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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΜΕ 600 ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ 11 ΧΩΡΕΣ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ EUROLYMP! 
 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
Σε ενημέρωση εφ’ όλης της ύλης εξελίχθηκε η συνέντευξη Τύπου της 
οργανωτικής επιτροπής του 28ου ATHENS EUROLYMP WEEK. Εκτός 
από την διοργάνωση ο πρόεδρος της Ε.Ι.Ο Αντώνης Δημητρακόπουλος, ο 
ταμίας Γιάννης Βασιλειάδης και ο τεχνικός σύμβουλος Γιώργος 
Σκλαβούνος αναφέρθηκαν στο Διεθνές  Κέντρο Ιστιοπλοΐας, τα 
οικονομικά της ομοσπονδίας, το θέμα Καραχάλιου και την «ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΩΝ» που θα βραβευτούν οι ιστιοπλόοι, οι οποίοι μέσα στο 2017 
κατέκτησαν 35 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 
 
Οι ιστιοδρομίες του EUROLYMP θα διεξαχθούν από 2 έως 8 Μαρτίου 
στον Σαρωνικό Κόλπο με τη συμμετοχή 600 αθλητών περίπου από 11 
χώρες. Πρόκειται για τις Ουκρανία, Ελβετία, Γερμανία, Σουηδία, 
Ουγγαρία, Κύπρος, Τουρκία, Μαλαισία, Κροατία, Σλοβακία και φυσικά η 
Ελλάδα.  
 
Ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες της διοργάνωσης και 
θεωρεί «μεγάλη επιτυχία τη συμμετοχή τόσων πολλών ξένων αθλητών», 
αρκετοί από τους οποίους θα έρθουν για να τεστάρουν το «Διεθνές Κέντρο 
Ιστιοπλοΐας». Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ε.Ι.Ο. «τους τρεις πρώτους 
μήνες της λειτουργίας του το Κέντρο έχει φιλοξενήσει ιστιοπλόους 11 
εθνικών ομάδων και η ομοσπονδία περιμένει πολλούς ακόμη από 
ολόκληρο τον κόσμο. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί η βοήθεια της 
Πολιτείας και διάφορων φορέων,  έτσι ώστε οι αθλητές να προπονούνται 
με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε θάλασσα και στεριά. Η χώρα μας, 
άλλωστε, θα έχει σημαντικά έσοδα και γι΄ αυτό επιβάλλεται να 
τακτοποιηθούν άμεσα κάθε είδους εκκρεμότητες.» 
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Επίσης ο πρόεδρος της Ε.Ι.Ο. απάντησε σε ερώτηση για την Βασιλεία 
Καραχάλιου κι αφού έπλεξε το εγκώμιό της ως αθλήτρια τόνισε ότι το 
«θέμα της έχει παραπεμφθεί στην πειθαρχική επιτροπή που είναι 
ανεξάρτητο όργανο». Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο «το θέμα 
έπρεπε να είχε λυθεί από τον όμιλο της Καραχάλιου», ενώ εξέφρασε την 
δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που το χειρίστηκε ο πρόεδρος της Ε.Ο.Ε κ. 
Καπράλος, για τον οποίο υπογράμμισε ότι «απέτυχε στην παρέμβασή του». 
 
Σε ερώτηση για το πόσες κατηγορίες είναι ο στόχος της Ελλάδας να 
εκπροσωπηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ο κ. 
Δημητρακόπουλος απάντησε:»Σίγουρα είναι 5 και πάμε για 7!». 
 
Ο Γιάννης Βασιλειάδης μίλησε για το κόστος της διοργάνωσης που «θα 
φτάσει τις 12.000 ευρώ» και σε γενικές γραμμές εξήγησε το πώς η 
ομοσπονδία διαχειρίζεται την επιχορήγηση και κάτω από δύσκολες 
συνθήκες τα βγάζει πέρα. 
 
Ο Γιώργος Σκλαβούνος αναφέρθηκε στο τεχνικό μέρος των αγώνων και 
εξήγησε ότι «στο πρώτο κομμάτι που αρχίζει την Παρασκευή οι 
ιστιοδρομίες θα γίνουν σε τέσσερις στίβους, ενώ την Κυριακή θα 
ξεκινήσουν οι ολυμπιακές κατηγορίες που ταυτόχρονα θα αποτελέσουν 
πρόκριση για την συγκρότηση των εθνικών ομάδων». 
 
Το EUROLYMP διοργανώνει η ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία σε συνεργασία με 
έξι ομίλους.  
 
Στην πρώτη φάση από 2 έως και 4 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι ιστιοδρομίες 
των διεθνών κατηγοριών Όπτιμιστ, 420, Λέιζερ 4,7 και Techno και από 4 
έως και 8 Mαρτίου θα γίνουν οι ολυμπιακές και παραολυμπιακές 
κατηγορίες, δηλαδή 470 ανδρών – γυναικών, Λέιζερ Στάνταρντ, Λέιζερ 
Ράντιαλ,  RSX ανδρών – γυναικών,  Hansa 2,3 – 303 και 2,4 mr. 
 
Πιο συγκεκριμένα ο Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης θα διοργανώσει τα 
Όπτιμιστ, ο Ν.Ο.Τ.Κ τα 420, ο Ν.Ο. Καλαμακίου τα Λέιζερ 4,7, ο 
Ν.Α.Ο.Β.Β. τα RSX ανδρών - γυναικών και τα Techno, ο Ν.Ο.Π.Φ τα 470 
ανδρών – γυναικών, τα 49er και τα ΦΙΝΝ και ο ΝΟΕ τα Λέιζερ 
Στάνταρντ, τα Λέιζερ Ράντιαλ, τα Hansa 2,3 και τα 2,4 mr. 
 
Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με αναφορά στην γιορτή της «ΒΡΑΔΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου στο 
Μουσείο Μπενάκη (της οδού Πειραιώς) στις 7.30 το απόγευμα.  
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