
Με την παρουσίαση του λευκώματος «125 
χρόνια ΓΣΠ» στις 16 Οκτωβρίου 2019 και την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 
18 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις 
που προγραμμάτισε ο Σύλλογος για να τιμήσει 
την επέτειο των 125 χρόνων από την ίδρυσή 
του. Είχε προηγηθεί στις 8 Οκτωβρίου το επί-
σημο δείπνο προς τιμήν φίλων και συνεργατών 
του ΓΣΠ, στο Hilton Park στη Λευκωσία.

Ιστορικό λεύκωμα
Η παρουσίαση του λευκώματος «125 χρόνια 
ΓΣΠ», του δρα Χρύσανθου Χρυσάνθου, δημο-
σιογράφου, συγγραφέα και μελετητή, και των 
εκδόσεων Armida, στο κτήριο της Κυπριακής 

Ολυμπιακής Επιτροπής, ήταν ένας ιστορικός 
σταθμός για τον κυπριακό αθλητισμό αλλά 
και για την κυπριακή κοινωνία. Τo λεύκωμα 
παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δη-
μόσιας Τάξης, Γιώργος Σαββίδης. Όπως ανέ-
φερε στην εκδήλωση ο πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Θεόδωρος 
Ιωαννίδης, το λεύκωμα θα διατίθεται δωρεάν 
ούτως ώστε να φθάσουν οι πληροφορίες που 
περιέχει σε κάθε Κύπριο μελετητή, ιστορικό 
αλλά και κάθε πολίτη. Την ίδια μέρα ο κ. Ιω-
αννίδης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι διαδι-
κασίες για τη δημιουργία Μουσείου του ΓΣΠ.
Στο λεύκωμα δημοσιεύονται πολλές φωτογρα-
φίες αθλητών, προπονητών, παραγόντων και 
γεγονότων που έλαβαν χώρα στο παλιό στάδιο 
ΓΣΠ. Ο αναγνώστης μπορεί να το συγκρίνει με 
το σημερινό σύγχρονο αθλητικό κέντρο, όπου 
γράφεται ιστορία, στα τελευταία 20 χρόνια. 

Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου. Με τη 
Συνέλευση ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές 
εκδηλώσεις που προγραμμάτισε ο ΓΣΠ για 
να τιμήσει την επέτειο των 125χρονών του, γι’ 
αυτό μετά το πέρας των εργασιών της ο Σύλ-
λογος δεξιώθηκε αθλητές και προπονητές του.
Όπως τόνισε στη λογοδοσία του ο πρόεδρος 
του ΓΣΠ, Θεόδωρος Ιωαννίδης, το 2019 «ση-
ματοδοτεί τα 125 χρόνια προσφοράς του ΓΣΠ 
στα κοινωνικά, εθνικά, πολιτιστικά και φυσικά 
στα αθλητικά δρώμενα του τόπου. Ο σκοπός 
της ύπαρξης του ΓΣΠ άλλωστε δεν είναι άλ-
λος από την καλλιέργεια και τη διάδοση του 
αθλητισμού».
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, «ο ΓΣΠ είναι 
ο μόνος Σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον 

κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία. Ο στόχος 
δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών. Εί-
ναι η δημιουργία αθλητικής συνείδησης και 
συναγωνισμού καθώς και υγιούς κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Πέραν των 200 αθλητών του 
ΓΣΠ συνεχίζουν να προπονούνται καθημερι-
νά στις εγκαταστάσεις μας σε όλα τα αγωνί-
σματα στίβου μέσα στις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες. Στους αθλητές μας παρέχουμε όλο 
το απαιτούμενο αθλητικό υλικό για προπονή-
σεις και για αγώνες, και έχουμε καταφέρει να 
δημιουργήσουμε μια ισχυρή ομάδα στίβου 
την οποία χαρακτηρίζει όχι μόνο η ποιότητα 
των αθλητών που την απαρτίζουν, αλλά και η 
σωστή σχέση μεταξύ τους». 
Εκτενέστερη ενημέρωση και φωτορεπορτάζ 
για την παρουσίαση του βιβλίου και τη Γενική 
Συνέλευση στις σελίδες 4-7.

ΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥ ΓΣΠ
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O Απόστολος Παρέλλης 
προετοιμάζεται στη Νότιο Αφρική
O πρωταθλητής της δισκοβολίας, Από-
στολος Παρέλλης, βρίσκεται από τις 7 
Δεκεμβρίου 2019 στη Νότιο Αφρική για 
το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του 
ενόψει των υποχρεώσεών του και ειδι-
κότερα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Τόκιο 2020. ΣΕΛ. 3

ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ ΜΈ ΜΈΓΑΛΗ ΈΠΙΤΥΧΙΑ 
ΟΙ ΈΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 125ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΓΣΠ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΣΠ

Το ΔΣ, το προσωπικό, οι προπονητές 
και οι αθλητές του ΓΣΠ 
σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο 2020.
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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, Κάλλη 

Χατζηιωσήφ, Τάκης Ταουσιάνης, Αντώνης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Κακογιάννης.

