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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκοψε τις πίτες του ο Ιστ.Ο.Σ
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Σικυωνίων παρουσία μελών, αθλητών και φίλων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
η βουλευτής Κορινθίας Μαρία Θελερίτη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τάσος
Λεονάδρος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σικυωνίων Χρήστος Ζαχαριάς, ο Πρόεδρος του
ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» Δημήτρης Ζάρκος, ο διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Κιάτου Παρασκευάς
Κορωναίος, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Κορινθίας με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Σωτήρη
Σπηλιωτακάρα, μέλη του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου με επικεφαλής τον πρόεδρό του
Βασίλη Παγώνη και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.
Η εκδήλωση, που έγινε στη φιλόξενη αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Κιάτου, ξεκίνησε με
καφέ και λιχουδιές, που είχαν ετοιμάσει οι «μαμάδες» του ομίλου και τις μελωδίες από
ακορντεόν και πιάνο που έπαιξαν οι αθλητές του Άννα – Μαρία Βασιλείου και Σωτήρης
Κωνσταντινίδης. Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Ομίλου καθώς και
ο απολογισμός των αγωνιστικών επιτυχιών των αθλητών του Ιστ.Ο.Σ. Μετά την παρουσίαση των
αθλητών και των επιτυχιών τους έγινε η βράβευση του καλύτερου αθλητή του ομίλου, του
πρωταθλητή περιφέρειας νοτιοδυτικής Ελλάδος Γιώργου Γκιζαριώτη, από τον προπονητή μας
Γιώργο Γιαβούρογλου.
Εντυπωσιασμένοι από τις επιτυχίες των αθλητών, την σοβαρή δουλειά που γίνεται στον όμιλο
και την συμβολή του στην προβολή της περιοχής δήλωσαν οι εκπρόσωποι της πολιτικής και
πολιτειακής ηγεσίας των φορέων και των συλλόγων που πήραν στη συνέχεια το λόγο. Όλοι
ευχήθηκαν μια καλή αγωνιστική χρονιά στους αθλητές, και εξέφρασαν στην πρόθεσή τους να
βοηθήσουν τον όμιλο ώστε οι προσπάθειές του ομίλου και των αθλητών του να έχουν αυτή τη
χρονιά ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Μια έκπληξη περίμενε τους μικρούς αθλητές του ομίλου λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης,
καθώς ειδικά για αυτούς υπήρχε μια πεντανόστιμη πίτα με πέντε «φλουριά», που
αντιστοιχούσαν σε πέντε σετ θαλάσσης (βατραχοπέδιλα – μάσκες). Εξίσου νόστιμη ήταν και η
πίτα των «μεγάλων», με το νοστιμότερο κομμάτι, αυτό με το φλουρί, να πέφτει στην Σοφία
Μαντζικοπούλου, ήταν παρέλαβε από τον πρόεδρο του ομίλου Σάκη Καραπιπέρη το
αναμνηστικό που του αντιστοιχούσε.

Από το Δ.Σ. του Ιστ.Ο.Σ.
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