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Αγαπητά μέλη,
Λήγει απόψε ο πρώτος χρόνος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου σας ενημερώνουμε διαρκώς μέσα από την
τριμηνιαία έκδοση μας, που σας αποστέλλεται και που έχετε τώρα και στα χέρια
σας, ώστε να μαθαίνετε τα νέα του Γ.Σ.Π., αλλά κυρίως να μαθαίνετε τα νέα των
αθλητών μας. Επίσης αξίζει να παρακολουθείτε την σελίδα του ΓΣΠ στο facebook
όπου μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα του Συλλόγου.
Ο σκοπός της ύπαρξης του Γ.Σ.Π. άλλωστε δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια και
τη διάδοση του αθλητισμού.
ΣΤΙΒΟΣ
Ο Γ.Σ.Π. είναι ο μόνος Σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασσικό αθλητισμό στην
Λευκωσία. Ο στόχος 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 την 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 αφοσίωση τους στο
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 κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου στο
αγώνισμα της σφαιροβολίας στους Κοινοπολιτειακούς αγώνες Νέων από την
16χρονη αθλήτρια μας Στυλιάνα Κυριακίδου. Σημαντική επίσης η συνεισφορά των
αθλητών του ΓΣΠ στους αγώνες του Μπρούνο Ζάουλι όπου η Κύπρος πήρε την 5η
θέση στην δεύτερη κατηγορία μεταξύ 12 χωρών.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ
Μέσα από τις ακαδημίες στίβου, όπου δεχόμαστε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα
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 ενεργό ανάμιξη 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 στα πλαίσια αυτά λειτουργούμε 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 την λειτουργία των ακαδημιών
μας. Ο Γ.Σ.Π 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 τα όσα προσφέρουν. Η εργασία τους,
φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα που ανάφερα προηγουμένως.
Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στον στίβο και την ακαδημία, στους αθλητές και τα
παιδιά που έρχονται στο Γ.Σ.Π., διότι πάντοτε από εκεί αρχίζουμε και εκεί
τελειώνουμε. Που είμαστε σήμερα ? Τα βλέπετε και μόνοι σας και εγώ απλά θα
αναφέρω ότι τα αποτελέσματα των αθλητών μας στις διάφορες διοργανώσεις,
μιλούν από μόνα τους.

Θα αναφερθώ για ακόμη μια φορά στην λανθασμένη πολιτική σε σχέση με το
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 στο στίβο, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν
ακόμη καλύτερα.
Θα το πώ 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 στο 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
Τη χρονιά που διανύουμε ο ΓΣΠ προχώρησε σε συμφωνία με τον Αγγλικό Σύλλογο
της Λίβερπουλ και εξασφάλισε τα δικαιώματα της Ακαδημίας της που 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 προυπολογισμό είτε τον προγραμματισμό και την προσπάθεια μας
για την ακαδημία του στίβου που είναι και θα είναι η απόλυτη 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 στα πλαίσια του αθλητικού του σχολείου.
Η Ακαδημία αριθμεί σήμερα 200 παιδιά ηλικιών 5 μέχρι 16 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 Γ.Σ.Π, συνεχίζουν να αγωνίζονται το ΑΠΟΕΛ, η ΟΜΟΝΟΙΑ και η Εθνική
Ομάδα. Αγωνίζεται επίσης για τους αγώνες των ομίλων του Europa League και ο
Απόλλωνας. Η συμφωνία με τις ομάδες η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από το 2015
και λήγει με τη λήξη της περιόδου αυτής 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.
Τα εισοδήματα όλων μειώνονται και αυτό σχετίζεται και με οικονομική κρίση που
έχει, αλλά και την 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 χιλιάδες και τα οποία αναλαμβάνει εξ’ολοκλήρου ο ΓΣΠ. Στα έξοδα θα
πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η φθορά των εγκαταστάσεων. Την περίοδο που
πέρασε προχωρήσαμε στην αντικατάσταση 14000 καθισμάτων της Δυτικής και της
Ανατολικής κερκίδας, και έχει επίσης ξεκινήσει ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου
προπονήσεων.
Η βία στα γήπεδα μας εξακολουθεί ακόμα να ταλανίζει το άθλημα. Είναι φανερό
ότι με το κλείσιμο των κερκίδων και τα πρόστιμα στα σωματεία αυτοί που
προκαλούν την 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
Όπως είπα και στην αρχή, τα μέλη μας ενημερώνονται για το Σύλλογο μέσα από το
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο. Ήδη η ανταπόκριση για το ενημερωτικό δελτίο
είναι μεγάλη. Το αποστέλλουμε στα σχολεία και σε άλλους οργανισμούς ώστε να
ενημερώνονται για το στίβο. Σε μια προσπάθεια να καλυτερεύσουμε την έκδοση,
ζητούμε από όσους ενδιαφέρονται να
αποστέλλουν τα δικά τους άρθρα και εισηγήσεις γύρω από το στίβο και τον
αθλητισμό, ώστε με τη δημοσίευση 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 Γ.Σ.Π.. Λειτουργεί επίσης κανονικά η αναβαθμισμένη μας σελίδα στο
διαδίκτυο αλλά και όπως ανέφερα ο λογαριασμός μας στο Facebook. Λειτουργεί
επίσης ξεχωριστή σελίδα για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ, όπως και
λογαριασμός facebook

