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Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε
μια ισχυρή ομάδα στίβου
Τιμήθηκε ο ΓΣΠ, ως ιδρυτικό
μέλος, στην τελετή
για τα 120 χρόνια
προσφοράς του ΣΕΓΑΣ

Σελίδα 3

IAAF: Διαφοροποιήσεις στις
διαδικασίες πρόκρισης των
αθλητών στα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα και στους
Ολυμπιακούς Αγώνες από το
2019 και έπειτα.

Σελίδα 6

Την πρώτη θέση στο δεύτερο
όμιλο για το Παγκύπριο
Πρωτάθλημα Παίδων U16,
κατέχει η Ακαδημία της
Liverpool FC. Η Liverpool
FC στη μέχρι τώρα διαδρομή
πανηγύρισε οκτώ νίκες και
έφερε μία ισοπαλία και έχει
να επιδείξει την καλύτερη
επιθετική γραμμή του
Πρωταθλήματος με 59 τέρματα.

Σελίδα 7

Πέραν των 200 αθλητών του
ΓΣΠ προπονούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του
Συλλόγου σε όλα τα αγωνίσματα στίβου μέσα στις καλύτερες
δυνατές συνθήκες. Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την
Ετήσια Γενική Συνέλευση του
ΓΣΠ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2017,
στο συνεδριακό κέντρο του
σταδίου ΓΣΠ, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης,
προβαίνοντας στη λογοδοσία
των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Ιωαννίδης για άλλη μία
φορά τόνισε ότι σκοπός της
ύπαρξης του ΓΣΠ δεν είναι
άλλος από την καλλιέργεια και
τη διάδοση του αθλητισμού.
Όπως ανέφερε ο Δώρος Ιωαννίδης ο ΓΣΠ είναι ο μόνος
σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη
Λευκωσία. «Ο στόχος», σημείωσε, «δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών. Είναι η δημιουργία αθλητικής συνείδησης
και συναγωνισμού καθώς και
υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς».

Η Στυλιάνα Κυριακίδου του ΓΣΠ.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
είπε επίσης ότι κατά το 2017
«οι ομάδες μας που έλαβαν
μέρος στις διάφορες διοργανώσεις παρουσίασαν ξανά ένα
σωστό σύνολο που αντανακλούσε τη δουλειά που γίνεται
εδώ και χρόνια».
Φέτος ο πρωταθλητής του
ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης
συμμετείχε στον τελικό της
δισκοβολίας στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου στο Λονδίνο, γεγονός που τον καθιε-

ρώνει πλέον για τα καλά στην
παγκόσμια ελίτ του αθλήματος. Άλλο σημαντικό στοιχείο
ήταν η παρουσία της Ναταλίας
Ευαγγελίδου στον τελικό της
Παγκόσμιας Πανεπιστημιάδας
καθώς και η κατάκτηση του
χάλκινου μεταλλίου στο αγώνισμα της σφαιροβολίας στους
Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες
Νέων από τη 16χρονη αθλήτρια Στυλιάνα Κυριακίδου.

Σελίδες 4-5

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Οι εισπράξεις των συνδρομών των μελών του
Συλλόγου γίνονται με τους πιο κάτω τρόπους:
1.	Με τραπεζική εντολή / standing order ή
κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου
(0199-12-004166 Τράπεζα Κύπρου)
2.	Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω JCC Smart,
υπάρχει σύνδεσμος (link) από την ιστοσελί-

δα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy)
3.	Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου (με
επιταγή ή μετρητά).
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του
Συλλόγου στο τηλέφωνο 22874050.
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Μοναδική στιγμή η παρουσία των εκπροσώπων των 11 ιδρυτικών σωματείων,
που συνεχίζουν και έχουν αγωνιστική δραστηριότητα. Την απονομή έκανε ο
γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής.

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ΣΤΗΝ ΚΟΕΑΣ

Τελετή για τα 120 χρόνια
προσφοράς του ΣΕΓΑΣ
Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασε το βράδυ της
Παρασκευής 1η Δεκεμβρίου 2017 ο ΣΕΓΑΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών
Αθλητικών Σωματείων) τα εκατόν είκοσι
χρόνια χαράς και ουσίας, δημιουργίας και
αποτελεσματικότητας.
Η αρχαιότερη ομοσπονδία της Ελλάδας
ιδρύθηκε το 1897 από 28 αθλητικά σωματεία από ολόκληρη την Ελλάδα, που
τότε είχε τα σύνορά της στη Θεσσαλία.
Ανάμεσά τους ο Γυμναστικός Σύλλογος
ΟΛΥΜΠΙΑ Λεμεσού και ο γυμναστικός

