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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έτους 2017 των Ομίλων Μελών της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας,
απεφάσισε σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, την σύγκληση της
1ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της που θα πραγματοποιηθεί
στις εγκαταστάσεις της Ε.Ι.Ο. στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου
Καλλιθέας, την 29η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 προς
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή
2 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα
Ημερήσιας Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν
απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων εκπροσώπων.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το
χρονικό διάστημα 1.10.2016 έως 31.12.2016.
2. Υποβολή οικονομικού απολογισμού και εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής
για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 31.12.2016, Υποβολή
Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα από
1.1.2016 μέχρι 31.12.2016. Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. και της
εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Διαγραφή Σωματείων μελών χωρίς δραστηριότητα
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ι.Ο., τον Ν. 2725/1999 και όλες τις
τροποποιήσεις όπως ισχύουν σήμερα, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός Ομίλου –μέλους
στη Γ. Σ. με δικαίωμα ψήφου είναι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7
(α), (β), (γ), (δ) και (ε) του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο. το οποίο
βρίσκεται στο site www.eio.gr
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Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μέλη του
Σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους το
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Σωματείο. Η απόφαση
για τον ορισμό γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφο πέντε ημέρες
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ
(Λήξη προθεσμίας η 24η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
**********

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω
να σας καλωσορίσω στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων
μελών της Ομοσπονδίας για το 2017, που πραγματοποιείται σήμερα 2
Απριλίου 2017, σε αίθουσα της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας.
Βεβαίως, είναι η επαναληπτική γιατί δεν είχαμε απαρτία την πρώτη μέρα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως τα έχετε πάρει στην πρόσκλησή
σας, είναι βασικά η έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
της Ομοσπονδίας, αφού προηγηθούν οι εκθέσεις πεπραγμένων όχι μόνο της
Ομοσπονδίας

αλλά

και

όλων

των

Επιτροπών.

Απαρτία

έχουμε,

παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή 84 Σωματεία, σε σύνολο 123 Σωματείων,
που έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και
αναμένεται και η προσέλευση μερικών ακόμα.
Αρχικά θα πρέπει να εκλέξουμε το Προεδρείο της Γενικής
Συνέλευσης. Είθισται, όταν η Γενική Συνέλευση δεν έχει θέμα αρχαιρεσιών,
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Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης να παραμένουν ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Συμφωνείτε;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Υπάρχει αντίρρηση; Υπάρχουν
λευκά; Δεν υπάρχουν. Άρα εγκρίνεται ομόφωνα το Προεδρείο της Γενικής
Συνέλευσης, όπως προτάθηκε.
(ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ. ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:
Ο κ. Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ: Ο κ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
--------------

ΘΕΜΑ 1ο:
Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των Επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το
χρονικό διάστημα 1.10.2016 έως 31.12.2016
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Το 1ο θέμα είναι η έκθεση

πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Επιτροπών της
Ε.Ι.Ο. για το χρονικό διάστημα 1.10.2016 έως 31.12.2016. Εδώ το χρονικό
διάστημα είναι μόνο τρεις μήνες, γιατί -αν θυμάστε- στην προηγούμενη
Γενική Συνέλευση που είχαμε ως αντικείμενο τις αρχαιρεσίες, είχαμε
εγκρίνει μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας.
Μένει δηλαδή το υπόλοιπο διάστημα: Οκτώβριος, Νοέμβριος και
Δεκέμβριος 2016.
Πιστεύω ότι η Γραμματεία της Ε.Ι.Ο. έκανε μια καταπληκτική
δουλειά, έχετε όλοι σας τον Διοικητικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας.
Θέλετε να τον ξαναδιαβάσω; Πιστεύω ότι θα είναι εκ περισσού. Αν θέλετε
να ρωτήσετε κάτι, ευχαρίστως να σας απαντήσουμε. Υπάρχει κάποια
ερώτηση; Δεν υπάρχει.
Θα παρουσιάσουν τον Απολογισμό τους και οι Επιτροπές της Ε.Ι.Ο.
και μετά θα κάνουμε μια ενημέρωση, γιατί πέραν του χρονικού διαστήματος
που εξετάζουμε, υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις για την
Ομοσπονδία. Θα σας κάνω μια ενημέρωση, αν και προτιμώ να την κάνει η
κα Νίκη Αναστασίου, η οποία έχει μια σφαιρικότερη αντίληψη, για την
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επίσκεψη του κ. Kim Andersen, που είναι ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας -έχει αλλάξει όνομα και δεν λέγεται πια ISAF αλλά λέγεται
World Sailing- τον οποίο είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και μάλιστα
δεν τον φιλοξενήσαμε σε κάποιο ξενοδοχείο σε μια τυπική συνάντηση, αλλά
τον φιλοξενήσαμε εδώ, στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας.
Παρακαλώ, για τον Απολογισμό των Επιτροπών της Ε.Ι.Ο., να
ξεκινήσουμε με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης. Ο κ.Τσαλίκης έχει το
λόγο.
ΤΣΑΛΙΚΗΣ Λ.(ΕΑΘ): Καλημέρα και από μένα. Νομίζω ότι στο ίδιο πνεύμα,
έχετε διαβάσει τα σύντομα πεπραγμένα, ήταν η λήξη της σαιζόν, δεν είχε
ιδιαίτερη

δραστηριότητα.

Παρ’

όλα

αυτά,

σημαντικό

ήταν

ότι

ανακοινώσαμε το πού θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν
μία εκκρεμότητα, έγινε στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στις 19 με 23
Σεπτεμβρίου 2016.
Επίσης, χρησιμοποιήσαμε την ευκαιρία και θα ήθελα να αναφέρω
γιατί το θεωρώ σημαντικό, ότι επιμορφωτικές και ενημερωτικές
συναντήσεις έγιναν πολλές, αλλά μία είναι σημαντική, που την έκανε ο
Γενικός Γραμματέας της ΕΑΘ ο κ. Καλατζής, στο Τμήμα Ναυπηγών των
ΤΕΙ της Αθήνας όπου ενημέρωσε τους φοιτητές εκεί σε ό,τι αφορά τα
συστήματα καταμέτρησης. Το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί ανοίγουμε την
Ιστιοπλοΐα λίγο περισσότερο προς τα έξω, που είναι στο πνεύμα και των
όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Τέλος, καλό θα ήταν να ρίξει κάποιος μια ματιά στα νούμερα των
πιστοποιητικών, τα οποία κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα για τον πληθυσμό
της χώρας. Συνολικά έχουμε 718 σκάφη τα οποία δραστηριοποιούνται στο
ναυταθλητισμό στην Ελλάδα, στην Ιστιοπλοΐα της Ανοικτής Θάλασσας, το
οποίο θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι φέρνει την Ελλάδα στην 4η-5η θέση
σε ό,τι αφορά τον παγκόσμιο στόλο.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, πήγαν όπως τα είχαμε προβλέψει στην
αρχή της χρονιάς και γενικά δεν υπάρχει ανησυχία. Όσο υπάρχουν σκάφη
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που αγωνίζονται, βγαίνουν πιστοποιητικά και δεν υπάρχει ανησυχία, η ΕΑΘ
τα καταφέρνει.
Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι
την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης; Όχι, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση.
Στη συνέχεια, κατ’ εξαίρεση, θα ήθελα η Πειθαρχική Επιτροπή,
επειδή έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο για το νέο Κανονισμό του
Πειθαρχικού Ελέγχου και ο κ. Παυλίδης για τις υποχρεώσεις των αθλητών
της Εθνικής Ομάδας παρότι δεν είναι Επιτροπή, αυτό να το αναπτύξουμε
γιατί πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, κάποιες αντιρρήσεις ή
κάποιες βελτιώσεις. Όπως είδατε, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή
του χθες έχει τροποποιήσει, έχει προσθέσει κάποια πράγματα στο Σχέδιο
του Πειθαρχικού Κανονισμού.
Άρα, να προηγηθεί ο κ. Λυκουρόπουλος, που είναι ο Πρόεδρος της
Πειθαρχικής Επιτροπής.
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ): Καλημέρα σε όλους σας
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας διαβάσω την Έκθεση Πεπραγμένων:
Κατόπιν συγκρότησης της Πειθαρχικής Επιτροπής σε Σώμα στις 24/11/2016
και μέχρι 31/12/2016 βρισκόταν σε εξέλιξη:
Α)

Προετοιμασία

εκδίκασης

και

διαδικασία

συλλογής

στοιχείων

(απολογητικού υπομνήματος) από Ν.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ, κατόπιν καταγγελίας
γονέων

αθλητών

«περί

απασχόλησης

προπονητή

Ιστιοπλοΐας,

μη

κατέχοντος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού».
Β) Καταγραφή νέου υποδείγματος Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ι.Ο.
Αυτές λοιπόν, ήταν οι δραστηριότητες. Κατόπιν τούτου, συντάχθηκε
ένα νέο Σχέδιο Πειθαρχικού Κανονισμού, το οποίο ήταν αποτέλεσμα
διαβούλευσης και έγκρισης από τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής, το
οποίο χθες συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
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Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, έγιναν κάποιες διορθώσεις, κάποιες απαλείψεις
ή κάποιες προσθέσεις λέξεων και τελικά ενεκρίθη.
Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εγώ, είναι ότι δουλέψαμε πάνω σε ένα
προηγούμενο Σχέδιο Πειθαρχικού Κανονισμού, το οποίο το εμπλουτίσαμε.
Λάβαμε υπόψη μας σχέδια Πειθαρχικών Κανονισμών και λοιπών
Ομοσπονδιών, ενοποιήθηκαν, χωρίστηκαν σε ενότητες και βγήκε ο
καινούργιος

Πειθαρχικός

Κανονισμός

της

Ελληνικής

Ιστιοπλοϊκής

Ομοσπονδίας, τον οποίο υποβάλλουμε σήμερα στη Γενική Συνέλευση προς
τελική έγκριση και μελλοντική εφαρμογή του.
Μέσα στον Πειθαρχικό Κανονισμό, στο άρθρο 2, είχαν ληφθεί υπόψη
κάποια ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία της Πειθαρχικής
Επιτροπής, δηλαδή ποιος είναι ο Πρόεδρος, πώς συγκροτείται σε Σώμα,
ποιος αντικαθιστά ποιόν, πώς γίνονται οι συνεδριάσεις και ό,τι αφορά τις
απουσίες και την έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους της Πειθαρχικής
Επιτροπής. Αυτά λοιπόν απαλείφθηκαν όχι γιατί δεν έχουν βάση, αλλά
απαλείφθηκαν ειδικά από τη σημερινή Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι
αφορούν

ζητήματα

τα

οποία

άπτονται

έγκρισης

από

Συνέλευση

Καταστατική. Οπότε θεωρούμε ότι σε μελλοντική Γενική Συνέλευση, η
οποία θα συγκληθεί για να τροποποιήσει ζητήματα Καταστατικού, αυτά θα
ενσωματωθούν.
Όπως είπα προηγουμένως, χωρίστηκε σε κάποιες ενότητες:
- Το άρθρο 1 έχει να κάνει με το αντικείμενο του Πειθαρχικού Κανονισμού,
τους υπόχρεους τήρησης, αθλητικά πειθαρχικά αντικείμενα.
- Το άρθρο 2 αφορά τη λειτουργία της Πειθαρχικής Επιτροπής, τις
αρμοδιότητες της Πειθαρχικής Επιτροπής.
- Το άρθρο 3 αφορά τη διαδικασία εκδίκασης. Είναι κάτι το οποίο δεν
υπήρχε καθόλου πριν, οπότε θεωρούμε ότι μας διευκολύνει και λύνει πάρα
πολλά προβλήματα. Οι αποφάσεις στο άρθρο 3, παράγραφος β’, της
Πειθαρχικής Επιτροπής, έχει εμπλουτιστεί με δύο άρθρα, συν δύο τα οποία
προϋπήρχαν.

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

- Και μετά πάμε στο άρθρο 4, στις ποινές, οι οποίες χωρίζονται σε αθλητών,
προπονητών, τεχνικών συμβούλων - λοιπών εμπλεκομένων και Σωματείων,
δηλαδή Ομίλων οι οποίοι ανήκουν στη δύναμη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας.

Στη

συνέχεια,

αναφέρονται

θέματα

παραγραφής

παραπτώματος ή αδικήματος, αποκατάστασης, υποτροπής και κοινοποίησης
των αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής. Και εδώ κλείνει.
Όπως σας είπα, ήταν ένα προϊόν διαβούλευσης, δουλέψαμε αρκετές
συνεδριάσεις για να μπορέσουμε να το οριστικοποιήσουμε και να το
υποβάλλουμε προς έγκριση.
Εγώ αυτά είχα να πω, εάν θέλετε κάτι άλλο ή έχετε κάποια απορία ή
κάτι να διευκρινίσω, είμαι στη διάθεσή σας.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ευχαριστούμε, κύριε Λυκουρόπουλε
Υπάρχει κάποια ερώτηση; Παρακαλώ ελάτε στο μικρόφωνο.
Εδώ θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι αυτή τη στιγμή στη Γενική
Συνέλευση είναι παρόντα 93 Σωματεία. Έστειλαν εκπροσωπήσεις 110
Σωματεία σε σύνολο 123 Σωματείων, που έχουν δραστηριότητα για το 2017
και σε γενικό σύνολο Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας 155.
Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα Σωματεία μας είναι 155 συν 2 που
ενεγράφησαν το 2017, δηλαδή συνολικά 157 επί της ουσίας, δικαιούνται
ψήφο 123 Σωματεία, έστειλαν εκπροσωπήσεις 110 Σωματεία και
παρευρίσκονται εδώ 89 Σωματεία.
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΝΟ ΣΠΕΤΣΩΝ):

Ονομάζομαι Πετρακόπουλος και

εκπροσωπώ τον ΝΟ ΣΠΕΤΣΩΝ. Σχετικά με τις πειθαρχικές ποινές, βλέπω
ότι στο 2 και στο 3 αναφέρεστε στις πειθαρχικές ποινές για βιαιοπραγία
κατά συναθλητών και λοιπά, ενώ στο 4 και στο 5 γενικά. Εκεί το «γενικά»
μήπως θέλει κάποια ανάλυση ή εν πάση περιπτώσει, να γραφτεί «πλην
συναθλητών»; Διότι συμπεριλαμβάνει και το προηγούμενο.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Είναι διορθωμένο αυτό. Το έχετε
πάρει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα στην τσάντα που έχει διανεμηθεί,
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μήπως δεν το είδατε; Τέλος πάντων, αν μπορεί να διαβαστεί όπως τελικά
διορθώθηκε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ο κ. Λυκουρόπουλος έχει το
λόγο.
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ): Όπως σας είπα πριν από
λίγο, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις σχετικά με τις πειθαρχικές ποινές.
Όντως, το 1, 2 και 3 αναφέρονται κατά συναθλητών. Οι άλλες είναι γενικές,
προκειμένου να συμπεριλάβει και όλες τις λοιπές περιπτώσεις. Δηλαδή
αφορά πειθαρχικές ποινές για ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών εναντίον
τρίτων. Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 ως εξής: «Αποκλεισμός τουλάχιστον 4
μηνών έως και 2 έτη από αγώνα, για βιαιοπραγία κατά συναθλητή.
Ειδικότερα σε περίπτωση ξυλοδαρμού ή εξύβρισης συγγενών Α’ βαθμού, η
ποινή ορίζεται στα 2 έτη». Οι υποπαράγραφοι 4, 5 και 6 αφορούν στη
συμπεριφορά αθλητών προς τρίτους.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Εντάξει, κύριε Πετρακόπουλε;
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΝΟ ΣΠΕΤΣΩΝ):

Δεν το έχω, θα το αναζητήσω.

Εντάξει.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ο κ. Μαρκουίζος έχει το λόγο.
ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΣΤ.

(ΝΟ ΑΝΔΡΟΥ.):

Ονομάζομαι Στέλιος Μαρκουίζος και

εκπροσωπώ τον ΝΟ ΑΝΔΡΟΥ. Απλώς στο άρθρο 3β’, στο 3 που λέει για τις
εφέσεις στο ΑΣΕΑΔ, έχω την εντύπωση ότι τα νούμερα που αναφέρουμε
είναι αντίθετα με ό,τι προβλέπεται στο ΑΣΕΑΔ. Μήπως θα πρέπει η
Επιτροπή να το ελέγξει αυτό, για να το οριστικοποιήσουμε; Δηλαδή έχω την
εντύπωση ότι το ΑΣΕΑΔ αφήνει περισσότερο χρονικό διάστημα για να
κάνεις τις ενστάσεις σου. Εδώ λέει εντός 8 ημερών ή 15 ημερών, ανάλογα
με το πού μένεις και λοιπά.
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ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Έτσι έχει πάντα το ΑΣΕΑΔ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Κύριε Μαρκουΐζο, για να ρίξω μια
ματιά γιατί έχω εδώ μπροστά μου τον Αθλητικό Νόμο. Λοιπόν, εδώ λέει για
τον ΑΣΕΑΔ ότι μπορεί να γίνει έφεση μέσα σε οκτώ ημέρες από την
επόμενη που κοινοποιείται η απόφαση. Επίσης, λέει πως η ποινή δεν
αναστέλλεται μέχρι την τελική απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Οπότε, διορθώνουμε
στο σημείο αυτό.
ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΣΤ.

(ΝΟ ΑΝΔΡΟΥ.):

Είχα την εντύπωση ότι δεν είναι έτσι.

