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ΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥ ΓΣΠ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΊΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ «ΤΑ ΠΑΓΚΎΠΡΙΑ»

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ
ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΓΣΠ

Aκυρώθηκε το
Παγκύπριο Πρωτάθλημα
10.000 μ. Ανδρών Γυναικών
Η ΚΟΕΑΣ λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο με την πανδημία του κορωνοϊού και
τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ύστερα από
συνεννόηση με τους έξι Γυμναστικούς Συλλόγους - Μέλη της, αποφάσισε την ακύρωση
του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 10.000 μ.
Ανδρών - Γυναικών που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2020 στο
Τσίρειο Στάδιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια» από τις 14 Μαρτίου μέχρι
τον Ιούνιο του 2020, ανέστειλε τη λειτουργία
όλων των χώρων άθλησης και προπόνησης
στο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ, στον Στρόβολο.
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων είχαν
ανασταλεί όλες οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όλων των ηλικιών, όλων των κατηγοριών, γεγονός που επηρέασε και τις ακαδημίες
της Liverpool FC. Η Κυπριακή Ομοσπονδία
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ)
ανέβαλε το Πρωτάθλημα Ρίψεων που ήταν
προγραμματισμένο για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 στη Λευκωσία, τον Μαραθώνιο της
22ας Μαρτίου και το Πρωτάθλημα της 25ης
Μαρτίου. Επίσης, η ΚΟΕΑΣ ανέστειλε όλες
τις προγραμματισμένες διοργανώσεις στην
Κύπρο. Κάποιες από τις δραστηριότητες
πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο χωρίς
την παρουσία φιλάθλων, όπως το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών που
πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Αυγούστου
στο ΓΣΠ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΣΠ
Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφάλειας για προστασία από τον κορωνοϊό πραγματοποιήθηκε
η φετινή Γενική Συνέλευση του ΓΣΠ στο συνεδριακό κέντρο του Σταδίου, στις 26 Οκτωβρίου 2020.
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου,
Θεόδωρος Ιωαννίδης, κατά την ανάγνωση της
λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι «μια χρονιά στην οποία η πανδημία του
κορωνοϊού δημιούργησε μια πρωτόγνωρη
κατάσταση που όλοι κληθήκαμε να διαχειριστούμε μέσα από μια νέα κανονικότητα».
Όπως τόνισε ο κ. Ιωαννίδης στη λογοδοσία,
«η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα τη φετινή
χρονιά που τελειώνει χωρίς επίσημες διοργανώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Παρά αυτή την έλλειψη, η Ομοσπονδία διοργάνωσε αγώνες σε όλες τις κατηγορίες σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν
οι αθλητές σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Οι ομάδες που έλαβαν μέρος στις διάφορες
διοργανώσεις παρουσίασαν ξανά ένα σωστό
σύνολο που αντανακλούσε τη σωστή δουλειά
που γίνεται εδώ και χρόνια. Καταφέραμε οι
αθλητές μας να αξιοποιήσουν το κοινό τους
ενδιαφέρον, δημιουργώντας αυτοεκτίμηση
και επιβεβαίωσαν την αφοσίωσή τους στον
Σύλλογο και τον κοινό σκοπό».

ΣΕΛ. 4-5

Αναβάθμιση χώρων δημοσιογράφων στο ΓΣΠ
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) σε συνέχεια συνάντησης, το περασμένο καλοκαίρι, με την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ), με θέμα την περαιτέρω βελτίωση των
εργασιακών συνθηκών των δημοσιογράφων στο Στάδιο ΓΣΠ, προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες με άμεση ισχύ:
• Αύξηση του αριθμού των επιτηρητών στο άνω διάζωμα της δυτικής κερκίδα και στο τμήμα
φιλοξενίας των εκπροσώπων του Τύπου.
• Καθορισμό συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου όσων εισέρχονται στον χώρο, με απαραίτητη
την παρουσίαση δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων.
Σημειώνεται ότι ο χώρος των δημοσιογράφων αναβαθμίζεται συνεχώς, καθότι οι απαιτήσεις της
UEFA για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι κάθε χρόνο και πιο αυστηρές. Τα τελευταία χρόνια
ο Σύλλογος έχει δαπανήσει αρκετές χιλιάδες ευρώ για αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών και
άλλων υποδομών στον χώρο, όπως κατασκευή στούντιο τηλεόρασης, αναβάθμιση καλωδίωσης
και ταχύτητας διαδικτύου, κατασκευή ειδικής πλατφόρμας για τη ζωντανή κάλυψη αγώνων, κ.ά.
Ο ΓΣΠ είναι απολύτως βέβαιος ότι οι προσπάθειες, οι οποίες φυσικά θα συνεχιστούν στο μέτρο των
δυνατοτήτων, επιδοκιμάζονται από τα ΜΜΕ. Στόχος του Συλλόγου είναι πάντοτε η εξυπηρέτηση
και η ασφάλεια όσων φιλοξενούνται στο Στάδιο ΓΣΠ. Ο ΓΣΠ θα συνεχίσει τον διάλογο με την ΕΑΚ
και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας τους.
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Θλίψη της οικογένειας του ΓΣΠ για τον θάνατο
Κύκκου Φωτιάδη και Ουράνιου Ιωαννίδη
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δυνατή προσπάθεια για την πρόοδο του
αθλητισμού στον τόπο μας.
Νωρίτερα φέτος, στις 30 Ιανουαρίου 2020 η
οικογένεια του ΓΣΠ έχασε τον Ουράνιο Μ.
Ιωαννίδη, επίσης εκλεκτό ισόβιο μέλους
του Συλλόγου.
Ο Ουράνιος Ιωαννίδης είχε ανακηρυχθεί,
το 2015, ισόβιο μέλος από τον ΓΣΠ και τιμήθηκε επίσης για την προσφορά του στον
Σύλλογο και τον Αθλητισμό με την ευκαιρία
των 125 χρόνων από την ίδρυση του ΓΣΠ, το