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

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

25 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  Αθαλάσσα/Λευκωσία (Α-Γ, E-N, Π-Κ)  

 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ»  Λάρνακα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

09 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 Κωνσταντινούπολη

15 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Α/Γ Κωνσταντινούπολη

16 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Λευκωσία

23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ……../ΕΛΛΑΔΑ

28-29 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Αθήνα

29 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΙΨΕΩΝ Λευκωσία

ΜΑΡΤΙΟΣ

03-06                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  Έδρες Επαρχιών

07                      ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ        Μαρακές/ΜΑΡΟΚΟ

09-13                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Έδρες Επαρχιών

13-15  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Ναντζίνγκ/ΚΙΝΑ

14 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΑΔΗΝ  Ivano-Frankivsk/ΟΥΚΡΑΝΙΑ                   

15                      ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ LOGICOM                                                       Πάφος

21-22                 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ Λεϊρία/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

22                      ΔΙΕΘΝΗΣ  & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ                                 Λεμεσός

22 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Ζάγκρεμπ/ΚΡΟΑΤΙΑ

22 ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΙΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ

25 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Λευκωσία

26-27 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ Λεμεσός

28 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΙΨΕΩΝ Θεσσαλονίκη/ΕΛΛΑΔΑ

29 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ                                                             Gdynia/ΠΟΛΩΝΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

03                      ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Λεμεσός

05  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΥΝΟΥ & ΒΑΔΗΝ ……../ΕΛΛΑΔΑ

08                      ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Λευκωσία

10 ΠΑΓΚΥΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000 Μ Λεμεσός
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Ο ΠΑΡΈΛΛΗΣ ΓΙΑ ΟΓΔΟΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ 2020

Τιμή σε 30 προσωπικότητες του κυπριακού αθλητισμού
Tο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) τίμησε, στις 28 Νοεμβρίου 2019, προσωπικότητες του κυπρια-
κού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων αθλητές και στελέχη του ΓΣΠ, που κατέγραψαν αξιοσημείωτες αθλητικές επιτυχίες ως αθλητές και 
εξίσου αξιόλογη κοινωνική προσφορά, ως υπηρέτες του αθλητισμού στη μετέπειτα καριέρα τους.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του τότε υπουργού κ. Κώστα Χαμπιαούρη, εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, του ΚΟΑ, 
της ΚΟΕ καθώς και προέδρων και εκπροσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών. Σε χαιρετισμό της η κ. Κάλλη Χατζηιωσήφ, σύμβουλος 
του υπουργού για θέματα Αθλητισμού, εξήγησε πως «ο αθλητισμός οδηγεί στην ολοκλήρωση του ανθρώπου, στην τελειότητά του και 
στην αυτοολοκλήρωσή του. Οι σημερινοί τιμώμενοι είναι άνθρωποι που έφτασαν στην ολοκλήρωσή τους μέσα από την πορεία τους στον 
αθλητισμό».
Τιμήθηκαν άτομα από δώδεκα αθλήματα, καθώς και άλλες τέσσερις προσωπικότητες που έλαβαν ειδική βράβευση για τη συνολική προ-
σφορά τους, οι: Ουράνιος Ιωαννίδης, Νίκος Μεγάλεμος, Κώστας Σχίζας, Χαράλαμπος Λόττας. Τιμήθηκαν οι αθλητές Αλέξης Φωτιάδης, 
Παύλος Φωτιάδης (χιονοδρομίες), Ανδρέας Γεωργίου, Ανδρέας Σταύρου (επιτραπέζια αντισφαίριση), Φίλιππος Σοφοκλέους (χάντμπολ), 
Κώστας Παπακώστας (τζούντο), Φοίβος Ζαχαριάδης, Γιαννάκης Κωνσταντινίδης (τένις), Σταύρος Μιχαηλίδης (κολύμβηση), Τάκης Κλη-
ρίδης, Πάρις Παπαέλληνας (καλαθόσφαιρα), Κώστας Χατζηανδρέου, Μιχάλης Κρασιάς (πετόσφαιρα), Γλαύκος Καριόλου (ιστιοπλοΐα), 
Δημήτρης Λόρδος (σκοποβολή), Οδυσσέας Αθάνατος, Ανδρέας Στυλιανού, Πανίκος Ξιούρουππας (ποδόσφαιρο), Ανδρέας Χατζηβασιλεί-
ου, Ντίνος Μιχαηλίδης, Χάρης Αϊβαλιώτης, Γιώργος Μικελλίδης, Μάριος Κασσιανίδης, Δημήτρης Θεοφυλάκτου, Αντώνης Γιωργαλλίδης 
και Αθηνά Κυριακίδου (στίβος).

