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ΜΕ 13 ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΥΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΕΘΝΗ 

ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΜΑ 

 

 

 

Για την πρώτη της μεγάλη αποστολή σε πολύ σημαντική διεθνή διοργάνωση 

ετοιμάζεται η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Πρόκειται για τον μεγάλο αγώνα των 

ολυμπιακών κατηγοριών που θα διεξαχθεί στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα το διάστημα 2 

με 9 Απριλίου. 

 

Θα είναι η πρώτη φορά που οι Ελληνες ιστιοπλόοι των εθνικών ομάδων θα βρεθούν 

αντιμέτωποι με ξένους αθλητές και αθλήτριες πολύ υψηλού επιπέδου στις νέες 

ολυμπιακές κατηγορίες. Κι αυτό διότι η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

πριν έναν χρόνο δεν επέτρεψε στους αθλητές μας να δουλέψουν επισταμένα με τις 

νέες κατηγορίες σκαφών.  

 

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ο συγκεκριμένος αγώνας έχει τεράστια σημασία για την 

ελληνική ιστιοπλοΐα γενικότερα. Ουσιαστικά θα είναι ένα πολύ γερό τεστ για τους 

αθλητές μας και τους προπονητές τους. Να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται και τι 

πρέπει να βελτιώσουν ενόψει των μελλοντικών τους υποχρεώσεων και ιδιαίτερα των 

ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πρωταθλημάτων που θα ακολουθήσουν. 

 

Η πλήρως ανανεωμένη διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας είναι πανέτοιμη για 

την αποστολή και, μάλιστα, έχει σχεδιάσει οι αθλητές και οι αθλήτριές μας να λάβουν 

μέρος σε προπονητικά καμπ που θα προηγηθούν στην Πάλμα. Η ΕΙΟ περιμένει να 

εισπράξει άμεσα από την Γ.Γ.Α. μέρος της τακτικής επιχορήγησης, έτσι ώστε να 

καλύψει τα έξοδα των ιστιοπλόων των εθνικών ομάδων που φτάνουν τις 33.000 ευρώ. 

Παράλληλα, η Ομοσπονδία περιμένει και την έκτακτη επιχορήγηση για την αγορά 

σκαφών στις νέες κατηγορίες. 

 

Η ελληνική αποστολή ανά κατηγορία θα αποτελείται από τους εξής ιστιοπλόους, 

μεταξύ των οποίων είναι Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές 

Ευρώπης: 

 

 



 

 

470  MIXED  

Βασίλης Παπουτσόγλου – Ραφαηλίνα Κλωναρίδου (Ν.Ο. Π. Φαλήρου/ Ν.Ο. 

Θεσσαλονίκης) 

Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος – Μελίνα Παππά (Ι.Ο.Π.) 

 

NACRA 17  

Ιορδάνης Πασχαλίδης – Μυρτώ Παπαδοπούλου (Ν.Ο. Θεσσαλονίκης/Ι.Ο.Π.) Φωτ. 

 

ILCA 7  

Δημήτρης Παπαδημητρίου (Ν.Ο. Βουλιαγμένης) 

Γεώργιος Παπαδάκος (Ν.Ο Ειρήνης Φιλίας) 

Πάτροκλος – Θεόδωρος Τσαραμύρσης ( Ι.Ο.Π) 

Αναστάσιος Παναγιωτίδης ( Ν.Ο. Θεσσαλονίκης) 

 

ILCA 6 

 Μαρία Βλάχου (Ν.Ο. Αμφιθέας) 

 

IQFOIL 

Λεωνίδας Τσορτανίδης ( Ν.Ο Άνδρου) 

Δανάη Ποντίφηξ ( Ν.Ο. Βουλιαγμένης)     

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ   

 

 

 


