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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για την Κύπρο το πρόγραμμα της ενόργανης 
γυμναστικής στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Στο σύνθετο ατομικό 
και ομαδικό γυναικών η Κύπρος είχε απολογισμό δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. 

Δύο χρυσά και ένα χάλκινο για την Κύπρο 

Στο σύνθετο ατομικό η Αντωνία Γεωργίου (Antonia Georgiou) ανέβηκε στο ψηλότερο 
σκαλί του βάθρου κατακτώντας έτσι το χρυσό μετάλλιο με 50,800 βαθμούς και η 
Αθηνά Σταυρινάκη - Παναγή (Athena Stavrinaki – Panayi) πήρε την τρίτη θέση με 
48,800 βαθμούς και το χάλκινο μετάλλιο.  Το αργυρό μετάλλιο πήρε η Run Fridda 
Einarsdottir από την Ισλανδία με 49,200 βαθμούς. 
Στο σύνθετο ομαδικό γυναικών η Κύπρος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο έχοντας 
συνολικά 150,750 βαθμούς, το αργυρό μετάλλιο πήρε η Ισλανδία με 144,450 
βαθμούς και το χάλκινο μετάλλιο η Μάλτα με 128,100 βαθμούς. 

Την ομάδα της Κύπρου αποτελούσαν η Μαριλένα Γεωργίου (Marilena Georgiou), η 
Αθηνά Σταυρινάκη - Παναγή (Athena Stavrinaki – Panayi), η Νικολέτα Δημητρίου 
(Nikoleta Dimitriou), η Αντωνία Γεωργίου (Antonia Georgiou) και η Χρύσια 
Δημητριάδου (Chrysia Dimitriadou).  
«Δουλέψαμε πολύ σκληρά και τα καταφέραμε», δήλωσε αρχικά με ένα πλατύ 
χαμόγελο η Νικολέτα Δημητρίου (Nikoleta Dimitriou).  «Ήμασταν όλα τα κορίτσια ως 
ομάδα και καταφέραμε το στόχο μας», επισήμανε η Χρύσια Δημητριάδου (Chrysia 
Dimitriadou).  «Με σοβαρότητα και καθαρό μυαλό καταφέραμε και πήραμε την 
πρώτη θέση» παρατήρησε η Μαριλένα Γεωργίου (Marilena Georgiou). «Είμαι 
ιδιαίτερα χαρούμενη που μπόρεσα και πρόσφερα στην Κύπρο μας δύο μετάλλια, ένα 
χρυσό και ένα χάλκινο» ανέφερε η Αθηνά Σταυρινάκη - Παναγή (Athena Stavrinaki – 
Panayi).  «Δείξαμε τον καλό μας εαυτό και δίκαια πήραμε το χρυσό μετάλλιο.  
Βέβαια, είμαι και εγώ αρκετά χαρούμενη και ικανοποιημένη από την παρουσία μου 
καθώς κατάφερα και έβαλα το δικό μου λιθαράκι για την κατάκτηση δύο χρυσών 
μεταλλίων» τόνισε η Αντωνία Γεωργίου (Antonia Georgiou). Τα κορίτσια του 
σύνθετου ομαδικού γυναικών της Κύπρου δεν ξέχασαν να ευχαριστήσουν και να 
αφιερώσουν τις επιτυχίες τους στο προπονητικό τους τιμ και σε όλους αυτούς που 
βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό τους. 
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