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Την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία 
του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Στίβου πραγματοποίησε φέτος ο 
Απόστολος Παρέλλης.

Τον δίσκο με τον οποίο κατέρριψε 
παγκύπριο ρεκόρ στη δισκοβολία, 
στους Παγκύπριους Έφηβικούς 
Αγώνες το 1967, παραχώρησε 
στο Μουσείο του ΓΣΠ ο Λουκάς 
Καλογήρου.

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τη 
νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2022-
2023, με σκοπό την επιλογή των 
ποδοσφαιριστών, μεταξύ ηλικιών 
2018-2006, που θα στελεχώσουν 
τις ομάδες της ακαδη μίας 
Liverpool στην Κύπρο.

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

Ο άνθρωπος που αποτελούσε την ψυχή 
των αγώνων, ο άνθρωπος που για πολ-
λές δεκαετίες ετοίμαζε την αποστολή 
του ΓΣΠ και προετοίμαζε κατάλληλα 
τους αθλητές του, τόσο για τη συμμετο-
χή όσο και για τη διάκριση δεν είναι πια 
μαζί μας.
Ο θάνατός του αφήνει τεράστιο κενό 
στον αθλητισμό μας και ειδικά στον 
ΓΣΠ. Πρόσφερε ανυπολόγιστες υπη-
ρεσίες στον Σύλλογό μας. Από τα χέρια 
του πέρασαν εκατοντάδες αθλητές του 
ΓΣΠ, όλοι τον θεωρούσαν πατέρα τους, παιδα-
γωγό, προπονητή και δάσκαλο.
Ουδέποτε αρνήθηκε να συμβουλεύσει τους 
αθλητές, τους οποίους θεωρούσε παιδιά του. 
Προσπαθούσε να πείσει τα παιδιά να αγαπή-
σουν τον κλασικό αθλητισμό. Στις ακαδημίες 
δεχόταν όλα τα παιδιά. Δεν δεχόταν να γίνει 
οποιαδήποτε διάκριση και να φύγει κάποιο 
παιδί διότι δεν είχε τα προσόντα.
Ο ίδιος πρωταθλητής κατόρθωσε και έβγαλε 
πρωταθλητές με επιδόσεις εξαιρετικές και 
αθλητές που στελέχωναν μόνιμα τις απο-
στολές της Κύπρου, σε όλες τις διεθνείς 
συμμετοχές.
Είχε για πολλές δεκαετίες την ευθύνη ως 
αρχιπροπονητής του ΓΣΠ και όλοι οι συ-
νάδελφοί του προπονητές τον εκτιμούσαν 
απεριόριστα. Ουδέποτε, τόσα χρόνια που 
συνεργαστήκαμε, άκουσα οποιονδήποτε να 
αφήσει την παραμικρή αιχμή για τον Ντίνο. 
Ήταν αποδεκτός από όλους.
Όταν αποσύρθηκε από προπονητής, ανέλαβε 
έφορος στίβου του ΓΣΠ και συμμετείχε για 
πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πά-
ντοτε προωθούσε τα καλώς νοούμενα συμφέ-
ροντα των αθλητών.
Ο ΓΣΠ θεωρεί τον Ντίνο Μιχαηλίδη έναν από 

ΑΠΟΥΣΊΑΖΈ… Ο ΝΤΊΝΟΣ ΜΊΧΑΗΛΊΔΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΥΠΡΊΟΥΣ

αυτούς που έβαλαν τα θεμέλια για να μεγαλώ-
σει ο Σύλλογός μας. Το παλιό ΓΣΠ ήταν το σπίτι 
του, κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθή-
κες εργαζόταν για το καλό του αθλητισμού. 
Στο νέο Στάδιο έβαλε τις βάσεις για τη σωστή 
οργάνωση του στίβου.
Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο. Άφησε 
όμως στο πέρασμά του τη δική του ιστο-
ρία. Άνθρωπος ανιδιοτελής, άνθρωπος του 
στίβου αλλά πάνω από όλα άνθρωπος του 
ΓΣΠ.
Στους πρόσφατους Παγκύπριους αγώνες ο 
ΓΣΠ αθλοθέτησε στη μνήμη του τον Πολυνίκη 
Σύλλογο.
Στο μέλλον θα καθιερώσουμε μέσω της ΚΟΕ-
ΑΣ μόνιμη αθλοθέτηση στη μνήμη του.
Τον Ντίνο τον έζησα για πολλές δεκαετίες στον 
ΓΣΠ. Οι γνώσεις που είχε για τον αθλητισμό 
ήταν τεράστιες, το ίδιο και η αγάπη του.
Ο ΓΣΠ τον ευγνωμονεί. Για εμάς ήταν ξεχω-
ριστός.
Στην αγαπημένη του σύζυγο Τασούλλα και στα 
παιδιά του, Γιώργο και Νικολέττα, εύχομαι η 
αγάπη του κόσμου να τους παρηγορεί.

Δώρος Ιωαννίδης
Πρόεδρος 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, Τάκης Ταουσιάνης, 

Αντώνης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Κακογιάννης.

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

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΕΑΣ 2022
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

02-07.08  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ U20 CALI - ΚΟΛΟΜΒΙΑ

02-07.08  ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

15-21.08  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

02-03.09 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ

18.09 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

13-15.10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑΛΙΝ - ΕΣΘΟΝΙΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

06 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

20 RADISSON BLU MARATHON ΛΑΡΝΑΚΑ

26.11 - 03.12  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ ΣΙΝΣΑΝΓΚ - ΚΙΝΑ

27 FREE FAMAGUSTA MARATHON ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

11.12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΡΙΝΟ

Στα μέσα Ιουλίου άρχισαν τα έργα ανακατασκευής του Εθνικού 
Σταδίου Στίβου ΓΣΠ, με την αφαίρεση του πλαστικού τάπητα. Τα 
έργα θα προχωρήσουν εντατικά το επόμενο διάστημα, για την το-
ποθέτηση καινούργιου ταρτάν στο κεντρικό γήπεδο στίβου, ενώ 
τα έργα θα επεκταθούν και στο «Γήπεδο Τρία». Ταυτόχρονα, για 
να μην μείνουν χωρίς γήπεδο προπόνησης οι ρίπτες, γίνονται δι-
ορθωτικά έργα και επέκταση του «Γηπέδου Τέσσερα», το οποίο 
βρίσκεται από την άλλη πλευρά του δρόμου.
Εξάλλου, την Παρασκευή 22 Ιουλίου στο τρίτο γήπεδο του Εθνι-