2018-2020

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
εξέφρασε με ανακοίνωσή του τη βαθιά του
θλίψη για τον θάνατο του Κύκκου Φωτιάδη,
στις 20 Οκτωβρίου 2020, ισόβιου μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Ο Κύκκος Φωτιάδης υπηρέτησε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό για πάρα πολλά
χρόνια έχοντας διατελέσει έφορος στίβου
του ΓΣΠ αλλά και πρόεδρος του σωματείου ΑΠΟΕΛ με απόλυτη αφοσίωση στο έργο
που είχε να επιτελέσει, και κατέβαλε κάθε

περασμένο φθινόπωρο.
Ο Ουράνιος Ιωαννίδης υπήρξε μια εμβληματική φυσιογνωμία για τον κυπριακό
αθλητισμό, αλλά και τον τόπο γενικότερα,
τον οποίο υπηρέτησε από διάφορες θέσεις,
όπως αυτή του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και του βουλευτή, με ευσυνειδησία
και απαράμιλλη ικανότητα.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια
στις οικογένειες των εκλιπόντων.

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»
Δώρος Ιωαννίδης
Χριστόδουλος Συμεωνίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Γεώργιος Μιτσίδης
Ανδρέας Κωνσταντινίδης
Δημήτρης Ιωάννου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Διοίκησης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
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 Κωνσταντινίδης
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ΠΑΓΚΎΠΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ ΣΕ ΈΝΑ ΤΕΤΡΑΉΜΕΡΟ
Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα στην Κύπρο, λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία Covid-19.
Στις 7 Αυγούστου, ξεχώρισε η παρουσία του
Απόστολου Παρέλλη στη Δισκοβολία με βολή
στα 59,86 μ. ο οποίος κατάφερε για 14η συνεχόμενη χρονιά να αναδειχθεί νικητής του αγωνίσματος.
Εξάλλου, η Αιμιλία Κολοκοτρώνη του ΓΣΠ πέτυχε Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Κορασίδων στη
Σφύρα με επίδοση 55,41 μ. Η Αιμιλία βελτίωσε
το δικό της Παγκύπριο Ρεκόρ στη διάρκεια των
Παγκυπρίων Αγώνων U20. Νικήτρια του αγωνίσματος ήταν η Χρυστάλλα Κυριάκου του ΓΣΠ
με 58,40 μ.
Η ΚΟΕΑΣ σε μήνυμά της μετά τους Αγώνες ευχαρίστησε τους Γυμναστικούς Συλλόγους μέλη
της για την άμεση ανταπόκριση και ενεργοποίηση των αθλητών και προπονητών με τη συμμετοχή τους στις Παγκύπριες Διοργανώσεις όλων
των κατηγοριών. Σύμφωνα με την ΚΟΕΑΣ «η
ανατροπή του αγωνιστικού προγραμματισμού
και οι δύσκολες συνθήκες στις οποίες η Ομοσπονδία αναγκάστηκε να προσαρμοστεί λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού ήταν πρωτόγνωρες και παρά τα προβλήματα που προέκυψαν
καταφέραμε όλοι μαζί να φέρουμε σε πέρας τη
δύσκολη αποστολή μας. Δίχως όμως την παρουσία και την επιθυμία των αθλητών να αγωνιστούν τη φετινή χρονιά και τη συμπαράσταση
των προπονητών καθώς και των οικογενειών
τους ο προγραμματισμός δεν θα μπορούσε να
εφαρμοστεί. Ευχαριστίες απευθύνουμε στις
αρχές του Γυμναστικού Συλλόγου ‘Τα Παγκύ-