Συγνώμη.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Υπάρχει κάποιος άλλος που έχει
κάποια παρατήρηση για το Σχέδιο του Πειθαρχικού Κανονισμού; Δεν
υπάρχει κάποια παρατήρηση, επομένως να περάσουμε στην ψηφοφορία.
Ψηφίζουμε το Σχέδιο του Πειθαρχικού Κανονισμού, με τις
τροποποιήσεις που έχουμε καταθέσει;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Υπάρχει κάποιος που έχει
αντίρρηση; Υπάρχει λευκό; Δεν υπάρχει. Άρα, ψηφίζεται ομόφωνα και
πλέον είναι ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ομοσπονδίας.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και
στην Επιτροπή του!
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το σχέδιο Πειθαρχικού Κανονισμού, όπως κατατέθηκε και με
τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν επ’ αυτού και στο εξής αποτελεί
τον νέο Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ι.Ο.
(ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο., ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.)
-------

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Συνεχίζουμε με την Επιτροπή
Δραστηριότητας Σωματείων.
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Καλημέρα

σας και από την Επιτροπή Δραστηριότητας Σωματείων. Όπως είναι γνωστό,
η Επιτροπή συστήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της 6ης Νοεμβρίου 2016. Εκ
μέρους της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ.Σ. για την
εμπιστοσύνη που μας έδειξε.
Κατά το διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 η
Επιτροπή μας επικοινώνησε με τους Ναυτικούς Ομίλους διαφόρων
Περιφερειών. (Να επισημάνω εδώ ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι από
διάφορες Ιστιοπλοϊκές Περιφέρειες, όπως Θεσσαλονίκη, νησιά του Αιγαίου,
Κρήτη και λοιπά).
Αυτό το διάστημα η Επιτροπή ασχολήθηκε με ναυτικούς ομίλους που
δεν έχουν πλήρη δραστηριότητα. Ακόμη, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με
σωματεία από διάφορες Περιφέρειες, τα οποία παρουσίαζαν ελλιπή
δραστηριότητα προτρέποντάς τα για άμεση αποστολή αποτελεσμάτων
αγώνων ώστε να μη δημιουργούνται κενά στη μηχανογραφημένη
ενημέρωση της ΕΙΟ. Επίσης προέτρεψε σωματεία, τα οποία δεν είχαν
συμπληρώσει εξ ολοκλήρου την απαιτούμενη εκ του νόμου δραστηριότητα
να εντείνουν τις προσπάθειές τους έως το τέλος του χρόνου προς την
κατεύθυνση αυτή.
Επιπλέον, προέβη στον έλεγχο φακέλων σωματείων για την εγγραφή
τους στο μητρώο της ΕΙΟ και πρότεινε την εγγραφή των εξής Ομίλων:
1. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
2. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τέλος, μετά από έλεγχο πρότεινε στο Δ.Σ. της ΕΙΟ τα σωματεία τα
έχοντα την εκ του νόμου και του Καταστατικού δραστηριότητα για το 2016.
Να τονίσω επίσης, ότι γίνεται μία συζήτηση -βέβαια την απόφαση θα την
πάρει το Δ.Σ.- η Περιφέρεια Νοτιοδυτικής Ελλάδος να χωριστεί. Άλλη είναι
η Νότια Ελλάδα – Πελοπόννησος και άλλη τα Ιόνια Νησιά. Την απόφαση
βέβαια, όπως είπα, θα την πάρει το Δ.Σ. και η Γενική Συνέλευση.
Ευχαριστώ.
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ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Υπάρχει κάποιος που θέλει να
ρωτήσει κάτι τον κ. Κολιαστάση; Δεν υπάρχει.
ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ Χ.(ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ):

Με τους

Ομίλους που επικοινωνήσαμε, αρκετοί Όμιλοι έστειλαν και επιστολή για να
δικαιολογήσουν τις ατέλειές τους και είχαν και πολλές κοινοποιήσεις σε
μας. Ήταν αρκετοί οι Όμιλοι που ανταποκρίθηκαν. Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ευχαριστούμε τον κ. Κολιαστάση
και στη συνέχεια ο κ. Παυλίδης θα μας πει για το Σχέδιο Κανονισμού
Λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων. Αυτή είναι πρόταση της Ομοσπονδίας,
δεν είναι πρόταση της Επιτροπής.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.(ΝΟΤΚ):

Είμαι ο Παντελής Παυλίδης, Πρόεδρος του

Ναυτικού Ομίλου Καλλιθέας και Έφορος Εθνικών Ομάδων. Θελήσαμε με
υπόδειξη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας να φτιάξουμε ένα σχέδιο
Κανονισμού, για να μπορούν οι αθλητές μας που τόσο καιρό -κατά κάποιο
τρόπο-

λειτουργούσαν

αυτόνομα,

πηγαίνοντας

στο

εξωτερικό

και

ευρισκόμενοι σε διάφορες διοργανώσεις, για να μπορούν να είναι σύννομοι
βάσει των θελήσεων και της ιδέας που έχει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή
Ομοσπονδία.
Συντάξαμε ένα σχέδιο Κανονισμού και γι’ αυτό οφείλω να
ευχαριστήσω και την κα Νίκη Αναστασίου, την Αντιπρόεδρο της Ε.Ι.Ο. με
την οποία συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά και βγάλαμε αυτό το οποίο θα
ακούσετε, το οποίο είναι και πολύ λίγο, ένα σχέδιο Κανονισμού
Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων – Υποχρεώσεις Αθλητών - Αθλητριών, το
οποίο έχει ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ–ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1.Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν, σε όλους τους αγώνες που υπάρχει εθνική
εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Ομοσπονδία ως Αγώνες – στόχοι,
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όπως αυτοί που αναφέρονται παρακάτω :
 Παγκόσµια Πρωταθλήματα
 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
 Μεσογειακοί Αγώνες
 Βαλκανικό Πρωτάθλημα
 ∆ιεθνείς Αγώνες
 Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Αθηνών «Athens Eurolymp Week”
 Πανελλήνια Πρωταθλήματα
Η µη συµµετοχή, δικαιολογείται µόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή
τραυματισμού, βεβαιωμένη από ιατρό.
2. Όταν συµµετέχουν σε αγώνες στους οποίους εκπροσωπούν την Εθνική
Ομάδα, οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα είδη του πάσης φύσεως
ιματισμού, που χορηγεί η ΕΙΟ. Απαγορεύεται η άμεση ή έµµεση διαφήμιση
οποιουδήποτε άλλου χορηγού, πλην αυτών που έχουν συμβληθεί µε την
Ομοσπονδία σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, και ιδιαίτερα μέσα στο χώρο
διεξαγωγής των αγώνων. Η υποχρέωση των αθλητών – αθλητριών να φορούν
είδη της χορηγού Εταιρείας (Legea) ισχύει καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια των
αποστολών των Εθνικών Ομάδων, δηλαδή στα αεροδρόμια και στα
ξενοδοχεία που καταλύει η Εθνική Ομάδα.
Επίσης η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις εμφανίσεων των
αθλητών/αθλητριών σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως εορτές,
βραβεύσεις, συνεντεύξεις τύπου ή συµµετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές,
εφόσον συµµετέχουν εκπροσωπώντας την Εθνική Ομάδα. Εάν σε εκδηλώσεις
τέτοιου είδους οι αθλητές-αθλήτριες φέρουν πολιτική περιβολή, τότε µέσω
αυτής δεν θα πρέπει να προβάλουν αµέσως ή εµµέσως καμία άλλη εταιρεία .
Σε

περίπτωση

παραβίασης

των

παραπάνω

υποχρεώσεων

ο

αθλητής/αθλήτρια θα αποκλείεται από τα προνόµια του αγωνιστικού
προγράμματος και θα στερείται των εκτάκτων παροχών που τυχόν θα
δικαιούταν από τους συγκεκριμένους αγώνες, καθώς και θα επιβαρύνεται µε
τις οικονομικές κυρώσεις που θα προκύψουν σε βάρος της Ομοσπονδίας
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λόγω παραβίασης όρων του Συμβολαίου της µε τη Χορηγό Εταιρεία
Ιματισμού. Τα πρόστιµα αυτά θα αφαιρούνται από τις πάσης φύσεως παροχές
που δικαιούνται

ή

θα δικαιούνται στο µέλλον, οι παραβάτες αθλητές-

αθλήτριες. Οι αθλητές-αθλήτριες των Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να
µετέχουν σε δύο επίσημές ομαδικές φωτογραφήσεις κάθε έτος.
3. Επίσης δεν επιτρέπεται η διαμονή συγγενικών και φιλικών προσώπων στο
ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει η Εθνική Ομάδα.
4. Οφείλουν να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς ιδιαίτερα όταν εκπροσωπούν
τα εθνικά χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά
μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι συμβατές µε το
ήθος, τις αρχές και τις αξίες του αθλήματος και μπορούν να προσβάλουν το
φίλαθλο πνεύμα. Εφόσον υπάρξει ανάρμοστη συμπεριφορά, του θέµατος θα
επιληφθεί η Πειθαρχική Επιτροπή, που θα κάνει σχετική εισήγηση στο ∆.Σ.
της Ε.Ι.Ο.
5. Οι προπονητές των εθνικών ομάδων θα πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος, καθώς επίσης θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι
αποδέχονται τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας,
την τεχνική καθοδήγηση των Τεχνικών της Ομοσπονδίας και τον παρόντα
Κανονισμό.
6. Για τη συµµετοχή τους σε διεθνείς αγώνες θα πρέπει να ζητούν την άδεια
της Ομοσπονδίας μέσω των Ομίλων τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν,
δίνοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (ειδικό έντυπο Ε.Ι.Ο.). Επίσης
πρέπει να ενηµερώνουν τουλάχιστον 30 ημέρες πριν μέσω του Ομίλου τους,
όταν χρειάζεται η εξασφάλιση αδείας από την εργασία τους (Υπηρεσία
∆ηµοσίου κ.α.) ή τις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας (για τους
υπηρετούντες).
8. Όταν τους ζητηθεί µε νόµιµη διαδικασία κλήσης, υποβάλλονται σε έλεγχο
αντί – ντόπινγκ (Doping Control) µε βάση τα ισχύοντα διεθνώς (τακτικοί και
έκτακτοι έλεγχοι). Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού
δείγµατος, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισµοί, ο
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αθλητής ή η αθλήτρια θα στερείται όλων των παροχών µέχρι να λήξει ο
χρόνος ποινής που θα τους επιβληθεί.
Κάθε αθλητής – αθλήτρια θα πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγµή
διαθέσιµος για έλεγχο ντόπινγκ, που µπορεί να διενεργηθεί είτε από τον
Παγκόσµιο Οργανισµό ενάντια στο ντόπινγκ (WADA), είτε από το ΕΣΚΑΝ
(Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Doping). Ειδικότερα όσον αφορά την
αποστολή των where about στην αρμόδια αρχή ο αθλητής-αθλήτρια µε
δική του αποκλειστικά ευθύνη συµπληρώνει και αποστέλλει τη φόρµα .
9. Οποιοδήποτε αίτημα των αθλητών – αθλητριών πρέπει να υποβάλλεται
εγγράφως μέσω του Ομίλου τους στην ΕΙΟ οποία θα µεριµνά για την επίλυση
ή διεκπεραίωσή του, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
10.

Σε

περίπτωση παραβίασης του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, η Ομοσπονδία ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης,
μπορεί να επιπλήττει, να περικόπτει ή να αναστέλλει τις παροχές, που
προβλέπονται από το αγωνιστικό πρόγραμμα.
---------

Αυτό είναι ένα σχέδιο Κανονισμού το οποίο συντάξαμε και με τη
βοήθεια, όπως είπα προηγουμένως της κας Αναστασίου, την οποία οφείλω
να την ευχαριστήσω γι’ αυτό. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ή ο,τιδήποτε
άλλο, είμαστε στη διάθεσή σας.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Εγώ θα ήθελα να πω κάτι: Εκεί
που λέμε να φορούν τα είδη της χορηγού εταιρείας, σήμερα είναι η Legea,
αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη. Δηλαδή εννοούμε της εταιρείας με την
οποία συμβάλλεται πάντοτε η Ομοσπονδία.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Δηλαδή τα είδη των χορηγών της
Ομοσπονδίας και τελειώνει. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αφού κατ’
αρχήν σας πω συγχαρητήρια! Πρώτη φορά βγήκε Κανονισμός και παύει
αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, δηλαδή οι αθλητές να φορούν ό,τι θέλουν ή
να εμφανίζονται με βερμούδες και διάφορα άλλα ρούχα στις απονομές, που
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αν μη τι άλλο γινόμαστε ρεζίλι. Ευτυχώς που θυμούνται και βάζουν και την
Ελληνική σημαία στην πλάτη, λες και είναι παλτό. Εν πάση περιπτώσει,
θέλω να ρωτήσω κάτι: Λέτε κάπου ότι ο αθλητής ή οι αθλητές της Εθνικής
Ομάδας, στους Δημόσιους χώρους ή στις διοργανώσεις, πρέπει να
ακολουθούν ακριβώς τους χορηγούς της Ομοσπονδίας. Εάν ο αθλητής ή το
Σωματείο έχει έναν άλλο χορηγό που δεν θίγει τα συμφέροντα τα χορηγικά
της Ομοσπονδία, μπορεί να το κάνει; Ναι ή όχι; Έγινα σαφής ή να το πω πιο
απλά;
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.(ΝΟΤΚ):

Είστε πάρα πολύ σαφής. Με την έγκριση της

Ομοσπονδία, πιστεύω ότι μπορεί.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.(ΝΟΤΚ): Είναι σωστή η υπόδειξη αυτή.
ΑΡΑΠΑΚΗΣ : Καλή σας μέρα. Στην παράγραφο 4, εάν δείτε, λέει για τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει λίγο πιο
ξεκάθαρο το τι θεωρείτε τι είναι συμβατό και τι όχι. Δηλαδή είναι λίγο
γενικό, που τον αφήνει να εκτεθεί και μετά να του πει ότι: «Δεν έπρεπε να
το κάνεις αυτό». Τώρα που όλοι είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
μήπως θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνει και τι όχι.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.(ΝΟΤΚ): Πιστεύω ότι υπάρχουν μέσα τα οποία είναι νόμιμα
και υπάρχουν και κάποια site, που βγαίνουν κατά καιρούς και τα οποία δεν
είναι νόμιμα. Αυτό θέλουμε να διευκρινίσουμε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα
νόμιμο site μπορώ εγώ να γράφω ό,τι θέλω.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Θα θέλατε να το κάνετε λίγο πιο
συγκεκριμένο; Νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα να το κάνετε συγκεκριμένο
τι θέλετε.
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ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.(ΝΟΤΚ): Θα βάλουμε μια παρατήρηση, να το διευκρινίσουμε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Η κα Νίκη Αναστασίου έχει το
λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν.(Ο.Ι.Η): Θέλω να πω σχετικά με το θέμα αυτό που
ανέφερε και ο κ. Παπαθανασίου, ότι απλώς δεν πρέπει να διαφημίζουν
εταιρείες που έχουν ίδια προϊόντα με την εταιρεία ιματισμού των Εθνικών
Ομάδων. Αυτό πρέπει να γραφτεί ξεκάθαρα μέσα. Δηλαδή εάν κάποιος έχει
μια άλλη εταιρεία που δεν είναι ιματισμού, μπορεί κάλλιστα να τη
διαφημίζει.
Τώρα σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Αραπάκης, εννοείται ότι πρέπει
να υπάρχει μια ευπρέπεια συμπεριφοράς.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ας γίνει πιο συγκεκριμένο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν.(Ο.Ι.Η):: Πόσο πιο συγκεκριμένο να γίνει η ευπρέπεια
συμπεριφοράς; Έχουμε δείγματα από αθλητές που βγήκαν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και έβριζαν με χυδαίο τρόπο συναθλητές τους. Λέει
μέσα ξεκάθαρα ότι: Πρέπει να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς, ιδιαίτερα
όταν εκπροσωπούν τα εθνικά χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις σε
έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν
είναι συμβατές με το ήθος, τις αρχές και τις αξίες του αθλήματος και
μπορούν να προσβάλλουν το φίλαθλο πνεύμα.
ΑΡΑΠΑΚΗΣ : Έτσι κι αλλιώς και για τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας
ισχύει ο Πειθαρχικός Κανονισμός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν.(Ο.Ι.Η): Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Ο δε Πειθαρχικός
Κανονισμός είναι πάρα πολύ αναλυτικός επ’ αυτού.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ακριβώς! Ευχαριστούμε.
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ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Κάποιος άλλος θα ήθελε να πει
κάτι; Ο κ. Σταυρόπουλος έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι θέμα μόνο του Κανονισμού για την
αποφυγή παρομοίων προϊόντων, αλλά να φροντίσει η Ομοσπονδία στη
σύναψη της συμφωνίας με τον χορηγό, να αναφέρεται σαφώς ότι είναι
δυνατόν να γίνει αυτό.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Και μιας που μιλάμε για χορηγό, ας
μας πει η υπεύθυνη χορηγιών της Ομοσπονδίας, για την πρώτη χορηγία που
πήραμε μετά από πολλά χρόνια.
ΒΕΝΤΟΥΡΗ–ΣΕΡΦΑ ΑΓΓ.(ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ): Καλή σας
ημέρα. Ονομάζομαι Βεντούρη-Σέρφα Αγγελική και είμαι Πρόεδρος του
SAILABILITY HELLS. Θέλω να σας πω ότι πρώτη φορά στην ενδυμασία
των Εθνικών Ομάδων, υπάρχει χορηγία και αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή.
Είναι ιταλική η προέλευση των ρούχων από εταιρεία η οποία
δραστηριοποιείτο μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο και ανοίγει ένα καινούργιο
κεφάλαιο, ξεκινώντας με μας, με την Ιστιοπλοΐα.
Η χορηγία περιλαμβάνει 70 φουλ πακέτα – box. Το κάθε πακέτο
περιέχει: Ένα μπουφάν, ένα αντιανεμικό, μία φόρμα προπόνησης, μία
φόρμα αποστολής, ένα σάκο δίπατο, μία μπλούζα polo κοντομάνικη, ένα
σορτσάκι και ένα καπέλο. Το σύνολό τους αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό
των 14.700,00 €.
Επίσης, να σας πω ότι οι παραγγελίες δεν γίνονται μεμονωμένες,
αλλά από το Σωματείο απευθείας, πάντα προς τη Legea, με εμπιστευτικό
σημείωμα όμως από την Ε.Ι.Ο., δηλαδή εκπτωτικό.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Εννοείς δηλαδή ότι εάν ένα
Σωματείο θέλει να αγοράσει τα ρούχα που φοράει η Εθνική Ομάδα, ποια
τιμή είναι αυτή και ποια είναι η διαδικασία; Θα πρέπει να πάρει χαρτί από
μας για να έχει την έκπτωση;
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ΒΕΝΤΟΥΡΗ–ΣΕΡΦΑ ΑΓΓ.(ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ): Ακριβώς!
Η έκπτωση είναι 50%. Η τιμή του συνολικού πακέτου είναι 210,00 € και
δίδεται έκπτωση 50% για τα Σωματεία. Μέσα στην τσάντα που έχετε πάρει,
υπάρχει και το φυλλάδιο με τα στοιχεία της εταιρείας, όπου θα πρέπει να
απευθυνθείτε. Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί κάπως
ειπώθηκε μπερδεμένο το ένα πίσω από το άλλο: Η Ομοσπονδία χορηγείται
από την εταιρεία δωρεάν για τις εμφανίσεις των Εθνικών Ομάδων. Τα
Σωματεία έχουν το δικαίωμα και εφόσον θέλουν, να τύχουν της εκπτώσεως
50% κατόπιν βεβαιώσεως της Ομοσπονδίας, για να αγοράσουν επίσης το
συγκεκριμένο πακέτο, όπου θα γράφουν το λογότυπο του Σωματείου τους,
δεν θα γράφουν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» αλλά θα
γράφουν για παράδειγμα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ». Δηλαδή το κέντημα είναι
ευθύνη του Σωματείου που θα παραγγείλει.
Κάποιος άλλος θα ήθελε να ρωτήσει κάτι για τη χορηγία; Δεν υπάρχει
άλλη ερώτηση. Να περάσουμε στην ψηφοφορία: Εγκρίνεται ο Κανονισμός
των Εθνικών Ομάδων, με τις τροποποιήσεις που ειπώθηκαν;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Υπάρχει αντίρρηση; Δεν υπάρχει.
Υπάρχει λευκό; Δεν υπάρχει. Επομένως, εγκρίνεται ομόφωνα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το σχέδιο Κανονισμού Εθνικών Ομάδων – Υποχρεώσεις
Αθλητών / Αθλητριών, όπως κατατέθηκε και με τις τροποποιήσεις που
έγιναν επ’ αυτού και στο εξής αποτελεί τον Κανονισμό Εθνικών
Ομάδων της Ε.Ι.Ο.
(ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο., ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.)

