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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΣΠ
Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλ-
λόγου «Τα Παγκύπρια» ΓΣΠ, στην τακτική 
Γενική Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου, 
την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00 
μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου.

Θέματα: 
α) Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέ-

λευσης.
β) Επικύρωση των πρακτικών της τελευ-

ταίας Γενικής Συνέλευσης.
γ) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικη-

τικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρου Μ. Ιω-
αννίδη για τα πεπραγμένα του χρόνου 
που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.

δ) Υποβολή παρατηρήσεων πάνω στη λο-
γοδοσία και συζήτηση πάνω σ’ αυτές.

ε)  Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών 
του Συλλόγου 

στ) Εκλογή εξαμελούς Εφορευτικής Επι-
τροπής για τη διενέργεια των αρχαιρε-
σιών.

Σημ.: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέ-
λευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε 
θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε των με-
λών και αν είναι παρόντα.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος ‘Τα Παγκύπρια’ ανα-
κοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την εται-
ρεία Cablenet, ως επίσημος χορηγός ΓΣΠ, για 
τα επόμενα τρία χρόνια. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε Δι-
άσκεψη Τύπου την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 
2022 στο Συνεδριακό Κέντρο του σταδίου, 
όπου παρουσιάστηκε η χορηγική συνεργασία 
και η νέα όψη του σταδίου «ντυμένο» στα χρώ-
ματα της Cablenet.
Εκ μέρους του Γυμναστικού Συλλόγου ‘Τα 
Παγκύπρια’ μίλησε ο Γενικός Γραμματέας κ. 
Γιώργος Μιτσίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων 
τόνισε ότι «Η Cablenet είναι μία ανερχόμενη 
εταιρεία με επαγγελματικό τρόπο λειτουρ-
γίας που συνάδει και με τη φιλοσοφία του 
ΓΣΠ. Αλλά και στενά συνδεδεμένη με τον 
αθλητισμό αφού κάποιοι από τους τομείς 
των δραστηριοτήτων της, μέσω των κανα-
λιών της προβάλλουν τηλεοπτικά το ποδό-
σφαιρο όπως και άλλα αθλήματα, καθώς και 
τον κλασσικό αθλητισμό που μας ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα. Πέραν, λοιπόν, του οικονομικού 
μέρους, η συμφωνία λόγω της φύσης της 
δραστηριότητας του χορηγού αναμένουμε 
να βοηθήσει και στην προβολή του ΓΣΠ ως 

Η CABLENET ΈΠΊΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΣΠ
συλλόγου και ως αθλητικού κέντρου, καθώς 
και των αθλητών του».
Από πλευράς Cablenet μίλησε για τη συ-
νεργασία ο Υπεύθυνος Αθλητικού Τμήματος 
Ανδρέας Παρασκευά ο οποίος μεταξύ άλλων 
τόνισε ότι «120 χρόνια μετά την κατασκευή 
του παλιού ΓΣΠ και 23 χρόνια μετά την κα-
τασκευή του νέου, η Cablenet και το Στάδιο 
ΓΣΠ χαράσσουν πλέον κοινή πορεία. Το μωβ 
χρώμα, σήμα κατατεθέν της εταιρείας μας θα 
κοσμεί τους χώρους του σταδίου. Η Cablenet 
είναι ο Επίσημος Χορηγός ΓΣΠ και είμαστε 
ιδιαίτερα περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι 
η συμφωνία αυτή θα έχει διάρκεια τρία χρό-
νια και η οποία παίρνει σάρκα και οστά μετά 
από κοινή προσπάθεια με οφέλη και για τις 
δύο πλευρές».
Σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/
watch?v=bk9b8mcATpE
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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
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

13 - 15.10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑΛΛΙΝ - ΕΣΘΟΝΙΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

06 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  -

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

Ο Απόστολος Παρέλλης στο 25ο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Στίβου κατέλαβε την 8η θέση 
στη δισκοβολία, με 63,32 μ.
Στις 19 Αυγούστου 2022, ο πρωταθλητής του 
ΓΣΠ είχε τη δέκατη παρουσία του σε έναν τε-
λικό μεγάλης διοργάνωσης ενώ μπήκε για 9η 
φορά στην πρώτη οκτάδα! 
Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου ο Από-
στολος δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμε-
νος, ιδιαίτερα για τη θέση. Δεν μπορούσα να 
απαιτήσω κάτι περισσότερο από τον εαυτό 
μου. Άρχισε πολύ δύσκολα η χρονιά, με τον 
κορωνοϊό, που με κράτησε εκτός προπονήσε-
ων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχασα μία 
από τις πιο σημαντικές περιόδους της προ-
ετοιμασίας μου και όταν επέστρεψα βάλαμε 
στόχο τους Μεσογειακούς και το Ευρωπαϊκό. 
Και βγήκαν και τα δύο αποτελέσματα, σύμ-
φωνα με τους στόχους που βάλαμε με τον 
προπονητή μου, το χρυσό μετάλλιο στους 
Μεσογειακούς και μία θέση στον τελικό στο 
Ευρωπαϊκό. Βέβαια, εδώ ήρθε και κάτι πα-
ραπάνω, αφού κατάφερα να μπω στην πρώτη 
οκτάδα, που είναι πολύ ευχάριστο για μένα».
Υπενθυμίζεται ότι φέτος στους Μεσογειακούς 
της Αλγερίας κατέκτησε για δεύτερη συνεχό-
μενη διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο, στο Πα-

γκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον στις ΗΠΑ 
κατέλαβε τη 16η θέση στα προκριματικά και 
στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του Μπέρ-
μιγχαμ στην Αγγλία κατετάγη 7ος.
«Τώρα χρειάζομαι ξεκούραση και να περάσω 
λίγο χρόνο με την οικογένειά μου και τα παι-
διά μου, τους οποίους στερήθηκα το τελευ-
ταίο διάστημα πάρα πολύ. Για την επόμενη 
χρονιά μεγάλος στόχος είναι το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, αφού δεν έχει 
άλλο μεγάλο αγώνα. Θέλω να είμαι έτοιμος 

και υγιής, για να μπορέσω να διεκδικήσω την 
παρουσία μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
και, αν καταφέρω να είμαι εκεί, να κάνω ό,τι 
καλύτερο μπορώ για να προσθέσω σημα-
ντικούς βαθμούς, στην προσπάθεια που θα 
ακολουθήσει για την πρόκριση στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024», είπε 
καταληκτικά ο Απόστολος, ο οποίος εξέφρα-
σε τις ευχαριστίες του στον ΓΣΠ, την ΚΟΕΑΣ 
και τους χορηγούς του, καθώς η συμβολή 
τους για την προετοιμασία του είναι τεράστια.

Απόστολος Παρέλλης: Στην πρώτη οκτάδα του Έυρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου



www.gsp.org.cy 3

Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ φιλοξένησε στην ιστοσελίδα της η Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), αναφορικά με τις 
θέσεις των Κύπριων αθλητών και αθλητριών στην παγκόσμια αλλά και 
την ευρωπαϊκή κατάταξή τους.
Η παγκόσμια κατάταξη (world ranking) είναι ένας από τους δύο παρά-
γοντες που μπορεί να δώσουν πρόκριση σε μια αθλητική διοργάνωση. 
Ο άλλος παράγοντας είναι η πρόκριση μέσω υψηλού ορίου (επίδοσης). 
Για το 2023 οι μεγάλες διοργανώσεις για τις οποίες οι αθλητές της Κύ-
πρου θα επιδιώξουν προκρίσεις θα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Κλειστού Στίβου, από τις 2 μέχρι τις 5 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπο-
λη, και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, από τις 19 έως τις 
27 Αυγούστου. Για το Ευρωπαϊκό Κλειστού η περίοδος επίτευξης των 
ορίων, αλλά και αυτή στην οποία θα ισχύσει η παγκόσμια κατάταξη, 
είναι από τις 20 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2023 και, 
αντίστοιχα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι από την 31η Ιουλίου 
2022 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2023. 
Με αυτά τα δεδομένα, δεν θα συμπεριληφθούν για το Παγκόσμιο 
της Βουδαπέστης σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του Όρεγκον και οι Μεσογειακοί Αγώνες, που αφορά 
και Κύπριους αθλητές και αθλήτριες. Σημειώνεται ότι ο Μίλαν Τρά-
ικοβιτς και η Φίλιππα Φωτοπούλου, του ΓΣΠ, έχουν εξασφαλισμένη 
θέση… στην Κωνσταντινούπολη.
Η τελευταία ανακοίνωση της παγκόσμιας κατάταξης έγινε στις 30 
Αυγούστου 2022 και η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε Κύπριους αθλητές και 
αθλήτριες που βρίσκονται στην πρώτη 100άδα των αγωνισμάτων 
τους. Στις ψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται οι 
πρωταγωνιστές του 2022, αυτοί δηλαδή που κατάφεραν να εξα-
σφαλίσουν συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον 
και ακολούθως συμμετείχαν και στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου. Ο 
Απόστολος Παρέλλης, του ΓΣΠ, κατέχει την υψηλότερη θέση, αφού 
βρίσκεται στο Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης και είναι στην πρώ-
τη δεκάδα της Ευρώπης, ενώ ο Μίλαν Τράικοβιτς συνεχίζει να είναι 
Νο19 παγκοσμίως στα εμπόδια (110 μ. και 60 μ.) και είναι ο Νο7 
στην Ευρώπη. Στις κοπέλες, αυτές που ξεχωρίζουν είναι οι δίδυμες 