πρια’, για την άμεση ανταπόκριση να φιλοξενήσει όλες τις Παγκύπριες Διοργανώσεις.
Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς και ευχόμαστε

ότι κάτω από ομαλές πλέον συνθήκες θα καταφέρουν το 2021 να αποδείξουν για μια ακόμη φορά ότι ο Στίβος έχει παρόν και μέλλον».
(Φωτογραφίες: ΚΟΕΑΣ)

Τιμήθηκαν από τον ΔΗΣΥ Κύπριοι αθλητές
που αγωνίστηκαν με την Εθνική Ελλάδας
Tην Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού,
για τη βράβευση των αθλητών που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην Εθνική Ελλάδας, από
το 1896 έως το 1983.
Η Γραμματεία Αθλητισμού του ΔΗΣΥ, στην παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού της Ελλάδας Ελευθέριου Αυγενάκη, παρέδωσε μετάλλιο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν με την
Εθνική Ελλάδας σε διάφορα αθλήματα. Επίσης, τους δόθηκε το ειδικό λεύκωμα, το οποίο
συνέγραψε ο Πέτρος Χατζηχριστοδούλου, με τίτλο: «Αθλητισμός: Γράφοντας Ιστορία με την
Ελληνική Σημαία - Κύπριοι αθλητές που διέπρεψαν με τις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας», στο
οποίο υπάρχει βιογραφικό για κάθε αθλητή.
Σημαντική ήταν η ομιλία του επίτιμου προέδρου της ΚΟΕΑΣ Αντώνη Δράκου, με ιστορική
αναδρομή των δεσμών του ελλαδικού και του κυπριακού αθλητισμού μέχρι το 1983. Μεταξύ
των τιμώμενων αθλητών ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης.
Ο νεαρότερος αθλητής του στίβου που τιμήθηκε ήταν ο Άγγελος Αγγελίδης, στα 57 του χρόνια
και ο γηραιότερος ο Ανδρέας Χατζηβασιλείου στα 89.
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Θ. ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ: Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΆΛΛΑΞΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
ΤΗ ΦΕΤΙΝΉ ΧΡΟΝΙΆ Η ΟΠΟΊΑ ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ ΧΩΡΊΣ ΕΠΊΣΗΜΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ
Κάτω από τις ιδιάζουσες συνθήκες που επιβάλλουν τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020,
στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Θεόδωρος Ιωαννίδης, κατά
την ανάγνωση της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι «μια
χρονιά στην οποία η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι κληθήκαμε να διαχειριστούμε μέσα
από μια νέα κανονικότητα».
Στίβος
Όπως τονίζει ο κ. Ιωαννίδης στη λογοδοσία, ο ΓΣΠ είναι ο μόνος Σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία. «Ο
στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών», ανέφερε, «είναι
η δημιουργία αθλητικής συνείδησης και συναγωνισμού καθώς και
υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς. Πέραν των 200 αθλητών του ΓΣΠ
συνεχίζουν να 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. Η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα τη φετινή χρονιά που
τελειώνει χωρίς επίσημες διοργανώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και
στο εξωτερικό. Παρά αυτή την έλλειψη, η Ομοσπονδία διοργάνωσε
αγώνες σε όλες τις κατηγορίες σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν
οι αθλητές σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Οι ομάδες που έλαβαν
μέρος στις διάφορες διοργανώσεις παρουσίασαν ξανά ένα σωστό
σύνολο που αντανακλούσε τη σωστή δουλειά που γίνεται εδώ και
χρόνια. Καταφέραμε οι αθλητές μας να αξιοποιήσουν το κοινό τους
ενδιαφέρον, δημιουργώντας αυτοεκτίμηση και επιβεβαίωσαν την
αφοσίωσή τους στον Σύλλογο και τον κοινό σκοπό.
Το στάδιο ήταν η πρώτη εγκατάσταση που άνοιξε τις πόρτες της τις
αρχές Μαΐου, δηλαδή αμέσως μετά την καραντίνα. Αυτό έγινε υιοθετώντας αυστηρά μέτρα υγιεινής και ελέγχου. Στα αρχικά στάδια είχαμε
τους αθλητές κορυφής με όρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και σιγά
σιγά μπήκαν στις προπονήσεις και άλλοι αθλητές και σήμερα το στάδιο είναι ανοικτό για όλους. Από την πρώτη μέρα τηρούνται ευλαβικά
σε ολόκληρο το αθλητικό κέντρο όλα τα μέτρα κατά της πανδημίας.
Η εγκατάστασή μας έχει προσαρμοστεί στους αυστηρότερους κανόνες
και τα πρωτόκολλα της κυβέρνησης. Κάτι απαραίτητο αν αναλογιστεί
κανείς πόσοι αθλητές χρησιμοποιούν το στάδιο καθώς και τη φύση της
δραστηριότητας αλλά και την ευθύνη που έχουμε να δημιουργήσουμε
τις καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης για όλους».
Ακαδημία στίβου
«Μέσα από τις ακαδημίες στίβου, όπου δεχόμαστε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα ταλέντου, προσπαθούμε να μεταδώσουμε σε όλους την αγάπη στον αθλητισμό», είπε ο κ. Θεόδωρος Ιωαννίδης. Εξήγησε επίσης
πως «νιώθουμε ότι η υποχρέωση αυτή είναι η 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. Η ακα-