κού Σταδίου Στίβου ΓΣΠ πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Ρίψεων. 
Μερικά από τα αποτελέσματα αθλητών του ΓΣΠ της Ημερίδας Ρί-
ψεων ήταν: ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Δημήτρης Γρηγορίου (ΓΣΠ),  
52,56μ, δεύτερο. ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - Πέτρος Μιτσίδης 
(ΓΣΠ) 44,00μ., δεύτερος. ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ - Ιωσήφ-Μιχά-
λης Παπά (ΓΣΠ) 53,73μ., πρώτος και Δημήτρης Γρηγορίου (ΓΣΠ) 
20,65μ., τρίτος. ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Στυλιάνα Κυριακίδου 
(ΓΣΠ) 40,11μ., τρίτη. ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - Πέτρος Μιχαηλί-
δης (ΓΣΠ) 16,19μ., δεύτερος.

Αφαιρέθηκε το ταρτάν του ΓΣΠ
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Στις 8 Ιουνίου 2022 η μεγάλη οικογένεια του ΓΣΠ πληροφορήθηκε 
τον θάνατο του Ντίνου Μιχαηλίδη, μιας από τις πιο εμβληματικές 
φυσιογνωμίες του Συλλόγου αλλά και του κυπριακού αθλητισμού.
Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος ανέφερε ότι ο Ντίνος Μιχαηλίδης 
«υπηρέτησε τον ΓΣΠ με αφοσίωση και αγάπη από τα νεανικά του 
χρόνια, ως αθλητής, προπονητής, έφορος στίβου, και μέλος του 
ΔΣ του Συλλόγου. Πάντοτε ευσυνείδητα, με πάθος και αφοσίωση 
και αγάπη σε αυτό που έκανε. Οι αθλητές του ήταν σαν παιδιά του, 
και ο Σύλλογος το μετερίζι της προσφοράς του στον αθλητισμό. 
Ο Ντίνος ευτύχησε να τύχει αποδοχής και αναγνώρισης μέσα 
από τις επιτυχίες του και καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων 
των φίλων του αθλητισμού μέσα από μια πολύπλευρη προ-
σφορά στην καλαθόσφαιρα, την πετόσφαιρα, το ποδόσφαι-
ρο, αλλά και την εκπαίδευση και την αθλητική διοίκηση. 
Αμέτρητες τιμητικές διακρίσεις από Κύπρο και Ελλάδα, αριστεία 
και μετάλλια τιμής, στοιχεία αναγνώρισης μιας τεράστιας προ-
σφοράς. Το 2015 ανακηρύχθηκε ισόβιο μέλος του ΔΣ του ΓΣΠ, 
και τιμήθηκε από τον Σύλλογο για την πολύχρονη εξαίρετη προ-
σφορά του».

Στον αθλητισμό
Γέννημα θρέμμα αθλητικής οικογένειας βρίσκεται από τα 17 του 
χρόνια στα γήπεδα (στίβο, ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα) στην 
αρχή ως αθλητής, μετά ως προπονητής και μετά ως καταξιωμένο 
διοικητικό στέλεχος.
Ως αθλητής στην Κύπρο βασικά ήταν αθλητής στίβου του ΓΣΠ, 
ασχολήθηκε όμως και με την καλαθόσφαιρα όπου αγωνίστηκε 
στο ΑΠΟΕΛ. 
Ο Ντίνος Μιχαηλίδης καταγόταν από τη Λευκωσία όπου και διέ-

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΣΠ ΓΊΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΝΤΊΝΟΥ ΜΊΧΑΗΛΊΔΗ

μενε. Ήταν καθηγητής Φυσικής Αγωγής με μεταπτυχιακές σπου-
δές στις ΗΠΑ και την Ουγγαρία.
Αμέσως μετά το Γυμνάσιο πήγε για σπουδές στη Γυμναστική Ακα-
δημία στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ελλά-
δα αγωνιζόταν με τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο τόσο στον 
στίβο όσο και στην καλαθόσφαιρα, με τα χρώματα του οποίου 
αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδος Στίβου, και στην Εθνική Εφή-
βων Ελλάδος στην Καλαθόσφαιρα. Όταν κλήθηκε, το 1964, στην 
Εθνική Στίβου της Ελλάδας, ήταν ο πρώτος Κύπριος αθλητής μετά 
το 1960 που αγωνίστηκε με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας. Έγι-
νε τότε η αρχή της συμμετοχής των Κυπρίων αθλητών στην Εθνι-
κή Ελλάδας και ακολούθησαν αργότερα οι Χάρης Αϊβαλιώτης, 
Λουκάς Λουκά, Χάρης Δημητρίου, Γιώργος Μικελλίδης.

