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Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας 
RS:X νέων στη Νέα Χρυσή Ακτή Πάρου 
 

Έπεσε η αυλαία με τις απονομές 
στους νικητές και τις νικήτριες 
 
 
Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου με την τελετή λήξης και την απονομή 
των βραβείων στους νικητές και στις νικήτριες το Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας Νέων της κατηγορίας RS:X. 
Στην τελετή λήξης παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Πάνος Καμμένος, και ο Γενικός 
Γραμματέας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Κόκκινος. 
46 νεαροί αθλητές και αθλήτριες από εννέα χώρες πήραν μέρος στους 
αγώνες. 
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις περισσότερες ημέρες των αγώνων 
ήταν ιδανικές με αποτέλεσμα να γίνουν θεαματικές και ταυτόχρονα 
ανταγωνιστικές κούρσες. 
Ακολουθούν οι ομιλίες στην τελετή λήξης και τα αποτελέσματα με τους τρεις 
πρώτους αθλητές - αθλήτριες στις τέσσερις κατηγορίες. 
 
Ο Δήμαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης -που πήρε πρώτος το λόγο- 
στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης των αγώνων τόνισε 
μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Ο Δήμος Πάρου με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση αποδέχθηκε την πρόταση της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας Νέων. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, πρέπει να αναλαμβάνει τέτοιου 
είδους αθλητικές διοργανώσεις. Για μας αυτή η πρόταση ήταν μιας πρώτης 
τάξεως ευκαιρία προκειμένου να αποκτήσουμε εμπειρία έτσι ώστε στο 
μέλλον να διοργανώσουμε και άλλες διοργανώσεις ανώτερου επιπέδου όπως 
είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοσανίδας που είχε οργανωθεί την 
προηγούμενη δεκαετία με πού μεγάλη επιτυχία σε αυτό εδώ το χώρο. 
Εμείς θεωρούμε και είναι για το Δήμο μας ο αθλητισμός ζήτημα 
προτεραιότητας ενώνει τους λαούς ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των 



αθλητών και είναι σπουδαίο γεγονός για εμάς που αυτή εδώ την εβδομάδα 
σε αυτό εδώ το χώρο υπήρχαν αθλητές από πολλά τα σημεία της Ελλάδας 
αλλά και από πολλές χώρες της Ευρώπης και τους δόθηκε η ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις και να κάνουν καλύτερες σχέσεις φιλίας. Σε κάθε 
περίπτωση εμείς ως Δήμος δεν πρόκειται να αφήσουμε ανεκμετάλλευτο το 
συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι ο άνεμος και τις μορφές 
εναλλακτικού τουρισμού που είναι τα θαλάσσια σπορ. Θα προσπαθήσουμε 
και στο μέλλον με την εμπειρία που αποκτήσαμε να αναλάβουμε τέτοιου 
είδους διοργανώσεις. Γι’ αυτό ζητάμε από την πολιτεία αυτός εδώ ο χώρος 
να γίνει προπονητήριο και άλλου είδους αθλητικές εγκαταστάσεις έτσι ώστε 
να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του μέλλοντος με 
περισσότερη επάρκεια. Απευθύνω πολλές ευχαριστίες σε όλους όσους μας 
βοήθησαν. Θέλω να ευχαριστήσω τον υφυπουργό ΕΝΑκΝΠ κ. Πάνο Καμμένο 
που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας μας συμπαραστάθηκε και μας 
βοήθησε σε αυτή τη διοργάνωση. Επίσης ευχαριστώ για τη βοήθειά τους τον 
Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Χαράλαμπο Κόκκινο, τον Νομάρχη 
Κυκλάδων Δημήτρη Μπάιλα την Έπαρχο Πάρου – Αντιπάρου Γρηγορία 
Πρωτολάτη τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής Στρατή Παυλάκη τους 
ναυτικούς ομίλους του νησιού το λιμενάρχη Πάρου κ. Κουντρομιχάλη και 
επίσης τους εθελοντές με τα φουσκωτά που πρόσφεραν πάρα πολύ 
σημαντική βοήθεια. Ευχαριστώ τα μέλη του Τ.Σ. Μάρπησσας τους χορηγούς 
της διοργάνωσης, τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη 
Αβραμόπουλο και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Νίκο Παπαευσταθίου που μας 
πρόσφεραν αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ για τις ανάγκες των αγώνων, τον κ. Τάκη 
Νικηφορίδη τεχνικό σύμβουλο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και 
όλους όσοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για να διοργανωθούν με επιτυχία 
οι αγώνες». 
 
