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ΕΘΕΛΟΣΤΦΛΕΙ Η ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΙΟ; 

 

Και θ ζκπλθξι μασ ςυνεχίηεται... 

Παραςκευι 5.3.2021, δθλαδι 8 θμζρεσ πριν τθν επίςθμθ θμερομθνία των 

εκλογϊν, θ Ε.Ι.Ο. μασ ενθμερϊνει με απλι επιςτολι ότι οι προκθρυγμζνεσ 

«...εκλογζσ για το ΔΣ και τα υπόλοιπα όργανα τησ Ομοςπονδίασ μετατίθενται ςτισ 

24/03/2021 και ςε περίπτωςη μη απαρτίασ ςτισ 26/03/2021.», ωςάν οι ... 

αρχαιρεςίεσ να απαιτοφν επίτευξθ απαρτίασ(!) και μετάκεςθ. Επανζρχεται μία 

θμζρα μετά, άββατο 6.3.2021, με νζα απλι επιςτολι για να μασ διευκρινίςει τισ 

νζεσ θμερομθνίεσ αποςτολισ των υποψθφίων και των εκλεκτόρων, ςχετικά με τισ 

επικείμενεσ αρχαιρεςίεσ, χωρίσ να διορκϊνει τυχόν λάκθ τθσ αρχικισ Πρόςκλθςθσ 

τθσ τακτικισ Γ αρχαιρεςιϊν. Σο απερχόμενο Δ τθσ ΕΙΟ αποδεικνφει ότι είτε δεν 

είναι ςε κζςθ, είτε δεν ζχει τθ διάκεςθ να ανταποκρικεί ςτα κεςμικά του κακικοντα 

και να οργανϊςει εκλογζσ τθν εγκυρότθτα των οποίων ουδείσ κα μποροφςε να 

αμφιςβθτιςει. 

Σθν ίδια θμζρα, άββατο 6.3.2021, ο Φ.Α. που ανζλαβε πρωτοβουλία, μζςω 

τθσ δικαςτικισ οδοφ, για το διοριςμό προςωρινισ διοίκθςθσ ολίγων θμερϊν, με νζα 

ανακοίνωςι του προςπακεί να δικαιολογιςει τθν παραπάνω ενζργειά του... μία 

θμζρα μετά(!) ενϊ προθγουμζνωσ θ ΚΙ.ΦΙ. με παρελκυςτικι ανακοίνωςι τθσ μασ 

υπενκυμίηει πωσ «οι εκλογζσ ςτην ιςτιοπλοΐα τελείωςαν». Φαίνεται ότι κάποιοι 

ονειρεφονται ςυνζχεια των δικαςτικϊν αντιπαρακζςεων τισ οποίεσ, όπωσ 

επιβεβαιϊνεται και από τισ ανακοινϊςεισ των ίδιων των εμπλεκομζνων 

παρατάξεων, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των Ομίλων ζχει ιδθ απορρίψει. 

Καλοφμε, ζςτω και τθν τελευταία ςτιγμι τουσ «ζμπειρουσ» παράγοντεσ που 

διοικοφν τθν Ομοςπονδία μασ περιςςότερο από 25 χρόνια και ζχουν 16ωρθ 

κακθμερινι παρουςία ςτο χϊρο τθσ Ομοςπονδίασ(!) να διορκϊςουν τυχόν τυπικά 

λάκθ (εκοφςια ι ακοφςια) τθσ διαδικαςίασ και να επαναπροκθρφξουν άμεςα τθν 

τακτικι Γ.. αρχαιρεςιϊν με ΟΡΘΗ Πρόςκλθςθ και θμεριςια Διάταξθ, σφννομες και 

ζγκυρες διαδικαςίεσ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα το αδιάβλητο των αρχαιρεςιϊν, 

ωσ ελάχιςτθ ςυνειςφορά ςτθν «υςτεροφθμία» τουσ...  

 



 

Αγαπθτοί φίλοι, 

Η Νζα Πορεία κατζρχεται ςτο ςτίβο τθσ προεκλογικισ «μάχθσ» με αρχζσ και 

ςτακερι προςιλωςθ ςτισ αξίεσ που περιλαμβάνουν διαφάνεια, αξιοπιςτία και 

ςοβαρότθτα. Με Ανκρϊπουσ που αγαποφν τθν ιςτιοπλοΐα και είναι αποφαςιςμζνοι 

να προςφζρουν τον εκελοντιςμό τουσ, με μοναδικι δζςμευςθ τθν υλοποίθςθ των 

διακθρυγμζνων κζςεων τθσ για τθν αναγζννθςθ και τθν αποκζντρωςθ τθσ ελλθνικισ 

ιςτιοπλοΐασ. 

Η Νζα Πορεία υπεφκυνα και αξιόπιςτα, με τθν από 5.3.2021 ανοιχτι 

επιςτολι τθσ, είχε ζγκαιρα απευκφνει δθμόςιο κάλεςμα ςτισ άλλεσ δφο υποψιφιεσ 

παρατάξεισ ςε διάλογο για να ςυμφωνθκοφν οι διαδικαςίεσ τθσ εκλογικισ 

διαδικαςίασ. Ώςτε με αυτόν τον τρόπο να μθν υπάρχουν παρερμθνείεσ και 

αςάφειεσ, που μποροφν να «οδθγιςουν» εκ νζου τθν Ομοςπονδία μασ ςτισ ψυχρζσ 

αίκουςεσ των δικαςτθρίων και να τθν «ταλαιπωριςουν» μετεκλογικά για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα πλζον των 6 μθνϊν.  

Καλοφμε όλα τα ναυτακλθτικά ςωματεία και τουσ Ανκρϊπουσ που 

υπθρετοφν αυτά και το άκλθμα, να απομονϊςουν τισ λογικζσ του διαφαινόμενου 

«εκβιαςμοφ» και τθσ «πόλωςθσ», να απορρίψουν τισ τακτικζσ και τισ διεργαςίεσ 

που προκαταβάλουν τθ βοφλθςι τουσ και να «ςυμπλεφςουν» με τθν παράταξι μασ 

ςε μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ τθσ ελλθνικισ ιςτιοπλοΐασ.  

 

 