O πρωταθλητής της δισκοβολίας, Απόστο-
λος Παρέλλης, βρίσκεται από τις 7 Δεκεμ-
βρίου 2019 στη Νότιο Αφρική για το βασικό 
στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει των 
επικείμενων υποχρεώσεών του και ειδι-
κότερα, το 2020, ενόψει των Ολυμπιακών 
Αγώνων του Τόκιο. 
Ο Παρέλλης βρίσκεται στην πόλη Πότσεφ-
στρουμ, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 30 
του Δεκέμβρη και ακολούθως θα επιστρέ-
ψει στην Κύπρο για λίγες μέρες. Θα επι-
στρέψει στη Νότιο Αφρική στις 11 Ιανουαρί-
ου για τη δεύτερη φάση της προετοιμασίας. 
Στην Πότσεφστρουμ έχει καθημερινές έντο-
νες διπλές προπονήσεις στο υπερσύγχρονο 
αθλητικό κέντρο της πόλης, που περιλαμ-
βάνουν βάρη και ρίψεις. Ο Κύπριος πρω-
ταθλητής στοχεύει και αυτή τη φορά να 
φτάσει σε υψηλό επίπεδο φυσικής κατά-
στασης, δημιουργώντας έτσι τις καλύτερες 
συνθήκες και προϋποθέσεις για μία ακόμα 
επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.
Ο Παρέλλης προτίμησε για άλλη μία φορά 
τη Νότιο Αφρική, αφού γενικώς στη συγκε-
κριμένη περιοχή της Γης οι θερμοκρασίες 
αυτή την εποχή κυμαίνονται στα πιο ιδανικά 
επίπεδα (20-25 βαθμούς Κελσίου), επομέ-
νως οι συνθήκες προπόνησης και προε-
τοιμασίας είναι εξαιρετικές. Πλέον, ο ίδιος 
γνωρίζει πολύ καλά το τι θα συναντήσει, 
αφού έχει ξαναπάει άλλες επτά φορές από 
το 2011 και έπειτα. Από τη στιγμή δε που 
τα τελευταία χρόνια ο Παρέλλης βρίσκεται 
συνεχώς σε ανοδική πορεία, είναι φανερό 

πως η συγκεκριμένη επιλογή, το να προε-
τοιμάζεται δηλαδή στη Νότιο Αφρική, τον 
έχει βοηθήσει στην επίτευξη των υψηλών 
στόχων που θέτει διαχρονικά. Από σωματι-
κής άποψης, ο ζεστός καιρός βοηθά πολύ 
τους μυς των αθλητών και περιορίζει τον 
κίνδυνο των τραυματισμών. 
Το 2019 ο Απόστολος είχε τεράστιες επιτυ-

χίες. Κατέλαβε την τιμητική 5η θέση στον 
τελικό της δισκοβολίας στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα στην Ντόχα τον Σεπτέμβριο, 
ενώ εξασφάλισε και το Ολυμπιακό όριο για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Επί-
σης, ρίχνοντας για πρώτη φορά τον δίσκο 
πάνω από τα 66 μέτρα, πέτυχε και νέο πα-
γκύπριο ρεκόρ, με βολή στα 66,32 μ.
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Πραγματοποιήθηκε, στις 18 Οκτωβρίου 2019, η Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». Η φετινή Συ-
νέλευση ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς η χρονιά σηματοδοτεί την 
επέτειο των 125 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. 
Με τη Συνέλευση ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις που 
προγραμμάτισε ο ΓΣΠ για να τιμήσει την επέτειο των 125χρονών 
του, γι’ αυτό μετά το πέρας των εργασιών της ο Σύλλογος δεξιώθηκε 
αθλητές και προπονητές του.
Όπως τόνισε στη λογοδοσία του ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Θεόδωρος Ιω-
αννίδης, το 2019 «σηματοδοτεί τα 125 χρόνια προσφοράς του ΓΣΠ 
στα κοινωνικά, εθνικά, πολιτιστικά και φυσικά στα αθλητικά δρώμενα 
του τόπου. Ο σκοπός της ύπαρξης του ΓΣΠ άλλωστε δεν είναι άλλος 
από την καλλιέργεια και τη διάδοση του αθλητισμού».
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, «ο ΓΣΠ είναι ο μόνος Σύλλογος ο οποί-
ος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία. Ο στόχος δεν 
είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών. Είναι η δημιουργία αθλητικής 
συνείδησης και συναγωνισμού καθώς και υγιούς κοινωνικής συμπε-
ριφοράς. Πέραν των 200 αθλητών του ΓΣΠ συνεχίζουν να προπο-
νούνται 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 την οποία χαρακτηρίζει όχι μόνο η ποιότητα των αθλη-
τών που την απαρτίζουν, αλλά και η σωστή σχέση μεταξύ τους. Οι 
ομάδες μας που έλαβαν μέρος στις διάφορες διοργανώσεις παρου-
σίασαν ξανά ένα σωστό σύνολο που αντανακλούσε την ορθή δουλειά 
που γίνεται εδώ και χρόνια. Καταφέραμε οι αθλητές μας να δημι-
ουργήσουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους μέσω του κοινού τους 
ενδιαφέροντος, κάτι που 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. Αυτό είχε αντίκτυπο στην απόδοση αλλά 
και στη γενικότερη παρουσία του ΓΣΠ στους αγώνες.
Τη φετινή χρονιά είχαμε τη συμμετοχή του πρωταθλητή μας Από-
στολου Παρέλλη στον τελικό της δισκοβολίας στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα Στίβου στην Ντόχα του Κατάρ, που τον κράτησε επάξια στην 
παγκόσμια ελίτ του αθλήματος». 

