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Σταθεροί στο… στόχο τους 

Μέχρι και 4 στα 4 μετάλλια μπορούν να πετύχουν οι σκοπεύτριες μας στα 
αγωνίσματα σταθερού στόχου (αεροβόλο τουφέκι και αεροβόλο πιστόλι), 13ους 
Αγώνες Μικρών Κρατών. Την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν τέσσερις σκοπευτές και 
τέσσερις σκοπεύτριες. Συγκεκριμένα, οι Ανδρέας Κωνσταντίνου και Αλέκος 
Πατσαλίδης θα πάρουν μέρος στο αεροβόλο τουφέκι ανδρών, οι Νεοκλής 
Χαραλάμπους και Χρίστος Γερασίμου στο αεροβόλο πιστόλι ανδρών, ενώ στα 
αντίστοιχα αγωνίσματα των γυναικών θα πάρουν μέρος οι πρωταθλήτριες μας 
Μαριλένα Κωνσταντίνου και Φανή Θεοφάνους στο τουφέκι και Ειρήνη Παντελή και 
Κωνσταντίνα Πρατσή στο Πιστόλι.  

Η προϊστορία σε αριθμούς μας δείχνει ότι, η Κύπρος μέχρι στιγμής έχει κατακτήσει 8 
μετάλλια από τις γυναίκες (4 χρυσά και 4 αργυρά) και 2 μετάλλια στους άνδρες 
(χάλκινα). Η Φανή Θεοφάνους, που μετρά 9 (τις περισσότερες) συμμετοχές στους 
ΑΜΚΕ, έχει στο ενεργητικό της 3 χρυσά κι ένα αργυρό στο αεροβόλο τουφέκι, ενώ η 
Ειρήνη Παντελή με 7 συμμετοχές, κέρδισε ένα χρυσό και 3 αργυρά μετάλλια. Η 
συγκομιδή μας από τα αγωνίσματα των ανδρών, είναι 2 χάλκινα μετάλλια τα οποία 
κέρδισε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου στο αεροβόλο τουφέκι.  

Η κυπριακή ομάδα φέτος στον σταθερό στόχο θεωρείται η ισχυρότερη που 
συμμετείχε ποτέ και όλοι οι αθλητές και αθλήτριες έχουν την προοπτική για διάκριση. 
Περισσότερες πιθανότητες βέβαια συγκεντρώνουν οι γυναίκες, των οποίων τα 
αποτελέσματα οδηγούν στο... βάθρο. Η πρωταθλήτρια μας στο αεροβόλο πιστόλι 
Ειρήνη Παντελή, δήλωσε σχετικά: «Σ’ αυτούς τους αγώνες χρωστώ κάτι στον εαυτό 
μου και στην Κύπρο. Το χρυσό μετάλλιο που έχασα στο Μονακό! Με βάση τη φετινή 
μου πορεία και τα τελευταία αποτελέσματα μου πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. 
Το ίδιο πιστεύω και για τη συναθλήτρια μου Κωνσταντίνα Πρατσή, η οποία έχει τα 
φόντα να ανεβεί στο βάθρο. Κυριότερες αντίπαλες μας είναι οι σκοπεύτριες από το 
Μονακό και την Ισλανδία». 
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Η «παλιά καραβάνα» στο αεροβόλο τουφέκι, Φανή Θεοφάνους, με τις εννέα 
συμμετοχές (φέτος θα είναι η 10η) φοβάται μόνο τον κακό της εαυτό: «Θα 
προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, με στόχο το μετάλλιο. Αν βρεθώ 
στη μέρα μου θα το πετύχω. Μαζί με τη Μαριλένα, με λίγη τύχη μπορούμε να 
κτυπήσουμε χρυσό και αργυρό για την Κύπρο». Από την πλευρά της, η Μαριλένα 
Κωνσταντίνου, πιστεύει ότι θα τα πάει αρκετά καλά: «Αν καταφέρω να νικήσω το 
άγχος, πιο έμπειρη φέτος, πιστεύω να τα καταφέρω, μπορώ να κτυπήσω ένα 
μετάλλιο, ακόμα και το χρυσό!»  
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