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Νάκης Μιχαηλίδης: «Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα» 

Είναι από τους ανθρώπους που έβαλαν την Ποδηλασία στον αθλητικό χάρτη της 
Κύπρου. Από ιδρύσεως της Ομοσπονδίας μετέχει ενεργά στα διοικητικά συμβούλια 
και από την θέση του προέδρου, ο Νάκης Μιχαηλίδης υποστηρίζει ότι στο αγώνισμα 
της Ορεινής Ποδηλασίας μπορούμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του χρυσού 
μεταλλίου. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης σε 
αγώνισμα της ποδηλασίας. Πρόσφατα, ο Νάκης Μιχαήλιδης εξελέγη αντιπρόεδρος της 
Βαλκανικής Ομοσπονδίας, με αρμοδιότητες στην Ορεινή Ποδηλασία. Στην τελευταία 
γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (έγινε στην Πολωνία) εξελέγη, ως 
ένας, από τους αντιπροσώπους στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Όλες αυτές οι επιτυχίες 
του ιδίου αντικατοπτρίζονται και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Στους 13ους 
ΑΜΚΕ ο Νάκης Μιχαηλίδης μιλά στη συνομιλία που ακολουθεί για διάκριση και 
μεταφράζει τους στόχους μας σε μετάλλια.  

- Πόσο καλά προετοιμαστήκαμε οργανωτικά;  

- Οι εμπειρίες μας είναι πλούσιες. Έχουμε διοργανώσει διεθνείς αγώνες με χώρες 
πολύ πιο προηγμένες στο άθλημα και με αθλητές παγκόσμιας κλάσης. Θα 
επιδιώξουμε να οργανώσουμε τους τέλειους αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας. Έχουμε την 
εμπειρία, την τεχνογνωσία και το έμψυχο δυναμικό για παρουσιάσουμε αγώνα 
ψηλότατου επιπέδου. Ήδη η Ομοσπονδία μας έχει προμηθευτεί σύστημα 
χρονομέτρησης το οποίο είναι προηγμένης τεχνολογίας και έχει δοκιμαστεί στους 
τελευταίους διεθνείς μας αγώνες. Στηρίζεται σε μικροτσίπ όπου ελέγχονται οι χρόνοι 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτή την περίοδο επιδιώκουμε την προμήθεια ενός 
συστήματος που μπορεί να συνδεθεί με το υφιστάμενο, για να αποτυπώνει σε χάρτη 
την θέση των αθλητών/αθλητριών κατά την διάρκεια των αγώνων. Στοιχίζει αρκετά 
και είμαστε στην διαδικασία εξεύρεσης χορηγών. Αλλιώς θα το νοικιάσουμε για την 
ημέρα του αγώνα.  

- Αγωνιστικά πόσο έτοιμοι είμαστε;  

- Τις τελευταίες εβδομάδες μας οι αθλητές και οι αθλήτριες μας προετοιμάστηκαν 
στην Κρήτη, στο Ισραήλ και πρόσφατα στην Γερμανία. Ευελπιστούμε ότι θα 
βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση. Βεβαίως το άθλημα μας είναι 
συνδυασμός δύναμης, ευελιξίας και φυσικής κατάστασης. Όμως είναι σημαντικό και 
το μέσο που χρησιμοποιούν να είναι σε άρτια κατάσταση. Προσπαθούμε να 
βοηθήσουμε τους αθλητές μας να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν το ποδήλατο 



 

16.05.2009 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 
 

 
Press Office of the XIII Games of the Small States of Europe. Cyprus, 1-6 June 2009. 
Olympic House, 21 Amphipoleos Str, P.O. Box 23931, CY-1687 NICOSIA. 
Tel: +357 22 449880. Fax: +357 22 449890. 

p. 2 / 2 

 

τους, ούτως ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω βλαβών στους 
αγώνες. 

- Ποτέ στο παρελθόν δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε χρυσό μετάλλιο 
φέτος θα το διεκδικήσουμε;  

- Φτάσαμε μέχρι την δεύτερη θέση. Ελπίζουμε πως φέτος θα κάνουμε το παραπάνω 
βήμα.  

- Ποιοι είναι οι κυριότεροι αντίπαλοι μας; 

- Αναμένω ότι δυνατή ομάδα διαθέτει το Σαν Μαρίνο με Ιταλούς αθλητές και 
αθλήτριες, το Λιχτενστάιν έχει επίσης παράδοση και το Μονακό με Γάλλους αθλητές.  
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