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Περίοπτη θέση στα ρεπορτάζ των εφημερίδων (γραπτών και ηλεκτρονικών) και των 
επτά χωρών των οποίων οι αποστολές είναι στην Κύπρο, είχε η δράση στο Εθνικό 
Κέντρο Στίβου κατά την πρώτη αγωνιστική μέρα των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών 
Ευρώπης. Τα χρυσά μετάλλια της Asdis Hjalmsdottir στον ακοντισμό, της Johanna 
Ingadottir στο τριπλούν και του Kari Steinn Karlsson στα 5.000μ. των ανδρών 
ξεχωρίζουν στο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας 

«Kali mera Cyprus» 

www.mlb.is , ενώ εκτενής αναφορά γίνεται 
στις επιδόσεις όλων των Ισλανδών αθλητών στίβου κατά την πρώτη μέρα. Επίσης, 
ρεπορτάζ υπάρχει και για τους αγώνες μπάσκετ (ανδρών – γυναικών) με τη Μάλτα. 

Τεράστια προβολή στους Αγώνες δίνει η αγγλόφωνη Independent της Μάλτας, στην 
ηλεκτρονική της έκδοση. Φιλοξενείται ένα ρεπορτάζ για τις επιδόσεις των 
εκπροσώπων της χώρας σε κάθε άθλημα. Η Tageblatt του Λουξεμβούργου 
υποδέχτηκε τους αγώνες γράφοντας «Kali mera Cyprus», ενώ φιλοξενεί μεγάλο 
ρεπορτάζ σ’ αυτούς που ξεχωρίζουν από την αποστολή των 111 αθλητών που 
έφτασε από το κράτος της Κεντρικής Ευρώπης.  

Το αργυρό του Haciane Constantin, Hocine στα 200μ. πεταλούδα, το αργυρό του 
Marcos Sanza στα 5.000μ. στον Στίβο, η ήττα του Hormigo Herrera από τον Φώτο 
Καλλία στο Τένις και η 7η θέση της Alvina Barrugues στη σκοποβολή είναι τα θέματα 
της BONDIA, στην Ανδρόρα. Το χάλκινο μετάλλιο του Rene Michelig στον ακοντισμό 
ανδρών και το χάλκινο της Julia Kaiser στο αεροβόλο πιστόλι στην σκοποβολή, 
«παίζει» η Volksblatt του Λιχτενστάιν.  

Το χρυσό της Simona Muccioli στα 200μ. πεταλούδα γυναικών είναι το κύριο θέμα 
στην της Lo Sportivo του Σαν Μαρίνο, ενώ ξεχωριστά ρεπορτάζ για Στίβο, 
Κολύμβηση, Σκοποβολή και Καλαθόσφαιρα φιλοξενεί η ιστοσελίδα 
www.sanmarinonotizie.com. .  
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