Πρωταθλητής Ελλάδος Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ 2013 ανακηρύχτηκε ο Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος
Δευτέρα, 15.07.2013

Χθες, Κυριακή (14/07/2013) ολοκληρώθηκε το 23 ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-Καγιάκ
Σπριντ 2013 «Ανδρέας Κιλιγκαρίδης» ανακηρύσσοντας το Ναυτικό Αθλητικό Σύνδεσμο
Πρωταθλητή Ελλάδος Κάνοε-Καγιάκ Σπριντ για το 2013. Δεύτερος ο Ελληνικός Ναυτικός
Όμιλος Αιγυπτιωτών και τρίτος ο Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας. Αναλυτικά η βαθμολογία
εδώ
.

Τους αγώνες παρακολούθησαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης
Ανδριανός, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Καρράς, ο
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας κ. Τέλης Αδαμόπουλος, η
Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Special Olympics Hellas κ. Γιάννα Δεσποτοπούλου, ο
Αντιδήμαρχος Δ.Μαραθώνα κ. Χρήστος Στάμου και η Δημοτική Σύμβουλος Δ.Μαραθώνα κ.
Ματίνα Μυλωνά.

Με την έναρξη της Τελετής απονομών τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Ανδρέα
Κιλιγκαρίδη. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός δήλωσε μεταξύ
άλλων «Θέλω πρώτα απ’ όλα να συγχαρώ την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ για την
επιτυχημένη διοργάνωση του 23 ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σπριντ και τους
διακριθέντες αθλητές, στους οποίους εύχομαι υγεία και καλή συνέχεια.

Η διοργάνωση αυτή γίνεται στη σκιά της απώλειας του πρωταθλητή μας Ανδρέα
Κιλιγκαρίδη. Με τον οφειλόμενο σεβασμό σ’ αυτό το τραγικό γεγονός, θέλω ξεκάθαρα να πω
πως είναι χρέος της πολιτείας, και απέναντι στη μνήμη του Ανδρέα Κιλιγκαρίδη, να μην
αφήσουμε καμία απολύτως σκιά και καμία ανεύθυνη φημολογία να κηλιδώνει το άθλημα, και
ευρύτερα τον αθλητισμό μας.

Και ως προς αυτό, θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Αντώνη Νικολόπουλο,
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για την σοβαρότητα που επέδειξε σ’ αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα.

Λίγο πριν, είχαμε με τον Πρόεδρο την ευκαιρία να δούμε μαζί τις εγκαταστάσεις εδώ στον
Σχινιά και να συζητήσουμε τα ζητήματα που απασχολούν την Ομοσπονδία.

Είναι βέβαιο πως πολλά μπορούν και πρέπει να γίνουν: τόσο για την ουσιαστικότερη αρωγή
στο Κάνοε – Καγιάκ, όσο και για την καλύτερη προστασία και αξιοποίηση του
κωπηλατοδρομίου, και την ενίσχυση της λειτουργίας του ως αθλητικού χώρου αναφοράς
αλλά και τουριστικού προορισμού εδώ στον πανέμορφο Σχινιά και τον υδροβιότοπό του, και
ευρύτερα στον Μαραθώνα, μια περιοχή με βαριά πολιτιστική κληρονομιά.

Στο μέτρο του δημοσιονομικά εφικτού, αλλά και με συναίσθηση της ευθύνης για την
προστασία της ολυμπιακής μας κληρονομιάς και την προώθηση του αθλητισμού, των
Ολυμπιακών αθλημάτων όπως το Κανόε-Καγιάκ, θα αναζητήσουμε τις καλύτερες δυνατές
λύσεις.

Μ’ αυτές τις σκέψεις, και με τη διαβεβαίωση ως προς την βούληση τόσο του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Πάνου Παναγιωτόπουλου, όσο και εμού προσωπικά, για την
στήριξη του αθλητισμού, ώστε όχι μόνο να περάσουμε τον κάβο της κρίσης, αλλά και να
θέσουμε υγιείς βάσεις για το μέλλον, συγχαίρω για μια ακόμη φορά τους διοργανωτές και
όλους τους αθλητές και εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια».
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