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Για να υποδεχτεί τους Ολυμπιονίκες κωπηλάτες της Τσιάβου, Τζιάλλα και Τσίλη

Αν στη σύγχρονη Ελλάδα υπήρχαν ακόμα τείχη τότε σίγουρα τα Γιάννινα και η Ηγουμενίτσα
θα τα γκρέμιζαν για να υποδεχτούν την Αλεξάνδρα Τσιάβου το Γιώργο Τζιάλλα και τον
Γιάννη Τσίλη που κατάφεραν να φτάσουν πολύ ψηλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου. Από τη στιγμή όμως που τη σημερινή εποχή δεν συνηθίζεται το γκρέμισμα των
τειχών, αντ' αυτού στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στα Γιάννινα και την Ηγουμενίτσα για την
υποδοχή των δικών μας Ολυμπιονικών.

Στο Αεροδρόμιο τους περίμενε πλήθος κόσμου, μέλη των οικογενειών τους, συγγενείς,
φίλοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήμων Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας. Στην
υποδοχή παραβρέθηκε σύσσωμος ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, το σωματείο μέσα από το
οποίο ξεκίνησαν τη διαδρομή τους στους κωπηλατικούς στίβους οι Γ. Τσίλης και Γ.
Τζιάλλας. Η Διοίκηση του Ν.Ο.Ι. με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ. Σωτήρη Στάμο,
προπονητές και φυσικά δεκάδες αθλητές και φίλοι των δύο Γιαννιωτόπουλων έσπευσαν να
τους καλωσορίσουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.
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Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη των τριών Ολυμπιονικών, οι οποίοι
δέχθηκαν τις αγκαλιές και τα συγχαρητήρια όλων των παρευρισκομένων και τις επευφημίες
εκ μέρους συναθλητών αλλά και οπαδών τους.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τον τόπο μας, για τους Έλληνες, επειδή εκπροσωπήσαμε την
Ελλάδα. Εύχομαι πραγματικά να σας κάναμε να ξεχαστείτε, έστω για λίγο, απ' όσα
συμβαίνουν γύρω μας», δήλωσε κατά την άφιξή της στο Αεροδρόμιο η Αλεξάνδρα Τσιάβου.
Σχολιάζοντας την υποδοχή σημείωσε πως «αυτή τη φορά μας άξιζε και την περιμέναμε και
ελπίζαμε γι' αυτήν».

Όλο τον κόσμο που έσπευσε χθες να τους υποδεχθεί ευχαρίστησε ο Γιώργος Τζιάλλας.
«Είχαμε μια τρομερή συμπαράσταση στο Λονδίνο, μέσω μηνυμάτων, αφού δεν μπορούσαμε
αλλιώς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη θέση που πήραμε και ελπίζω στο μέλλον να
δώσουμε κι άλλες χαρές στους Έλληνες», τόνισε.

Ο Γιαννιώτης Ολυμπιονίκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τους γονείς του που
στέκονται όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του.

Τον κόσμο που βρέθηκε στο Αεροδρόμιο ευχαρίστησε από την πλευρά του και ο Γιάννης
Τσίλης. «Είμαστε πολύ συγκινημένοι και πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα που φέραμε
στην πατρίδα μας γιατί περνάει δύσκολες μέρες και το χρειαζόταν. Κάναμε τα πάντα για
να κατακτήσουμε μετάλλιο, αλλά δεν το καταφέραμε, κυρίως λόγω κάποιων συγκυριών. Δεν
πειράζει όμως, η ζωή συνεχίζεται, κοιτάμε μπροστά και πάμε για ακόμα μεγαλύτερες
επιτυχίες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Μετά την υποδοχή στο Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων οι Ολυμπιονίκες, καθώς και ο κ.
Παλαιοπάνος επιβιβάστηκαν σε τζιπ της 8ης Μεραρχίας και συνοδεία δυνάμεων της
Αστυνομίας οδηγήθηκαν μπροστά στο Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων, όπου τους περίμεναν
μικροί αθλητές με σημαίες και από κει με πανηγυρική πομπή μεταφέρθηκαν στην Κεντρική
Πλατεία.

