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ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Η ΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 

 

Τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα επισκέφθηκε 
χθες αντιπροσωπεία της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με επικεφαλής την 
πρόεδρο Νίκη Αναστασίου και την παρουσία του μέλους του Δ.Σ της ΕΙΟ 
Λάμπη Τσουκαλά. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο υπεύθυνος του τμήματος 
αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ Θοδωρή Λιάπης. 

Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
όλοι οι ναυτικοί όμιλοι της χώρας με τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων τους. 
Σε καθημερινή, σχεδόν, βάση, ο ιστιοπλοϊκός κόσμος βιώνει διωγμούς, 
απειλές για κατεδαφίσεις, πρόστιμα, δεσμεύσεις λογαριασμών προέδρων και 
άλλων υπεύθυνων των σωματείων κι ένα σωρό άλλα θέματα.  

Αποτέλεσμα όλων αυτών πολύ σύντομα θα είναι η δραματική συρρίκνωση των 
ομίλων με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον ενός από τα ομορφότερα 
αθλήματα που έχει χαρίσει στη χώρα μας αμέτρητες διεθνείς επιτυχίες σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε 
μεγάλα διεθνή event. 

Η Νίκη Αναστασίου και ο Λάμπης Τσουκαλάς ενημέρωσαν αναλυτικά τον 
Δημήτρη Κουτσούμπα για το τι ακριβώς συμβαίνει και το συνολικό πλαίσιο 
που ισχύει με τις εγκαταστάσεις των σωματείων και εισέπραξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον από τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ. 

Από τη συζήτηση προκύπτει ότι η μοναδική λύση πρέπει να είναι πολιτική με 
μια νομοθετική ρύθμιση που θα προστατεύει τους ομίλους και φυσικά θα 
ψηφιστεί απ’ όλες τις πτέρυγες της βουλής.  

 

 



 

 

Μόνο έτσι θα δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη δεκάδων ναυτικών ομίλων, 
των μελών τους, των αθλητών, των γονιών τους, των προπονητών και όσων 
ασχολούνται με την ιστιοπλοΐα.  

Διαφορετικά, αν δεν λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις 
των ομίλων η ιστιοπλοΐα κινδυνεύει να καταντήσει μόνο τουριστική… 

 

                                                                  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      