ΤΟΝ ΙΟΎΝΙΟ ΤΟΥ
2021 ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣΤΟ
ΓΣΠ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ
ΟΜΆΔΩΝ Γ’
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΜΕ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
17 ΧΩΡΏΝ ΚΑΙ 600
ΠΕΡΊΠΟΥ ΑΘΛΗΤΏΝ
δημία μας αναβαθμίζεται με την ενεργή ανάμειξη των προπονητών
ειδικότητας για να μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το υλικό
που υπάρχει στην ακαδημία. Συνεχίστηκε και φέτος στο πλαίσιο της
στρατηγικής συνεργασίας με το Grammar School η λειτουργία του
τμήματος στίβου του αθλητικού σχολείου του κάτω από την ομπρέλα
του ΓΣΠ με δικό μας προπονητή. Ο ΓΣΠ σήμερα έχει 22 προπονητές
από τους οποίους οι δέκα 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.
Δίνουμε τεράστια σημασία και επενδύουμε στον στίβο και την ακαδημία, στους αθλητές και τα παιδιά που έρχονται στον ΓΣΠ, διότι πάντοτε από εκεί αρχίζουμε και εκεί τελειώνουμε. Αρχίσαμε μια νέα
πορεία όταν είχαμε φθάσει στη χειρότερή μας κατάσταση και όμως
καταφέραμε να κτίσουμε το ιδιόκτητο μοντέρνο αθλητικό μας κέντρο
και να βρισκόμαστε σήμερα εδώ έχοντας μια ξεχωριστή θέση στον
κυπριακό αθλητισμό.
Τα τελευταία χρόνια αναφέρω στη λογοδοσία μου την ανάγκη δικαιότερου διαμοιρασμού του προϋπολογισμού του ΚΟΑ στα διάφορα αθλήματα. Και έλεγα επίσης ότι δυστυχώς για τον αθλητισμό μας, ζούμε σε
μια χώρα που παρά το ότι έχουμε τεράστια παράδοση στον κλασικό
αθλητισμό, υστερούμε στην αθλητική παιδεία. Παρά τα προβλήματα
της πανδημίας ο ΚΟΑ ενέκρινε την επιχορήγηση της αντικατάστασης
του συνθετικού τάπητα στο γήπεδο στίβου του ΓΣΠ, στο οποίο θα φιλοξενηθεί τον Ιούνιο του 2021 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων
Γ’ Κατηγορίας με τη συμμετοχή 17 χωρών και 600 περίπου αθλητών.
Είναι μια μεγάλη διοργάνωση και η συμβολή του ΓΣΠ θα είναι και πάλι
μεγάλη και πολύπλευρη. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον
Οργανισμό για αυτή του την απόφαση, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη
και τις παρούσες συνθήκες. Ελπίζουμε να δούμε και αλλαγή στην πολιτική της επιχορήγησης της μισθοδοσίας που καταβάλλει για προπονητές των ακαδημιών στίβου που είναι χαμηλή ενώ επιχορηγούνται με
πολλαπλάσιο ποσό οι ακαδημίες των επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου. Εάν μέρος, μικρό μέρος των χρημάτων αυτών δινόταν στον
στίβο, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα. Πρέπει μέσα
από τους κρατικούς προϋπολογισμούς για τον αθλητισμό να έχει κέρδος ο Κύπριος πολίτης. 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;»
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Γήπεδο ποδοσφαίρου
«Το γήπεδο ποδοσφαίρου συνεχίζει να φιλοξενεί αγώνες όλων των
επιπέδων αφού και φέτος κατατάσσεται στην κατηγορία 4 της ΟΥΕΦΑ. Οι αγώνες φυσικά διοργανώνονται πλέον με βάση όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα της ΚΟΠ για τις εγχώριες διοργανώσεις και της
ΟΥΕΦΑ για τις ευρωπαϊκές», είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου. «Ολόκληρη η αθλητική μας εγκατάσταση έχει προσαρμοστεί πλήρως με
τις διαδικασίες που απαιτούνται και οτιδήποτε διοργανώνεται γίνεται
με τα αυστηρότερα μέτρα», συμπλήρωσε. Σημείωσε εξάλλου, ότι «γι’
αυτό και έχουμε φιλοξενήσει γενικές συνελεύσεις, διασκέψεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις ομοσπονδιών, συλλόγων και άλλων οργανισμών τόσο μέσα από τον χώρο του αθλητισμού όσο και εκτός.
Η συνεργασία με τα σωματεία που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ ως έδρα
εξακολουθεί να είναι πολύ καλή ιδιαίτερα στους τομείς της διοργάνωσης των αγώνων τους και της ασφάλειας. 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 χιλιάδες και
τα οποία συνεχίζει να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο ΓΣΠ. Στα έξοδα θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη και η φθορά των εγκαταστάσεων.
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 τεχνολογία που υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη στο στάδιο μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες στα σωματεία για καλύτερη εξυπηρέτηση
του φίλαθλου αλλά και για δημιουργία επιπρόσθετων εσόδων, ιδιαίτερα με τη λειτουργία του θεσμού της κάρτας φιλάθλου που έχει
πλέον εδραιωθεί και θα πρέπει ενόψει της νέας περιόδου να τύχει
των αναγκαίων βελτιώσεων για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που
μπορεί να προσφέρει τόσο στον φίλαθλο όσο και στις ομάδες.
Αναμένουμε τη χρονιά που διανύουμε να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση της συμφωνίας μας με τα σωματεία για να μπορέσουμε από
κοινού να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε».
Τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
Ο κ. Ιωαννίδης στάθηκε και στο γεγονός ότι τα μέλη του Συλλόγου
ενημερώνονται για τα νέα του μέσα από το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. «Η ανταπόκριση για το ενημερωτικό δελτίο είναι μεγάλη, τόνισε και πρόσθεσε ότι αποστέλλεται σε σχολεία και σε άλλους
οργανισμούς, ώστε να ενημερώνονται για τα τεκταινόμενα στον ΓΣΠ
και ιδιαίτερα στον στίβο». «Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την
έκδοση», είπε, «ζητούμε από όσους ενδιαφέρονται να αποστέλλουν
τα δικά τους άρθρα και εισηγήσεις γύρω από τον στίβο και τον αθλη-

