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Μεγάλες ελπίδες για μετάλλια 

Mε τους αθλητές που βρίσκονται στην Κύπρο, συνεχίζεται η προετοιμασία των 
Ιστιοπλόων μας για τους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Οι μοναδικοί 
αθλητές που θα έρθουν στην Κύπρο με την έναρξη των αγώνων είναι οι Παύλος 
Κοντίδης και Χρίστος Καρακουλάκης. Πολύ καλό τεστ, πριν του αγώνες, θεωρείται η 
συμμετοχή, από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου,  στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νήσων που 
θα γίνει στην Πάλμα Μαγιόρκα της Ισπανίας των Χριστοδούλου Γρηγόρη και Τζόζεφ 
Ηροδότου στην  κατηγορία Optimist ανδρών και Ελένης Κυριακίδου και Μαρίας Σαρρή 
στην κατηγορία Optimist Γυναικών. Προπονητής  της αποστολής αυτής  θα είναι ο 
Δημήτρης Δημητρίου, που μαζί με τον Άκη Κουτσαβάκη, θα είναι οι υπεύθυνοι 
προπονητές της Εθνικής ομάδας στους ΑΜΚΕ 2009. Αν και θα ζοριστούν λίγο οι 
αθλητές μας, αναμένεται πως θα επιστρέψουν δυνατοί και πανέτοιμοι. 

Ελπίδες για καλή παρουσία και ένα μετάλλιο έχουν αρκετοί αθλητές μας, όμως 
μεγάλο ρόλο θα διαδραματίσουν οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στους Αγώνες, 
καθώς στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας, όλα είναι ρευστά. Στην κατηγορία Laser Standard 
Ανδρών, ελπίζουμε πως θα δούμε στο βάθρο τους Παύλο Κοντίδη, Μάϊκ Βασιλείου και 
Χρίστο Καρακουλάκη. Στις γυναίκες, η Νατάσα Χριστοδούλου, που θα αγωνιστεί στην 
κατηγορία Laser Radial, βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και θα 
διεκδικήσει το χρυσό.  Με πολλές ελπίδες και καλά προετοιμασμένες θα μπουν στους 
αγώνες στην ίδια κατηγορία οι Έλενα Ιωάννου, Παναγιώτα Γρηγορίου, Ηρώ 
Χαραλάμπους και Ευδοκία Κυριακίδου. Στα Optimist Ανδρών, μια θέση στην τριάδα 
θα διεκδικήσουν οι Γρηγόρης Χριστοδούλου, Τζόζεφ Ηροδότου και Ονησίφορος  
Νεοφύτου, που έδειξαν στους τελευταίους Παγκύπριους Αγώνες ότι έχουν ψηλό 
δείκτη ετοιμότητας. Στα Optimist Γυναικών η Ελένη Κυριακίδου και η Μαρία Σαρρή 
και η Μαίρη Σολωμονίδου έχουν πολλές ελπίδες για μετάλλια.   

«Τα παιδιά όσο πλησιάζουν οι Αγώνες δείχνουν περισσότερη θέληση και είμαστε όλοι 
σίγουροι, πως το άθλημα θα έχει επιτυχίες. Η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά, δεν 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα, με την ελπίδα πως όλοι οι αθλητές μας θα βρεθούν σε 
καλή κατάσταση. Υπάρχει διάθεση, για να είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα των 
αγώνων, στις 2 Ιουνίου να κάνουμε καλές κούρσες και να ξεκινήσουμε ιδανικά», μας 
δήλωσε ο εκ των ομοσπονδιακών προπονητών Δημήτρης Δημητρίου.  
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