθλητισμού και πρέπει να 
επιδεικνύεται από όλους. Η προσπάθεια και 
οι θυσίες στις οποίες υποβάλλονται οι αθλη-
τές μας για να μπορέσουν να μας αντιπροσω-
πεύσουν στο υψηλότερο επίπεδο, είναι κάτι το 
οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε και εμείς και 
εκείνοι οι οποίοι συναγωνίζονται μαζί τους, 
διότι είναι ακριβώς οι ίδιες θυσίες τις οποίες 
κάνουν και οι ίδιοι. Επομένως μόνο με το Ευ 
Αγωνίζεσθαι μπορούμε να πάμε μπροστά. Κύ-

Ο ΦΟΊΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΊΔΗΣ ΠΡΈΣΒΈΥΤΗΣ 
FAIR PLAY ΚΟΑ-ΚΟΈ 2022

ριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι η αθλητική 
παιδεία είναι αυτή η οποία οδηγεί στο Ευ Αγω-
νίζεσθαι - Fair Play και είμαι βέβαιος ότι η πο-
ρεία μας αυτή τη χρονιά σε συνεργασία με τον 
ΚΟΑ και την ΚΟΕ και το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύ-
πρου όπως και τους φίλους λειτουργούς του 
Τύπου των οποίων η συμβολή είναι τεράστια, 
θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω 
να έχουμε επιτυχία». 
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» 
εύχεται στον κ. Κωνσταντινίδη κάθε επιτυχία 
στον πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο που 
του έχει ανατεθεί.
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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, Τάκης Ταουσιάνης, 

Αντώνης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Κακογιάννης.

Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης20
20
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  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ) 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΕΑΣ 2022
ΜΑΪΟΣ

21.05 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 10.000 Μ.

21.05 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

21-22.05 ΜΑΤΣΕΙΑ

25.05 ΜΙΤΙΝΓΚ ΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

28-29.05 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ U23

29.05 ΧΑΝΙΑ 2022 ΧΑΝΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ

01.06 ΜΙΤΙΝΓΚ ΑΛΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗ

04.06 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΣΥΑΑ

04-05.06 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ

10.06 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΡΟΑΤΙΑ

11.06 ΑΜΚΕ ΣΤΙΒΟΥ ΜΑΛΤΑ

18-19.06 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U18)

18-19.06 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

18-19.06 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

25-26.06 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

25-26.06 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

30.06-05.07 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΚΙΝΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ

01-04.07 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  OΡAN/ΑΛΓΕΡΙΑ

02-03.07 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (OFF ROAD) ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ

02-03.07 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ U16

04-07.07  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ U18 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ/ΙΣΡΑΗΛ

13-14.07 ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ U18

15-24.07  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΕΓΚΟΝ/ΗΠΑ

16-17.07 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ

24-30.07 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ YOUTH OLYMPICS ΜΠΙΣΤΡΙΚΑ/ΣΛΟΒΑΚΙΑ
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Με πολύ θετικό τρόπο μπήκαν την 
άνοιξη στη σεζόν οι δίδυμες αδελ-
φές Φιλίππα και Ολίβια Φωτοπού-
λου, αθλήτριες του ΓΣΠ, οι οποίες 
προπονούνται στην Ισπανία.
Το Σάββατο 30 Απριλίου 2022 έλα-
βαν μέρος στον πρώτο γύρο του 
Πρωταθλήματος Συλλόγων Ισπανί-
ας, στο Αντουχάρ, εκπροσωπώντας 
τη Valencia Club Atletismo, την οποία βοήθησαν να κερδίσει το 
δικό της γκρουπ. Η Φιλίππα στο άλμα εις μήκος κατέλαβε την πρώ-
τη θέση με 6,61 μ. (άνεμος +0,2 μ/δ), σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ 
(είχε 6,58 μ.), ενώ παραμένει η τρίτη καλύτερη αθλήτρια στην Κύ-
προ, μετά τη Μαρούλα Λάμπρου (6,80 μ.) και τη Νεκταρία Παναγή 
(6,72 μ.). Η επίδοσή της είναι η κορυφαία στην Ευρώπη, και η δέ-
κατη καλύτερη στον κόσμο. Κατά σειρά τα άλματά της ήταν 6,29 μ., 
άκυρο, 6,24 μ., 6,51 μ., 6,61 μ. 