Το 1967 αναδείχθηκε από τους Αθλητικούς Συντά-
κτες της Ελλάδας, μαζί με τον Χρήστο Παπανικολά-
ου, κορυφαίος αθλητής της Ελλάδας.
Ως προπονητής στίβου ο Ντίνος Μιχαηλίδης εργά-
στηκε στον ΓΣΠ και την Εθνική Ελλάδας. Ως προπο-
νητής Φυσικής Κατάρτισης στο ποδόσφαιρο εργά-
στηκε στο ΑΠΟΕΛ (μαζί με τον Πάνο Μάρκοβιτς) και 
την Εθνική Κύπρου.
Ως προπονητής καλαθοσφαίρισης εργάστηκε στο 
ΑΠΟΕΛ, τον Κεραυνό Στροβόλου και την Ολυμπιάδα 
Νεάπολης.
Μεγαλύτερή του επιτυχία ως προπονητής, θεωρού-
σε την προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΓΣΠ αμέ-
σως μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Ως προ-
πονητής εργάστηκε από το 1969, που επέστρεψε 
στην Κύπρο, μέχρι το 1985.
Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος (από το 2016) 
και διευθυντής στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή 
(ΚΟΕ) μέχρι το 1996, μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου του ΚΟΑ, πρόεδρος στην Κυπριακή Ομοσπον-
δία Καλαθοσφαίρισης, αντιπρόεδρος στους Ειδικούς 
Ολυμπιακούς, τεχνικός σύμβουλος στην ΚΟΕΑΣ, μέ-
λος του διοικητικού συμβουλίου του ΑΠΟΕΛ κ.ά. Μέ-
χρι το 2015 ήταν έφορος Αθλητισμού και Στίβου και 
Σταδίου στον ΓΣΠ και υπεύθυνος του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος του ΚΟΑ - Εθνικό Σχέδιο Υποστήρι-
ξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). 
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Στους 19ους Μεσογειακούς Αγώνες, τους οποίους φιλοξένησε το 
Οράν της Αλγερίας, η Ολίβια Φωτοπούλου του ΓΣΠ κέρδισε αρ-
γυρό στα 200 μ.
Η Φωτοπούλου έλαβε μέρος στον τελικό των 200 μ. και, τρέχο-
ντας από τον έκτο διάδρομο, έκανε και πάλι καταπληκτική κούρ-
σα, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση σε 23.01’’, που είναι ο δεύ-

τερος καλύτερος χρόνος στην καριέρα της, μετά το εντυπωσιακό 
22.99 των ημιτελικών. 
Η Ολίβια Φωτοπούλου μάζεψε ατομικά τα περισσότερα κυπριακά 
μετάλλια στους φετινούς Μεσογειακούς Αγώνες, με ένα αργυρό 
(200 μ.) και δύο χάλκινα (100 μ., 4Χ100 μ.)!
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στους φετινούς Μεσογεια-
κούς η Κύπρος πήρε δύο χρυσά, δύο αργυρά και δύο χάλκινα, 
που είναι η καλύτερη συγκομιδή όλων των εποχών. Τα δύο χρυσά 
μετάλλια κατέκτησαν ο Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) και ο 
Μίλαν Τράικοβιτς (110 μ. εμπόδια), τα δύο ασημένια ο Αλέξαν-
δρος Πουρσανίδης (σφυροβολία) και η Ολίβια Φωτοπούλου (200 
μ.) και τα δύο χάλκινα η Ολίβια Φωτοπούλου (100 μ.) και η εθνική 
γυναικών στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μ., την οποία αποτελούσαν οι 
Δάφνη Γεωργίου, Μαριάννα Πισιάρα, Φίλιππα Φωτοπούλου και 
Ολίβια Φωτοπούλου.
Να σημειώσουμε ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στις ΗΠΑ, η 
Ολίβια κατέλαβε την 27η θέση από 44 συμμετέχουσες, με την τε-
λευταία θέση για τα ημιτελικά να κλείνει στα 22.99.
Η αθλήτρια προσβλέπει πλέον στους Κοινοπολιτειακούς και το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 

ΣΤΗ 16Η ΘΈΣΗ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΡΈΛΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ
Την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του σε 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου πραγματο-
ποίησε στις 18 Ιουλίου 2022 ο Απόστολος 
Παρέλλης, έχοντας πλέον ρεκόρ συμμετο-
χών μαζί με τον σπρίντερ Άννινο Μαρκουλ-
λίδη. Ο Παρέλλης συμμετείχε στο πρώτο 
προκριματικό γκρουπ της δισκοβολίας, 
έχοντας ως καλύτερη βολή του τα 62,46 μ. 
στην πρώτη προσπάθειά του (61,32 μ., 61,27 
μ. οι άλλες δύο), που τον κατέταξε στην 11η 
θέση. Έτσι, έπρεπε να περιμένει και το τέ-
λος των ρίψεων στο δεύτερο γκρουπ, για να 
δει απλώς την τελική του κατάταξη, αφού η 
πρόκριση για τον τελικό ήταν σχεδόν αδύ-
νατο να επιτευχθεί. Από το δεύτερο γκρουπ 
μόνο πέντε αθλητές τον ξεπέρασαν, και έτσι 
ο αθλητής του Κωνσταντίνου Σταθελάκου 
κατέλαβε την πολύ τιμητική 16η θέση, από 
30 συμμετέχοντες.
Ο Απόστολος πήγε στις Ηνωμένες Πολι-
τείες (στο Γιουτζίν του Όρεγκον) για το 
Παγκόσμιο, μετά το χρυσό μετάλλιο στους 
Μεσογειακούς, που ήταν ο μεγάλος στό-
χος αυτής της περιόδου, όπως δήλωσε ο 
ίδιος για την ιστοσελίδα της ΚΟΕΑΣ: «Εί-
μαι ευχαριστημένος με την 16η θέση στα 
προκριματικά. Ήταν δύσκολο να μπω στον 

τελικό, γιατί πήγε πολύ ψηλά η 12η θέση. Ο 
μεγάλος στόχος αυτής της περιόδου ήταν 
οι Μεσογειακοί Αγώνες, εκεί όπου κατάφε-
ρα να πάρω το χρυσό. Ήταν πολύ δύσκολο 
να είμαι καλά και έτοιμος σε όλους τους 
αγώνες, ειδικά με αυτά που πέρασα τον 
χειμώνα και τον πολύ καιρό χωρίς προπό-
νηση. Ίσως κάποιοι άλλοι στη θέση μου να 
άφηναν αυτήν τη χρονιά. Όμως, εγώ είμαι 
εδώ και πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις. 
Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και είμαι 
ικανοποιημένος με τη 16η θέση».
Η χρονιά δεν ολοκληρώθηκε στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα για τον Απόστολο Πα-
ρέλλη, αφού έρχονται το επόμενο διάστημα 
οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες στο Μπέρμιγ-
χαμ (2-7 Αυγούστου) και το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα (15-21 Αυγούστου) στο Μό-
ναχο. «Έρχονται σύντομα άλλοι δύο ση-
μαντικοί αγώνες, οι Κοινοπολιτειακοί και 
το Ευρωπαϊκό, στους οποίους θα παλέψω 