Ακαδημία Στίβου
Στην αναφορά του για τις ακαδημίες στίβου του ΓΣΠ, ο κ. Ιωαννίδης 
είπε ότι ο ΓΣΠ δέχεται όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ταλέντου, τόνισε 
δε ότι «προσπαθούμε να μεταδώσουμε σε όλους την αγάπη στον 
αθλητισμό. Νιώθουμε ότι η υποχρέωση αυτή είναι η μεγαλύτερη και 
προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Τα παι-
διά 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. Η 
ακαδημία μας αναβαθμίζεται με την ενεργή ανάμειξη των προπονη-
τών ειδικότητας για να μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το 
υλικό που υπάρχει στην ακαδημία. Γίνονται προσπάθειες εξεύρε-
σης χώρων και δημιουργίας συνεργασιών για λειτουργία και άλλων 
κλιμακίων στην επαρχία Λευκωσίας για καλύτερη οργάνωση. Ήδη 
στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με το Grammar School 
έχουμε αναλάβει και το τμήμα στίβου του αθλητικού σχολείου του 
με δικό μας προπονητή. 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 ευχαρι-
στούμε και τους συγχαίρουμε για τα όσα προσφέρουν. Η εργασία 
τους φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα».
Ο πρόεδρος του Συλλόγου στη λογοδοσία του σημείωσε ότι «δυ-
στυχώς για τον αθλητισμό μας ζούμε σε μια χώρα που, παρά το ότι 
έχουμε τεράστια παράδοση στον κλασικό αθλητισμό, δεν έχουμε 
αθλητική παιδεία. Παρά το ότι τη φετινή περίοδο ο ΚΟΑ ενέκρι-
νε επιχορηγήσεις για αθλητικές εγκαταστάσεις και υλικό για τον 
στίβο, διατήρησε δυστυχώς το χαμηλό ποσό που καταβάλλει για 
προπονητές των ακαδημιών στίβου και συνέχισε να επιχορηγεί με 
πολλαπλάσιο ποσό τις ακαδημίες των επαγγελματικών ομάδων. Εάν 

125 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΏΝΙΚΑ, ΈΘΝΙΚΑ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΏΜΈΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
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μέρος, μικρό μέρος των χρημάτων αυτών δινόταν στον στίβο, τα 
αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα. Πρέπει να αναλογιστούν 
αυτοί που εγκρίνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς για τον 
αθλητισμό 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 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
Την περσινή χρονιά ο ΓΣΠ προχώρησε σε ανανέωση της συμφω-
νίας με τον αγγλικό σύλλογο της Λίβερπουλ για τα δικαιώματα της 
ακαδημίας της. Όπως σημείωσε ο Θεόδωρος Ιωαννίδης, σκοπός 
ήταν «για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες 
στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και αυτό, 
επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε ούτε κατ’ ελάχιστο μειώσει είτε 
τον προϋπολογισμό είτε τον προγραμματισμό και την προσπάθειά 
μας για την ακαδημία του στίβου, που είναι η απόλυτη προτεραιότη-
τά μας. Η διεθνής ακαδημία της Λίβερπουλ λειτουργεί στο ΓΣΠ, και 
σε 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 είχε στην περσινή περίοδο 250 παιδιά ηλικιών 4 μέχρι 
17 ενώ φέτος έχουμε 280 παιδιά και αναμένουμε ότι ο αριθμός 
αυτός θα αυξηθεί». 

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 
Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι «η οικονομική συμφωνία χρήσης του 
γηπέδου με ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια ανανεώθηκε μέχρι το τέλος της 
περιόδου. Αυτή τη στιγμή συζητούμε με τις ομάδες μας το γενι-
κότερο πλαίσιο της συνεργασίας μας μέσα από μία νέα συμφωνία 
που θα αντικαθιστά πλήρως και θα εκσυγχρονίζει τη συμφωνία 
του 1999 σε όλους τους τομείς. Η συνεργασία με τα σωματεία είναι 
πολύ καλή, ιδιαίτερα στους τομείς της διοργάνωσης των αγώνων 
τους και της ασφάλειας. 
Το γήπεδο του ΓΣΠ επιτρέπει στις ομάδες να αποκομίζουν σημαντι-
κά έσοδα κάθε χρόνο, χωρίς να συμμετέχουν καθόλου στα έξοδα 
λειτουργίας, συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης που ανέρχο-
νται 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 συμπληρώθηκε η εργα-
σία αντικατάστασης των λαμπτήρων των προβολέων του κυρίως 
γηπέδου.
Τα δύο σωματεία που αγωνίζονται στο ΓΣΠ εξασφαλίζουν εκτός 
από το 75% της αξίας του εισιτηρίου, επιπρόσθετα έσοδα πέραν των 
€400.000 η κάθε μια από τα θεωρεία και τις διαφημίσεις. Η τεχνο-
λογία που υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη στο στάδιο μπορεί να 

προσφέρει πολλές δυνατότητες στα σωματεία για καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του φιλάθλου αλλά και για δημιουργία επιπρόσθετων εσό-
δων, ιδιαίτερα με τη λειτουργία του θεσμού της κάρτας φιλάθλου 
που είναι κάτι που πλέον εδραιώνεται και θα πρέπει ενόψει της 
νέας περιόδου να τύχει των αναγκαίων βελτιώσεων για να αξιοποι-
ηθούν οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει τόσο στον φίλαθλο 
όσο και στις ομάδες».

