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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΙΜ ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΙΟ

Ευχαριστήρια επιστολή στην διοίκηση της ΕΙΟ και προσωπικά στον
πρόεδρό της Αντώνη Δημητρακόπουλο έστειλε ο Κιμ Άντερσεν. Ο
πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ιστιοπλοϊας ευχαρίστησε τους
Ελληνες παράγοντες για την φιλοξενία τους πριν λίγες μέρες στην Αθήνα
και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σύντομα η χώρα μας θα είναι σε θέση
να διοργανώσει έναν μεγάλο διεθνή αγώνα υπό την αιγίδα της παγκόσμιας
ομοσπονδίας.
Αναλυτικά η επιστολή του Κιμ Άντερσεν αναφέρει τα εξής:
«Αγαπητέ Πρόεδρε,
Ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε να με καλωσορίσετε τόσο φιλόξενα και για
το ενδιαφέρον σας για την Παγκόσμια Ομοσπονδία, καθώς και για την ισχυρή
αφοσίωση και την υποστήριξή σας.
Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογό μας, ο
οποίος- αισθάνομαι- ότι άγγιξε πολλά από τα μείζονα ζητήματα για την πρόοδο της
ιστιοπλοΐας. Πιστεύω ότι καλύψαμε τα κύρια ερωτήματα και τις ανησυχίες σας όσον
αφορά στους σημαντικούς στόχους της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας.
Ειδικότερα, επισημαίνω ότι είχατε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη δομή της
διακυβέρνησης και το γεγονός ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία λειτουργεί σύμφωνα με
το αγγλικό δίκαιο, σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό είναι ένα πολύ
ενδιαφέρον θέμα, το οποίο διατυπώνει το ερώτημα εάν η παρούσα δομή
διακυβέρνησης είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες συνθήκες. Πρέπει, επίσης, να είναι

ένα σημαντικό ζήτημα για το Mid-Year Meeting και θα ήθελα να τονίστε αυτό το
ζήτημα, δεδομένου ότι είναι πλέον ανάγκη να τεθεί τώρα.
Το ενδιαφέρον και η επιθυμία να φιλοξενήσετε διεθνείς διοργανώσεις είναι πολύ
ευπρόσδεκτα. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα πρέπει να διευκρινίσουμε τη δομή του
Παγκοσμίου Κυπέλλου προκειμένου να την κάνουμε να λειτουργήσει σωστά τόσο για
τους ιστιοπλόους όσο για και τους διοργανωτές, δημιουργώντας την ίδια στιγμή
εμπορική αξία για τους ιστιοπλόους και την Παγκόσμια Ιστιοπλοΐα.
Παρακαλώ ελέγξτε με το γραφείο τις διαδικασίες υποβολής αιτήματος για τα
σημαντικά παγκόσμια events – δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχετε τον ιδανικό
χώρο και μεγάλη εμπειρία για να αναλάβετε μια τέτοια διοργάνωση.
Απόλαυσα πολύ τη συντροφιά σας και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την
φιλοξενία . Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε σύντομα.»
Με θερμούς χαιρετισμούς
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