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Πρωτιές στα «Μάτσεια»
και τους Παγκύπριους
Με σημαντικές επιτυχίες έβγαλαν το δύσκολο πρόγραμμα του Μαΐου-Ιουνίου οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΓΣΠ και τώρα μπαίνουν με αρκετή αισιοδοξία και υψηλό ηθικό
στις διεθνείς τους υποχρεώσεις του Ιουλίου
και Αυγούστου.
Ο Σύλλογός μας πρώτευσε στα «Μάτσεια»,
τόσο στους Άνδρες όσο και στις Γυναίκες,
ενώ στους Παγκύπριους Αγώνες πήρε την
πρώτη θέση στους Άνδρες και τη δεύτερη
στις Γυναίκες.
Σημαντική συνεισφορά είχαν οι αθλητές του
ΓΣΠ στην πρωτιά της Κύπρου στους 14ους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, αλλά και
στην πρόκριση που πέτυχε η Εθνική Ομάδα
Στίβου της Κύπρου στη Β΄ Κατηγορία του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων.

Η 17χρονη αθλήτρια
του ΓΣΠ Μερόπη
Παναγιώτου, που
πέτυχε σημαντικά
αποτελέσματα σε
όλες τις αθλητικές
συναντήσεις όπου
έλαβε μέρος το Μάιο
και τον Ιούνιο.

ΜΕΤΑΔOΣΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Διαμαρτυρία ΓΣΠ
προς ΡΙΚ

Συνέντευξη της Μερόπης Παναγιώτου
στη σελίδα 3. Ρεπορτάζ για τις συμμετοχές
των αθλητών του ΓΣΠ σε αγώνες
το Μάιο και Ιούνιο, στις σελίδες 4-6.

Βελτιώνεται το οδικό
δίκτυο γύρω από το ΓΣΠ
Με την έναρξη των προπονήσεων των τριών
ομάδων που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ ως έδρα
τους –ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Ολυμπιακός– οι φίλαθλοι πήραν την πρώτη γεύση από τις νέες διευθετήσεις της τροχαίας που ισχύουν γύρω από το
Στάδιο, από τον Ιούνιο (δυτικό οδικό δίκτυο του
κόμβου στην περιοχή του Νέου ΓΣΠ).
Καθώς τα έργα για τον ανισόπεδο κόμβο (και τις
έξι λωρίδες κυκλοφορίας) στο νέο δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού αναμένεται να ολοκληρωθούν
πλήρως πριν το τέλος του 2011, στην περιοχή
γύρω από το Στάδιο ισχύουν νέες ρυθμίσεις. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κύρια πύλη του
Σταδίου βρίσκεται πλέον στο νέο δρόμο που δημιουργήθηκε νότια του Αθλητικού Κέντρου.
Οι φίλαθλοι που θα κατευθύνονται προς το ΓΣΠ
καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις οδηγίες που δίνονται στην περιοχή μέσω πινακίδων.

Με επιστολή του προς το γενικό διευθυντή του ΡΙΚ, Θέμη Θεμιστοκλέους, ο ΓΣΠ
εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του
για τη μη ζωντανή κάλυψη των Παγκύπριων Αγώνων Στίβου, που έγιναν τον
περασμένο Ιούνιο στη Λεμεσό.
Στην επιστολή του Συλλόγου προς το ΡΙΚ
τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «το κρατικό
–τουλάχιστον– κανάλι έχει υποχρέωση
και καθήκον να καλύπτει τους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου που αποτελούν τον
πιο αγνό τομέα του αθλητισμού».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσβαση μελών
ΓΣΠ στο Στάδιο
Τα μέλη του ΓΣΠ θα έχουν πρόσβαση στο χώρο των επισήμων του
ΓΣΠ, όπως και πέρσι, με αγορά εισιτηρίου από ειδικό ταμείο –την ημέρα του αγώνα ή με προαγορά από
τα γραφεία του Συλλόγου– με την
ένδειξη της ταυτότητας μέλους του
ΓΣΠ. Οι τιμές του εισιτηρίου θα είναι οι κανονικές τιμές εισόδου για
όλους τους φιλάθλους που εισέρχονται στο ΓΣΠ (για τους αγώνες του
ΑΠΟΕΛ €17, για τους αγώνες του
Ολυμπιακού €18 και για τους αγώνες της Ομόνοιας €18).
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Ο Ντίνος Μιχαηλίδης, πρόεδρος της Επιτροπής «Pierre de Coubertin»
O κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, επίτιμο μέλος του Ε.Σ. της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ
(Έφορος Αθλητισμού Στίβου και
Σταδίου), επιλέχθηκε ως πρόεδρος
της Κυπριακής Επιτροπής «Pierre de
Coubertin».
Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής
είναι η διάδοση των ολυμπιακών
αρχών και ιδεών στη νεολαία, αλλά
και η καλλιέργεια της επιθυμίας για
εθελοντική προσφορά. Η Επιτροπή,
η σύσταση της οποίας ανακοινώ-

θηκε τον περασμένο Απρίλιο, είναι
αυτόνομη και θα λειτουργεί με την
υποστήριξη της ΚΟΕ.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής «Pierre de Coubertin», κ. Ντίνος
Μιχαηλίδης, δήλωσε πως αναλαμβάνει με αίσθημα ευθύνης, τονίζοντας πως «όταν ο αθλητισμός διεξάγεται σωστά, τότε καταξιώνεται
ο άνθρωπος». «Στόχος της Επιτροπής», συμπλήρωσε ο κ. Μιχαηλίδης,
«είναι να ενστερνιστούμε τις ιδέες
και τις αρχές του ολυμπισμού, όπως
τις αναβίωσε ο Pierre de Coubertin».

