
 

21.05.2009 ΣΤΙΒΟΣ  
 

 
Press Office of the XIII Games of the Small States of Europe. Cyprus, 1-6 June 2009. 
Olympic House, 21 Amphipoleos Str, P.O. Box 23931, CY-1687 NICOSIA. 
Tel: +357 22 449880. Fax: +357 22 449890. 

p. 1 / 1 

 

 

Η Δώρα των οκτώ χρυσών μεταλλίων 

Ο στίβος ήταν και παραμένει η μεγάλη δύναμη  της κυπριακής ομάδας για τη 
διεκδίκηση της πρώτης θέσης  στους  13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Σε 
όλες τις διοργανώσεις από το 1985 μέχρι το 2007,  ο κλασικός αθλητισμός χαρίζει  τα 
περισσότερα μετάλλια στην Κύπρο. Στις τέσσερεις φορές που η Κύπρος κατέλαβε την 
πρώτη θέση  ( 1898,  2003, 2005, 2007)  η συμβολή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. 

Μια από τις αθλήτριες που συμμετείχε σε τέσσερις διοργανώσεις και κέρδισε οκτώ 
χρυσά μετάλλια, ήταν και η Δώρα Κυριάκου. Πήρε μέρος στην πρώτη διοργάνωση 
στο Σαν Μαρίνο το 1985  και κέρδισε την πρώτη θέση στα 400μ. τη δεύτερη στα 
200μ. και συμμετείχε στην ομάδα σκυταλοδρομίας στα 4Χ100 που κατέλαβε την 
πρώτη θέση. Η επόμενη συμμετοχή της  ήταν το 1993 όπου και κατέκτησε τέσσερα 
χρυσά μετάλλια. Στα 200μ.,  400μ. και στις σκυταλοδρομίες 4Χ100 και 4Χ400μ. Στη 
διοργάνωση του Σαν Μαρίνο  το 2001 έλαβε μέρος  μόνο στη σκυταλοδρομία  4Χ400 
που η Κύπρος  κέρδισε την πρώτη θέση. Τέλος το 2003 στη Μάλτα που πήρε μέρος 
στη σκυταλοδρομία 4Χ400 που η Κύπρος κατέλαβε την πρώτη θέση. 

Η Δώρα Κυριάκου που διετέλεσε  «Πρέσβειρα του Fair play» έχει βαρύνουσα άποψη 
για τους 13ους  ΑΜΚΕ: «Θέλω να πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η Κύπρος θα  
κερδίσει την πρώτη θέση τόσο σε αριθμό μεταλλίων όσο και βαθμών. Με κύριο όπλο 
το στίβο που πάντα απετέλεσε  το «βαρύ πυροβολικό» αισιοδοξώ ότι θα τα 
καταφέρουμε να κερδίσουμε για πέμπτη φορά τους Αγώνες.  Παρόλο ότι δεν 
γνωρίζουμε ποιους αθλητές  θα παρουσιάσουν οι άλλες χώρες  εντούτοις πιστεύω ότι 
οι δικοί μας  αθλητές μπορούν να κερδίσουν. Μάλιστα αναμένω να σημειώσουν και 
ρεκόρ ή ατομικές επιδόσεις. Φάνηκε από τα «Μάτσεια» ότι αρκετοί  είναι σε καλή 
αγωνιστική κατάσταση. Θέλω  να κάμω  έκκληση στο φίλαθλο κόσμο να έρθει στους 
χώρους διεξαγωγής των Αγώνων και να ενθαρρύνουν τους αθλητές  στην 
προσπάθεια που θα καταβάλουν για να κερδίσουν και να κάνουν την πατρίδα μας 
περήφανη».  
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