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ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Με βαρύνουσα άποψη

O Σταύρος Μιχαηλίδης, o άνθρωπος που έβγαλε την κολύμβηση από την αφάνεια και
την ανυποληψία στη δεκαετία του ’90, μετρά επτά χρυσά, δέκα αργυρά και δέκα
χάλκινα σε εφτά συμμετοχές στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (1987, ’89, ’91,
’93, ’95, ’97, 2003). Ένα άνθρωπος με βαρύνουσα άποψη για τη διοργάνωση που θα
φιλοξενήσουμε για δεύτερη φορά στη χώρα μας και στην οποία συμμετέχει ως
υπεύθυνος Μάρκετινγκ.
Στα προγνωστικά του, για τον αριθμό χρυσών μεταλλίων που μπορεί να φτάσει η
κυπριακή κολύμβηση στους 13ους ΑΜΚΕ, σημείωσε: «Όλα είναι σχετικά. Μπορεί να
πάρουμε από ένα, μέχρι έξι το πολύ. Τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά όπως έχει η
κατάσταση αυτή τη στιγμή ακόμα και τα έξι χρυσά θα ήταν έκπληξη αν τα πάρουμε».
Προχωρώντας σε βάθος ανάλυση, ο Σταύρος Μιχαήλίδης τόνισε τη δυναμική που έχει
η γυναικεία ομάδα: «Ό,τι καλό περιμένουμε, το περιμένουμε από τα κορίτσια και
βασικά την Άννα Στυλιανού και την Αναστασία Χριστοφόρου. Για την Άννα,
Σιοκόλεβα, δεν ξέρω, θα είναι δύσκολο. Ίσως στο 100άρι της πεταλούδας, αν κάνει
ατομική επίδοση. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσα χρυσά θα πάρει η Άννα
Στυλιανού. Προσωπικά πιστεύω πως μπορεί από δυο ίσως και τρία στα ατομικά
αγωνίσματα και εννοώ τα 100μ., 200μ. και 400μ. ελεύθερο, με κάποιες επιφυλάξεις
για το 100άρι που όλοι ξέρουμε πόσο ρευστό αγώνισμα είναι. Η Αναστασία
Χριστοφόρου, με λίγη τύχη μπορεί να κερδίσει το χρυσό στο 100άρι του προσθίου,
αφού είναι αθλήτρια αγώνα, παρόλο που πέρασε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού».
Για την ανδρική ομάδα, ο βετεράνος πρωταθλητής μας εκτίμησε: «Ο Μπαχτιάροφ, για
παράδειγμα θεωρώ πως έχει κάποιες καλές πιθανότητες στο 100άρι πεταλούδα, αλλά
δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι κατάσταση θα έρθει. Ο Μάριος Παναγή με τον οποίο
έχω τακτική επαφή, δεν μπορούσε να προπονηθεί τον τελευταίο καιρό. Το ίδιο ισχύει
και για τον Αλέξανδρο Αρέστη. Πολλά που θα παίξουν το δικό τους ρόλο, γι αυτό και
δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα».
Παρατηρώντας τους αντιπάλους των πρωταθλητών και πρωταθλητριών μας, ο
Σταύρος Μιχαηλίδης είπε: «Η δύναμη της Ισλανδία στο άθλημα είναι δεδομένη.
Λουξεμβούργο και Μονακό ανέβηκαν επίσης επίπεδο, γι αυτό και η αποστολή μας
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κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι. Ελπίζω να πάμε το ίδιο καλά ή και καλύτερα από το
Μονακό, ωστόσο θεωρώ πως το έργο των αθλητών μας μόνο εύκολο δεν θα είναι.
Θεωρώ ακόμα πως υπό ορισμένες προϋποθέσεις η Μαρία Παπαδοπούλου μπορούσε
να προσφέρει στην ομάδα. Εύχομαι σε όλη την ομάδα και την αποστολή των
αθλητών που θα μας εκπροσωπήσει στους 13ους ΑΜΚΕ κάθε επιτυχία και την πρωτιά
στον πίνακα των μεταλλίων».
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