Ανάμεσα στους έντεκα
ιδρυτές του ο ΓΣΠ
Σύλλογος ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Λευκωσίας, γιατί
η Κύπρος πάντοτε ανήκε στον ελληνισμό.
Σε μια λιτή τελετή που έγινε στην αίθουσα
«Παρνασσός», στον χώρο όπου πριν 120
χρόνια έγινε η ιδρυτική συνεδρίαση, έδωσαν
το παρών τους ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος,
Ολυμπιονίκες, παλιοί πρωταθλητές, αλλά και

Τα σωματεία της Κύπρου έως το 1983, όταν και ιδρύθηκε η ΚΟΕΑΣ, ανήκαν στο δυναμικό του ΣΕΓΑΣ. Η ομοσπονδία
τίμησε την Κυπριακή Ομοσπονδία, στο πρόσωπο του προέδρου της Αντώνη Δράκου. Τη βράβευση έκανε ο έφορος του
ΣΕΓΑΣ Σπύρος Καλοζούμης και ο άλλοτε πρωταθλητής των 400 μ. μετ’ εμποδίων Σταύρος Τζωρτζής.

εκπρόσωποι της κοινωνίας και της πολιτείας.
Μεταξύ των βραβεύσεων της βραδιάς ήταν
η απονομή ειδικού επάθλου στην ΚΟΕΑΣ,
αφού μέχρι το 1983 η Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κύπρου (ΤΕΣΚ) αποτελούσε μέλος του
ΣΕΓΑΣ, για την πολύχρονη στενή συνεργασία αλλά και τη συμβολή του κυπριακού στίβου στη στελέχωση των εθνικών ομάδων επί
σειρά ετών μέχρι την ανεξαρτητοποίησή του.
Το ειδικό έπαθλο παρέλαβε ο πρόεδρος της
ΚΟΕΑΣ Αντώνης Δράκος, ο οποίος παρέστη
στην εκδήλωση. Την απονομή έκανε ο έφορος του ΣΕΓΑΣ Σπύρος Καλοζούμης και ο
6ος Ολυμπιονίκης του 1972 στα 400 μ. με
εμπόδια Σταύρος Τζιωρτζής.
Συγκινητική στιγμή ήταν η απονομή διπλώματος στους εκπροσώπους των 11
ιδρυτικών σωματείων του ΣΕΓΑΣ που συνεχίζουν και έχουν μέχρι σήμερα δραστηριότητα. Ανάμεσά τους ο ΓΣΟ και ο ΓΣΠ.
Η απονομή έγινε από τον γενικό γραμματέα του ΣΕΓΑΣ Βασίλη Σεβαστή. Εκ
μέρους του ΓΣΟ παρέλαβαν το δίπλωμα
το μέλος του Δ.Σ. Κλέωνας Αλεξάνδρου
και του ΓΣΠ ο γενικός διευθυντής Φοίβος
Κωνσταντινίδης.
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΣΠ, ΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Γενική Συνέλευση της 19ης Οκτωβρίου 2017
Ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο ο
πρώτος χρόνος της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
Παγκύπρια» (ΓΣΠ). Κατά την Ετήσια Γενική
Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
19 Οκτωβρίου 2017, στο συνεδριακό κέντρο
του σταδίου ΓΣΠ, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Δώρος Ιωαννίδης προέβη στη λογοδοσία των
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι σκοπός της ύπαρξης του ΓΣΠ δεν
είναι άλλος από την καλλιέργεια και τη διάδοση
του αθλητισμού.
Όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης ο ΓΣΠ είναι ο μόνος Σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό
αθλητισμό στη Λευκωσία. «Ο στόχος», σημείωσε, «δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών.
Είναι η δημιουργία αθλητικής συνείδησης και
συναγωνισμού καθώς και υγιούς κοινωνικής
συμπεριφοράς. Πέραν των 200 αθλητών του
ΓΣΠ προπονούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας σε όλα τα αγωνίσματα στίβου
μέσα στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στους
αθλητές μας παρέχουμε όλο το απαιτούμενο
αθλητικό υλικό για προπονήσεις και για αγώνες,
και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια
ισχυρή ομάδα στίβου που τη χαρακτηρίζει όχι
μόνο η ποιότητα των αθλητών που την απαρτίζουν, αλλά και η σωστή σχέση μεταξύ τους. Οι
ομάδες μας που έλαβαν μέρος στις διάφορες
διοργανώσεις παρουσίασαν ξανά ένα σωστό
σύνολο που αντανακλούσε τη δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια. Συνεχίσαμε την πολιτική του