Ο υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
Πάνος Καμμένος: 
«Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θέλω να καλωσορίσω τις αθλήτριες, 
τους αθλητές και τις αποστολές που πήραν μέρος στο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα Ιστοσανίδας Νέων. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές που με 
πολύ κόπο και με πολύ μεράκι διοργάνωσαν αυτό το Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα στα ελληνικά μας νησιά, στο Αιγαίο μας. Θέλω να συγχαρώ 
τους εθελοντές που συμμετείχαν στους αγώνες, στην προσπάθεια να 
διασφαλίσουμε τους καλύτερους Πανευρωπαϊκούς αγώνες και να κάνουμε 
και την πρόβα τζενεράλε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοσανίδας που με 
μεγάλη χαρά θα φιλοξενήσουμε στο Αιγαίο, με μεγάλη χαρά θα 
φιλοξενήσουμε στην Πάρο. Οι ελληνικές θάλασσες, τα ελληνικά νησιά είναι 
φιλόξενα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Έχουμε τη δυνατότητα να 
φιλοξενούμε τέτοιου είδους ναυταθλητικές διοργανώσεις. Είναι σημαντικό 
ότι σε αυτή τη διοργάνωση βοήθησαν εκτός από τους ανθρώπους της 
ιστιοσανίδας, εκτός από τους προπονητές τους χορηγούς και όλοι οι 
άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αποδεικνύοντας ότι όλοι μαζί 
μπορούμε να φιλοξενήσουμε εσάς τις οικογένειές σας και τους φίλους σας με 
πολύ μεγάλη χαρά, επιδεικνύοντας την ελληνική φιλοξενία. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία ότι σε αυτή την προσπάθεια βοήθησε το Λιμενικό Σώμα και θέλω 
δημόσια να συγχαρώ τον κ. Λιμενάρχη της Πάρου Ηλία Κουντρομιχάλη και το 
προσωπικό του Λιμενικού όπως επίσης και τους εθελοντές της Ελληνικής 



Ομάδας Διάσωσης το προσωπικό του ΕΚΑΒ για τη συμμετοχή τους σε αυτούς 
τους αγώνες. Θα μπορέσουμε μέσα στους επόμενους μήνες σε αυτή την 
ιδανική περιοχή όπου ο αέρας δεν μας λείπει ποτέ να διοργανώσουμε ένα 
προπονητήριο στο οποίο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της 
ιστιοσανίδας. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα που είναι απόλυτα ασφαλής, 
έχουμε καταφέρει να βρισκόμαστε στην πρώτη θέση όσον αφορά την 
καθαρότητά της, ένα οικολογικά απελευθερωμένο πέλαγος που δεν 
αντιμετωπίζει κινδύνους όπως σε άλλες περιοχές του κόσμου. 
 
Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Κόκκινος: 
«Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν 
σε αυτό τον αγώνα σε αυτή την ευγενή άμιλλα που αναπτύχθηκε. Θυμίζω ότι 
ο αθλητισμός ενώνει και εμπνέει και παράλληλα μας κάνει όλους 
υπερήφανους με δεδομένο ότι σε τούτα εδώ τα νερά της Πάρου, σε ένα από 
τα ομορφότερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διεξήχθησαν με 
επιτυχία οι αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας Νέων. 
Οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι όταν θέλουμε να καταφέρουμε πράγματα, 
όταν στοχεύουμε κάπου, τα καταφέρνουμε. Απόδειξη οι πιο επιτυχημένοι 
Ολυμπιακοί Αγώνες που έγιναν ποτέ το 2004 στη χώρα μας, αλλά και όλες οι 
μεγάλες και μικρότερες διοργανώσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Εδώ στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουμε αποδείξει ότι και ενεργούς πολίτες έχουμε 
και ανθρώπους που ξέρουν και θέλουν να πετύχουν τους στόχους που 
έχουμε βάλει. Τούτη εδώ η επιτυχημένη διοργάνωση είναι μια ακόμα που 
προστίθεται στην αλυσίδα όλων εκείνων των ενεργειών που έχουν γίνει και 
αποτελούν μια συνέχεια από το παρελθόν, το παρόν αλλά και αυτές που θα 
έρθουν στο μέλλον. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου χρηματοδοτεί και στηρίζει έργα 
αλλά και άλλες δράσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη των νησιών μας. 
Δηλώνει παρούσα στηρίζοντας και ηθικά και υλικά και οικονομικά τέτοιου 
είδους ενέργειες. Το σίγουρο είναι ότι όταν έχουμε τέτοιου είδους 
ευχάριστες και επιτυχημένες ενέργειες μας ανοίγουν την όρεξη να πάμε και 
για άλλα καλύτερα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που αναφέρθηκε, αλλά και 
άλλους αγώνες που μπορούμε και θέλουμε να φέρουμε σε πέρας με 
επιτυχία. Τελειώνοντας θέλω να δηλώσω για μια ακόμα φορά ότι είμαστε 
κοντά στην Πάρο κοντά στα νησιά μας κοντά στους νησιώτες μας αλλά και 
κοντά σε όλους εκείνους τους επισκέπτες μας και σε αυτούς που επιλέγουν 
τον αθλητισμό για να τον προωθήσουν στην περιοχή μας. Έχουμε τη 
δυνατότητα και μπορούμε. Να είστε καλά και πάντα να διοργανώνουμε 
τέτοιους επιτυχημένους αγώνες. 
 
