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Λάμψη μεταλλίου για τη δίκωπο των γυναικών! Οι Τσιάβου και Γιαζιτζίδου επιβεβαίωσαν τις
προσδοκίες για ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατακτώντας το χάλκινο, ενώ
έχασαν το αργυρό κυριολεκτικά για μισή κουπιά, με τις κινέζες να τους το "κλέβουν" στα
τελευταία μέτρα της κούρσας.

Εξαιρετικά ξεκίνησε τον αγώνα του το ελληνικό πλήρωμα, περνώντας τα πρώτα 500 μέτρα
και στην συνέχεια τα 1.000 στην πρώτη θέση. Στο τρίτο πέρασμα οι οικοδέσποινες,
Βρετανές πέρασαν μπροστά και άνοιξαν την διαφορά από τις υπόλοιπα πληρώματα. Η
δεύτερη θέση παίχτηκε μέχρι το τέλος με τις Κινέζες να έχουν περισσότερες δυνάμεις και
να το κατακτούν στην τελευταία κουπιά!

«Όλες οι πόλεις που αντιπροσωπεύει κάθε αθλητής που βρίσκεται εδώ, σήμερα γιορτάζουν.
Ο αθλητισμός είναι γιορτή. Δεν έχω λόγια να περιγράψω το πώς νιώθω. Δεν ξέρω αν πρέπει
να στεναχωρηθώ που χάσαμε στην κουπιά. Δεν έχω λόγια. Το μετάλλιο αυτό το αφιερώνω
σε εμάς και σε όποιο χαίρεται σήμερα για εμάς. Πολλοί όμως συνέβαλαν σε αυτό.
Ευχαριστώ τον κόσμο που μας στήριξε μέσω των social media όλες αυτές τις ημέρες. Τα

1/6

Στις κορυφαίες των Ολυμπιακών Τσιάβου - Γιαζιτζίδου, 4η η τετράκωπος ανδρών
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Σάββατο, 04 Αύγουστος 2012 21:11 -

μηνύματα συμπαράστασής του ήταν συγκινητικά» , δήλωσε η κωπηλάτρια από την
Ηγουμενίτσα, Αλεξάνδρα Τσιάβου.

«Το σημαντικό είναι ότι είμαστε εδώ, οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Είμαστε χαρούμενες.
Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω αρχικά στις δυο μας για τους κόπους μας και για ότι έχουμε
τραβήξει μέχρι τώρα και φυσικά στην οικογένειά μου», είπε με την σειρά της η Γιαζιτζίδου.

Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στις
Ελληνίδες αθλήτριες Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου για το χάλκινο
Ολυμπιακό μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών της κωπηλασίας. Ο Πρωθυπουργός
στο τηλεγράφημα του αναφέρει «Συγχαρητήρια, κάνατε όλους τους Έλληνες
υπερήφανους».

Προεδρικά συγχαρητήρια

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα απέστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατία Κάρολος Παπούλιας,
στις χάλκινες ολυμπιονίκεις Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Αλεξάνδρα Τσιάβου, για την επιτυχία
τους στο αγώνισμα διπλό σκιφ ελαφρών βαρών της κωπηλασίας.

Το μήνυμα του Κάρολου Παπούλια:

«Σας συγχαίρω θερμά για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον τελικό των
Ολυμπιακών Αγώνων, μία επιτυχία που έκανε όλους μας ιδιαίτερα χαρούμενους και
περήφανους και αποτελεί επιστέγασμα των σκληρών σας προσπαθειών».

Συγχαρητήρια από τον Γ. Ιωαννίδη

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων - Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννης
Ιωαννίδης, έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην Κωπηλατική Ομοσπονδία για το
χάλκινο μετάλλιο των Τσιάβου-Γιαζιτζίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και
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την επιτυχημένη, γενικότερα, παρουσία των ελλήνων κωπηλατών στη διοργάνωση.

Το κείμενο του τηλεγραφήματος έχει ως εξής: .

«ΠΡΟΣ: ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Φ.Ν.Σ.

Υπ' οψιν: Προέδρου ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΡΑ

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Οι έλληνες κωπηλάτες, με περίσσια θέληση και ανεξάντλητες ψυχικές δυνάμεις,
ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των ελλήνων φιλάθλων και δικαιώθηκαν για τους κόπους
τους.

Να μεταφέρετε, σας παρακαλώ, τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Αλεξάνδρα Τσιάβου και
την Χριστίνα Γιαζιτζίδου για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησαν, όπως και στους
Παπαχρήστου, Τσίλη, Τζιάλλα και Χρήστου, οι οποίοι βρέθηκαν πολύ κοντά στην κατάκτηση
ενός ακόμη μεταλλίου για τη χώρα μας. Η εμφάνιση και των έξι, αλλά και των υπολοίπων
κωπηλατών μας, οι οποίοι μετείχαν στους τελικούς κατάταξης, ήταν άψογη.