να μεταφέρουμε την ομάδα στην πόλη διεξαγωγής σημαντικών αγώνων από την προηγούμενη
μέρα, με διαμονή όλων σε ξενοδοχείο, κάτι που
επέτρεψε στους αθλητές μας να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους μέσω του
κοινού τους ενδιαφέροντος, αύξησε την αυτοεκτίμηση και την αφοσίωσή τους στον Σύλλογο
και τον κοινό σκοπό, δημιουργώντας ταυτόχρονα και επιπρόσθετα κίνητρα στους υπόλοιπους
για να βελτιωθούν και να συμμετέχουν στην
ομάδα. Κάτι που είχε αντίκτυπο στην απόδοση
αλλά και στη γενικότερη παρουσία του ΓΣΠ
στους αγώνες.
Τη φετινή χρονιά είχαμε τη συμμετοχή του πρωταθλητή μας Απόστολου Παρέλλη στον τελικό
της δισκοβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβου στο Λονδίνο, που τον καθιερώνει πλέον
για τα καλά στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος.
Άλλο σημαντικό στοιχείο η παρουσία της Ναταλίας Ευαγγελίδου στον τελικό της Παγκόσμιας
Πανεπιστημιάδας καθώς και η κατάκτηση του
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χάλκινου μεταλλίου στο αγώνισμα της σφαιροβολίας στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων
από τη 16χρονη αθλήτριά μας Στυλιάνα Κυριακίδου. Σημαντική επίσης η συνεισφορά των
αθλητών του ΓΣΠ στους αγώνες του Μπρούνο
Ζάουλι όπου η Κύπρος πήρε την 5η θέση στη
δεύτερη κατηγορία μεταξύ 12 χωρών».
Ακαδημία Στίβου
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΓΣΠ «μέσα από
τις ακαδημίες στίβου, όπου δεχόμαστε όλα τα
παιδιά ανεξαρτήτως ταλέντου, προσπαθούμε
να μεταδώσουμε σε όλους την αγάπη στον
αθλητισμό. Στις δύσκολες μέρες που συνεχίζουμε να περνούμε η υποχρέωση αυτή είναι
μεγαλύτερη και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Τα παιδιά
δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό για να
εγγραφούν και να γυμνάζονται στις ακαδημίες
μας. Τους δίδουμε αθλητικό υλικό, και γενικά
προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο πολλά παιδιά
μπορούμε. Στη χρονιά που αρχίζει τώρα, η ακαδημία μας αναβαθμίζεται με την ενεργή ανάμειξη των προπονητών ειδικότητας για να μπορούν
να γνωρίζουν εκ των προτέρων το υλικό που
υπάρχει στην ακαδημία. Γίνονται προσπάθειες
εξεύρεσης χώρων και δημιουργίας συνεργασιών για λειτουργία και άλλων κλιμακίων στην
επαρχία Λευκωσίας για καλύτερη οργάνωση.
Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον Δήμο
Στροβόλου για μια ευρύτερη συνεργασία και
στο πλαίσιο αυτό διαθέτουμε κλιμάκιο ακαδημίας στο Αθλητικό Κέντρο του δήμου δίπλα
στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Πιστεύουμε στην
ακαδημία μας και θα προσπαθήσουμε μέσω
των σχολείων της επαρχίας Λευκωσίας να ενημερώσουμε τους καθηγητές και τους γονείς
για τη λειτουργία των ακαδημιών μας. Ο ΓΣΠ
σήμερα έχει 22 προπονητές από τους οποίους
οι 10 ασχολούνται με τις ακαδημίες και οι άλλοι
12 με την προπόνηση μεγαλύτερων αθλητών
σε ειδικότητες. Τους ευχαριστούμε και τους
συγχαίρουμε για όσα προσφέρουν. Η εργασία
τους φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα που
ανέφερα προηγουμένως.
Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στον στίβο και
την ακαδημία, στους αθλητές και τα παιδιά που
έρχονται στο ΓΣΠ, διότι πάντοτε από εκεί αρχίζουμε και εκεί τελειώνουμε. Πού είμαστε σήμερα; Τα βλέπετε και μόνοι σας και εγώ απλώς
θα αναφέρω ότι τα αποτελέσματα των αθλητών
μας στις διάφορες διοργανώσεις μιλούν από
μόνα τους.

