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ΘΕΜΑ: Κολυμβητικός διάπλους Ρόδου-Καστελόριζου 

 

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Γιώργο 

 

ο δημότης Φυλής Σπύρος Χρυσικόπουλος σκοπεύει να πραγματοποιήσει ένα 

σύγχρονο άθλο που είναι να καλύψει κολυμπώντας την απόσταση από το Φαληράκι 

της Ρόδου μέχρι το Καστελόριζο. Η απόσταση αυτή είναι περί τα 72 ναυτικά μίλια, η 

μεγαλύτερη που κολύμπησε ποτέ Έλληνας και μια από τις μεγαλύτερες αποστάσεις 

συνεχούς κολύμβησης παγκοσμίως. 

 

 Το μήνυμα του εγχειρήματος είναι ότι το ανατολικότερο νησιωτικό όριο της 

Χώρας, δηλαδή το Καστελόριζο, δεν είναι απομονωμένο κι ότι είναι τόσο 

κοντά μας, ώστε να μπορεί κανείς να φτάσει εκεί από τη Ρόδο κολυμπώντας. 

 Η προσπάθεια έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου 2018, ημερομηνία 

που μπορεί να μεταβληθεί από τις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο ήδη από τώρα 

ο αθλητής έχει καλύψει στο Κολυμβητήριο των Άνω Λιοσίων την απόσταση, 

χωρίς να παραγνωρίζεται ότι οι συνθήκες στη θάλασσα είναι εντελώς 

διαφορετικές.  

 Ο Δήμος Φυλής θεωρεί ότι η προσπάθεια αυτή αναδεικνύει τη σημασία της 

νησιωτικότητας για την Ελλάδα κι ως εκ τούτου πρέπει να αποτελέσει 

αντικείμενο συλλογικής προσπάθειας με επικεφαλής το Υπουργείο 

Νησιωτικής Πολιτικής και την ΚΕΔΕ και συμπαραστάτες τους Δήμους 

Ρόδου, Καστελόριζου και Φυλής. Συμμέτοχοι της προσπάθειας θα είναι και οι 

Δήμοι στους οποίους ο κολυμβητής θα προετοιμαστεί σε συγκεκριμένες μέρες 

κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Εξυπακούεται ότι η υποστήριξη ενός πολύ απαιτητικού κολυμβητικού προγράμματος 

προετοιμασίας απαιτεί σημαντικό οικονομικό κόστος, το οποίο ειδικά οι Δήμοι 

δυσκολεύονται να καλύψουν λόγω κυρίως των κανόνων του Δημόσιου λογιστικού. 

Γι’ αυτό και θα απαιτηθεί η προσέλκυση χορηγών οι οποίοι θα αναλάβουν: 

 

 Την ιατρική παρακολούθηση της υγείας του αθλητή και το κόστος των 

ιατρικών εξετάσεων 



 Την κάλυψη των αναγκών φυσικοθεραπείας 

 Την προμήθεια συμπληρωμάτων διατροφής 

 Την προμήθεια εξειδικευμένου αθλητικού υλικού  

 Το κόστος των διαφόρων μετακινήσεων και της φιλοξενίας στη Ρόδο, στο 

Καστελόριζο και στις άλλες πόλεις όπου το αθλητικό πρόγραμμα προβλέπει 

διαστήματα προετοιμασίας. 

Σημαντική παράμετρο της όλης προσπάθειας αποτελεί η επικοινωνιακή της ανάδειξη. 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εξεύρεση χορηγού επικοινωνίας ο οποίος θα 

αναλάβει την κάλυψη της διαδρομής με συνεργείο, σκηνοθέτη και με υποβρύχιες 

λήψεις ώστε να καταστεί δυνατή η προβολή του στο εξωτερικό.  

Επειδή νομίζω ότι αυτά μπορούν να καλυφθούν χορηγούς, με το προσωπικό σου 

κύρος και το αυτοδιοικητικό και πολιτικό σου εκτόπισμα, σε παρακαλώ ανέλαβέ το 

προσωπικά, γιατί πρόκειται για έναν άθλο, από έναν φιλόδοξο νέο αθλητή που 

αδυνατεί να αντιμετωπίσει το κόστος. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ 

ΔΙΑΘΕΣΗ. 

Από την πλευρά σου θα χρειαστούν μερικά τηλεφωνήματα κι εν συνεχεία προτείνω 

να αναλάβει το συντονισμό μια ολιγομελής Επιτροπή στην οποία να πάρουν μέρος ο 

Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ Βαγγέλης Πάνου, ο Γενικός μου Αργύρης 

Αργυρόπουλος κι εκπρόσωποι των συναδέλφων από τη Ρόδο και το Καστελόριζο.  

Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να αναλάβουμε αυτό το εγχείρημα γιατί τα οφέλη θα 

είναι πατριωτικά, ηθικά και επικοινωνιακά, από την άποψη ότι θα στρέψουν τα φώτα 

της δημοσιότητας στο ακριτικό Καστελόριζο, που είναι το απώτερο όριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εξυπακούεται ότι ο Δήμος Φυλής και ο αθλητής είναι ανοικτοί σε κάθε πρόταση που 

θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτυχία του εγχειρήματος.  

Επισυνάπτεται βιογραφικό του αθλητή. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


