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Η κολύμβηση δηλώνει έτοιμη από κάθε άποψη και οι αθλητές δεν κρύβουν την 
αισιοδοξία τους ως προς την παρουσία τους στους 13

Πλήρης ετοιμότητα  
στο κολυμβητήριο 

ους

Οι αθλητές από τη μεριά τους δηλώνουν άπαντες έτοιμοι για το μεγάλο ραντεβού, με 
πρώτη και καλύτερη το «βαρύ πυροβολικό» της κυπριακής ομάδας μας, Άννα 
Στυλιανού. Η πρωταθλήτρια μας βρίσκεται σε πολύ αγωνιστική κατάσταση μετά τη 
νέα παγκύπρια επίδοση που πέτυχε στα 200μ. ελεύθερο και δηλώνει έτοιμη για τους 
αγώνες χωρίς πολλά λόγια: «Δεν θέλω να πω πολλά και μεγάλα λόγια. Ό,τι έχουμε να 
πούμε θα το πούμε στους αγώνες. Πιστεύω θα πάω καλά. Περισσότερα θα 
μπορέσουμε να πούμε μετά που θα ξεκινήσουν οι αγώνες». Με μια νέα παγκύπρια 
επίδοση γύρισε από τη Γερμανία όπου σπουδάζει και ο Αλεξάντερ Μπαχτιάροφ, ο 
οποίος σύμφωνα με τις δηλώσεις και τους χρόνους έχει τις δυνατότητες για ένα 
τουλάχιστον χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδα.  

 Αγώνες Μικρών Κρατών 
Ευρώπης. Το Σάββατο έγινε στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού η πρόβα 
τζενεράλε (ανάμεσα σε οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελόντες) και όλα κύλησαν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Πανίκος 
Προκοπίου δήλωσε, «μέχρι την Τρίτη που αρχίζουν οι αγώνες θα είμαστε 100% 
έτοιμοι». Το πλήρες ανακαινισμένο κολύμβητήριο είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους 
αθλητές και τους εκπροσώπους των αποστολών και πλέον το ενδιαφέρον 
περιστρέφεται στο αγωνιστικό κομμάτι.  

Γενικά όλοι οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες έδειξαν αισιόδοξοι. Η 15μελής ομάδα 
έδωσε το παρών της στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού και ανανέωσαν το 
ραντεβού τους, για τους πρωινούς προκριματικούς της Τρίτης. Από την πλευρά της η 
Ομοσπονδία φιλοδοξεί για το δικό της χρυσό μετάλλιο σε ότι αφορά το οργανωτικό 
κομμάτι, με παρουσία ανάλογη των προσδοκιών, αλλά και των απαιτήσεων της 
διοργάνωσης, που όπως είπε και ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Ουράνιος Ιωαννίδης, «θα 
βάλουμε τους ΑΜΚΕ σε νέα εποχή».    
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