Η Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολάτη: 
Εμείς ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Επαρχείο Πάρου – Αντιπάρου 
στηρίξαμε αυτή τη διοργάνωση για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί είναι 
από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που γίνονται στην περιοχή των 
Κυκλάδων και δεύτερον γιατί με τον τρόπο αυτό δίνουμε έμφαση στην 
προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού ιδιαίτερα στην προκειμένη 
περίπτωση του αθλητικού τουρισμού στα πλαίσια μιας άλλου είδους 
ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης, με ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής. Η Πάρος κάλλιστα μπορεί να αναπτύξει 
ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτει. Η Πάρος με τα 
μελτέμια της και σε συνδυασμό με την εξαιρετική μορφολογία των 



ακτογραμμών μπορεί να γίνει το επίκεντρο για αυτού του είδους το άθλημα. 
Να διοργανώνονται και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ιστιοσανίδας. Η Πάρος 
για μια ακόμα φορά απέδειξε ότι ενωμένη μπορεί να αναλάβει τέτοιου είδους 
σημαντικές διοργανώσεις. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους 
συμμετέχοντες από όλες τις χώρες τις Ευρώπης και από την πατρίδα μας 
τους συνδιοργανωτές τους εθελοντές και όλους όσους εργάστηκαν ή 
βοήθησαν στο να έχουμε μια επιτυχημένη διοργάνωση. Θέλω να 
ευχαριστήσω και τον Νομάρχη Κυκλάδων Δημήτρη Μπάιλα που από την 
πρώτη στιγμή έκανε δεκτό το αίτημα για την οικονομική επιχορήγηση της 
διοργάνωσης. 
 
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Τούρκος εκπρόσωπος της κατηγορίας RS:X και 
πρόεδρος της επιτροπής κριτών κ. Ίλκερ Μπαιντίρ ο οποίος μίλησε για 
επιτυχημένη διοργάνωση στην οποία πήραν μέρος 46 αθλητές και αθλήτριες 
από εννέα χώρες. Επίσης τόνισε ότι τις τελευταίες έξι αγωνιστικές μέρες 
έγιναν 48 κούρσες σε τέσσερις κατηγορίες. Αναφέρθηκε στην Οργανωτική 
Επιτροπή που δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να επιβεβαιώσει και να δώσει 
τους καλύτερους δυνατούς αγώνες. Το ίδιο έκανε και η επιτροπή αγώνων 
παρά τις καιρικές συνθήκες που δεν ήταν πάντοτε ευνοϊκές. Ο κ. Μαϊντίρ 
ευχαρίστησε την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και το Δήμο Πάρου και 
τους σπόνσορες που χωρίς τους τελευταίους δεν θα ήταν δυνατόν να 
οργανωθούν τέτοιου είδους αγώνες. Τέλος ο κ. Μαϊντίρ ευχαρίστησε τους 
αθλητές και τις αθλήτριες που πήραν μέρος στους αγώνες και κάθε ένα 
μέλος ξεχωριστά της οργανωτικής επιτροπής για την πολύ καλή οργάνωση 
που είχαν οι αγώνες. 
 
Πριν τις απονομές κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του αθλητή της 
ιστιοπλοΐας Στέλιου Γεωργουσόπουλου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο 
Κώστας Γεωργουσόπουλος είχε πάρα πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό αλλά και συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην κατηγορία 
Ιστιοσανίδας RS:Χ. 
 
Οι τρεις πρώτοι νικητές - νικήτριες στις τέσσερις κατηγορίες ήταν: 
 
Α. Κατηγορία Youth men – κάτω των 19 ετών 
1. Λεωνίδας Οικονομίδης (Ελλάδα) 
2. Γιάτσεκ Πιασέσκι (Πολωνία) 
3. Μιχάλης Μαλεκίδης (Κύπρος) 
Τις απονομές στους νικητές έκανε ο Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πάνος Καμμένος 
 
Β. Κατηγορία Youth woman – κάτω των 19 ετών 
1. Σαμ Χέϊ Μαν Χάλεϊ Βικτώρια (Χονγκ Κονγκ) 
2. Ναταλία Βόϊτσικ (Πολωνία) 
3. Λο Σιν Λαμ Σούνια (Χονγκ Κονγκ) 
Τις απονομές στις νικήτριες έκανε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Χαράλαμπος Κόκκινος 
 
Γ. Κατηγορία men – κάτω των 21 ετών 
1. Δημήτρης Βλαχάκης (Ελλάδα) 



2. Θησέας Καμπάς (Ελλάδα) 
3. Αντώνης Βαχαβιόλος (Ελλάδα) 
Τις απονομές στους νικητές έκανε ο Δήμαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης 
 
Δ. Κατηγορία woman – κάτω των 21 ετών 
1. Αναστασία Δαύρου (Ελλάδα) 
2. Νίνα Σμίτσκικ (Πολωνία) 
3. Αβνί Σιρ (Ισραήλ) 
Τις απονομές στις νικήτριες έκανε η Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου Γρηγορία 
Πρωτολάτη 
 
 
 
Για το Γραφείο Τύπου 
Δημήτρης Αρκουλής 
 