Στην Πλατεία υποδέχθηκε τους Τσίλη και Τζιάλλα (η Τσιάβου αναχώρησε άμεσα για την
Ηγουμενίτσα) ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, αντιπεριφερειάρχες,
δημοτικοί σύμβουλοι κα φυσικά πλήθος κόσμου. Μετά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου,
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πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πόλης μας, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ της
Ελλάδας και των αθλητών από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο κ. Καχριμάνης πρόσφερε στους δύο κωπηλάτες καθώς και στον κ. Παλαιοπάνο συμβολικά
δώρα. «Σας ευχαριστούμε γιατί μας κάνατε περήφανους. Δοξάσατε την Ήπειρο», τους είπε
ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας με νόημα πως «εκτός απ' τα κουπιά χρειάζεται κι ένας
ούριος άνεμος για να φτάσεις στην επιτυχία».

«Είναι μεγάλη τιμή για τους ίδιους τους αθλητές αλλά και για όλους εμάς, για την Ήπειρο,
για την Ελλάδα το ότι στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. Και μόνο η συμμετοχή αυτή καθεαυτή ενός
αθλητή στην Ολυμπιάδα είναι μια εξαιρετική τιμή», δήλωσε από την πλευρά του
συγκινημένος ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Ι. κ. Σωτήρης Στάμος. Συνεχίζοντας ανέφερε πως
«σήμερα είναι μία μεγάλη στιγμή για εμάς και για τους αθλητές. Είναι μία από τις
μεγαλύτερες στιγμές στη ζωή τους και πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι για τους κόπους
τους και υπερήφανοι γιατί είναι από τους λίγους σ' αυτό τον πλανήτη που κατέκτησαν τον
επίζηλο τίτλο του Ολυμπιονίκη».

Συγχαρητήρια και από τους πολιτικούς

Τα συγχαρητήρια του στην Τσιάβου και τη συναθλήτριά της Χριστίνα Γιαζιτζίδου έδωσε και
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλογιάννης. «Ευχαριστούμε πολύ για την
μεγάλη συγκίνηση μας προσφέρατε» λέει ο κ. Καλογιάννης, ο οποίος συγχαίρει επίσης τους
Γιώργο Τζιάλλα και Γιάννη Τσίλη καθώς και τους συναθλητές τους Στέργιο Παπαχρήστο και
Γιάννη Χρήστου, για την 4η θέση. «Η επιτυχία σας στέλνει σε όλους τους Έλληνες μήνυμα
ελπίδας και αισιοδοξίας».

Νωρίτερα την Τετάρτη η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού Κυριακή Γιαννακίδου, υποδέχθηκε
στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» την Αλεξάνδρα Τσιάβου και την Χριστίνα Γιαζιτζίδου, οι
οποίες επέστρεψαν από το Λονδίνο με το χάλκινο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων,
όπως και τους υπόλοιπους αθλητές της κωπηλασίας που διακρίθηκε στους Ο.Α., ανάμεσά
τους και το πλήρωμα της τετράκωπου ανδρών, που βρέθηκε μια ανάσα από την κατάκτηση
ενός ακόμη μεταλλίου για την ελληνική κωπηλασία.

Σε δηλώσεις της, η κ. Γιαννακίδου, τόνισε τα εξής: «Σήμερα υποδεχθήκαμε τα δύο μας

3/4

Η Ήπειρος γκρέμισε τα τείχη της
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελης
Τετάρτη, 08 Αύγουστος 2012 15:25 -

κορίτσια, την Αλεξάνδρα Τσιάβου και την Χριστίνα Γιαζιτζίδου, που μας έφεραν το χάλκινο
μετάλλιο, όπως και τα παιδιά της τετράκωπου, που πήραν την τέταρτη θέση, αλλά και τους
υπόλοιπους αθλητές της αποστολής που έκαναν καλή εμφάνιση.
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