Στις 4 Μαΐου, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, έγινε η ένταξη του
Παγκύπριου Γυμνασίου στο Διεθνές Δίκτυο Σχολείων «Pierre de
Coubertin», στο οποίο συμμετέχουν
26 σχολεία από 18 χώρες. Σκοπός
του Δικτύου είναι η διάδοση των
ολυμπιακών αρχών και ιδεωδών και
η βιωματική εφαρμογή τους.
Ο βαρόνος Pierre de Coubertin (1
Ιανουαρίου 1863-2 Σεπτεμβρίου
1937) ήταν Γάλλος παιδαγωγός και
ιστορικός. Είναι ο ιδρυτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
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γνωρίστε τους αθλητές μας
Νέοι Αθλητές του ΓΣΠ

Το καλοκαίρι της…
Μερόπης Παναγιώτου
n Αγώνισμα: 800μ. και 1500μ. n Ημερομηνία γεννήσεως: 1 Δεκεμβρίου 1994 n Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία n Προπονητής:
Σπύρος Σπύρου n Ατομική επίδοση: 800μ. – 2.10.52, AMKE 2011
(Λιχτενστάιν), και 1500μ. 4.30.30 – Ισλανδία 2011 n Σπουδές/εργασία: Μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου n Μεγαλύτερες διακρίσεις: • 1η
θέση στα 800μ. – ΑΜΚΕ 2011, Λιχτενστάιν • 1η θέση στα 1500μ. –
ΑΜΚΕ 2011, Λιχτενστάιν • 2η θέση στα 800μ. – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 2011, Ισλανδία • 2η θέση στα 1500μ. – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 2011, Ισλανδία • 1η θέση στα 800μ. - Παγκύπριοι Αγώνες 2011, Λεμεσός • 1η θέση στα 1500μ. - Παγκύπριοι Αγώνες 2011, Λεμεσός n Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Ο τελικός των 1500μ. και μια αξιοπρεπής παρουσία στο 7ο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου Κάτω των 17ετών, που θα διεξαχθεί στη Γαλλία τον Ιούλιο.
Μιλήσαμε με τη Μερόπη Παναγιώτου αμέσως μετά τις καταπληκτικές εμφανίσεις που έκανε στους 14ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 2011, όπου συνέτριψε τα ατομικά της ρεκόρ στα 800μ. και τα 1500μ.
Σε μια περίοδο όπου όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Κύπρο
αναφέρονταν με τα καλύτερα σχόλια για τις επιδόσεις της 17χρονης
αθλήτριας του ΓΣΠ, η Μερόπη μας ανέφερε ότι η επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, που ήρθε αμέσως μετά τα χρυσά μετάλλια στους ΑΜΚΕ, βοήθησε την ψυχολογία της πάρα πολύ και κυρίως την αυτοπεποίθησή της. «Ήταν μια από τις καλύτερες μου εμφανίσεις μέχρι τώρα», μας είπε για τους αγώνες στην Ισλανδία τον Ιούνιο και πρόσθεσε: «Με βοήθησε να πιστέψω περισσότερο στις δυνάμεις και τον εαυτό μου».
Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός και λάμβανα μέρος σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις του σχολείου μου. Σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησα
προπονήσεις στο άλμα εις ύψος, άθλημα το οποίο τελικά δεν ακολούθησα. Στο γυμνάσιο, ύστερα από κάποιους αγώνες δρόμου, ο πατέρας μου, που ήταν και ο ίδιος αθλητής, μου είπε πως με τα προσόντα που έχω μπορώ να εξελιχθώ. Ξεκίνησα τότε προπόνηση στα αγωνίσματα των μικρομεσαίων αποστάσεων με προπονητή τον κ. Σπύρο Σπύρου, με τον οποίο προπονούμαι μέχρι σήμερα και στον οποίο
οφείλω τις επιτυχίες μου.
Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό;
Νομίζω πως το οφείλω στην σιγουριά του πατέρα μου ότι μπορώ να
πετύχω.
Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Κάνω συστηματική προπόνηση για δύο με δυόμισι ώρες καθημερινά. Οι προπονήσεις περιλαμβάνουν κυρίως τρέξιμο και ασκήσεις δύναμης.
Ποιες ιδιαιτερότητες έχει η ζωή ενός αθλητή;
Για να έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου και να μπορείς να αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις του αθλητισμού δεν μπορείς να ξενυχτάς ούτε
να τρως ό,τι θέλεις. Χρειάζεσαι ικανοποιητικές ώρες ύπνου και καθημερινή προπόνηση. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μου περισσεύει
χρόνος για άλλες ασχολίες.
Θα ήταν αυτοί λόγοι για να σταματήσεις τον αθλητισμό;

H Mερόπη στους AMKE

Αντίθετα, θα ήθελα να συνεχίσω να αθλούμαι και μετά που θα τελειώσω το σχολείο. Ο αθλητισμός έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μου
και δεν μπορώ να τη φανταστώ χωρίς αυτόν!
Με τι σκοπεύεις να ασχοληθείς μετά το σχολείο;
Δεν έχω καταλήξει ακόμα, άλλα σκέφτομαι να ακολουθήσω την ιατρική.
Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;
Θαυμάζω όλους τους αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται για να ξεπερνούν τον εαυτό τους σε κάθε αγώνα. Αυτούς που παλεύουν με την
ψυχή τους κι ας μην πάρουν μετάλλιο.