για την καλύτερη δυνατή θέση. Χρειάζο-
μαι τώρα λίγη ξεκούραση, αφού από την 
Αλγερία (Μεσογειακοί) πήγα απευθείας 
στην Αμερική. Νιώθω δυνατός, για να κάνω 
αυτό που ξέρω και στις επόμενες διοργα-
νώσεις», τόνισε.
Πηγή: ΚΟΕΑΣ

Αργυρό και χάλκινα στους Μεσογειακούς η Ολίβια

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ 

ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ 
ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΊΟΊ: ΔΈΥΤΈΡΟΣ Ο ΓΣΠ 
ΣΈ ΑΝΤΡΈΣ ΚΑΊ ΓΥΝΑΊΚΈΣ
Τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυ-
ναικών πραγματοποιήθηκαν φέτος το Σάβ-
βατο 25 Ιουνίου και την Κυριακή 26 Ιουνίου 
2022, στο «Τσίρειο Στάδιο» Λεμεσού. 
Πολυνίκης σύλλογος και σε Άνδρες και σε 
Γυναίκες αναδείχθηκε ο οικοδεσπότης της 
φετινής διοργάνωσης, Ολύμπια Λεμεσού, 
έπειτα από πάρα πολλά χρόνια.
Η Ολίβια Φωτοπούλου, του ΓΣΠ, στα 200 μ. 
είχε χρόνο 23.25’’, που αποτελεί την καλύτε-
ρη επίδοση της καριέρας της. Η Φωτοπούλου 
έφυγε από το «Τσίρειο» κερδίζοντας τρία 
χρυσά μετάλλια (100 μ., 200 μ., 4Χ100 μ.). 
Τη 16η συνεχόμενη νίκη του κατέγραψε ο 
Απόστολος Παρέλλης στη δισκοβολία, επι-
κρατώντας με 61,32 μ. 
Μερικά από τα αποτελέσματα των αθλητών 
του ΓΣΠ:
100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (-1,0 μ/δ)
(1) Ολίβια Φωτοπούλου (ΓΣΠ) 11.58
(2) Μαριάννα Πισιάρα (ΓΣΟ) 12.00
(3) Μαρία Αντωνίου (ΓΣΠ) 12.25
400 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ)  56.39
(2) Ραφαέλλα Δημητρίου (ΓΣΚ)  56.47
(3) Μιράντα Κυριάκου (ΓΣΚ)  57.46
400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
(1) Χρίστος Ασσιώτης (ΓΣΠ)  48.64
(2) Παύλος Νικολάου (ΓΣΟ) 48.65
(3) Ανδρέας Δημητριάδης (ΓΣΕ)  48.68
1.500 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Ναταλία Ευαγγελίδου (ΓΣΠ)  4:32.38
(2) Θάλεια Χαραλάμπους (ΓΣΟ)  4:35.22
(3) Αλίσια Σόφι Χάι Φίνις (ΓΣΟ)  4:59.39
1.500 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
(1) Αντρέα Μισιάρα (ΓΣΠ)   3:58.42
(2) Αναστάσιος Κουσής (ΓΣΠ) 4:01.73
(3) Πέτρος Κουσής (ΓΣΠ)   4:03.31
3.000 Μ. ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Χρυσοβαλάντω Τούμπα (ΓΣΠ 12:04.56
(2) Σταυρούλα Θρασυβούλου (ΓΣΟ) 12:07.31
(3) Νεφέλη Θεοφίλου (ΓΣΠ) 13:12.35
3.000 Μ. ΣΤΙΠΛ ΑΝΔΡΩΝ
(1) Νικόλας Φράγκου (ΓΣΠ)  9:02.63
(2) Γιώργος Ττοφή (ΓΣΕ)     9:32.85
(3) Γιώργος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ)  9:51.21
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Φίλιππα Φωτοπούλου (ΓΣΠ)   6,46 μ.
(2) Παντελίτσα Χαραλάμπους (ΓΣΕ) 5,90 μ.
(3) Ελισάβετ Ιβζένκο (ΓΣΖ)      5,80 μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
(1) Σταύρος Σταύρου (ΓΣΕ)  14,41 μ.
(2) Μιχάλης Γεωργαλλέττος (ΓΣΠ)  14,38 μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Στυλιάνα Κυριακίδου (ΓΣΠ)        14,18 μ.
(2) Παρασκευή Θρασυβούλου (ΓΣΟ) 14,11 μ.
(3) Μαρίνα Χατζηκώστα (ΓΣΟ) 11,29 μ.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Χρυστάλλα Κυριάκου (ΓΣΠ)  63,57 μ.
(2) Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)             62,70 μ.
(παγκύπριο ρεκόρ Κ20, Κ18 με 4κιλη σφύρα)
(3) Αιμιλία Κολοκοτρώνη (ΓΣΠ)   60,60 μ.
4Χ100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Γ.Σ. Παγκύπρια                   47.55
(2) Γ.Σ. Ολύμπια                     47.75
(3) Γ.Σ. Ευαγόρας                    48.63
4Χ100 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
(1) Γ.Σ. Ολύμπια                     42.16
(2) Γ.Σ. Παγκύπρια                   42.96
(3) Γ.Σ. Πράξανδρος                  42.97
200 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (+0,4 μ/δ)
(1) Ολίβια Φωτοπούλου (ΓΣΠ)          23.25
(2) Μαριάννα Πισιάρα (ΓΣΟ)           24.47
(3) Θέκλα Αλεξάνδρου (ΓΣΚ)           25.39
800 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Σταυρινή Φιλίππου (ΓΣΚ)           2:16.21
(2) Ναταλία Ευαγγελίδου (ΓΣΠ)        2:18.37
(3) Φοίβη Μαλά (ΓΣΠ)                 2:20.24
800 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
(1) Αντρέα Μισιάρα (ΓΣΠ)             1:56.59
(2) Χρίστος Δημητρίου (ΓΣΠ)           1:56.79
(3) Γιώργος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ)      1:58.48
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Άντρεα Βάσου (ΓΣΟ)               3,70 μ.
(2) Μαρία Αριστοτέλους (ΓΣΠ)          3,50 μ.
(3) Ευδοκία Αυγούστου (ΓΣΠ)          3,35 μ.
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
(1) Απόστολος Παρέλλης (ΓΣΠ)  61,32 μ.
(2) Χριστόφορος Γενεθλή (ΓΣΟ)       59,39 μ.
(3) Γιώργος Κονιαράκης (ΓΣΟ)        58,00 μ.
4Χ400 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Γ.Σ. Κόροιβος                     3:52.78
(2) Γ.Σ. Παγκύπρια                   3:54.77
(3) Γ.Σ. Ολύμπια                     4:02.50
4Χ400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
(1) Γ.Σ. Παγκύπρια                   3:23.27
(2) Γ.Σ. Ολύμπια                     3:25.81
(3) Γ.Σ. Ευαγόρας                    3:30.18
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(1) Γ.Σ. Ολύμπια Λεμεσού             196 β.
(2) Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας         140 β.
(3) Γ.Σ. Ευαγόρας Αμμοχώστου        80 β.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
(1) Γ.Σ. Ολύμπια Λεμεσού             151 β.
(2) Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας        135,5 β.
(3) Γ.Σ. Κόροιβος Πάφου              67 β.

