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Καλλίας: «Μοναδικό να παίζεις στην Κύπρο» 

Το γεγονός ότι η Κύπρος θα φιλοξενήσει τους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 
(1-6 Ιουνίου), ήταν το σημαντικότερο κίνητρο για τον αντισφαιριστή μας Φώτο 
Καλλία, να δηλώσει παρών. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Κύπριος αθλητής θα 
λάβει μέρος στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Όπως ο ίδιος εξήγησε «αυτό που 
νιώθεις όταν παίζεις μπροστά στο δικό σου κοινό, τους συμπατριώτες σου, είναι 
μοναδικό και δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Απ' ότι έχω ακούσει θα έρθει πολύς 
κόσμος και από την Κύπρο και από το εξωτερικό γι' αυτούς τους αγώνες. Ελπίζω να 
καταφέρουμε με την παρουσία μας να τους ευχαριστήσουμε». 

Ο Φώτος Καλλίας, μεν την (σχεδόν σίγουρη) απουσία του Μάρκου Παγδατή, θα είναι 
το νούμερο 1 της ομάδας μας. Αναμφίβολα μεγάλο βάρος πέφτει κυρίως στους 
δικούς του ώμους. «Στόχος είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου, γιατί όχι και του 
χρυσού. Απ' ότι ξέρω θα έρθουν πολύ καλοί παίκτες από άλλες χώρες και αυτό 
δυσκολεύει την προσπάθειά μας. Όμως πραγματικά πιστεύω ότι αν είμαστε στην 
μέρα μας, αν οι συνθήκες είναι καλές και δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο τραυματισμό, 
μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας», σημείωσε ο Φώτος Καλλίας για να 
συμπληρώσει: «Δεν παίζει κανένα ρόλο το γεγονός ότι θα είμαι το Νο1 της Κύπρου. 
Αν έρθει ο Μάρκος, θα είναι ο Μάρκος το Νο1. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Η προσπάθεια 
που θα καταβάλουμε θα είναι η ίδια». 

Ο Φώτος Καλλίας προχώρησε και λίγο παρακάτω λέγοντας πως η διοργάνωση 
αγώνων στην Κύπρο βοηθάει τον αθλητισμό μας να πάει ένα βήμα πιο μπροστά: 
«Πρέπει να διοργανώνουμε αγώνες και για να επικεντρωθώ στο άθλημά μας, διεθνή 
πρωταθλήματα τένις. Έτσι δεν θα νιώθουμε αποκομμένοι από τον κόσμο. Δεν θα 
νιώθουμε ότι μόνο στο εξωτερικό γίνονται και εμείς είμαστε στην... άκρη». 

Ο πρωταθλητής μας που αυτές τις μέρες προπονείται στην Βαρκελώνη και θα λάβει 
μέρος σε ένα τουρνουά που θα γίνει εκεί. Αργότερα θα ταξιδέψει στις Κανάριες 
Νήσους για ακόμα ένα πρωτάθλημα και ακολούθως θα έρθει στην Κύπρο. 
Αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στο χέρι (φλεγμονή), όμως δεν υπάρχει καμιά 
ανησυχία. 
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