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ΚΥΠΡΟΣ 

Η Κύπρος είχε θέσει στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης τρεις στόχους: 
Την πρωτιά στα χρυσά μετάλλια (για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση), να καταστεί 
η πρώτη χώρα που θα σπάσει το φράγμα των 100 μεταλλίων σε μια διοργάνωση και 
να καταρρίψει το δικό της ρεκόρ των 39 χρυσών μεταλλίων. Παρόλο που οι Αγώνες 
δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, είναι κάτι περισσότερο από πιθανό (για την ακρίβεια 
είναι θέμα χρόνου) ότι ο τριπλός αυτός στόχος θα επιτευχθεί με πανηγυρικό τρόπο. 

Έσπασε το φράγμα των 100 μεταλλίων 

Ήδη, το απόγευμα της Παρασκευής (τέταρτη ημέρα των αγωνισμάτων) 
καταρρίφθηκε το πρώτο ρεκόρ και ισοφαρίστηκε το δεύτερο: Η Κύπρος έγινε η 
πρώτη χώρα στην ιστορία των ΑΜΚΕ που έσπασε το φράγμα του διψήφιου αριθμού 
μεταλλίων, ενώ το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν οι Πάρις Χριστοφή και Γιώργος 
Πλατρίτης στο Μπίτς Βόλεϊ ανδρών ήταν το 39ο της Κύπρου στους 13ους

Το κυπριακό μετάλλιο υπ’ αριθμόν 100 στους Αγώνες κατέκτησε η μόλις 13χρονη 
ιστιοπλόος Μαίρη Σολωμονίδου, που κατατάγηκε τρίτη στην κατηγορία Optimist. 
Μοιραία όμως καταρρίφθηκε από την Κύπρο κι άλλο ένα ρεκόρ, αυτό του συνολικού 
αριθμού μεταλλίων. Το ρεκόρ κατείχε η Ισλανδία από το 1997 (97 μετάλλια) αλλά 
σβήστηκε από τα αρχεία όταν ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα στην 
Ιστιοπλοϊα, στο Laser Radial. Το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε η Έλενα 
Παπάζογλου Ιωάννου ήταν το 98

 ΑΜΚΕ, όσα 
κατέκτησε πριν δυο χρόνια στο Μονακό και που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών 
στους Αγώνες. 

ο

Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε η Κύπρος την 
Παρασκευή στο ομαδικό του Τζούντο ήταν το υπ’ αριθμόν 900 στην ιστορία του 
κυπριακού αθλητισμού σε Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Το υπ’ αριθμόν 800 
μετάλλιο της Κύπρου στους ΑΜΚΕ είχε κερδίσει στην πρώτη ημέρα των αγωνισμάτων 
η Μαριλένα Κωνσταντίνου όταν κατατάγηκε δεύτερη στο αεροβόλο πιστόλι. 

 της Κύπρου, με το οποίο καταρρίφθηκε το ρεκόρ 
της Ισλανδίας, που κρατούσε εδώ και δώδεκα χρόνια. 