Ενημερωτικό Δελτίο 
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, η ανταπόκριση για το ενημερωτικό 
δελτίο είναι μεγάλη. Όπως είπε «το αποστέλλουμε σε σχολεία και 
σε άλλους οργανισμούς, ώστε να ενημερώνονται για τα τεκται-
νόμενα στον ΓΣΠ και ιδιαίτερα στον στίβο. Σε μια προσπάθεια να 
βελτιώσουμε την έκδοση, ζητούμε από όσους ενδιαφέρονται να 
αποστέλλουν τα δικά τους άρθρα και εισηγήσεις γύρω από τον στί-
βο και τον αθλητισμό, ώστε με τη δημοσίευσή τους να ακούγονται 
όλες οι απόψεις. Μάλιστα ζητούμε από τους παλαιούς αθλητές να 
μας αποστέλλουν τις δικές τους αφηγήσεις και φωτογραφικό υλικό 
για να δημοσιεύονται και να μαθαίνουν οι νεότεροι την ιστορία του 
ΓΣΠ. Λειτουργεί η σελίδα στο διαδίκτυο και ο λογαριασμός μας στο 
Facebook. Λειτουργεί επίσης ξεχωριστή σελίδα για την Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ, όπως και ξεχωριστός λογαριασμός 
Facebook».

Οικονομικό 
Για τα οικονομικά του Συλλόγου, ο κ. Δώρος Ιωαννίδης ανέφερε 
ότι «ο ΓΣΠ έχει καταφέρει μέσα από τις δραστηριότητές του να εί-
ναι 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 λει-
τουργήσουμε το αθλητικό μας κέντρο με πολλαπλές εκδηλώσεις, 
δημιουργώντας έσοδα που διατίθενται αποκλειστικά στους αθλητές 
μας και τις εγκαταστάσεις μας. Απλώς μέσα από τις οικονομικές 
καταστάσεις μπορούν να δουν 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».

Επέτειος
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ προγραμμάτισε μια σειρά εκδη-
λώσεων μέσα στο 2019 για να τιμήσει τα 125 χρόνια του Συλλό-
γου. Έχει προχωρήσει επίσης στην ετοιμασία λευκώματος για την 
ιστορία του Συλλόγου. Το λεύκωμα δίδεται δωρεάν. Οι αθλητές του 
Συλλόγου αγωνίστηκαν φέτος στους Παγκύπριους Αγώνες που δι-
οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο ΓΣΠ με τις επετειακές στολές βα-
σισμένες στα πρότυπα περασμένων δεκαετιών.
Στη λογοδοσία του ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε επίσης στο κοινω-
νικό έργο του ΓΣΠ, τη συνέχιση για 12η χρονιά της χορηγίας προς 
τους Ειδικούς Ολυμπιακούς και την εργοδότηση από τον ΓΣΠ τριών 
παιδιών. Μίλησε ακόμη για δύο κορυφαίους παλαιούς αθλητές του 
Συλλόγου που «έφυγαν» το 2019: Τον Ανδρέα Δημητρίου και τον 
Ορέστη Γεωργίου. 
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ κλείνοντας ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβού-
λιο, τους προπονητές και τους αθλητές, τον Γενικό Διευθυντή και το 
Προσωπικό του Σταδίου, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕΑΣ και την ΚΟΠ για την 
άριστη συνεργασία. Ευχαρίστησε επίσης το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια. 
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Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» 
(ΓΣΠ) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκ-
δήλωση παρουσίασης του λευκώματος «125 
χρόνια ΓΣΠ», του δρα Χρύσανθου Χρυσάν-
θου, δημοσιογράφου, συγγραφέα και μελε-
τητή και των εκδόσεων Armida, την Τετάρτη 
16 Οκτωβρίου 2019, στο κτήριο της Κυπρια-
κής Ολυμπιακής Επιτροπής. 
Τo λεύκωμα παρουσίασε ο υπουργός Δικαι-
οσύνης και Δημόσιας Τάξης Γιώργος Σαββί-
δης. Η έκδοση του λευκώματος έγινε με την 
ευκαιρία της επετείου των 125 χρόνων του 
ΓΣΠ και, όπως ανέφερε στην εκδήλωση ο 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Θεόδωρος Ιωαννίδης, θα διατίθε-
ται δωρεάν ούτως ώστε οι πληροφορίες που 
περιέχει να μεταφερθούν σε κάθε Κύπριο 
μελετητή, ιστορικό αλλά και κάθε πολίτη.
Στην παρουσίασή του ο κ. Σαββίδης, ο οποίος 
διετέλεσε αθλητής του ΓΣΕ, σημείωσε ότι «ο 
ΓΣΠ ήταν ανέκαθεν κάτι πολύ περισσότερο από 
ένας αθλητικός χώρος, στον οποίο διεξάγονταν 
αγώνες», για να προσθέσει πως «ήταν ένας 
χώρος στον οποίο φιλοξενούνταν, πέραν των 
αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεις εορ-
τασμού εθνικών επετείων, αλλά και εκδηλώ-
σεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολιτισμό, 
τα ήθη και έθιμα των Κυπρίων». Όπως είπε, 
το ιστορικό λεύκωμα του συγγραφέα δρα Χρύ-
σανθου Χρυσάνθου είναι πολύ σημαντικό και 
πολύ σπουδαίο, διότι είναι ένα βιβλίο που απο-
δίδει στον ΓΣΠ την πραγματική διάστασή του, 
αναδεικνύοντάς τον όχι μόνο ως πρωταγωνιστή 
στην αθλητική ζωή της Κύπρου, αλλά και ως 
δημιουργικό παράγοντα εθνικής στήριξης, πο-
λιτισμού, κοινωνικού έργου και προφοράς στη 
Λευκωσία και παγκύπρια από το 1894. «Ένα 
βιβλίο που αποτελεί σημαντικό τεκμήριο, όχι 
μόνο για την ιστορική διαδρομή του Συλλόγου, 