Οικονομικό
Για το οικονομικό δεν έκαμα οποιανδήποτε αναφορά, διότι σας έχει παραδοθεί
λεπτομερής αναλυτική κατάσταση των οικονομικών από τους ελεγκτές του
Συλλόγου, και θα απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις στη συνέχεια. Θα πώ μόνο ότι ο
ΓΣΠ έχει καταφέρει μέσα από τις δραστηριότητες του να είναι αυτοσυντήρητος.
Είναι αδύνατο στη χώρα μας ένα γήπεδο να είναι βιώσιμο μόνο μέσα από τα έσοδα
του ποδοσφαίρου. Πόσο μάλλον ένας γυμναστικός σύλλογος που εκτός από τα
έξοδα των εγκαταστάσεων θέλει να καλλιεργήσει και τον κλασικό αθλητισμό.
Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα 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 δούν όσοι ενδιαφέρονται πόσα
χρήματα απαιτούνται για να έχεις γήπεδο Ευρωπαικών 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.
Πριν κλείσω την λογοδοσία μου να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το
μέλος του ΔΣ Αντρέα Φωτιάδη που απεχώρησε. Ο Στρατηγός Φωτιάδης ήταν από
τα παλαιότερα μέλη του ΔΣ και η συνεισφορά του ήταν μεγάλη.
Με αυτά τα λίγα κλείνω τη σημερινή μου λογοδοσία, ευχαριστώντας ταυτόχρονα
τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές και αθλητές, το
Γενικό Διευθυντή και το Προσωπικό του Σταδίου.
Ευχαριστίες στην Κ.Ο.Ε, τον Κ.Ο.Α, την Κ.Ο.Ε.Α.Σ και την ΚΟΠ για την άριστη
συνεργασία
μας.
Στον Κ.Ο.Α λέω ακόμη μια φορά να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του. Χρειάζονται
περισσότερος και καλύτερος σχεδιασμός που διαρκώς πρέπει να προσαρμόζονται
στα αθλητικά δρώμενα.
Άφησα τελευταία τα δύο Σωματεία που αγωνίζονται στο Γ.Σ.Π., το ΑΠΟΕΛ και την
ΟΜΟΝΟΙΑ. Η συνεργασία μας είναι άψογη. Και θα πώ ότι είπα και πέρσι. Δυστυχώς
η 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.

Σας ευχαριστώ

Δώρος Μ Ιωαννίδης
Πρόεδρος ΓΣΠ
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