-------

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

20

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Συνεχίζουμε με τον Απολογισμό
της Επιτροπής ΑΜΕΑ. Ποιος θα διαβάσει την έκθεση;
ΜΕΛΟΣ: Λείπει αυτή τη στιγμή για την Ημερίδα των ΑΜΕΑ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Την έχετε διαβάσει όμως την
έκθεση νομίζω. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουν αναρτηθεί όλα, όχι μόνο
μέσα στην προθεσμία που ορίζει το Καταστατικό αλλά και δέκα μέρες πριν.
Είναι τόσο αναλυτικά, που πιστεύω ότι δεν θα χρειαζόταν να διαβαστεί η
Έκθεση.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Να προχωρήσουμε στην Ανωτάτη
Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων. Ο κ. Τσαντίλης έχει το λόγο.
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Κ.(ΑΕΑΕ): Καλημέρα σας. Έχετε διαβάσει τον Απολογισμό
και νομίζω ότι η ΑΕΑΕ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά φέτος, επιτέλους
αποκτήσαμε πάλι ένα Βιβλίο Κανονισμών, ύστερα από πολλούς κόπους και
πάρα πολλή δουλειά, που οφείλεται σε όλα τα μέλη της ΑΕΑΕ, όπου μας
«βγήκε το λάδι» κυριολεκτικά και ευχαριστούμε την Ομοσπονδία που
επιτέλους έγινε το όνειρο πραγματικότητα και έχουμε πλέον ένα Βιβλίο
Κανονισμών.
Η ΑΕΑΕ προσπαθεί όσο το δυνατόν να βοηθήσει στην προετοιμασία
κριτών και Race Officer γενικά. Για φέτος έχουμε ήδη προγραμματίσει μια
σειρά σεμιναρίων, ώστε να μάθουν όλοι τους καινούργιους Κανονισμούς
και η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να δημιουργήσουμε καινούργιους
κριτές, διότι δεν έχουμε κριτές. Έχουμε πολύ λίγους κριτές και δεν φτάνουν.
Ζητάμε από τους Ομίλους να φροντίσουν και οι ίδιοι να ετοιμάσουν κριτές.
Δηλαδή είναι απαραίτητο, δεν είναι δουλειά μόνο της ΑΕΑΕ. Ο κάθε
Όμιλος πρέπει να έχει τους δικούς του κριτές και να τους ετοιμάζει μόνος
του. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αυτό θα πρέπει να
αντιληφθούμε. Δεν μπορεί όλοι να περιμένουν από την ΑΕΑΕ να
εκπαιδευτούν. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε, αλλά εάν δεν
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βρεθούν οι κριτές και εάν δεν κάνουν τα πρώτα βήματα μέσα στον Όμιλο,
όπως γίνεται σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο, δεν θα έχουμε τίποτα. Διότι
εμείς μπορούμε να έρθουμε να βοηθήσουμε και να προετοιμάσουμε για
παραπέρα, να γίνουν Εθνικοί κριτές και μετά Διεθνείς κριτές. Αυτή τη
στιγμή έχουμε μόνο δέκα Εθνικούς κριτές. Είναι ελάχιστοι!
Μην ξεχνάτε ότι είναι όλοι εθελοντές, χαρίζουν χρόνο από την
οικογένειά τους και από τη δουλειά τους για να τρέχουν από τη μια μεριά
της Ελλάδος στην άλλη και να κάνουν αγώνες. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις,
είμαι στη διάθεσή σας.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Εγώ θα πρέπει να συμπληρώσω
ότι δεν πρέπει να ξεχάσω να ευχαριστήσουμε όλοι τον κ. Γιάννη
Παπαδημητρίου, τον Πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς και τον
κ. Συκάρη για τη μεγάλη τους βοήθεια στην έκδοση του Βιβλίου
Κανονισμών που κρατάτε όλοι στα χέρια σας.
Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τον κ. Τσαντίλη; Δεν υπάρχει κάποια
ερώτηση. Ολοκληρώσαμε με το Διοικητικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας
και των Επιτροπών αυτής και να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
ΘΕΜΑ 2ο:
Υποβολή Οικονομικού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής
Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 31.12.2016
Υποβολή Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το
διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016. Έγκριση και απαλλαγή του
Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Θέμα 2ο: Υποβολή Οικονομικού
Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό
διάστημα από 1.10.2016 έως 31.12.2016. Υποβολή Ισολογισμού μετά των
Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.
Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Ταμίας
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της Ομοσπονδίας, ο κ. Βασιλειάδης έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Ο Οικονομικός Απολογισμός ο οποίος τίθεται
σήμερα προς έγκριση αφορά το τρίμηνο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου,
Δεκεμβρίου 2016, γιατί όπως είναι γνωστό, οι προηγούμενοι εννέα μήνες
εγκρίθηκαν στη Γενική Συνέλευση του περασμένου Νοεμβρίου. Έχετε τον
Οικονομικό Απολογισμό μπροστά σας και με βάση αυτόν βεβαίως, έχει βγει
και ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως για όλη τη χρήση του
2016, όπως θα δημοσιευθούν και αυτά βεβαίως, συνοδεύονται από την
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που και αυτή αφορά το συγκεκριμένο
τρίμηνο, η οποία Εξελεγκτική Επιτροπή ήρθε εγκαίρως, ετοίμασε την
έκθεσή της και αν θέλετε να σας τη διαβάσω, μπορώ να σας τη διαβάσω. Τα
νούμερα είναι τα ίδια, ουσία έχει η κατάληξη, την οποία και σας διαβάζω
γιατί ούτως ή άλλως, η Έκθεση θα περιληφθεί συνολικά μέσα στο πρακτικό:
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφαίνεται ότι η οικονομική
διαχείριση για το χρονικό διάστημα από 1-10-2016 μέχρι 31-12-2016 έχει
καλώς και προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Οικονομικού
Απολογισμού της Ε.Ι.Ο. της ως άνω περιόδου και την απαλλαγή των μελών
του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης.
Την υπογράφουν: Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Γκίρης και τα μέλη: ο
κ. Λυμπέρης και η κα Ρήγα.
Βεβαίως, εδώ θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά -εάν θυμάται
κανείς τις προηγούμενες φορές- πραγματικά δεν έχει γίνει αναφορά από την
Εξελεγκτική Επιτροπή για ένα πράγμα που μονίμως υπήρχε, δηλαδή η
αποθήκη. Η περίφημη αποθήκη ότι δεν ήταν εντάξει και λοιπά. Έχει
τακτοποιηθεί και η αποθήκη, έχουν τακτοποιηθεί όλα, πλέον δεν υπάρχει
ούτε αυτό το μικρό «κουσούρι» που έσερνε μαζί της.
Προτού βέβαια προχωρήσουμε για τις εγκρίσεις ή εάν έχετε κάποια
απορία σχετικά με αυτό το διάστημα, θα ήθελα με την ευκαιρία να σας πω,
επειδή ήδη έχει τρέξει και ο χρόνος, ότι ήδη με τον καινούργιο χρόνο, από
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πέρυσι το Δεκέμβριο ενέκρινε η Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του
2017 τον οποίο και υποβάλλαμε στη Γενική Γραμματεία με τα αιτήματα.
Αυτός ο προϋπολογισμός είχε μέσα μία πρόβλεψη 1.000.000,00 € ως
επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία, από την πολιτεία. Δυστυχώς, ούτε
και αυτό το ποσό που είναι περιορισμένο, που ήταν στα πραγματικά
δεδομένα, ούτε αυτό μπορέσαμε δυστυχώς, να το πετύχουμε. Εγκρίθηκε ένα
ποσό 680.000,00 € για την Ιστιοπλοΐα για το 2017. Αυτό σημαίνει ότι αυτός
ο προϋπολογισμός πρέπει κάποια στιγμή να αναμορφωθεί, μειώνοντας
αναλογικά τα κονδύλιά του κατά 320.000,00 € για να μπορεί να
λειτουργήσει. Αυτό κρατήστε το στο νου σας και αυτός ο «στριμωγμένος»
προϋπολογισμός, πάλι θα πρέπει να στριμωχτεί λιγάκι. Κρατήστε το πίσω
από το μυαλό σας αυτό, γενικότερα για τις δυνατότητες που έχουμε.
Εάν έχετε κάποια απορία πάνω στα οικονομικά, γενικότερα και όχι
μόνο σε αυτό το μέρος του Ισολογισμού, ευχαρίστως να σας απαντήσω.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω
στον Οικονομικό Απολογισμό και στην Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής; Δεν υπάρχει. Ο κ. Τσαλίκης νομίζω στην έκθεσή του για τα
πεπραγμένα της ΕΑΘ, αναφέρθηκε και τον Οικονομικό Απολογισμό.
Άρα προτείνω προς το Σώμα την έγκριση του Οικονομικού
Απολογισμού και της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό
διάστημα από 1.10.2016 έως και 31.12.2016 καθώς και του Ισολογισμού
μετά των Αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα από 1.1.2016 μέχρι
31.12.2016 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη. Παρακαλώ, ποιοι ψηφίζουν
υπέρ;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ποιοι ψηφίζουν κατά; Υπάρχουν
λευκά; Δεν υπάρχουν. Άρα, εγκρίνεται ομόφωνα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό για το χρονικό διάστημα από
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1/10/2016 έως 31/12/2016 καθώς και τον Ισολογισμό μετά των
Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι
31.12.2016 και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την
Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη.
(ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/10/2016
ΕΩΣ 31/12/2016, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)
-------

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Να

περάσουμε

και

στην

ψηφοφορία του Διοικητικού Απολογισμού, δηλαδή των πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το χρονικό
διάστημα από 1.10.2016 έως 31.12.2016. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Υπάρχει κάποια αντίρρηση;
Υπάρχει λευκό; Δεν υπάρχει. Άρα εγκρίνονται ομόφωνα τα πεπραγμένα του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το διάστημα από
1.10.2016 έως 31.12.2016.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Διοικητικό Απολογισμό της Ε.Ι.Ο. και των Επιτροπών
αυτής για το χρονικό διάστημα από 1-10-2016 έως 31-12-2016.
(ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ι.Ο. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ
1/10/2016 ΕΩΣ 31/12/2016, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)
-------

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα,
θα ήθελα να σας ενημερώσω για δυο-τρία πράγματα -που βέβαια είναι εκτός
ημερήσιας διάταξης- τα οποία μας κάνουν υπερήφανους αλλά θα πρέπει να
μας κάνουν και πάρα πολύ προσεκτικούς, γιατί αυτή η ανοδική πορεία που
είναι συνεχής και φυσικά οφείλεται στα Σωματεία που επανειλημμένα
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τονίζω ότι είναι το κύτταρο του αθλητισμού, τα πολλά «μπράβο» και
«συγχαρητήρια» αξίζουν σε σας.
Διοργανώθηκε μια γιορτή, κάποιοι από εσάς θα παρευρέθηκαν,
κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν από την επαρχία, που ονομάστηκε: «Η
βραδιά των Πρώτων 2016». Αφορούσε δηλαδή τους αθλητές που είχαν
διάκριση το 2016. Το στικάκι που έχετε πάρει, όταν θα επιστρέψετε στο
σπίτι ή στο γραφείο σας, θα το βάλετε για να δείτε τι ακριβώς έγινε.
Υπήρχαν άνθρωποι που έκλαιγαν, για άντρες μιλάω, είναι εδώ και ο κ.
Κακαλίκας ο οποίος παρευρισκόταν στη γιορτή. Επίσης και εγώ
συγκινήθηκα, δεν το κρύβω.
Θέλω να πω λοιπόν, ότι εμείς δείξαμε τις διαφορές μας, σχεδόν από
τις περισσότερες άλλες Ομοσπονδίες. Ποιες ήταν; Κατ’ αρχήν δεν έχουμε
dopping. Ποτέ δεν είχαμε dopping και ούτε και θα έχουμε.
Δεύτερον, έχουμε αθλητές που από όλα τα αθλήματα της Ελλάδος,
από όλους τους αθλητές της Ελλάδος, έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο
βραβείο fair play. Αυτό δεν το έχει καμιά άλλη Ομοσπονδία.
Τρίτον, οι δικοί μας αθλητές είναι πρωταθλητές και στην παιδεία. Οι
πιο πολλοί είναι μαθητές του 18, του 19, του 20 και το κυριότερο, η
απονομή που κάναμε εμείς, δεν αφορούσε ούτε την 7η, ούτε την 4η, ούτε την
5η, ούτε την 6η θέση. Είναι τέτοιο το επίπεδο των αθλητών μας, που όπως
είπα οφείλεται στα Σωματεία και λιγότερο σε μας, που καταφέραμε να
βραβεύσουμε σε μιάμιση ώρα, δηλαδή φανταστείτε εάν πηγαίναμε και στις
υπόλοιπες θέσεις, μόνο πρωταθλητές Ευρώπης, Παγκόσμιους πρωταθλητές
και Ολυμπιονίκες. Και όλα αυτά για το έτος 2016.
Ξέρετε πόσα ήταν τα μετάλλια; Ήταν 24! Και το χαρακτηριστικό
είναι ότι τα 20 από αυτά ήταν νέων αθλητών, μέχρι 18 ετών. Καταλαβαίνετε
τι «χιονοστιβάδα» έρχεται και τι θα επακολουθήσει.
Αυτά λοιπόν, για να ξέρουμε τη «διαφορετικότητα» που έχουμε από
τις άλλες Ομοσπονδίες και τι έχουμε πετύχει. Θα ήθελα επίσης να πω, για
να τα ξεκαθαρίσουμε ένα–ένα, πόσο σημαντικό είναι ένα Σωματείο να
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αναλογίζεται τις ευθύνες του και πόσο καμιά φορά είναι σημαντικό, ένα
Σωματείο ή Περιφέρεια, να το παίζει «ψευτομαγκιά» που λέμε. Ας πάμε
στην πρώτη περίπτωση. Η πρώτη περίπτωση που πραγματικά τους τιμά,
είναι ο Όμιλος Σικυωνίων, ο οποίος παρότι δυο παιδιά προκρίθηκαν στο
Περιφερειακό για να συμμετάσχουν στην Εθνική Ομάδα, έστειλε επιστολή
η οποία τι λέει; Δεν λέει: «Παρακαλώ, οι δυο αθλητές που προκρίθηκαν, να
αντικατασταθούν με άλλους δικούς μας» αλλά λέει: «Να αντικατασταθούν
με άλλα παιδιά της Περιφέρειας». Πόσο σημαντικό!! Αυτό δείχνει ήθος.
Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά, που ήρθε στα αυτιά μας για
ευθύνη των προπονητών και μόνο, το επαναλαμβάνω για να μην
παρεξηγηθεί κάποιος άλλος. Είδατε τι προσπάθεια έχουμε κάνει για να
βγάλουμε ένα πρόγραμμα αντικειμενικότατο, πέρα για πέρα εύκολο να ξέρει
κάποιος τι γίνεται, όχι μόνο στην Περιφέρειά του αλλά και σε όλες τις
Περιφέρειες. Δεν είχαμε κανένα παράπονο.
Παρ’ όλα αυτά, σας λέω εγώ λοιπόν, ότι επειδή πάντα το έγκλημα
προηγείται της αστυνόμευσης -πάντα- ή επειδή η απάτη προηγείται της
νομιμότητας, έχω να σας πω το εξής: Και σε αυτό κάναμε λάθος και η
ευθύνη η μεγάλη είναι δική μας.
Ποιο είναι το λάθος; Το λάθος είναι ότι βάλαμε να προσμετρώνται
αθλητές με δύο ιστιοδρομίες. Προσέξτε τώρα τι μπορεί να γίνει: Τι κάνουν
οι προπονητές; Επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με Σωματεία, μιλάω για
προπονητές. Με ένα σκάφος, εάν κάνουμε τρεις αγώνες -κάτι που είναι
λάθος και από δω και πέρα θα είναι δύο οι αγώνες- είναι περίπου 18
ιστιοδρομίες. Ένα σκάφος λοιπόν, τρέχει 2 ιστιοδρομίες με διαφορετικούς
αθλητές. Αυτομάτως, έχει 9 αθλητές. Δηλαδή 2 Χ 9 = 18. Νομίμως έχει
τρέξει, έχει τερματίσει σε δύο ιστιοδρομίες και πάει λέγοντας.
Φανταστείτε λοιπόν, 9 αθλητές από ένα σκάφος. Εάν βάλω 5 σκάφη
τι γίνεται; Αυτά για να δείτε ότι εδώ «μπάζουμε» και οι έξυπνοι βρήκαν τη
λύση. Αυτό βέβαια, από δω και πέρα δεν θα ισχύει, θα είναι τα 3/4 των
ιστιοδρομιών που θα μετράνε πια. Οπότε, πάει κι αυτό το «παραμύθι».
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Αυτό γιατί το ανέφερα; Διότι καμιά φορά, πάνω στο πάθος με το
Σωματείο μας, με την Περιφέρειά μας ή με ό,τι άλλο έχουμε, κάνουμε
πράγματα, που χωρίς να θέλουμε, αδικούμε άλλο Σωματείο. Αυτό πρέπει να
το προσέξουμε, γιατί είμαστε μια οικογένεια και όχι πολλές οικογένειες που
κάνουν μια οικογένεια. Είμαστε μία οικογένεια!
Θέλω να πω επίσης, κάτι άλλο: Είχαμε πάρει μια απόφαση στη
Γενική Συνέλευση, ότι πλέον τα Συμβούλια, πέρα απ’ όσα λέει το
Καταστατικό δηλαδή τα τέσσερα Συμβούλια το χρόνο, για να μπορούμε να
έχουμε άμεση επαφή, να χρησιμοποιούμε την τηλεδιάσκεψη. Πάει περίφημα
και θα έλεγα για την τηλεδιάσκεψη πλέον, να μπορούμε να πάρουμε μια
έγκριση για να μπορούν να συνεδριάζουν και όλες οι Επιτροπές, επειδή
πολλοί συνάδελφοι είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφέρεια γενικότερα.
Συμφωνείτε;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Άρα,
εγκρίνεται ομόφωνα ότι εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα μπορούν
για λόγους οικονομίας και όλες οι Επιτροπές της Ε.Ι.Ο., να συνεδριάζουν
μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει για λόγους οικονομίας, εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο, να
συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης και όλες οι Επιτροπές της Ε.Ι.Ο.
------------