αλλά και για την ιστορική, αθλητική και πολιτι-
στική κληρονομιά της χώρας μας. Εκατοντάδες 
αθλητές, φίλαθλοι, γεγονότα και πρωτοπορια-
κή αθλητική δραστηριότητα υπήρξαν σταθμοί 
στην ιστορία του ΓΣΠ, στην ιστορία της Λευ-
κωσίας, στην Ιστορία της Κύπρου», ανέφερε 
ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Σαββίδης είπε 
ακόμα ότι «στις εγκαταστάσεις του, στο στάδιο 
ποδοσφαίρου και στο Εθνικό Στάδιο Στίβου 
κτυπά μέχρι σήμερα η καρδιά του κυπριακού 
αθλητισμού», σημειώνοντας πως «αυτό διαπι-
στώνει αβίαστα και ο αναγνώστης μέσα από 
εκπληκτικές φωτογραφίες ποδοσφαιρικών 
συναντήσεων για ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
που προσέλκυσαν τα φώτα της δημοσιότητας 
ανά τον κόσμο, πανηγυρισμών για τρόπαια που 
κατακτήθηκαν, εθνικών και διεθνών αγώνων 
στίβου, συναυλιών καλλιτεχνών εγνωσμένου 
κύρους, τελετών αποφοίτησης, απονομών 
μουσικών βραβείων». «Όπως άλλωστε υπο-
γραμμίζει ο δρ Χρυσάνθου η ανασκόπηση της 
Ιστορίας θέτει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για τον 
ΓΣΠ στη μακρά του πορεία», τόνισε.
Αναφερόμενος περαιτέρω στο λεύκωμα, ο κ. 
Σαββίδης σημείωσε πως δεν αποτελεί μόνο 
το άμεσο αποτέλεσμα μιας εμπεριστατωμέ-
νης έρευνας για τον ΓΣΠ, αλλά είναι συνάμα 
ένα εξαίρετο ιστορικό τεκμήριο, η πρώτη και 
μοναδική πλήρης έκδοση στην οποία συγκε-
ντρώνονται τεκμηριωμένα σε έναν τόμο όλες 
εκείνες οι πολύτιμες ιστορικές στιγμές της 
διαδρομής του Συλλόγου – και κατά μία πτυ-
χή και της Κύπρου.
Στην εκδήλωση μίλησε επίσης ο συγγραφέας 
του βιβλίου δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου, ενώ 
χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. Αντώνης Δρά-
κος επίτιμος πρόεδρος της Κυπριακής Ομο-

σπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου 
(ΚΟΕΑΣ) και ισόβιο μέλος του ΓΣΠ.

Ο συγγραφέας
Στην ομιλία του ο συγγραφέας του λευκώμα-
τος είπε ότι σε αυτό δημοσιεύονται πολλές 
φωτογραφίες αθλητών, προπονητών, παρα-
γόντων και γεγονότων που έλαβαν χώρα στο 
στάδιο ΓΣΠ, που είχε κατασκευαστεί το 1902 
σε ειδυλλιακό τοπίο κάτω από τη σκιά των 
ευκαλύπτων, λίγο έξω από τα ενετικά τείχη. 
Ο αναγνώστης θα μπορεί να το συγκρίνει 
με το σημερινό σύγχρονο αθλητικό κέντρο, 
όπου γράφεται ιστορία, στα τελευταία 20 
χρόνια, αφού κατασκευάστηκε με άοκνες 
προσπάθειες. «Ιδιαίτερης αξίας, φορτωμέ-
να με χιλιάδες αναμνήσεις, είναι ορισμένα 
αντικείμενα που έχουν παραχωρηθεί για να 
εκτεθούν στο Μουσείο του ΓΣΠ», σημείωσε 
ο κ. Χρυσάνθου. Τη σχετική εξαγγελία για 
τη δημιουργία Μουσείου ΓΣΠ είχε κάνει ο 
πρόεδρος του Συλλόγου, Θεόδωρος Μ. Ιω-
αννίδης, μιλώντας σε εκδήλωση για την ιστο-
ρική επέτειο. Ο κ. Χρυσάνθου παρουσίασε 
τα αθλητικά παπούτσια που παρέδωσε με 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΓΙΏΡΓΟ ΣΑΒΒΙΔΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΈΥΚΏΜΑΤΟΣ «125 ΧΡΟΝΙΑ ΓΣΠ»

ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Δωρεά Αντικειμένων 
για το Μουσείο ΓΣΠ
Όσοι κατέχουν αντικείμενα που πιστεύ-
ουν ότι θα μπορούσαν να εκτεθούν στο 
Μουσείο του ΓΣΠ, παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με τον δρα Χρύσανθο 
Χρυσάνθου, στο τηλέφωνο 22874050 ή 
στο email chry.chry60@gmail.com
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Έθελοντική δεντροφύτευση από τους αθλητές του ΓΣΠ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «300.000 ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΏΣΙΑ»
Μεγάλη εκδήλωση προσφοράς από παιδιά των Ακαδημιών 
του ΓΣΠ, το προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου, με τη δεντροφύτευση το Σάββατο 14 Δεκεμ-
βρίου 2019, στο Νότιο Χώρο Στάθμευσης του Αθλητικού Κέ-
ντρου, στο Στρόβολο.
Η εθελοντική περιβαλλοντική ενέργεια του Γυμναστικού 
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», έγινε στο πλαίσιο της δράσης 
«300,000 δέντρα στη Λευκωσία» και είχε μεγάλη επιτυχία. Η 
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλ-
λοντος, Κλέλιας Βασιλείου, η οποία παρέστη στην εκδήλωση.

