
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Από: ύιινγν Σξηάζινπ “Απόιισλ Ρόδνπ” 

Θέκα: Γηεμαγσγή Αγώλα Παξαηξηάζινπ Ρόδνο Παξαηξίαζιν 2014 

 

ήκεξα άββαην 17 Καΐνπ ζηε Ρόδν δηεμήρζε από ηνλ ζύιινγν ηξηάζινπ “Απόιισλ Ρόδνπ”, ζε 

ζπλεξγαζία πάληα κε ηνλ “ΓΟΠΑΡ”, ηνλ ζύιινγν “ΑΚΔΑ” θαη ηνλ “Ρνδηαθό Οξγαληζκό Αγώλσλ Λήζσλ”, έλαο 

μερσξηζηόο αγώλαο ην “Ρόδνο Παξαηξίαζινλ 2014” κε πξσηαγσληζηέο αζιεηέο πνπ εθηόο από ηηο εμαηξεηηθέο 

αζιεηηθέο ηθαλόηεηεο έρνπλ θαη ηεξάζηηα απνζέκαηα ςπρήο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα όινπο εκάο όηη ην 

κπαιό κπνξεί λα θαηαθέξεη όια απηά πνπ ην ζώκα αδπλαηεί. Απηνί νη αζιεηέο θάλνπλ πξαγκαηηθόηεηα ην 

ζιόγθαλ ηνπ ζπιιόγνπ “NGU” (Never Give Up) θαη δίλνπλ δύλακε ζε όινπο εκάο λα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε 

θαιύηεξα ην άζιεκα πνπ αγαπάκε, ρσξίο λα ζηακαηάκε ζε όπνηα δπζθνιία θη αλ πξνθύςεη. 

Ο ζεκεξηλόο μερσξηζηόο αγώλαο ηξηάζινπ ήηαλ o αγώλαο γηα ηελ “Διπίδα”. Σελ Διπίδα έλα 

θνξηηζάθη 3 ρξόλσλ πνπ δίλεη ηνλ δηθό ηνπ αγώλα γηα ηελ δσή θη όινη εκείο παξαηξηαζιεηέο θαη ηξηαζιεηέο 

ζηέιλνπκε ηελ ειπίδα καο γηα ηνλ αγώλα απηό. Γηαηί ε Διπίδα ζα ηα θαηαθέξεη, ε Διπίδα ζα δήζεη! 

Δκπλεπζηήο θαη νξγαλσηήο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ν Λίθνο Κνύλδξνο πνπ έθαλε πξαγκαηηθόηεηα 

ηελ επηζπκία ηνπ λα δηνξγαλώζεη έλαλ αγώλα ζην άζιεκα πνπ ηνλ έρεη θεξδίζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη δελ 

είλαη άιιν από ην ηξίαζιν. “Αληηκέησπνη ηνπ” ζηελ γξακκή εθθίλεζεο βξέζεθαλ αθόκε έμη παξαηξηαζιεηέο 

κε δηεζλείο δηαθξίζεηο ζε αγώλεο ηξηάζινπ. Γίπια ηνπο βξέζεθε ν ζύιινγνο ηξηάζινπ “Απόιιώλ” λα ζηεξίμεη 

απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη λα πάξεη κέξνο ζε έλαλ ηόζν ζεκαληηθό αγώλα, ηνλ ζεκαληηθόηεξν αγώλα ηεο 

θεηηλήο ρξνληάο ζην εκεξνιόγηνπ ηνπ. 

Πξώηνο ην λήκα ηνπ ηεξκαηηζκνύ έθνςε ν Brumpy Matty ζε ρξόλν 1:13:06, κε δεύηεξν λα 

αθνινπζεί ηνλ Keith Davis ζε ρξόλν 1:14:15 θαη ηξίηνο ηνλ Fowler Jason κε ρξόλν 1:15:57. Αθνινύζσο 

ηεξκάηηζαλ ν Welsh Alex κε ρξόλν 1:16:20, ν Hollonbeck Scot κε ρξόλν 1:31:34 θαη ν Bailey David κε ρξόλν 

1:42:40. Σειεπηαίνο θαη θαηαζπγθηλεκέλνο κε ηνλ θαζόινπ επθαηαθξόλεην ρξόλν ηεο 1 ώξαο 46 ιεπηώλ θαη 

42 δεπηεξνιέπησλ ηεξκάηηζε ν δηθόο παξαηξηαζιεηήο Κνύλδξνο Ληθόιανο πνπ απνζεώζεθε από όιν ηνλ 

θόζκν πνπ βξέζεθε εθεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ ππέξνρε απηή πξνζπάζεηα.  

