
Διοικητικός Απολογισμός  1‐1/2018 έως 31/12/2018. 

Αγαπητοί συνάδελφοι  , 

Έχει καταντήσει πλέον βαρετό να επαναλαμβάνω ότι και η χρονιά που πέρασε υπήρξε μια 
από τις πλέον επιτυχείς περιόδους στην Ιστιοπλοΐα. 

Επιγραμματικά θα αναφερθώ σε συγκεκριμένους στόχους που επετεύχθησαν ή στόχους που 
είχαν ξεκινήσει από το 2017 και ολοκληρώθηκαν. 

Η σχολή προπονητών ήταν ένας στόχος που ετέθη  το 2017 και το 2018 πλέον λειτουργεί. 
Έτσι το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προπονητών κυρίως στην περιφέρεια ευελπιστώ ότι 
θα  λυθεί  και  η  ελπίδα  είναι  βάσιμη  διότι  αυτή  τη  στιγμή  τη  σχολή  παρακολουθούν  230 
περίπου μαθητές. 

Επίσης  το  αγωνιστικό  πρόγραμμα  για  μια  ακόμα  φορά  ολοκληρώθηκε  με  την 
πραγματοποίηση  όλων  των  αγώνων  που  είχαν  περιληφθεί  σε  αυτό.    Οι  αγώνες  ανά  την 
Ελλάδα δεν είχαν μόνο αγωνιστική επιτυχία, αλλά στις περισσότερες περιφέρειες υπήρξε 
σημαντική άνοδος του  αριθμού παιδιών που ασχολήθηκαν  με την ιστιοπλοΐα , γεγονός που 
αποδεικνύει ότι η προσπάθεια μας να επεκταθεί το άθλημα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο 
στο λεκανοπέδιο ήταν επιτυχής. 

Δεν πρέπει να παραλείψω και την μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης της χώρας μας  σε τρείς 
Ολυμπιακές  κατηγορίες,  που  σηματοδοτούν  ότι  τέσσερεις    Έλληνες  ιστιοπλόοι  ήδη  θα 
συμμετάσχουν στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΚΥΟ 2020. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότεροι από 
όλους τους αθλητές όλων των αθλημάτων που έχουν προκριθεί σε αυτή μέχρι στιγμής. 

Για  τις  παραπάνω  επιτυχίες  η  ομοσπονδία  διέθεσε  πολύ  μεγάλο  μέρος  των  εσόδων  της. 
Σταχυολογώντας μερικούς αριθμού αναφέρω επιγραμματικά: 

Για  Περιφερειακά  Πρωταθλήματα  OPTIMIST  και  LASER  4,7  περίπου  41.500,00€.  Για  τις 
μετακινήσεις των σωματίων διατέθηκαν 38.000,00€.  

Για  την  διεξαγωγή  των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  και  των  προκρίσεων OPTIMIST  και 
LASER 4,7 περίπου 45.000,00€. 

Για  την άρτια προετοιμασία  των αθλητών μας στο  εξωτερικό  και  την  συμμετοχή  τους σε 
Παγκόσμια ,Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και διεθνείς αγώνες περίπου 193.000,00€. 

Ειδικά για το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα OPTIMIST ,διατέθηκαν 22.000,00€. 

Για  την  βοήθεια  των  αθλητών/αθλητριών  μας  με  αγορά  υλικών  και  χρηματική  ενίσχυση 
περίπου 146.000,00€. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης διετέθη για νέους και νέες 
ανερχόμενους  αθλητές  και  αθλήτριες,  διότι  η  πίστη  μας  είναι  ότι  εκτός  από  το  παρόν  η 
ιστιοπλοΐα πρέπει να έχει και μέλλον.    

Για  την  αγορά  υλικών  Ολυμπιακής    προετοιμασίας  70.000,00€  και  για  τις  κατηγορίες 
ανάπτυξης  50.000,00€  ,  σε  υλικά  που  εδόθησαν  κατά  πλειοψηφία  σε  ομίλους  τις 
περιφέρειας. 