τισμό, 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».
Οικονομικό
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου «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. Απλά 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.
Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι λόγω της πανδημίας ο Σύλλογος ανέστειλε πλήρως τη λειτουργία του για τρεις μήνες κάνοντας χρήση των
σχεδίων στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, διατήρησε όμως όλο
το προσωπικό και υλοποίησε σχεδόν όλα όσα είχε προγραμματίσει.
Υπήρξε όπως αντιλαμβάνεστε σημαντική μείωση των εσόδων από
αγώνες με τη διακοπή του Πρωταθλήματος στα playoffs, επιστροφή χρημάτων λόγω της αναγκαστικής αναστολής των προπονήσεων
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, μειώσεις σε έσοδα από συμβόλαια
που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του σταδίου, αλλά σε γενικές
γραμμές υπήρχε μια κατάσταση που μπορέσαμε να διαχειριστούμε.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ και στο κοινωνικό έργο του ΓΣΠ
και να σημειώσω τη συνέχιση για 12η χρονιά της χορηγίας προς τους Ειδικούς Ολυμπιακούς και την εργοδότηση από τον ΓΣΠ τριών παιδιών.
Πριν κλείσω την λογοδοσία μου να μου επιτρέψετε να αναφερθώ
στην πρόσφατη απώλεια του ισόβιου μέλους του ΔΣ του ΓΣΠ, του
φίλου Κύκκου Φωτιάδη. Ο Κύκκος ήταν μέλος του ΔΣ για σειρά ετών,
και συμμετείχε στο συμβούλιο που υλοποίησε το έργο της ανέγερσης
αυτού του αθλητικού κέντρου, και είχε μια πολύπλευρη προσφορά
στον αθλητισμό».
Ο Θεόδωρος Ιωαννίδης κλείνοντας ευχαρίστησε τους συνεργάτες του
στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές και τους αθλητές, τον
γενικό διευθυντή και το προσωπικό του σταδίου, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕΑΣ, την ΚΟΠ, το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια για την άριστη συνεργασία.
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Ιατρική υψηλού επιπέδου στον ΓΣΠ
Του δρα Χρύσανθου Χρυσάνθου
Άρρηκτη ήταν ανέκαθεν, σε όλη τη διάρκεια
της πολυκύμαντης ιστορίας του, η σχέση του
ΓΣΠ με την Ιατρική. Σήμερα στο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ λειτουργεί σύγχρονο Ιατρείο με όλο
τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, που
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και
τις προδιαγραφές διεθνών οργανισμών του
αθλητισμού. Για να φτάσει όμως μέχρι αυτό το
επίπεδο ο ΓΣΠ πέρασε από πολλά στάδια, σε
συνάρτηση βέβαια με τις κατά καιρούς δυνατότητες της Ιατρικής στον τόπο μας.
Παλαιότερα ήταν τρομακτικές οι ελλείψεις
στις ιατρικές υπηρεσίες, σε προσωπικό,
εξοπλισμό, φάρμακα κ.λπ. Πολλοί αθλητές
αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν πρόωρα
τον αθλητισμό, λόγω τραυματισμού. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί η γλαφυρή
αφήγηση του αθλητή του ΓΣΠ, αείμνηστου
Ορέστη Γεωργίου, ο οποίος είχε υποστεί
θλάση μυός. «Δεν κάναμε φυσιοθεραπείες
και τέτοια πράματα τότε. Απλώς πηγαίναμε
λίγο στο λουτρό της Εμερκές...», είχε πει ο
Ορέστης Γεωργίου.
Στο παλαιό στάδιο ΓΣΠ υπήρχε ιατρείο, αλλά
αυτό ήταν υποτυπώδες, σε σύγκριση με τη
σημερινή εποχή. Πολλοί θυμούνται τον γιατρό του σταδίου, δρα Χατζηκουτή, να τρέχει
στο γήπεδο όταν τραυματιζόταν κάποιος
ποδοσφαιριστής. Είχε και βοηθό που κρατούσε κουβά με νερό και σφουγγάρι. Ήταν
ο λεγόμενος «σικλάρης», από την κυπριακή
λέξη «σίκλα» που σημαίνει κουβάς. «Πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν
σοβαρό τραυματισμό σηκώνονταν αμέσως
μόλις έβλεπαν τον γιατρό και τον βοηθό του
να πλησιάζουν. Για να μην τους... καταβρέξουν!», θυμάται με χαμόγελο ο πρόεδρος της
Επιτροπής για τη σύσταση Μουσείου ΓΣΠ και
γενικός γραμματέας του Συλλόγου, Γιώργος
Μιτσίδης.
«Και όμως ήταν χρήσιμος ο κουβάς με το
νερό και το σφουγγάρι...», συμπληρώνει ο
γιατρός Κώστας Σχίζας, επίσης μέλος της
Επιτροπής Μουσείου ΓΣΠ και επί 30 χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Συλλόγου. Πολλές οι θύμησες: «Διετέλεσα
γιατρός σταδίου και θυμάμαι κάποιο από τα
ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Ομόνοιας, όταν το γήπεδο είχε μετατραπεί σε βάλτο από τη βροχή.
Τρέξαμε να βοηθήσουμε ποδοσφαιριστή του
ΑΠΟΕΛ που τραυματίστηκε. Το πρώτο που
έπρεπε να κάνουμε όμως ήταν να του ξε-