Ο Πέτρος Μιτσίδης, αθλητής του ΓΣΠ 
στις ρίψεις, αγωνίστηκε φέτος για 30ή 
συνεχόμενη φορά σε Παγκύπριο Πρω-
τάθλημα Ανδρών / Γυναικών!
Ταυτόχρονα με την παρουσία του σε 
διάφορες διοργανώσεις στην Κύπρο, 
όπως αυτές της «25ης Μαρτίου» και 
των «Ματσείων», λαμβάνει μέρος και 
σε διεθνείς διοργανώσεις «βετεράνων», 
όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στί-
βου Μάστερς (World Masters Athletics 
Championships). Πρώτη συμμετοχή του 
ήταν το 2015 στη Λιόν της Γαλλίας, η δεύ-
τερη το 2016 στο Περθ της Αυστραλίας 
και φέτος επανήλθε με την παρουσία 
του στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Μάλι-
στα, έχει αλλάξει κατηγορία, αφού πλέ-
ον βαδίζει στο 45ο έτος της ηλικίας του 
(γεννημένος στις 12 Δεκεμβρίου 1977).
Στο Τάμπερε, στην κατηγορία Μ40 
(αθλητές 40-45 ετών), κατάφερε να κα-
τακτήσει άλλο ένα μετάλλιο, το ασημέ-
νιο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση 
στο Πένταθλο Ρίψεων με 3463 βαθμούς. 
Αυτό περιλαμβάνει ρίψεις με σφαίρα, 
σφύρα, δίσκο, ακόντιο και βαρύ όργανο, 
το οποίο χρησιμοποιείται ως συνήθως 
στα κλειστά γήπεδα. Το φετινό ήταν το 
έκτο μετάλλιο για τον Μιτσίδη στη συ-
γκεκριμένη διοργάνωση, έχοντας κατα-
κτήσει ένα χρυσό και δύο αργυρά στη 
Λιόν και δύο χρυσά στο Περθ. Συνολικά, 
σε τρεις διοργανώσεις Μάστερς, ο Μιτσί-
δης έχει κατακτήσει τρία (3) χρυσά και 
τρία (3) ασημένια μετάλλια.
Στη φετινή 24η διοργάνωση στη Φινλαν-
δία (29/6 - 10/7), έλαβαν μέρος πέραν 
των 3.000 αθλητών και αθλητριών ηλικί-
ας από 35 μέχρι και άνω των 90 ετών! 
Ανάμεσά τους και ο κάτοχος του παγκό-
σμιου ρεκόρ στο άλμα σε μήκος (8,95 
μ.), Αμερικανός Μάικ Πάουελ, ο οποίος 
διανύει το 58ο έτος της ηλικίας του. Το 
25ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 
Μάστερς θα διεξαχθεί στο Γκέτεμποργκ 
της Σουηδίας το 2024.

Ασημένιο μετάλλιο ο Πέτρος 
Μιτσίδης στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Μάστερς
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Μεγάλη συμβολή είχε ο ΓΣΠ και στην εισαγωγή, τη διάδοση και την 
ανάπτυξη των ομαδικών αθλημάτων στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων το 
ποδόσφαιρο, η καλαθόσφαιρα και η πετόσφαιρα. Ορισμένα τεκμήρια για 
του λόγου το αληθές:
1. Δημοσίευμα σε παλαιά εφημερίδα για τη διοργάνωση αγώνων επί-
δειξης με καλαθοσφαιρική και πετοσφαιρική ομάδα της ελληνικής 
παροικίας στην Αλεξάνδρεια. Και μάλιστα «εις το ηλεκτροφωτισμένον 
καλαθοσφαιρικόν και πετοσφαιρικόν γήπεδον του ΓΣΠ»! Εκείνες τις 
χαλεπές εποχές, ύστερα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εν έτει 1947... 
Η εφημερίδα επικρότησε την πρωτοβουλία του ΓΣΠ, ο οποίος «διά της 
ευγενούς χειρονομίας του ανοίγει νέους ορίζοντας».
2. Καλαθοσφαιριστές και παράγοντες του ΓΣΠ και της Αθλητικής Ένω-
σης Ελλήνων Αλεξάνδρειας το 1950. Αριστερά διακρίνεται ο Δημοσθέ-
νης Συμεωνίδης, που είχε την πρωτοβουλία για την επίσκεψη της παροι-
κιακής ομάδας. 
3. Αυτοί αποτελούσαν την καλαθοσφαιρική ομάδα του ΓΣΠ το 1950. 
Είναι, από αριστερά, μπροστά οι Χάρης Αλωνεύτης και Κώστας Κά-
ουρας, ενώ πίσω οι Ρούτης Ιωνίδης, Βάγγος Ανδρεάδης και Ντίνος 
Γεωργιάδης. 
4. Η καλαθοσφαιρική ομάδα του ΓΣΠ που αντιμετώπισε σε φιλικό αγώνα 
την αντίστοιχη ομάδα του ΓΣΖ το 1963. Την αποτελούσαν οι Γαλατόπου-
λος, Σταυρινίδης, Κληρίδης, Λυρακίδης, Ζορμάνος, Φιλιππίδης, Κυριά-
κου, Γεωργιάδης, Παπαέλληνας, Δράκος, Παναγιώτου, Δημητρίου και 
Κασσιανίδης.
5. Ο Παλλάδιος Νικολάου και ο Τάκης Λύρας ήταν οι προπονητές της 
μικτής ομάδας Λευκωσίας, η οποία αγωνίστηκε με στολές του ΓΣΠ, στην 
καλαθοσφαιρική συνάντηση με την Εθνική Ενόπλων Ελλάδος το 1968. Ο 
φιλικός αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο του ΓΣΠ.

