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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U13 ΣΤΑ ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΠΌΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ! 

 

Έναν πολύ μεγάλο αγώνα θα φιλοξενήσει ο Βόλος και συγκεκριμένα ο 
Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες σε συνεργασία με την ΕΙΟ. Πρόκειται για το 

πανελλήνιο πρωτάθλημα U13 της κατηγορίας Οπτιμιστ, το οποίο θα 
είναι αφιερωμένο στα πυρόπληκτα παιδιά της Εύβοιας!  

Είναι το πρώην πανελλήνιο κύπελλο 11χρονων το οποίο αναβαθμίστηκε 
σε πρωτάθλημα και θα διεξάγεται κάθε χρόνο. 

 

Οι διοργανωτές είναι πανέτοιμοι και οι συμμετοχές αναμένεται να 
ξεπεράσουν τις 200. Από αυτόν τον αγώνα θα προκύψει η εθνική ομάδα 

Οπτιμιστ U13 που θα αποτελείται από 5 αγόρια και 5 κορίτσια.  
 

Αυτά τα παιδιά θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα U16 που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου στον 

όρμο της Αναβύσσου. 
 

Λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος η διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας απευθύνει μήνυμα στους αθλητές και τις αθλήτριες που 

θα λάβουν μέρος, έτσι ώστε στο περιθώριο του αγώνα να προσφέρουν 
από ένα δώρο στα πυρόπληκτα παιδιά της Εύβοιας. 

 
Το μήνυμα της ΕΙΟ αναφέρει: «Προς τους μικρούς ιστιοπλόους μας, 

αγόρια και κορίτσια, που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Optimist U13. 
 

Γεια σας, παιδιά. 
 

Ξεκινώντας το ταξίδι σας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο, 
εκτός από τα σκάφη και τα πανιά σας, μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας 

και ένα δώρο για τα πυρόπληκτα παιδιά της Εύβοιας. 
 

Δεν έχει σημασία τι δώρο θα είναι αυτό. Αρκεί να είναι χρήσιμο. Ούτε η 
ποσότητα έχει σημασία. Σημασία έχει να αποδείξουμε ότι τα έχουμε 

έγνοια. Αυτό περισσότερα απ’ όλα έχουν ανάγκη τα παιδιά που έζησαν 
την φρίκη των πυρκαγιών. Ότι είμαστε δίπλα τους και δίνουμε 
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υπόσχεση να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να 
συμπαρασταθούμε και να στηρίξουμε την επιστροφή τους σε μια 

σχετική κανονικότητα . 
 

Κι ακόμη να υπενθυμίσουμε ότι οι ιστιοπλόοι δίνουν τη δική τους μάχη 
ενάντια στην κλιματική κρίση που είναι υπεύθυνη και για τις 

καταστροφικές πυρκαγιές. Μάχη μέσα στον στίβο τους  για την 
προστασία και διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος». 

  
 

                                                        ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


