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Αγαπητοί  φίλοι  και φίλες, 

Το 2019 υπήρξε για ακόμα μία φορά απόλυτα επιτυχημένη χρονιά για την ομοσπονδία και δεν το 

λέμε εμείς ευλογώντας τα γένια μας, αλλά οι αριθμοί και τα γεγονότα που το επιβεβαιώνουν.  

1. Υπήρξαμε η μόνη Ομοσπονδία που έχουμε αξιοποιήσει πλήρως τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.  

Αναφερόμαστε βέβαια αφενός στην άψογη λειτουργία των γραφείων , του γυμναστηρίου και της 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Ομοσπονδίας, αφ’ ετέρου δε στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς 

Ιστιοπλοϊκού  Κέντρου  στο οποίο το 2019 φιλοξενήσαμε τρείς σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις: 

1. FINN PRE EASTER REGATTA 

2. Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα FINN  2019 

3. 29η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Αθηνών. 

Οι διοργανώσεις αυτές συγκέντρωσαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον . Θέλω να σημειώσω ότι το 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα FINN που  κατ’ ουσία ήταν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, υπήρξε 

μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός   στον ελληνικό χώρο , αφού  από την διοργάνωση αυτή κρίθηκαν  

τέσσερεις θέσεις πρόκρισης χωρών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020.  

Η ανάθεση του αγώνα αυτού, καθώς και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος RS X 2020  αποδεικνύει 

την τεράστια εμπιστοσύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας και των αντίστοιχων διεθνών κλάσεων προς 

την Ε.Ι.Ο.. Τονίζω την καταλυτική συμβολή του αμισθί συμβούλου μου Αιμίλιου Παπαθανασίου που 

με το διεθνές του κύρος υπήρξε ο πρωτεργάτης των αναθέσεων αυτών.  

2.Και το 2019 δώσαμε βαρύτητα στους Περιφερειακούς Ομίλους ενισχύοντας τους με έμμεση 

χρηματοδότηση, αναφέρω δε  χαρακτηριστικά την επιβράβευση των σωματείων που επέτυχαν την 

καλύτερη εκπροσώπηση στο Πρωτάθλημα της Περιφέρειας τους, καθώς και των καλύτερων 

αθλητών. Η βοήθεια δεν σταμάτησε εδώ, αλλά συνεχίστηκε και με τα προπονητικά καμπ της 

κατηγορίας OPTIMIST  που ήταν ένα από τα αιτήματά σας ώστε  οι καλύτεροι αθλητές - αθλήτριες 

σας  με την συμμετοχή και των καλύτερων αθλητών-αθλητριών της Περιφέρειας Αθηνών και υπό την 

καθοδήγηση καταξιωμένων στο χώρο προπονητών να αποκτήσουν επιπλέον εμπειρίες.  Επίσης κατά 

το μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις ανάγκες τους διατέθηκαν στους ομίλους  της περιφέρειας 

απαραίτητα υλικά για την αξιοποίηση της  προσπάθειας τους.  

Αυτό δε σημαίνει ότι παραγνωρίσαμε και την βοήθεια μας στις Ολυμπιακές κατηγορίες, καλύπτοντας 

τα έξοδα διεθνών αποστολών, καθώς και προπονητικών προετοιμασιών. Επίσης ανάλογα με τις 

ανάγκες τους διετέθη  στις Ολυμπιακές κατηγορίες  αγωνιστικό υλικό. Συνέπεια αυτού είναι η χώρα 

μας να έχει ήδη επιτύχει την πρόκριση σε πέντε Ολυμπιακές κατηγορίες, ευελπιστώντας, εάν το 

επιτρέψουν οι συνθήκες, η παρουσία μας στους Ολυμπιακούς αγώνες   ΤΟΚΥΟ 2020 να ενισχυθεί. 



3. Η ενίσχυση όλου του αθλητικού  δυναμικού της Ομοσπονδίας είχε απτό αποτέλεσμα την 

κατάκτηση 23 μεταλλίων σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Να τύχει της προσοχής  σας 

ότι πολλά από αυτά κατακτήθηκαν σε κατηγορίες νέων και νεανίδων,  πράγμα που δείχνει ότι η 

Ελληνική Ιστιοπλοΐα δεν έχει μόνο παρόν αλλά και λαμπρό μέλλον.  

4.Η  εν γένει λειτουργία της διοικήσεως στον τομέα της γραμματείας και των οικονομικών δεν 

χρειάζεται να ειπωθεί από εμένα  πόσο άψογη υπήρξε, διότι αυτό το αποδεικνύουν οι δύο έλεγχοι 

που είχαμε τη χαρά να υποστούμε και λέω τη χαρά διότι απέδειξαν ότι δεν λέμε εμείς υποκειμενικά 

ότι είμαστε σωστοί, αλλά αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των ελέγχων τα οποία  υπήρξαν 

άριστα. 

