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Στους 2ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, που διεξήχθησαν το 1987 στο 
Μονακό, έγραψε το τέλος μιας εικοσάχρονης σταδιοδρομίας ως παίκτης, ο Γιώργος 
Θυρώτος. Ήταν ο πρώτος αρχηγός της εθνικής μας ομάδας σε διοργάνωση ΑΜΚΕ, 
ενώ στο όμορφο Πριγκιπάτο έπαιξε στους τρεις τελευταίους διεθνείς αγώνες του με 
τη φανέλα της εθνικής, στην οποίαν πρωτοεμφανίστηκε το 1970. Ευφυέστατος πλέι 
μέικερ, με ηγετική στόφα και υψηλή αντίληψη του παιχνιδιού, έγινε μέλος της 
ανδρικής ομάδας της ΑΕΛ στα 14 του, βασικός παίκτης στα 15 του, διεθνής στα 16 
του! Πορεύθηκε στη δύσκολη διαδρομή του μπάσκετ μας, σε εποχές «πέτρινων 
χρόνων» και ευτυχώς πρόλαβε να βιώσει την μεγάλη αλλαγή. Την περίοδο, που 
άρχισε να δρέπει και δάφνες το άθλημα-έστω σε διοργανώσεις κατηγορίας Μικρών 
Κρατών. 
Ο Θυρώτος, ήταν αρχηγός της Εθνικής από την επαναδραστηριοποίησή της (μέσα 
της δεκαετίας του ’70) ως τη στιγμή που κρέμασε τα παπούτσια του, το 1987. 
Πρόλαβε να ηγηθεί της κυπριακής αντιπροσωπευτικής ομάδας στις πρώτες 
συμμετοχές της σε Ευρωμπάσκετ (προκριματική φάση) και  να φορέσει στο στήθος 
το χρυσό μετάλλιο των ΑΜΚΕ, το 1985. Κανείς, από όσους είδαν τη σκηνή, δεν 
μπορεί να λησμονήσει τα δάκρυα που αυλάκωσαν το πρόσωπό του όταν πρώτος (ως 
αρχηγός) πάτησε το ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους ΑΜΚΕ του 1985, στην 
απονομή των μεταλλίων. Ως παίκτης (και ως προπονητής-παίκτης) της ΑΕΛ, ο 
Γιώργος, σάρωσε τα τρόπαια, στις δεκαετίες 1970-1980. Διετέλεσε επίσης 
ομοσπονδιακός προπονητής και συνέχισε τη σχέση του με τους ΑΜΚΕ, ως κόουτς της 
εθνικής γυναικών (1991-1997), συμβάλλοντας στις πρώτες κατακτήσεις μεταλλίων 
από τις κοπέλες μας. 
Εμβληματική μορφή για το μπάσκετ μας, ο Θυρώτος, «βιάστηκε» να αφήσει τα 
εγκόσμια, προδομένος από την μεγάλη καρδιά του, τον Ιανουάριο του 2001. Όμως, 
ζει στις καρδιές των ανθρώπων, που τον έζησαν στο χώρο του κυπριακού μπάσκετ Η 
ΑΕΛ, τιμώντας τη μνήμη του παίκτη-τοτέμ της, έδωσε το όνομα του στην οδό όπου 
βρίσκεται το κλειστό γήπεδο της. Το οποίο κοσμεί η φανέλα του Θυρώτου, με το 
Νο.15. 
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