100 μέτρα 
Οι διοργανωτές τοποθέτησαν την Ολίβια στον τέταρτο διάδρομο 
και τη Φιλίππα στον όγδοο. Η Ολίβια κέρδισε με χρόνο 11.52’’ και 
η Φιλίππα πήρε τη δεύτερη θέση με 11.77’’. Η Ολίβια συμμετείχε 
και στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μ., τρέχοντας δεύτερη στη σειρά, 
βοηθώντας τη Βαλένθια να κατακτήσει την πρώτη θέση με 45.91’’. 
Η Valencia Club Atletismo που είναι η πολυνίκης του θεσμού με 
26 πρωταθλήματα Ισπανίας, στον δεύτερο γύρο του Πρωταθλή-

Η ΦΊΛΊΠΠΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΣΤΗΝ ΈΥΡΩΠΗ
Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΚΑΤΗ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΙΣ 

ΜΗΚΟΣ

ματος Συλλόγων (14 Μαΐου) θα αναμετρηθεί με τις Grupompleo 
Pamplona At, L’Hospitalet At και AA Catalunya, για την πρό-
κριση στην τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου. 
Στον πρώτο γύρο, οι 16 σύλλογοι της Α΄ Κατηγορίας (Division de 
Honor) ήταν χωρισμένοι σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων. Στον 
δεύτερο γύρο, με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου, θα γίνουν 
τέσσερις νέοι όμιλοι των τεσσάρων, με τις οκτώ κορυφαίες να 
περνάνε στον τελικό.
Η Φιλίππα και η Ολίβια χάρισαν πολύτιμους βαθμούς στη Βαλένθια 
(συνολικά 31), η οποία κέρδισε την πρώτη θέση με 235 βαθμούς. 
Η εξαιρετική παρουσία της Φιλίππα Φωτοπούλου την ανέδειξε ως 
την κορυφαία αθλήτρια της διοργάνωσης. Το 6,61 μ. της Φιλίππας 
ήταν η καλύτερη επίδοση και από τους τέσσερις ομίλους, ενώ το 
11.52’’ της Ολίβιας ήταν η τρίτη καλύτερη, που ουσιαστικά είναι η 
κορυφαία, αφού οι δύο πρώτες έγιναν με ευνοϊκό άνεμο +5,0 μ/δ!
Οι αδελφές Φωτοπούλου μέχρι τις 8 Μαΐου συνέχισαν την προετοι-
μασία τους στην Αθήνα και επέστρεψαν στην Κύπρο, για να λάβουν 
μέρος στο «Cyprus International Athletics Meeting», το οποίο θα 
διεξαχθεί στο Τσίρειο στις 10 Μαΐου. Αργότερα θα μεταβούν για 
να συνεχίσουν την προετοιμασία τους στην Αθήνα, καθώς η φετινή 
χρονιά περιλαμβάνει Μεσογειακούς και Κοινοπολιτειακούς Αγώ-
νες, με στόχο να διεκδικήσουν παρουσία στο Ευρωπαϊκό και το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο η Ολίβια Φωτοπού-
λου κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού 
στα 60 μ. με επίδοση 7.35.
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ΠΑΓΚΥΠΡΊΟΊ Κ20: ΠΟΛΥΝΊΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΊΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΈΦΗΒΟΥΣ Ο ΓΣΠ
Ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 30 
Απριλίου 2022, στο Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού, 
το 66ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων και 
το 53ο Νεανίδων, κάτω των 20 ετών, κατά τα 
οποία καταρρίφθηκαν τέσσερις επιδόσεις 
αγώνων και τρεις αθλητές εξασφάλισαν 
συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις του 
καλοκαιριού. Πολυνίκης Γυμναστικός Σύλ-
λογος στους Έφηβους αναδείχθηκε ο ΓΣΠ 
και στις Νεάνιδες ο Ολύμπια Λεμεσού.
Η Αιμιλία Κολοκοτρώνη του ΓΣΠ με μία 
έγκυρη βολή κέρδισε τη σφυροβολία νεα-
νίδων, αφού έριξε τη σφύρα της στα 61,21 
μ., καταρρίπτοντας και το ρεκόρ αγώνων, 
το οποίο ανήκε στη Χρυστάλλα Κυριάκου 
(57,77 μ.) από το 2015. Είναι κάτι το εξαι-
ρετικό για τον κυπριακό στίβο, ότι αυτήν τη 
στιγμή, με την τετράκιλη σφύρα, βρίσκονται 
στην κορυφή των επιδόσεων σε όλο τον κό-
σμο κάτω των 18 ετών δύο Κύπριες αθλήτρι-
ες. Η Βαλεντίνα Σάββα έχει ρίξει 61,37 μ. και 
η Αιμιλία Κολοκοτρώνη 61,21 μ.! Και οι δυο 
τους, στα 16 τους χρόνια, θα είναι παρούσες 
στο Ευρωπαϊκό Κ18 του Ισραήλ (4-7 Ιουλίου) 
και στο Παγκόσμιο Κ20 της Κολομβίας (1-6 
Αυγούστου 2022). Στο Παγκύπριο Νεανίδων 
η Σάββα κατετάγη δεύτερη με 58,63 μ.
Ο Εμμανουήλ Χριστοδούλου του ΓΣΠ εξα-
σφάλισε συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα κάτω των 20 ετών στο Κάλι. Ο 19χρο-
νος αθλητής του Ανδρέα Στεφάνου έτρεξε τα 
200 μ. σε 21.37’’ (άνεμος +0,5 μ/δ). Ο Χρι-
στοδούλου έκανε τη γρηγορότερη κούρσα 
της έως τώρα καριέρας του. Τα 21.37 απο-