Έχει τα ψυχικά και αθλητικά προσόντα
«Η Μερόπη γυμνάζεται μαζί μου εδώ και τέσσερα χρόνια. Το ταλέντο της φάνηκε από την πρώτη χρονιά, αφού έκανε πρώτες
νίκες στο Σχολικό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, στους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες Γυμνασίων καθώς και στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου.
Η περσινή χρονιά, παρά τους τραυματισμούς που την ταλαιπώρησαν, ήταν πολύ σημαδιακή, αφού η Μερόπη έκανε παγκύπριο
ρεκόρ στα 1000μ. και προκρίθηκε στον τελικό δύο μεγάλων διοργανώσεων: των Παγκόσμιων Μαθητικών Αγώνων και των
Προκριματικών των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων στη Μόσχα.
Φέτος, οι χαρές που μας δίνει η Μερόπη είναι πολύ μεγάλες και
ελπίζουμε να μας δώσει ακόμη μεγαλύτερες με τη συμμετοχή
της στους Παγκόσμιους Αγώνες Παίδων στη Γαλλία, καθώς και
στους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Τραπεζούντα.
Η Μερόπη έχει τα ψυχικά και αθλητικά προσόντα για να πετύχει».
Σπύρος Σπύρου
Προπονητής στίβου ΓΣΠ
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93οι ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 55οι ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρώτος ο ΓΣΠ στους Άνδρες και δεύτερος στις Γυναίκες

Πραγματοποιήθηκαν, στις 25 και 26 Ιουνίου, στο
«Τσίρειο» Στάδιο Λεμεσού, οι 93οι Παγκύπριοι
Αγώνες Στίβου Ανδρών και οι 55οι Παγκύπριοι
Αγώνες Γυναικών. Νικητής στους Άνδρες αναδείχθηκε ο ΓΣΠ με δεύτερο τον ΓΣΟ, ενώ στις
Γυναίκες ο ΓΣΠ πήρε τη δεύτερη θέση με πρώτο
τον ΓΣΟ. Οι δύο Σύλλογοι πάλεψαν μέχρι τέλους
για την πρωτιά, με τη βαθμολογική τους συγκομιδή να είναι αρκετά κοντά, αλλά πολύ μπροστά
από τους υπόλοιπους Γυμναστικούς Συλλόγους.
Αξιοσημείωτο είναι το ότι πέρσι ο ΓΣΠ είχε κερδίσει στις Γυναίκες και ο ΓΣΟ στους Άνδρες.
Από τα γεγονότα που ξεχώρισαν στους Παγκύπριους ήταν ο έντονος συναγωνισμός σε κάποια
αγωνίσματα και ιδιαίτερα στα 800μ., όπου και
στους Άνδρες και στις Γυναίκες ο νικητής κρίθηκε στο νήμα και στο φώτο φίνις. Η Μερόπη
Παναγιώτου, παρά το ότι μετά τη σαββατιάτικη
νίκη της στα 1500μ. υπέστη ψύξη στην πλάτη,
την Κυριακή κατάφερε να ανακάμψει και να
κερδίσει στο νήμα τη συναθλήτριά της του ΓΣΠ,
Ναταλία Ευαγγελίδου, κατά ένα κλάσμα του
δευτερολέπτου!
Έντονος συναγωνισμός υπήρξε και στη σφυροβολία των Ανδρών, μεταξύ των αθλητών του
ΓΣΠ Πέτρου Σοφιανού (κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ με 65.42μ.) και του Μιχάλη Κολοκοτρώνη (κάτοχος του ρεκόρ κάτω των 23 ετών
με 64.61μ.). Νικητής αναδείχθηκε ο Σοφιανός,
ρίχνοντας 78 εκατοστά μακρύτερα. Ατομική
επίδοση πέτυχε στη σφαιροβολία ο Απόστολος
Τσακκιστός του ΓΣΠ με 17,20μ.
Από τους πρωταγωνιστές των αγώνων ήταν
και ο Απόστολος Παρέλλης, στη δισκοβολία, ο

Η ομάδα στίβου του ΓΣΠ μαζί με τους προπονητές του Συλλόγου, σε αναμνηστική φωτογράφιση φέτος, λίγο
πριν τους Παγκύπριους Αγώνες.

οποίος με 59.40μ., πήρε την πρώτη θέση.
Άλλα σημαντικά αποτελέσματα αθλητών του ΓΣΠ:
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (Α)
1η Θέση Σοφιανός
64.83μ.
2η Θέση Κολοκοτρώνης
64.05μ.
800Μ. (Γ)
1η Θέση Παναγιώτου
2:11.22
2η Θέση Ευαγγελίδου
2:11.23
3η Θέση Σοφοκλέους Γ.
2:13.94
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (Α)
2η Θέση Τσακκιστός
17.20μ.
3η Θέση Μιτσίδης
16.05μ.
200Μ. (Α)
2η Θέση Χριστοφίδης
21.74
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (Α)
2η Θέση Καλογήρου
60.32μ.
3η Θέση Κακότας
57.77μ.
ΥΨΟΣ (Γ)
1η Θέση Καλλένου
1.75μ.
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (Γ)

