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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟ 8ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ!
«Είμαι υπερήφανος που για 27 χρόνια διακρίνομαι σε υψηλό επίπεδο.
Συνεχίζουμε με τον Αντώνη Τσότρα για τον επόμενο τίτλο!»
Το πρώτο του ευρωπαϊκό μετάλλιο το κατέκτησε το 1990. Από τότε την
τροπαιοθήκη του κοσμούν 5 παγκόσμιοι τίτλοι και 7 ευρωπαϊκοί! Στην
πλούσια συλλογή του προστέθηκε χθες ακόμα ένα σπουδαίο μετάλλιο. Το
αργυρό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας Σταρ που έγινε στο
Σαν Ρέμο.
Ο λόγος για τον Αιμίλιο Παπαθανασίου, ο οποίος στα 44 του χρόνια πια
εξακολουθεί να εντυπωσιάζει και να γίνεται σημείο αναφοράς στην διεθνή
ιστιοπλοϊκή οικογένεια που το όνομά του έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση.
Δεν είναι δα και μικρό πράγμα να συναγωνίζεται Ολυμπιονίκες,
παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης χωρίς πολλές
προπονήσεις λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και να
καταφέρνει να ανεβαίνει στο βάθρο. Τεράστια η κλάση του, αλλά και
πολύτιμη η βοήθεια του Αντώνη Τσότρα που είναι το πλήρωμά του.
Ο Αιμίλιος Παπαθανασίου δήλωσε: «Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα και
με κάνει υπερήφανο είναι ότι για 27 ολόκληρα χρόνια καταφέρνω να
διακρίνομαι στους μεγαλύτερους διεθνείς αγώνες. Έχω περάσει πάρα πολλά
με τους τραυματισμούς μου και δεν είναι εύκολο να βρίσκομαι σε τόσο
υψηλό επίπεδο. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι απαιτούνται τεράστιες θυσίες
σε όλα τα επίπεδα.»
Ο Ελληνας πρωταθλητής πρόσθεσε: «Το σημαντικό για εμένα είναι ότι
τρέχει μαζί μου ένας εξαιρετικός αθλητής, ο Αντώνης Τσότρας, που κι αυτός

μπήκε πια στο κλαμπ των πρωταθλητών Ευρώπης. Έχουμε δέσει μεταξύ
μας και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και διάθεση να
κατακτήσουμε κι άλλα μετάλλια. Τώρα θα αγωνιστούμε στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα που θέλω να πανηγυρίσω τον 21ο συνεχόμενο τίτλο μου και
μετά θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα του 2018.»
Ο ιστιοπλόος του Ολυμπιακού κατέληξε: «Το μετάλλιο το αφιερώνω στον
πρόεδρο της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας κ. Δημητρακόπουλο, το
Δ.Σ της Ε.Ι.Ο και σε όλους όσους εργάζονται στην ομοσπονδία για την
τεράστια προσφορά τους στο άθλημα. Το 2017 έχουμε πανηγυρίσει πολλά
διεθνή μετάλλια και είμαι σίγουρος ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη, διότι
διαθέτουμε νέα παιδιά με πολλές δυνατότητες για μεγάλη καριέρα.»
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