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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Eurobank Χορηγός των ιστιοπλόων 
Αιμιλίας Τσουλφά & Αριάδνης Σπανάκη 

 
Δεκαεπτά χρόνια (17) μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στην Ιστιοπλοΐα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Αθήνας το 2004, η Eurobank στηρίζει και πάλι τη χρυσή ολυμπιονίκη Αιμιλία Τσουλφά, η οποία έχει 
επιτύχει την πρόκριση για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο μαζί με την Αριάδνη 
Σπανάκη. 
 
Η Αιμιλία Τσουλφά, με δίδυμο τη συναθλήτριά της, Αριάδνη Σπανάκη, αγωνίζονται στην κατηγορία 
σκαφών 470 και βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για την εκπροσώπηση της χώρας 
μας στην Ιαπωνία. 
 
Για την Eurobank, η απόφαση στήριξης των δύο αθλητριών αποτελεί φυσική συνέχεια μιας παράδοσης 
που ξεκίνησε πριν 20 χρόνια και συνέδεσε την Τράπεζα με μεγάλους αθλητές και μεγάλες στιγμές του 
ελληνικού αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της Ιστιοπλοΐας, όπου η Eurobank συνέχισε ως Χρυσός 
Χορηγός και των χάλκινων ολυμπιονικών, Παναγιώτη Μάντη & Παύλου Καγιαλή, από το 2017. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Η Eurobank έχει επιλέξει να 
παίζει ενεργό και δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία και ειδικότερα στο χώρο του αθλητισμού. Η Αιμιλία 
Τσουλφά εκφράζει, για όλους εμάς στην Eurobank, το πρόσωπο της σκληρής προσπάθειας, της νίκης και 
της επιτυχίας. Είναι μεγάλη μας χαρά να καλωσορίζουμε και πάλι, όχι απλώς μια σπουδαία αθλήτρια που 
μετά από τόσα χρόνια επανέρχεται στον αγωνιστικό στίβο, αλλά και μια γυναίκα, μητέρα πλέον τριών 
παιδιών, η οποία συνεχίζει να εμπνέει και να διδάσκει πως η αγωνιστικότητα είναι σύμφυτη της 
ανθρώπινης υπόστασης. Θεωρούμε τιμή μας να στηρίξουμε και αυτή την προσπάθεια, η οποία 
διακρίνεται από αξίες με τις οποίες ταυτίζεται και η Τράπεζά μας.». 
 
Η χρυσή ολυμπιονίκης Αιμιλία Τσουλφά, ανέφερε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την  Eurobank για 
τη χορηγία της, εν όψει της συμμετοχής μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020. Είναι σημαντικό 
για εμάς και εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που δείχνει η Eurobank στα πρόσωπά μας, ιδιαίτερα στις 
δύσκολες συνθήκες που επικρατούν  λόγω της πανδημίας. Η συνεργασία μας αυτή βασίζεται στη σχέση 
εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια και χαιρόμαστε που βρίσκονται δίπλα μας 
άνθρωποι με κοινές αξίες για να στηρίξουν τις προσπάθειές μας.». 
 
Η Αιμιλία Τσουλφά, έχει συμμετάσχει σε τέσσερις (4) Ολυμπιακές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο που διεξάγονται φέτος. Έχει κατακτήσει τέσσερα (4) Παγκόσμια και 
τρία (3) Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ έχει αναδειχθεί ως καλύτερη γυναίκα ιστιοπλόος στον κόσμο 
το 2002 και το 2004, μαζί με την Σοφία Μπεκατώρου, από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας. 
 
Η Eurobank με αυξημένη αίσθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που πρέπει να επιδεικνύει κάθε 
σύγχρονη επιχείρηση, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και στο χώρο του αθλητισμού και στέκεται στο πλευρό 
των Ελλήνων αθλητών, που αγωνίζονται με συνέπεια και ήθος σε όλα τα στάδια της δύσκολης περιόδου 
της προετοιμασίας τους για τις διοργανώσεις, πιστεύοντας στη μεγάλη δυναμική του ελληνικού 
αθλητισμού για επιτυχίες και μεγάλες διακρίσεις. 
 
Η Eurobank παραμένει Μεγάλος Χορηγός όλων των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ, από το 2001, με την 
μακροβιότερη χορηγία στον ελληνικό αθλητισμό και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Επιπλέον, ήταν 
Αποκλειστικός Χορηγός του ασημένιου ολυμπιονίκη στα 10 χιλιόμετρα κολύμβησης ανοικτής 
θαλάσσης Σπύρου Γιαννιώτη, από το 2017, είναι Χρυσός Χορηγός και των χάλκινων ολυμπιονικών 
στην κατηγορία 470 Παναγιώτη Μάντη & Παύλου Καγιαλή, ενώ ως Αποκλειστικός Χορηγός, από το 
2001, στήριξε με συνέπεια τις προσπάθειες του διδύμου Σοφίας Μπεκατώρου - Αιμιλίας Τσουλφά, που 
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και συνέχισε στηρίζοντας και την 
πρωτοβουλία τους για διάδοση του αθλήματος στους νέους, μέσω του Προγράμματος «Ζήσε την 
Ιστιοπλοΐα»._ 
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