Συγχαρητήρια και στον ομοσπονδιακό προπονητή και φυσικά στην ίδια την ομοσπονδία και
σε σας, καθώς η σκληρή και οργανωμένη δουλειά των τελευταίων χρόνων και παρά τις
αντίξοες συνθήκες, αποδίδει καρπούς κι όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει και ανάλογη συνέχεια,
αν κρίνω κι από τις επιτυχίες που είχαμε πρόσφατα από τους νεαρούς έλληνες κωπηλάτες
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.»

Θερμά συγχαρητήρια στους δικούς μας Ολυμπιονίκες
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Η σημερινή είναι μία από τις πιο σπουδαίες ημέρες για τη Γιαννιώτικη κωπηλασία. Δυο δικά
μας παιδιά με τους συναθλητές τους, έγραψαν μια λαμπρή σελίδα κατακτώντας την
τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Η πόλη των Ιωαννίνων αισθάνεται υπερήφανη καθώς αποδεικνύεται πως κωπηλασία είναι
ταυτισμένη με τα Γιάννινα και μπορεί να αποτελέσει το δυνατό της σημείο και τα επόμενα
χρόνια.

Ο Γιάννης Τσίλης και ο Γιώργος Τζιάλλας, έδωσαν έναν τιτάνιο αγώνα. Το παράδειγμά τους
είναι σίγουρο ότι θα βρει μιμητές στην πόλη μας. Ελπίζουμε κι άλλα παιδιά να αγκαλιάσουν
με τον ίδιο ζήλο την Παμβώτιδα.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συγχαίρει τους Γιαννιώτες Ολυμπιονίκες και την Εθνική Ομάδα της
Κωπηλασίας.

Συγχαίρει το Ναυτικό Όμιλο για τη σπουδαία δουλειά που κάνει και το ήθος που διδάσκει.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συγχαίρει επίσης την Αλεξάνδρα Τσιάβου από την Ηγουμενίτσα που
μαζί με την Χριστίνα Γιατζίδου κατέκτησαν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν τείχη για να γκρεμιστούν κατά την υποδοχή τους, όμως
τέτοιες επιτυχίες μπορούν να ορθώσουν ένα τείχος αισιοδοξίας καθώς αποδεικνύουν
περίτρανα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και στα δύσκολα.

Θερμά συγχαρητήρια στους δικούς μας Ολυμπιονίκες!

Συγχαρητήρια από τον Αντ. Μπέζα
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Ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Αλεξάνδρα Τσιάβου και την Χριστίνα Γιαζιτζίδου στο
διπλό σκιφ ελαφρών βαρών της κωπηλασίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θερμά συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη στις δυο αθλήτριές μας και την Ομοσπονδία που
τις στηρίζει.

Ιδιαίτερα, για τη συμπατριώτισσα μας Αλεξάνδρα, θέλω να πω ότι δικαίωσε τον εαυτό της,
την οικογένειά της, τους ανθρώπους που την πίστεψαν και την πιστεύουν και έκανε
υπερήφανους όλους εμάς τους Θεσπρωτούς».

Στην 4η θέση η τετράκωπος

Λίγο νωρίτερα, η τετράκωπος των ανδρών, στην οποία συμμετείχαν οι Τσίλης και Τζιάλλας
του ΝΟΙ, καθώς και οι Χρήστου και Παπαχρήστου, τερμάτισε στην 4η θέση, μένοντας εκτός
μεταλλίων, αλλά κερδίζοντας σίγουρα τις εντυπώσεις. Το ελληνικό πλήρωμα πλασαρίστηκε
στην τέταρτη θέση του τελικού με χρόνο 6:11.43.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Μεγάλη Βρετανία με χρόνο 6:03.97. Στη δεύτερη θέση,
πανηγυρίζοντας το αργυρό μετάλλιο τερμάτισε το πλήρωμα της Αυστραλίας με χρόνο
6:05.19. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι ΗΠΑ.

Οι Έλληνες πρωταθλητές, οι οποίοι είχαν περάσει στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη
επίδοση στη σειρά τους, προσπάθησαν για ότι καλύτερο, ωστόσο δεν μπόρεσαν να
διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από την τέταρτη θέση.

Συγχαρητήρια από τον Δήμαρχο Δωδώνης

Αγαπητέ Γιάννη Τσίλη,
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Η εξαιρετική σας επιτυχία έκανε όλους τους Έλληνες περήφανους.

Ιδιαίτερα τους Δωδωναίους συμπολίτες σου, γιατί απέδειξες πως η Δωδώνη δεν έχει μόνο
ιστορικό παρελθόν αλλά και λαμπρό αθλητικό παρόν και μέλλον.

Δεχτείτε τα συγχαρητήρια, τις ευχές και την αγάπη όλων μας.

Είστε ολυμπιονίκες στις καρδιές μας.

Ο Δήμαρχος Δωδώνης

Κωνσταντίνος Κατσανάκης
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