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Η Λευκάδα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων ήταν 
ο επόμενος σταθμός της ΕΙΟ στα πλαίσια των περιφερειακών 
συνδιασκέψεων με τους ομίλους όλης της χώρας μετά την 
επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους.  
 
Διοργανωτής της σύσκεψης του περασμένου Σαββάτου ήταν ο Ν.Ο. 
Λευκάδας και παρευρέθηκαν όλοι οι όμιλοι που έχουν 
δραστηριότητα. Την ΕΙΟ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Αντώνης 
Δημητρακόπουλος, η αντιπρόεδρος Αγγελική Βεντουρή Σέρφα, η 
γενική γραμματέας Νίκη Αναστασίου, ο έφορος υλικού Γιώργος 
Παπαστεφάνου και το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος συντονιστής 
Περιφερειών Απόστολος Παπαθανασίου.  
 
Σημαντική παρουσία στη σύσκεψη είχε ο Κώστας Καλογερόπουλος, 
πρόεδρος του Ι.Ο Πατρών, μέλος της ΕΑΘ και μέλος της Υγειονομικής 
Επιτροπής της ΕΙΟ με την ιδιότητα του διευθυντή παθολογίας του 
ΠΕΔΥ Πάτρας. Ανέλυσε το υγειονομικό πρωτόκολλο για τις 
προπονήσεις και τους αγώνες και απάντησε σε όλα τα θέματα που 
απασχολούν τους εκπροσώπους των σωματείων. 
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Όπως και τις προηγούμενες φορές το κλιμάκιο της ΕΙΟ συνόδευσε ο  
Ολυμπιονίκης μας Τάσος Μπουντούρης, ο οποίος τοποθετήθηκε για 
το άθλημα γενικότερα και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των 
σωματείων για ό,τι χρειαστούν και μπορεί να βοηθήσει. 
 

  
 
Στον Ν.Ο Λευκάδας ήταν και πολλοί αθλητές και αθλήτριες στους 
οποίους οι παράγοντες της ομοσπονδίας τους ανέλυσαν τι ακριβώς 
ισχύει με το υγειονομικό πρωτόκολλο και τους εξήγησαν τι σημαίνει 
για τους ίδιους να τηρήσουν πιστά τους κανόνες προσωπικής 
υγιεινής.  
 
Τις επόμενες ημέρες η ΕΙΟ ετοιμάζει διαδικτυακό σεμινάριο για το 
υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα μεταδοθεί και σε live streaming, έτσι 
ώστε οι πάντες να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. 



 
Για μια ακόμη φορά οι εκπρόσωποι των ομίλων εξέφρασαν την 
απόλυτη στήριξή τους στο Δ.Σ. της ΕΙΟ που με τις προσπάθειες όλων 
κατάφερε να ανεβάσει την ελληνική ιστιοπλοΐα στη 2η θέση του 
προγράμματος αξιολόγησης ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ» της ΓΓΑ. Οι όμιλοι 
και η διοίκηση της ΕΙΟ έδωσαν την υπόσχεση ότι στη νέα τετραετία θα 
εργαστούν ακόμα πιο σκληρά, ώστε να ανεβάσουν το άθλημα στην 
1η θέση, όπως και του αξίζει. 
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