Ο ΓΣΠ ΠΡΩΤΈΡΓΑΤΗΣ ΚΑΊ ΣΤΑ ΟΜΑΔΊΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Του δρα Χρύσανθου Χρυσάνθου

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 
2022-2023, με σκοπό την επιλογή των ποδοσφαιριστών, μεταξύ 
ηλικιών 2018-2006, που θα στελεχώσουν τις ομάδες της ακαδη-
μίας Liverpool στην Κύπρο.
Εξάλλου, τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει και επίσημα το προπο-
νητικό πρόγραμμα LFC για τερματοφύλακες ηλικίας 2014-2007. 
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 
ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Στο Grammar School 
Η ακαδημία της Liverpool FC ανακοίνωσε ότι για την ποδοσφαι-
ρική σεζόν 2022-2023, για ηλικίες μεταξύ 2018-2011, οι καινούρ-
γιες προπονητικές της εγκαταστάσεις θα είναι στο The Grammar 
School, Nicosia.
Νέος προπονητής
Η Liverpool FC IA CY καλωσόρισε τον Ιούλιου στην Ακαδημία, 
τον βετεράνο τερματοφύλακα Άριαν Μπεκιάι, ο οποίος ανέλαβε 
καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων.
Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, με σπουδαία καριέρα στην Ανόρθωση 
Αμμοχώστου, καθώς και σε άλλες ομάδες της Κύπρου και της Ελλά-
δας, διετέλεσε μέλος του προπονητικού team της Ανόρθωσης και της 

Εθνικής Κύπρου.
Το ομαδικό πνεύμα, η σκληρή δουλειά, η αποφασιστικότητα και η 
φιλοσοφία τού να αγωνίζονται με αξιοπρέπεια είναι μερικές από 
τις αξίες που χαρακτηρίζουν την ακαδημία της Liverpool.
Για περισσότερες πληροφορίες: 22874052, 
info@lfcacademy.com.cy και για εγγραφές https://bit.ly/
LFCAcademyRegistrationsNicosia.

Learn to Play the Liverpool Way 

* Δεδομένου ότι επιδιώκεται να φωτιστεί και στο υπό σύσταση Μουσείο 
ΓΣΠ η προσφορά του Συλλόγου στα ομαδικά αθλήματα, παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν μαζί μας όσοι τυχόν διαθέτουν σχετικά υλικά και 
στοιχεία, όπως φωτογραφίες, προγράμματα αγώνων, αφίσες και ό,τι 
άλλο μπορεί να καταστεί χρήσιμο σε αυτή την προσπάθεια.

https://www.facebook.com/TheGrammarSchool/?__cft__%5b0%5d=AZWthYapzDqrWGlBblQCqOzRFGZAwyhz3o8FHC0L37MbXyNBLsYM99O_M_JMpnm3CAiDU6msPknBgGtZyRfv-bbYVwTGpsdk6sjKeVl_w-E_HgdRci4G1QgXc-_6OzFyk2LdkoBGR-INnhO_pNzErE9K48hTkStiVi8G2mJkdwih7ZNL-DxaVXl60I2ai5AD05d9cu6h8kmVlHw-W5ikad5j&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TheGrammarSchool/?__cft__%5b0%5d=AZWthYapzDqrWGlBblQCqOzRFGZAwyhz3o8FHC0L37MbXyNBLsYM99O_M_JMpnm3CAiDU6msPknBgGtZyRfv-bbYVwTGpsdk6sjKeVl_w-E_HgdRci4G1QgXc-_6OzFyk2LdkoBGR-INnhO_pNzErE9K48hTkStiVi8G2mJkdwih7ZNL-DxaVXl60I2ai5AD05d9cu6h8kmVlHw-W5ikad5j&__tn__=kK-R
mailto:info@lfcacademy.com.cy
https://bit.ly/LFCAcademyRegistrationsNicosia
https://bit.ly/LFCAcademyRegistrationsNicosia
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Τον δίσκο με τον οποίο κατέρριψε για πρώτη φορά το παγκύπριο 
ρεκόρ στη δισκοβολία, κατά τους Παγκύπριους Εφηβικούς Αγώνες 
το 1967, παραχώρησε γενναιόδωρα για τις ανάγκες του Μουσείου 
ΓΣΠ ο Λουκάς Καλογήρου. 
Εκείνη την εποχή οι δίσκοι ήταν κατά βάση ξύλινοι, με μεταλλικό 
περίβλημα - στεφάνι στην περίμετρό τους. «Μετά από ορισμένες 
βολές, άρχιζαν να σπάζουν φέτες από τον δίσκο, γιατί ο στίβος στα 
κυπριακά στάδια εκείνη την εποχή ήταν σκληρή χωμάτινη επιφά-
νεια», όπως αφηγήθηκε ο 
Λουκάς Καλογήρου στον 
Χρύσανθο Χρυσάνθου. Κι 
επειδή οι χρηματικοί πό-
ροι ήταν πενιχροί για να 
αντικαθίστανται οι δίσκοι 
συνεχώς, στις προπονή-
σεις χρησιμοποιούνταν 
μεταλλικοί. Ένα τέτοιο 
δίσκο της δεκαετίας του 
1960 δώρισε επίσης στο 
Μουσείο ΓΣΠ ο Λουκάς 
Καλογήρου.
Οι αγωνιστικοί δίσκοι ει-
σάγονταν από το εξωτερι-
κό. Ο Λουκάς Καλογήρου 
θυμάται ότι είχαν γίνει 
απόπειρες για κατασκευή 
τους στην Κύπρο, αλλά 
δεν είχαν συνέχεια. Το βάρος του δίσκου για το αγώνισμα της δι-
σκοβολίας ήταν και τότε δύο κιλά για τους αγώνες ανδρών, όπως 
είναι και το βάρος του δίσκου που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη 
εποχή. Βέβαια έχουν αλλάξει τόσο τα υλικά, από τα οποία είναι κα-
τασκευασμένοι οι δίσκοι σήμερα, όσο και η μορφή τους. Είναι πλέον 
σχεδιασμένοι με βάση τις αρχές της αεροδυναμικής. Είναι πιο λεπτοί 
και έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στον αέρα για μεγαλύτερη 
απόσταση, προτού πέσουν στο έδαφος. 
Ο Λουκάς Καλογήρου διακρίθηκε όχι μόνο στη δισκοβολία, αλλά 
επίσης στο αγώνισμα δρόμου 100 μ., τη σφαιροβολία και το δέκαθλο, 
καθώς και σε ομαδικά αθλήματα, το ποδόσφαιρο, την καλαθόσφαι-
ρα και την πετοσφαίριση. Ασχολήθηκε ακόμη με τη χειροσφαίριση 
και τη σκοποβολή. Υπήρξε προπονητής σε αυτά τα αθλήματα, ενώ τα 
τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του ως προ-
πονητής στίβου του ΓΣΠ. Παραχώρησε πρόθυμα τους δύο δίσκους, 