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ένα άλλο σημείο είναι ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο κάνει πρόταση και μάλλον θα το υλοποιήσει, να γίνει
μία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Νήσων. Αυτό γιατί; Κατ’ αρχήν, ο κ.
Κακαλίκας, που είναι Έφορος της περιοχής Νοτιοδυτικής Ελλάδος μέχρι
σήμερα, έπρεπε να ήταν “Superman” για να μπορέσει να δει 32 Σωματεία
και σε τόση μεγάλη έκταση περιοχής. Έτσι λοιπόν, Σωματεία όπως στα
Ιωάννινα, οι τέσσερις Όμιλοι της Κέρκυρας, οι Παξοί, η Λευκάδα με δύο
Ομίλους, η Ιθάκη, το Αγρίνιο, ο Αστακός, η Βόνιτσα, το Μεσολόγγι, η
Πρέβεζα, η Κεφαλλονιά και η Ζάκυνθος, θα αποτελούν πιλοτικά μια νέα
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Περιφέρεια που θα λέγεται Δυτικής Ελλάδος και για την ανάπτυξη, τον
πρώτο χρόνο θα αναλάβει ο Πρόεδρος και εγώ την Εφορεία αυτής της
περιοχής, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει.
Θέλω επίσης να σας πω ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κίνητρο,
μπορεί να γίνει στην Πρέβεζα ένα καταπληκτικό ναυταθλητικό κέντρο, ήδη
ο άνθρωπος τον οποίο συναντήσαμε και μιλάω για τον κ. Τέφα, που έχει
πλέον το Σωματείο της Πρέβεζας, ανέλαβε τα σκάφη όλης της περιοχής να
τα επισκευάζει δωρεάν, το ίδιο και τα φουσκωτά, καθώς και διάφορες άλλες
παροχές που μπορεί να δώσει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει και μεγάλη
οικονομική άνεση, αλλά έχει και τεράστια στρέμματα εγκαταστάσεων.
Ακόμα και στην Ανοικτή Θάλασσα μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή να δώσει
μια πολύ μεγάλη έκπτωση και στον ελλιμενισμό της Ανοικτής Θαλάσσης
αλλά και στις επισκευές.
Έτσι λοιπόν, πιλοτικά θα μπούμε για μια χρονιά να γίνει η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και θα δούμε πώς πάει.
Ένα άλλο σημείο που προέκυψε ήταν ότι κάποια λιμεναρχεία,
ευτυχώς ελάχιστα, ζητούν να έχουμε ναυαγοσώστη.
ΡΙΖΟΥ ΧΡ.(ΑΟ

ΙΘΑΚΗΣ):

Πάνω σε αυτά που λέτε, θα τοποθετηθούμε στο

τέλος ή τώρα;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Στο τέλος θα τοποθετηθείτε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Σε κάποια θέματα που είναι
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι απαραίτητη η έγκριση
της Γενικής Συνέλευσης. Γίνομαι πικρός, αλλά πρέπει να το πω. Δηλαδή οι
Περιφέρειας

δημιουργήθηκαν

από

το

Διοικητικό

Συμβούλιο

και

ανανεώνονται ανάλογα με τις επιδόσεις τους και τι αποδόσεις τους, πάλι
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Απλά ο κ. Παπαθανασίου το ανέφερε σαν
απόφαση, για να είστε γνώστες των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου. Εδώ λοιπόν, είναι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Με γνώμονα μόνο την ανάπτυξη.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ακριβώς! Το ενδιαφέρον μας
είναι να πάει μπροστά το άθλημα.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Θα πάρετε το λόγο μετά, αλλά
όπως είπε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, δεν είναι θέμα της Γενικής
Συνέλευσης, απλά ενημερώνω εγώ το Σώμα για ορισμένα πράγματα.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Γι’ αυτό δεν είναι και θέμα
ημερησίας διατάξεως.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Επίσης, θα σας ενημερώσει ο
Πρόεδρος ή η κα Αναστασίου, για τη συνάντηση με τον κ. Kim Andersen,
θέλω όμως να σας πω ότι για να αποκτήσει μεγαλύτερη ακροαματικότητα
το άθλημα, ήδη δημιουργήθηκε ένα νέο format, πιλοτικό και αυτό. Δεν
ερωτήθηκε κανείς, απλά το έβαλε η ISAF έτσι.
Ποιο είναι το νέο format; Το νέο format που δοκιμάζεται έχει ως
εξής: Ας πούμε ότι ένας αγώνας ξεκινάει τη Δευτέρα και τελειώνει το
Σάββατο. Μέχρι την Πέμπτη, τις ημέρες Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη –
Πέμπτη, ισχύει ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή η βαθμολογία όπως έχει.
Την Πέμπτη, όσες κούρσες και αν έχουν γίνει, οι δύο πρώτοι μπαίνουν εδώ,
στην άκρη, οι υπόλοιποι τρεις μπαίνουν στην άλλη άκρη. Άρα, την Πέμπτη
τελειώνουν οι ιστιοδρομίες και έχουμε τους δύο νικητές χώρια και τους
τρεις από την άλλη μεριά. Οι υπόλοιποι που μένουν, την επόμενη μέρα
κάνουν μία ιστιοδρομία και βγαίνει 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Άρα έχουμε λοιπόν,
τους δύο από την περασμένη μέρα, όπως σας είπα, από την Πέμπτη, έχουμε
επίσης τους τρεις από την ημέρα εκείνη και γίνεται την επόμενη μέρα, με
τους υπόλοιπους όπως είπα, μία ιστιοδρομία.
Από αυτή την ιστιοδρομία βγαίνει ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος, ο 4ος, ο 5ος,
δηλαδή μέχρι πέντε. Αυτοί οι πέντε που βγαίνουν από την ιστιοδρομία συν
οι τρεις, κάνουν οκτώ. Ξεκινάνε με μηδενική βαθμολογία και όποιος
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τερματίσει πρώτος είναι ο 1ος, όποιος τερματίσει δεύτερος είναι ο 2ος, όποιος
τερματίσει τρίτος είναι ο 3ος και ούτω καθεξής.
Οι τρεις πρώτοι λοιπόν, την επόμενη μέρα, μαζί με τους δύο νικητές
που είπα στην αρχή, αν θυμάστε, τους πρώτους δηλαδή, αγωνίζονται μαζί
πάλι με μηδενική βαθμολογία.
Αυτό γιατί το έκανε η ISAF; Το έκανε γιατί ο κόσμος έβλεπε τα
Metal Race, ήταν ένας, εφτά ή οκτώ και λέγανε: Πώς θα πάρει το μετάλλιο
ο Τάδε, αφού είναι έξι ή εφτά; Ενώ εκεί έπρεπε να πάει, δεν είχε πρόβλημα
λόγω της βαθμολογίας να κερδίσει με την έκτη θέση. Ήθελαν λοιπόν, να
βλέπουν κατευθείαν, ό,τι βλέπει ο κόσμος. Δηλαδή 1ος, 2ος, 3ος. Αυτό έγινε
ήδη στην

Palma de Majorca στην κατηγορία

FINN νομίζω και θα

συνεχιστεί μέχρι να μπουν τα αποτελέσματα.
Θέλω επίσης να πω, επειδή έχουν έρθει κάποια γράμματα εδώ
αθλητών αλλά και Σωματείων, ότι όπως έχουμε αποφασίσει, με τα πενιχρά
οικονομικά της Ομοσπονδίας, θα προσπαθήσουμε να έχουμε συμμετοχή σε
όλα τα Παγκόσμια υπό την προϋπόθεση να είναι εντός Ευρώπης και εάν
υπάρξουν χορηγίες, να πάμε και σε κάποια Πανευρωπαϊκά.
Αυτά ήθελα να σας ενημερώσω. Επίσης, βλέπω τώρα πίσω και τη
Βίκυ, ο οποία ήταν η ψυχή της γιορτής που κάναμε και θα το δείτε και στα
στικάκια. Πραγματικά ήταν η ψυχή της γιορτής, αφιλοκερδώς, και την
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ποιος θα ήθελε το λόγο; Η κα
Ρίζου παρακαλώ.
ΡΙΖΟΥ ΧΡ.(ΑΟ

ΙΘΑΚΗΣ):

Ονομάζομαι Ρίζου, από τον Όμιλο της Ιθάκης.

Θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα της αλλαγής Περιφέρειας. Η Ιθάκη, η
πρόσβασή της η άμεση είναι κυρίως προς Πάτρα και μέσω αυτού του
τρόπου κάνουμε τις μεγαλύτερες μετακινήσεις μας. Φοβάμαι ότι αυτή η
διάταξη θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ στις μετακινήσεις μας. Αυτό είναι το
θέμα μας.
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Θα ήθελα, πριν γίνει μια τέτοια μεγάλη απόφαση, να ενημερώνεται
κάπως ο Όμιλος της Ιθάκης, να μπορεί να τοποθετείται. Από κει και πέρα,
εφόσον το έχετε αποφασίσει, δεν είμαστε οι άνθρωποι που θα κάνουμε
φασαρία ή ο,τιδήποτε και θα το προσπαθήσουμε. Απλώς τοποθετούμαι και
βάζω τα προβλήματα για να τα γνωρίζετε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Μα, είπαμε ότι για ένα χρόνο θα
το δούμε. Εάν υπάρχουν τεράστια προβλήματα, δεν θα το συνεχίσουμε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Εγώ θέλω στην κα Ρίζου, να
απαντήσω με αριθμούς. Εάν κατεβείτε, κυρία Ρίζου, και γίνει στην
Καλαμάτα, δηλαδή βγαίνετε στην Πάτρα και πάτε στην Καλαμάτα ή εάν το
πρωτάθλημα γίνει στην Πρέβεζα, τι είναι πιο μακριά;
ΡΙΖΟΥ ΧΡ.(ΑΟ ΙΘΑΚΗΣ): Και τα δύο είναι το ίδιο μακριά.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν,
το πρώτο επιχείρημα που είπατε, δεν υπάρχει.
ΡΙΖΟΥ ΧΡ.(ΑΟ ΙΘΑΚΗΣ): Τα προβλήματά μας τα γνωρίζουμε πολύ καλά και
γι’ αυτό τα λέμε, για να τα μάθετε και εσείς.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Του Σωματείου σας τα προβλήματα
γνωρίζετε. Εμείς όμως, δεν ασχολούμεθα με ένα Σωματείο, ασχολούμεθα με
δεκαπέντε. Άρα λοιπόν, αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εάν δεν θέλετε,
μη συμμετάσχετε στους αγώνες, αν δεν σας νοιάζει.
ΡΙΖΟΥ ΧΡ.(ΑΟ ΙΘΑΚΗΣ):Εγώ σας είπα ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε
πρόβλημα.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Για να μην κάνουμε διάλογο, εάν
είπατε αυτό που θέλατε, ακούστε και εμάς τώρα.
ΡΙΖΟΥ ΧΡ. (ΑΟ ΙΘΑΚΗΣ): Συγνώμη, αλλά ο τόνος σας είναι κάπως και δεν
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Εάν δεν έχετε τελειώσει, παρακαλώ
να τελειώσετε. Εάν τελειώσατε όμως, δεν θα απαντήσετε μετά σε άλλο.
Λοιπόν, η Ομοσπονδία αυτό που κάνει είναι περισσότερα έξοδα, μια
Περιφέρεια παραπάνω, θα βγάζει πρωταθλητή, θα παίρνουν χρήματα, θα
παίρνει τα λεφτά όπως παίρνουν οι άλλες Περιφέρειες. Καταλαβαίνετε
λοιπόν, ότι είναι μεγάλο το κόστος για την Ομοσπονδία. Ο λόγος που
γίνεται δεν είναι για να εξυπηρετηθεί ένα Σωματείο, ούτε δύο, ούτε τρία,
αλλά γίνεται για να εξυπηρετηθεί μια μεγάλη Περιφέρεια, η οποία
«χαροπαλεύει».
Ο κ. Κακαλίκας ξέρει ότι ο Αστακός είχε πριν από δύο χρόνια
δεκαπέντε σκάφη και αθλητές και έκανε και μεγάλο διεθνή αγώνα. Δεν
υπάρχει σήμερα κανένας αθλητής. Το Μεσολόγγι είχε Ανοικτή Θάλασσα
μοναδική! Δεν υπάρχει κανείς, είναι προς διαγραφή. Οι Παξοί δεν υπάρχουν
στο χάρτη της Ομοσπονδίας. Η Λευκάδα με το ζόρι έκανε δραστηριότητα.
Τώρα έγινε και το άλλο Σωματείο. Η Βόνιτσα; Ψάχναμε στα καφενεία να
βρούμε τα Σωματεία. Η Ζάκυνθος ομοίως, δεν έχει δραστηριότητα.
Ο στόχος λοιπόν, είναι να αποκτήσει επιτέλους η περιοχή αυτή που
είναι καταπληκτική περιοχή, είναι και πολύ τουριστική περιοχή, παρόλο το
μεγάλο κόστος που θα έχει η Ομοσπονδία για μια Περιφέρεια επιπλέον και
καταλαβαίνετε γιατί. Διότι θα έχει όλα τα κίνητρα που έχουν και οι άλλες
Περιφέρειες. Η Ομοσπονδία με γνώμονα αυτό που σας είπα, κάνει αυτή την
Περιφέρεια. Τελείωσε η ιστορία από κει και πέρα. Εάν κάποιος Όμιλος, δεν
θέλει να το ακολουθήσει αυτό, είναι δικαίωμά του. Εμείς θα κάνουμε για
ένα χρόνο το πιλοτικό πρόγραμμα, θα δούμε τι θα γίνει και σας λέω εκ των
προτέρων ότι θα αναπτυχθεί και σημειώστε, θα σας φέρω του χρόνου εδώ
πόσοι συμμετείχαν από αυτά τα Σωματεία στα Περιφερειακά και εάν δεν
είναι διπλάσια, εγώ θα παραιτηθώ εδώ. Εάν δεν είναι διπλάσια, εδώ ενώπιον
όλων, θα παραιτηθώ.
ΡΙΖΟΥ ΧΡ.(ΑΟ ΙΘΑΚΗΣ): Μου επιτρέπετε να πω κάτι;
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Ναι, αλλά να τελειώσουμε

κάποτε, γιατί σας είπα από την αρχή ότι το φέραμε εδώ προς ενημέρωση και
από υπερβολική δημοκρατικότητα.
ΡΙΖΟΥ ΧΡ.(ΑΟ

ΙΘΑΚΗΣ):

Στο Περιφερειακό πρωτάθλημα, όποιες και αν

είναι οι δυσκολίες, θα συμμετάσχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το
πρόβλημα

δημιουργείται

στη

συμμετοχή

σε

αγώνες

γενικότερα,

μικρότερους αγώνες, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο.
Ευχαριστώ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Αυτό λοιπόν, δεν είναι θέμα προς
συζήτηση, απλώς σας κάναμε μια ενημέρωση. Το θέμα είναι ότι εμείς θα
προσπαθήσουμε να θίξουμε αυτή την Περιφέρεια. Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά
σβήνει και τελειώνει.
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

(ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ):

