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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΥΣ:
«ΚΡΑΤΑΤΕ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
ΘΑ ΣΑΣ ΤΙΜΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Μεγάλη είδηση έβγαλε ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης
κατά τη διάρκεια της χθεσινής του επίσκεψής στα γραφεία της Ε.Ι.Ο. για
να συγχαρεί τους ιστιοπλόους που μέσα στο 2017 κατέκτησαν 28 μετάλλια
σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κι άλλα 23 στους
Βαλκανικούς αγώνες. Ο κ. Βασιλειάδης ανακοίνωσε στους αθλητές ότι
σύντομα θα τους δεχθεί για να τους τιμήσει και ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος ως λάτρης του
αθλητισμού είναι ενήμερος για τις μεγάλες επιτυχίες τους.
Τον υφυπουργό αθλητισμού προλόγισαν στους αθλητές ο πρόεδρος της
Ε.Ι.Ο. Αντώνης Δημητρακόπουλος και ο γενικός γραμματέας Απόστολος
Παπαθανασίου, οι οποίοι έπλεξαν το εγκώμιό του για την βοήθεια που
προσφέρει στο άθλημα μαζί με τους στενούς συνεργάτες του Ιωάννα
Σεραφείμ, Στέλιο Συκά και Παναγιώτη Φελέκη και τόνισαν ότι για πρώτη
φορά στα ιστιοπλοϊκά χρονικά υφυπουργός επισκέπτεται τα γραφεία της
ομοσπονδίας για να συχγαρεί δημόσια τους αθλητές και τις αθλήτριες.
Φιλικός, απλός, πρόσχαρος και κυρίως ειλικρινής ήταν ο κ. Βασιλειάδης
στους ιστιοπλόους, στους οποίους, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:
«Προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν τα μετάλλια, αλλά να ζήσετε το ταξίδι,
την διαδρομή μέχρι την επιτυχία. Σημασία έχει να μάθετε να διεκδικείτε
ό,τι μπορείτε. Ξέρω καλά ότι προσπαθείτε κάτω από πολύ δύσκολες
συνθήκες και τα καταφέρνετε μια χαρά. Κρατάτε ψηλά τη σημαία της

πατρίδας και στέλνετε το μήνυμα σε όλους ότι η Ελλάδα παραμένει
δυνατή στον αθλητισμό. Δεν το κρύβω ότι σοκαρίστηκα μόλις έμαθα ότι
είμαι ο πρώτος υφυπουργός που έρχεται στα γραφεία σας. Το μόνο που
μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι η Πολιτεία θα είναι δίπλα σας στο μέτρο
του δυνατού. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δεν είναι όπως
παλιά που απλά βλέπαμε τον λογαριασμό και τον πληρώναμε. Τώρα τα
πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που παλεύουμε είναι να επέμβουμε
θεσμικά, έτσι ώστε να λυθούν πολλά από τα προβλήματά σας. Αποτελείτε
την αφρόκρεμα του ελληνικού αθλητισμού και μας τιμάτε με τις επιτυχίες
σας. Σας αξίζουν πολλά μπράβο και κάθε βοήθεια. Εμείς θέλουμε να σας
καμαρώνουμε να κερδίζετε και να σας υποδεχόμαστε με δάκρυα χαράς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτά που προσφέρετε στην πατρίδα. Όπως
την ομοσπονδία για την άριστη συνεργασία που έχουμε, τους προπονητές
σας και τους ομίλους σας. Αλλά και τους γονείς σας που επενδύουν πάνω
σε εσάς. Είναι υπερήφανοι για εσάς όπως κι εμείς που πάντα θα είμαστε
κοντά σας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υφυπουργός αθλητισμού τόνισε ότι η Πολιτεία
είναι πολύ κοντά στο να βρεθεί μόνιμη λύση για τις εγκαταστάσεις των
ομίλων στον αιγιαλό, ενώ απευθυνόμενος στον Βύρωνα Κοκκαλάνη (μόλις
προχθές έγινε πατέρας) του είπε ότι είναι θέμα χρόνου να τακτοποιηθεί το
θέμα του προπονητή του Νίκου Κακλαμανάκη.
Ο κ. Βασιλειάδης είχε αρκετές προσωπικές συζητήσεις με τους αθλητές,
φωτογραφήθηκε μαζί τους και ανανέωσε το ραντεβού του μαζί τους στο
Προεδρικό Μέγαρο!
ΥΓ.: Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο
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