Ψηφιακή συλλογή Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια
Η ψηφιακή συλλογή του Γυμναστικού Συλλόγου
Ολύμπια περιλαμβάνει φωτογραφίες από τους
Παγκύπριους αγώνες στίβου από 1896-2007.
Μέσα από τις μορφές των πρώτων νικητών των
Παγκύπριων αγώνων ξεπηδά ολόκληρη η
ιστορία του Κυπριακού στίβου. Οι φωτογραφίες
και η τεκμηρίωση τους πάρθηκαν από το
λεύκωμα
της
Κυπριακής
Ομοσπονδίας
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ),
"Χρυσοί Παγκυπριονικές" καθώς επίσης και από
το
φωτογραφικό
αρχείο
του
Συνδέσμου
Βετεράνων
Αθλητών
Στίβου
Λεμεσού.
Η
ψηφιοποίηση της συλλογής έγινε στα πλαίσια
του 4
Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής
Ιστορίας "ΗΛεμεσός και η αθλητική της ιστορία".
Η συλλογή
είναι
προσβάσιμη
μέσω του
ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ της ΒΤΠ.
ου

Αθλητικά! δόξαι του ΓΣΟ, 1912

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια είναι ο αρχαιότερος αθλητικός σύλλογος της Κύπρου και ο δεύτερος αρχαιότερος
σύλλογος στον Ελληνικό χώρο μετά τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Ιδρύθηκε το 1892 από τοπικούς παράγοντες της
Λεμεσού, τους Ανδρέα Θεμιστοκλέους, Ιωάννη Κυριακίδη, Αριστόδημο Κυριακίδη, Ν. Κλ. Λανίτη, Χριστόδουλο Σώζο και
Ηρακλή Σκυριανίδη. Διαδραμάτισε, επίσης, πρωταρχικό και σημαίνοντα ρόλο στην ίδρυση του ΣΕΓΑΣ (Σύνδεσμος
Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων). Ο ΓΣΟ έλαβε μέρος στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896
στην Αθήνα όπου κέρδισε και το Χρυσό Μετάλλιο στους αγώνες με πιστόλι. Από τότε, ο ΓΣΟ ανέπτυξε έντονη
δραστηριότητα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Το 1925 οργάνωσε και φιλοξένησε το πρωτάθλημα των
Πανελλαδικών Αγώνων Στίβου, και το 1928 καθιέρωσε τους Παγκύπριους Αγώνες Σχολείων. Το 1929, ο ΓΣΟ προχώρησε σε
μια επαναστατική για τα τότε χρόνια κίνηση, επιτρέποντας τη συμμετοχή γυναικών στους αγώνες, παίζοντας έτσι
πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική εξέλιξη της Κύπρου. Ορόσημο για τον ΓΣΟ ήταν, επίσης, η νίκη του αθλητή Στέλιου
Κυριακίδη στον Μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946, και την διάκριση πολλών άλλων αθλητών του στους Βαλκανικούς και
Πανευρωπαϊκούς αγώνες.
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