Θα αναφερθώ για ακόμη μία φορά στη λανθασμένη πολιτική σε σχέση με τον στίβο. Τη φετινή
περίοδο ο ΚΟΑ διατήρησε δυστυχώς το χαμηλό
ποσό που καταβάλλει για προπονητές των ακαδημιών στίβου και συνεχίζει να επιχορηγεί με
πολλαπλάσιο ποσό τις ακαδημίες των επαγγελματικών ομάδων. Εάν μέρος, μικρό μέρος, των
χρημάτων αυτών δινόταν στον στίβο τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα.
Θα το πω και φέτος με την ελπίδα αυτή τη φορά
να ακουστώ. Ας αναλογιστούν αυτοί που εγκρίνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς για τον
αθλητισμό και ας μας πουν τι κέρδος έχει ο Κύπριος πολίτης από τα χρήματα που διατίθενται
κάθε χρόνο για τον αθλητισμό. Πώς επενδύονται και πόσα χρήματα επενδύονται και μένουν
μακροπρόθεσμα στον τόπο μας μέσω του στίβου αλλά και μέσω έργων υποδομής και πόσα
εξανεμίζονται. Και από αυτά που δίδονται για
έργα υποδομής πόσα δίδονται για έργα που θα
μπορούν να είναι βιώσιμα».
Ακαδημία ποδοσφαίρου
Ο Δώρος Ιωαννίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στη συνεργασία, για πρώτη φορά, του ΓΣΠ με
τον αγγλικό σύλλογο της Λίβερπουλ, τα δικαιώματα της ακαδημίας της οποίας εξασφάλισε.
Όπως είπε, αυτό «θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά που
θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και
αυτό χωρίς να έχουμε ούτε κατ’ ελάχιστο μειώσει είτε τον προϋπολογισμό είτε τον προγραμ-
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αναβαθμισμένη μας σελίδα στο διαδίκτυο αλλά
και ο λογαριασμός μας στο Facebook. Λειτουργεί επίσης ξεχωριστή σελίδα για την Ακαδημία
Ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ, όπως και λογαριασμός Facebook».

«Έχουμε καταφέρει να
δημιουργήσουμε μια ισχυρή
ομάδα στίβου»
ματισμό και την προσπάθειά μας για την ακαδημία του στίβου, που είναι και θα είναι η απόλυτή
μας προτεραιότητα. Η διεθνής ακαδημία της
Λίβερπουλ λειτουργεί στο ΓΣΠ, και έχει ακόμα
δύο κλιμάκια στη Λευκωσία. Το ένα στο Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου και το άλλο σε συμφωνία
με το Grammar School στο πλαίσιο του αθλητικού του σχολείου.
Η ακαδημία αριθμεί σήμερα 200 παιδιά ηλικίας
5 μέχρι 16 ετών και αναμένουμε ότι μέσα από
κλιμάκια που θα γίνουν και σε άλλες πόλεις στη
νέα περίοδο ο αριθμός αυτός να αυξηθεί σημαντικά».
Γήπεδο ποδοσφαίρου
Φέτος στο Στάδιο ΓΣΠ συνεχίζουν να αγωνίζονται το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια και η Εθνική Κύπρου
στο ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε, επίσης, για τους
αγώνες των ομίλων του Europa League και ο
Απόλλωνας. Ο κ. Ιωαννίδης ανακοίνωσε ότι «η
συμφωνία με τις ομάδες η οποία έχει τεθεί σε
ισχύ από το 2015 και λήγει με τη λήξη της περιόδου 2017-2018 λειτούργησε καλά. Η συνεργασία με τα σωματεία είναι πολύ καλή ιδιαίτερα
στους τομείς της διοργάνωσης των αγώνων
τους και της ασφάλειας. Στη διάρκεια των αγώνων στο στάδιο εξακολουθούν να βρίσκονται
μόνο επιτηρητές και η αστυνομία έχει μεταφερθεί εκτός γηπέδου».
Ο πρόεδρος του Συλλόγου τόνισε ιδιαίτερα για
το θέμα αυτό ότι «τα εισοδήματα όλων μειώνονται και αυτό σχετίζεται και με την οικονομική
κρίση, αλλά και τη συνεχιζόμενη ύπαρξη της
βίας, η οποία φαίνεται να μην μπορεί να καταπολεμηθεί. Το γήπεδο του ΓΣΠ επιτρέπει στις
ομάδες να αποκομίζουν σημαντικά έσοδα κάθε
χρόνο, χωρίς να συμμετέχουν καθόλου στα

έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, αναβάθμισης
και βελτίωσης που ανέρχονται σε €800.000 περίπου και τα οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου
ο ΓΣΠ. Στα έξοδα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
και η φθορά των εγκαταστάσεων. Την περίοδο
που πέρασε προχωρήσαμε στην αντικατάσταση
14.000 καθισμάτων της δυτικής και της ανατολικής κερκίδας, και έχει επίσης ξεκινήσει ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου προπονήσεων.
Η βία στα γήπεδά μας εξακολουθεί ακόμα να
ταλανίζει το άθλημα. Είναι φανερό ότι με το
κλείσιμο των κερκίδων και τα πρόστιμα στα
σωματεία αυτοί που προκαλούν τη βία δεν τιμωρούνται. Αντίθετα θα προκαλέσουν επεισόδια
όπου και αν βρεθούν, είτε σε αγώνες εκτός
έδρας των ομάδων τους είτε ακόμα και στην
Ευρώπη. Η διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές
και τα πρόστιμα δεν είναι η λύση και αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν έφερε οποιοδήποτε
αποτέλεσμα. Εάν συνεχισθεί αυτή η τακτική τα
σωματεία θα καταβάλλουν τα δικαιώματα χωρίς
να έχουν εισπράξεις. Η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη στο στάδιο μπορεί
να προσφέρει. Εάν όμως οι ίδιοι οι οπαδοί δεν
αντιληφθούν το πρόβλημα, τότε δυστυχώς μας
αναμένουν πολύ άσχημες μέρες».
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο
Τα μέλη του ΓΣΠ ενημερώνονται για τον Σύλλογο μέσα από το Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο.
Όπως αποκάλυψε ο κ. Ιωαννίδης «η ανταπόκριση για το ενημερωτικό δελτίο είναι μεγάλη. Το
αποστέλλουμε στα σχολεία και σε άλλους οργανισμούς ώστε να ενημερώνονται για τον στίβο. Σε μια προσπάθεια να καλυτερεύσουμε την
έκδοση, ζητούμε από όσους ενδιαφέρονται να
αποστέλλουν τα δικά τους άρθρα και εισηγήσεις γύρω από τον στίβο και τον αθλητισμό,
ώστε με τη δημοσίευσή τους να ακούγονται
όλες οι απόψεις. Μάλιστα ζητούμε από τους
παλαιούς αθλητές να μας στέλλουν τις δικές
τους αφηγήσεις και φωτογραφικό υλικό για να
δημοσιεύονται και να μαθαίνουν οι νεότεροι την
ιστορία του ΓΣΠ. Λειτουργεί επίσης κανονικά η

Οικονομικό
O κ. Ιωαννίδης τόνισε πως «ο ΓΣΠ έχει καταφέρει μέσα από τις δραστηριότητές του να είναι
αυτοσυντήρητος. Είναι αδύνατο στη χώρα μας
ένα γήπεδο να είναι βιώσιμο μόνο μέσα από τα
έσοδα του ποδοσφαίρου. Πόσω μάλλον ένας
γυμναστικός σύλλογος που εκτός από τα έξοδα
των εγκαταστάσεων θέλει να καλλιεργήσει και
τον κλασικό αθλητισμό. Έχουμε καταφέρει να
δημιουργήσουμε έναν πολυχώρο και να λειτουργήσουμε το αθλητικό μας κέντρο με πολλαπλές
εκδηλώσεις, δημιουργώντας έσοδα που διατίθενται αποκλειστικά στους αθλητές μας και τις
εγκαταστάσεις μας. Μέσα από τις οικονομικές
καταστάσεις μπορούν να δούν όσοι ενδιαφέρονται πόσα χρήματα απαιτούνται για να έχεις γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και πόσα έξοδα
απαιτούνται καθημερινά για να μπορούν οι ομάδες να αγωνίζονται χωρίς προβλήματα.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ και
στο κοινωνικό έργο του ΓΣΠ και να σημειώσω
τη συνέχιση για 11η χρονιά της χορηγίας προς
τους Ειδικούς Ολυμπιακούς και την εργοδότηση από τον ΓΣΠ τριών παιδιών».
Στην ομιλία του ο Δώρος Ιωαννίδης ευχαρίστησε το μέλος του Δ.Σ. Αντρέα Φωτιάδη που
αποχώρησε, τους συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές και τους αθλητές, τον γενικό διευθυντή και το προσωπικό του
Σταδίου, την ΚΟΕ, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕΑΣ και την
ΚΟΠ για την άριστη συνεργασία.
Απευθυνόμενος προς τη διοίκηση του ΚΟΑ ο κ.
Ιωαννίδης εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητές τους, σημειώνοντας
ότι «χρειάζονται περισσότερος και καλύτερος
σχεδιασμός που διαρκώς πρέπει να προσαρμόζονται στα αθλητικά δρώμενα». Ο πρόεδρος
του ΓΣΠ ευχαρίστησε και τα σωματεία του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας που αγωνίζονται στο ΓΣΠ,
τονίζοντας ότι η «συνεργασία μας είναι άψογη.
Και θα πω ό,τι είπα και πέρσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς η μοίρα μας είναι κοινή. Εάν δεν καταπολεμηθεί η βία, εάν δεν βρεθούν λύσεις για τους
‘φιλάθλους’ που προκαλούν, τότε θα έρθουν
όπως είπα και προηγουμένως πολύ άσχημες
μέρες. Τους καλώ ξανά να αξιοποιήσουμε την
τεχνολογία και να πάρουμε μαζί μέτρα».
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Διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες
πρόκρισης των αθλητών

