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                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 

ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟ ΛΟΡΑΝΣ ΛΕΜΙΕ, ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ 

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ «ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ», ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

 

 

 

 

Μία τεράστια προσωπικότητα της ιστιοπλοΐας και γενικότερα του παγκόσμιου 

αθλητισμού βρίσκεται αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Πρόκειται για έναν από 

τους πέντε αθλητές που έχουν τιμηθεί με το μετάλλιο «Πιερ ντε Κουμπερτέν»,  

τον διάσημο Λοράνς Λεμιέ (φωτό).  Ο Καναδός ιστιοπλόος συνοδεύει 

συμπατριώτη του αθλητή των ΦΙΝΝ που προετοιμάζεται στις εγκαταστάσεις 

της ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας στο Παγκόσμιο Κέντρο Ιστιοπλοΐας στις 

Τζιτζιφιές Καλλιθέας μαζί με άλλους Φινίστες από την Τσεχία, την Τουρκία 

και τους Μιτάκη, Τσότρα. 

 

Ο υφυπουργός αθλητισμού κ. Βασιλειάδης πληροφορήθηκε για την παρουσία  

του κ.Λεμιέ στην Αθήνα και θεωρεί υποχρέωσή του να τον τιμήσει για τις 

ανεκτίμητες υπηρεσίες του στο Ολυμπιακό Κίνημα. Η εκδήλωση θα γίνει την 

Τετάρτη στις 10 το πρωί στην Γ.Γ.Α παρουσία όλων των αθλητών που 

προετοιμάζονται στο παγκόσμιο Κέντρο Ιστιοπλοΐας. 

 

Το μετάλλιο «Πιερ ντε Κουμπερτέν» αποτελεί ειδική διάκριση που απονέμεται 

από την ΔΟΕ σε εν ενεργεία, αλλά και σε πρώην αθλητές που με την 

συμπεριφορά τους αποτέλεσαν παραδείγματα του ευ αγωνίζεσθαι κατά τη 

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και όχι μόνο. 

 

Αυτή η  βράβευση θεσπίστηκε το 1964 και πήρε την ονομασία της από τον 

αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων και ιδρυτή της ΔΟΕ Πιερ ντε 

Κουμπερτέν. Σύμφωνα με το Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης θεωρείται η 

ευγενέστερη διάκριση που μπορεί να λάβει ένας αθλητής, ο οποίος συμμετέχει 

σε Ολυμπιακούς Αγώνες.  
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 Ο πρώτος αθλητής που βραβεύτηκε με αυτό το μετάλλιο ήταν ο Γερμανός 

Λουτζ Λονγκ, ο οποίος αγωνιζόταν στο άλμα εις μήκος και τιμήθηκε μετά το 

θάνατό του, καθώς σκοτώθηκε το 1943 στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Άλλοι 

αθλητές που τιμήθηκαν με αυτή την διάκριση είναι ο Τσέχος δρομέας μεγάλων 

αποστάσεων Εμίλ Ζάτοπεκ (επίσης μετά θάνατον), ο Ιταλός σκιέρ Εουτζένιο 

Μόντι, ο Λοράν Λεμιέ και ο Βραζιλιάνος μαραθωνοδρόμος Βαντερλέι Ντε 

Λίμα. 
 

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988 ο Λεμιέ θυσίασε Ολυμπιακό 

μετάλλιο για να βοηθήσει αθλητές άλλης κατηγορίας που κινδύνευαν. Ενώ 

έτρεχε στον ένα στίβο στα ΦΙΝΝ και ήταν δεύτερος, ξαφνικά έπιασε ένα πολύ 

δυνατό μπουρίνι, με αποτέλεσμα στον άλλο στίβο το διθέσιο σκάφος των 470 

από την Σιγκαπούρη να αναποδογυρίσει. Ο Καναδός αθλητής δεν το σκέφτηκε 

καθόλου και αμέσως έσπευσε στους συναθλητές του να τους βοηθήσει. Τους 

περίμενε, μάλιστα, μέχρι να φτάσει σωστικό σκάφος. |Για την ιστορία σε εκείνη 

την ιστιοδρομία ο Καναδός κατετάγη 23ος . Έτσι, η ΔΟΕ αποφάσισε να του 

απονείμει το μετάλλιο «Πιερ ντε Κουμπερτέν» και ο Λοράνς Λεμιέ τιμήθηκε 

από τον Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ. 

 

 

                                                                 

 

         

                                             
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΗΣ ΕΙΟ  