αδελφές Φωτοπούλου, Ολίβια και Φίλιππα, ιδιαίτερα με την κατάτα-
ξή τους στην Ευρώπη. Σε σημαντική άνοδο βρίσκεται ο Αλέξανδρος 
Πουρσανίδης στη σφυροβολία, ενώ η δισκοβολία ανδρών παραμένει 
το καλύτερο αγώνισμα για την Κύπρο με τέσσερις αθλητές στην πρώ-
τη 100άδα του κόσμου. Η κατάταξη μερικών από τους αθλητές και τις 
αθλήτριες είναι: 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ Π.Κ. ΦΙΛ. Ε.Κ.
100 Μ. (60 Μ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ)
Ολίβια Φωτοπούλου (ΓΣΠ) 1172 88  53 22
200 Μ.
Ολίβια Φωτοπούλου (ΓΣΠ) 1170 52 38 13
100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (60 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ)
Ναταλία Χριστοφή 1164 89 62 36
ΜΗΚΟΣ
Φίλιππα Φωτοπούλου (ΓΣΠ) 1186 28 26 15
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
Χρυστάλλα Κυριάκου (ΓΣΠ) 1013  113 76 65

ΑΝΔΡΕΣ
ΑΘΛΗΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ Π.Κ. ΦΙΛ. Ε.Κ.
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (60 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ)
Μίλαν Τράικοβιτς 1285 19  15  7
ΥΨΟΣ
Βασίλης Κωνσταντίνου 1112 78 68 36
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
Απόστολος Παρέλλης (ΓΣΠ) 1189 17 17 10
Χριστόφορος Γενεθλή 1103  62  53 33
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
Αλέξανδρος Πουρσανίδης 1160 35 34             24

Π.Κ.: Παγκόσμια Κατάταξη, ΦΙΛ.: Φιλτράρισμα με τρεις αθλητές μόνο 
από κάθε χώρα, Ε.Κ.: Ευρωπαϊκή Κατάταξη.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΊ ΑΘΛΗΤΡΊΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΊΒΟ
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Ο ΦΟΊΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΊΔΗΣ ΜΊΛΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΈΜΠΈΊΡΊΑ 
ΤΟΥ ΦΈΤΊΝΟΥ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΊΒΟΥ
Αρχηγός της  αποστολής της Κύ-
πρου στο 25ο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Στίβου στο Μόναχο ήταν ο 
κ. Φοίβος Κωνσταντινίδης, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΚΟΕΑΣ και γενικός διευθυντής 
του ΓΣΠ. Η παρουσία των επτά Κύπριων αθλητών και αθλητριών στο 
Πρωτάθλημα Στίβου ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 Αυ-
γούστου 2022. 
Σε δηλώσεις του για την ιστοσελίδα της ΚΟΕΑΣ ο γενικός διευθυντής 
του ΓΣΠ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ήταν μία επιτυχημένη αποστο-
λή, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι ήταν η τελευταία μίας ιδιαίτερα 
επίπονης χρονιάς για τους αθλητές, με πολλές διοργανώσεις σε διά-
φορα μέρη του κόσμου σε μικρό διάστημα». Σύμφωνα με τον κ. Κων-
σταντινίδη, παραδοσιακά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμμετέχουν 
οι καλύτεροι αθλητές της Ευρώπης και η διάκριση για οποιονδήποτε 
αθλητή δεν είναι εύκολη. Όπως σημείωσε «πρέπει κάποιος να βρεθεί 
στη θέση να πετύχει το μέγιστο της απόδοσής του για να μπορέσει 
να διακριθεί. Ταυτόχρονα, είναι μια διοργάνωση στην οποία μπορεί 
κάποιος να δει και να μάθει αρκετά από αναγνωρισμένους αθλητές 
και προπονητές και να αποκομίσει οφέλη σε αγωνιστικό, τεχνικό και 
διοικητικό επίπεδο». Ο Φοίβος Κωνσταντινίδης ευχαρίστησε τους 
αθλητές που συμμετείχαν στην κυπριακή αποστολή και ταυτόχρονα 
τους συνεχάρη για τη γενικότερη παρουσία τους στο Μόναχο, με την 
οποία έφτασαν στο τέλος της δύσκολης αυτής αγωνιστικής χρονιάς. Ο 
γενικός διευθυντής του ΓΣΠ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Απόστολο 
Παρέλλη, ο οποίος, πέραν της απόδοσής του μέσα στο γήπεδο, ήταν 
και ο αθλητής παράδειγμα για τους υπόλοιπους. 
Ακολουθεί συνέντευξη που έδωσε ο κ. Κωνσταντινίδης: 
· Πώς αξιολογείτε τους διοργανωτές στον οργανωτικό τομέα;
Στο οργανωτικό κομμάτι δεν μπορούμε παρά να είμαστε απόλυτα ικα-
νοποιημένοι για το επίπεδο που μας παρουσίασαν οι Γερμανοί. Είναι το 
δεύτερο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διοργανώνουν και 
όλα κύλησαν ομαλά και χωρίς προβλήματα. Ιδιαίτερα συναισθήματα 
έφερε στους παλαιότερους το γεγονός ότι οι αγώνες διεξήχθησαν στο 
Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου, ένα εμβληματικό ευρωπαϊκό γήπεδο, 
χτισμένο με μοναδικό τρόπο, το οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες το 1972. Την ίδια στιγμή, κάτι που θέλω να σχολιάσω αρνητικά, 
είναι η μετατροπή του κλασικού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου 
σε κάτι άλλο, με τη συμπερίληψη και άλλων αθλημάτων στην όλη διορ-
γάνωση, κάτι που αναπόφευκτα αφαίρεσε από τη σημασία της κύριας 
διοργάνωσης, που ήταν ο στίβος. Αυτό το λέω χωρίς να υποτιμώ την 
αξία και τη σημασία των άλλων αθλημάτων. Απλά λέω ότι θα ήταν κα-
λύτερα εάν γίνονταν ξεχωριστές διοργανώσεις για τα άλλα αθλήματα.
Μέσα από τέτοιες διοργανώνεις οφείλουμε να παίρνουμε μηνύματα, 
να κάνουμε διαπιστώσεις και να κρατούμε αυτά που θα μας βοη-
θήσουν να γίνουμε εμείς καλύτεροι, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε 
οργανωτικό επίπεδο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αναλάβει διε-
θνείς διοργανώσεις στην Κύπρο με αρκετή επιτυχία και η παρουσία 
μας σε αυτού του μεγέθους αγώνες μπορούν να μας βοηθήσουν να 
γίνουμε καλύτεροι.
· Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία μας σε τέτοιου 
είδους διοργανώσεις;
Η σημαντικότητα της εδώ παρουσίας μας δεν είναι μόνο αγωνιστική, 

