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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Τον δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου επισκέφθηκαν η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη
Αναστασίου και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Καμνής με αποκλειστικό θέμα συζήτησης
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όμιλοι της περιοχής με τις εγκαταστάσεις
τους. Συγκεκριμένα ο Ν.Α.Ο. Παλαιάς Φώκαιας «ο Πυθέας», εκπρόσωποι του οποίου
παρευρέθηκαν στη συνάντηση, διώκεται από τη λιμενική αρχή και την κτηματική
υπηρεσία του δημοσίου. Έχει κληθεί σε απολογία, απειλείται με βαριά πρόστιμα και
έξωση από τον χώρο που χρησιμοποιεί.
Ανάλογα είναι τα προβλήματα με τον Ν.Ο. Λαγονησίου, ο οποίος διατηρεί ένα μικρό
γραφείο στη Λεωφόρο Καλυβίων, αλλά οι προπονήσεις γίνονται εντός μεγάλου
ξενοδοχείου στην περιοχή. Τους δε καλοκαιρινούς μήνες οι υπεύθυνοι του ομίλου
αναζητούν άλλους θαλάσσιους στίβους για προπόνηση, διότι το ξενοδοχείο δεν μπορεί να
διαθέτει την παραλία του ταυτόχρονα στον
κόσμο και τους αθλητές.
Να σημειωθεί ότι και οι δυο όμιλοι
παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα κι έχουν
στο δυναμικό τους αθλητές και αθλήτριες με
επιτυχίες και συμμετοχές στις προεθνικές
ομάδες. Μόνο ο Ν.Α.Ο. Π. Φώκαιας «ο Πυθέας»
διαθέτει 70 ιστιοπλόους και 4 προπονητές,
οπότε ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί το
μέγεθος του προβλήματος που απασχολεί τους παράγοντες, τους αθλητές και τους γονείς
τους.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και δήλωσε στους παράγοντες της
Ομοσπονδίας ότι θα βοηθήσει οικονομικά και θα στηρίξει τους ομίλους σε ό,τι έχει να
κάνει με τις αρμοδιότητές του.

Τις επόμενες ημέρες η ΕΙΟ θα απευθυνθεί στα Υπουργεία Οικονομικών, Εμπορικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικης Πολιτικής, καθώς και στην ΚΕΔΕ ( Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας) προκειμένου να συντονιστούν και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι
ώστε να σωθούν οι όμιλοι και κατ’ επέκταση η ιστιοπλοΐα.
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