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Δημήτρης Λεοντής: Μετάλλιο και εμπειρίες… 

Συμμετέχει για τρίτη φορά σε Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Είναι ο άνθρωπος με 
τις περισσότερες συμμετοχές στην κυπριακή ομάδα αντισφαίρισης και έχει στη 
συλλογή του ένα χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε το 2001 στους 9ους ΑΜΚΕ που 
έγιναν στο Σαν Μαρίνο. Το κέρδισε στο διπλό, παρέα με τον Μάρκο Παγδατή. Ο 
Δημήτρης Λεοντής επιστρέφει στην εθνική ομάδα αντισφαίρισης, μετά από απουσία 
δύο ετών για να στηρίξει την προσπάθεια της Κύπρου να κατακτήσει ένα ακόμα 
μετάλλιο στους 13ους ΑΜΚΕ. «Είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικές οι εμπειρίες μιας 
διοργάνωσης που διεξάγεται στην Κύπρο. Αν και έχω λάβει μέρος σε άλλους δύο 
ΑΜΚΕ, αυτοί οι Αγώνες είναι σίγουρα ξεχωριστοί από κάθε άποψη», δηλώνει ο 
Δημήτρης Λεοντής και τονίζει πως «στόχος της ομάδας μας είναι να κατακτήσουμε 
ένα μετάλλιο, είτε στο μονό, είτε στο διπλό». Η ενδεχόμενη απουσία του Μάρκου 
Παγδατή, πάντως, δυσκολεύει την προσπάθεια της Κύπρου, χωρίς αυτό όμως να 
σημαίνει πως οι αντισφαιριστές που θα λάβουν μέρος στους Αγώνες, δεν θα δώσουν 
τον καλύτερό τους εαυτό για την κατάκτηση ενός μεταλλίου.   

Ο Δημήτρης Λεοντής γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου τους 1978 στη Λευκωσία και 
συμμετέχει στην εθνική ομάδα από το 1993. Ήταν για πολλά χρόνια Νο.1 στην 
Κύπρο και είναι ο αντισφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική. 
Λαμβάνει μέρος για 3η φορά σε Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης και έχει κατακτήσει 
ένα χάλκινο μετάλλιο το 2001. Εχει αγωνιστεί με την Εθνική σε αγώνες Ντέιβις Καπ. 
Εχει επίσης λάβει μέρος σε κολλεγιακούς αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
Συμμετέχει, πλέον, στα εγχώρια πρωταθλήματα έχοντας πολλές επιτυχίες να 
παρουσιάσει.  
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