Λέγομαι Καλπακίδης και εκπροσωπώ τον

Ιστιοπλοϊκό ‘Ομιλο Ιωαννίνων. Κατ’ αρχήν, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση και
αναδιαρθρώσεις να γίνονται και σχέδια καινούργια, όπως τα ανέφερε ο
Γενικός Γραμματέας. Αντίθετα, μας συμφέρει και μας αρέσει να γίνει
καλύτερη δραστηριότητα στην περιοχή μας και τα λοιπά.
Όμως, καλό είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο από την άλλη πλευρά,
να βλέπει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Δηλαδή, εμείς
ήμασταν πριν σε αυτή τη μεγάλη Περιφέρεια, που ήταν πραγματικά
δυσλειτουργική. Πριν από τρία χρόνια μας είπαν να πάμε στη Βόρεια
Ελλάδα. Το συζητήσαμε, συμφωνήσαμε, θέλαμε κι εμείς να γίνει κάτι
καλύτερο και πήγαμε στη Βόρεια Ελλάδα. Αρχίσαμε να δικτυωνόμαστε με
τους Ομίλους, με τους συναδέλφους μας, με τις Διοικήσεις αυτής της
Περιφέρειας και με δυσκολίες πάλι, κάναμε τη δραστηριότητά μας.
Τώρα ερχόμαστε και λέμε «πειραματικά» θα πάμε για ένα χρόνο εκεί
και μάλιστα από φέτος, απ’ ότι καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτή την περίοδο θα
ξεκινήσουμε.
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Από του χρόνου, όχι από φέτος.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Φέτος τελείωσε. Δεν υπάρχουν
Περιφερειακά φέτος.
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ (Ι.Ο.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ):

Από του χρόνου λοιπόν, θα πάμε για ένα

χρόνο και ενδεχομένως μετά, αν δεν πετύχει, θα ξαναγυρίσουμε. Όπως
καταλαβαίνετε, αγαπητέ κύριε Γραμματέα, αυτό δημιουργεί δυσκολίες.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Τι δυσκολίες; Το να πάτε στην
Αλεξανδρούπολη

δηλαδή,

πόσα

χιλιόμετρα

είναι

Ιωάννινα

–

Αλεξανδρούπολη; Είναι 500 και άλλα 500 να γυρίσετε, δηλαδή 1.000. Με
1.000 χιλιόμετρα θα πάτε σε δέκα αγώνες στην Περιφέρεια: Πρέβεζα,
Λευκάδα, Βόνιτσα, Ιθάκη.
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

(ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ):

Αν με ρωτούσατε, θα προτιμούσα χίλιες

φορές να ήμασταν στο Ιόνιο. Άλλωστε, σας είπα, είμαστε πιο κοντά, δεν το
συζητάμε. Αλλά μας λέτε τώρα ότι θα πάμε πειραματικά και μετά θα δούμε.
Προσέξτε λιγάκι, η Περιφέρεια Βόρειας Ελλάδας δεν είναι μόνο η
Αλεξανδρούπολη, είναι και η Κατερίνη, είναι και η Θεσσαλονίκη. Εμείς
είμαστε σε δυόμισι ώρες στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω να μείνουμε εκεί,
προσέξτε, δεν έχουμε μια δογματική άποψη ότι ντε και καλά, θα πρέπει να
μείνουμε εκεί. Εμείς τώρα ως εκπρόσωποι των Ιωαννίνων, τι να ψηφίσουμε;
Τι θα πούμε στο Συμβούλιό μας;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Δεν θα ψηφίσετε, κατ’ αρχήν. Δεν
υπάρχει τέτοιο θέμα. Η απόφαση είναι της Διοίκησης. Δεν ψηφίζουμε για
τις Περιφέρειες.
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ (ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ): Δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ):Όχι, το είπαμε.Ενημέρωση κάνουμε.
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ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ (ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ): Σημειώστε, αν θέλετε, αυτές τις δυσκολίες
οι οποίες παρουσιάζονται σ’ αυτές τις συχνές εναλλαγές, από την πλευρά τη
δική μας προς τη Διοίκηση. Εσείς αποφασίζετε, δεν το αμφισβητώ ότι είναι
δική σας η απόφαση και μακάρι να πετύχει. Εμείς το θέλουμε περισσότερο
από σας. Απλώς σημειώστε, αυτές τις δυσκολίες που έχουμε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Θα ήθελα κι εγώ να σημειώσετε
και να δείτε τους αριθμούς πέρυσι, φέτος, πρόπερσι, των σκαφών που
συμμετείχαν στη διευρυμένη Βορειοδυτική Ελλάδα, που προσετέθησαν και
οι Όμιλοι από Κέρκυρα, Γιάννενα και λοιπά, με παλαιότερους αριθμούς και
τα σκάφη. Δηλαδή αν έτρεξε και με πόσα σκάφη έτρεξε η Λευκάδα, με
πόσα σκάφη έτρεξε η Κέρκυρα, με πόσα σκάφη έτρεξαν τα Ιωάννινα, με
πόσα σκάφη έτρεξε η Πρέβεζα, ο Αστακός, που είπε προηγουμένως ο κ.
Παπαθανασίου. Με πόσα σκάφη έτρεξε η Ερμιόνη.
Διότι ας μη βλέπουμε ο καθένας μόνο το σπίτι μας, αλλά γενικότερα.
Δηλαδή όλη αυτή η Περιφέρεια, αν ήταν καλύτερα τώρα ή παλαιότερα.
Κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να αλλάξει. Εγώ δεν ξέρω αν θα πετύχει
1000%, δεν είμαι μάγος. Πιστεύουμε ότι θα πετύχει, γι’ αυτό λέμε για ένα
χρόνο. Δεν είμαστε μάγοι αλλά κάτι θα πρέπει να κάνουμε για να
βελτιώσουμε κάτι που δεν πάει καλά. Αυτό κάναμε και του χρόνου θα
κριθούμε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Αυτό που λέω εγώ είναι ότι
προκαλεί θλίψη σ’ αυτή την ωραία περιοχή, να μην μπορείς ούτε να βρεις
τα Σωματεία. Προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν. Βέβαια, το ότι
θα αναλάβουμε την Εφορεία ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, κάτι
λέει. Θα τρέχουμε παραπάνω για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή
την ιστορία. Με δεδομένο δε, ότι θα είναι η μόνη περιοχή, που -πάλι
πιλοτικά- θα μπορεί να έχει ένα ναυταθλητικό κέντρο με όσα σας είπα
προηγουμένως. Θα το δούμε και όπως σας είπα, τον επόμενο χρόνο, εάν δεν
είναι διπλάσια η συμμετοχή στην περιοχή, εδώ έρχομαι, παραιτούμαι και
φεύγω. Θα είναι διπλάσια η συμμετοχή!
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ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Επίσης, υπάρχει μία πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία πηγάζει από
τις τεράστιες υποχρεώσεις που έχει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για την
καταβολή στις Διεθνείς κλάσεις ή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, χρημάτων
για τη συμμετοχή στους αγώνες αυτούς. Η Ομοσπονδία καταβάλλει
χρήματα και στην ISAF και σε όλες τις κλάσεις που ενεργοποιούνται στην
Ελλάδα και στη EUROSAF για να μπορούμε να έχουμε συμμετοχές.
Μάλιστα, σε κάποιες κλάσεις οι οποίες είναι και λίγο επιχειρηματικές, είναι
ΕΠΕ ή είναι Α.Ε. και τα λοιπά, οι κλάσεις μας είναι ανάλογα με τα λεφτά
που δίνουμε. Δίνουμε πολλά λεφτά, παίρνουμε πέντε θέσεις. Δίνουμε
λιγότερα λεφτά, παίρνουμε δύο θέσεις. Υπάρχει κλάση που μπορεί να μας
δώσει και είκοσι θέσεις, εάν πληρώσουμε.
Αυτό το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για την Ιστιοπλοϊκή
Ομοσπονδία και την αναγκάζει να κόψει χρήματα από κάτι άλλο, το οποίο
θα είναι πιο αποδοτικό, από τα νέα παιδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο
λοιπόν, αποφάσισε ομόφωνα, απόντος του κ. Κακαλίκα -και μου είπε να το
πω- διότι είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να έρθει, και η Ομοσπονδία
προτείνει την ετήσια καταβολή από κάθε Σωματείο 50,00 € ως συνεισφορά
στην Ομοσπονδία, ως συνδρομή. Σύμφωνα με το Καταστατικό, είναι
συνδρομή και το ύψος του ποσού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
Με αυτά τα 50,00 €, δηλαδή 4,00 € το μήνα, η Ομοσπονδία από τους
πολλούς θα μπορέσει να συγκεντρώσει τα χρήματα για να τα αποδώσει στις
Παγκόσμιες Ομοσπονδίες. Αλλιώς, και επειδή προηγουμένως ο κ.
Βασιλειάδης σας ανέφερε τα οικονομικά μας και αυτά τα οικονομικά εγώ
εύχομαι να μην επαληθευτούν ως προς τις δαπάνες γιατί εγώ εύχομαι τα
παιδιά μας να έχουν τόσο πολλές επιτυχίες που να αναγκαστούμε να
καταβάλλουμε ακόμα περισσότερα λεφτά για τις Εθνικές Ομάδες, γιατί λέμε
εάν έχουν διάκριση και τα λοιπά, συμμετέχει η Ομοσπονδία. Θα αναγκαστεί
η Ομοσπονδία, να μη συμμετάσχει σε κάποιες κλάσεις.
Δεν θα έχει τη δυνατότητα την οικονομική να συμμετάσχει σε κάποιες
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κλάσεις, δεν ξέρω ποιες είναι, δεν το έχουμε αποφασίσει, γιατί πιστεύουμε
ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε, θα εγκριθεί από εσάς παρότι δεν είναι
ευχάριστη στα αυτιά σας, το δέχομαι, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει,
σκεπτόμενοι το γενικό καλό που πρέπει να σκεπτόμαστε όλοι για τα παιδιά.
Άρα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στο Σώμα την αύξηση της
ετήσιας συνδρομής των Σωματείων προς την Ομοσπονδία, στα 50,00 €. Ο κ.
Παπαθανασίου έχει το λόγο.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Είμαι ο Απόστολος Παπαθανασίου
από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ξέρετε όλοι ότι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
παρότι είναι ένας Σύλλογος μεγάλος και πρωταγωνιστής σε πολλά
αθλήματα, λόγω της κρίσης έχει δώσει μια προτεραιότητα σε κάποια άλλα,
μιλάω για τον ερασιτέχνη πάντα, όπως είναι το volley, το polo και λοιπά.
Με αποτέλεσμα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να υπολειτουργεί στην Ιστιοπλοΐα.
Αυτό το λέω λοιπόν, γιατί θα μπορούσα από δω να λαϊκίσω και να
πω: «Τι είναι αυτά;», «Τα Σωματεία δεν έχουμε λεφτά…» και τα λοιπά.
Όμως, δεν είναι το θέμα αν έχουμε λεφτά. Το θέμα είναι να δούμε, παρ’ όλη
την κρίση, τι χρήματα για πρώτη φορά στα χρονικά, πήραν όλα τα
Σωματεία. Να δούμε λοιπόν και πάμε στην Περιφέρεια Αθηνών, για να
δούμε για το 50άρικο τώρα, γιατί αν θέλετε, θα λαϊκίσω κι εγώ από δω και
θα πω: «Τι είναι αυτά που λες, κύριε Πρόεδρε;». Έχουμε λοιπόν:
Περιφέρεια Αθηνών: Επ’ ευκαιρία, πρωταθλητής Όμιλος, εφαρμογή
πρώτη χρονιά, 1.000,00 €. Είναι ο Ναυτικός Όμιλος Καλλιθέας. Το σύνολο
των αποζημιώσεων για τους αθλητές της περιοχής είναι 1.900,00 €.
Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου: Πρωταθλητής Όμιλος Ν.Ο. ΧΙΟΥ.
Χανιά, Χίος, Γάζι, Αντίπαρος, Πάρος, Άνδρος: 2.900,00 €.
Περιφέρεια Ευβοϊκού: Πρωταθλητής ο Όμιλος Ραφήνας. Αρτέμιδα
Σπάτων, Πόρτο Ράφτη, Νέα Μάκρη, Άγιοι Απόστολοι, Δήλεσι. Σύνολο:
2.900,00 €.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Σε όλες τις Περιφέρειες είναι το
ίδιο.
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Εκτός της Αθήνας.
Περιφέρεια Βορειοδυτικής Ελλάδας. Πρωταθλητής Όμιλος ο Ν.Ο
Θεσσαλονίκης. Όμιλοι που παίρνουν χρήματα είναι: Όμιλος Φίλων
Θαλάσσης, Ν.Ο. Κέρκυρας, Ν.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Ν.Ο.
Καβάλας, Ι.Ο. Κέρκυρας.
Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας: Πρωταθλητής ο Όμιλος ΟΕΑΝΑ
Βόλου και παίρνουν χρήματα: Ι.Ο. Χαλκίδας. ΟΕΑΝΑ Βόλου, Όμιλος
«Αργοναύτες», Όμιλος Αταλάντης, Όμιλος Λίμνης Ευβοίας, Όμιλος Ωρεών.
Σύνολο: 2.900,00 €.
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρωταθλητής Όμιλος «ΑΙΟΛΟΣ»
Καλαμάτα. Με την ευκαιρία, εύχομαι να του ζήσει το εγγονάκι. Για το λόγο
αυτό δεν είναι σήμερα εδώ ο κ.Δρακόπουλος, πήρε τηλέφωνο και μας
ενημέρωσε. Δόθηκαν λοιπόν, 2.900,00 € και εδώ και οι Όμιλοι που πήραν
τα χρήματα είναι: Όμιλος Συκυωνίων, Άσσος, Καλαμάτα, ο άλλος Όμιλος
της Καλαμάτας, ο Όμιλος Πατρών και ο Όμιλος Ιθάκης.
Εκτός αυτών όμως για τα Περιφερειακά πρωταθλήματα πήραν: Τα
Μουδανιά: 3.000,00 € σαν διοργανωτές. Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας,
Λίμνη Εύβοιας και Ωρεοί: 2.000,00 €. Περιφέρεια Νοτιοδυτικής Ελλάδας,
δύο Όμιλοι: Καλαμάτας και «ΑΙΟΛΟΣ» από 1.500,00 €.

