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Γιώργος Γερόλυμπος (πρόεδρος ΕΟΤΡΙ): 

«Μπορούμε και μόνοι μας» 

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου μπορεί και μόνη της. Παρά τη μηδενική 
επιχορήγηση από την Πολιτεία, εμείς καταφέρνουμε -χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία 
αλλά και την δουλειά όλων εκείνων που αγαπούν το άθλημα- να φιλοξενήσουμε 
σπουδαίες διεθνείς αγωνιστικές εκδηλώσεις στη χώρα μας».  

Τάδε έφη, Γιώργος Γερόλυμπος. Ο πρόεδρος της ΕΟΤΡΙ, λίγες ημέρες πριν το 
Ευρωπαϊκό Κύπελλο/Μεσογειακό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Λουτράκι (19 
Οκτωβρίου), δεν κρύβει την ικανοποίησή του για την προετοιμασία της διοργάνωσης, ενώ 
αναφέρθηκε και στον διπλό αγωνιστικό στόχο που υπάρχει για τα ελληνικά χρώματα 
στους συγκεκριμένους αγώνες. 

«Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο & Μεσογειακό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Λουτράκι, 
αποτελεί μια υπέρλαμπρη γιορτή για την Ελλάδα αλλά και για την Λουτρόπολη της 
Κορινθίας. Είναι από τους σημαντικότερους αγώνες -σε παγκόσμιο επίπεδο- μέσα στη 
χρονιά και είμαστε ενθουσιασμένοι που διοργανώνεται από τη χώρα μας. Σε μια τόσο 
δύσκολη χρονικά συγκυρία, εμείς, χωρίς τη βοήθεια της Πολιτείας, είμαστε πανέτοιμοι για 
να δείξουμε ότι το ελληνικό τρίαθλο, ξέρει και μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις 
διεθνούς κύρους. Κι αυτό χάρη σε όλους όσοι αγαπούν το άθλημα και βρίσκονται δίπλα 
του», τόνισε ο Γιώργος Γερόλυμπος, ο οποίος κατέχει και τον προεδρικό θώκο στην 
Μεσογειακή Επιτροπή Τριάθλου. 



Όσο για τους ελληνικούς αγωνιστικούς στόχους είπε ότι «ευελπιστούμε ότι θα 
πανυγηρίσουμε μια πρόκριση για τους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 που θα 
γίνουν στο Μπακού από τον αθλητή, Τζέιμς Χρόνη. Είναι ο τελευταίος αγώνας πρόκρισης 
και θεωρούμε ότι με λίγη τύχη ο αθλητής μας θα δώσει το παρών του χρόνου στη 
διοργάνωση του Αζερμπαϊτζάν. Εκτός των άλλων, ο ίδιος αθλητής όπως και οι υπόλοιποι 
Έλληνες τριαθλητές που συγκροτούν την ομάδα πρώτης γραμμής, θα διεκδικήσουν 
βαθμούς για την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο. Η διοργάνωση του Λουτρακίου είναι βαθμολογούμενη από την παγκόσμια 
ομοσπονδία και αυτό δίνει ένα έξτρα κίνητρο στους αθλητές μας για να βρεθούν όσο το 
δυνατόν πιο ψηλά στην τελική κατάταξη». 

 

 

 
Να θυμίσουμε ότι η διοργάνωση θα εκκινήσει στις 9:30 το πρωί της Κυριακής με το 

αγώνισμα της κολύμβησης. Θα ακολουθήσει η ποδηλασία στη κεντρική λεωφόρο του 
Λουτρακίου συνολικής απόστασης 20.1 χιλιομέτρων και θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα 
δρόμου (5χλμ.) που θα τερματίσει περίπου 2.5-3 ώρες αργότερα στη κεντρική πλατεία 
της Κορίνθου. Το Loutraki ETU Triathlon European Cup & Mediterranean 
Championship πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 
Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων και το Δήμο Κορινθίων. Επίσημοι 
υποστηρικτές είναι ο Τουριστικός οργανισμός ανάπτυξης και προβολής Λουτρακίου (LTO), 
η Μυθική Πελοπόννησος, η Ελληνική Αστυνομία Κορίνθου, το Λιμενικό Σώμα 
Λουτρακίου, το Πυροσβεστικό Σώμα Κορίνθου και η Ολυμπία Οδός. 
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