καθώς επίσης φανέλα του ΓΣΠ, που φυλάει για πάνω από μισό αιώ-
να, ως πολύτιμα προσωπικά κειμήλια για την αθλητική του καριέρα, 
θέλοντας να ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για συ-
γκέντρωση υλικού για το υπό σύσταση Μουσείο ΓΣΠ.
* Παρακαλούνται όσοι άλλοι επιθυμούν να συμβάλουν για τον ίδιο 
σκοπό να επικοινωνήσουν με τον δρα Χρύσανθο Χρυσάνθου στο τηλ. 
99686508 και στο email chry.chry60@gmail.com ή με το μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του ΓΣΠ και της επιτροπής Μουσείου, δρα 
Κώστα Σχίζα, στο τηλ. 99606611 και στο email sicostas10@gmail.
com ή με τα γραφεία του ΓΣΠ στο τηλ. 22874050.

Ο Λουκάς Καλογήρου με τους ιστορικούς δίσκους που δώρισε για 
το Μουσείο ΓΣΠ. Στο δεξί του χέρι είναι ο αγωνιστικός, ξύλινος με 
μεταλλικό περίβλημα, ενώ στο αριστερό του χέρι ο μεταλλικός που 
χρησιμοποιούσαν οι αθλητές στις προπονήσεις. 

O ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΩΡΊΣΈ ΔΊΣΚΟ ΓΊΑ ΤΟ ΜΟΥΣΈΊΟ ΓΣΠ
Του δρα Χρύσανθου Χρυσάνθου

Καλή χρονιά για τη Φίλιππα
Το 2022 εξελίσσεται πολύ καλά αγωνιστικά για την αθλήτρια 
του ΓΣΠ Φίλιππα Φωτοπούλου. Στις 25 Μαΐου 2022, στο διεθνές 
μίτινγκ αλμάτων της Καλλιθέας, η Φωτοπούλου είχε άλμα στα 
6,79 μ., που αποτελεί τη δεύτερη κορυφαία επίδοση στο μήκος, 
πίσω από το παγκύπριο ρεκόρ της Μαρούλας Λάμπρου (6,80 
μ.). Η επίδοση αυτή τής εξασφάλισε το όριο για το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα του Μονάχου (15-21 Αυγούστου), ενώ της έδωσε 
και το εισιτήριο για το Παγκόσμιο του Όρεγκον, μέσω της πα-

γκόσμιας κατάταξης.
Από το πρώτο μίτινγκ της χρονιάς στον ανοικτό στίβο (30 Απρι-
λίου 2022), στην Αντουχάρ της Ισπανίας, κατάφερε να βελτιώσει 
την ατομική της επίδοση (6,61 μ.).
Στον προκριματικό του άλματος σε μήκος, στις 23 Ιουλίου, στο 
18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν στο Όρεγκον των 
ΗΠΑ, η Φιλίππα έκανε τρία άκυρα άλματα, και δεν προκρίθηκε 
στον τελικό. 
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EFS SOCCER TOURNAMENT 2022 
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τα Παγκύπρια - ΓΣΠ 
διοργάνωσε φέτος το 1ο καλοκαιρινό τουρ-
νουά ακαδημιών ποδοσφαίρου σε συνεργασία 
με τα αθλητικά κανάλια CablenetSports! 
Το EFS Soccer Tournament 2022 πραγμα-
τοποιήθηκε το τριήμερο 17-19 Ιουνίου 2022 
στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ και περιλάμβα-
νε τις ηλικιακές κατηγορίες από 2013 μέχρι 
2010. Συμμετείχαν οι ομάδας: Liverpool FC 
International Academy Cyprus, Omonoia 
FC, Valencia C.F. Cyprus, T.F.A ‘’Football 
Technical Training’’, ToP_11 Soccer Academy, 
FanAiantas, Stripes Football Cy, Panthers 
Football Academy, Athletico F.A., AEL 
Academy, Doxa Katokopias - Strikers F.A., 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελληνισμός Ακακίου 
1924 και Ακαδημίες Αναγέννησης Δερύνειας.
Ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ Φοίβος Κων-
σταντινίδης δήλωσε ότι στόχος του ΓΣΠ εί-
ναι να καταστεί ετήσιος θεσμός το τουρνουά 
και να βελτιώνεται σταδιακά και ουσιαστικά. 
«Για να γίνει αυτό εφικτό», σημείωσε, «ο 
ΓΣΠ έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συ-
νεργασίες με εταιρείες που διαχρονικά στη-
ρίζουν τον Σύλλογο και τον αθλητισμό, όπως 
η Cablenet, η Hellenic Technical Enterprises 
Ltd, η Kypropharm Ltd, to Grammar School 