Όπως λοιπόν  γίνεται αντιληπτό η Ομοσπονδία για την ανάπτυξη αλλά και τις επιτυχίες της 
ιστιοπλοΐας  δεν  τσιγκουνεύτηκε  να  διαθέσει  το  σημαντικότερο  μερίδιο  των  εσόδων  της. 
Επίσης  θα  ήταν  κοινοτυπία  να  επαναλάβω  την  πολύ  μεγάλη  επιτυχία  της  «Βραδιάς  των 
Πρώτων» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, μιας βραδιάς που καθιερώθηκε 
και  αποτελεί  πρότυπο  για  όλες  τις  Ομοσπονδίες.  Βεβαίως  η  «Βραδιά  των  Πρώτων» 
στηρίζεται στις μεγάλες διακρίσεις των Ιστιοπλόων μας , οι οποίοι προσέφεραν στην Ελλάδα 
42 μετάλλια. 

Τέλος  στη  σειρά  αλλά  στην  καρδιά  μου  ως  πρώτο  ,είναι  η  λειτουργία  του  Διεθνούς 
Ιστιοπλοϊκού Κέντρου της Αθήνας. Η επιτυχία της λειτουργίας του κέντρου αποτέλεσε για 
μένα  ευχάριστη  έκπληξη  ,  εάν  αναλογιστούμε  τον  αριθμό  και  το  αθλητικό  μέγεθος  των 
ιστιοπλόων  που  προπονήθηκαν  σε  αυτό.  Το  Ιστιοπλοϊκό  μας  κέντρο  προσφέρει  στην 
Ομοσπονδία    τη  δυνατότητα  να  μειώνει  τα  έξοδα  συμμετοχής  των  Ελλήνων  αθλητών  –
αθλητριών για προπονητικές προετοιμασίες στο εξωτερικό διότι πλέον έχουν τη δυνατότητα 
να  προπονηθούν  εδώ  με  την  συμμετοχή  μεγάλων  διεθνώς  Ιστιοπλόων.  Η  εξοικονόμηση 
αυτών των χρημάτων ουσιαστικά μεταφέρθηκε σε παροχή προς τους ομίλους διότι με τα 
χρήματα που εξοικονομήσαμε και διοχετεύσαμε στα σωματεία, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 
δεν υπήρξε καμία οφειλή  προς αυτά. Να μην παραγνωρίζουμε και την δωρεάν διαφήμιση 
της χώρας μας στο εξωτερικό από τους Ιστιοπλόους αυτούς , οι οποίοι έχοντας πρόσβαση σε 
όλα  τα  διεθνή  ΜΜΕ,  μας  αναφέρουν  με  εξαιρετικές  περιγραφές  και  χαρακτηρισμούς. 
Αποτέλεσμα της καλής λειτουργίας του κέντρου και  των άριστων εντυπώσεων που έχουν 
αποκομίσει  από  αυτό  οι  ιστιοπλόοι,  είναι  η  ανάθεση  στην  Ελλάδα  του  Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος FINN, που ουσιαστικά είναι Παγκόσμιο καθώς από αυτό θα προκριθούν 4 
χώρες για την Ολυμπιάδα ΤΟΚΥΟ 2020. 

Βέβαια η ανάθεση αυτή για να είμαστε πραγματιστές δεν επετεύχθη μόνο λόγω του κέντρου 
μας, αλλά επετεύχθη λόγω του τεράστιου κύρους και της πολύ μεγάλης προσπάθειας του 
προσωπικού μου συμβούλου Αιμίλιου Παπαθανασίου ο οποίος ήταν και ο πατέρας της ιδέας  
να διεκδικήσουμε αυτόν τον αγώνα. 

Επίσης είναι κοινοτυπία να αναφέρω την άριστη λειτουργία της Γραμματείας, του Ταμείου 
του  Γραφείου  Αθλητισμού  και  των  Δημοσίων  Σχέσεων.  Διότι  οι  περισσότεροι  έχετε 
προσωπική άποψη για αυτήν. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους επικεφαλείς και το 
προσωπικό αυτών. 

Τέλος εύχομαι σε όλους σας καλή και δημιουργική χρονιά και  στην Ομοσπονδία καθώς και 
στο άθλημα να είναι ακόμα πιο δημιουργικό και επιτυχές  το 2019. 

        

 

 