Ο γιατρός δρ Κώστας Σχίζας, στα αριστερά, με μέλη του προσωπικού του Ιατρείου του
Αθλητικού Κέντρου ΓΣΠ την εποχή της σύστασής του το 2000.

πλένουμε τα μάτια, γιατί δεν έβλεπε από την
πολλή λάσπη!».
Το άλμα στη νέα εποχή έγινε με την ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου ΓΣΠ το 2000.
Τότε δημιουργήθηκε στις εγκαταστάσεις του
σύγχρονο Ιατρείο. Αυτό διαθέτει χώρο για
ταυτόχρονη στάθμευση δύο ασθενοφόρων
πλήρως εξοπλισμένων, όπως σημειώνει ο δρ
Κώστας Σχίζας, ο οποίος ως ιατρός σταδίου
ΓΣΠ τότε ήταν ο πρωτεργάτης για τη σύσταση
Ιατρείου.
Σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο
Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ, είτε πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα, είτε για αγώνες στίβου,
είτε για συναυλία, το Ιατρείο του ΓΣΠ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει
πρώτες βοήθειες σε αθλητές και θεατές, με

τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως π.χ. απινιδωτές σε όλες τις κερκίδες για αντιμετώπιση
καρδιακών επεισοδίων. Υπάρχει το προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια
περιστατικά. Η έγκαιρη και σωστή δράση σε
τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί σωτήρια. Έχουν διενεργηθεί και διενεργούνται
σε τακτική βάση εξονυχιστικοί έλεγχοι από
τη FIFA και την UEFA. Το πόρισμά τους: Το
Ιατρικό Κέντρο του ΓΣΠ είναι υψηλού επιπέδου. Παίρνει τα εύσημα κάθε φορά από τους
επιθεωρητές των διεθνών οργανισμών.
Ο ΓΣΠ από την εποχή της γένεσής του το 1894
είχε στο πλευρό του τον ιατρικό κόσμο. Δύο
από τους τρεις ιδρυτές του ΓΣΠ ήταν γιατροί,
ο Αντώνιος Θεοδότου και ο Αριστόδημος
Φοινιεύς. Γιατροί ήταν επίσης ο Θεμιστοκλής
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Δέρβης, ο Φρίξος Μιχαηλίδης και ο Γλαύκος Μιχαηλίδης. Και αυτοί υπηρέτησαν τον
ΓΣΠ από τη θέση του προέδρου του Συλλόγου. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι και
ο Διαγόρας Νικολαΐδης, επίσης πρόεδρος
του ΓΣΠ, παρόλο που δεν είχε σπουδάσει
Ιατρική, προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες σε
αθλητές, με βάση τις πλούσιες εμπειρίες
που είχε συσσωρεύσει από την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό.
Ο τρίτος από τους τρεις ιδρυτές του ΓΣΠ, ο
Θεοφάνης Θεοδότου, ήταν νομικός, όπως
εξάλλου και άλλοι διατελέσαντες πρόεδροι
του ΓΣΠ, συγκεκριμένα ο δικαστής Τάσος
Χατζηαναστασίου, πρόεδρος τη δεκαετία
του 1970, και ο δικηγόρος Δώρος Ιωαννίδης, νυν πρόεδρος από το 1990. Και αυτή η
πτυχή συνιστά μεγάλο κεφάλαιο στην Ιστορία του ΓΣΠ.

