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Στις 60 έφθασαν οι συμμετοχές για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας 
κατηγορίας νέων, των σκαφών 470. 
Συμμετοχές από όλα τα μέρη του κόσμου, που υποδηλώνουν αφ’ ενός μεν την 
εμπιστοσύνη των ιστιοπλόων στην οργανωτική δεινότητα του Ναυτικού Ομίλου 
Θεσσαλονίκης ( το 2007 είχε οργανώσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κλάσης), αφ’ 
ετέρου φανερώνουν την εξάπλωση των 470, ως διθέσιο σκάφος πολύ προσιτό στους 
ιστιοπλόους. 
Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν τους αγώνες, ο πρόεδρος του Ν.Ο.Θ 
Βασίλης Φέσσας, έκανε αναφορά στην ιστορία του ομίλου, στην εμπειρία των 
στελεχών του σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και στους ιδιαίτερους δεσμούς του 
με τα σκάφη 470. 
Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Λάζαρος Τσαλίκης αναφέρθηκε στην 
αρωγή που τυγχάνει φέτος η διοργάνωση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, τη 
Νομαρχία Θεσσαλονίκης, τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς και 
γενικότερα την προσοχή που δόθηκε σε μία  διοργάνωση που καθιστά τη 
Θεσσαλονίκη πόλο έλξης όχι μόνο για τους εκπροσώπους από όλο τον κόσμο αλλά 
και μεταδίδοντας ευαισθησία στους Θεσσαλονικείς για το άθλημα της ιστιοπλοΐας. 
Εκ μέρους της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ο έφορος Θεσσαλονίκης 
Θανάσης Πατητάρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Ν.Ο.Θ θα τα καταφέρει για 
άλλη μια φορά με την ομοσπονδία να είναι στο πλευρό του και η εκπρόσωπος του 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης σύμβουλος σε θέματα νεολαίας Χριστίνα Κελεσίδου 
αναφέρθηκε στην τουριστική ανάπτυξη της διοργάνωσης άμεσα συνδυασμένη με τη 
Θεσσαλονίκη, το Θερμαϊκό και τον αθλητισμό. 
Ο Ν.Ο.Θ επέλεξε για τη θέση του προέδρου της επιτροπής αγώνων το Θανάση 
Παπαντωνίου ο οποίος με θητεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και του 
Πεκίνου αναφέρθηκε αποκλειστικά στο θαλάσσιο στίβο τονίζοντας πως θα βασισθεί 
στην εμπειρία των στελεχών και στη σύμπνοια που υπάρχει μεταξύ των ιστιοπλόων 



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η προτροπή του παγκόσμιου πρωταθλητή των 470 
και νυν ομοσπονδιακού προπονητή Ανδρέα Κοσματόπουλου να δοθεί βαρύτητα 
στους αγώνες, γιατί τα νέα αυτά παιδιά χρειάζονται την υποστήριξη των Μ.Μ.Ε. 
«Προσπαθώ να πείσω τους ιστιοπλόους της ομάδας μας ότι το μετάλλιο δεν είναι 
αυτοσκοπός αλλά δυστυχώς για να γίνει δημοσιογραφικός ντόρος πρέπει να το 
πάρουν. Αυτό κάποτε στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξει, να αποδίδεται βαρύτητα 
στο γεγονός, στην πολιτισμικότητά του και συνολικό κέρδος μετά τους αγώνες. 
Για παράδειγμα εγώ περίμενα μία διαφορετική προσέγγιση του γεγονότος με τον 
τουρισμό. Μείνετε κοντά στα νέα παιδιά. Άλλωστε ως αθλητές, με εσάς, έχουμε 
μία ιδιαίτερη οικογενειακή σχέση». 
 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 Ξεκίνησε σήμερα το κάμπ προετοιμασίας όπως προανήγγειλε ο 
ομοσπονδιακός προπονητής Ανδρέας Κοσματόπουλος. Την πρεμιέρα 
παρακολούθησαν 14 ιστιοπλόοι σε θεωρία και πράξη, ενώ η Ελληνική ομάδα 
θα συμπληρωθεί το Σάββατο με την άφιξη και των υπόλοιπων ιστιοπλόων. 

 Άρχισε η άφιξη των ξένων αποστολών. Πρώτο σκάφος ήταν αυτό από τη 
Βουλγαρία με τους Λαζάροφ - Τότεφ και δεύτερο ένα γερμανικό σκάφος με 
την παγκόσμια πρωταθλήτρια ( 2005 ) των σκαφών  Όπτιμιστ Τίνα Λούτς. 
Το σκάφος ήρθε οδικώς από τη Γερμανία με οδηγό τη μητέρα της Λούτς. 
 

 
 

Από το γραφείο Τύπου του ομίλου 
 
 


