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Τάουνσεντ (Bolton Equities Black Spoke) 
και Γιάκουμπ Ότρουμπα (ATT Investments)
O Λόγκαν Κάρι της Bolton Equities Black 
Spoke πέρασε τη γραμμή του τερματισμού 
μαζί με το μεγάλο γκρουπ σε 2:56.20 και 
διατήρησε με άνεση τη λευκή φανέλα για 
τον καλύτερο νέο (Κ23) ποδηλάτη, την 
οποία φορούσε από την πρώτη μέρα του 
Γύρου. Αυτό ήταν το... σουβενίρ από το φε-
τινό Γύρο για την ομάδα από τη Νέα Ζη-
λανδία, η οποία πέρυσι είχε κατακτήσει τη 
γαλάζια φανέλα με τον Άαρον Γκέιτ.
Όσον αφορά την ελληνική Εθνική ομάδα, 
ψηλότερα όλων στη γενική κατάταξη βρέ-
θηκε ο Γιώργος Μπούγλας, στην 34η θέση, 
48΄΄ πίσω από τον Λεϊτάο.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών:
Γιούρι Λεϊτάο: «Είμαι πολύ χαρούμενος. 
Έγινε μεγάλη μάχη όλες αυτές τις μέρες. 
Δείξαμε ότι έχουμε δυνατή ομάδα, δεν θα 
μπορούσα να κερδίσω τον αγώνα χωρίς 
την υποστήριξή τους. Όταν ο Γκέιτ πήρε 
το μπόνους, απέκτησε το πάνω χέρι, αλλά 
από την άλλη πλευρά η Bolton Equities 
Black Spoke μάς... βοήθησε, ανέλαβαν 
αυτοί να πιάσουν τους αθλητές που είχαν 
«ξεκολλήσει».
Στην ευθεία έπρεπε απλώς να σπριντάρω. 
Στον τελευταίο λόφο είχα δύο δικούς μου 

Ε
κπληκτικό, δραματικό και συνάμα 
συναρπαστικό ήταν το φινάλε στον 
ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας. 
Η γαλάζια φανέλα, δηλαδή η νίκη 

στον αγώνα, κρίθηκε κυριολεκτικά στα τε-
λευταία μέτρα του τέταρτου και τελευταίου 
ετάπ, με τον Γιούρι Λεϊτάο της Caja Rural 
να είναι ο θριαμβευτής.
Ο 24χρονος Πορτογάλος, ο οποίος πριν 
από τον Γύρο Ελλάδας δεν είχε πανηγυ-
ρίσει νίκη στην καριέρα του, κατάφερε με 
δυνατό σπριντ στον λιθόστρωτο κεντρικό 
δρόμο της Αρχαίας Ολυμπίας να τερματί-
σει δεύτερος στο ετάπ, οριακά πίσω από 
τον Στάνισλαβ Ανιολκόφσκι της Human 
Powered Health και να πάρει τα πολύτιμα 
έξι δευτερόλεπτα που τον έφεραν ψηλότερα 
από όλους στη γενική κατάταξη. Μια δεύ-
τερη θέση που του χάρισε και την κόκκινη 
φανέλα, το έπαθλο για τον πρώτο στη βαθ-
μολογία των πόντων.
Τα μπόνους δευτερόλεπτα ήταν απαραίτη-
τα στον Λεϊτάο, καθώς στα 32,2 χιλιόμε-
τρα από την εκκίνηση στην Costa Navarino 
και συγκεκριμένα στη Μαραθόπολη, ο 
μεγάλος ανταγωνιστής του για τη ΔΕΗ 
γαλάζια φανέλα, Άαρον Γκέιτ της Bolton 
Equities Black Spoke, είχε κερδίσει ένα 
δευτερόλεπτο με την τρίτη θέση στο πρώ-
το ενδιάμεσο σπριντ, ισοφαρίζοντας τον 
χρόνο του αντιπάλου του και διατηρώντας 
ένα πλεονέκτημα μόλις 17 χιλιοστών του 
δευτερολέπτου (από τον πρόλογο).
Κάτοχο σε σχέση με την προτελευταία μέρα 
του αγώνα, δεν άλλαξε ούτε η πορτοκαλί 
φανέλα, αλλά ούτε και η λευκή.
Ο ποδηλάτης της Εθνικής ομάδας της Κύ-
πρου, Ανδρέας Μιλτιάδης, με εντυπωσια-
κή προσπάθεια και αφού υπερκέρασε τον 
Αμερικανό Τάιλερ Στάιτς έκανε δικούς 
του τους έξι πόντους από το κατηγορίας 2 
σπριντ ανάβασης στον Πύργο Τριφυλίας, 
εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πορ-
τοκαλί φανέλα από τα πρώτα 15 χιλιόμε-
τρα του ετάπ.
Με τη δεύτερη θέση στο σπριντ στη Μαρα-
θόπολη, ο Μιλτιάδης πλασαρίστηκε πολύ 
ψηλά και στη γενική κατάταξη (6ος), πίσω 
από τους Λεϊτάο, Γκέιτ, Ανιολκόφσκι, Ρόρι 
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και δεν χρειάστηκε να πάω πολύ γρήγο-
ρα. Στην κατηφόρα οι συναθλητές μου 
επιτάχυναν μέχρι τα τελευταία 400 μέτρα 
και πρόλαβα να πιάσω τον Γκέιτ.
Στο τελικό σπριντ δεν κατάφερα να πάρω 
τη νίκη στο ετάπ, αλλά κερδίσαμε τη γενική 
κατάταξη κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. 
Πριν από το Γύρο δεν πίστευα ότι θα μπο-
ρούσα να κερδίσω ετάπ και τον Γύρο, ήταν 
αδιανόητο για εμένα. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι πολύ σημαντικό για όλη την ομάδα».
Στάνισλαβ Ανιολκόφσκι: «Ήταν καλή 
μέρα για εμάς, έγινε πολύ καλή δουλειά 
από την ομάδα μου. Και στο τρίτο ετάπ με 
βοήθησαν πολύ, αλλά εγώ δεν είχα εμπι-
στοσύνη στις δυνάμεις μου. Σήμερα τα 
καταφέραμε! Ήταν μία πολύ ωραία μέρα 
σε μία πολύ ωραία χώρα, την Ελλάδα. Στο 
σπριντ, που ήταν πολύ γρήγορο, κατέβα-
λα μεγάλη προσπάθεια για να περάσω 
μπροστά. Την πρώτη μέρα δεν μας βγήκε 
ό,τι είχαμε προγραμματίσει, αλλά είμαστε 
γενικά ικανοποιημένοι».
Ανδρέας Μιλτιάδης: «Ως Κύπριος είμαι 
πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι 
στην Ελλάδα σε αυτό το ιστορικό μέρος, την 
Αρχαία Ολυμπία. Ευχαριστήθηκα τον Γύρο 
πάρα πολύ. Ήρθα εδώ έχοντας βλέψεις για 
τη γενική κατάταξη, ήμουν τέταρτος στον 
Πρόλογο και τελικά κατέκτησα την πορτο-
καλί φανέλα, ύστερα από τις συγκυρίες που 
με ευνόησαν τη δεύτερη μέρα, στο ετάπ στο 
Ηράκλειο. Είμαι χαρούμενος που είμαι και 
6ος στη γενική και ελπίζω να λάβω μέρος 
στο Γύρο Ελλάδας και το 2024».
Λόγκαν Κάρι: «Προσπαθήσαμε για το 
μπόνους, το πήραμε και ενισχύσαμε την 
αυτοπεποίθηση μας. Είχαμε πλάνο για τον 
τερματισμό, αλλά προφανώς δεν λειτούρ-
γησε, αν και βάλαμε τον Γκέιτ σε θέση για 
το τελικό σπριντ. Τα παιδιά της Caja Rural 
έκαναν εξαιρετική δουλειά, δεν υπήρχε 
κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνου-
με από τη δική μας πλευρά. Είμαι πολύ 
χαρούμενος που κατάφερα να κρατήσω 
μέχρι το τέλος τη λευκή φανέλα. Εκπληκτι-
κό το συναίσθημα να βρίσκεσαι εδώ στην 
Αρχαία Ολυμπία».