αλλά έχει να κάνει και με τα διεθνή μίτινγκ τα οποία θα φιλοξενή-
σουμε στο μέλλον, έχοντας κάνει την αρχή τη φετινή χρονιά. Μέχρι το 
τέλος Οκτωβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθούν τα βελτιωτικά έργα 
στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ και είχαμε την ευκαιρία να γνωστοποιή-
σουμε το γεγονός σε πολλούς αθλητές της πρώτης γραμμής, οι οποίοι 
θέλουν να αξιοποιήσουν την Κύπρο ως κέντρο προετοιμασίας, όμως, 
λόγω της έλλειψης υποδομής υψηλού επίπεδου, προτιμούσαν άλλες 
χώρες. Το ενδιαφέρον που έδειξαν οι ξένοι αθλητές και προπονητές 
ήταν μεγάλο, και είναι κάτι που πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά και να 
βελτιώσουμε όλους τους αθλητικούς χώρους στην Κύπρο, με γνώμονα 
και την παρουσία ξένων αθλητών και προπονητών, που θα ανεβάσει 
και το δικό μας επίπεδο, αλλά κυρίως για τη σωστή προετοιμασία των 
δικών μας αθλητών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια υποφέρουν από την 
έλλειψη σωστής υποδομής και του βασικού αθλητικού εξοπλισμού. 
Έχω την άποψη ότι ως Ομοσπονδία πρέπει, με βάση τις εμπειρίες μας, 
να προσεγγίσουμε την Πολιτεία εμπεριστατωμένα, με συγκεκριμένες 
εισηγήσεις για βελτίωση και της υποδομής, αλλά και των διάφορων 
σχεδιασμών κινήτρων, για να μπορέσουμε να ανεβούμε επίπεδο.

