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Έναπξη τος Πανεςπωπαϊκού Ππωταθλήματορ Κωπηλασίαρ στο
Ολςμπιακό Κέντπο Μαπαθώνα
Το Ίδρσμα «Σηαύρος Νιάρτος» ζηηρίζει σπερήθανα ηη διοργάνωζη

Τν Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα Κσπειαζίαο, πνπ δηνξγαλώλεηαη θέηνο ζηελ Διιάδα, «αλνίγεη» ζην
Κέληξν Κσπειαζίαο θαη Καλόε ηνπ Σρνηληά, ηνλ πιένλ ζύγρξνλν θαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ
θσπειαηηθό ζηίβν ζηελ ρώξα, ζηηο 18 Σεπηεκβξίνπ. Οη αγώλεο ζα δηαξθέζνπλ ηξεηο εκέξεο (19-21
Σεπηεκβξίνπ) θαη πξόθεηηαη λα ζπγθεληξώζνπλ ζηελ ρώξα πεξηζζόηεξνπο από 600 αζιεηέο θαη
αζιήηξηεο, από 42 θξάηε.
Η Διιεληθή Κσπειαηηθή Οκνζπνλδία Φηιάζισλ Ναπηηθώλ Σσκαηείσλ, πνπ ηδξύζεθε ην 1927 θαη
αξηζκεί ζήκεξα πεξηζζόηεξα από 40 ζσκαηεία από όιε ηε ρώξα, ζα θαισζνξίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γηεζλή Οκνζπνλδία Κσπειαζίαο (FISA), ηνπο ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο ζηηο Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Μαξαζώλα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεζκεύζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε
Γηεζλήο αξρή, ελόςεη ηεο δηνξγάλσζεο. Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ έρεη θαηαξηίζεη ε Κσπειαηηθή
Οκνζπνλδία, νη πξνθξηκαηηθνί αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 19
Σεπηεκβξίνπ, ελώ νη επαλαιεπηηθνί θαη νη ηειηθνί ζα ιάβνπλ ρώξα ζηηο 20 θαη 21 Σεπηεκβξίνπ,
αληίζηνηρα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα δηνξγαλώζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1893 ζηελ
Ιηαιία, έπεηηα δηαθόπεθε ην 1973 γηα πεξίνδν ηξηώλ δεθαεηηώλ θαη επαλαιεηηνύξγεζε σο ζεζκόο, ην
2006, καξηπξώληαο ηελ θπζηθή αλάγθε ησλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο λα αγσλίδνληαη θνληά ζην πγξό
ζηνηρείν.
Τν Ίδξπκα «Σηαύξνο Νηάξρνο», ππεξήθαλνο ππνζηεξηθηήο ηεο Διιεληθήο Κσπειαηηθήο Οκνζπνλδίαο,
έρεη αλαιάβεη ηε κεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Παλεπξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα,
ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ αγώλσλ (photo finish, ρξνλνκέηξεζε, εμαγσγή απνηειεζκάησλ), θαζώο θαη
ηα έμνδα παξαγσγήο ησλ κεηαιιίσλ. Δπίζεο, ζην παξειζόλ, ην Ίδξπκα έρεη εγθξίλεη δσξεά, κε ζθνπό
ηε δεκηνπξγία δύν θσπειαηηθώλ θέληξσλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε Χαιθίδα, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο
αζιεηηθήο δσήο ηεο πεξηθέξεηαο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δσξεά πξόο ηελ Διιεληθή
Κσπειαηηθή Οκνζπνλδία Φηιάζισλ Ναπηηθώλ Σσκαηείσλ, είλαη δηαζέζηκεο θαη ζηνλ ηζηνρώξν:
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Το Ίδρσκα «Σηαύρος Νηάρτος» είλαη δηεζλής θοηλωθειής οργαληζκός, ο οποίος αλαιακβάλεη
δραζηερηόηεηες ζε ηέζζερης, θσρίως, ηοκείς: θοηλωληθή πρόλοηα, παηδεία, σγεία, ηέτλες θαη ποιηηηζκό,
δίλοληας ηδηαίηερο βάρος ζε προζπάζεηες οη οποίες αθορούλ ζηα ιηγόηερο προλοκηούτα ζηρώκαηα ηοσ
πιεζσζκού, κε έκθαζε ζε προγράκκαηα ποσ αθορούλ ζε παηδηά θαη ειηθηωκέλοσς. Πραγκαηοποηεί,
επίζες, δωρεές ζε κε θερδοζθοπηθούς οργαληζκούς αλά ηολ θόζκο θαη σποζηερίδεη επίιεθηα
προγράκκαηα, αρθεηά από ηα οποία προάγοσλ, δηαηερούλ θαη ζσληερούλ ηελ ειιεληθή ποιηηηζηηθή
θιερολοκηά θαη ηελ παράδοζε. Από ηο 1996 κέτρη ζήκερα, ηο Ίδρσκα «Σηαύρος Νηάρτος» έτεη εγθρίλεη
ηε δηάζεζε ποζού US$ 334.594.887, κε 1.561 δωρεές ζε 85 θράηε αλά ηολ θόζκο, ζε δηάθοροσς κε
θερδοζθοπηθούς οργαληζκούς.
Το Γηοηθεηηθό Σσκβούιηο ηοσ Ιδρύκαηος αποηειείηαη από ηοσς: Φίιηππο Νηάρτο, Σπύρο Νηάρτο, Αλδρέα
Γραθόποσιο, Donald Harrison, Kurt Arnold, Peter Sprenger, Jeffrey Brinck. Σηελ Διιάδα έτεη ζσζηαζεί
Σσκβοσιεσηηθή Δπηηροπή ποσ έτεη ως ζθοπό ηες λα ερεσλά όιο ηολ ειιαδηθό τώρο θαη λα προηείλεη
προς τρεκαηοδόηεζε κε θερδοζθοπηθούς θορείς. Η Σσκβοσιεσηηθή Δπηηροπή, ηες οποίας Δπίηηκος
Πρόεδρος είλαη ο θύρηος Κωλζηαληίλος Γραθόποσιος, αποηειείηαη από ηοσς: Γηώργο Αγοσρίδε Πρόεδρο, Δσηύτηο Βορίδε, Γεράζηκο Γηαλλόποσιο, Κωλζηαληίλο Ιορδαλίδε, Παλαγηώηε Κοσιοσβάρε,
Άδωλη Κύροσ, Άλλα Ποσζθούρε-Reiche, Πρωηοπρεζβύηερο Θωκά Σσλοδηλό, Διέλε Τρηαληαθσιιίδε.
Σηελ Διιάδα, Δθηειεζηηθός Γηεσζσληής θαη Γρακκαηέας ηες Διιεληθής Σσκβοσιεσηηθής Δπηηροπής είλαη ο
Δπακεηλώλδας Φαρκάθες.
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