αξιοσημείωτη γενναιοδωρία ο Ορέστης Γε-
ωργίου, «ένας αξιαγάπητος άνθρωπος που 
είχα τη μοναδική τύχη να γνωρίσω», είπε ο 
κ. Χρυσάνθου και συνέχισε: «Δυστυχώς τον 
χάσαμε πρόσφατα τον Ορέστη Γεωργίου… 
Πλήρης ημερών και με διαύγεια πνεύματος. 
Ήταν απόλαυση η συναναστροφή μαζί του. 
Σε μια από τις φωτογραφίες που μας έδω-
σε ο Ορέστης Γεωργίου και συμπεριλάβαμε 
στο βιβλίο απεικονίζεται ο τερματισμός των 
αθλητών κατά τους Επαρχιακούς Αγώνες 
που είχαν πραγματοποιηθεί στο στάδιο του 
ΓΣΠ στις 28 Μαρτίου 1954. Ιστορική φωτο-
γραφία, και σπάνια. Στον δεύτερο διάδρο-
μο είναι ο Μιχαλάκης Καραολής, ο πρώτος 
απαγχονισθείς από τους Άγγλους αποικι-
οκράτες ήρωας της ΕΟΚΑ, στις 10 Μαΐου 
1956, δύο χρόνια μετά από αυτή τη φωτο-
γραφία. Δεξιά είναι ο Ορέστης Γεωργίου. 
Έχει επίδεσμο στον μηρό. Κέρδισε την κούρ-
σα, παρόλο που υπέφερε από τραυματισμό.
- Έκαμες φυσιοθεραπεία, κύριε Ορέστη, 
τζιαι επέρασέ σου; τον ρώτησα.
- Μα, εν τζιαι κάμναμεν έτσι πράματα τότε… 
Αλλά επηαίναμεν στο λουτρόν της Εμερκές! 
ήταν η απάντηση του Ορέστη Γεωργίου.
Αυτές ήταν οι συνθήκες για τους αθλητές 
εκείνης της εποχής. Δεν θα ήταν περιττό να 
αναφέρουμε ότι σπάνια, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, τύχαινε οι αθλητές να πάρουν από 
τον σύλλογό τους στολές, φόρμες γυμναστι-
κής ή παπούτσια. Κι έπρεπε να τα προσέχουν 
ως κόρη οφθαλμού, καθόσον θα ήταν πολυ-
τέλεια να αποκτήσουν δεύτερο ζευγάρι. Τα 
παπούτσια αυτά λοιπόν ο Ορέστης Γεωργίου 
τα αγόρασε από το υστέρημά του όταν έτυχε 
να βρεθεί στην Αθήνα. Τον ταλαιπωρούσε ο 
τραυματισμός στο πόδι, αλλά δεν τα έβαλε 
κάτω. Έλπιζε ότι τα καινούργια παπούτσια 
‘σπάικς’ θα τον βοηθούσαν να κερδίσει νέα 
μετάλλια. Δεν τα πολυκατάφερε… Τελικά 
δεν ήταν αρκετά θεραπευτικές οι επισκέψεις 
στο λουτρόν της Εμερκές! Διαφύλαξε όμως 

τα παπούτσια, για 64 συναπτά έτη, και ευ-
χαρίστως μου τα έδωσε, αφού του εξήγησα 
ότι η θέση τους θα ήταν σε κάποιο μουσείο. 
Ελπίζω ότι το παράδειγμα του Ορέστη Γεωρ-
γίου θα ακολουθήσουν κι άλλοι… 
Τρέφω προς όλους βαθύτατη ευγνωμοσύνη, 
και τιμώ τη μνήμη εκείνων που έφυγαν στο 
μεταξύ χωρίς να προλάβουν να πάρουν στα 
χέρια τους το λεύκωμα για την ιστορία του 
Συλλόγου, στον οποίο προσέφεραν.
Εκτός από τον Ορέστη Γεωργίου, σε αυτό το 
διάστημα έφυγε από τη ζωή και ο πρώην 
πρόεδρος του ΓΣΠ, γιατρός Γλαύκος Μιχαη-
λίδης. Παρόλο που ήταν σοβαρά άρρωστος, 
υποχρεωμένος να φέρει καθετήρα, ο αεί-
μνηστος Γλαύκος Μιχαηλίδης είχε την καλο-
σύνη και το σθένος να μου αφηγηθεί τα όσα 
θυμόταν από τη θητεία του και τη συμμετοχή 
του στις δραστηριότητες του ΓΣΠ. Ήταν ο τε-