· Πώς βλέπετε την επόμενη ημέρα;
Μετά τη λήξη της φετινής αγωνιστικής χρονιάς, πρέπει να ετοιμαστού-
με για τη νέα, η οποία θα έχει τις δικές της δυσκολίες για τους αθλητές 
και τις αποστολές μας στο εξωτερικό, με τα νέα όρια και τους τρόπους 
επιλογής των αθλητών για συμμετοχή, αλλά είμαι βέβαιος ότι με την 
αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που δείχνουν τα παιδιά θα πάνε 
όλα καλά. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να συνεχιστεί και 
να επεκταθεί η καθολική στήριξη προς τους αθλητές και από όλους 
ανεξαίρετα τους αθλητικούς φορείς σε μια συντονισμένη προσπάθεια.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΜΟΝΑΧΟ 2022»
· Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) – ΤΕΛΙΚΟΣ 63,32 μ. 8/25 
(Προκριματικά: 61,95 μ.)
· Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) – ΤΕΛΙΚΟΣ 6,26 μ. 12/24
Προκριματικά: 6,54 μ.)
· Μίλαν Τράικοβιτς (110 μ. εμπόδια) 13.54 9/37
(πέρασε απευθείας στα ημιτελικά)
· Ολίβια Φωτοπούλου (200 μ.) 23.33 12/32 
(Πρώτος γύρος: 23.40)
· Αλέξανδρος Πουρσανίδης (σφυροβολία) 70,56 μ. 21/26
· Ναταλία Χριστοφή (100 μ. εμπόδια) 13.53 30/34
· Ολίβια Φωτοπούλου (100 μ.) 11.62 28/31
· Ανδρονίκη Λαδά (δισκοβολία) 52,80 μ. 24/25

«ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ»
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Ο ΦΟΊΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΊΔΗΣ ΜΊΛΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΈΜΠΈΊΡΊΑ 
ΤΟΥ ΦΈΤΊΝΟΥ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΊΒΟΥ

H ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΦΊΛΊΠΠΑΣ ΣΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 18 Αυγούστου, η αθλήτρια του ΓΣΠ Φίλιππα Φωτοπούλου συμμε-
τείχε στον τελικό του άλματος σε μήκος στο 25ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου.
Το καλύτερο άλμα της ήταν στα 6,26 μ. (+0,3 μ/δ), το οποίο την κατέ-
ταξε στη 12η θέση. 
Σε δήλωσή της η αθλήτρια, στην ιστοσελίδα της ΚΟΕΑΣ, ανέφερε: 
«Δεν θα στενοχωρηθώ για το ότι κατέλαβα τη 12η θέση στον τελι-
κό, ξέροντας ότι θα μπορούσα να πιάσω την 8η τουλάχιστον, αφού 
η τελευταία που μπήκε οκτάδα έκανε 6,43 μ., άλμα το οποίο έκανα 
πολλές φορές φέτος. Θα κρατήσω από την παρουσία μου στο Ευρω-
παϊκό μόνο τα θετικά, με το πιο σημαντικό να είναι ότι προκρίθηκα 
στον τελικό του αγωνίσματός μου και ήμουν παρούσα δίπλα στις κο-
ρυφαίες Ευρωπαίες στο μήκος. Η παρουσία μου στον τελικό σημαίνει 
πολλά για μένα και θα με βοηθήσει για το μέλλον. Θέλω να συνεχίσω 
να βελτιώνομαι για να ζήσω ξανά τέτοιες στιγμές», ήταν κάποια από 
τα πρώτα λόγια της Φίλιππας Φωτοπούλου στη μικτή ζώνη.
Η παρουσία της Φίλιππας Φωτοπούλου στον τελικό του Μονάχου ήταν ο 
τελευταίος αγώνας της στη φετινή χρονιά. Ακολουθεί περίοδος ξεκού-
ρασης και ακολούθως νέα σκληρή δουλειά για το 2023. «Αποφάσισα ότι 
θα παραμείνω τουλάχιστον και τον επόμενο χρόνο στη Βαλένθια και θα 
συνεχίσω με τον Ράφαελ Μπλανκέρ, ο οποίος με βοήθησε αρκετά στο 
να βελτιωθώ. Αυτό που θέλω περισσότερο είναι να σταθεροποιήσω τα 
άλματά μου στα 6,60 μ. και πάνω, ώστε να έχω τη δυνατότητα να μπαίνω 
οκτάδα σε μεγάλες διοργανώσεις και να κυνηγώ διακρίσεις. Θα είναι 
και η επόμενη μία απαιτητική χρονιά, αφού θα μπούμε από τον κλειστό 
δυναμικά, για να λάβω μέρος στο Ευρωπαϊκό και βέβαια το καλοκαίρι 
υπάρχει το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, στο οποίο θέλω να είμαι πα-
ρούσα και να διεκδικήσω το καλύτερο. Να είμαι υγιής και έχω αρκετή 
όρεξη για δουλειά. Η χρονιά τελείωσε με σημαντική παρουσία μου σε 
έναν τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ελπίζω στην επόμενη να 
φτάσω ακόμα πιο μακριά», είπε η Φίλιππα Φωτοπούλου.

