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Συνέντευξη με τον Κοντοχριστόπουλο Νίκο
Τν ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηελ
Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα «Ολσμπιακή
Παιδεία» ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ
ο
«Το 4 Γσμνάζιο ανοίγει παράθσρο
ζηον Κόζμο»
Σην ηεύρνο απηό παξνπζηάδνπκε ηε
ζπλέληεπμε πνπ πήξαλ νη καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ καο από ηνλ αζιεηή ηεο
μηθαζθίαο, Κνληνρξηζηόπνπιν Νίθν
ζηηο 22/3/2018 ζηε βηβιηνζήθε ηνπ
ζρνιείνπ. Τε ζπλέληεπμε νξγάλσζε ε
εθπαηδεπηηθόο ηνπ ζρνιείνπ Αγαπεηνύ
Δπαγγειία.

Η μηθαζθία είλαη έλα άζιεκα
πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα θεξδίδεη
ζπλερώο έδαθνο. Οη ζηαζεξά
πςειέο
επηδόζεηο
θαη
νη
δηαθξίζεηο ηνπ Α.Ο. ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΔΩ
απνηέιεζαλ
ηελ
αθνξκή ηεο ζπλάληεζήο καο κε
ηνλ αζιεηή ηνπ ζπιιόγνπ θ.
Νίθν Κνληνρξηζηόπνπιν ζηε
βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ καο.
Ο θ. Ν. Κνληνρξηζηόπνπινο κάο
θαηαηόπηζε γηα ηα ηξία είδε
μίθνπο, γηα ηνλ πξνζηαηεπηηθό
εμνπιηζκό ησλ μηθνκάρσλ, ηνλ
ρώξν
θαη
ηνπο
θαλόλεο
δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ. Τελ
ελεκέξσζε ζπλόδεπε πξνβνιή
video,
ώζηε
λα
γίλνληαη
θαηαλνεηέο νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνύ
αζιήκαηνο.
Σηε ζπλέρεηα ηνύ δόζεθε ε
επθαηξία λα κηιήζεη γηα ηελ
πξνζσπηθή ηνπ δηαδξνκή ζην
άζιεκα: γηα ηε ζθιεξή δνπιεηά
θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, γηα ηηο
δηαθξίζεηο θαη ηηο απνγνεηεύζεηο
ηνπ, γηα ηηο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο
πνπ έρεη απνθνκίζεη σο ηώξα
από ην άζιεκα θαη ηνλ
αζιεηηζκό.
Σηε ζπλάληεζε παξεπξηζθόηαλ
θαη ε πξνπνλήηξηα ηνπ θαη
νκνζπνλδηαθή πξνπνλήηξηα θ.
Έιιε Τζνιαθίδνπ. Αζιεηήο θαη
πξνπνλήηξηα
απάληεζαλ
πξόζπκα ζηηο εξσηήζεηο ησλ
καζεηώλ.

Ο Νίθνο Κνληνρξηζηόπνπινο έρεη
δηαθξηζεί κεηαμύ άιισλ σο 2νο
ζην
Παγθόζκην
Πξσηάζιεκα
Εθήβσλ
(2008),
3νο
ζην
Παλεπξσπατθό
Πξσηάζιεκα
Νέσλ (2008), 28νο ζην Παγθόζκην
Πξσηάζιεκα Αλδξώλ (2011) θαη
14νο
ζην
Παλεπξσπατθό
Πξσηάζιεκα Αλδξώλ (2013).
Δίλαη κέινο ηεο εζληθήο νκάδνο
μηθαζθίαο γηα 17 ρξόληα κέρξη
ζήκεξα
θαη
Παλειιήληνο
Πξσηαζιεηήο
ζε
όιεο
ηηο
θαηεγνξίεο.

Παράθσρο ζηο διαδίκησο
 Kontochristopoulos vs Cassara:
Γείηε ην Νίθν λα αγσλίδεηαη
ζην παγθόζκην πξσηάζιεκα
μηθαζθίαο. bit.ly/2KRX6dx
 Γείηε πιεξνθνξίεο γηα ην
άζιεκα ηεο μηθαζθίαο.
bit.ly/2wxkLg4
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