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ΛΙΝΟ ΦΑΡΟΥΤΖΙΑ ΣΑΤΣΟ

Με φάρο την Κύπρο του ‘89
Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Μάλτας, Λίνο Φαρούτζια Σάτσο,
πατώντας το πόδι του στην Κύπρο για τους ΑΜΚΕ 2009 θα βρεθεί πάλι στο μέρος
που πριν από 20 χρόνια τον έκανε να προβληματιστεί σοβαρά για το μέλλον του
μαλτέζικου αθλητισμού. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή που
δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Times of Malta.
«Η διοργάνωση του ’89 στην Κύπρο με βοήθησε να αλλάξω κάποιες ιδέες για το πώς
θα πρέπει να είναι ο μαλτέζικος αθλητισμός. Όταν φτάσαμε στη Λευκωσία, γρήγορα
διαπίστωσα ότι ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε επιτυχώς στο εξωτερικό
με την κατάστασή μας. Ο αθλητισμός μας ήταν τόσο ερασιτεχνικός σε σύγκριση με
άλλες χώρες. Το 1989 η Κύπρος είχε ήδη αθλητικές εγκαταστάσεις, που εκείνο τον
καιρό εμείς θα μπορούσαμε μόνο να τις ονειρευτούμε. Είχαν, επίσης, ιατρική ομάδα
διαθέσιμη, που βρισκόταν παντού. Ποτέ δεν το είχαμε αυτό και πρέπει να αναφέρω
ότι εγώ έμαθα ποιός θα ήταν τότε ο γιατρός μας στην Κύπρο, στο αεροδρόμιο, λίγο
πριν φύγουμε από τη Μάλτα»!
Σύμφωνα με τον αθλητικό παράγοντα της Μάλτας, οκτώ χρόνια (1997) αργότερα
μετά το ξύπνημα που του προκάλεσε η Κύπρος, ανέλαβε την προεδρία της
Ολυμπιακής Επιτροπής κι άρχισε δουλειά με στόχο να ανέβει το αθλητικό επίπεδο του
κράτους του. «Είχα συνάντηση με τον Κοινοβουλευτικό Γραμματέα για θέματα
αθλητισμού, Τζο Σίλια και μου υποσχέθηκε να τριπλασιάσει το μπάτζετ. Χάρη σε αυτή
τη βοήθεια, οι αθλητές μας προετοιμάστηκαν καλύτερα για τους αγώνες στο
Ρέιγκιαβικ και χωρίς αυτό να μας προκαλέσει έκπληξη, πετύχαμε το καλύτερό μας
αποτέλεσμα σε ΑΜΚΕ, παίρνοντας την τέταρτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων.
Ολοκληρώσαμε την αγωνιστική μας προσπάθεια, έχοντας συγκομιδή 29 μεταλλίων.
Από τότε, δεν κοιτάξαμε ποτέ πίσω».
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Ο κ. Λίνο Φαρούτζια Σάτσο πιστεύει ότι υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω
βελτίωση. Παίρνοντας ως παράδειγμα την Κύπρο, είπε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να
επενδύσει περισσότερο: «Ως Ολυμπιακή Επιτροπή, κάθε χρόνο λαμβάνουμε ένα
ποσό της τάξης των 375.000 ευρώ, που είναι η οικονομική βοήθεια του κράτους.
Υπάρχει μια αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με το τι είχαμε ορισμένα χρόνια
προηγουμένως, ακόμη όμως δεν είναι ικανή για να μας βοηθήσει να ανταγωνιστούμε
τις παραδοσιακά τρεις μεγάλες δυνάμεις των ΑΜΚΕ. Μόνο η Κύπρος, είναι μίλια
μπροστά. Μπορούσαμε όλοι να το δούμε ακόμα και το 1989. Είναι τόσο αφοσιωμένοι
στο να επενδύουν στον αθλητισμό και δίνουν εκατομμύρια ευρώ σε τεχνική βοήθεια
και υποδομή, κάθε χρόνο».

Πηγή: Times of Malta
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