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Η εθνική ομάδα της Κύπρου συνέχισε το αήττητο σερί της στο τουρνουά μπάσκετ 
ανδρών των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, νικώντας στο πλαίσιο της 4ης 
αγωνιστικής την Μάλτα (69-55). Η κυπριακή ομάδα (ρεκόρ 4-0), είναι πλέον 
«φάτσα» με το χρυσό μετάλλιο, αλλά για να το κατακτήσει πρέπει να κερδίσει το 
Σάββατο, 6 Ιουνίου την Ανδόρα, στον άτυπο τελικό της διοργάνωσης. Η Ανδόρα, 
νίκησε 97-95 το Λουξεμβούργο και με ρεκόρ 3-1, θα κατακτήσει το χρυσό, αν νικήσει 
την Κύπρο. Η Κύπρος μπορεί να πάρει το χρυσό και με ήττα, νοουμένου ότι θα 
νικήσει η Ισλανδία το Λουξεμβούργο, αφού ευνοείται σε περίπτωση τριπλής 
ισοβαθμίας. 

Η Κύπρος συνέχισε το αήττητο 

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι: Κύπρος και Ανδόρα είχαν αναμετρηθεί στον 
τελικό των ΑΜΚΕ, που είχαν γίνει στη Λευκωσία, το 1989. Τότε είχε επικρατήσει η 
Ανδόρα με ένα καλάθι διαφορά, σε έναν επεισοδιακό αγώνα, αφού οι γηπεδούχοι 
είχαν σφοδρά παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών στο τελευταίο λεπτό. 
Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο νυν κόουτς της εθνικής Κύπρου, Χρήστος Στυλιανίδης, 
ήταν παίκτης το 1989 και είχε αγωνιστεί σε εκείνον τον οδυνηρό για την ομάδα του 
τελικό. Φυσιολογικά, λοιπόν, θέλει να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο που στερήθηκε 
τότε… 

Σε ό,τι αφορά στο χθεσινό παιχνίδι Κύπρου-Μάλτας, το τελικό σκορ δεν 
αντικατοπτρίζει τη διαφορά των ομάδων. Οι γηπεδούχοι, παρά τις πολλές αλλαγές 
προσώπων που έκανε ο προπονητής τους, έκαναν σαρωτικό «μπάσιμο» στο παιχνίδι 
και προηγήθηκαν με 23-0! Η Μάλτα ανήμπορη να αντιδράσει στην «καταιγίδα», 
πέτυχε τους πρώτους πόντους της στο 17:15 (23-2)! Η Κύπρος συνέχισε στον ίδιο 
ρυθμό και «επέτρεψε» στους αντιπάλους της να βάλουν καλάθι στη δεύτερη περίοδο 
μόλις στο 16:10! 

Στο δεύτερο μέρος, η κυπριακή ομάδα έπαιξε χαλαρά, με διαδοχικές αλλαγές 
σχημάτων και χωρίς να ξοδεύει ενέργεια-τουναντίον έκανε οικονομία δυνάμεων, 
προφανώς ενόψει του καθοριστικού αγώνα με την Ανδόρα. Έτσι, η Μάλτα, βρήκε 
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κουράγιο, βελτίωσε άμυνα και επίθεση και κατόρθωσε (κυρίως στην τελευταία 
περίοδο) να ψαλιδίσει τη διαφορά σε αξιοπρεπέστατο επίπεδο. 

Οι διακυμάνσεις στο σκορ ανά δεκάλεπτο: 28-7, 18-8, 14-21, 9-19.     

ΚΥΠΡΟΣ (Στυλιανίδης): Παντούρης 4, Νεοφύτου 11, Κορωνίδης 6, Τρισόκκας 13, 
Γκαρσία 9, Γιαννάς, Αναστασιάδης 3, Κούννας 3, Λιάτσος 3, Παλάλας 5, Κασκίρης 7, 
Θεοχαρίδης 5. 

ΜΑΛΤΑ (Ντι Πιέτρο): Ναουντί 12, Σ. Σκέμπρι 3, Μπονίτσι 6, Σάιντ 6, Ντ. Σκέμπρι, 
Σουλτς, Μπαλντακίνο 12, Ματίγιεβιτς 9, Κασάρ 7.   

  

 

 


