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Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή η 1η 

τακτική γενική συνέλευση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις 

εγκαταστάσεις της στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας.  

Οι εργασίες της συνέλευσης συνέπεσαν με την συμπλήρωση του 

πρώτου χρόνου της νέας διοίκησης της ΕΙΟ. Έτσι, οι εκπρόσωποι 

των ομίλων βρήκαν την ευκαιρία να δείξουν την μεγάλη 

ικανοποίησή τους για τα πρώτα πεπραγμένα της διοίκησης. Όχι 

μόνο ψήφισαν ομόφωνα τον διοικητικό και τους οικονομικούς 

απολογισμούς, αλλά με τα χειροκροτήματά τους και τις γεμάτες 

ενθουσιασμό τοποθετήσεις τους ανέδειξαν δύο πράγματα. Την 

ενότητα της ιστιοπλοϊκής οικογένειας και τη δημοφιλία της 

διοίκησης Αναστασίου. 

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης που ενέκριναν ομόφωνα τα 74 

σωματεία που είχαν δικαίωμα ψήφου (παρευρέθηκαν κι άλλα 15 

σωματεία χωρίς δικαίωμα ψήφου) ήταν διοικητικός και 

οικονομικός απολογισμός του 2021, ισολογισμός και 

αποτελέσματα χρήσης, έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

αλλά και τα πεπραγμένα των Επιτροπών της ομοσπονδίας. 

Συγκεκριμένα της Ε.Α.Θ., της Πειθαρχικής Επιτροπής, της 

Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων και της Επιτροπής 

ΑμεΑ. 

Τα μέλη της διοίκησης και της ΕΑΘ ανέπτυξαν τι έγινε τον 

προηγούμενο χρόνο και έδωσαν το στίγμα τους για την τρέχουσα 

σεζόν. Ανάμεσα στα πολλά θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν, 



 

 

δύο είναι αυτά που στάθηκε η συνέλευση. Στις Live μεταδόσεις 

που έχει ξεκινήσει με τεράστια επιτυχία η ΕΙΟ (τους τελευταίους 

αγώνες Οπτιμιστ και ILCA 4 για τη συγκρότηση των εθνικών 

ομάδων παρακολούθησαν 5.500 άνθρωποι!) και πλέον η 

ιστιοπλοΐα, που δεν είναι άθλημα εξέδρας, θα βρίσκεται σε 

πλεονεκτική θέση να προσελκύσει χορηγούς, διότι το θέαμα που 

προσφέρει είναι εντυπωσιακό και ανοικτό σε αποτελέσματα. 

Επίσης συζητήθηκε εκτενώς το πάντα ευαίσθητο θέμα με τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων των ομίλων και οι σύνεδροι 

ενημερώθηκαν από τον πολιτικό μηχανικό κ. Αποστόλου. Η 

διοίκηση σε όλους τους τόνους ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα της 

είναι να νομιμοποιήσει τη χρήση τους.  

Ο καθένας αντιλαμβάνεται τα τεράστια προβλήματα που 

προκύπτουν από τους διάφορους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται ( 

ΤΑΙΠΕΔ, Δήμοι, Περιφέρειες, Λιμενικά Ταμεία), όμως το Δ.Σ της 

ΕΙΟ και οι διοικήσεις των ομίλων κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι 

τους για να ξεπεραστούν όλα αυτά τα πολύχρονα εμπόδια. Η νέα 

διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας έχει καταθέσει στους 

υπεύθυνους τις προτάσεις της, έχει προχωρήσει σε πολλές 

παρεμβάσεις και είναι αισιόδοξη ότι βρίσκεται σε πολύ καλό 

δρόμο.  

Να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι των ομίλων εκφράστηκαν με 

θερμά λόγια για τη συνεργασία της ΕΙΟ με την γνωστή εταιρία 

ρούχων Arena που ντύνει τους αθλητές και τις αθλήτριες των 

εθνικών ομάδων και συζητήθηκε το ενδεχόμενο αυτή η 

συνεργασία να επεκταθεί και με τα σωματεία. 
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