Nicosia, η Digital Tree και η Landas Colour. 
Ο ΓΣΠ ευελπιστεί να διοργανώσει με επιτυχία 
το πρώτο τουρνουά και μαζί με τους συνεργά-
τες του να δημιουργήσει τις βάσεις για έναν 
ετήσιο θεσμό τουρνουά ακαδημιών. To EFS 
Soccer Tournament 2022 στηρίζει ενεργά τις 
προσπάθειες του φιλανθρωπικού οργανισμού 
Σοφία για τα Παιδιά, με παροχή δωρεάν αθλη-
τικού υλικού». 
Ο τεχνικός διευθυντής της Liverpool 
International Academy Cyprus Νεκτάριος 
Αλεξάνδρου είπε σε δηλώσεις του ότι «προ-
σπάθεια όλων είναι η διοργάνωση ενός τουρ-
νουά βασισμένου σε σημαντικές αξίες και 
αρχές. Τη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά απο-
τελεί το γεγονός ότι ο καλύτερος ποδοσφαιρι-
στής της διοργάνωσης, μετά από αξιολόγηση 
από ειδική επιτροπή, θα κερδίσει τη συμμετο-
χή του στο residential camp που θα πραγμα-
τοποιηθεί το καλοκαίρι στις εγκαταστάσεις της 
Liverpool στην Αγγλία». 
Κατά τη διάρκεια του τουρνουά στον χώρο 
του ΓΣΠ υπήρχαν δραστηριότητες, φαγητό και 
παιχνίδια για την ψυχαγωγία όλων των παι-
διών, προπονητών αλλά και υπόλοιπων μελών 
της οικογένειας. Συγκεκριμένα, στον χώρο της 
Δυτικής Κερκίδας υπήρχαν δωρεάν παιχνίδια 

όπως μπιλιάρδο με τα πόδια, ποδοσφαιράκια 
και teqball. Το Σάββατο 18 Ιουνίου έγινε ξε-
νάγηση στους χώρους του ΓΣΠ και προβολή 
ταινίας σε κλιματιζόμενη αίθουσα για παιδιά 
και ενήλικες.
Αποτελέσματα: 
· 2010 Eagles: ΑΕΛ v Stripes FA 1-2. Νική-

τρια ομάδα: Stripes FA.
· 2011 Eagles: Top 11 v Ομόνοια Λευκωσίας 

2-0. Νικήτρια ομάδα: Top 11.
· 2013 Eagles: Valencia CF v Nicosia 

Liverpool IA Nicosia [3-3 (4-3 πέναλτι)]. Νι-
κήτρια ομάδα: Valencia CF.

· 2012 Lions: Valencia CF Nicosia v Ομόνοια 
Λευκωσίας 2-3. Νικήτρια ομάδα: Ομόνοια 
Λευκωσίας.

· 2011 Lions: Αναγέννηση Δερύνειας v Ελ-
ληνισμός Aκακίου 5-1. Νικήτρια ομάδα: 
Αναγέννηση Δερύνειας.

Έυρωπαϊκά και Πρωτάθλημα στο Στάδιο Ποδοσφαίρου
Τον περασμένο Μάιο ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική σεζόν 
2021-2022 κατά την οποία οι ομάδες που χρησιμοποίησαν το Στά-
διο ΓΣΠ ως έδρα τους για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγο-
ρίας, το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός, αγωνίστηκαν σε δι-
αφορετικούς ομίλους από τον Μάρτιο και μετά. Το ΑΠΟΕΛ έπαιξε 
στον όμιλο του πρωταθλήματος και των ευρωπαϊκών θέσεων ενώ 
Ομόνοια και Ολυμπιακός έπαιξαν στο γκρουπ της διαβάθμισης. 
Η τελευταία αγωνιστική του Πρωταθλήματος διεξήχθη στις 23-24 
Μαΐου. Το ΑΠΟΕΛ έδωσε τον τελευταίο αγώνα στην έδρα του, για 
την προτελευταία αγωνιστική, με την Ανόρθωση στις 15 Μαΐου. Η 
Ομόνοια και ο Ολυμπιακός έπαιξαν μεταξύ τους για την τελευταία 
αγωνιστική, με γηπεδούχο την Ομόνοια. Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε 
στο τελευταίο εντός έδρας ματς τον Εθνικό Άχνας στις 16 Μαΐου.
Εξάλλου, η Ομόνοια έπαιξε με τον Εθνικό Άχνας στον τελικό 
του Κυπέλλου Κύπρου, αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο ΓΣΠ 

στις 27 Μαΐου 2022. Η Ομόνοια κέρδισε το Κύπελλο της σεζόν 
2021-2022.
Το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός θα έχουν ως έδρα τους 
και τη νέα σεζόν το ΓΣΠ. Το Πρωτάθλημα 2022-2023 αρχίζει το 
τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου (27-28/8), ενώ στο 
ποδοσφαιρικό στάδιο της Λευκωσίας θα δώσει και τον πρώτο 
του ευρωπαϊκό αγώνα για φέτος ο Απόλλωνας Λεμεσού, στις 9 
Αυγούστου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions 
League. Για τα προκριματικά του Conference League έπαιξε και 
το ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ με την Botev Plovdiv στις 28 Ιουλίου.
Η Ομόνοια θα παίξει στα play off του Europa League στα τέλη 
Αυγούστου (18 & 25/8), ενώ έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση στους 
ομίλους του Conference League, οπότε είναι δεδομένο ότι θα 
έχει και ευρωπαϊκές αγωνιστικές υποχρεώσεις στο στάδιο της 
πρωτεύουσας μέχρι τον Νοέμβριο τουλάχιστον.