τελούν, επίσης, νέα επίδοση αγώνων, καταρ-
ρίπτοντας το 21.5 του νυν γενικού διευθυντή 
της ΚΟΕΑΣ Αντώνη Γεωργαλλίδη (με χρονό-
μετρο χειρός) από το 1977 και το 21.79 του 
Στέφανου Ιωάννου από το 1999.
Την τρίτη επίδοση αγώνων κατά τη διάρκεια 
της δεύτερης ημέρας κατέγραψε η Νικολέττα 
Χρυσάνθου στο τριπλούν. Η 16χρονη αθλήτρια 
πήδηξε στα 12,47 μ., ξεπερνώντας τα 12,43 μ. 
της Θωμαΐδος Πολυδώρου από τους Παγκύ-
πριους Νεανίδων του 2002. Η Χρυσάνθου είχε 
εξασφαλισμένο το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18 
του Ισραήλ, από τον κλειστό στίβο, όταν έκανε 
12,22 μ. (όριο 12,20 μ.). 
Σύμφωνα με την ΚΟΕΑΣ, μέχρι στιγμής, 
επτά αθλητές και αθλήτριές μας εξασφά-
λισαν συμμετοχή για το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα κάτω των 20 ετών και 15 για το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών.
Τα πλήρη αποτελέσματα των Παγκύπρι-

ων Πρωταθλημάτων Εφήβων / Νεανίδων 
του 2022, στην ιστοσελίδα: https://cyprus.
opentrack.run/en-gb/x/2022/CYP/u20/. Φω-
τογραφίες: Savvides sportimages, ΚΟΕΑΣ 
Facebook.

Οι αθλητές του ΓΣΠ
200 Μ. ΕΦΗΒΩΝ (+0,5 μ/δ)
(1)  Εμμανουήλ Χριστοδούλου (ΓΣΠ) 
 (νέο ρεκόρ αγώνων)  21.37
800 Μ. ΕΦΗΒΩΝ
(3) Αλέξανδρος Κωνσταντίνου (ΓΣΠ)     2:02.38
800 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(2)  Μαρία Νικολάου (ΓΣΠ)                               2:20.39
(3)  Βικτώρια Ανδρέου (ΓΣΠ)                            2:20.84
5.000 Μ. ΕΦΗΒΩΝ
(2) Χαράλαμπος Θωμά (ΓΣΠ)                          18:17.33
5.000 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(2) Χρυσοβαλάντω Τούμπα (ΓΣΠ)                  20:00.83
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
(2) Ευάγγελος Πογιατζής (ΓΣΠ)                      57.00
(3) Χρίστος Οικονομίδης (ΓΣΠ)                       57.93
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(1) Χριστιάνα Μαρούχου (ΓΣΠ)                       1:04.75
ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(2) Δέσποινα Κωνσταντίνου (ΓΣΠ) 1,64 μ.
(3) Κλάρα Δέσποινα Παλληκαρίδη 
 (ΓΣΕ) 1,60 μ.
(3) Αθηνά Πελετιέ (ΓΣΠ)  1,60 μ.
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ
(3)  Σάββας Σαλάτας (ΓΣΠ) 3,80 μ.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(1) Αιμιλία Κολοκοτρώνη 
 (ΓΣΠ) (ν.ρ.αγ.)    61,21 μ.
4Χ400 Μ. ΕΦΗΒΩΝ
(2)  Γ.Σ. Παγκύπρια  3:30.26
4Χ400 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(1)  Γ.Σ. Παγκύπρια                                            4:05.03

