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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣΗ «2018 WINTER SERIES»: ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΛΟΓΙΑ 

ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΥ 

ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ! 

 

 

Αντάξια του ονόματος των αθλητών ήταν η τελετή λήξης του μεγάλου 

διεθνή αγώνα «2018 Winter Series». Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, 

πρεσβευτές, υποπρεσβευτές, πρόξενοι και επιτετραμμένοι των χωρών που 

εκπροσωπήθηκαν στον αγώνα (απουσίασαν οι Γερμανία, Νορβηγία και 

Δανία), Ελληνες διεθνείς αθλητές άλλων κλάσεων, παράγοντες ομίλων και 

αρκετοί άλλοι επίσημοι. 
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Ο κ. Βασιλειάδης μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για τους αθλητές, τον 

αγώνα και την τεράστια προσπάθεια της ΕΙΟ να αναπτύξει το «Διεθνές 

Κέντρο Ιστιοπλοΐας» με ελάχιστα χρήματα. Τόνισε, μάλιστα, ότι αν 

ερωτηθεί στο μέλλον ποιο από τα έργα που έκανε η, συνέβαλε ως 

υφυπουργός έχει τη μεγαλύτερη σημασία, θα αναφερθεί στη δημιουργία 

του «Ιστιοπλοϊκού Κέντρου» στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδίας. 

 

Υπερήφανος δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΙΟ Αντώνης Δημητρακόπουλος, ο 

οποίος ευχαρίστησε τον υφυπουργό για την μεγάλη βοήθειά του, αλλά και 

τον Αιμίλιο Παπαθανασίου, που ήταν η ψυχή του αγώνα. Αυτός, άλλωστε, 

ήταν ο μαγνήτης που τράβηξε τους κορυφαίους ιστιοπλόους των ΦΙΝΝ να 

έρθουν στην Αθήνα. Να σημειωθεί ότι ο μεγάλος αυτός Ελληνας αθλητής 

προσφέρει αμμισθί ανεκτίμητες υπηρεσίες στο «Διεθνές Κέντρο 

Ιστιοπλοΐας» 

 

Οι 16 ιστιοπλόοι που έτρεξαν στον αγώνα με ένα στόμα εκφράστηκαν με 

τα καλύτερα λόγια για τον θαλάσσιο στίβο, τις καιρικές συνθήκες και 

γενικά για το κλίμα στην χώρα μας, αλλά και για την άψογη οργάνωση  

της ομοσπονδίας. Δήλωσαν ότι επιθυμούν αυτός ο αγώνας να γίνει θεσμός 

και πρότειναν να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες. Αυτός, άλλωστε, 

είναι ο στόχος του Κέντρου. 

 

 

 

 

 

σ(Στη φωτό) οΤούρκος Α.Καϊνάρ,  

ο Κύπριος Π.Ιορδάνου  

και ο κ.Βασιλειάδης)  

 

Να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί οι αθλητές θα επιστρέψουν στην Αθήνα για 

προπονητικό καμπ από 5 εως 20 Δεκεμβρίου και ουσιαστικά θα 

λειτουργήσουν ως πρεσβευτές μας για να επισκεφθούν το Κέντρο κι άλλοι 

ξένοι αθλητές.  Επίσης δήλωσαν ότι θα βάλουν στο πρόγραμμά τους το 



Γιουρολίμπ της Αθήνας που από τη νέα χρονιά θα διεξάγεται κάθε 

Νοέμβριο. Κάποιοι ιστιοπλόοι, μάλιστα, σχολίασαν «μακάρι η διεθνής 

ομοσπονδία να μας έδειχνε τον ίδιο σεβασμό που μας έδειξε η ελληνική 

ομοσπονδία με πράξεις κι όχι με λόγια». 

 

Ξεχωριστή στιγμή στην τελετή λήξης ήταν η κίνηση του Τούρκου Αλικιάν 

Καϊνάρ να δωρίσει στον Παναγιώτη Ιορδάνου ένα πανί ως ένδειξη 

ευγνωμοσύνης για το σκάφος που του πρόσφερε ο Κύπριος στην 6η 

ιστιοδρομία επειδή το δικό του έπαθε ζημιά στο άλμπουρο.  

 

Γι΄αυτή την σπάνια ενέργεια ο Ιορδάνου τιμήθηκε από την ΕΙΟ, ενώ η 

ομοσπονδία μαζί με τον υφυπουργό αθλητισμού θα τον προτείνουν στην 

ΔΟΕ για να του απονεμηθεί το ειδικό βραβείο Fair Play! 

 

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ  