Τα Παγκύπρια
Ρεκόρ
του 2017
Στις 7 Νοεμβρίου 2017, το διοικητικό
συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ σε τακτική του
συνεδρία επικύρωσε την εισήγηση της
Τεχνικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας
για την αναγνώριση των Παγκυπρίων
Ρεκόρ που σημειώθηκαν στη διάρκεια
του 2017.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου ΙΑΑF
προχώρησε σε σημαντικές αποφάσεις που
θα φέρουν μεγάλες αλλαγές στη διαδικασία
πρόκρισης στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα
και στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2019
και μετέπειτα.
Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες καταργούνται τα όρια συμμετοχής που ίσχυαν
μέχρι σήμερα στις μεγάλες διοργανώσεις και
καθιερώνεται το σύστημα κατάταξης (Ranking
System) με βάση το οποίο θα έχει ένας αθλητής το δικαίωμα να εξασφαλίσει την πρόκριση
στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το νέο σύστημα θα ισχύσει
για το Παγκόσμιο στην Ντόχα του Κατάρ το
2019 και την Ολυμπιάδα στο Τόκιο το 2020.
Η βαθμολογική κατάταξη θα αρχίσει να ισχύει το πρώτο τετράμηνο του 2018 και θα βασίζεται, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, στα
αποτελέσματα των δύο τελευταίων μεγάλων
διοργανώσεων (Ρίο και Λονδίνο), στους
Ηπειρωτικούς Αγώνες, στα Διεθνή Μίτινγκ
που θα περιλαμβάνονται στο επίσημο καλεντάρι της ΙΑΑF και στα εθνικά πρωταθλήματα, που στην ουσία θα είναι και η μοναδική

Η νέα διαδικασία πρόκρισης
δυσκολεύει σημαντικά τις
μικρές χώρες
διοργάνωση σε τέτοιο επίπεδο της οποίας
θα αναγνωρίζονται επιδόσεις για την παγκόσμια κατάταξη.
Στόχος της ΙΑΑF, μεταξύ άλλων, είναι οι μεγάλες διοργανώσεις να αποτελούν το αποκορύφωμα του αθλήματος σε μία χρονιά, γι’ αυτό
δεν θα περιλαμβάνονται στον αγωνιστικό προγραμματισμό άλλα σημαντικά μίτινγκ, και την
ίδια στιγμή να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις
αμφισβητούμενες επιδόσεις του παρελθόντος.
Με βάση τις αρχικές ενδείξεις, η αριθμητική εκπροσώπηση ανά χώρα θα συνεχίσει να ισχύει.
Η νέα διαδικασία πρόκρισης δυσκολεύει σημαντικά τις μικρές χώρες, ενώ θα απαιτηθεί
σημαντική οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή
σε αγώνες στο εξωτερικό που θα είναι αναγνωρισμένοι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία,
ενώ ταυτόχρονα η συμμετοχή σε ένα μίτινγκ
δεν θα αποτελεί την απόφαση μιας χώρας
αλλά θα εξαρτάται από τον διοργανωτή.

Ανάμεσά τους η 16χρονη αθλήτρια του
ΓΣΠ Στυλιάνα Κυριακίδου στη σφαιροβολία, στις κορασίδες και ο Σταύρος
Σπύρου στα 600 μ., στους παίδες. Στον
κλειστό στίβο περιλαμβάνεται η Ναταλία
Ευαγγελίδου στα 1500 μ. και 800 μ. γυναικών και η Φιλίππα Φωτοπούλου στο
μήκος γυναικών κάτω των 23 χρόνων.
Όλα τα ρεκόρ είναι στην ιστοσελίδα
της ΚΟΕΑΣ: http://www.koeas.org.
cy/2017/11/21/pagkypria-rekor-2017/

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου είναι
προγραμματισμένο να διεξαχθεί το 2018 στο Μπέρμιγχαμ της
Αγγλίας από 1-4 Μαρτίου.
Τα όρια που έθεσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία για τη διοργάνωση
του Μπέρμιγχαμ θα πρέπει να επιτευχθούν την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου 2018.
Στο Ύψος Α-Γ, Επί Κοντώ Ανδρών - Γυναικών, και 3000 μ. Γυναικών
θα διεξαχθούν απευθείας τελικοί με τη συμμετοχή 12 αθλητών.
Επίσης με απευθείας τελικούς θα διεξαχθούν και τα αγωνίσματα
σε Τριπλούν, Μήκος και Σφαιροβολία Ανδρών - Γυναικών με τη
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συμμετοχή 16 αθλητών σε κάθε αγώνισμα. Σε περίπτωση που
μεγαλύτερος αριθμός εξασφαλίσει τα όρια συμμετοχής, όλοι θα
έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στους αγώνες. Σε αντίθεση
περίπτωση η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα προσκαλέσει αθλητές με
βάση την παγκόσμια κατάταξη, μέχρι τη συμπλήρωση των 12 ή 16
θέσεων αντίστοιχα, μέσω των Εθνικών Ομοσπονδιών.
Μέχρι στιγμής, έχει εξασφαλίσει το όριο για συμμετοχή ο
Μίλαν Τραΐκοβιτς στα 60 μ. με εμπόδια με την επίδοση 7.56’’
την οποία πέτυχε στις 3 Μαρτίου 2017 στο Βελιγράδι στη
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κλειστού.
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Εικόνες από
το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από
το παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το
κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στο
βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 19001960», του δημοσιογράφου-αθλητικού
συντάκτη και μέλους του ΓΣΠ Γιώργου
Μελετίου. Πολλές από τις φωτογραφίες
που δημοσιεύονται στο βιβλίο δεν
δημοσιεύθηκαν ποτέ ξανά.
Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε σε
κάθε τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου
κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

