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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Απονομή των επάθλων στους νικητές του 1ου Κυπέλλου του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απονομή των κυπέλλων στους 

νικητές των αγώνων του 1ου Κυπέλλου του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού που διοργάνωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, την 

Κυριακή 14 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στη Μαρίνα 

Δέλτα Φαλήρου, κατά τη διάρκεια της απονομής του Athens Eurolymp 

Week.  

 

Οι αγώνες διεξήχθησαν από τις 21 έως τις 22 Νοεμβρίου 2009 για τις 

κατηγορίες Optimist και Laser 4.7 αγοριών και κοριτσιών στη Μαρίνα 

του Δέλτα Φαλήρου και όλα τα έσοδα από τις εγγραφές διατέθηκαν 
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.  

 

Στην κατηγορία Optimist αγοριών την πρώτη θέση κατέλαβε ο Φίλιππος 

Φλωρεντίν,  τη δεύτερη ο Παύλος Μπουτρής και την τρίτη ο Στράτος 

Μιχαήλ. Στην κατηγορία Optimist κοριτσιών την πρώτη θέση κατέλαβε η 

Έλενα Πέτσα,  τη δεύτερη η Εύα Βαρδαλή και την τρίτη η Εβελίνα 

Δρούγκα.  

 

Στην κατηγορία Laser 4.7 αγοριών την πρώτη θέση κατέλαβε ο Πέτρος 

Πόππης, τη δεύτερη ο Αλέξανδρος Μαγκούρας και την τρίτη ο 



 

 

Αλέξανδρος Παυλάτος. Τέλος, στην κατηγορία Laser 4.7 κοριτσιών την 

πρώτη θέση κατέλαβε η Αθανασία Φακίδη, τη δεύτερη η Βασιλική 

Ζωγράφου και την τρίτη η Βασιλεία Καραχάλιου.  

 

Την απονομή των 12 κυπέλλων στους νικητές έκανε ο κ. Ανδρέας 
Ποταμιάνος, μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος 

δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία για τη 

διοργάνωση του 1ου Κυπέλλου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από 

την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία αποδεικνύει ότι η αθλητική 

κοινότητα αποτελείται από ενεργούς ευαισθητοποιημένους πολίτες με 

αισθήματα αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους μας.  

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στη μακρά ιστορική του πορεία από το 

1977 μέχρι και σήμερα στέκεται δίπλα σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες, βασίζοντας την επιτυχή υλοποίηση του πολύπλευρου 

ανθρωπιστικού του έργου στην πολύτιμη δράση των Εθελοντών του και 

στη συλλογική κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.  

 

Η ανιδιοτελής αυτή συνεισφορά της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 

Ομοσπονδίας να διατεθούν όλα τα έσοδα από τις εγγραφές στους 

αγώνες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αποτελεί πηγή έμπνευσης για 

όλους μας σε μια εποχή που το ιδεώδες του ανθρωπισμού έχει ανάγκη 

έμπρακτης υποστήριξης όσο υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τη 

βοήθειά μας. 

 

 

 
 
 
 

 


