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                              ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ                        16/11/2022 

 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η ΟΜΑΔΑ LIVE 
STREAMING ΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ!!! 

Η ΕΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ  ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΠΤΙΜΙΣΤ!  

 

 

Ένας σπουδαίος διεθνής αγώνας διεξάγεται στην Κύπρο. Αφορά την 
κατηγορία Οπτιμιστ και συμμετέχουν οι καλύτεροι ιστιοπλόοι απ’ ολόκληρο 
τον κόσμο. Είναι ο αγώνας των πρωταθλητών» «The Roc». 

Ανάμεσά τους είναι και 6 Ελληνες αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι κλήθηκαν με 
προσωπική πρόσκληση από τον διοργανωτή Ν.Ο. Αμμοχώστου. 

Οι υπεύθυνοι του ομίλου ετοιμάζονται τρία χρόνια και στόχος τους είναι ο 
αγώνας των πρωταθλητών να εξελιχθεί σε θεσμό. Είτε να διεξάγεται κάθε 
χρόνο στη Λεμεσό, είτε να αλλάζει χώρα εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι Κύπριοι απευθύνθηκαν στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία και ζήτησαν τη βοήθεια της ομάδας Live Streaming της ΕΙΟ για 
την ζωντανή κάλυψη της διοργάνωσης συνολικά.  

Οι υπεύθυνοι του Ν.Ο Αμμοχώστου έχουν ενθουσιαστεί με τις ζωντανές 
μεταδόσεις σε όλους τους αγώνες στις ελληνικές θάλασσες και το αποτέλεσμα 
είναι η ομάδα Live Streaming της ΕΙΟ να βρίσκεται στη Λεμεσό και να καλύπτει 
ζωντανά τον διεθνή αγώνα που προβάλλεται μέσα από το κανάλι της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας στο You Tube! 

Είναι η πρώτη φορά στα παγκόσμια ιστιοπλοϊκά χρονικά που μια Ομοσπονδία 
μεταδίδει ζωντανά όλους τους αγώνες στη χώρα της και δέχεται πρόταση να 
αναλάβει την κάλυψη διεθνούς αγώνα σε άλλη χώρα.  



 

 

Αν μη τι άλλο αποτελεί τεράστια τιμή για την ΕΙΟ και την ομάδα Live Streaming 
που αποτελούν οι Έλενα Δημητρακοπούλου, Χάρης Γκανιάτσας, Πάνος 
Δημητριάδης, Βίκτωρας Μπρούζης, Γιώργος Σκλαβούνος και ο υπεύθυνος 
προβολής και ψηφιακής τεχνολογίας της Ομοσπονδίας Λάκης Παπαθανασίου. 

Με άλλα λόγια άνοιξε ο δρόμος για ένα τελείως διαφορετικό τηλεοπτικό 
σκηνικό στην ιστιοπλοΐα που σίγουρα θα εκτοξεύσει το άθλημα. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι έχουν γίνει τρεις κούρσες και ο Ιάσων Παναγόπουλος 
είναι 2ος με 21 βαθμούς σε σύνολο 40 σκαφών. Στην Τρίτη θέση βρίσκεται ο Σ. 
Σαμαράς με 24β. και ακολουθούν ο Ι. Τουρνής στην 8η με 33β., ο Ε. Βομβύλας 
στην 9η με 43β., η Α.Μ. Μακρή στην 18η με 59β. και η Χ.Κ. Κοκκινάκη στην 37η 

με 88 βαθμούς. 

 Μαζί με τους ιστιοπλόους μας βρίσκονται ο ομοσπονδιακός τεχνικός στα 
Οπτιμιστ Αντώνης Δροσόπουλος και οι προπονητές Μάκης Νικολαΐδης και 
Νικήτας Κεχαγιόγλου. 

 

                                                                             ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      