Πρωτάθλημα στίβου – Πανηγυρική
πρόκριση της Κύπρου στη Β΄ Κατηγορία
Σημαντική ήταν η συνεισφορά των αθλητών του ΓΣΠ στην πρόκριση που πέτυχε η Εθνική Ομάδα Στίβου της Κύπρου στη Β΄
Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων. Η Εθνική
Κύπρου κατέλαβε τη 2η θέση στη διοργάνωση για τη Γ΄ Κατηγορία, που έγινε στις 18-19 Ιουνίου στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.
Μεταξύ των αθλητών του ΓΣΠ που μάζεψαν βαθμούς για την
Κύπρο ήταν η Μερόπη Παναγιώτου, που έκανε καταπληκτική
Ο Απόστολος Παρέλλης στη
εμφάνιση (συνέτριψε το ατομικό της ρεκόρ) στα 1500μ. και
με 4:30.30 κατέλαβε τη 2η θέση, πίσω από την Αλβανή Λουίζα δισκοβολία πήρε πρωτιές τόσο
στους ΑΜΚΕ, απ’ όπου και
Γκέγκα. Ο Απόστολος Παρέλλης στη δισκοβολία, με βολή στα
η φωτογραφία, όσο και στο
58.27μ., κατέκτησε την πρώτη θέση.
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Στη σφαιροβολία Γυναικών η Φλωρεντία Κάππα πήρε την 3η
θέση. Φετινή ατομική επίδοση έκανε η Λεοντία Καλλένου στο ύψος με 1.78μ., καταλαμβάνοντας την 3η θέση. Στα 200μ., ο 20χρονος Άνθος Χριστοφίδης τερμάτισε στην 3η θέση.
Στο άλμα εις μήκος, ο Ζαχαρίας Άρνος πήρε την 5η θέση και στο τριπλούν κατετάγη
τρίτος. Στα 5000μ. Γυναικών, η Ελπίδα Χριστοδουλίδου χάρισε 10 βαθμούς στην Κύπρο
με την 6η θέση.
Ο Πέτρος Σοφιανός, στη σφυροβολία, πήρε την 5η θέση με 64.14μ.
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1η Θέση Κάππα
5000Μ. (Γ)
1η Θέση Χριστοδουλίδου
2η Θέση Σοφοκλέους Μ.
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (Γ)
1η Θέση Τσιήσιου
ΜΗΚΟΣ (Α)
1η Θέση Πούπας
4Χ400Μ. (Γ)
1η Θέση Γ.Σ. Παγκύπρια
ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ
1. Γ.Σ. Παγκύπρια
2. Γ.Σ. Ολύμπια
3. Γ.Σ. Πράξανδρος
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Γ.Σ. Ολύμπια
2. Γ.Σ. Παγκύπρια
3. Γ.Σ. Ευαγόρας

14.33μ.
17:39.72
17:55.55
52.00μ.
7.44μ.
4:01.64

167 βαθμοί
153 βαθμοί
68 βαθμοί
164 βαθμοί
152 βαθμοί
68 βαθμοί

Πρωτάθλημα δεκάθλου
Ανδρών-Εφήβων
και επτάθλου ΓυναικώνΝεανίδων
Έληξαν στις 15 Μαΐου
τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα δεκάθλου
Ανδρών-Εφήβων και
επτάθλου ΓυναικώνΝεανίδων, που εντάσσονταν στα φετινά
Παγκύπρια Πρωταθλήματα των αντίστοιχων κατηγοριών.
Στο δέκαθλο Ανδρών,
ο Σάββας Σάββα του
ΓΣΠ πήρε τη δεύτερη
θέση με 6391β.
Ο Σάββας Σάββα.

ρεπορτάζ

Έξι αθλητές του ΓΣΠ πήραν χρυσά στους ΑΜΚΕ
1

Δεκαπέντε αθλητές του ΓΣΠ συμμετείχαν φέτος
στου Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης που έγιναν στο Λιχτεστάιν, από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 4
Ιουνίου. Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος πρώτευσε στους 14ους ΑΜΚΕ με 32 χρυσά (82 συνολικά μετάλλια των φετινών ΑΜΚΕ). Ήταν η 5η συνεχόμενη φορά που υπήρξε παρόμοια επιτυχία σε
ΑΜΚΕ. Με τη φετινή συγκομιδή, η Κύπρος πέρασε
για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων στην
κορυφή, σε ό,τι αφορά τη συνολική συγκομιδή,
με 394 χρυσά (προηγείται και στο σύνολο) αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Ισλανδία με τέσσερα
λιγότερα. Από τους 113 αθλητές που αποτελούσαν την κυπριακή αποστολή, οι 90 κατάφεραν τελικά να κατακτήσουν κάποιο μετάλλιο.
Ο στίβος έδωσε την πρωτιά στην Κύπρο στον
πίνακα των μεταλλίων, αφού κατακτήθηκαν 19
χρυσά, 15 αργυρά και 5 χάλκινα.
Σημαντικό γεγονός είναι το ότι, κυρίως κατά την
προτελευταία μέρα (όταν και κατακτήθηκαν έξι
χρυσά) των ΑΜΚΕ, το νέο αίμα του κυπριακού
στίβου κέρδισε τις εντυπώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έγινε για
την 17χρονη αθλήτρια του ΓΣΠ Μερόπη Πανα-

2

1. H Μερόπη Παναγιώτου και η Στέλλα Χριστοφόρου (αριστερά) κατά την απονομή των μεταλλίων στα 800μ.,
στους ΑΜΚΕ, μαζί με τη συναθλήτριά τους Mellina Martine από το Λουξεμβούργο, που κατετάγη τρίτη. 2. H
Φλωρεντία Κάππα, στην πρώτη θέση (έριξε 14.32μ.), κατά την απονομή των μεταλλίων στη σφαιροβολία.