https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2022/CYP/u20/
https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2022/CYP/u20/
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100 Μ. ΕΦΗΒΩΝ (-0,4 μ/δ)
(1)  Εμμανουήλ Χριστοδούλου (ΓΣΠ)             10.76
100 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ (-1,3 μ/δ)
(3)  Αναστασία Πολυκάρπου (ΓΣΠ) 12.76
400 Μ. ΕΦΗΒΩΝ
(2)  Ευάγγελος Πογιατζής (ΓΣΠ) 49.82
(3)  Χρίστος Ασσιώτης (ΓΣΠ) 50.07
400 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(2)  Ελεάνα Μαρία Ολύμπιος (ΓΣΠ)               1:00.50
1.500 Μ. ΕΦΗΒΩΝ
(1) Αναστάσιος Κουσής (ΓΣΠ)                         4:07.96
1.500 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(1)  Μαρία Νικολάου (ΓΣΠ)  5:01.74
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (-1,0 μ/δ)
(1)  Χρίστος Οικονομίδης (ΓΣΠ)   14.71
(3)  Αντώνης Νικολάου (ΓΣΠ)  18.83
3.000 Μ. ΣΤΙΠΛ ΕΦΗΒΩΝ
(3)  Χαράλαμπος Θωμά (ΓΣΠ) 10:55.03
3.000 Μ. ΣΤΙΠΛ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(1)  Χρυσοβαλάντω Τούμπα (ΓΣΠ)               12:26.91
(2)  Νεφέλη Θεοφίλου (ΓΣΠ)  13:11.55
ΥΨΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
(1)  Γεώργιος Γιαζός (ΓΣΠ) 2,06 μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(3)  Ευδοκία Αυγούστου (ΓΣΠ) 3,10 μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ
(1)  Μιχάλης Γιωργαλλέττος (ΓΣΠ) 14,15 μ.
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
(1)  Ιωσήφ - Μιχάλης Παπά (ΓΣΠ)  57,05 μ.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
(2)  Δημήτρης Γρηγορίου (ΓΣΠ) 59,39 μ.
4Χ100 Μ. ΕΦΗΒΩΝ
(1)  Γ.Σ. Πράξανδρος 43.40
(2)  Γ.Σ. Παγκύπρια  43.65
(3)  Γ.Σ. Κόροιβος  44.03

4Χ100 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(1)  Γ.Σ. Ευαγόρας 49.17
(2)  Γ.Σ. Παγκύπρια   49.62
(3)  Γ.Σ. Πράξανδρος                                         49.67
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
(1)  Γ.Σ. Παγκύπρια 134 β.
(2)  Γ.Σ. Ολύμπια 104 β.
(3)  Γ.Σ. Πράξανδρος 79 β.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(1)  Γ.Σ. Ολύμπια  134 β.
(2)  Γ.Σ. Παγκύπρια 116,5 β.
(3)  Γ.Σ. Ευαγόρας 82,5 β.

ΠΑΓΚΥΠΡΊΟΊ Κ20: ΠΟΛΥΝΊΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΊΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΈΦΗΒΟΥΣ Ο ΓΣΠ

Οι ρίψεις δεν συγκαταλέγονταν κατά το 
παρελθόν στα δυνατά αγωνίσματα του 
κυπριακού στίβου, αν εξαιρέσουμε τον 
αείμνηστο Λουκά Λουκά και τα παιδιά 
του Μιχάλη και Ηλία. Τα τελευταία, 
όμως, χρόνια ήρθε ένα παιδί από τη 
Λευκωσία να αποδείξει ότι με τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση, 
τη μελέτη, την επιμονή και την πίστη μπορείς να φτάσεις εκεί όπου 
δεν είχες τα εχέγγυα να ονειρευτείς. Ο Απόστολος Παρέλλης ανήκει 
στις εξαιρετικές περιπτώσεις της καταγραφής επιτυχιών εκτός των 
δεδομένων του κυπριακού στίβου, με συμμετοχές σε τελικούς Ολυ-
μπιακών Αγώνων, Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.
Από μικρός έδειξε το ταλέντο του, καθώς έγινε ο πρώτος Κύπριος 
αθλητής που έριξε στη δισκοβολία πάνω από 60 μέτρα, κι αυτό 
έγινε στις 4 Ιουνίου του 2009 (60,55 μ.), υπό τις οδηγίες του Κυ-
ριάκου Βασιλειάδη. Συνολικά έχει καταρρίψει εννέα φορές το 
παγκύπριο ρεκόρ στη δισκοβολία, φτάνοντάς το στο εντυπωσια-
κό, για τα κυπριακά δεδομένα, 66,32 μ. Έχει το ρεκόρ με τις πε-
ρισσότερες συνεχόμενες πρώτες νίκες σε Παγκύπρια Πρωταθλή-
ματα, ανεβάζοντάς τις το 2021 στις δεκαπέντε (15)! Η εξέλιξή του 
είναι αξιοθαύμαστη και ιδιαίτερα η σταθερότητά του για πολλά 
χρόνια, παρά τους φυσιολογικούς τραυματισμούς που αντιμετω-
πίζει κάθε αθλητής.
Έναυσμα στην πορεία της τελευταίας δεκαετίας ήταν η μεγάλη 
ατυχία… του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, 
όταν για επτά εκατοστά έμεινε εκτός του τελικού της δισκοβολί-
ας! Οι Κοινοπολιτειακοί του 2014 στη Γλασκώβη και το ασημένιο 
μετάλλιο ήταν η αρχή για να δείξει πως συγκαταλέγεται στους κο-
ρυφαίους δισκοβόλους του κόσμου. Παρά το ότι έχει καλό ύψος 
1,86 μ. για άνδρα, στο άθλημά του το 90% των αθλητών είναι κοντά 