Πρωτοπόρος η ομάδα U16 της Liverpool FC
Την πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U16, κατέχει η
Ακαδημία της Liverpool FC. Η Liverpool FC
στη μέχρι τώρα διαδρομή πανηγύρισε οκτώ
νίκες και έφερε μία ισοπαλία και έχει να επιδείξει την καλύτερη επιθετική γραμμή του
Πρωταθλήματος με 59 τέρματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 4 Δεκεμβρίου η
προπόνηση της Ακαδημίας έγινε στο κεντρικό
γήπεδο του ΓΣΠ για τους σκοπούς γυρισμάτων για προωθητικό βίντεο που θα συμπεριλαμβάνεται στις καμπάνιες της Liverpool FC
International Academy.
Γήπεδο 3
Εξάλλου, εγκαινιάστηκε στις 3 Δεκεμβρίου
2017, από την ομάδα U14 της Ακαδημίας
της Λίβερπουλ, το Γήπεδο 3 του ΓΣΠ μετά
τη χειμερινή επανασπορά. Η ομάδα της Λίβερπουλ αγωνίστηκε με τον Οθέλλο Αθηένου. Νωρίτερα φέτος το γήπεδο είχε ηλεκτροφωτιστεί.
Grammar School
Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της συμφωνίας της
Ακαδημίας της Liverpool με το Grammar
School, για την ανάληψη του τμήματος πο-

δοσφαίρου του Αθλητικού του Σχολείου από
τη Liverpool, λειτουργεί τα απογεύματα, από
τις 2:15 μέχρι τις 3:30, κανονικό κλιμάκιο της
Ακαδημίας για παιδιά του σχολείου αλλά και
της γύρω περιοχής. Οι εγγραφές γίνονται
στο Grammar School και πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ακαδημίας www.
lfcacademy.com.cy
Γραφεία της Ακαδημίας λειτουργούν, εκτός
από το ΓΣΠ, και στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου.

Την περίοδο 1945-46 η ΕΠΑ κατέκτησε το
Πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Το στιγμιότυπο είναι
από τον τελικό Κυπέλλου του 1946 μεταξύ ΕΠΑ και
ΑΠΟΕΛ στο κατάμεστο ΓΣΠ, στις 14 Απριλίου 1946.
Η ΕΠΑ νίκησε με 2-1. Το ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με τον
Τάκη Ζέτα. Τα γκολ της ΕΠΑ σημείωσε ο Ανδρέας
Γεωργιάδης. (Φωτό αρχείο Σταύρου Μαύρου).

Στις 11 Νοεμβρίου 1945 γιορτάστηκαν στο στάδιο
ΓΣΠ τα δεκάχρονα της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). Η εκδήλωση περιλάμβανε
παρέλαση των έξι ομάδων της πρώτης κατηγορίας
(ΑΠΟΕΛ, ΕΠΑ, Πεζοπορικού, ΑΕΛ, Ολυμπιακού και
Τουρκικής Λέσχης Λευκωσίας) και των τεσσάρων της
δεύτερης κατηγορίας (Ανόρθωση, ΑΥΜΑ, Τουρκική
Λέσχη Λάρνακας και Κουλτούρ Οτζαγί Λάρνακας).
Ακολούθησε τουρνουά σέβεν-α-σάιντ.
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ποδόσφαιρο