γιώτου, για τις νίκες της στα 1500μ. (με 4:36.91)
και στα 800μ. (με 2:10.52). Η αθλήτρια αφιέρωσε τις επιτυχίες της στον πατέρα της, Λένο Παναγιώτου, ο οποίος ήταν παλιός αθλητής στίβου,
τονίζοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενη, διότι πέτυχα και τους δύο στόχους μου. Εξασφάλισα το
όριο για τους Αγώνες Νέων Ευρώπης στα 800μ.,
ενώ νίκησα και στο 1500άρι».
Αναλυτικά οι αθλητές του ΓΣΠ κέρδισαν:
Χρυσά	
Μερόπη Παναγιώτου (800μ. και 1500μ.)
Ζαχαρίας Άρνος (τριπλούν)

Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία)
Φλωρεντία Κάππα (σφαιροβολία)
Αιμίλιος Ξενοφώντος (ύψος)
Άνθος Χριστοφίδης (στην ομάδα 4x100μ.)
Αργυρά	
Λεοντία Καλλένου (ύψος)
Στέλλα Χριστοφόρου (800μ.)
Ζαχαρίας Άρνος (μήκος)
Άνθος Χριστοφίδης (200μ.)
Χάλκινα	
Χρίστος Δημητρίου (800μ.)
Άνθος Χριστοφίδης (100μ.)

Πρώτευσε ο ΓΣΠ στα «Μάτσεια»
Την πρώτη θέση τόσο
στους Άνδρες όσο και
στις Γυναίκες κέρδισε
ο ΓΣΠ, κατά το Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα Στίβου τα «50α Μάτσεια», που διεξήχθησαν
στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στη Λευκωσία, στις
15 και 16 Μαΐου.
Ο Πέτρος Σοφιανός.
Στους Άνδρες, ο ΓΣΠ
μάζεψε 135 βαθμούς (δεύτερος ο ΓΣ Ολύμπια με 95.5 βαθμούς) και στις Γυναίκες
164 βαθμούς (δεύτερος ο ΓΣ Ευαγόρας με
101 βαθμούς).
Στους αγώνες ξεχώρισαν τα παγκύπρια ρεκόρ που έκαναν οι αθλητές του ΓΣΠ, Πέτρος Σοφιανός (το προηγούμενο το κατείχε
ο ίδιος με 65.35μ.) και Στυλιανός Καζακαίος
στη σφυροβολία (με σφύρα των 7.257κ.) και
η νέα επίδοση αγώνων της αθλήτριας του
ΓΣΠ Αλεξάνδρας Τσιήσιου στον ακοντισμό.
Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Σοφιανός πέτυχε
το ρεκόρ του με ρίψη 65.42μ. και ο Καζακαίος, που πήρε τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα, έριξε στα 58.38 πετυχαίνοντας νέο παγκύπριο ρεκόρ για τις ηλικίες κάτω των 17

χρόνων. Την τρίτη θέση στη σφυροβολία
πήρε ο αθλητής του ΓΣΠ, Παύλος Κιτρομιλίδης. Η Αλεξάνδρα Τσιήσιου έριξε το ακόντιο στα 52.71μ.
Στον ακοντισμό Γυναικών η Σοφία Ορατίου του
ΓΣΠ κατέλαβε την τρίτη θέση.
Μερικά από τα αποτελέσματα των αθλητών
του ΓΣΠ είναι:
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Beatty Catherine
52.01μ.
2η Θέση Καζακαίου Ελένη
34.17μ.
3η Θέση Κωνσταντινίδου Άντρια
30.87μ.
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1η Θέση Παρέλλης Απόστολος
59.53μ.
2η Θέση Μιτσίδης Πέτρος
53.60μ.
3η Θέση Φραγκίσκου Φραγκίσκος 49.84μ.
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1η Θέση Χριστοφίδης Άνθος
10.93
1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Παναγιώτου Μερόπη
4.37.12
2η Θέση Ευαγγελίδου Ναταλία
4.44.28
3η Θέση Χ''Πολυδώρου Χρυστάλλα 5.02.56
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Καλλένου Λεοντία
1.70μ.
3η Θέση Ραζή Στέφανη
1.55μ.
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Κουντούρη Καλλιόπη
59.97

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1η Θέση Πούπας Πέτρος
3η Θέση Βιολάρης Μιλτιάδης
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1η Θέση Καλογήρου Πάνος
3η Θέση Κακότας Μιχάλης
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Στεφάνου Έλενα
2η Θέση Αυγουστή Αναστασία
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1η Θέση Ξενοφώντος Αιμίλιος
5000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Σοφοκλέους Μαριλένα
2η Θέση Ιωάννου Έλενα
800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Ευαγγελίδου Ναταλία
2η Θέση Σοφοκλέους Γαβριέλλα
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Κάππα Φλωρεντία
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Θέση Αριστοτέλους Μαρία
2η Θέση Νεοφύτου Τατιάνα
200Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1η Θέση Χριστοφίδης Άνθος
5000Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1η Θέση Καζαχούν Αχμέτ
3η Θέση Χαραλάμπους Χαράλ.