Περιφέρεια

Αθηνών, οι Όμιλοι: Βουλιαγμένης, Κατοίκων και Βούλας, από 1.500,00 €.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Δεν τα έχουμε πάρει, θα τα
πάρουμε όμως.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Θα πω και γι’ αυτό.
Περιφέρεια Νήσων: Πήρε 3.000,00 € η Κως. Η Περιφέρεια Ευβοϊκού
έκανε τρεις αγώνες, που είπαμε ότι δεν θα ξαναγίνουν πια. Ο Ωροπός πήρε
1.000,00 €, η Ραφήνα πήρε 1.000,00 €, η Αρτέμιδα πήρε 1.000,00 €.
Και για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, όσα έχουν γίνει, πήραν: Ν.Ο.
Ελλάδος: 2.000,00 €, Ι.Ο. Πειραιώς: 2.000,00 €, Ν.Α.Ο.: 1.000,00 €. Αυτά
όλα περίπου, συν αυτά που θα γίνουν, φτάνουν τα 120.000,00 €.
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Με την πρόταση που είπε ο Πρόεδρος, αν πληρώσουν όλα τα
Σωματεία, είναι περίπου 7.500,00 €. Θα μπορούσαμε από δω να είχαμε
κόψει 7.500,00 € και να μη γίνει θέμα και να μη λαϊκίσουμε, εγώ
τουλάχιστον, από αυτό το μικρόφωνο. Υπήρχε εύκολος, πάρα πολύ εύκολος
τρόπος, να μη δοθούν τα 50,00 €. Εγώ πιστεύω ότι τα 50,00 €, πέρα από όλα
τα άλλα, δείχνουν και μια ωριμότητα ότι συμμετέχουν σαν μέλη και επειδή
έχω κάνει παλιά και στο Πανεπιστήμιο αλλά και σε κομματική οργάνωση,
όταν δεν πληρώνεις, δεν γίνεσαι υπεύθυνος. Αυτό το «τσάμπα» που
επικρατούσε στις οργανώσεις -στην εποχή μου μιλάω- δεν πήγαινε καλά.
Όταν βάλαμε ένα μικρό ποσό και πλήρωναν, είχαν αποκτήσει κάποια
υπευθυνότητα. Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ο κ. Κακαλίκας έχει το λόγο.
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Δ.(Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): Ονομάζομαι Δημήτρης Κακαλίκας και
εκπροσωπώ το Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας. Όπως προείπε ο Πρόεδρος,
όπως στο χθεσινό Συμβούλιο που πάρθηκαν οι αποφάσεις για τα 50,00 €,
δεν ήμουν και αφού δεν είχα τον τρόπο να πω την άποψή μου, αποφάσισα
να την πω εδώ σήμερα.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γνωρίζετε, γιατί και εσείς, όπως όλοι μας,
το ζείτε και το ζούμε, αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν έχουμε να
πληρώσουμε τους γιατρούς, παίρνουμε από τους συνταξιούχους, δεν έχουμε
να πληρώσουμε τους συνταξιούχους, παίρνουμε από κάποια άλλη
κοινωνική ομάδα και πάει λέγοντας. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει
αποτύχει. Κάποια στιγμή θα εκραγεί αυτό το σύστημα, δεν θα μπορέσει να
συνεχίσει για πολύ καιρό.
Θέλω να αποφύγω κάτι παρόμοιο και στον αθλητισμό. Όπως είπατε,
κύριε Παπαθανασίου, καλύψατε τόσες ανάγκες χωρίς το 50ευρω. Ας
κάνουμε άλλη μια χρονιά με τις ίδιες δαπάνες.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Θα κόψουμε από αλλού.
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ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Δ.(Ν.Ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): Να μην κόψουμε. Αφού μπορέσαμε και
τις καλύψαμε πέρυσι της ανάγκες, να τις καλύψουμε και φέτος και στην
πορεία βλέπουμε. Τα 50,00 € δεν είναι έτσι ένα νούμερο, είναι αρκετά
λεφτά για ένα Σύλλογο ο οποίος δεν παίρνει επιχορήγηση από πουθενά και
τα πάντα τα εισπράττει από τους αθλητές του. Τουλάχιστον στο δικό μου
Σύλλογο και σε όσους επαρχιακούς Συλλόγους γνωρίζω.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Εκτός από την Ομοσπονδία, που
παίρνει.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Δημήτρη, αυτό που λες, αναιρεί
τα προηγούμενα. Διότι εάν ο κάθε Όμιλος τα παίρνει από τους αθλητές του,
τα 50,00 € θα μοιραστούν και ακόμα περισσότερο και θα πέσουν σε 2,00 ή
σε 3,00 € στο κάθε παιδί. Δηλαδή εάν εγώ τα πάρω από τους αθλητές μου,
θα είναι υποπολλαπλάσιο του ευρώ κατά πολύ. Ο ΙΟΠ για παράδειγμα, που
έχει 200 αθλητές, εάν το ακολουθήσει αυτό, θα πάρει περίπου 0,15 € από
τον καθένα. Δεν είναι το ποσό τόσο μεγάλο και εάν μοιραστεί, θα είναι
ακόμα μικρότερο. Δεν είναι δηλαδή το ποσό τέτοιο που να μας τρομάξει.
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Δ.(Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): Δεν είναι το ποσό τέτοιο, αλλά για να
έρθει σε δύο Γενικές Συνελεύσεις ένα μέλος της Διοίκησης, θέλει 100,00 €
συν 100,00 €, σύνολο 200,00 €, συν τα 50,00 €, γίνονται 250,00 €. Αυτά για
ένα Σύλλογο, είναι λεφτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Δημήτρη, τα μέλη του Συμβουλίου
δεν πληρώνουν, το Διοικητικό Συμβούλιο που συμμετέχει εδώ, δεν
πληρώνει. Πληρώνουν οι άλλοι.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Δεν πληρώνει γιατί ταυτόχρονα
γίνεται και Διοικητικό Συμβούλιο όχι γιατί γίνεται κάποια εξαίρεση.
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Δ.(Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ):Απ’ότι ξέρω, η Ομοσπονδία Volley έχει
συνδρομή 1,00 €. Η Ομοσπονδία Κολύμβησης αλλά και άλλων αθλημάτων,
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έχει μηδέν.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ναι, αλλά δεν μας είπες πόσο
έχει για την έκδοση ταυτότητος αθλητού. Να το κάνουμε κι εμείς όσο το
έχει η Κολυμβητική Ομοσπονδία; Εγώ το δέχομαι. Έχει 100,00 €.
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Δ.(Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): Δεν θα βάλουμε άλλα τόσα τώρα.
Δηλαδή βρήκαμε και θα βάζουμε;
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Λέω ότι για την κάθε ταυτότητα
παίρνει 100,00 € και εμείς παίρνουμε 10,00 €, όσο στοιχίζει.
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Δ.(Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): Όχι, δεν παίρνει 100,00 €, παίρνει
10,00 € για κάθε ταυτότητα. Ή μάλλον 15,00 € για ταυτότητα και 10,00 €
για την ανανέωση. Το σκάκι δεν παίρνει τίποτα.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Η Σκοπευτική Ομοσπονδία παίρνει
100,00 €.
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Δ.(Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): Η Ομοσπονδία Volley δεν παίρνει
τίποτα για τα δελτία. Εάν μπορούμε να το κάνουμε 5,00 € και του χρόνου
μπορεί να φτιάξει η κατάσταση με τους επενδυτές που θα έρθουν από τη
Σαουδική Αραβία, το μεγαλώνουμε.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Επιτρέψτε μου και εμένα για ένα λεπτό. Αυτά
τα λεφτά για τα οποία μιλάμε, οι συνδρομές, όπως σας είπε ο Πρόεδρος
πριν, είναι πολλές οι κλάσεις. Να σας πω ότι η Διεθνής Ομοσπονδία είναι
περίπου στις 3.500,00 €. Η EUROSAF είναι περίπου 500,00 €. Είναι και οι
άλλες κλάσεις και το συνολικό αυτό ποσό ξεπερνάει τις 6.000,00 €.
Βεβαίως και θα το πληρώσουμε αυτό το ποσό, είτε δώσετε τα 50,00 € - είτε
δεν τα δώσετε, είτε το εγκρίνετε – είτε δεν το εγκρίνετε. Αλλά όπως πολύ
σωστά είπε ο κ. Παπαθανασίου, από κάπου θα το κόψουμε. Δεν υπάρχει
καμία περίπτωση να μην το κόψουμε από κάπου. Τώρα αυτό το «κάπου»
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που είναι ελαστικό, δυστυχώς, είναι η Ανάπτυξη, όπως λέμε. Εκεί μόνο
είναι η ελαστικότητα, δεν υπάρχει αλλού για να κοπεί.
Αν θέλετε, το κόβουμε. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι το ποσό
των 50,00 € είναι εφικτό για τα Σωματεία. Εάν τώρα υπάρχει ένα Σωματείο
που είναι τόσο χάλια οικονομικά, που δεν μπορεί, δεν πειράζει, το κάνουμε
και με δόσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι -λυπάμαι που το λέω- δεν
πρέπει να το συζητήσουμε άλλο. Την Ομοσπονδία βοηθάτε και την
παρουσία μας στις κλάσεις έξω.
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Δ.(Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): Η πρότασή μου είναι για 5,00 €.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ο κ. Αδαμόπουλος έχει το λόγο.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ): Καλημέρα σε όλους. Για πρώτη
φορά θα διαφωνήσω με το φίλο μου το Δημήτρη και για τον εξής λόγο: το
Καταστατικό της Ομοσπονδίας, όπως είπατε, αναφέρει ότι τα Σωματεία μας
υποχρεούνται να δίνουν κάποιο αντίτιμο. Αυτό λοιπόν, θα πρέπει κάποια
στιγμή να καθοριστεί. Και πρέπει, διότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, όχι
στην Ομοσπονδία, υπάρχει πρόβλημα στο εξής: Τα χρήματα που πρέπει να
μαζέψει η Ομοσπονδία ετησίως από τα Σωματεία, ας πούμε ότι είναι
5.000,00 €. Αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και να πούμε ότι τα μαζέψαμε,
διότι υποχρεωτικά από το νόμο θα πρέπει να μαζευτούν, αφού αναφέρονται
στο Καταστατικό.
Άρα, μπορεί και να ελεγχθούμε αύριο το πρωί, για τα 5.000,00 € που
δεν πήραμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Γενικέ Γραμματέα;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Είναι έτσι, αλλά για το ύψος δεν
ξέρω.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Το ύψος καθορίζεται από μας.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ):Αυτό λέμε ότι πρέπει να καθορίσουμε
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Αλλά συν τοις άλλοις, εάν πάλι πούμε ότι είναι 5.000,00 €, σκεφτείτε ότι
μέχρι σήμερα χαρίζονται με κάποιο τρόπο, που σημαίνει ότι 10.000,00 €
που έχουμε δώσει στα Σωματεία και 5.000,00 € αυτά, σύνολο 15.000,00 €.
Άρα, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, θα πρέπει να κοπούν κάποια
χρήματα από αυτά που δώσαμε φέτος. Ακόμα και τα Σωματεία μας έχουμε
το ετήσιο που δίνει το μέλος στο Σωματείο. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Για το
ποσό, καθορίζεται εδώ μέσα, εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ότι είναι
δίκαιο να καθοριστεί κάποιο ποσό, όπως στα Σωματεία μας είναι το χρόνο
50,00 € ή 70,00 € ή 100,00 €, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό, έτσι θα πρέπει κι
εδώ να είναι.
Αυτά τα χρήματα -και είναι το κυριότερο αυτό- ξαναγυρνάνε στη
βάση τους, είτε στην Ανάπτυξη, είτε οπουδήποτε αλλού στην Ιστιοπλοΐα.
Αυτά ήθελα να πω, δεν έχω τίποτε άλλο.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ο κ. Κιρλιγκίτσης έχει το λόγο.
ΚΙΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ Π.(Ν.Ο. «ΙΑΣΩΝ» ΡΙΟ): Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι
Παναγιώτης Κιρλιγκίτσης και εκπροσωπώ τον Ν.Ο «ΙΑΣΩΝ» από το Ρίο.
Κατ’ αρχήν, θα συμφωνήσω ότι είναι απόλυτα σωστό και δεδομένο ότι θα
πρέπει να υπάρχει μια οικονομική συνεισφορά, γιατί αυτό καταδεικνύει και
την υπευθυνότητα και ουσιαστικά την ενεργή συμμετοχή σε άλλο επίπεδο.
Ένα πρώτο ερώτημα είναι εάν αυτό θα είναι βασικό κριτήριο όσον
αφορά τη δραστηριότητα, δηλαδή Όμιλος ο οποίος έχει δραστηριότητα και
δεν έχει καταβάλλει το ποσό των 50,00 €, αν αυτό θα είναι μειονέκτημα για
την αξιολόγησή του και ένα δεύτερο, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση:
Δεδομένου ότι δεν είναι όλα τα Σωματεία ίδια αλλά υπάρχουν Σωματεία
βάσης που ματώνουν οι εθελοντές για να τα κρατήσουν στη ζωή και να τα
αναπτύξουν και νομίζω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά και υπάρχουν και
Σωματεία τα οποία έχουν για τον οποιοδήποτε λόγο και καλώς έχουν,
έσοδα. Για ποιο λόγο λοιπόν, να μη μπει μια ποσόστωση βάσει του
Ισολογισμού ή του Απολογισμού τους, το οποίο θα δώσει πέραν των 50,00€
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που θα δίνουν όλα τα Σωματεία, θα δώσει το επιπλέον στο να λειτουργήσει
αθροιστικά, ώστε αυτά τα χρήματα να δώσουν στην Ομοσπονδία και ένα
άλλο περιθώριο στο να αναπτύξει και άλλα πράγματα.
Να γυρίσουν δηλαδή στη βάση, επιδοτούμενη η Ομοσπονδία και
αναδιανέμοντας ουσιαστικά χρήματα, που ανήκουν σε όλους μας, αλλά έτσι
όπως είναι μορφοποιημένο το σύστημα, έχουν κληθεί κάποιοι να τα
διαχειριστούν, χωρίς όμως ιδιοκτησιακά να τους ανήκουν.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Αυτό μου θυμίζει μια πρόταση
που είχε γίνει πριν από είκοσι χρόνια, κάποια Σωματεία θεωρούμενα μεγάλα
και ισχυρά, να έχουν πέντε ψήφους και κάποια Περιφερειακά Σωματεία τα
οποία σήμερα είναι ισχυρότερα, να έχουν μία ψήφο. Δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα. Τα Σωματεία είναι ισότιμα μεταξύ τους και ό,τι υποχρεώσεις και
δικαιώματα έχει το κάθε Σωματείο, είναι κοινά για όλους. Ας μην πάμε
τώρα στην πρόταση την προ 20ετίας ή και πιο παλιά ακόμα.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Θα έλεγα ότι εμένα πραγματικά, με
αντιπροσωπεύει η άποψη του συναδέλφου αλλά δυστυχώς, ο νόμος δεν δίνει
αυτό το δικαίωμα. Πιστεύω ότι πραγματικά θα έπρεπε οι πλούσιοι Όμιλοι,
αν υπάρχουν πλούσιοι Όμιλοι -που δεν υπάρχουν, στην τύχη το λέω τώρανα πληρώσουν περισσότερα. Όμως δυστυχώς, ο νόμος δεν δίνει τέτοιο
δικαίωμα.
Όσο για το πρώτο που είπατε, είναι ξεκάθαρο εδώ, λέει ότι πρέπει να
είναι ταμειακώς εντάξει και λέει ότι: «με την επιφύλαξη άλλων άρθρων του
παρόντος, δικαιούνται να μετέχουν με αντιπροσώπους στη Γενική
Συνέλευση, να εκφράζουν τη γνώμη τους και την άποψή τους για την
οργάνωση και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, να ψηφίζουν, να εκλέγουν,
να προτείνουν τα μέλη τους για την εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας
και γενικά να ασκούν κάθε δικαίωμα που τους αναγνωρίζει το παρόν και ο
νόμος». Το λέει δηλαδή ξεκάθαρα.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην
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ψηφοφορία για να τελειώσουμε. Ποιος ψηφίζει η συνδρομή των Ομίλων –
μελών προς την Ομοσπονδία να είναι 50,00 € το χρόνο;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Να μετρήσω; Είναι μεγάλο το
ποσοστό.
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Να πάμε στην άλλη πρόταση.
Ποιος ψηφίζει η συνδρομή των Ομίλων – μελών προς την Ομοσπονδία να
είναι 5,00 € το χρόνο;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ένας ψηφίζει υπέρ της άλλης
πρότασης. Ποιος ψηφίζει λευκό; Κανείς. Άρα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, η ετήσια
συνδρομή των Ομίλων – μελών της να ανέρχεται στο ποσό των 50,00 €
ετησίως.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Εγκρίνει την αύξηση της ετήσιας συνδρομής των Ομίλων – μελών προς
την Ομοσπονδία, σε 50,00 €.
----------

ΘΕΜΑ 3ο:
Διαγραφή ομίλων - μελών χωρίς δραστηριότητα
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Πάμε στο 3ο θέμα της ημερησίας

διατάξεως που είναι: Διαγραφή ομίλων - μελών χωρίς δραστηριότητα. Θα
το αναπτύξει ο Γενικός Γραμματέας κ. Παπαθανασίου.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Όπως ξέρετε, στην προηγούμενη
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αυτή, έχουμε διαγράψει περίπου
99 Ομίλους. Αυτό σημαίνει ότι ίσως είμαστε η μοναδική ή από τις λίγες
Ομοσπονδίες που δεν έχουμε Ομίλους-σφραγίδα. Δηλαδή Ομίλους
«μαϊμού», όπως λέμε.
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Προς διαγραφή σήμερα προτείνονται βάσει του Καταστατικού και
του νόμου, όσοι Όμιλοι την τελευταία τριετία δεν είχαν δραστηριότητα.
Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο η Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου, πάντα δίναμε μια παράταση την πρώτη φορά, για όσους
Ομίλους ανταποκρίθηκαν ή ήταν εδώ ή έστελναν κάποια επιστολή και
ζητούσαν παράταση.
Σ’ αυτή την κατηγορία, στην σημερινή πρόταση για διαγραφή είναι
μόνο ένας Όμιλος, ο Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ, που πέρυσι -όπως θυμάστε- δώσαμε
παράταση με την προϋπόθεση φυσικά μετά από ομόφωνη απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, ότι εάν μέχρι την περασμένη Γενική Συνέλευση δεν
έχει δραστηριότητα, θα διαγραφεί κατ’ ευθείαν. Ούτε καν δηλαδή
χρειάζεται νέα απόφαση, αλλά απλά είμαι υποχρεωμένος να το επαναφέρω
αυτό το θέμα.
Θέλω να πω το εξής λοιπόν: Οι Όμιλοι που είναι προς διαγραφή και
παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ είναι:
- ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ. Είναι εδώ ο εκπρόσωπος
του Ομίλου; Όχι, δεν είναι. Έχει στείλει επιστολή όμως, έχει στείλει και
εκπροσώπηση.
- Ι.Ο. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, που νομίζω ότι είδα να παρευρίσκεται εδώ
εκπρόσωπος.
Αυτοί οι τρεις λοιπόν, είναι εδώ. Επίσης, έχει στείλει επιστολή ο ΝΑΟ
ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ και θεωρώ ότι θα πρέπει να ακούσουμε αυτούς τους
εκπροσώπους των Ομίλων που προτείνονται προς διαγραφή, να μας πουν τι
ζητούν από τη Γενική Συνέλευση και εν συνεχεία να προχωρήσουμε στην
απόφαση διαγραφής. Ξεκινάμε από τον ΝΑΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ, παρακαλώ αν
θέλετε, να πάρετε το λόγο.
ΖΗΡΟΣΑΘ.(ΝΑΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ): Καλημέρα. Ονομάζομαι Ζήρος Αθανάσιος,
είμαι Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Λεγραινών. Μετά από μια μεγάλη
περίοδο κάμψης και ανέχειας, μπορέσαμε από πέρυσι να αναβιώσουμε την
Ανοικτή Θάλασσα με αθλητές και εγγραφή σκαφών.
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Από σας ζητάμε αυτή την παροχή που μπορείτε να μας δώσετε, του
ενός έτους για να δείξουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε καλύτερο από τη
δραστηριότητα αυτή. Ευχαριστώ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του
ΝΑΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ. Ο Ν.Ο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ έχει στείλει μια επιστολή
στην οποία μας λέει ότι είναι ένα απομακρυσμένο μέρος και ζητά από τη
Γενική Συνέλευση να δώσει τουλάχιστον ένα χρόνο παράταση και
βλέπουμε. Θα σας τα διαβάσω ένα – ένα, αυτή ήταν η μία επιστολή.
Ο Ι.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, δεν ασχολήθηκε καθόλου. Από τον
Ι.Ο. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, παρευρίσκεται εδώ εκπρόσωπος, τον οποίο
παρακαλούμε να πάρει το λόγο.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.(Ι.Ο.

ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ):

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ

Γραμματέα, αγαπητοί φίλοι, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Νοτίου Ελλάδος για
αρκετά χρόνια, περίπου τρία, υπολειτούργησε. Έχω τη χαρά σήμερα να
παρευρίσκομαι εδώ και να σας κοιτάζω στα μάτια, για να σας πω δυο λόγια
που έχουμε γράψει.
Μετά από μια περίοδο αδράνειας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Νοτίου
Ελλάδος, η οποία ήταν απόρροια διαφόρων πραγμάτων και κυρίως της
κρίσης που προέκυψε στη χώρα μας, παλιά και νέα μέλη συναντηθήκαμε
ξανά και αποφασίσαμε να ξαναζωντανέψουμε τον Ι.Ο.Ν.Ε. και να
ασχοληθούμε ξανά με αυτό που αγαπάμε όλοι ανεξαιρέτως: την Ιστιοπλοΐα.
Για το λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση των μελών μας που έγινε στις
12/3/2017 αποφάσισε και πραγματοποίησε εκλογές νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο συνήλθε σε Σώμα στις 15/3/2017.
Το νέο Δ.Σ. θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες των
μελών του, δηλαδή να επανενεργοποιήσει τον Ι.Ο.Ν.Ε., να διοργανώσει
εκδηλώσεις σχετικές με την Ιστιοπλοΐα, σεμινάρια, εκδρομές που κάναμε,
αλλά βασικά να συμμετέχουμε επιτέλους και πάλι σε αγώνες της
περιφέρειάς μας αλλά και όπου αλλού μπορέσουμε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Με τα προαναφερθέντα λοιπόν, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε

και να σας δείξουμε ότι παρ’ όλη την κρίση που μας περιβάλλει και
επηρεάζει και εμάς ως άτομα αλλά και το άθλημα της Ιστιοπλοΐας
πανελλαδικά, ξεκινάμε μια προσπάθεια να ζωντανέψουμε ξανά τον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Νοτίου Ελλάδος, για μας τα μέλη του, που επιθυμούμε
να ασχοληθούμε ξανά με την Ιστιοπλοΐα Ανοικτής Θαλάσσης που αγαπάμε.
Ελπίζουμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενικέ Γραμματέα, να
γίνεται αρωγοί σε αυτή μας την προσπάθεια και σε πείσμα της κρίσης και
των αντιξοοτήτων, να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους
που έχουμε θέσει και να γίνει ο Ι.Ο.Ν.Ε. ένα ενεργό μέλος και πάλι της
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και ελπίζω ότι θα μας δώσετε αυτή
την παράταση.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Κύριε Αδαμόπουλε, ξεχάσατε να
μας πείτε για την προσπάθεια που έκανε ο κ. Κακαλίκας.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.(Ι.Ο.

ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ):

Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα

ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Κακαλίκα, είμαστε σε συνεχή
επικοινωνία, μας καθοδηγεί συνέχεια, ούτως ή άλλως θα πρέπει να
αλλάξουμε και κάποια πράγματα στο Καταστατικό μας, γίνονται κάποιες
ενέργειες, τον έχουμε συνέχεια δίπλα μας. Τον ξέχασα, ξέρετε, γιατί μερικές
φορές τον θεωρώ αυτονόητο τον κ. Κακαλίκα, αυτό είναι το πρόβλημα και
θα ήθελα λοιπόν, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Καθώς και εσάς να
ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Συνεχίζουμε με τον Ν.Ο. ΕΛΑΙΑΣ
«Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ». Δεν ασχολήθηκε καθόλου, μάλλον δεν ενδιαφέρονται. Ο
ΝΑΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ το ίδιο, δεν ενδιαφέρθηκε, ούτε απάντησε στην
επιστολή που του στείλαμε 60 μέρες πριν, ούτε στα τηλέφωνα που κάναμε.
Ο ΝΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, δυστυχώς παρ’ όλες τις προσπάθειες που κάναμε και
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εγώ έκανα προσωπικά, δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση.
ΜΕΛΟΣ: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση σας παρακαλώ, για τον ΝΟ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ; Επειδή υπάρχει ένας αθλητής ο οποίος έρχεται σε μας, το
δελτίο του τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Όταν διαγράφεται ένας Όμιλος,
αυτομάτως είναι ελεύθερος να μεταγραφεί όπου θέλει, ανά πάσα στιγμή.
Το ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ έχει στείλει μια
επιστολή και ζητάει να του δώσουμε παράταση ενός χρόνου.
Άρα λοιπόν, από τους 10 Ομίλους συν τον Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ, συνολικά
11 Σωματεία, που είναι προς διαγραφή, νομίζω ότι ο Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ εκ των
πραγμάτων διαγράφεται, διότι είχαμε πάρει απόφαση και την περασμένη
φορά, δώσαμε παράταση ένα χρόνο.
ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ Δ.(Ι.Ο. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ): Ονομάζομαι Δημήτρης Αλτσιάδης και
είμαι από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου. Εγώ ήμουν αυτός που
είχε ανέβει στο ίδιο βήμα και πέρυσι και είχα ζητήσει για τον Ν.Ο.
ΣΗΤΕΙΑΣ και για τα άλλα Σωματεία, να τους δοθεί παράταση ένα χρόνο.
Όλοι μας εδώ, εσείς, ψηφίσαμε να δοθεί. Συγκεκριμένα, επανέρχομαι για
τον Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ και ζητώ να συμπεριληφθεί σε αυτούς τους Ομίλους
που θα πάρουν άλλο ένα χρόνο παράταση. Οι άνθρωποι εκεί, πέραν του ότι
είναι σχεδόν ακατόρθωτο να βρουν προπονητή και επειδή γίνονται κάποια
έργα στο λιμάνι της Σητείας, δεν έχουν ούτε πού να βάλουν μία καρέκλα και
πού να βάλουν τα σκάφη τους. Δεν έχουν τίποτα. Και όλα αυτά, επειδή
γίνονται τα έργα στο λιμάνι της Σητείας.
Θα ήθελα να το λάβετε υπόψη σας και είναι θέμα δικό σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Πολύ καλά κάνατε και τα είπατε,
κύριε Αλτσιάδη, και όλοι θέλουμε το ίδιο. Όμως δεν μπορεί η Γενική
Συνέλευση να ανατρέψει άλλη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό που
1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

50

θα έλεγα όμως και είναι εύκολο να γίνει και εάν πραγματικά ενδιαφέρονται,
κύριε Αλτσιάδη, μετά τη διαγραφή, να κάνουν αμέσως αίτηση
επανεγγραφής. Το ίδιο πράγμα είναι. Εάν λοιπόν, έχουν τα στοιχεία αυτά
που δείχνουν ενδιαφέρον, πριν προλάβουμε, γιατί μέχρι να στείλουμε εμείς
στη Γενική Γραμματεία, να εγκριθεί η διαγραφή τους, οι αθλητές
συνεχίζουν να βρίσκονται, αν έχει αθλητές, επειδή εμείς δεν έχουμε δει ούτε
έναν, όπως ξέρετε.
Πήγαινε λοιπόν εκεί, οργάνωσέ τους, να ξαναστείλουν από την αρχή
και εδώ θα προτείνουμε να ξαναγίνει για ένα χρόνο δόκιμο μέλος και ούτω
καθ΄ εξής. Δεν υπάρχει θέμα μη λειτουργίας, αρκεί να θέλουν. Φοβάμαι ότι
-και θα πω μια λαϊκή έκφραση- θα σε «πουλήσουν» πάλι. Το φοβάμαι.
Λοιπόν, για τον Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ σας είπα ότι είναι δεδομένο, διότι η
απόφαση είναι δεσμευτική, έχει πάρει απόφαση η προηγούμενη Γενική
Συνέλευση, οι ίδιοι είμαστε σχεδόν και διαγράφεται με το δικαίωμα να
επανεγγραφεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Όλοι το έχουν αυτό το δικαίωμα.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ):

Βεβαίως,

όλοι.

Τον

ΝΑΟ

ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ τον ακούσαμε, τον ΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ τον ακούσαμε,
ήταν παρόντες εδώ οι εκπρόσωποι και η πρότασή μας είναι να τους
δώσουμε παράταση για ένα χρόνο. Αυτή είναι η μία κατηγορία, που
παρευρέθησαν εδώ. Γι’ αυτούς, δίνουμε παράταση ένα χρόνο και εάν δεν
έχουν δραστηριότητα τον επόμενο χρόνο, αυτομάτως διαγράφονται.
Συμφωνούμε;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ομόφωνα εγκρίνεται.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Πάμε στην άλλη κατηγορία αυτών
που έχουν στείλει επιστολές, που είναι: Ο Ν.Ο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ και το
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ. Προτείνουμε το ίδιο, δηλαδή
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να δοθεί παράταση για ένα χρόνο και εάν δεν έχουν δραστηριότητα τον
επόμενο χρόνο, αυτομάτως διαγράφονται. Συμφωνούμε;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ομόφωνα εγκρίνεται.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Αποσύρει την πρόταση διαγραφής των παρακάτω Ομίλων από τη
δύναμη της Ε.Ι.Ο. και δίνει παράταση ενός έτους, προκειμένου να
αναπτύξουν δραστηριότητα:
1. ΝΑΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
2. Ι.Ο. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
3. Ν.Ο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
4. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
--------

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Επομένως, προτείνεται οριστικά η
διαγραφή των:
- Ι.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
- Ν.Ο. ΕΛΑΙΑΣ «Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ»
- Ν.Ο. ΚΥΛΛΗΝΗΣ
- Ν.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
- Ν.Ο. ΕΡΕΤΡΙΑΣ και, όπως είπαμε προηγουμένως
- Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ
Δηλαδή διαγράφονται έξι Όμιλοι. Παρακαλώ, για τις απόψεις σας.
ΜΕΛΟΣ: Για τη Ναύπακτο νομίζω ότι μάλλον έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα

και δεν έστειλαν επιστολή οι άνθρωποι.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Επειδή έχω μιλήσει με τον Πρόεδρο
του Ν.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, μου είπε ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ιστιοπλοΐα.
Πέρα από όλα τα άλλα, έκανα και προσωπική επαφή.
Λοιπόν, εγκρίνεται η διαγραφή των Ομίλων, όπως προτάθηκαν;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Εγκρίνεται ομόφωνα.
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Τη διαγραφή των παρακάτω Ομίλων από τη δύναμη της Ε.Ι.Ο.:
1. Ι.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
2. Ν.Ο. ΕΛΑΙΑΣ «Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ»
3. Ν.Ο. ΚΥΛΛΗΝΗΣ
4. Ν.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
5. Ν.Ο. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
6. Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ
--------

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας
ενημερώσω ότι υπάρχει ένας φάκελος εδώ με 17 μέχρι στιγμής
ενδιαφερόμενα Σωματεία για τα σκάφη που είχαμε προς καταστροφή. Τα
σκάφη αυτά τα έχει βγάλει έξω ο αποθηκάριος της Ομοσπονδίας, μπορείτε
να τα δείτε. Είναι μόνο σκέτα σκάφη, δεν έχουν μηχανές, ούτε τρέιλερ. Εάν
κάποια από αυτά σας κάνουν, έχετε προθεσμία μέχρι τις 10 Απριλίου -πέρα
από αυτούς που έχουν ήδη υποβάλλει υποψηφιότητα- να υποβάλλετε
υποψηφιότητα για την κλήρωση.
Δηλαδή για να σας εξηγήσω: Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλλει
υποψηφιότητα 17 Σωματεία. Ας πούμε ότι δεν υπάρχουν άλλα. Στις 11
Απριλίου θα γίνει κλήρωση εδώ, που πρέπει να παρευρεθούν τα Σωματεία,
δι’ αντιπροσώπου ή του ιδίου και από την κληρωτίδα θα βγει ένας Όμιλος,
παραδείγματος χάρη ο Όμιλος του κ. Μπεζεριάνου, που τον βλέπω μπροστά
αυτή τη στιγμή, αυτός λοιπόν διαλέγει από τα 10 σκάφη, όποιο θέλει. Ο
δεύτερος που θα κληρωθεί, διαλέγει από τα υπόλοιπα 9 που μένουν. Ο
τρίτος από τα υπόλοιπα 8 και ούτω καθεξής.
Εάν στον τρίτο δεν αρέσει κάποιο σκάφος, γιατί ήθελε να πάρει αυτό
που πήρε ο πρώτος, μπορεί να αποσυρθεί και να συνεχιστεί η κλήρωση
παρακάτω.
ΜΕΛΟΣ: Χαρτιά έχουν τα σκάφη;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Θα έλεγα «όχι», γιατί αυτά έχουν
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παραχωρηθεί από διάφορους αγώνες, είτε Μεσογειακούς – ή Ολυμπιακούς
αγώνες και αυτά δεν είχαν βγάλει νηολόγιο ποτέ. Όμως εμείς θα δώσουμε
χαρτί ότι πράγματι προέρχονται από εκεί, ότι είναι της Ολυμπιάδας παλιά
και λοιπά, για να μπορέσετε να βγάλετε την άδεια.
Θέλετε να σας πω ποιοι έχουν δηλώσει μέχρι τώρα; Σας ενδιαφέρει;
Όχι. Θέλει κάποιος συνάδελφος να πει κάτι;
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Ονομάζομαι Μπεζεριάνος και είμαι από τον
ΑΟΕΦ. Ήθελα να εκφράσω ένα πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο
λιμάνι, τουλάχιστον εδώ, ίσως και σε άλλα λιμάνια, ίσως και σε άλλους
Ομίλους. Έχουμε ένα θέμα με το ότι πολλά μέλη έχουν πάει και έχουν κάνει
σύμβαση εδώ με το Δήμο Καλλιθέας και φεύγουν από τον Όμιλο, αφήνουν
χρέος, βρίσκουν κάποιον άλλο Όμιλο, παίρνουν σημαία και όταν λέω
«σημαία», εννοώ το πιστοποιητικό για να μπορούν να τρέχουν σε αγώνες
Ανοικτής Θάλασσας και εξαφανίζονται, αφήνοντας μάλιστα και το σκάφος
τους στο χώρο που πιθανόν να ήταν δικός μας.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να το δει αυτό η Ομοσπονδία, ίσως θα ήταν
κάπως πιο σωστό να γίνεται, όπως γίνεται για τις μεταγραφές των αθλητών
του Τριγώνου, που δεν μπορεί να φύγει κάποιος αθλητής μόνος του και να
πάει οπουδήποτε. Θα πρέπει να υποβάλλει κάποια αίτηση, να μη χρωστάει
στον Όμιλο που φεύγει, για να μπορέσει να μεταγραφεί σε κάποιον άλλο.
Κάτι τέτοιο πιθανόν, θα μπορούσε να βοηθήσει κι εδώ την κατάσταση αυτή;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Δεν ισχύει κάτι τέτοιο; Μου κάνει
εντύπωση.
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Δεν ξέρω, εγώ απλώς έθεσα το πρόβλημα.
ΤΣΑΛΙΚΗΣ Λ.(ΕΑΘ): Μισό λεπτό, αυτό το πλαίσιο τώρα, πώς λέμε ότι το
σκάφος Τάδε, ανήκει στη δύναμη του Τάδε Ναυτικού Ομίλου. Ο Ναυτικός
Όμιλος στέλνει μία επιστολή στην ΕΑΘ και λέει ότι το σκάφος με αριθμό
ιστίου τάδε και το όνομα τάδε, ιδιοκτησίας του κ. Τάδε που είναι μέλος μας,
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είναι στη δύναμη του Ομίλου μας. Βασικά, εγώ θεωρούσα ότι αυτό είναι
αρκετό αλλά βλέπω ότι πάντα -όπως είπαμε και προηγουμένως- βρίσκονται
παραθυράκια και έχουμε από τους δύο συμμετοχές στους 18 αγώνες, συν 9
αθλητές. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Θα μπορούσαμε να πούμε και
δεν είναι κάτι δύσκολο, ότι μπορείς να βγάλεις δελτίο Ιστιοπλόου σε
κάποιον Όμιλο και στη δύναμη εκείνου του Ομίλου πρέπει να ανήκει ο
κυβερνήτης ή μάλλον καλύτερα, ο ιδιοκτήτης του σκάφους.
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Το θέμα είναι ότι εξαφανίζονται, αφήνοντας
το χρέος που υπάρχει ήδη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους
διαγράψουμε και το μόνο εύκολο γι’ αυτούς είναι να βρουν έναν άλλο
Όμιλο να γραφτούν.
ΤΣΑΛΙΚΗΣ Λ.(ΕΑΘ):

