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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ 

 

 

Μεγάλη συζήτηση είχε γίνει το τελευταίο διάστημα στην ιστιοπλοΐα για τη διαδικασία 

των εσωτερικών προκρίσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο όπως ισχύει και 

εφαρμόζεται εδώ και 25 χρόνια και δεν υπήρχε το παραμικρό παράπονο η, πρόβλημα εκ 

μέρους αθλητών, προπονητών και ομίλων. 

 

Οι εσωτερικές προκρίσεις ολοκληρώθηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 470 της 

Πορτογαλίας μαζί με τις προκρίσεις της Ιταλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ.  

 

Τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο εξασφάλισαν στους άνδρες 

οι Παναγιώτης Μάντης - Παύλος Καγιαλής με διαφορά μόλις τεσσάρων θέσεων από 

τους Βασίλη Παπουτσόγλου – Ιωάννη Ορφανό στη Βιλαμούρα και στις γυναίκες οι 

Αριάδνη Παρασκευή Σπανάκη – Αιμιλία Τσουλφά οι οποίες ισοβάθμισαν με τις Μαρία 

Μπόζη – Ραφαηλίνα Κλωναρίδου σε σύνολο δυο διοργανώσεων ( η πρώτη ήταν το 

Athens International Sailing Week του 2019), όμως πήραν την πρόκριση λόγω 

καλύτερης θέσης στην Πορτογαλία (18 έναντι 20 των κοριτσιών από τη Θεσσαλονίκη). 

 

Η διοίκηση της ΕΙΟ συγχαίρει τους αθλητές και τις αθλήτριες που προκρίθηκαν στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένο σωματείο, που 

τώρα πανηγυρίζει,  με επιστολή του στην Ομοσπονδία είχε ζητήσει να μην διεξαχθούν 

εσωτερικές προκρίσεις. 

 

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα που θα εφαρμόσει η κατά 90% ανανεωμένη διοίκηση 

της ΕΙΟ οι αθλητές και αθλήτριες που δεν κατάφεραν να προκριθούν στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή οι Παπουτσόγλου, Ορφανός, Μπόζη, Κλωναρίδου, 

Φακίδη, Σκαρλάτου θα έχουν το ίδιο οικονομικό πρόγραμμα ενόψει της προετοιμασίας 

τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. 

 

Υ.Γ.: Η διοίκηση της ΕΙΟ ακόμα περιμένει τα πορίσματα των δυο οικονομικών 

ελέγχων που διέταξε η ΓΓΑ και σύμφωνα με εισαγγελική παραγγελία θα έπρεπε να της 

έχουν δοθεί. 
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