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Ενισχυμένη με πέντε αθλητές που αγωνίζονται και διαμένουν μόνιμα στην Αυστραλία, 
θα είναι η αποστολή της Μάλτας στους 13ους ΑΜΚΕ. Άλλοι τρεις «κόπηκαν» την 
τελευταία στιγμή. Ο ένας εκ των δυο αθλητών της ομάδας μπιτς-βόλει θα είναι ο 
Μαλτεζο-Αυστραλός Ντανιέλ Γκαούτσι, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην 
πετοσφαιρική ομάδα της Αυστραλίας UTSSU, ενώ ήταν στέλεχος της Εθνικής Νέων 
της χώρας των καγκουρό το 2007. Μόνιμος κάτοικος Ωκεανίας είναι και ο αθλητής 
του στίβου, Τζέιμς Ντ’Αφόνσο. Ο 20χρονος (25/05/1988) δρομέας θα συμμετάσχει 
στο αγώνισμα των 400 μ. Η Μάλτα θα παρουσιαστεί στην επιτραπέζια αντισφαίριση, 
ενισχυμένη με τον δεξιόχειρα Σιμόν Γκεράντα. Ο πατέρας του, Τζο, που γεννήθηκε 
στη Μάλτα και αποδήμησε στην Αυστραλία, πριν από περίπου 30 χρόνια, είναι ο 
προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Μάλτας στο άθλημα. Ο Σιμόν μεγάλωσε στη 
Μελβούρνη και άρχισε να ασχολείται με το πιγκ-πογκ σε εφηβική ηλικία, 
εκπροσωπώντας την ομάδα «Βικτόρια» σε εθνικά τουρνουά ξεδιπλώνοντας το 
ταλέντο του. Στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ εκπροσώπησε την Αυστραλία σε ηλικία 
19 χρόνων, ενώ ακολούθως αγωνίστηκε στην Ευρώπη όπου έκανε επαγγελματικό 
συμβόλαιο. Επέστρεψε στην Αυστραλία τον Ιανουάριο του 2001, οπότε δέχθηκε 
πρόταση για να αγωνιστεί με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, χωρίς αυτό να γίνει κατορθωτό. 

Στο τραπ γυναικών, στη σκοποβολή η Μάλτα θα εκπροσωπηθεί από τις Ρεμπέκα 
Μάντισον και Κέιτ Κασάρ. Ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας, Σαβιούρ 
Πορτέλι, δήλωσε πρόσφατα για τις δυο αθλήτριες: «Η Ρεμπέκα είναι μια γνωστή 
προσωπικότητα στο άθλημα μετά το ιστορικό αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε στους 
Κοινοπολιτειακούς του 2006 στη Μελβούρνη. Η Κέιτ είναι ακόμη 21 χρόνων, αλλά 
έχει προοπτική να διακριθεί στους ΑΜΚΕ 2009. Παρακολουθούμε την πρόοδό της 
τελευταίως και έχει πετύχει μερικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η Κύπρος και το Σαν 
Μαρίνο έχουν επίσης καλές σκοπεύτριες στο τραπ γυναικών και δεν θα είναι εύκολο 
για μας, αλλά είμαι αισιόδοξος πως τουλάχιστον η μια από τις δυο αθλήτριές μας θα 
ανέβει στο βάθρο». 

Δυο στελέχη της κολυμβητικής ομάδας που, επίσης, έχουν ως βάση τους την 
Αυστραλία, αν και επρόκειτο να δώσουν το παρών τους στην Κύπρο, εντούτοις δεν 
θα είναι στην αποστολή. Πρόκειται για τον κολυμβητή, Ράιαν Γκάμπιν και την 
κολυμβήτρια Μάντελεϊν Σκέρι. Σύμφωνα με τους επίσημους της Ολυμπιακής 
Επιτροπής του νησιού της Μεσογείου, ο Γκάμπιν δεν ήταν σε καλή ψυχολογική 
κατάσταση, ενώ η Σκέρι προερχόταν από τραυματισμό... Επίσης ο αθλητής του τραπ, 
Τζεφ Τόνα, διεκδίκησε το όριο για τους ΑΜΚΕ σε αγώνες στη Μάλτα, όμως, τα 
αποτελέσματά του δεν ήταν τα αναμενόμενα κι έτσι επέστρεψε πρόωρα στη... 
δεύτερη του πατρίδα. 


