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Ο περήφανος «Τεύκρος» 

Το περήφανο λευκό περιστέρι με το κλεφτό του βλέμμα, φορώντας αθλητική 
περιβολή  και μεταφέροντας τον πυρσό-έμβλημα (το Καράβι της Κερύνειας) των 
13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης είναι η μασκότ της διοργάνωσης. Για την 
σύλληψη της ιδέας ο Περικλής Χριστοφορίδης, με την ομάδα που το σχεδίασαν, 
αναφέρει: «Από την πρώτη στιγμή που μας ανατέθηκε η δημιουργία της μασκότ 
προσπαθήσαμε να θέσουμε κάτω, ιδέες που θα μας βοηθούσαν να βρούμε μία βάση 
για να χτίσουμε. Στην διαδρομή των σκέψεων μας ανακαλύψαμε πως στο έμβλημα 
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας 
απεικονίζεται ένα Περιστέρι. Ένα λευκό Περιστέρι που συμβολίζει την ειρήνη». 

Σε όλους τους μεγάλους αγώνες της αρχαιότητας μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο 
πτηνό ήταν το σύμβολο της Ειρήνης. Έτσι η ομάδα του κ. Χριστοφορίδη 
(«Αrslonga») βρήκε την βάση για την δημιουργία της νέας μασκότ για τους Αγώνες: 
«Θέλαμε να στείλουμε έμμεσα τα δικά μας μηνύματα για την σύγχρονη Κύπρο που 
προσπαθεί εδώ και 35 χρόνια να βρει την ειρήνη και να απεγκλωβιστεί από την 
κατοχή των Τούρκων εισβολέων. Ήταν τόσο δυνατοί οι συμβολισμοί και τόσο πολύ 
ταίριαζε με την δική μας πατρίδα, που δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσουμε με 
οποιαδήποτε άλλη ιδέα». 

Η μασκότ ονομάστηκε «Τεύκρος» και «νονά» του είναι το πρώην μέλος του 
Εκετελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Κλέα 
Παπαέλληνα. «Αυτή μας πρότεινε το όνομα γιατί πρέπει να σας πω, πως σε όλες τις 
περιπτώσεις δεν ήταν δουλειά ενός ατόμου αλλά υπήρχε η πολύτιμη βοήθεια από 
αρκετούς συνεργάτες μου, όπως η Αγγέλα Κυλίλη, η Βασιλική Ιωάννου, ο Δημήτρης 
Σωτηρίου, η Γιάννα Νικολάου που σχεδίασε τον Τεύκρο, αλλά και από μέλη της 
ΚΟΕ», ανέφερε ο κ. Χριστοφορίδης. 

Ο Τεύκρος ήταν γιος του Τελαμώνα, βασιλιά της Σαλαμίνας της Ελλάδας και αδελφός 
του Αίαντα. Έλαβε μέρος στον Τρωϊκό πόλεμο και διακρίθηκε ανάμεσα σε όλους τους 
Αχαιούς, ως άριστος τοξότης. Ο Τεύκρος έφτασε στην Κύπρο και ίδρυσε μια νέα πόλη 
δίνοντας της το όνομα Σαλαμίνα εις ανάμνηση της γενέτειρας του. Σ’ αυτή την πόλη 
άνθισε ο αθλητισμός και έγιναν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Η μορφή του 
Τεύκρου χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές μορφές της 
πολιτιστικής και αθλητικής ιστορίας του νησιού μας.  
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