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ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΕΤΩΝ 10/04/22
Πειραιάς 05.04.22
Α.Π.72/Φ200

Πιστός στο ραντεβού με την ετήσια γιορτή της κωπηλασίας ο Όμιλος Ερετών, που
φέτος συμπληρώνει 137 χρόνια παρουσίας στον ελληνικό αθλητισμό, διοργανώνει για άλλη μια
χρονιά τους διασυλλογικούς αγώνες «Παύλος Δαμαλάς», προς τιμήν του εμπνευστή και
ιδρυτή του.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή 10 Απριλίου 2022, στο Ολυμπιακό
Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά, στο Μαραθώνα. Θα διαρκέσουν από τις 09:00 έως τις
14:00, ανάλογα με τον αριθμό των αγωνιστικών σειρών.
Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να πάρουν μέρος πάνω από 200 αθλητές όλων των
ηλικιών, οι οποίοι ανήκουν σε σωματεία από όλη την Ελλάδα. Επίσης, θα συμμετάσχουν και
περίπου 20 Βρετανοί κωπηλάτες.
Σημειώνεται, ότι οι αγώνες «Παύλος Δαμαλάς» διεξάγονται ανελλιπώς από το 1886, με
εξαίρεση το 2020 που δεν έγιναν λόγω της πανδημίας. Φέτος, είναι η πρώτη φορά που σε
πρόγραμμα διασυλλογικών αγώνων της Αττικής και της Νοτίου Ελλάδος, έχει περιληφθεί
και αγώνισμα με οκτάκωπο. Η οκτάκωπος, αποτελεί για πολλούς το σημαντικότερο αγώνισμα
στην κωπηλασία, τουλάχιστον όσον αφορά το θέαμα που προσφέρεται, με τις υψηλότατες
ταχύτητες που αναπτύσσει η συγκεκριμένη βάρκα, το συγχρονισμό που απαιτεί από τους 8
κωπηλάτες και το εντυπωσιακό θέαμα.
Η συμμετοχή στους αγώνες της ερχόμενης Κυριακής, αναμένεται να αποτελέσει μια καλή
δοκιμασία για τα πληρώματα των σωματείων που θα πάρουν μέρος στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα. Τόσο οι αθλητές που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό
Κωπηλατοδρόμιο, αποκτώντας πολύτιμες κωπηλατικές εμπειρίες, όσο και οι εμπειρότεροι
αθλητές με παγκόσμιες διακρίσεις, θα δείξουν για άλλη μια φορά το πλούσιο ταλέντο τους.
Η είσοδος του κοινού στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά θα είναι ελεύθερη, με τα ισχύοντα
πρωτόκολλα για τον Covid-19.

Ο 'Ομιλος Ερετών
Ιδρυτής του ιστορικού Ομίλου Ερετών, του αρχαιότερου εν ζωή αθλητικού σωματείου της
χώρας και των Βαλκανίων, είναι ο Παύλος Δαμαλάς που τιμάται κάθε χρόνο με τη
διοργάνωση του ομώνυμου αγώνα. Ήταν το 1885, όταν ο Παύλος Δαμαλάς, συγκέντρωσε μία
ομάδα από 51 επιφανείς Πειραιώτες και υλοποίησε μαζί τους την ιδέα της δημιουργίας ενός
κωπηλατικού σωματείου. Ανάμεσά τους ο τότε δήμαρχος Πειραιά (και πρωτοπόρος της
εκβιομηχάνισης του Πειραιά) Θ. Ρετσίνας, ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, ο στρατηγός
Χατζηανέστης κ.ά.
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Στον ίδιο χώρο γίνονται έως και τώρα μαθήματα κωπηλασίας για όλες τις ηλικίες και εκτίθεται
πλούσιο ιστορικό και μουσειακό κωπηλατικό υλικό. Στην υπεραιωνόβια ιστορία του και
ειδικότερα από το 1923 και μετά, ο Όμιλος Ερετών έχει διασώσει ιστορικές λέμβους,
πολύτιμα κειμήλια, έγγραφα και ντοκουμέντα των 137 ετών λειτουργίας του, όπου
παράλληλα με την αθλητική ιστορία καταγράφονται διαχρονικά και τα κοινωνικά δεδομένα, αλλά
και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Ο Όμιλος Ερετών έχει βραβευτεί πολλές φορές για το έργο του, όπως με το χρυσό
μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ αθλητές του έχουν διακριθεί σε Ολυμπιακούς
Αγώνες και Παγκόσμια πρωταθλήματα.
Χορηγοί Αγώνων:

-Δήμος Πειραιά
-Lion Rental S.A. "SIXT RENT A CAR"
-Propeller CLUB
Υποστηρικτές:
-Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
-Παναττική Ομ/νδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ)
-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
(Τηλ.Επικοινωνίας: 2104521424)
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Ο Όμιλος Ερετών ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα του Γεωργίου Α΄ και του παραχωρείται χώρος
στο «Λιμένα Κανάρη» του Πειραιά (σημερινός Λιμένας Ζέας), όπου το 1888 κτίζεται το κτίριο
στο οποίο στεγάζεται μέχρι και σήμερα και έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως
«χώρος διατηρητέας ιστορικής μνήμης».
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