H διοικητική αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, όπως και η γενικότερη λειτουργία της 

Ομοσπονδίας,  ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα από την ενασχόληση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, ενώ το ∆ιοικητικό  Συμβούλιο συνεδρίασε 11 

φορές τακτικώς και εκτάκτως. 

Επίσης, εντός του 2019  διακινήθηκε με ταχύτητα τεράστιος όγκος εισερχόμενης και εξερχόμενης 

αλληλογραφίας προς εξυπηρέτηση σωματείων και αθλητών/τριων 

Για την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 3.908  δελτία, εκ των οποίων 1.389 ήταν νέα δελτία και 2.519  δελτία 

ανανέωσης, ενώ έγιναν  112 μετεγγραφές. 

Από το λογιστήριο της Ε.Ι.Ο. λειτουργεί πλέον ηλεκτρονικά και με το σύστημα cloud  αποθήκη yliko;y.  

Ολοκληρώθηκε επίσης η σχολή προπονητών της ΓΓΑ από την οποία αποφοίτησαν 229 άτομα, 117 

προπονητές/τριες  Α.Θ. και 112 προπονητές/τριες ολυμπιακών διαδρομών. 

5. Ξεκίνησε συνεργασία µε την εταιρεία Διεθνής Αθλητική  η οποία προσέφερε αθλητική ενδυμασία 

Kappa για την ένδυση των Εθνικών Οµάδων.  

6.Στον τομέα των Διεθνών σχέσεων συνεχίστηκε η άκρως επιτυχημένη πορεία της Ομοσπονδίας στο 

Group D που συνέβαλε τα μέγιστα στην ομόφωνη λήψη αποφάσεων των 10 κρατών μελών της επί 

σοβαρών θεμάτων της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας με αποκορύφωμα την καταψήφιση της 

τροποποίησης του καταστατικού της World Sailing  και την αποτροπή της νέας προσπάθειας του 

Προέδρου Andersen να επαναεισαγάγει το θέμα σε μία έκτακτη Γεν. Συνέλευση. Το ζήτημα 

αφορούσε την αφαίρεση δύναμης από το Council και τις Εθνικές Ομοσπονδίες και διόγκωση 

αρμοδιοτήτων του Προέδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το θεσμός των 

Meeting του Group D ήταν πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας και ξεκίνησε το 2017 από την Αθήνα. 

Το ίδιο επιτυχημένη ήταν και η συμμετοχή μας στην ετήσια Γεν. Συνέλευση της Eurosaf.   

Επιπλέον, μέσα από το Γραφείο Τύπου της Οµοσπονδίας υπήρξε καθηµερινή και συνεχής ενηµέρωση 

του Τύπου, με την καθημερινή αποστολή ∆ελτίου, µε συνέπεια να έχουµε σηµαντική κάλυψη των 

αθλητών και αθλητριών μας  και άλλων δραστηριοτήτων του χώρου μας από τα Μ.Μ.Ε. . 

7. Τέλος πάντοτε σε μια επιτυχημένη διαδρομή θα υπάρχουν και παραφωνίες. Παραφωνίες που 

είχαν ως αιτία είτε την προσωπική προβολή είτε την επίτευξη προσωπικών στόχων και αναλύω τα 



παρακάτω: Η Ε.Ο.Ε. προσπάθησε να υποκαταστήσει την Ομοσπονδία υιοθετώντας ορισμένους 

αθλητές – αθλήτριες-ιστιοπλόους και απορρίπτοντας άλλους. Όπως γίνεται αντιληπτό η 

αντιμετώπιση των αθλητών και αθλητριών πρέπει να είναι ενιαία και όχι επιλεκτική. Επίσης ελάχιστοι 

αθλητές  επιδόθηκαν  σε μια πρωτοφανή εκστρατεία λάσπης  κατά της ομοσπονδίας είτε θέλοντας 

να προβληθούν ανασυρόμενοι από την αφάνεια είτε για να ανατρέψουν διαδικασία προκρίσεων που 

εφαρμόζεται εδώ και είκοσι χρόνια και που προαναγγέλλεται τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την 

εκάστοτε Ολυμπιάδα , διαδικασία στην όποια  και οι ίδιοι συμμετείχαν στο παρελθόν. Σε όλους  τους 

παραφωνούντες   εδόθησαν απαντήσεις διότι το Δ.Σ. της  Ε.Ι.Ο.  διαπραγματεύεται τα πάντα εκτός 

από την αξιοπρέπεια του. 

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,  προβληματίζομαι πριν από κάθε Γενική Συνέλευση αν θα μπορέσω να 

σας κοιτάξω κατάματα… αισθάνομαι και είμαι βέβαιος για αυτό. 

 