και πάνω από τα 2,00 μέτρα. Κι αντιλαμβάνεσθε τις διαφορές στο 
άθλημα της δισκοβολίας. Ο ίδιος, όμως, ξέρει να χρησιμοποιεί 
την τεχνική και τη δύναμή του για να τους ανταγωνίζεται στα ίσα. 
Το να βρίσκεσαι στην πρώτη εξάδα δύο Παγκόσμιων Πρωταθλη-
μάτων, στους οκτώ κορυφαίους στους Ολυμπιακούς του Ρίο και 
να κατακτάς μετάλλια σε Κοινοπολιτειακούς, μόνο επίτευγμα 
αποτελεί για έναν από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του 
κυπριακού στίβου.
Ο Απόστολος Παρέλλης θα είναι παρών στο «Cyprus International 
Athletics Meeting», στις 10 Μαΐου 2022 στη Λεμεσό, για να δώσει 
άλλη μία παράσταση μπροστά στο κοινό της Κύπρου. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΕΛΛΗ
Ημερομηνία γέννησης: 24/07/1985
Τόπος γέννησης: Λευκωσία
Σύλλογος: Γ.Σ. Παγκύπρια
Προπονητής: Κωνσταντίνος Σταθελάκος
Αγώνισμα: Δισκοβολία
Ατομική επίδοση: 66,32 μ. (30/09/2019) (παγκύπριο ρεκόρ)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
· 8ος Ολυμπιονίκης, Ρίο ντε Τζανέιρο 2016
· 5ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ντόχα 2019
· 6ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Πεκίνο 2015
· 8ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Βερολίνο 2018
· 2ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες, Γλασκώβη 2014
· 3ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες, Χρυσή Ακτή 2018
· 4ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες, Νέο Δελχί 2010
· 1ος Μεσογειακοί Αγώνες, Ταραγόνα 2018
· 3ος Ευρωπαϊκό Κ23, Ντέμπρετσεν 2007

Το ίνδαλμα των δισκοβόλων, Απόστολος Παρέλλης
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΚΟΕΑΣ ΣΤΟΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 

ΤΟΥ ΓΣΠ

Ο Εμμανουήλ Χριστοδούλου του ΓΣΠ.



6 ΜΑΪΟΣ 2022

Όλοι τον ξέρουν ως εμβληματικό 
προπονητή του ΓΣΠ, αλλά λίγοι γνω-
ρίζουν ότι ο Παλλάδιος Νικολάου 
είχε βρεθεί προ του φάσματος της 
θανατικής ποινής, λόγω της συμμε-
τοχής του στον αγώνα 1955-1959 για 
απαλλαγή από τα δεσμά της βρετα-
νικής αποικιοκρατίας και για την αυ-
τοδιάθεση της Κύπρου. Αν υπέκυπτε 
στα αφόρητα βασανιστήρια ή στις δε-
λεαστικές προτάσεις των ανακριτών 
της αποικιοκρατίας και προέβαινε σε 
ομολογία στη διάρκεια των αλλεπάλ-
ληλων βάναυσων ανακρίσεων, θα κα-
τέληγε κι αυτός στην αγχόνη, όπως άλλοι νεαροί αγωνιστές. 
Ο Παλλάδιος Νικολάου, με καταγωγή από το Καραβοστάσι, τότε 
18χρονος μαθητής του Ελληνικού Γυμνασίου Μόρφου, υπήρξε πολιτι-
κός κρατούμενος επί σχεδόν τρία έτη, για την ακρίβεια επί 1.033 χαλε-
πές μέρες (από τις 24 Απριλίου 1956 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 1959).
Στη διάρκεια της κράτησής του καθημερινά τηρούσε ημερολόγιο για τα 
όσα βίωνε στην άγονη ζωή των κρατητηρίων Κοκκινοτριμιθιάς, καθώς 
επίσης εκείνων της Πύλας. Το ημερολόγιο αυτό βλέπει το φως της 
δημοσιότητας μετά από 65 χρόνια μέσα από το προσφάτως εκδοθέν 
βιβλίο του Χρύσανθου Χρυσάνθου «Το κρυφό ημερολόγιο του κρατού-
μενου D.P. 315 Παλλάδιου Νικολάου». Ο συγγραφέας αφηγείται στον 
πρόλογο του βιβλίου: 
«Ο κ. Παλλάδιος μου είχε αναφέρει την ύπαρξη του ημερολογίου, όταν 
του πήρα συνέντευξη για το επετειακό λεύκωμα «ΓΣΠ 125 χρόνια αθλη-

