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ΙΣΧΥΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΙΣΤΙΟΠΛOΟΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ILCA 6 ΝΕΩΝ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ: « ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ» 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: «ΔΟΥΛΕΨΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ» 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΣ: «ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ» 

 

 

 

 

 

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Ελληνες ιστιοπλόοι στο ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα ILCA 6 νέων που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα 

της ΕΙΟ.  

 

Ο απολογισμός ήταν 4 μετάλλια. Ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης του Ν.Ο.Π. Φαλήρου 

κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη γενική βαθμολογία και το χρυσό στην 

κατηγορία U17 όπου οι τρεις πρώτοι ήταν Ελληνες!  Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου 

ανέβηκε ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης του Ν.Ο.Ειρήνης Φιλίας (5ος στη γενική) και στο 

τρίτο ο Μάριος Σταθάς του Ν.Ο.Π.Φαλήρου (6ος στη γενική). 

 

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια ακόμη τεράστια επιτυχία 

της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Από τη μία δείχνει το επίπεδο των αθλητών μας κι από 

την άλλη αποδεικνύει πόσο σοβαρή και οργανωμένη δουλειά γίνεται σε όλες τις 

κατηγορίες και ιδιαίτερα σε αυτές των μικρότερων ηλικιών. 

Δεν είναι μικρό πράγμα μέσα σε μία εβδομάδα οι ιστιοπλόοι μας να κατακτούν 7 

μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

ILCA 6 νέων! 

 

Ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης είχε προετοιμαστεί ανάλογα για την διπλή επιτυχία 

του και δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι πριν από κάθε αγώνα βάζω στόχο την πρωτιά. 



 

 

Άλλες φορές τα καταφέρνω κι άλλες όχι. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Έκανα κάποια 

λάθη και την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να τα διορθώσω. Έγινε πολύ ωραίος 

αγώνας και το επίπεδο ήταν υψηλό. Είμαι χαρούμενος και υπερήφανος γιατί 

ανέβηκα στο βάθρο μέσα στη χώρα μου μπροστά στους δικούς μου ανθρώπους. Θα 

κάνω ό,τι μπορώ για νέες διακρίσεις και εννοείται ότι πάντα θα συνδυάζω την 

ιστιοπλοΐα με τις σπουδές μου. Αφιερώνω τα μετάλλια σε όλους όσους με 

στηρίζουν». 

 

Ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης ήταν λίγο άρρωστος τις πρώτες ημέρες του αγώνα, όμως 

στο τέλος βρήκε τη δύναμη να ανέβει στο βάθρο. Ο αθλητής του Ν.Ο.Ε.Φ. δήλωσε: 

«Έκανα σκληρή προετοιμασία με τον προπονητή μου Ορέστη Στυλίδη και ήμουν 

στην Θεσσαλονίκη αρκετές ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Στα 

προκριματικά αντιμετώπισα πρόβλημα και δεν πήγα καλά, όμως στην τελική φάση 

ανέβηκα και μπόρεσα να διακριθώ. Το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό, διότι έτρεξαν 

αθλητές απ’ όλο τον κόσμο και ειδικά από την Ευρώπη που έχουν προετοιμαστεί για 

πολλά χρόνια. Στόχος μου είναι να συνεχίσω την σκληρή δουλειά για να φτάσω όσο 

πιο ψηλά γίνεται. Αφιερώνω το μετάλλιο στον προπονητή μου που με βοήθησε 

πολύ». 

 

Για τον Μάριο Σταθά το μετάλλιο ήταν ένα όνειρο. Ο αθλητής του Ν.Ο.Π. Φαλήρου   

είπε: «Από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησα την ιστιοπλοΐα είχα σαν στόχο να 

διακριθώ και να κατακτήσω ένα μετάλλιο. Και αισθάνομαι πολύ όμορφα για την 

επιτυχία μου. Ήταν ένας δυνατός αγώνας, διότι  αγωνίστηκαν πολλοί καλοί 

ιστιοπλόοι από το εξωτερικό. Δούλεψα πολύ με τους προπονητές μου, τον κ. Χάρη 

Γκανιάτσα και τον κ. Νίκο Χρυσό, και τους ευχαριστώ θερμά για τη στήριξή τους. 

Αυτό το μετάλλιο θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερος και να προσπαθήσω για ακόμη 

μεγαλύτερες διακρίσεις. Το αφιερώνω στην οικογένειά μου και τους προπονητές 

μου». 

 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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