Η διαχρονική σχέση του ΓΣΠ με την Ιατρική θα αναδειχθεί μέσα και από το υπό σύσταση Μουσείο ΓΣΠ με διάφορα εκθέματα
τεκμήρια, ντοκουμέντα και αντικείμενα,
όπως ιατρικά εργαλεία κ.λπ., τα οποία ήδη
άρχισαν να συγκεντρώνονται.
Όσοι επιθυμούν να δωρίσουν οποιαδήποτε αντικείμενα, ντοκουμέντα κ.λπ., που
μπορούν να αποτελέσουν εκθέματα για το
υπό σύσταση Μουσείο ΓΣΠ, παρακαλούνται 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 στα γραφεία του
ΓΣΠ τηλ. 22874050.

Αθλητικό υλικό από Liverpool Academy Cyprus προς
το Sophia Foundation ( Ίδρυμα «Σοφία για τα Παιδιά»)
Παραδόθηκε, τον περασμένο Ιούλιο, από τον Γυμναστικό Σύλλογο Τα Παγκύπρια
και την Ακαδημία της Liverpool στην Κύπρο, στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Σοφία για
τα παιδιά», αθλητικό υλικό που στάλθηκε σε παιδιά στην Κένυα.
Η πιο πάνω ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της
Ακαδημίας της Liverpool στην Κύπρο αλλά αποτελεί και γενικότερη πρακτική
της Liverpool FC που διαχρονικά φροντίζει να αξιοποιεί τη δύναμη της παρουσίας και του ονόματός της τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και παγκόσμια, για να
προσφέρει χαρά σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
Το Ίδρυμα «Σοφία για τα παιδιά» ιδρύθηκε το 2008 από Κύπριους εθελοντές με
στόχο να συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και των συνεπειών της, κυρίως σε ό,τι αφορά την πιο ευαίσθητη από τις κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά. Το
Ίδρυμα «Σοφία για τα παιδιά» επικεντρώνει τις δράσεις του στο δικαίωμα κάθε
παιδιού να ονειρεύεται τη ζωή με αξιοπρέπεια, όχι μόνο ως δυνατότητα επιβίωσης
σήμερα, αλλά με προοπτική και ελπίδα για το μέλλον.
Τόσο ο ΓΣΠ όσο και η Ακαδημία της Liverpool δηλώνουν περήφανοι που μπορούν
και έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Επηρεάστηκε
και το πρόγραμμα
της Ακαδημίας
της Liverpool FC
από τον κορωνοϊό
Μετά τα μέτρα που έλαβε το κράτος και η
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε
σχέση με την εξάπλωση της Covid-19, η
Ακαδημία της Liverpool FC στη Λευκωσία ανέβαλε από τον Μάρτιο μέχρι και τον
Μάιο όλες τις προπονήσεις για τις ομάδες
Grassroots (ηλικίες 2015-2007) και Παίδων
Κ14 - Κ17.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ακαδημία
άρχισε τις προπονήσεις, όμως αυτές διακόπηκαν και πάλι τον Οκτώβριο μετά τα
νέα αυστηρότερα μέτρα που εφάρμοσε η
κυβέρνηση.
Να σημειώσουμε ότι στις 5 Ιανουαρίου 2020
έγινε η τελετή κοπής της βασιλόπιτας της
Ακαδημίας, στο Συνεδριακό Κέντρο του
Σταδίου ΓΣΠ.