τισμού, πολιτισμού, αγώνων» (έκδοση του ΓΣΠ, σε συνεργασία με τις Εκ-
δόσεις «Αρμίδα», 2019). Είχε την καλοσύνη να παραχωρήσει ορισμένα 
δικά του παλιά αντικείμενα για το υπό σύσταση Μουσείο ΓΣΠ, όπως τα 
αθλητικά του παπούτσια, ένα στεφάνι από αγριελιά, διπλώματα νικητή 
σε αγώνες, καθώς επίσης μετάλλια. Μεταξύ αυτών ήταν και ορισμένα 
μετάλλια, που κέρδισε σε αγώνες των κρατουμένων στα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης Κοκκινοτριμιθιάς και Πύλας. Άκρως συγκινητικά αντικείμε-
να... «Και το ημερολόγιο, κ. Παλλάδιε; Πού είναι;». «Μα, πρέπει κάπου να 
το έβαλα...». Τον παρακαλούσα κάθε φορά να ψάξει να το βρει, έστω κι 
αν μερικές φορές αισθανόμουν ότι μπορεί να γινόμουν φορτικός. Μέχρι 
που μια μέρα μου τηλεφώνησε για να μου ανακοινώσει: «Ηύρα το!». 

18ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΊΣΤΗΣ ΤΗΣ ΈΛΈΥΘΈΡΊΑΣ

Περιδιάβασε στις επώδυνες πικρές μνήμες των κρατητηρίων ακόμη 
μια φορά τον Νοέμβριο του 2021. Φωτογραφήθηκε από τον συγγραφέα 
του βιβλίου.

Αριστερά: Στο εξώφυλλο του βιβλίου αποτυπώθηκε και φωτογραφία του 18χρονου Παλλάδιου Νικολάου, όπως τον φωτογράφησαν οι Βρετανοί 
αποικιοκράτες για τα αρχεία των κρατητηρίων Κοκκινοτριμιθιάς. Δεξιά: Το ημερολόγιο του Παλλάδιου Νικολάου υπέστη αλλοιώσεις και φθορές, 
αφού απορρόφησε υγρασία. Το είχε τοποθετήσει σε παγοθήκη για να το βγάλει κρυφά από τα κρατητήρια.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ 

ΑΓΩΝΑ 1955-
1959 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 
ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
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Εξαιρετικά καλαίσθητη κορνίζα, με φωτογραφία του Άγγελου 
Χατζηιωσήφ σε εργόχειρο φόντο, καθώς επίσης μεγάλο κύπελ-
λο της περιόδου 1929-1935, δώρισε στο Μουσείο ΓΣΠ η οικο-
γένεια του διακεκριμένου πρωταθλητή μας, που διέπρεψε την 
εποχή του Μεσοπολέμου, κατά τις δεκαετίες 1920 και 1930.
Ο Άγγελος Χατζηιωσήφ διακρίθηκε με πολλές πρώτες νίκες σε 
Παγκυπρίους, Πανελληνίους, Παναιγυπτίους και διεθνείς αγώ-
νες. Ήταν από τους αθλητές που συνέβαλαν στην ίδρυση του 
Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλου «Ο Κεραυνός» το 1926. Δια-
κρίθηκε ιδιαίτερα και στο ποδόσφαιρο με τις ομάδες του «Κε-
ραυνού», του ΑΠΟΕΛ, του ΓΣΠ, καθώς και του Ελληνικού Αθλη-
τικού Ομίλου Καΐρου. Είχε μεταναστεύσει στην Αίγυπτο το 1929, 
με πρόσκληση παραγόντων της εκεί ελληνικής παροικίας, οι 
οποίοι διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι τις αθλητικές του ικανότητες 
σε Πανελλαδικούς αγώνες. Οι συγκεκριμένοι αγώνες πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Κύπρο, με συμμετοχή ελληνικών συλλόγων 
από την παροικία της Αιγύπτου και την Ελλάδα.
Στην Αίγυπτο ο Άγγελος Χατζηιωσήφ είχε επίσης μεγάλες επι-
τυχίες, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από φωτογραφίες 
του, στις οποίες απεικονίζεται με τα μετάλλια και τα κύπελλα 
που κέρδισε. Ένα από αυτά τα έπαθλα, της περιόδου 1929-
1935, θα κοσμεί, μαζί με την κορνιζαρισμένη φωτογραφία του, 
το Μουσείο του ΓΣΠ, μετά τη δωρεά της οικογένειάς του.
Όταν επέστρεψε στην Κύπρο το 1946, με τη σύζυγο και τις δύο 
τους κόρες, ο Άγγελος Χατζηιωσήφ προσέφερε δραστήρια τις 
υπηρεσίες του ως στέλεχος τόσο του «Κεραυνού», όσο και του 
ΓΣΠ. Διετέλεσε έφορος στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου της 
Λευκωσίας. Ήταν αφοσιωμένος λάτρης του αθλητισμού, μέχρι 
την τελευταία του πνοή το 1981.
* Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια του Άγγελου Χατζηιωσήφ 
για τη δωρεά. Ο ΓΣΠ συγκεντρώνει συνεχώς υλικά που μπορεί 
να αποτελέσουν εκθέματα στο Μουσείο ΓΣΠ, γι' αυτό παρακα-
λούνται όσοι ενδεχομένως διαθέτουν σχετικά αντικείμενα και 
επιθυμούν να τα παραχωρήσουν στον Σύλλογο, να επικοινωνή-
σουν με τον δρα Χρύσανθο Χρυσάνθου στο τηλ. 99686508 και 
στο email chry.chry60@gmail.com ή με το μέλος του διοικη-
τικού συμβουλίου του ΓΣΠ και της επιτροπής Μουσείου, δρα 
Κώστα Σχίζα, στο τηλ. 99606611 και στο sicostas10@gmail.com 
ή με τα γραφεία του ΓΣΠ στο τηλ. 22874050.

