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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΜΕΙΝΕ Ο ΚΙΜ ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ WORLD SAILING ΣΤΗΝ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 
Στη «Βραδιά των Πρώτων» και στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας που τίμησε με την 

παρουσία του αναφέρθηκε ο Κιμ Αντερσεν στην καθιερωμένη μηνιαία επικοινωνία του 

με την παγκόσμια ιστιοπλοϊκή κοινότητα (ομοσπονδίες, κλάσεις, αθλητές κ.λ.π).  

Ο Δανός πρόεδρος της world sailing εκφράστηκε με θερμά λόγια για την ελληνική 

ιστιοπλοΐα, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι έκανε ειδική αναφορά στον 

υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη για την υποστήριξή του στο άθλημα. 

Στην μηνιαία ενημέρωσή του προς την παγκόσμια ιστιοπλοϊκή κοινότητα ο Κιμ Αντερσεν 

αναφέρει τα εξής : « Είχα (επίσης) την ευχαρίστηση να επισκεφτώ την Ελληνική 

Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για την τελετή απονομής των βραβείων στους κορυφαίους 

ιστιοπλόους του 2017 στην Αθήνα. Σε μια βραδιά που επικεντρώθηκε στο να τιμήσουμε 

τους  ιστιοπλόους μας, ήταν πραγματικά εμπνευσμένο όχι μόνο να επικροτήσουμε τα 

επιτεύγματα των αθλητών μας αλλά και να δούμε τον ενθουσιασμό νέων ταλαντούχων 

ιστιοπλόων, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να παραδώσουν τα βραβεία στους 

ήρωές τους!  

Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς κορυφαίους αθλητικούς 

αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Αξιότιμου Γιώργου Βασιλειάδη – Υπουργού 

Αθλητισμού της Ελλάδας. Ήταν απίστευτα υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός για την 

ιστιοπλοϊκή κοινότητα και το μέλλον του αθλήματός μας.  

Και την επόμενη μέρα την πέρασα  παρουσιάζοντας την αποστολή της World Sailing 

μπροστά στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η οποία 

περιλάμβανε περίπου 100 ομίλους ιστιοπλοΐας – έμαθα επιτόπου ότι η Ελλάδα έχει πλέον  
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εξασφαλίσει υποστήριξη για ένα πρόγραμμα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ που δείχνει ισχυρή 

αφοσίωση για την ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ και υποστήριξη των ομίλων». 

 

( Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ»  

 

 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 