Δωδέκατη η Ολίβια Φωτοπούλου στο Μόναχο
Με επίδοση 23.33΄΄ και τη 12η θέση στα 200 μ. ολοκλήρωσε τη 
συμμετοχή της στο 25ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις 18 
Αυγούστου 2022, η Ολίβια Φωτοπούλου του ΓΣΠ. 
Στα προκριματικά η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη είχε τρέξει 
στην πρώτη ημιτελική σειρά, όπου τερμάτισε τέταρτη με 23.33΄΄ 
(άνεμος -0,3 μ/δ) και ήταν επιλαχούσα για τον τελικό (δεν κλήθη-
κε να συμμετάσχει).
«Ήταν μια πετυχημένη χρονιά για μένα φέτος. Ήταν μια χρονιά 
στην οποία έκανα πάρα πολλούς αγώνες, αφού μόνο στους Κοι-
νοπολιτειακούς δεν πήγα. Είμαι ικανοποιημένη γι’ αυτά που πέτυ-
χα φέτος, πάρα πολύ χαρούμενη που έκανα τρία ατομικά ρεκόρ, 
στα 100 μ. και 200 μ. ανοικτού και παγκύπριο ρεκόρ στα 200 μ. 
κλειστού. Μένει αξέχαστη για μένα φέτος η κούρσα στους Μεσο-
γειακούς, που έκανα 22.99΄΄ και κατέβηκα για πρώτη φορά τα 23 
δευτερόλεπτα. Ήταν μια περίοδος τότε που έκανα 10 κούρσες σε 
οκτώ ημέρες, και ήταν πολύ σημαντικό για μένα που έδειξα στα-
θερότητα. Συμμετείχα φέτος σε δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 
στον κλειστό και στον ανοικτό, και κέρδισα τη συμμετοχή μου και 
στο Ευρωπαϊκό. Σε μια γεμάτη χρονιά είμαι πολύ ικανοποιημέ-
νη για τις επιδόσεις μου», δήλωσε η Ολίβια Φωτοπούλου για την 
ιστοσελίδα της ΚΟΕΑΣ.
Σε ό,τι αφορά την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου, 

ανέφερε: «Στο πρώτο μου διακοσάρι ήμουν πολύ αγχωμένη, 
αφού ήταν η πρώτη μου συμμετοχή, όμως στο δεύτερο ήμουν πιο 
ήρεμη. Ναι μεν υπήρχε η βροχή, το κρύο και η καθυστέρηση στην 
έναρξη, που αφορούσε βέβαια όλες τις κοπέλες, όμως έτρεχα 
από τον 7ο διάδρομο που ήταν καλύτερος για μένα με την ανοικτή 
στροφή, παρά από κάποιον εσωτερικό, και είμαι ικανοποιημένη 
για τον χρόνο μου». Η Ολίβια Φωτοπούλου είχε την ευκαιρία, 
αφού έτρεχε στην πρώτη σειρά, να καθίσει στις θέσεις των δύο 
επιλαχουσών για πρόκριση στον τελικό, άσχετα αν στη συνέχεια 
δεν μπόρεσε να την κρατήσει. «Ήταν μια πολύ ωραία και πρω-
τόγνωρη εμπειρία σε μια μεγάλη διοργάνωση, να κάθομαι στην 
καρέκλα της αγωνίας. Ήταν μια εμπειρία την οποία θα θυμάμαι 
για πάντα, και μου δίνει το κίνητρο να τρέχω καλύτερα σε κάθε 
αγώνα. Έχω παραπάνω θέληση για να πετύχω και ανυπομονώ να 
έρθει η επόμενη χρονιά», σχολίασε.
Η Ολίβια θα διαμένει πλέον μόνιμα στην Αθήνα. «Έχουμε πει με 
τον προπονητή μου ότι στη νέα χρονιά θα κάνω και κλειστό και 
ανοικτό, στοχεύοντας τη συμμετοχή μου στα 60 μ. στο Ευρωπαϊκό 
της Κωνσταντινούπολης και ελπίζω να κερδίσω και την πρόκρισή 
μου στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Αυτό που θέλω να βελτιώ-
σω είναι οι εκκινήσεις μου και θα δουλέψω αρκετά σ’ αυτό, γιατί 
τα υπόλοιπα τα έχω», κατέληξε η Ολίβια Φωτοπούλου.
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O πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool 
Ίαν Ρας, ο οποίος είναι πρεσβευτής της 
αγγλικής ομάδας αλλά και υπεύθυνος των 
Ακαδημιών της σε όλο τον κόσμο, δήλωσε 
πρόσφατα με αφορμή την έναρξη της νέας 
σεζόν: «Ακολουθώντας το ίδιο πρόγραμμα 
σπουδών που παρέχουμε στους παίκτες 
μας στην Ακαδημία LFC, μπορούμε να δι-
ασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν την καλύτερη ποδοσφαιρική 
εκπαίδευση από το προπονητικό μας επι-
τελείο».
Ο Ρας επισκέφθηκε δύο φορές την Κύπρο 
την τελευταία πενταετία. Η πρώτη φορά 
ήταν το 2017 για την εξαγγελία της συνερ-
γασίας με τον ΓΣΠ για τη λειτουργία των 
Ακαδημιών και η δεύτερη φορά το 2020 για 
να προπονηθεί μαζί με τους μαθητές των 
Ακαδημιών!
Σημείωση:
Οι εγγραφές για την Ακαδημία σε Λευκω-
σία και Λεμεσό συνεχίζονται. Πληροφορίες: 
22874052 (Λευκωσία), info@lfcacademy.
com.cy, 70001892 (Λεμεσός), lfc.academy.
limassol@gmail.com ή https://lfcacademy.
com.cy/.