Χειροτέχνημα με τον Άγγελο 
Χατζηιωσήφ για το Μουσείο ΓΣΠ

Σε μια επιτυχημένη προσπάθειά του στο αγώνισμα του άλματος εις 
ύψος με τη φανέλα του ΓΣΠ ο Παλλάδιος Νικολάου, ύστερα από τη 
λήξη του αγώνα 1955-1959. 

Όταν το πήρα στα χέρια μου, ένιωσα μέσα μου την αύρα που αποπνέει 
αυτό το ημερολόγιο, την αύρα ανυπότακτων ψυχών που ποθούσαν την 
ελευθερία τους. Έχει αξία όχι μόνο ως τεκμήριο για τα γεγονότα και για 
το κλίμα της εποχής, αλλά και ως δίδαγμα για τις νέες γενιές. Εμπνέει 
αταλάντευτη πίστη σε θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες, όπως η ελευθερία, 
η ανιδιοτέλεια, η εξύψωση του εμείς πάνω από το εγώ».
Ο Παλλάδιος Νικολάου αφηγήθηκε στον συγγραφέα, Χρύσανθο Χρυ-
σάνθου, τον περιπετειώδη τρόπο με τον οποίο φυγάδευσε το ημερολό-
γιό του από τα κρατητήρια, για να μην το κατάσχουν οι δεσμοφύλακες. 
Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο με δύο άλλα, μεγάλου μεγέθους ημε-
ρολόγιά του. Τα ανακάλυψαν οι δεσμοφύλακες και του τα απέσπασαν. 
Στο βιβλίο, που αποτελεί έκδοση του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής 
Κύκκου, περιλαμβάνεται χαιρετισμός από τον μητροπολίτη Κύκκου και 
Τηλλυρίας, Νικηφόρο. Μεγάλο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνει αυτού-
σιο το ημερολόγιο, που κατέγραφε καθημερινά ο Παλλάδιος Νικολάου, 
αφηγούμενος γεγονότα που συνέβαιναν πίσω από τα συρματοπλέγματα, 
από αποδράσεις, απεργίες πείνας και εξεγέρσεις των πολιτικών κρατου-
μένων μέχρι τις μικροχαρές και τα πειράγματα μεταξύ τους.
Η έκδοση καλύπτει, με βάση προσωπικές αφηγήσεις, αλλά και ντο-
κουμέντα, την περίοδο της δράσης του Παλλάδιου Νικολάου και των 
συναγωνιστών του μελών της ΕΟΚΑ στον τομέα της περιοχής των 
Σόλων. Μαχητικές διαδηλώσεις, βομβιστικές επιθέσεις και δολιοφθο-
ρές, εκτελέσεις, ρίψη φυλλαδίων σε δρόμους και πλατείες, αναγραφή 
συνθημάτων στους τοίχους, απόκρυψη οπλισμού, συγκέντρωση κυνη-
γετικών όπλων, απόκρυψη και μεταφορά καταζητούμενων μελών της 
ΕΟΚΑ, τροφοδότηση ανταρτικών ομάδων (εκείνης του Μάρκου Δρά-
κου μεταξύ αυτών) είναι μόνο μερικές πτυχές από τη δράση της ΕΟΚΑ 
στη Μόρφου, τον Ξερό, το Καραβοστάσι και άλλες κοινότητες της πε-
ριοχής. Οι μαζικές συλλήψεις στην περιοχή των Σόλων, τον Απρίλιο 
του 1956, σηματοδότησαν μια νέα περίοδο στη δράση της ΕΟΚΑ. Όσοι 
βρέθηκαν στα χέρια των Βρετανών ανακριτών, ειδικότερα του Λάιονελ 
Σέιβορι, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Ένας από τους πιο φρικτά 
κακοποιηθέντες ήταν ο Παλλάδιος Νικολάου. 
Ο συγγραφέας δεν μπορούσε βέβαια να μην αναφερθεί και στην πο-
ρεία του Παλλάδιου Νικολάου μετά τη λήξη του αγώνα και την απόκτη-
ση της ανεξαρτησίας το 1960. Σκιαγραφούνται, έστω σε αδρές γραμ-
μές, η τεράστια προσφορά του στον αθλητισμό, ως αθλητή, προπονητή, 
