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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SOS ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Περιοδεία σε οκτώ ναυτικούς ομίλους της Κρήτης έκανε την περασμένη
εβδομάδα η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου συνοδευόμενη από τον
σύμβουλό της για την ανάπτυξη των ολυμπιακών κατηγοριών στην
Περιφέρεια Αντώνη Δημητρακόπουλο.
Συγκεκριμένα οι δύο παράγοντες της Ομοσπονδίας επισκέφθηκαν τον
Ι.Ο. Αγίου Νικολάου, τον Ν.Ο. Σητείας, τον Ν.Ο. Μαλίων, τον Ν.Ο.
Τυμπακίου, τον Ι.Ο. Ηρακλείου, τον Ο. Ιστιοσανίδων Ηρακλείου, τον Ι.Ο.
Ρεθύμνου και τον Ι.Ο Χανίων.
Η συζήτηση με τις διοικήσεις των σωματείων ήταν εφ’ όλης της ύλης και
επικεντρώθηκαν σε δύο σοβαρά θέματα που τους απασχολούν. Όπως,
βέβαια, και τους ομίλους όλης της χώρας.

(Η Φωτογραφία είναι από τη συνάντηση των παραγόντων της ΕΙΟ με
τους υπεύθυνους του Ι.Ο.Αγίου Νικολάου)

Το πρώτο έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις τους. Με εξαίρεση τον Ι. Ο.
Χανίων που πληρώνει ενοίκιο στο ΤΑΙΠΕΔ, οι υπόλοιποι όμιλοι είναι
στον αέρα, διότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση η, έστω ένα
παραχωρητήριο που να τους καλύπτει και να αισθάνονται ασφάλεια.
Το δεύτερο είναι η έλλειψη προπονητών. Οι υπεύθυνοι των ομίλων
αδυνατούν η, δυσκολεύονται αφάνταστα να βρουν επαγγελματίες
προπονητές, με φυσικό επακόλουθο να δημιουργείται τεράστιο
πρόβλημα με την ομαλή λειτουργία τους.
Παρ’ όλα αυτά οι διοικήσεις και τα μέλη των ομίλων της Κρήτης δεν το
έβαλαν κάτω μετά το κλείσιμο του αθλητισμού λόγω της πανδημίας κι
έχουν ξεκινήσει από την αρχή. Δειλά δειλά, βέβαια, δεδομένου ότι δεν
είχαν καθόλου έσοδα από Σχολές, προπονητικά καμπ κι άλλες
δραστηριότητες. Είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν και να μην
επιτρέψουν να γυρίσει η ιστιοπλοΐα στο παρελθόν όταν το άθλημα ήταν
περιορισμένο σε ελάχιστους ομίλους με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Αυτό, άλλωστε, είναι και το μεγάλο στοίχημα της διοίκησης της ΕΙΟ που
καθημερινά καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες έτσι ώστε η
ιστιοπλοΐα να είναι ένα ανοικτό άθλημα για όλους και να
δραστηριοποιούνται νόμιμα και με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
ναυτικοί όμιλοι σε ολόκληρη την Ελλάδα.
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