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          Τρία μετάλλια, δυο αθλητές μας στην 20άδα σε σύνολο 276 αθλητών, 

συμμετοχή όλων των ιστιοπλόων μας στον χρυσό στολίσκο και η Ελλάδα 

τρίτη δύναμη στον κόσμο μεταξύ 61 χωρών! 

 

          Αν μη τι άλλο εκπληκτικός ο απολογισμός της εθνικής ομάδας Οπτιμιστ στο 

παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας που έγινε στο Μπόντρουμ της 

Τουρκίας. 

 

          Οι νεαροί ιστιοπλόοι μας καθοδηγούμενοι απο τον ομοσπονδιακό προπονητή 

Αντώνη Δροσόπουλο έδωσαν και τη ψυχή τους σε αυτόν τον πολύ μεγάλο 

διεθνή αγώνα. Έκαναν το καλύτερο δυνατό, ξεχώρισαν και άξιζαν τις μεγάλες 

τους διακρίσεις. Άλλωστε, δεν είναι και μικρό πράγμα αυτή την πολύ δύσκολη 

περίοδο η Ελλάδα να είναι τρίτη χώρα στον κόσμο στα Οπτιμιστ. Γι’ αυτό και 

απέσπασε τα πολλά συγχαρητήρια όλων των ξένων αποστολών που 

αναγνώρισαν το υψηλό επίπεδο των ιστιοπλόων μας. Κι αυτό είναι προϊόν 

σκληρής δουλειάς από τα παιδιά, που το απόλαυσαν και βάζουν πλώρη για 

νέες προκλήσεις. 

 

           Η Χρυσούλα Κανέλλου Κοκκινάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 

κορίτσια και το χρυσό στα 12χρονα. Ήταν, μάλιστα, η πιο μικρή! «Αισθάνομαι 

όμορφα για τα δυο μετάλλια, αλλά και για την εικόνα όλης της ομάδας», 

δήλωσε η νεαρή ιστιοπλόος του Ν.Ο. Άνδρου και πρόσθεσε: «Ήταν ένας πολύ 

ωραίος αγώνας. Βρέθηκα σε καλή κατάσταση και στόχος μου ήταν σε κάθε 



 

 

ιστιοδρομία να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Στο τέλος δικαιώθηκα. Πιστεύω 

ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε κι άλλα μετάλλια». 

 

           Η Άννα Μαρία Μακρή κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 12χρονα και στα 

κορίτσια στην τελευταία κούρσα έχασε το χάλκινο. Τερμάτισε 5η και 

πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση. 

 

          Η αθλήτρια του Ν.Ο.Π. Φαλήρου δήλωσε: «Είμαι ευχαριστημένη, αλλά θα 

μπορούσα να πάω ακόμα καλύτερα. Ο αγώνας ήταν πιο δύσκολος σε σχέση 

με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Υπήρχε έντονος ανταγωνισμός και αυτό 

ανέβασε το επίπεδο. Αφιερώνω το μετάλλιο στους γονείς μου, τους 

προπονητές μου και τους φίλους μου». 

 

           Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αντώνης Δροσόπουλος έχει παίξει τον δικό του 

ρόλο σε αυτές τις επιτυχίες και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Ο κ. Δροσόπουλος 

δήλωσε: «Αυτή η εθνική ομάδα είναι ακόμα καλύτερη από αυτή του 2018 στην 

Κύπρο. Και μιλάμε για την πιο μικρή, ηλικιακά, εθνική ομάδα. Έγινε πολύ 

καλός και απαιτητικός αγώνας. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Εκτιμώ ότι θα 

μπορούσαμε να πάρουμε κι άλλα μετάλλια. Είναι τεράστια επιτυχία για την 

χώρα μας η τρίτη θέση στον κόσμο. Η Ελλάδα, η  Ιταλία και η Αμερική ήταν οι 

μοναδικές που όλοι τους οι αθλητές έτρεξαν στον χρυσό στολίσκο κι αυτό λέει 

πολλά για το επίπεδό μας. Το μέλλον των παιδιών μπορεί να είναι λαμπρό. Δεν 

χρειάζονται πολλά λόγια, αλλά μόνο δουλειά. Μόνο έτσι θα έρθουν κι άλλες 

διακρίσεις. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, διότι μπροστά μας έχουμε 

και το ευρωπαϊκό που επίσης θα είναι δύσκολος αγώνας». 

 

           Περισσότερες πληροφορίες 

           στο site της ΕΙΟ https://www.eio.gr  

           https://www.facebook.com/HellenicSailingFederation   

           https://twitter.com/SAILING_FEDERAT  

https://www.instagram.com/hellenic_sailing_federation  
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