καθηγητή Γυμναστικής και προέδρου του Συλλόγου Γυμναστών, κα-
θώς επίσης η υπηρεσία του ως διοικητή λόχου κατά τις διακοινοτικές 
ταραχές το 1963-1964 και άλλες πτυχές της κοινωνικής δράσης του 
Παλλάδιου Νικολάου.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΊ ΚΥΠΈΛΛΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΊΟ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ
Για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορί-
ας το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός 
αγωνίστηκαν σε διαφορετικούς ομίλους από 
τον Μάρτιο και μετά. Το ΑΠΟΕΛ έπαιξε στον 
όμιλο του πρωταθλήματος και των ευρωπα-
ϊκών θέσεων ενώ Ομόνοια και Ολυμπιακός 
έπαιξαν στο γκρουπ της διαβάθμισης.
Η τελευταία αγωνιστική του Πρωταθλήμα-
τος αναμένεται να διεξαχθεί το Σαββατο-
κύριακο 21-22 Μαΐου. Το ΑΠΟΕΛ θα δώσει 
τον τελευταίο αγώνα στην έδρα του για την 
προτελευταία αγωνιστική, με την Ανόρθωση 
στις 15 Μαΐου. Η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός 
θα παίξουν μεταξύ τους για την τελευταία 
αγωνιστική, με γηπεδούχο την Ομόνοια. 
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός 
θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Άχνας στις 16 
Μαΐου.
Σε ό,τι αφορά την Εθνική Κύπρου η ΚΟΠ δεν 
έχει καθορίσει το γήπεδο για τους αγώνες 
του Nations League που θα γίνουν τον Ιού-
νιο και τον Σεπτέμβριο του 2022. Το πρό-
γραμμα είναι διαφοροποιημένο με τη διε-
ξαγωγή τεσσάρων αγώνων τον Ιούνιο λόγω 
της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
στο Κατάρ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 
του 2022.

Κύπελλο
Η Ομόνοια προκρίθηκε στον τελικό του Κυ-
πέλλου, αφού απέκλεισε την ΑΕΛ Λεμεσού 
τον Απρίλιο και στη συνέχεια την Ανόρθωση 
Αμμοχώστου με την οποία έδωσε τον δεύ-

τερο αγώνα για τα ημιτελικά στο ΓΣΠ στις 4 
Μαΐου. Το ΑΠΟΕΛ είχε αποκλειστεί από την 
Ανόρθωση στα προημιτελικά τον Απρίλιο. 
Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας είχε αποκλειστεί 

από το ΑΠΟΕΛ στη β' φάση του Κυπέλλου 
Coca-Cola, τον Φεβρουάριο. Ο τελικός του 
Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ στις 25 
Μαΐου 2022, στις 7:00μμ.

Η προπονητική μας ομάδα στο Liverpool
Οι προπονητές της Ακαδημίας της Liverpool FC στην Κύπρο, με επικεφαλής 
τον τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας Νεκτάριο Αλεξάνδρου, συμμετείχαν τον 
περασμένο Μάρτιο στο Ετήσιο Συμπόσιο των προπονητών από όλο τον κόσμο 
στο Liverpool (LFC International Academies).
Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στην προπονητική ομάδα των Ακαδημιών της 
Κύπρου να ανταλλάξουν απόψεις με συνάδελφούς τους από άλλες χώρες ενώ 
συμμετείχαν σε ειδικά σεμινάρια από τους προπονητές της αγγλικής ομάδας.

Οι Κύπριοι προπονητές σε αναμνηστική φωτογραφία με 
τον βοηθό προπονητή της Liverpool Pepijn Lijnders!