ΔΗΛΩΣΗ ΊΑΝ ΡΑΣ

Οι προπονήσεις του ΓΣΠ έχουν μεταφερθεί προσωρινά στα 
γήπεδα του Senior School λόγω εργασιών που διεξάγονται 
στον χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22874052 ή στο 
email info@lfcacademy.com.cy

Τα μέλη της Ακαδημίας της Liverpool Matthew Burlow και 
Noah Azzam, μέλη του κλιμακίου Λεμεσού, είχαν την ευκαι-
ρία να βιώσουν την εμπειρία του τι σημαίνει να αγωνίζεσαι 
με τη φανέλα της Liverpool, συμμετέχοντας στα φετινά LFC 
Residential Camps. Τα φετινά Camps πραγματοποιήθηκαν 
στη Σχολή Repton στο Derbyshire, μια από τις κορυφαίες 
σχολές ποδοσφαίρου της Αγγλίας.

Αλλαγή χώρου προπονήσεων

LFC Residential Camps 

mailto:info@lfcacademy.com.cy
mailto:info@lfcacademy.com.cy
mailto:lfc.academy.limassol@gmail.com
mailto:lfc.academy.limassol@gmail.com
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Η Σοφία Αργυριάδου στο αγώνισμα δρό-
μου 100 μ., η Κλαίρη Σεργίδου στο αγώνι-
σμα δρόμου 60 μ., η Ιωάννα Σωτηροπούλου 
στον ακοντισμό, η Πόλα Τσαγγαρίδου στο 
άλμα απλούν, η Ζωή Λεοντίου στο αγώ-
νισμα του άλματος εις ύψος και η ομάδα 
σκυταλοδρομίας 4Χ100 μ. ήταν οι πρώτες 
αθλήτριες του ΓΣΠ που αναδείχθηκαν πα-
γκυπριονίκες. Είχαν ανεβεί στο ψηλότερο 
βάθρο των Α΄ Παγκυπρίων Αγώνων Γυναι-
κών, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην 
Αμμόχωστο το 1952, με τη συμμετοχή μόνο 
τριών Γυμναστικών Συλλόγων (ΓΣΕ, ΓΣΠ 
και ΓΣΖ). 
Στους ίδιους αγώνες διακρίθηκαν με δεύ-
τερη ή τρίτη νίκη οι αθλήτριες του ΓΣΠ Κυ-
ριακή Παΐκου στα 100 μ., Ελένη Σταυρινίδου 
στον ακοντισμό, Πόλα Τσαγγαρίδου στο 
αγώνισμα δρόμου 80 μ. με εμπόδια, Ελέ-
νη Χρίστου στο άλμα απλούν, Ελένη Σταυ-
ρινίδου στη σφαιροβολία και Μόνικα Σιέλυ 
στο άλμα εις ύψος. Σημειώνεται ότι όλες οι 
αθλήτριες ήταν μαθήτριες και ως εκ τούτου 
διαχωρίστηκαν σε κατηγορίες νεανίδων και 
κορασίδων.
Ο ΓΣΠ θυμάται και τιμά τις πρωτοπόρες 
αθλήτριες του Συλλόγου και ευρύτερα του 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα σε εφημερίδα της εποχής για τα αποτελέσματα των 
Α΄ Παγκυπρίων Αγώνων Γυναικών το 1952. ΔΕΞΙΑ: Η Ιωάννα Σωτηριάδου τη στιγμή της 
ορκωμοσίας. Ήταν η πρώτη παγκυπριονίκης στον ακοντισμό. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα 
Χατζηβασιλείου για τις φωτογραφίες.

ΟΊ ΠΡΩΤΈΣ ΠΑΓΚΥΠΡΊΟΝΊΚΈΣ ΑΘΛΗΤΡΊΈΣ ΤΟΥ ΓΣΠ
Του δρα Χρύσανθου Χρυσάνθου

Με υπερπροσπάθεια ανταγωνίστηκαν στον τερματισμό οι αθλήτριες στους Α΄ Παγκυπρίους 
Αγώνες Γυναικών. Πρώτη τελικά έκοψε το νήμα η Σοφία Αργυριάδου, στο μέσο, ενώ τρίτη 

τερμάτισε μια άλλη αθλήτρια του ΓΣΠ, η Πόλα Τσαγγαρίδου, στα αριστερά.