λευταίος εν ζωή πρώην πρόεδρος του ΓΣΠ. 
Δυστυχώς χάσαμε και τον Ανδρέα Δημητρί-
ου, ο οποίος είχε αναδειχθεί τρεις φορές 
παγκυπριονίκης και έγινε κάτοχος του πα-
γκυπρίου ρεκόρ στο αγώνισμα του δρόμου 
110 μέτρων μετ’ εμποδίων το 1967.
Θεωρώ ότι τέτοια θλιβερά περιστατικά κατα-
δεικνύουν τη μεγάλη αξία που έχει η έγκαι-
ρη καταγραφή, προτού είναι αργά, η κατα-
γραφή αφηγήσεων από ανθρώπους που είτε 
πρωταγωνίστησαν είτε ήταν αυτόπτες μάρ-
τυρες ιστορικών γεγονότων, ακόμη και της 
καθημερινότητας σε άλλες εποχές. 
Θα ήθελα, λοιπόν, να αφιερώσω το βιβλίο 
αυτό στη μνήμη εκείνων που έφυγαν, σε 
εκείνους που μόχθησαν και μοχθούν για τον 
αθλητισμό και ειδικότερα για τον ΓΣΠ, μέχρι 
σήμερα, αλλά και σε κείνους που θα ‘ρθουν, 
στη νέα γενιά».
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Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στο 
βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-1960», του δημοσιογράφου-αθλητικού συντάκτη και μέλους του ΓΣΠ Γιώργου Μελε-
τίου. 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.

ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ EUROPA LEAGUE ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ

Η ΑΫΜΑ την περίοδο 1950-51. Οι παίκτες της αρμενικής ομάδας 
ποζάρουν στον χώρο πίσω από την κεντρική κερκίδα του 
παλιού σταδίου ΓΣΠ. Αριστερά ο Τζωρτζής Αβετισιάν, ο οποίος 
εκείνη τη χρονιά μεταγράφηκε στην ΑΫΜΑ από την Ανόρθωση. 
Δεξιά ο Πάμπος Αβρααμίδης, ο οποίος διετέλεσε προπονητής 
της ομάδας από το 1950 μέχρι το 1953. (Φωτό: αρχείο Αρτίν 
Ανμαχούνι)

Φάση από τον τελικό κυπέλλου του 1952,Τσετίν 
Καγιά-ΠΟΛ, στο ΓΣΠ, στις 6 Απριλίου. Νικήτρια η 
Τσετίν Καγιά με 4-1.ΕΙ
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Μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές φιλοξένησε 
το Στάδιο ΓΣΠ, αφού το ΑΠΟΕΛ κατάφερε 
φέτος να προκριθεί στην επόμενη φάση (νοκ 
άουτ – φάση των 32) του Europa League.
Στη Λευκωσία το ΑΠΟΕΛ νίκησε στις 12 Δε-
κεμβρίου 2019 τη Sevilla με 1-0 ενώ στις 7 
Νοεμβρίου κέρδισε και την Qarabag, με 2-1.
Η Εθνική Κύπρου, για τα Προκριματικά του 
EURO 2020, έπαιξε στο ΓΣΠ με τη Σκωτία 
για την ένατη αγωνιστική. Ήταν ο τελευταίος 
εντός έδρας αγώνας της Εθνικής για τη συ-
γκεκριμένη διοργάνωση.

Τοπικά
Για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα πρώτης 
κατηγορίας, ο αγώνας ΑΠΟΕΛ - Ανόρθω-
σης για την πέμπτη Αγωνιστική του πρώτου 
γύρου, ο οποίος αναβλήθηκε λόγω των ευ-
ρωπαϊκών υποχρεώσεων του ΑΠΟΕΛ, προ-
γραμματίστηκε για τις 5 Φεβρουαρίου 2020.
Στις 19 Οκτωβρίου το ΑΠΟΕΛ έπαιξε στο 
ΓΣΠ με τη Δόξα Κατωκοπιάς για την έκτη 
αγωνιστική και με την ΑΕΚ Λάρνακας για 
την όγδοη. Επίσης, έπαιξε στην έδρα του με 
την Πάφος FC στις 23 Νοεμβρίου και με τον 
Εθνικό Άχνας στις 16 Δεκεμβρίου 2019. Ο 
επόμενος εντός έδρας αγώνας του ΑΠΟΕΛ 
θα είναι στις 5 Ιανουαρίου 2020 με την Ένω-
ση Νέων Παραλιμνίου και θα ακολουθήσει 

ο αγώνας με τη Νέα Σαλαμίνα στις 26 Ιανου-
αρίου.
Η Ομόνοια στις 25 Οκτωβρίου φιλοξένησε 
τον Ολυμπιακό Λευκωσίας για την έβδομη 
αγωνιστική και στις 9 Νοεμβρίου την ΑΕΛ 
για την ένατη. Στις 2 Δεκεμβρίου η Ομόνοια 
ήταν γηπεδούχος στο ντέρμπι της Λευκω-
σίας με το ΑΠΟΕΛ, το οποίο έληξε ισόπαλο 
0-0. Ακολούθησε ο αγώνας της Ομόνοιας 

με τη Δόξα στις 8 Δεκεμβρίου και στις 20 
Δεκεμβρίου, ο τελευταίος αγώνας του 2019, 
με την ΑΕΚ Λάρνακας για τη δέκατη τέταρ-
τη αγωνιστική. Η Ομόνοια επανέρχεται στο 
ΓΣΠ στις 10 Ιανουαρίου 2020 για να παίξει 
με την Πάφος FC και στις 19 Ιανουαρίου για 
να παίξει με την Ανόρθωση. Στις 2 Φεβρου-
αρίου θα παίξει με τον Εθνικό Άχνας στην 
έδρα της.