Θρίαμβος Λεϊτάο στον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο 2023

Μνημόνιο Συνεργασίας της UEFA με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος
τηγικές προκλήσεις του ευρωπαϊκού ποδο-
σφαίρου αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, 
το δίκτυο και τους πόρους ενός καινοτόμου 
πρωτοπόρου όπως η ESA και να διερευνή-
σουμε κοινές συνεργασίες για τη δημιουργία 
σχετικών και απτών λύσεων. Αυτή η συνερ-
γασία υπογραμμίζει επίσης τη φιλοδοξία της 
UEFA να καλλιεργήσει νέους τύπους συνερ-
γασιών για να προσαρμοστούμε ακόμη πιο 
γρήγορα ως απάντηση στις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις μας», δήλωσε ο 
διευθυντής οικονομικής βιωσιμότητας και 
έρευνας της UEFA, Αντρέα Τραβέρσο. Ο 
Ευρωπαϊκός ΟργανισμόςΔιαστήματος, που 
ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στο Παρίσι, 
είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός 22 
κρατών μελών-ανάμεσά τους και η Ελλάδα- 
αφιερωμένος στην ειρηνική εξερεύνηση και 

Η 
UEFA ανακοίνωσε σήμερα την 
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασί-
ας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμός 
Διαστήματος (ESA), την πρώτη 

που έγινε ποτέ μεταξύ του οργανισμού που 
ασχολείται με την εξερεύνηση του διαστή-
ματος και ενός αθλητικού οργανισμού. 
«Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει στην 
UEFA να επωφεληθεί από το δίκτυο και την 
τεχνογνωσία της ESA για την αντιμετώπιση 
βασικών προκλήσεων και τη δημιουργία 
νέων ευκαιριών στο ποδόσφαιρο μέσω και-
νοτόμων λύσεων», αναφέρει χαρακτηριστι-
κά η ιστοσελίδα της UEFA.
«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία 
με την ESA θα φέρει απίστευτη αξία στην 
UEFA. Είναι ένας τρόπος για να αντιμετω-
πίσουμε ορισμένες από τις βασικές στρα-
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χρήση του διαστήματος προς όφελος όλων. 
Η ESA δραστηριοποιείται σε κάθε τομέα του 
διαστημικού τομέα, φέρνοντας τα οφέλη της 
στους ανθρώπους στην καθημερινή ζωή, 
καθώς και στις επιχειρήσεις.
«Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε 
την UEFA καθώς εισάγει διαστημική και-
νοτομία στις επαγγελματικές ποδοσφαιρικές 
διοργανώσεις. Η ESA έχει ισχυρό ιστορικό 
προώθησης της καινοτομίας και της αντα-
γωνιστικότητας στην Ευρώπη και αυτή η 
νέα συνεργασία θα επιτρέψει στους επαγ-
γελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους να 
αξιοποιήσουν το εκτεταμένο δίκτυο τεχνο-
γνωσίας της ESA», δήλωσε ο αναπληρωτής 
Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ολοκλη-
ρωμένων Εφαρμογών στην ESA, Χαβιέρ 
Μπενεντίκτο.