Ο ζύιινγνο ηξηάζινπ “Απόιισλ Ρόδνπ” ζέιεη λα επραξηζηήζεη ζεξκά όινπο απηνύο πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Απηνί είλαη ν Δξπζξόο ηαπξόο, ην Euromedica, νη Rodos Knights 

θαη νη γηαηξνί ηνπ αγώλα Σζηθνύξεο Παλαγηώηεο θαη Θαληήο Παληειήο θαη θπζηθά όινπο ηνπο εζεινληέο. 

Δπίζεο ζέιεη λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνπ ρνξεγνύο ηνπ ζπιιόγνπ θαη ηεο δηνξγάλσζεο World of Bike 

Shop, Pane Di Capo, Ινπθά ηέθαλν, Φαξκαθεπηηθό ύιινγν, ύιινγν ΑΚΔΑ θαη ην μελνδνρείν Mediterania 

γηα ηελ θηινμελία ησλ παξαηξηαζιεηώλ θαη ζπλνδώλ ηνπο. 

 Σέινο πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο ηξηαζιεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ αγώλα θαη είλαη νη 

εμήο:  

ΣΑΚΑΣΑ ΠΤΡΟ 

ΠΑΡΑΘΔΤΑ ΚΑΛΟ 

ΣΑΚΑΣΑ ΣΑΚΑΣΖ 

ΘΟΤΣΡΟΤΙΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΔΟΠΑΡ 

(ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΡΟΔΟΤ) 



 

 

ΙΔΒΔΛΣΖ ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΘΤΠΡΗΑΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΘΑΡΑΓΘΟΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΘΡΖΣΗΘΟ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ 

ΛΣΔΡΔΙΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΚΑΤΡΟΛΗΘΟΙΑ ΠΔΣΡΟ 

ΚΑΤΡΟΛΗΘΟΙΑ ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ 

ΠΑΛΟ ΥΡΖΣΟ 

ΥΑΣΕΖΛΗΘΟΙΑ ΘΩΣΑ 

ΙΤΚΠΔΡΟΠΟΤΙΟ ΛΗΘΟ 

ΘΑΙΑΦΑΣΑ ΑΛΓΡΔΑ 

ASTOLFI NICK 

ΑΛΑΓΛΩΣΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΘΟΤΣΔΙΗΑΡΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ 

ΦΔΪΕΗΓΖ ΠΑΛΣΔΙΖ 

ΘΑΙΑΡΓΤΡΟ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

ΓΘΟΤΣΟΤΙΑ ΑΛΣΩΛΗΟ 

ΥΑΡΑΙΑΚΠΟΠΟΤΙΟ ΒΙΑΖ 

ΑΒΒΑΘΖ ΘΙΗΚΖ 

ΘΡΑΓΗΓΗΩΣΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 

ΘΑΙΗΘΑΛΣΕΑΡΟ ΗΓΛΑΣΗΟ 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΙΟ ΚΗΥΑΖΙ 

ΠΑΡΑΠΟΙΑ ΗΩΑΛΛΖ 

ΚΑΙΙΗΑΘΑ ΚΔΡΘΟΤΡΖ 

ΛΣΟΒΔΙΟΤ ΚΑΡΗΑ 

ΥΑΣΕΖ ΗΩΑΛΛΖ 

ΘΑΛΑΣΑ ΑΘΑΛΑΗΟ 

ΣΩΘΟ ΑΛΑΣΑΗΟ 

ΥΑΣΕΖΛΗΘΟΙΑ ΛΗΘΟΙΑΟ 

ΘΩΣΟΚΟΗΡΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 

PREVEL KEVIN 

ΠΔΣΡΑΙΗΑ ΠΤΡΟ 

ΣΑΚΑΣΑ ΓΖΚΖΣΡΖ 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

Με ηιμή 

 

 Ο Ανηιδήμαρτος Ρόδοσ Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
 & ηοσ ηοσ 

 Πρόεδρος ΔΟΠΑΡ Ροδιακού Οργανιζμού Αγώνων Νήζων Απόλλων Ρόδοσ 
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