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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ζ.Π. ΠΟΣΤΜΑ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»! 

 

Στις υπέροχες εγκαταστάσεις του ΝΟΕ έπεσε η αυλαία του δεύτερου 

αγώνα της κατηγορίας ΦΙΝΝ «2018 Winter Series», τον οποίο 

διοργάνωσαν η ΕΙΟ σε συνεργασία με το «Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας» 

και έλαβαν μέρος 17 από τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου. 

 

Ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο οποίος από την πρώτη 

στιγμή έχει αγκαλιάσει αυτή την τεράστια προσπάθεια της ομοσπονδίας  

για την ανάπτυξη και διεθνή προβολή του «Διεθνούς Κέντρου 

Ιστιοπλοΐας», απουσίαζε στην Θεσσαλονίκη, αλλά έκρινε σκόπιμο να 

δεξιωθεί αυτούς τους σπουδαίους ιστιοπλόους. Η εκδήλωση, λοιπόν, έγινε 

στον ΝΟΕ που φιλοξένησε ακόμη αθλητές και προπονητές των 470 και 

420, οι οποίοι εδώ και καιρό προετοιμάζονται στο «Διεθνές Κέντρο». 

Συγκεκριμένα στο δείπνο παρέστησαν 23 αθλητές και προπονητές των 

ΦΙΝΝ, 11 των 470 κι άλλοι 3 των 420. 

 
Εντύπωση προκάλεσαν τα θερμά λόγια για την χώρα μας του μεγάλου 

νικητή του δεύτερου αγώνα ΦΙΝΝ, του Ολλανδού Π.Ζ. Πόστμα (φωτ) , ο 
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οποίος στην απονομή των μεταλλίων εκ μέρους όλων των ιστιοπλόων 

τόνισε: «Ευχαριστώ τους συναθλητές και φίλους μου γι’ αυτόν τον υψηλού 

επιπέδου αγώνα. Ευχαριστούμε την ελληνική ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία για 

τον άρτιο αγώνα. Οι συνθήκες σε στεριά και θάλασσα ήταν εξαιρετικές. Η 

Ελλάδα διαθέτει ένα από τα καλύτερα και πιο σύγχρονα Ιστιοπλοϊκά  

Κέντρα στον κόσμο. Η ζωή στην Αθήνα είναι φανταστική!». 

 

Οι Φινίστες θα φύγουν από την Αθήνα την Πέμπτη και μετά τις διακοπές 

των Χριστουγέννων θα ξεκινήσουν τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις 

τους. Θυμίζουμε ότι κατά διαστήματα βρίσκονται στο «Διεθνές Κέντρο 

Ιστιοπλοΐας» από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ έχουν δηλώσει ότι θα 

πάρουν μέρος στο Γουρολίμπ του 2019 που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ  


