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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ 7η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Tεράστια επιτυχία σημείωσε στην Πρέβεζα  η πρώτη συνάντηση της νεοσυσταθείσας 

7ης Περιφέρειας της ΕΙΟ. Συμμετείχαν 15 όμιλοι που τη συγκροτούν, συν τον Ν.Ο. 

Μεσολογγίου, ο οποίος ξεκίνησε τις διαδικασίες επανεγραφής του στην ομοσπονδία.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ΕΙΟ και των ομίλων 

και η από κοινού επιβεβαίωση των πολλαπλών ωφελειών που έχει η σύσταση της 

νέας Περιφέρειας για όλους. 

Την ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Αντώνης Δημητρακόπουλος και ο 

γενικός γραμματέας Απόστολος Παπαθανασίου, οι οποίοι είναι προσωρινοί έφοροι 

της νέας περιφέρειας. Στη  συνάντηση παρευρέθησαν επίσης ο Λιμενάρχης της 

περιοχής Παύλος Τιφτικίδης, καθώς και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πρέβεζας  Ευάγγελος Συγκούνας  αποδεικνύοντας έμπρακτα το 

ενδιαφέρον  και τη στήριξή τους για την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας της Ε.Ι.Ο. ανέπτυξαν τους λόγους για τους οποίους 

το Δ.Σ. της ομοσπονδίας αποφάσισε να συγκροτήσει τη νέα περιφέρεια, τονίζοντας 

ότι η ύπαρξη πολυάριθμων ναυτικών ομίλων στην περιοχή αποτέλεσε το βασικό λόγο 

για τη δημιουργία της. Πρόκειται για μια περιοχή που μπορεί να αναπτυχθεί 

αθλητικά και τουριστικά και να δώσει την ευκαιρία για μαζική συμμετοχή των 

αθλητών σε αγώνες της περιφέρειας . Και τούτο διότι  μικραίνουν κατά πολύ οι 

μεγάλες αποστάσεις που έπρεπε να διανύουν οι όμιλοι, οι δρόμοι είναι πλέον γρήγοροι 

και ασφαλείς και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες συχνές, με αποτέλεσμα να  μειώνεται 

κατά πολύ το κόστος μετακίνησης αθλητών/τριών. 

Στις δικές τους τοποθετήσεις όλα τα σωματεία επικρότησαν την απόφαση του Δ.Σ. 

και εξέλεξαν τριμελή Συντονιστική Επιτροπή που θα σχεδιάσει και θα προτείνει  το 

πρόγραμμα αγώνων της Περιφέρειας. Η Επιτροπή αποτελείται  από τον πρόεδρο του 

Ι.Ο. Ιωαννίνων Φρίξο Τριάντη, τον πρόεδρο του Ι.Ο. Δ. Ελλάδος  Γιώργο Γιολδάση 

και την Πέπη Τέφα, μέλος του Δ.Σ. του Ν.Ι.Ο. Πρέβεζας. 

 

 

         

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

                     

ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

                        ΤΗΛ : +30210 9404825 

         ΦΑΞ :+30 210 9404829 

E-mail: secretariat@eio.gr, 

sports@eio.gr  
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Η επόμενη συνάντηση της Περιφέρειας θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 