Η βασιλόπιτα του ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκε, στις 21 Ιανουαρίου
2020, εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του ΓΣΠ. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε
στο Εστιατόριο του ΓΣΠ στην παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αθλητών
και προπονητών του Συλλόγου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

EUROPA LEAGUE
Η ΣΕΙΡΆ ΤΗΣ ΟΜΌΝΟΙΑΣ
ΝΑ ΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
ΣΤΟ ΓΣΠ
Μετά το άδοξο τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν 2019-2020, τον περασμένο Μάρτιο, λόγω
των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού, η Ομόνοια εκπροσώπησε την Κύπρο στα
προκριματικά του Champions League το περασμένο καλοκαίρι. Η Ομόνοια ήταν πρώτη
στη βαθμολογία κατά τη διακοπή του Πρωταθλήματος. Η Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ και ο
Απόλλωνας εκπροσώπησαν την Κύπρο στα
προκριματικά του Europa League, χωρίς
όμως να προκριθούν σε ομίλους.
Η Ομόνοια αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό Πειραιώς στα πλέι οφ του Champions
League και μπήκε στους ομίλους του
Europa League. Η ομάδα της Λευκωσίας
έδωσε στην έδρα της αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League (ο
οποίος ήταν μονός) και έπαιξε στην έδρα
της τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό (00). Ακολούθησαν οι αγώνες για τον Πέμπτο
Όμιλο με την ολλανδική Αϊντχόβεν (PSV)
στις 29 Οκτωβρίου και με την ισπανική Γρανάδα στις 5 Νοεμβρίου.
Στην έδρα της επιστρέφει για τον δεύτερο
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αγώνα με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης στις 3
Δεκεμβρίου 2020.
Πρωτάθλημα και Κύπελλο
Στις 21 Αυγούστου 2020 άρχισε το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 2020-2021 με το ΑΠΟΕΛ να
παίζει πρώτο στην έδρα του με την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών. Η ίδια ομάδα ήταν αντίπαλος και της Ομόνοιας στον πρώτο της αγώνα
για τη σεζόν στο ΓΣΠ στις 30 Αυγούστου.
Οι αγώνες κατά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έγιναν με την παρουσία θεατών,
κατά το ένα τρίτο της χωρητικότητας των
γηπέδων, όμως ακολούθως απαγορεύτηκε η παρουσία του κόσμου λόγω έξαρσης
των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Κύπρο. Ο
τελευταίος αγώνας που παίχθηκε με φιλάθλους στο ΓΣΠ ήταν αυτός της Ομόνοιας με
την ΑΕΛ στις 4 Οκτωβρίου.
Ο αγώνας της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα
Λεμεσού για την πέμπτη αγωνιστική αναβλή-

θηκε λόγω των υποχρεώσεων της Ομόνοιας
στην Ευρώπη και θα πραγματοποιηθεί στο
ΓΣΠ στις 13 Ιανουαρίου 2021.
Οι δύο ομάδες της Λευκωσίας θα βρεθούν
αντιμέτωπες στο ΓΣΠ στις 7 Δεκεμβρίου, με
γηπεδούχο το ΑΠΟΕΛ.
Ο δεύτερος γύρος του Πρωταθλήματος θα
αρχίσει στις 12 Δεκεμβρίου 2020.
Για το Κύπελλο 2020-2021 δεν έγιναν ακόμα
αγώνες στο ΓΣΠ, καθώς το ΑΠΟΕΛ έδωσε
τον μοναδικό του αγώνα εκτός έδρας ενώ η
Ομόνοια θα μπει στον θεσμό στη φάση των
8, λόγω των υποχρεώσεών της στην Ευρώπη.
Η Εθνική Κύπρου για το Πρωτάθλημα Εθνών
(Nations League) έπαιξε στο ΓΣΠ με το Λουξεμβούργο στις 17 Νοεμβρίου 2020 ενώ στις
8 Σεπτεμβρίου γνώρισε στην έδρα της την
ήττα με 1-0 από την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν
για την 2η αγωνιστική του Nations League
ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου είχε ηττηθεί με 2-0
από το Μαυροβούνιο και πάλι στο ΓΣΠ.

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
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.
Αγώνας ΑΠΟΕΛ - Πανιωνίου στο ΓΣΠ. Δεν διευκρινίζεται αν
πρόκειται για τον αγώνα της 7ης Ιουνίου 1953 ή τον αγώνα
της 14ης Ιουνίου 1953. Το πρώτο παιχνίδι είχε έλθει ισόπαλο
1-1 και το δεύτερο 1-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Φωτογραφία από το
αρχείο του Τάκη Αναστασιάδη.

Αγώνας Τσετίν Καγιά - Πανιωνίου στο ΓΣΠ, στις 13 Ιουνίου
1953, που έληξε με σκορ 0-4. Δεξιά στη φωτογραφία είναι ο
Κώστας Νεστορίδης.

