15.05.2009 ΤΖΟΥΝΤΟ

Κάτι μάς χρωστάει…
Στους προηγούμενους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, το 2007 στο Μονακό, το
τζούντο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας, ούτε από πλευράς συγκομιδής
μεταλλίων, αλλά ούτε και γενικότερα με τις εμφανίσεις των αθλητών μας. Αυτό
ακριβώς το γεγονός, αποτελεί, όπως υποστηρίζουν στην ομοσπονδία, ένα σημαντικό
επιπρόσθετο λόγο να «ντοπάρει» τους αθλητές μας προκειμένου το αγαπητό άθλημα
να δώσει τις δικές του «απαντήσεις» στους Αγώνες που θα γίνουν στην Κύπρο.
Παρά το γεγονός πως η διάκριση στο τζούντο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις
κληρώσεις, εντούτοις στην Ομοσπονδία, αλλά και μεταξύ των αθλητών και
αθλητριών που απαρτίζουν την εθνική μας, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Μια
αισιοδοξία η οποία δεν μπορεί να μειωθεί παρά το γεγονός πως η μεγάλη μας δύναμη
στο άθλημα, ο Αντρέας Κρασιάς θα είναι ο μεγάλος απών, αφού έχει υποβληθεί σε
εγχείρηση χιαστών συνδέσμων. Το μεγάλο βάρος της κάλυψης του κενού του άτυχου
Κρασιά στην κατηγορία μέχρι 60 κιλών, θα επωμισθεί ο μόλις 17 χρονών Σωτήρης
Χαραλάμπους. Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που ο 17χρονος τζουντόκαν μας θα
συμμετάσχει σε ΑΜΚΕ. Όμως, οι ευρωπαϊκές του συμμετοχές και επιτυχίες είναι
τέτοιες ώστε να κάνουν πολλούς στο χώρο του αθλήματος να έχουν στο πίσω μέρος
του μυαλού τους και το ενδεχόμενο όχι απλά ενός μεταλλίου, αλλά της πρωτιάς.
Χωρίς αμφιβολία, η μεγάλη ελπίδα μας για χρυσό μετάλλιο, όσον αφορά στην
κατηγορία αντρών, αποτελεί ο Αλέξανδρος Μάνεβ ο οποίος θα αγωνιστεί στην
κατηγορία μέχρι 81 κιλά. Μεγάλες πιθανότητες για την πρωτιά στους άνδρες, έχουν
οι Νεοκλής Σκουρουμούνης κι Αλέκος Λαζάρου. Η μεγάλη μας ελπίδα στις γυναίκες
είναι η Πόπη Σταυρινού. Η 26χρονη πρωταθλήτριά μας η οποία συμμετέχει σε ΑΜΚΕ
από την ηλικία των 16 χρόνων, συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να χρισθεί για
πρώτη φορά χρυσή, σε αυτή τη διοργάνωση στην οποία θα πει το μεγάλο «αντίο»
από την ενεργό δράση καθώς θα ασχοληθεί πλέον με τη διεθνή διαιτησία.
Τις Εθνικές μας ομάδες τζούντο αντρών και γυναικών στους Αγώνες, αποτελούν οι
ακόλουθοι: μέχρι 61κιλά: Σωτήρης Χαραλάμπους, μέχρι 66 κιλά: Νεοκλής
Σκορουμούνης, μέχρι 73 κιλά: Αλέκος Λαζάρου, μέχρι 81 κιλά: Αλέξανδρος Μάνεβ,
μέχρι 90 κιλά: Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης, μέχρι 100 κιλά: Χριστόδουλος Ζένιου.
Στις γυναίκες: μέχρι 48 κιλά: Έβελι Τουρουϊρέι, μέχρι 52 κιλά: Πόπη Σταυρινού, μέχρι
57 κιλά: Μαριλένα Δημοσθένους, μέχρι 63 κιλά: Δέσποινα Παναγιώτου, μέχρι 70 κιλά:
Ναταλία Κισσονέργη. Προπονητές είναι οι έμπειροι και με συμμετοχή στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, Μιχάλης Σκουρουμούνης και Σπύρος Σπύρου. GG
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