7.17μ.
6.60μ.
61.48μ.
59.50μ.
1.05.20
1.10.62
2.04μ.
18.13.23
19.01.70
2.15.52
2.19.48
14.75μ.
3.40μ.
3.30μ.
21.62
14.58.73
15.55.23
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Ρεκόρ στα
Πρωταθλήματα
Εφήβων και
Νεανίδων

Αριστερά, η Γερμανίδα αθλήτρια Betty Heidler. Δεξιά, Γερμανίδες αθλήτριες μαζί με τους προπονητές τους
κατά την προετοιμασία τους στο ΓΣΠ.

Το Allegra έδωσε… στη
Heidler παγκόσμιο ρεκόρ!
Παγκόσμιο ρεκόρ στη σφυροβολία πέτυχε
η Γερμανίδα αθλήτρια Betty Heidler στους
αγώνες που συμμετείχε αμέσως μετά την
προετοιμασία της στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ και του ξενοδοχείου Allegra.
Στις 21 Μαΐου, σε μικρό μίτινγκ ρίψεων, που
έγινε στο Halle της Γερμανίας, η Heidler έριξε τη σφύρα στα 79.42μ. καταρρίπτοντας το
ρεκόρ της Πολωνής Anita Wlodarczyk.
Στα τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου, το Allegra
φιλοξένησε τους αθλητές ακοντίου, τους δρομείς, δισκοβόλους, σφαιροβόλους και σφυροβόλους της Γερμανικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού, οι οποίοι προπονούνταν στο ΓΣΠ. Την
ίδια περίοδο, φιλοξενούνταν στο Allegra η Ολυ-

μπιακή Ομάδα και αθλητές της Παραολυμπιακής Ομάδας της Γερμανίας. Επικεφαλής των
ομάδων ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας της Γερμανίας, Jürgen Schult,
και η προπονήτρια της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας της Γερμανίας, Steffi Nerius.
• Από τις 21 μέχρι τις 26 Ιουνίου, το Allegra
φιλοξένησε το Cyprus Football Camp, το
οποίο παρακολούθησαν κυνηγοί ταλέντων
από την Αγγλία. Στην «κατασκήνωση» συμμετείχαν παιδιά από 12 μέχρι 17 χρόνων.
• Εξάλλου, το Allegra πρόσφερε δωρεάν διαμονή σε αθλητές του ΓΣΟ και του ΓΣ Κόριβος, που συμμετείχαν σε αθλητική φιλανθρωπική εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού.

Η Χριστοφόρου πέτυχε νέο
ρεκόρ στα 3000μ. στηπλ
Η πρωταθλήτρια του ΓΣΠ στις μεσαίες αποστάσεις Στέλλα Χριστοφόρου, στις 23 Απριλίου, αγωνίστηκε στα 3000μ. στηπλ
(για πρώτη φορά στην αθλητική της καριέρα), κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακών αγώνων στην Τζώρτζια των ΗΠΑ. Στον
αγώνα, η Στέλλα πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ Νεανίδων και
Γυναικών με χρόνο 10.40.79. Το προηγούμενο το κατείχε η επίσης αθλήτρια του ΓΣΠ, Ελπίδα Χριστοδουλίδου, με 10.59.37.
Η Χριστοφόρου μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο έτος των σπουδών της (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Χχέσεις) στο
Πανεπιστήμιο της Τζώρτζια.

Παγκύπριο ρεκόρ ο Κολοκοτρώνης
Παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 χρόνων πέτυχε ο αθλητής σφυροβολίας του ΓΣΠ, Μιχάλης
Κολοκοτρώνης, στους αγώνες «Τα Ηράκλεια», με βολή 64.61μ., στις 28 Μαΐου, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατείχε ο ίδιος και το σημείωσε στην
Τρίπολη, στις 14 Μαΐου με 62.42μ. Ο Κολοκοτρώνης σπουδάζει στην Αθήνα και προπονείται με τον Κώστα Δρακόπουλο.
Ο Πέτρος Σοφιανός του ΓΣΠ, στα «Hράκλεια» περιορίστηκε στην τρίτη θέση με 64.00μ.
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Δύο νέα παγκύπρια ρεκόρ Εφήβων
και δύο νέες επιδόσεις αγώνων
σημειώθηκαν από αθλητές του ΓΣΠ
κατά το διήμερο των Παγκύπριων
Αγώνων Εφήβων και Νεανίδων που
διεξήχθησαν στις 7-8 Μαΐου, στο ΓΣΖ.
Τα παγκύπρια ρεκόρ πέτυχαν:
– Ο Απόστολος Τσακκιστός στη σφαιροβολία με βολή 18.26μ.
– Ο Μιχάλης Κλατσιάς στη δισκοβολία με βολή 60.87μ.

Ο Μιχάλης Κλατσιάς.

Οι αθλητές εξασφάλισαν το όριο των
Πανευρωπαϊκών Αγώνων Έφηβων,
που θα διεξαχθούν στο Ταλίν της
Εσθονίας αυτόν το μήνα (Ιούλιο).
Εξάλλου, επιδόσεις αγώνων σημείωσαν:
– Ο Χρίστος Δημητρίου στα 800μ. με
χρόνο 1.52.80
– Η Χρυστάλλα Χ΄΄Πολυδώρου στα
5000μ. με χρόνο 19.46.99.
Ο ΓΣΠ αναδείχθηκε πολυνίκης σύλλογος στην κατηγορία Εφήβων, αφού
συγκέντρωσε 151β. έναντι 124 του
ΓΣΟ. Στις Νεάνιδες, ο ΓΣΠ κατετάγη
δεύτερος. Πρώτες θέσεις για τον ΓΣΠ,
εκτός από τους προαναφερθέντες
αθλητές, κέρδισαν οι: Catherine
Beatty στη σφυροβολία, Ελένη Ηλία
στη δισκοβολία, η Μερόπη Παναγιώτου στα 1500 και 800μ., ο Ανδρεάς
Μισιάρα στα 1500μ., η Λεοντία
Καλλένου στο ύψος και ο Ραφαήλ
Νικοδήμου στα 5000μ.