Στις 30 Δεκεμβρίου 2017
στο ΓΣΠ η Football Stars Day
Με οδηγό το τρίπτυχο Ποδόσφαιρο - Διασκέδαση - Προσφορά ο Εθελοντικός-Φιλανθρωπικός Οργανισμός των ποδοσφαιριστών «Γκολ
στη Ζωή» και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διοργανώνουν, στις 30 Δεκεμβρίου
2017 στο ΓΣΠ, τη Football Stars Day. Αποκορύφωμα της Football Stars Day θα είναι ο
αγώνας μεταξύ των ομάδων επίλεκτων Ξένων
και Κύπριων του Πρωταθλήματος, όπως θα
επιλεγούν από το κοινό μέσα από ηλεκτρονική
ψηφοφορία στο http://vote.goalstizoi.com.cy.
Όλα τα έσοδα από τη διοργάνωση θα διατεθούν για την ανέγερση μιας νέας πτέρυγας
στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, η
οποία θα εξυπηρετήσει σημαντικές ανάγκες
του νοσοκομείου.
Σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, ο
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του
«Γκολ στη Ζωή» Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης ανέπτυξε το όραμα του «Γκολ στη Ζωή»
για συμβολή στην αναβάθμιση του Μακάρειου Νοσοκομείου, ένα έργο πολυδάπανο για
το οποίο υπάρχει στενή επαφή με το Υπουργείο Υγείας, όπως ανέφερε. Τη σημασία του
έργου ανέδειξε εκ μέρους του υπουργείου
ο διευθυντής του Μακάρειου Νοσοκομείου
Χριστόδουλος Καϊσής,. O κ. Καϊσής μετέφερε
μήνυμα του υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη, σημειώνοντας ότι στόχος του «Γκολ
στη Ζωή» είναι να βοηθήσει το Μακάρειο Νοσοκομείο –που ανεγέρθηκε το 1984– στην
επίλυση προβλημάτων στέγασης και ανάπτυξης ιατρείων.
Συνδιοργανωτής στην Football Stars Day είναι η ΚΟΠ εκ μέρους της οποίας ο πρώτος
αναπληρωτής πρόεδρος Χάρης Λοϊζίδης αναφέρθηκε στην αφοσίωση της Ομοσπονδίας
προκειμένου να πετύχει η διοργάνωση και ο
στόχος της ανέγερσης νέας πτέρυγας στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών Σπύρος
Νεοφυτίδης αναφέρθηκε στην προθυμία με
την οποία τόσο ο Σύνδεσμος όσο και οι ποδο-

σφαιριστές-μέλη του υποστηρίζουν τη διοργάνωση αλλά και γενικότερα το «Γκολ στη Ζωή».
«Ελπίζω να σπάσουμε το ρεκόρ προσέλευσης
σε τέτοιου είδους αγώνα, που είναι 7.000 θεατές στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’».
Παρών στο πάνελ ήταν και ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ Φοίβος Κωνσταντινίδης, ο
οποίος δήλωσε πως οι αρχές του σταδίου είναι έτοιμες να στηρίξουν τη διοργάνωση και
την επίτευξη ενός πολύ καλού σκοπού καθώς
«από την πρώτη μέρα που μας ενημέρωσε ο
Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης για το ‘Γκολ στη
Ζωή’ αλλά και τη διοργάνωση του Football
Stars Day, αντιληφθήκαμε ότι θα γίνει κάτι
πολύ καλό, που ήταν δεδομένο ότι θα φιλοξενηθεί από το ΓΣΠ». Ο Ο ΓΣΠ είναι θεσμικός
υποστηρικτής της Football Stars Day.
Οι All Stars θα αγωνιστούν για 60 λεπτά, σε
δύο ημίχρονα των 30 λεπτών. Σε κάθε ημίχρονο θα αγωνιστεί διαφορετική ενδεκάδα.
Στις 30 Δεκεμβρίου 2017 η δράση στο ΓΣΠ θα
ξεκινήσει από το πρωί με το άνοιγμα του Fun
Park, με μουσική, παιχνίδια, διαδραστικές δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις για μικρούς
και μεγάλους. Πριν τον αγώνα των All Stars θα
διεξαχθούν στο γήπεδο εταιρικό τουρνουά και
αγώνες παλαίμαχων και γυναικών. Θα γίνουν
βραβεύσεις και πολλές άλλες δραστηριότητες
που θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Τα εισιτήρια της Football Stars Day κοστίζουν
€10. Το εισιτήριο για παιδιά έως 12 χρόνων
(γεννημένα από το 2005 και μετά) κοστίζει €4.

FAN DAY του
ΑΠΟΕΛ στον
περιβάλλοντα χώρο
του Σταδίου ΓΣΠ
Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου
ΓΣΠ το Fan Day του ΑΠΟΕΛ. H εκδήλωση
έγινε την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017. Από
το πρωί προσήλθαν εκατοντάδες φίλοι των
πρωταθλητών, ιδιαίτερα νεαροί, που είχαν την
ευκαιρία να μιλήσουν, να πάρουν αυτόγραφα
και να παίξουν με τα ινδάλματά τους, όχι μόνο
από το ποδόσφαιρο αλλά και από τα υπόλοιπα
αθλήματα στα οποία διαθέτουν ομάδες οι
γαλαζοκίτρινοι. Παρόντες ήταν και οι αρχηγοί
της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και αθλητές
των υπόλοιπων αθλητικών τμημάτων.

