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Κράχτης για τον κόσμο ο Κυριάκος Ιωάννου 

 

Ο Κυριάκος Ιωάννου είναι ο μεγαλύτερος κράχτης για τον κόσμο που θα θελήσει να 
παρακολουθήσει από κοντά τα αγωνίσματα στίβου στους 13ους Αγώνες Μικρών 
Κρατών Ευρώπης. Ο Κύπριος παγκόσμιος πρωταθλητής θα δώσει το παρόν του για να 
βοηθήσει την πατρίδα μας να εξασφαλίσει όσο περισσότερα μετάλλια γίνεται στους 
ΑΜΚΕ.  

«Το επίπεδο των ΑΜΚΕ είναι χαμηλό στο ύψος, όμως θα συμμετάσχω για να δώσω 
κάθε δυνατή βοήθεια στην Κύπρο. Θα έλεγα ότι οι Αγώνες αυτοί είναι μία καλή 
ευκαιρία για προπόνηση, εν όψει των δύσκολων υποχρεώσεων που έχω φέτος», 
δήλωσε ο Κυριάκος Ιωάννου.  

Ο πρωταθλητής μας έχει επίγνωση του πόσο αγαπητός είναι στον κόσμο και γνωρίζει 
ότι η παρουσία του θα επηρεάσει την προσέλευση του κόσμου: «Εάν όντως η 
παρουσία μου είναι σημαντική για το κοινό, τότε αυξάνονται οι υποχρεώσεις μου. 
Είναι αλήθεια ότι θέλουμε να φέρουμε κόσμο στον Στίβο, γιατί η παρουσία του 
κόσμου θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια, όχι μόνο για μένα αλλά για όλα τα παιδιά 
που θα λάβουν μέρος στους αγώνες».  

Μετά τους ΑΜΚΕ 2009 αρχίζει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Κυριάκο 
Ιωάννου το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή στους Παγκύπριους αγώνες, το 
Ευρωπαϊκό Κύπελλο, τους Μεσογειακούς αγώνες και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει 
ψηλούς στόχους σε όλες τις διοργανώσεις. «Η κάθε διοργάνωση έχει την δική της 
αξία. Οι Μεσογειακοί αποτελούν μεγάλο στόχο και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι ο 
μεγαλύτερος στόχος της χρονιάς. Πάνω από όλα, όμως, ελπίζω να είμαι καλά στην 
υγεία μου. Τα υπόλοιπα είναι θέμα προετοιμασίας και συγκέντρωσης», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.  

Ο Κυριάκος Ιωάννου αναχωρεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου από την Κύπρο όπου 
προετοιμάστηκε τις τελευταίες ημέρες. Θα επιστρέψει στο νησί την Κυριακή 31 
Μαΐου.     
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