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ΠΑΡΟΥΣΙΑ 350 ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ, ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ
ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση για τις απονομές της πανελλήνιας
γενικής κατάταξης των αγώνων ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 2020 και
2021 που διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο η Επιτροπή Ανοικτής
Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στην κατάμεστη
αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Φέτος οι απονομές ήταν διπλές, αφού λόγω της πανδημίας δεν είχαν
πραγματοποιηθεί το 2021. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από
350 ιστιοπλόοι από όλη την Ελλάδα.
Απονεμήθηκαν έπαθλα στους νικητές των σκαφών με πιστοποιητικά ORCi
και ORC club όλων των αγωνιστικών περιφερειών της χώρας, καθώς και
στους νικητές των κατατάξεων ORCi ελεγχόμενου στίβου, Ανοικτής
Θαλάσσης και Διμελούς πληρώματος της περιοχής Σαρωνικού.
Ειδικά για φέτος απονεμήθηκαν και τα έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές
του πανελληνίου κυπέλλου ORCi που πραγματοποιήθηκε στην Σκύρο.
Επειδή ο αγώνας συνέπεσε με της καταστροφικές πυρκαγιές του
περασμένου Αυγούστου, η Ε.Α.Θ. σεβάστηκε τις δύσκολες στιγμές που
ζούσαν όλοι και δεν είχε κάνει απονομές.
Στο σύντομο χαιρετισμό της η πρόεδρος της Ε.Α.Θ. Εριφύλλη Βαρδάκη
αναφέρθηκε στην τεράστια βοήθεια που πρόσφερε σε όλους η Επιτροπή και
δήλωσε: «Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης στήριξε τα πανελλήνια κύπελλα
παρέχοντας στους ομίλους τεχνική και οικονομική βοήθεια, ενώ πρόσφερε
και δωρεάν έκδοση, ανανέωση η, αλλαγή πιστοποιητικών ORC στους
συμμετέχοντες και στα δύο πανελλήνια κύπελλα. Παράλληλα επιδότησε τη

Επίσημος χορηγός ενδυμασίας

μεταφορά σκαφών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο πανελλήνιο
κύπελλο ORCi στη Σκύρο».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκης, η
Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Δήμητρα Νάνου, ο εκπρόσωπος
του Αρχηγού ΓΕΝ Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας, η Πρόεδρος της ΕΙΟ
Νίκη Αναστασίου, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΙΟ και Β΄ Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Στέφανος Χανδακάς, η Πρόεδρος του
Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ. Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ο Αν. Συντονιστής Διευθυντής του
ΣΕΦ Δημήτρης Μπαρδάκας, η Ολυμπιονίκης Σοφία Παπαδοπούλου, μέλη
του Δ.Σ. της ΕΙΟ, τα μέλη της Ε.Α.Θ. και των Επιτροπών της Ε.Ι.Ο,
Πρόεδροι ομίλων, οι αγωνιζόμενοι και πολλοί φίλοι τους. Η βραδιά έκλεισε
με δεξίωση σε μεγάλο χώρο που παραχωρήθηκε από τη διοίκηση του
Σ.Ε.Φ.
Η Ε.Ι.Ο/ Ε.Α.Θ. συγχαίρει όλους τους νικητές, αλλά και τους ομίλους, τα
πληρώματα και τους κυβερνήτες που παρά τις δυσκολίες, την αβεβαιότητα
και τους περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας τήρησαν πιστά τα
υγειονομικά πρωτόκολλα και έλαβαν μέρος στους αγώνες.
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