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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΒΑΡΗ: ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΩ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ, ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΕ 

 

Τα RSX γυναικών είναι η 6η κατηγορία που η Ελλάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Κατερίνα Δίβαρη είναι η αθλήτρια που πήρε 
την πρόκριση στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και, μάλιστα, 
θα είναι η ιστιοπλόος που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο κορυφαίο αθλητικό 
ραντεβού του πλανήτη. 

Έχουν προηγηθεί τα RSX ανδρών, τα ΦΙΝΝ, τα Λέιζερ Ράντιαλ και τα διθέσια 
πληρώματα στα 470 ανδρών και 470 γυναικών. Συνολικά 8 αθλητές και αθλήτριες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες απ’ 
όλα τα αθλήματα έχουν εξασφαλίσει 25 αθλητές. Οι 10 είναι από την κολύμβηση και 
οι 8 από την ιστιοπλοΐα. Όπως ακριβώς είναι και η θέση των ομοσπονδιών στο 
πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ» της ΓΓΑ. 

Η Κατερίνα Δίβαρη είναι από τα νέα αστέρια 
της ελληνικής ιστιοπλοΐας και γι’ αυτό η 
ομοσπονδία έχει επενδύσει πάνω της. 
Άρχισε να ξεχωρίζει από το 2016 στην 
Κύπρο που κατέκτησε στα RSX το χρυσό 
μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
Νεότητας. Την ίδια χρονιά στην Ιταλία πήρε 
το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Νεότητας στα Techno. Το 
2017 στην Γαλλία κατέκτησε το αργυρό 
μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
Νεότητας στα Techno 293 Plus, το 2018 

στην ίδια κατηγορία πήρε το αργυρό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεότητας 
της Ιταλίας και το 2018 στους  Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας της Αργεντινής 
τερμάτισε 5η επίσης στην ίδια κατηγορία. 

Η 20χρονη ιστιοπλόος του Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας δήλωσε: «Έγινε μια μεγάλη 
προσπάθεια με δύσκολες συνθήκες λόγω και της πανδημίας. Ακόμα δεν το έχω 
συνειδητοποιήσει. Ούτε μπορώ να περιγράψω ακριβώς τα συναισθήματά μου. Η 
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χαρά που αισθάνομαι είναι τόσο μεγάλη. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, 
τη μητέρα μου που ήταν συνεχώς δίπλα μου, τον πατέρα μου που με καθοδηγούσε 
από το σπίτι, την Ομοσπονδία, τον όμιλό μου, την ΕΟΕ και όσους πίστευαν και 
πιστεύουν σε εμένα. Είναι τιμή μου που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο». 

Ο προπονητής της Δίβαρη, ο Ζαν Μαρκ Φάντης, στάθηκε στο αγωνιστικό κομμάτι και 
δήλωσε: «Ήταν ένας δύσκολος αγώνας με όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποστολή 
της Κατερίνας δεν ήταν εύκολη, διότι οι περισσότερες αθλήτριες ταξιδεύουν συχνά κι 
έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Η Κατερίνα, όμως, τα κατάφερε μια χαρά. Είχε έρθει πιο 
νωρίς στη Πορτογαλία για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα και βρισκόταν 
σε πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση. Έχει έλλειψη από αγώνες με τη 
συμμετοχή μεγάλου στόλου. Σε υψηλό επίπεδο μετράνε πολύ οι στόλοι. Η Κατερίνα 
ήταν συγκεντρωμένη στον στόχο της, είχε σταθερότητα και γρήγορα πήρε διαφορά. 
Όλα πήγαν πρίμα». 
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