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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ 

 ΟΙ 10 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 

Τεράστια επιτυχία σημείωσε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα το συνέδριο των Ομοσπονδιών που 

ανήκουν στην περιφέρεια της Μεσογείου (Group D) της παγκόσμιας ομοσπονδίας World Sailing (WS). 

Ήταν η πρώτη φορά στη Μεσόγειο που έγινε τέτοια συνάντηση και η πρωτοβουλία ανήκε στην ελληνική 

ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία η οποία διοργάνωσε την εκδήλωση. Ομόφωνα οι εκπρόσωποι των ξένων χωρών 

συνεχάρησαν την ελληνική πλευρά για την πρότασή της να υπάρχει κοινή γραμμή και γ’ αυτό 

αποφασίστηκε αυτό το συνέδριο να γίνει θεσμός. 

Σε αυτή τη σπουδαία διεθνή συνάντηση συμμετείχαν : Το μέλος του συμβουλίου της WS και 

εκπρόσωπος του Group D στο συμβούλιο της WS Τοτός Θεοδοσίου, η γεν. γραμματέας της κυπριακής 

ομοσπονδίας Αντωνία Χατζημιλτή, ο γεν. γραμματέας της γαλλικής ομοσπονδίας Bernard David, η 

γεν. γραμματέας της ισραηλινής ομοσπονδίας Smadar Pintov, ο εκπρόσωπος της ιταλικής ομοσπονδίας 

Riccardo Simoneschi , ο γεν. γραμματέας της ομοσπονδίας του Λιβάνου Rabih Salem και η πρόεδρος 

της τουρκικής ομοσπονδίας Ozlem Akdurak. Επιστολές στήριξης έστειλαν οι ομοσπονδίες του Σαν 

Μαρίνο, του Μονακό και της Μάλτας, ενώ τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης το παρόν έδωσε και ο 

πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας Kim Andersen. 

Την ΕΙΟ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Αντώνης Δημητρακόπουλος, η αντιπρόεδρος Νίκη Αναστασίου, ο 

γενικός γραμματέας Απόστολος Παπαθανασίου και ο ταμίας Ιωάννης Βασιλειάδης. Παρευρέθηκαν 

ακόμα ο έφορος εθνικών ομάδων Παντελής Παυλίδης, η έφορος χορηγιών και εκδηλώσεων Κική Σέρφα 

και τα μέλη της διοίκησης κ.κ Κακαλίκας, Παπαστεφάνου, Χριστόπουλος. 

Έγγραφο χαιρετισμό απηύθυνε η διευθύντρια του υφυπουργού αθλητισμού Ιωάννα Σεραφείμ. 

Τα θέματα συζήτησης -που διεξήχθη σε πολύ υψηλό επίπεδο -αφορούσαν τον τρόπο διοίκησης της 

παγκόσμιας ομοσπονδίας κι αν αυτός ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του αθλήματος, τα 

προβλήματα που δημιουργεί η απόφαση της ΔΟΕ για μείωση κατά 30 του αριθμού των ιστιοπλόων που 

θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, ζητήματα που αφορούν την περιοχή 

του Group D, αλλά και γενικότερα την ιστιοπλοΐα. Όπως το να σταματήσει το μονοπώλιο κατασκευής 

σκαφών και η λειτουργία των κλάσεων. Γι΄αυτό το θέμα η ΕΙΟ πρότεινε οι δηλώσεις συμμετοχής των 

αθλητών στους αγώνες να γίνονται μέσω των ομοσπονδιών, όπως συμβαίνει στην χώρα μας. Επίσης 
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συζητήθηκαν τρόποι αύξησης του τουρισμού μέσω του αθλήματος λόγω της γεωγραφικής θέσης των 

χωρών της περιφέρειας της Μεσογείου. 

Το Group D έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

1. Τα συνέδρια γίνονται θεσμός και θα διεξάγονται δύο φορές το χρόνο σε διαφορετική χώρα του 

Group κάθε φορά. Η επόμενη συνάντηση θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη και η μεθεπόμενη 

στην Κύπρο. 

2. Κάθε χρόνο θα γίνεται ένας μεγάλος αγώνας του Group D για νέους, επίσης σε διαφορετική χώρα 

κάθε φορά. 

Συμπέρασμα όλων των συμμετασχόντων ήταν ότι οι ομοσπονδίες της Μεσογείου θα δρουν πλέον από 

κοινού και ότι η Ιστιοπλοϊκή Μεσόγειος αποκτά κοινή και δυνατή φωνή με τη σύμπραξη των 10 

ομοσπονδιών της. 

Τις επόμενες ημέρες στο κανάλι της ΕΙΟ στο Youtube θα προβάλλονται οι εργασίες της διήμερης 

συνάντησης προς πλήρη ενημέρωση σωματείων και αθλητών.                                                           

 

 
 

 

 

 

 

ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 


