04.06.2009 ΣΤΙΒΟΣ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΑΛΟΥ!

Το αντίο της μεγάλης κυρίας
του κυπριακού στίβου
Δεύτερο χρυσό σε διάστημα μιας ώρας κέρδισε στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης η Άντρη Σιάλου, η οποία μετά την κούρσα των 400μ. με εμπόδια, παρά την
αποχή δυο χρόνων και τα προβλήματα τραυματισμού που την ταλαιπώρησαν
τελευταία, κέρδισε και τα 400μ. Ακολουθώντας κούρσα τακτικής, η Σιάλου πέρασε
μπροστά στα τελευταία 150 μέτρα, τερματίζοντας άνετα στην πρώτη θέση. «Είναι οι
τελευταίες κούρσες της καριέρας μου. Ήθελα να με θυμούνται τα παιδιού μου - 12
και 10 χρόνων - ως αθλήτρια, παρότι πλέον ανοίγεται μπροστά μου μια νέα καριέρα
στην αθλητική δημοσιογραφία», δήλωσε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης
κούρσας η Σιάλου, που πέρασε το πρώτο χρυσό στο λαιμό του 12χρονου γιου της.
Πίσω της η Hafdis Singurdardottir από την Ισλανδία και τρίτη η Κύπρια Τζούλια
Χριστοδούλου.
Θρίαμβος για τον Πανίκο Κυπριανού στα 3.000μ. στιπλ, που κατέβαλε στα τελευταία
200 μέτρα την αντίσταση των αντιπάλων του. Δεύτερος ο Baaziz και τρίτος ο Adli,
και οι δυο από το Μονακό. Μεγάλη κούρσα έκανε και ο Στέφανος Χατζηνικολάου στα
400μ. κερδίζοντας εύκολα το χρυσό με 48.46, με δεύτερο τον Μαλτέζο James
Dalfonso και τρίτο τον Ivano Bucci από το Σαν Μαρίνο.
Χαμηλή πτήση για την Μαριάννα Ζαχαριάδη στο Επί Κοντώ, που κέρδισε με 4.00μ.
έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.20μ. Στα 3.60μ. έμεινε η Stephanie
Vieillevoye από το Λουξουμβούργο και τρίτη η Μαρία Αριστοτέλους με 3.20μ. Ένατο
χρυσό στη δεύτερη μέρα του στίβου για την Κύπρο, από τον Αλέξανδρο Σταυρίδη
στα 110μ. με εμπόδια.
Η πιο απολαυστική μάχη της ημέρας δόθηκε στο μήκος των γυναικών, με τελική
νικήτρια την Νεκταρία Παναγή. Με την πρώτη προσπάθεια η Παναγή βρέθηκε
επικεφαλής, η Ingasdottir (νικήτρια στο τριπλούν) πέρασε μπροστά με 5.97μ. στην
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επόμενη προσπάθεια, όμως η 19χρονη Κύπρια απάντησε με 6.05μ. στην πέμπτη
προσπάθεια. Ήταν το δέκατο χρυσό για την Κύπρο στη δεύτερη μέρα του στίβου, σε
σύνολο έντεκα αγωνισμάτων (η Ισλανδία κέρδισε μόνο το μήκος ανδρών), μια
συγκομιδή που ξεπέρασε και την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη της κυπριακής αποστολής.
Τρίτη στο μήκος η Ειρήνη Χαραλάμπους, με 5.87μ. ενώ η Ισλανδή βελτίωσε την
επίδοσή της στον αγώνα, φτάνοντας το 5.99μ. στο τέταρτο άλμα.
Τα αγωνίσματα Στίβου παρακολούθησε ο Ισλανδός Πρόεδρος Olafur Ragnar
Grimsson, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Σκοπευτικής Ομοσπονδίας, Unni Nicolaysen,
οι Υπουργοί Παιδείας Ανδρέας Δημητρίου και Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού,
Αντώνης Πασχαλίδης καθώς και ο Πρόεδρος της ΚΟΕ, Ουράνιος Ιωαννίδης. Γεμάτη
από περίπου 1.700 θεατές η δυτική εξέδρα, όπως συνέβη και την Τρίτη, 2 Ιουνίου.
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