γνωρίστε τους αθλητές μας
Παλιές δόξες

ΔΟΜΝΙΤΣΑ ΛΑΝΙΤΟΥ ΚΑΒΟΥΝΙΔΟΥ

«Έφυγε» η πρωτοπόρος
Ελληνίδα αθλήτρια
Αν και η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, η
οποία απεβίωσε στις 20 Ιουνίου 2011, δεν διετέλεσε ποτέ της αθλήτρια του ΓΣΠ, εντούτοις
θεωρήσαμε ότι φιλοξενώντας τη βιογραφία
της στη στήλη μας «Γνωρίστε τους αθλητές
μας – Παλιές δόξες» θα τιμούσαμε έναν άνθρωπο που έγραψε ιστορία τόσο στον κυπριακό όσο και στον ελλαδικό αθλητισμό.
Θεωρούμε ότι η Δομνίτσα Λανίτου, που
«έφυγε» σε ηλικία 97 χρόνων, με τη μεγάλη
προσφορά της στον ελληνικό αθλητισμό,
ως η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που πήρε
μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και της
αναγνώρισης που έτυχε, βρέθηκε υπεράνω
αθλητικών συλλόγων, αλλά και κρατικών συνόρων.
Η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, γυναίκαθρύλος για τον ελληνικό κλασικό αθλητισμό,
που γεννήθηκε το 1914 στη Λεμεσό, υπήρξε
μία από τις κορυφαίες μορφές του ελληνικού
αθλητισμού.
Σε ηλικία 12 ετών είχε τις πρώτες της αθλητικές επιτυχίες (στα 60μ., ύψος και μήκος)
στους Παγκύπριους Αγώνες, καθοδηγούμενη από τον πατέρα της, Νικόλαο Λανίτη,
διανοούμενο της εποχής και ένθερμο φίλο
του στίβου – ήταν συνιδρυτής του Γυμναστικού Συλλόγου (Λεμεσού) «Ολύμπια», από
τα ιδρυτικά σωματεία του ΣΕΓΑΣ. Ήταν ο άνθρωπος που παρακίνησε τόσο την ίδια όσο
και την αδερφή της, Ισμήνη, να ασχοληθούν
με τον αθλητισμό.
Η Δομνίτσα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, το

«Βενιζέλεια»

Στην 63η διοργάνωση των «Βενιζέλειων»,
που διοργάνωσε ο ΑΟ Κύδων στο Εθνικό
Στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου», ο Ανδρέας Μισιάρας του ΓΣΠ κατετάγη τρίτος
στα 1.500μ. (έφερε χρόνο 4:08.05).

«Τα Παπαφλέσσεια»

Στο διεθνές μίτινγκ της Καλαμάτας «Τα
Παπαφλέσσεια», που διεξήχθη στις 4
Ιουνίου, η Ναταλία Ευαγγελίδου του
ΓΣΠ πέτυχε ατομική επίδοση στα 800μ.
με 2.13.61. Στον ακοντισμό, η Αλεξάνδρα Τσιήσιου είχε πολύ καλή επίδοση
με 54.71μ.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Βερολίνου το 1936, ενώ ήταν
παρούσα και στους Ολυμπιακούς
του 1948 στο Λονδίνο
1931, για σπουδές (Πολιτικές Επιστήμες και
Νομικά) και από την πρώτη στιγμή σόκαρε
την αθηναϊκή κοινωνία, επειδή αγωνιζόταν
με κοντό παντελονάκι! Υπήρξε πρωταθλήτρια Ελλάδας για πολλά χρόνια, στα 60μ.,
100μ., 80μ. μετ’ εμποδίων, μήκος και ύψος
με φορά και άνευ φοράς. Τα ρεκόρ της ήταν
τα πρώτα αναγνωρισμένα γυναικών που καταγράφηκαν στον κατάλογο του ΣΕΓΑΣ. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Βερολίνου το 1936, ενώ ήταν
παρούσα και στους Ολυμπιακούς του 1948
στο Λονδίνο.
Όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,
δήλωσε εθελόντρια νοσοκόμα και υπηρέτησε στο Αμερικανικό Κολέγιο στην Αθήνα.
Το 1941, παντρεύτηκε τον Κώστα Καβουνίδη
και τρία χρόνια αργότερα απέκτησε το γιο
της, Σπύρο.
Εγκατέλειψε τον πρωταθλητισμό το 1950,
σε ηλικία 36 χρονών, και αφοσιώθηκε στην