κυπριακού αθλητισμού. Αυτός είναι και 
ένας από τους σκοπούς της δημιουργίας 
του Μουσείου ΓΣΠ, που φιλοδοξεί να φωτί-
σει και να αναδείξει αθλήτριες και αθλητές, 

προπονητές και προπονήτριες, παράγοντες 
κ.ά. που έγραψαν Ιστορία. Παρακαλούνται 
όσοι διαθέτουν σχετικά υλικά, φωτογραφίες 
κ.λπ. να επικοινωνήσουν μαζί μας.
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H ΝΈΑ ΣΈΖΟΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΊΟ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΤΟΥ ΓΣΠ
Από τον Αύγουστο ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Α΄ 
Κατηγορίας, στο οποίο αγωνίζονται οι τρεις ομάδες της Λευκωσίας 
που χρησιμοποιούν το Στάδιο Ποδοσφαίρου του ΓΣΠ ως έδρα τους.
Το Πρωτάθλημα 2022-2023 άρχισε το τελευταίο Σαββατοκύριακο 
του Αυγούστου (27-28/8). Την πρώτη αγωνιστική έπαιξαν έδρα το 
ΑΠΟΕΛ και ο Ολυμπιακός, με Πάφο FC και Ανόρθωση αντίστοιχα. Η 
Ομόνοια έδωσε τον πρώτο της αγώνα για το Πρωτάθλημα με την ΑΕΚ 
Λάρνακας για τη δεύτερη αγωνιστική και στη συνέχεια επανήλθαν 
ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσουν τον Άρη Λεμεσού και 
την ΑΕΛ Λεμεσού για την τρίτη αγωνιστική. Η Ομόνοια φιλοξένησε 
την Ένωση Νέων Παραλιμνίου για την τέταρτη αγωνιστική και ακο-
λούθως υπήρξε διακοπή του Πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις 
της Εθνικής Ομάδας για το Nations League. Στο κενό διάστημα, κατά 
το οποίο η Εθνική Κύπρου αντιμετώπισε την Εθνική Ελλάδας στη 
Λάρνακα και το Κόσσοβο εκτός έδρας, έγινε επανασπορά γρασιδιού 
του Σταδίου Ποδοσφαίρου.

To ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε ξανά στην έδρα του το πρώτο Σαββατοκύρια-
κο Οκτωβρίου 2022 για την πέμπτη αγωνιστική με την ΑΕΛ, και έπαι-
ξε ξανά εντός στις 7 Οκτωβρίου με την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών. Ο 
Ολυμπιακός έπαιξε στο ΓΣΠ στις 9 Οκτωβρίου με τον Ακρίτα Χλώρα-
κας ενώ η Ομόνοια θα επανέλθει στην έδρα της στις 17 Οκτωβρίου 
για να φιλοξενήσει τη Νέα Σαλαμίνα (19:00).
Οι τελευταίοι αγώνες για το 2022 θα δοθούν μεταξύ 21 και 24 Δεκεμ-
βρίου, για την 16η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας. 
Βάσει του προγραμματισμού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδο-
σφαίρου, στις 22 Δεκεμβρίου η Ομόνοια θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ τον 
Απόλλωνα Λεμεσού, στις 19:00.
Για την Α΄ Φάση του Κυπέλλου Κύπρου η κλήρωση δεν έφερε αγώνα 
στο ΓΣΠ, αφού η μοναδική ομάδα που συμμετέχει σε αυτή τη φάση, 
το ΑΠΟΕΛ, έπαιξε στις 11 Οκτωβρίου 2022, με τον ΠΟ Αχυρώνας-
Ονήσιλος στο Αμμόχωστος Επιστροφή. Σε αυτή τη φάση οι αγώνες 
ήταν μονοί.

Έυρωπαϊκά
Η Ομόνοια, η οποία αγωνίζεται φέτος στους Ομίλους του Europa 
League, φιλοξένησε τον Σεπτέμβριο τη Σερίφ Μολδαβίας και τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 6 Οκτωβρίου. Στις 27 Οκτωβρίου θα 
παίξει στο Στάδιο ΓΣΠ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Στο ΓΣΠ δίνει από τον Αύγουστο τους ευρωπαϊκούς του αγώνες 
και ο Απόλλωνας Λεμεσού, ο οποίος παίζει στους Ομίλους του 
Conference League. Στις 15 Σεπτεμβρίου έπαιξε εντός έδρας με 
την Dnipro-1 και έδωσε και τον επόμενό του αγώνα, στις 13 Οκτω-
βρίου 2022, για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης, με την 
AZ Alkmaar.

Από την επανασπορά του σταδίου 
ποδοσφαίρου στα τέλη Σεπτεμβρίου.


