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Την 2η θέση στους Μεσογειακούς της Μερσίνας κατέκτησε ο 

Γιώργος Τζάνος, στο καράτε, κατά την 10η ημέρα των 

Αγώνων που ολοκληρώνονται σήμερα (Κυριακή) στην πόλη της 

Ανατολικής Τουρκίας. 

Ο 24χρονος πρωταθλητής μας έμεινε δεύτερος στην 

κατηγορία των 84 κιλών και στη συνέχεια δήλωσε: 

«Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος γιατί μπορούσα να 

πάω και καλύτερα. Είχα στόχο το χρυσό αλλά δυστυχώς δεν 

βγήκε αυτή τη φορά. Είναι ένα παιχνίδι και αυτό μας κάνει πιο δυνατούς για τη συνέχεια. Επόμενος 

στόχος μου είναι τα WORLD GAMES όπου καλούνται να παίξουν οι 8 καλύτεροι κάθε κατηγορίας από 

όλον τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους προπονητές μου Άρη Κραββαρίτη, 

Κώστα Γκουβούση και Γιάννη Κανέλλη, τους συναθλητές μου και όλο το αρχηγείο της ελληνικής 

αποστολής που μας στήριξε απίστευτα». 

Από τους άλλους αθλητές μας είχαμε: Τον Δημήτρη Τριανταφύλλη (-67κ.), την Βίκυ 
Κοσμίδου (-50κ.) και την Βίκυ Πανετσίδου (-67κ.) να κατατάσσονται στην 5η θέση, ενώ ο Νίκος 
Γιδάκος (-67κ.) και η Έλενα Χατζηλιάδου (+67κ.) ηττήθηκαν στον πρώτο αγώνα τους. 

Ο επανακάμψας (μετά την εγχείρηση στο γόνατο που υποβλήθηκε πριν έξι μήνες), Δημήτρης 
Τριανταφύλλης, για ένα σημείο δεν πέρασε στον τελικό και είπε στο samurai24: «Ήμουνα για τελικό. 

Απλά μου έλειπαν οι αγώνες». Πάντως, Κύπριος καρατέκα που παρακολούθησε τους αγώνες, μας 

έλεγε χαρακτηριστικά: «Σημασία έχει ότι οι ξένοι ξαναείδαν τον Τριανταφύλλη να αγωνίζεται. Τον 

υπολογίζουν και τον σέβονται. Ο Δημήτρης έφτασε μέχρι τον ημιτελικό όπου και έχασε από τον 

Μαροκινό αθλητή (4-3) και στη συνέχεια έπαιξε για 

την 3η θέση με τον αθλητή από την Αλγερία όπου 

και έχασε με 2-3 και κατετάγη στην 5η θέση». 

Τριανταφύλλης και Κοσμίδου είναι από 

τους πιο παλιούς στους Μεσογειακούς Αγώνες. 

Πήραν μέρος για τέταρτη φορά. Πρώτα έπαιξαν 

στην Τύνιδα το 2001. 
 

H ελληνική αποστολή: Δημήτρης 

Τριανταφύλλης, Βίκυ Πανετσίδου, Γιώργος Τζάνος, 

Νίκος Γιδάκος, Έλενα Χατζηλιάδου, Βίκυ Κοσμίδου μαζί με τον προπονητή Κώστα Γκουβούση.
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