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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ  

Οι Γιώργος Πλατρίτης και Πάρις Χριστοφή θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο 
τουρνουά μπίτς βόλεϊ στους 13ους ΑΜΚΕ. Οι δυο αθλητές επιλέγηκαν από τον 
ομοσπονδιακό προπονητή Μανώλη Ρουμελιώτη. Κοινό τους σημείο είναι ότι έχουν 
περίπου την ίδια ηλικία. Είναι και οι δυο 28 χρόνων. Ο Πάρις Χριστοφή γεννήθηκε 
στις 20 Μαΐου του 1981 και ο Γιώργος Πλατρίτης, τρεις περίπου μήνες αργότερα στις 
11 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Οι δυο «πρεσβευτές» μας στο άθλημα της παραλίας, 
ασχολούνται με το άθλημα τα τελευταία 7-8 χρόνια. Έπαιρναν μέρος σε διάφορες 
διοργανώσεις που γίνονταν σε παραλιακές πόλεις της Κύπρου. «Ξεκίνησα να παίζω τα 
τελευταία 7-8 χρόνια μπιτς βόλεϊ. Τον τελευταίο χρόνο ασχολούμαι πιο εντατικά. 
Είναι τιμή για μένα να αγωνιστώ με την εθνική ομάδα στη διοργάνωση των ΑΜΚΕ», 
μας δήλωσε ο Γιώργος Πλατρίτης. 

Στόχος η τετράδα 

Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική βοήθεια που τους δίδει, ο ομοσπονδιακός 
προπονητής, Μανώλης Ρουμελιώτης. «Ο κ. Ρουμελιώτης ασχολείται επαγγελματικά 
ως προπονητής του μπιτς βόλεϊ, τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Μας βοηθά να βελτιωθούμε τεχνικά, να έχουμε σωστή σκέψη και 
αντιμετώπιση ενός παιχνιδιού. Είναι πολύ διαφορετικό το μπιτς βόλεϊ από το βόλεϊ 
σάλας . Θα έλεγα ότι είναι πιο «σκληρό» το μπιτς βόλεϊ. Είναι ψηλές οι θερμοκρασίες 
και κουράζεσαι περισσότερο στην άμμο. Χρειάζεται να έχουμε περισσότερες αντοχές. 
Όλα αυτά χρειάζονται σωστή τακτική, την ώρα του αγώνα». 

Ο Γιώργος Πλατρίτης, μας μίλησε και για τις φιλοδοξίες που έχουν μαζί με το «ταιρί» 
του, τον Πάρι Χριστοφή, στους 13ους ΑΜΚΕ. «Όπως ξέρετε η Κύπρος στέλνει για 3η 
φορά αντρική ομάδα μπιτς βόλεϊ στους Αγώνες αυτούς. Δεν υπήρξε κάποια μεγάλη 
διάκριση στις δυο προηγούμενες παρουσίες. Είναι πρόκληση για μας να πετύχουμε 
κάτι καλύτερο στη διοργάνωση που γίνεται στο νησί μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε 
να πλασαριστούμε στα μετάλλια. Ο αρχικός μας στόχος είναι να περάσουμε στους 
«4» του τουρνουά». 
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