προώθηση του γυναικείου αθλητισμού μέσα
από την Τεχνική Επιτροπή Αθλητισμού του
ΣΕΓΑΣ, της οποίας υπήρξε πρόεδρος. Παράλληλα, ξεκίνησε την ενασχόλησή της με
το τένις συμμετέχοντας με επιτυχία σε διεθνείς αγώνες.
Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και τιμήθηκε από τον ΣΕΓΑΣ για την τεράστια προσφορά της στον αθλητισμό, καθώς και από
φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου.
Η Δομνίτσα Λανίτου ζούσε στην Αθήνα.
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Ποδοσφαιρικοί
αγώνες στο ΓΣΠ
Champions League και Europa League
Η πρωταθλήτρια ομάδα του ΑΠΟΕΛ και η κυπελλούχος και δευτεραθλήτρια ομάδα της Ομόνοιας θα αγωνιστούν στο στάδιο ΓΣΠ για τα προκριματικά του
Champions League και του Europa League, αντίστοιχα.
Το ΑΠΟΕΛ, στις 20 Ιουλίου (19.00) θα δώσει, στο ΓΣΠ,
τον επαναληπτικό αγώνα, για το δεύτερο γύρο, με
την πρωταθλήτρια Αλβανίας Σκεντερμπέου (αν το
ΑΠΟΕΛ προκριθεί στον τρίτο γύρο θα δώσει αγώνα
στο ΓΣΠ στις 26 ή 27 Ιουλίου ή στις 2 ή 3 Αυγούστου).
Η Ομόνοια θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από
τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League
και θα μάθει τον αντίπαλο της στην κλήρωση της
15ης Ιουλίου. Οι αγώνες σε αυτήν τη φάση θα διεξαχθούν στις 28 Ιουλίου και τις 4 Αυγούστου.
Φιλικό της Ομόνοιας
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει
σε διεθνή φιλικό αγώνα την ιταλική Κατάνια. Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Παρασκευή 22 Ιουλίου στο ΓΣΠ
και θα αρχίσει στις 20:00.
Σούπερ καπ
Ο αγώνας του σούπερ καπ, ο πρώτος επίσημος εγχώριος αγώνας της σεζόν 2011-2012, μεταξύ του πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ και της κυπελλούχου Ομόνοιας, θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011, στο στάδιο ΓΣΠ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ, ο
αγώνας θα είναι αφιερωμένος στη μνήμη του πρώην
υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Άκη Κλεάνθους.

Φιέστα ΑΠΟΕΛ
Το ΑΠΟΕΛ κατέκτησε φέτος, για 21η
φορά στην ιστορία του, το Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας και περισσότεροι από
20.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο ΓΣΠ, την
1η Μαΐου, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου. Στο Στάδιο στήθηκε μια φαντασμαγορική βραδιά όπου,
με τραγούδια και ειδικά εφέ, η ομάδα
και οι φίλοι της πανηγύρισαν το νέο
τους τίτλο.

Από τις άλλες ομάδες που χρησιμοποιούν ως έδρα τους το ΓΣΠ, η Ομόνοια κατέκτησε το Κύπελλο σε αγώνα που έγινε στο ΓΣΖ Λάρνακας (18 Μαΐου), ενώ
ήταν δευτεραθλήτρια στο Πρωτάθλημα
Α΄ Κατηγορίας. Ο Ολυμπιακός πήρε την
6η θέση στην Α΄ Φάση του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας και στη Β΄ Φάση,
όπου αγωνίστηκε για τις θέσεις 5-8, κατέλαβε την 4η θέση.

Πρωταγωνιστές… του Τελικού
Κυπέλου οι ακαδημίες μας!

Εθνική Κύπρου
Σε ρυθμούς EURO 2012 θα επιστρέψει, στις 2 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Κύπρου με αντίπαλο την Πορτογαλία στο στάδιο ΓΣΠ.

Παρουσίαση βιβλίου
«Κορυφαίων…
κορυφαίες στιγμές»
Ο δημοσιογράφος Στέλιος Παπαμωυσέως παρουσίασε στις 12 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ, τον Β΄ τόμο του βιβλίου του
«Κορυφαίων… κορυφαίες στιγμές». Ο Β΄ τόμος
του βιβλίου «Κορυφαίων… Κορυφαίες στιγμές» περιλαμβάνει την ιστορία 30 μεγάλων
προσωπικοτήτων του κυπριακού ποδοσφαίρου από το 1960 μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη μνεία
γίνεται στον Τιμούρ Κετσπάγια, ενώ η αναφορά
φτάνει μέχρι τους εν ενεργεία Γιάννη Οκκά και
Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ακόμη περιλαμβάνει
και τους «κυπροποιημένους» Μάρκο Ράουφμαν, Μιλένκο Σπόλιαριτς, Σίνισα Γκόγκιτς κ.ά.
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Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Τελικού Κυπέλου Κύπρου, που διοργάνωσε η χορηγός εταιρεία του Κυπέλλου, συμμετείχαν τα παιδιά που προπονούνται στις Ακαδημίες του ΓΣΠ.
O Τελικός Κυπέλου, στον οποίο έπαιξαν η Ομόνοια Λευκωσίας και ο Απόλλωνας Λεμεσού, έγινε στις 18 Μαΐου στο ΓΣΖ Λάρνακας.

Δεκαετής Συμφωνία με ΑΠΟΕΛ,
Ομόνοια και Ολυμπιακό
Ο ΓΣΠ έχει πρόσφατα καταλήξει σε συμφωνία με το ΑΠΟΕΛ, την Ομόνοια
και τον Ολυμπιακό για την υπογραφή νέας δεκαετούς Συμφωνίας Χρήσης
του Σταδίου ΓΣΠ, για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Η νέα Συμφωνία
Χρήσης ετοιμάζεται και αναμένεται να υπογραφεί μέσα στο καλοκαίρι.

