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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Tους αθλητές της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» Χρήστο 

και Παρασκευά Καλαϊτζόπουλο, οι οποίοι διακρίθηκαν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

Τεχνικής Κολύμβησης Ανδρών – Γυναικών, τίμησε σήμερα ο Δήμαρχος Εορδαίας 

Παναγιώτης Πλακεντάς. 

 

Με μία λιτή αλλά και συγκινητική τελετή ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς τίμησε 

σήμερα το πρωί τα δίδυμα αδέρφια Χρήστο και Παρασκευά Καλαϊτζόπουλο,  με αφορμή τις 

πρόσφατες διακρίσεις τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Ανδρών – 

Γυναικών, που έλαβε χώρα στο Τομσκ της Ρωσίας. Ο Δήμαρχος Εορδαίας τίμησε τον 18χρονο 

Χρήστο ο οποίος πήρε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των 200 μέτρων με διπλά πέδιλα και το 

ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα των 400 μέτρων με διπλά πέδιλα, ενώ ο αδερφός 

του Παρασκευάς Καλαϊτζόπουλος πήρε την 7η θέση και την 5η θέση στα αντίστοιχα αγωνίσματα. 

Τιμητική πλακέτα έλαβε και ο προπονητής Ιωάννης Δέλλιος, ο οποίος έχει μεγάλο μερίδιο στις 

συνεχιζόμενες διακρίσεις των δύο αθλητών από την Πτολεμαΐδα. 

 

Ο κύριος Πλακεντάς αφού ευχαρίστησε, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συγχαρητήρια, 

τους αθλητές της Αθλητικής Ακαδημίας «Δελφίνια», τόνισε την βεβαιότητα του ότι θα κάνουν ξανά 

περήφανους όλους τους κατοίκους της Εορδαίας με ανάλογες επιτυχίες στο Παγκόσμιο 
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Πρωτάθλημα Open Water τον Σεπτέμβρη στην Κολομβία, στο οποίο έχουν εξασφαλίσει ήδη την 

συμμετοχή τους, ενώ τους προέτρεψε να συνεχίσουν την σκληρή δουλειά. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας, οι 

προπονητές και οι αθλητές της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας «Δελφίνια» Πτολεμαΐδας 

δούλεψαν σκληρά, έτσι ώστε να ανταμείβονται με τέτοιου βεληνεκούς επιτυχίες. 

 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Νικολαΐδη, ο οποίος 

απέδωσε την τιμητική πλακέτα στον προπονητή κ. Δέλλιο, η Πρόεδρος της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας Άννα Καΐδου, καθώς και η εμφανώς συγκινημένη μητέρα των δύο 

αθλητών Μαρία Παπαντωνίου. 

 