Δεν θα είναι δύσκολο νομίζω να πάρουν και

μεταγραφή.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Δεν γίνεται με το ίδιο σκάφος.
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Με το ίδιο!
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Για πείτε μου, πώς γίνεται εδώ η
Διοίκηση της μαρίνας και το δέχεται; Από ποιον Όμιλο παίρνει χαρτί;
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Παίρνει από οποιονδήποτε άλλο Όμιλο εκτός
από το δικό μας.
ΤΣΑΛΙΚΗΣ Λ.(ΕΑΘ): Ότι εγγράφει στα μητρώα το σκάφος.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Δηλαδή ποιος είναι ο άλλος Όμιλος,
μπορείς να μας πεις;
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, έχουν πάρει
από το Παλαιό Φάληρο.
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Είναι εδώ το Παλαιό Φάληρο;
ΜΕΛΟΣ: Αφού διαγράφηκε.
ΤΣΑΛΙΚΗΣ Λ.(ΕΑΘ): Όχι αυτό που διαγράφηκε, το κανονικό.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.: Και στον ΑΟΕΦ έχουν πάει από το δικό μου Όμιλο αλλά
δεν έγιναν δεκτοί.
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Δεν ήμουν τότε Πρόεδρος. Εγώ από την ώρα
που ανέλαβα Πρόεδρος, είπα ότι για να μπορέσουμε να γράψουμε κάποιο
μέλος με ή χωρίς σκάφος ή ο,τιδήποτε, θα πρέπει να φέρει μία βεβαίωση
από τον Όμιλο που προϋπήρχε, ότι δεν οφείλει και ότι είναι καθαρός
οικονομικά. Και τότε τον δεχόμαστε και τον κάνουμε μέλος. Αλλά αυτό
έγινε από την ώρα που έγινα Πρόεδρος. Πιο πριν έγινε αυτό που λέει ο κ.
Λογοθέτης, έφευγαν δηλαδή από τον ΟΝΚΕ και ερχόντουσαν στον ΑΟΕΦ,
επειδή γλίτωναν αυτό που λένε τώρα. Αλλά αυτό θα πρέπει να το
προλάβουμε να μη γίνεται συνέχεια.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι
κάποιοι Όμιλοι έχουν μεγάλη αξιοπρέπεια και ήθος και κάποιοι άλλοι το
ξεχνάνε, μπροστά στα συμφέροντα.
ΜΕΛΟΣ: Είναι εύκολο να μάθουμε πώς προέκυψε αυτή η κατάσταση; Με
το Δήμο Καλλιθέας, αν κατάλαβα καλά.
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Ο Δήμος Καλλιθέας για να μπορέσει να δείξει
έργο, πλησίασε μέλη του Ομίλου και τους είπε να πάνε να γραφτούν και να
συμπληρώσουν τη σύμβαση ελλιμενισμού. Μερικοί από αυτούς, επειδή
φοβόντουσαν ότι πιθανόν να μην έχουν θέση στο χώρο εδώ, πήγαν και το
έκαναν. Εμείς είχαμε συμβουλεύσει να κάνουμε μία δίμηνη σύμβαση με το
Δήμο, με την έννοια καλής θέλησης και καλής προοπτικής για μετέπειτα να
βρούμε τη λύση, ο Δήμος δεν προχώρησε σε αυτά που μας είχε υποσχεθεί,
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με αποτέλεσμα εμείς να πάρουμε πίσω τα μέλη τα οποία είχαν κάνει τη
δίμηνη αυτή σύμβαση. Ορισμένα όμως μέλη πήγαν και κόλλησαν σ’ αυτή
τη σύμβαση και έμειναν εκεί και συνέχισαν να την πληρώνουν.
Επειδή όμως εμείς ήμασταν αντίθετοι γι’ αυτό και το έχουμε
προσβάλλει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο τρόπος για να μπορέσουν
να τρέχουν στους αγώνες, ήταν να βρουν κάποιο άλλο Όμιλο για να πάρουν
πιστοποιητικό. Οι ταυτότητες είναι το λιγότερο.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να
έρθεις εδώ και να καλέσουμε και το Φάληρο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα.
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Δεν το κατηγορώ το Παλαιό Φάληρο, προς
Θεού!
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Δεν κατηγορεί κανένας, είπαμε να
δούμε τι γίνεται.
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Α.(ΑΟΕΦ): Πιθανόν οι άνθρωποι να μην ήξεραν το
πρόβλημα.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ο κ. Λυκουρόπουλος θέλει να πει
κάτι.
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(ΣΕΑΝΑΤΚ): Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό
και αφορά πάρα πολλούς Ομίλους, ανεξαρτήτως Περιφέρειας, οι οποίοι
έχουν δύναμη σκαφών στην Ανοικτή Θάλασσα. Υπάρχει μια διαδικασία από
την Ομοσπονδία, η οποία εφαρμόζεται για μεταγραφές αθλητών Τριγώνου.
Η υφιστάμενη διαδικασία η οποία υπάρχει…
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Όχι Τριγώνου και για την Ανοικτή Θάλασσα
είναι.
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(ΣΕΑΝΑΤΚ): Μπορώ να ολοκληρώσω;
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Μα, λες πράγματα που δεν είναι
σωστά.
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(ΣΕΑΝΑΤΚ): Η επόμενη κουβέντα που θα έλεγα
αμέσως μετά, θα ήταν για την Ανοικτή Θάλασσα. Λοιπόν, αφήστε με να
ολοκληρώσω, για να μπορέσετε να καταλάβετε.
Στην Ανοικτή Θάλασσα λοιπόν, η υφιστάμενη διαδικασία η οποία
υπάρχει, είναι να ζητείται από τον Όμιλο στον οποίο αιτείται ο
ενδιαφερόμενος που έχει σκάφος Ανοικτής Θαλάσσης, να δώσει μία
βεβαίωση ότι ανήκει στο δυναμικό του. Αυτό και μόνο. Αυτό λοιπόν,
επιτρέπει να σβήνεται το παρελθόν από τον Όμιλο από τον οποίο
προέρχεται ο αιτών, εφόσον υπάρχει θέμα χρηματικής οφειλής.
Δηλαδή, να σας εξηγήσω: Αυτός ο οποίος φεύγει από έναν Όμιλο,
μπορεί να χρωστάει κάποια χρήματα. Το σκάφος εννοώ, που φεύγει ο
ιδιοκτήτης και έχει πιστοποιητικό Ανοικτής Θαλάσσης σε έναν Όμιλο, πάει
και γράφεται σε έναν άλλο Όμιλο και βγάζει σημαία. Η διαδικασία είναι ότι
ο υφιστάμενος Όμιλος που βγάζει τη βεβαίωση για να γραφτεί στην ΕΑΘ τη
στέλνει και γράφεται. Δεν ακολουθεί, δεν βλέπουμε αν υπάρχουν οφειλές
από τον Όμιλο από τον οποίο προήλθε. Δεν είναι θέμα εσωτερικό των
Ομίλων, εάν υπάρχει οφειλή δεν είναι θέμα μόνο ηθικής τάξεως. Εάν φύγει
από σένα, για να έρθει σε μένα και χρωστάει σε μένα, είναι πρώτον, θέμα
ηθικής τάξεως. Να σε στηρίξω εγώ, αφού έρχεται σε μένα, αλλά πέρα από
αυτό, είναι και θέμα ηθικής τάξεως για την Ομοσπονδία. Να ζητείται
λοιπόν, μία βεβαίωση από την Ομοσπονδία ή από την ΕΑΘ ότι δεν έχει
οφειλές.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Αυτό που λες, Νίκο, σημαίνει ότι
εμείς θα υπεισέλθουμε στα οικονομικά και στα εσωτερικά των Ομίλων,
πράγμα για το οποίο δεν έχουμε δικαίωμα.
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(ΣΕΑΝΑΤΚ): Τότε να βρούμε μια άλλη διαδικασία,
παράλληλα με την ΕΑΘ. Επειδή προφανώς αναγνωρίζουμε όλοι ότι
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υφίσταται ένα πρόβλημα το οποίο όντως είναι εξαιρετικά σοβαρό, αυτό το
οποίο προτείνω είναι να καθίσουμε -είτε μαζί με την ΕΑΘ- να βρούμε
τρόπους, που να μπορούν να διασφαλίσουν το θέμα.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Μπορείτε να το πείτε αυτό στην ΕΑΘ.
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(ΣΕΑΝΑΤΚ): Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να
κάνω μια ενημέρωση για το τι υφίσταται εδώ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Όχι, αυτό δεν αφορά τη Γενική
Συνέλευση σήμερα.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Εδώ έχουμε και ένα πολύ
σημαντικό θέμα, για τα θέματα που υπάρχουν μεταξύ της Κτηματικής
Υπηρεσίας και των Ομίλων, που απασχολούν όλους τους Ομίλους. Ο κ.
Τσαλίκης έχει το λόγο.
ΤΣΑΛΙΚΗΣ Λ.(ΕΑΘ): Δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο, απλώς θέλω να πω
ότι από πλευράς μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελέγχουμε την αθλητική
δραστηριότητα. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Νίκο, θα πρέπει να
διορθώσω ότι σε ό,τι αφορά μια μεταγραφή αθλητού Ιστιοπλόου Ανοικτής
Θαλάσσης, ισχύει η ίδια ακριβώς διαδικασία και δεν υπάρχει καμία
διάκριση. Εκεί ίσως θα μπορούσαμε να σταματήσουμε κάποιους, οι οποίοι
βέβαια, με 100,00 € παίρνουν μεταγραφή γιατί υπάρχουν άλλες διατάξεις,
είναι μεγάλοι σε ηλικία και είναι ελεύθεροι από το Σωματείο.
Από κει και πέρα, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει η Ομοσπονδία, να
συναντηθούμε όσες φορές θέλετε, αλλά ένα πράγμα θα πούμε: Ότι υπάρχει
και η δεοντολογία μεταξύ των Σωματείων. Δηλαδή εγώ εκπλήσσομαι
αρνητικά από αυτό που άκουσα. Η Ομοσπονδία να βοηθήσει, αλλά νομίζω
ότι μερικές φορές δεν μπορεί να βοηθήσει κανένας. Ο καθένας το έχει μέσα
του. Και ο ιδιοκτήτης του σκάφους, γιατί για σκάφη μιλάμε, όχι για
αθλητές, αλλά κυρίως οι εκπρόσωποι των Διοικήσεων, που τόσο εύκολα
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έστελναν ένα γράμμα ότι: «Ναι, το σκάφος Τάδε, ανήκει στη δύναμη του
Ομίλου μου». Εντάξει, εμείς να ελέγξουμε τις αλλαγές και αυτό μπορούμε
να το κάνουμε, τι αλλάζει από πέρυσι έως φέτος και ενδεχομένως να
θέτουμε υπόψη του Ομίλου από όπου φεύγει από τη δύναμή του το σκάφος,
να ενημερώνουμε τον καινούργιο κύριο ότι: «Ξέρεις, αυτός που έφυγε
χρωστάει και μάλλον θα χρωστάει και σε σένα σε λίγο». Παραπάνω δεν
μπορούμε να βοηθήσουμε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα
στο τεράστιο θέμα που υπάρχει μεταξύ των Ομίλων μας και της Κτηματικής
Υπηρεσίας. Θα σας ενημερώσει ο κ. Παπαθανασίου, γιατί είχαμε μια
συζήτηση χθες το απόγευμα, κάποιοι από εσάς ήσασταν παρόντες, στη
συγκέντρωση της Skiffy βέβαια και το αναπτύξαμε, πήραμε κάποιες
αποφάσεις εκεί, αποφάσεις της Skiffy, τις οποίες θα μεταφέρουμε εδώ και
εάν εγκριθούν, να προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Το πρόβλημα είναι γνωστό σε
όλους, έχει αναφερθεί σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, λίγο – πολύ όλοι
έχουμε πάει στα δικαστήρια για τις εγκαταστάσεις και λοιπά. Παρά τις
ενέργειες που έχουμε κάνει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
επανειλημμένα και με τις προηγούμενες Διοικήσεις και με αυτή τη
Διοίκηση, τόσο στις προηγούμενες, όσο και σε αυτή την κυβέρνηση, που
ενώ μας λένε «ναι», δεν είδαμε να γίνεται κάτι πουθενά.
Υπάρχουν κάποια δεδικασμένα και κάποιοι άνθρωποι που έχουν
μεγάλη εμπειρία, όπως είναι ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου
Καλαμακίου, όπου νομιμοποίησε τις εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και ο
Αρχιτέκτων και μέλος του Ομίλου της Βούλας, ο οποίος έφτιαξε και τη
μελέτη για τη μαρίνα εδώ, ο κ. Βασιλειάδης.
Θέλω λοιπόν, να πω το εξής: Όταν οι δύο αυτοί άνθρωποι είναι
διατεθειμένοι να κάνουν μια συνάντηση με όλους τους Ομίλους που ήδη
έχουν πάρει πρόστιμα και όλους τους άλλους, όσους θέλουν να
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συμμετάσχουν, απλά να βρούμε κάποια μέρα ώστε να γίνει εδώ η
συνάντηση αυτή, παρουσία του κ. Χριστόπουλου, παρουσία του κ.
Βασιλειάδη και όλων των Ομίλων που έχουν πρόβλημα με τις
εγκαταστάσεις και τα πρόστιμα, για να μπορέσουμε αυτό το πράγμα που θα
βγει, ό,τι αποφασίσετε και ό,τι «παράθυρο» υπάρχει και ό,τι δεδικασμένο
υπάρχει, να πάμε επάνω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή οπουδήποτε
αλλού χρειάζεται, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή τη θέση και αν
μπορέσει να λήξει αυτή η γάγγραινα που υπάρχει στο χώρο μας.
Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα την Πέμπτη ο κ. Βασιλειάδης δεν μπορεί.
Την επόμενη εβδομάδα μπορεί. Θέλετε να το κάνουμε την επόμενη
εβδομάδα; Είναι Μεγάλη Εβδομάδα και είναι δύσκολο.
ΜΕΛΟΣ: Θα πρότεινα όταν έχει πρόκριση το ….. που μπορεί να έρθουν
και κάποιοι από την επαρχία. Δηλαδή να το κάνουμε Μεγάλη Δευτέρα –
Μεγάλη Τρίτη.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Σωστό είναι αυτό. Για να είναι και
οι άνθρωποι από την επαρχία, να το κάνουμε τότε. Θα συνεννοηθώ μαζί
τους και θα ειδοποιηθείτε και από site αλλά θα στείλουμε και προσκλήσεις
γι’ αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είπαμε ότι η Ομοσπονδία θα
αναθέσει σε Νομικό ή Νομικούς, για να μπορέσουμε επιτέλους να λήξουμε
αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Λοιπόν, αυτό το θέμα ολοκληρώθηκε και θα ήθελα στη συνέχεια να
σας ενημερώσω ότι υπήρχε ένα γράμμα από τον Όμιλο της Βούλας. Κατ’
επανάληψη σας έχω πει και εγώ και ο Πρόεδρος και όλοι, ότι οι προπονητές
πλέον πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και σύμβαση. Το
πρώτο «μπαμ» ήρθε! Διεγράφη ένας πολύ μεγάλος Όμιλος. Δηλαδή όταν
λέω ότι διαγράφη, εννοώ ότι του αφαιρέθηκε η αθλητική αναγνώριση, με
απόφαση της Γενικής Γραμματείας και βέβαια βάσει του Καταστατικού και
βάσει του νόμου πρέπει να διαγραφεί. Ο Όμιλος αυτός είναι ο Ναυτικός
Όμιλος Ρόδου, ένα πολύ

μεγάλο Σωματείο. Σας διαβεβαιώ ότι είναι
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εγγεγραμμένο από το 1951, έχει συνεχή δραστηριότητα και δυστυχώς, ήρθε
η ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης.
Εμείς λοιπόν, έπρεπε αυτομάτως να το διαγράψουμε. Όμως, ήρθαμε
σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και για να ανασταλεί προς
το παρόν η διαγραφή, έκανε νέα αίτηση απόκτησης της ειδικής
αναγνώρισης και μέχρι να μας πουν αν απορρίπτεται ή όχι, τον κρατάμε τον
Όμιλο ενεργό μέχρι σήμερα και μπορεί να συμμετάσχει κανονικά σε
αγώνες. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Τι δεν μπορεί; Θεωρείται σαν να είναι
ένα Σωματείο πρώτης χρονιάς.
Με αυτό το αιτιολογικό λοιπόν, ήρθε ένα γράμμα από τη Βούλα, που
λέει το εξής: Αφού διεγράφη ο Ναυτικός Όμιλος Ρόδου, ο οποίος
συμμετείχε με εννέα αθλητές στο Περιφερειακό των νήσων, η συμμετοχή
τους να μη ληφθεί υπόψη και εάν δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι εννέα
συμμετοχές, αυτομάτως μπαίνει ένας αθλητής δικός τους, των Αθηνών, της
Βούλας.
Βέβαια, ως προς το πρώτο κομμάτι, νομίζω ότι το ξεκαθάρισα. Από
την ώρα που έκαναν την αίτηση, οι άνθρωποι μπορούν να συμμετάσχουν
κανονικά. Το αστείο ξέρετε ποιο είναι; Το αστείο είναι ότι δεν μπαίνει
αυτός, αλλά μπαίνει άλλος αθλητής. Δεν τα υπολόγισαν καλά δηλαδή.
Θα θυμάστε λοιπόν, όταν με αγωνία μεγάλη σας λέγαμε: «Προσέξτε
τους προπονητές! Προσέξτε τους προπονητές!». Είδατε τι μπορεί να συμβεί.
Λοιπόν, ο κ. Κατέκος έχει το λόγο.
ΚΑΤΕΚΟΣ ΧΡ.(Ν.Ο. ΒΟΥΛΑΣ): Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Χριστόφορος
Κατέκος και είμαι από τον Ναυτικό Όμιλο Βούλας. Το θέμα αυτό είναι
πάρα πολύ λεπτό και εμείς σαν Βούλα, θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε
άψογα.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Όπως πάντα.
ΚΑΤΕΚΟΣ ΧΡ.(Ν.Ο ΒΟΥΛΑΣ):Αν και αδικούμεθα εμείς,εμείς προσπαθούμε
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για τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά στη μέση και είναι πολύ λεπτό το θέμα,
διότι είναι τα παιδιά. Και καταλαβαίνετε ότι κοντά στα παιδιά, έχουμε να
αντιμετωπίσουμε τους γονείς, γι’ αυτό κάπως το συζητάμε, για να μη μας
πουν και οι γονείς ότι εμείς αδιαφορήσαμε. Νομίζω ότι η λύση ήδη έχει
δρομολογηθεί.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Πάντως, φίλε μου, κύριε Κατέκο,
παιδιά είναι και της Ρόδου, τα οποία έτρεξαν, αγωνίστηκαν και
διακρίθηκαν. Δεν φταίνε τα παιδιά αυτά. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον, όπως σου είπε και ο κ. Παπαθανασίου προηγουμένως,
καθίσαμε και βάλαμε την αριθμητική την απλή, δηλαδή 1+1= 2 και δεν
αδικείται κανένα παιδί. Δεν θέλω να πω ποιο, αν αδικείται, γιατί είπαμε ότι
δεν αδικείται κανένα. Αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν αδικείται
παιδί της Βούλας. Δεν θα έμπαινε παιδί του Ομίλου της Βούλας, εκτός εάν
ήταν πέντε παιδιά που προκρινόντουσαν από τη Ρόδο. Ένα προκρίθηκε.
ΚΑΤΕΚΟΣ ΧΡ.(Ν.Ο. ΒΟΥΛΑΣ): Αυτό το γνωρίζαμε από παλιά, από τότε που
δημιουργήθηκε, αλλά με αυτό τον τρόπο νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε και
τους γονείς και όλα ήρθαν εντάξει και τελείωσε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Τέλος καλό, όλα καλά.
ΜΕΛΟΣ: Σχολή Προπονητών θα γίνει;
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Θα φτάσουμε και εκεί. Θα γίνει ό,τι
λέει ο νόμος, τώρα κατατίθεται ο νόμος.
Στη συνέχεια, θα γίνει ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο
της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Είναι σημαντικό, γιατί ο Πρόεδρος αυτός ήρθε
εδώ μετά από 20 χρόνια.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Και ο προηγούμενος είχε έρθει
λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν ξέρουμε αν θα ερχόταν.
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Έτσι ακριβώς. Δεν είχε έρθει εδώ
στα γραφεία μας. Λοιπόν, θα σας ενημερώσει σχετικά η κα Νίκη Αναστασίου
από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, η οποία προκάλεσε αυτή τη
συνάντηση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν.(Ο.Ι.Η): Δύο λόγια θα σας πω μόνο. Με τον νυν Πρόεδρο

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, είχα συναντηθεί -και δεν θυμάμαι στην
προηγούμενη Γενική Συνέλευση αν είχαμε κάνει ενημέρωση, νομίζω πως
ναι- είχα συναντηθεί προ των εκλογών στην Ισπανία και εκεί, μετά από την
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου τον είχα ενημερώσει λίγο πριν τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας ότι η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα
ψηφίσει εκείνον για Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Έτσι
γνωρίστηκα μαζί του.
Από κει και πέρα ωστόσο, η Ομοσπονδία συνέχισε να κρατάει επαφή,
να ενημερώνεται, να ενημερώνει και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, κατέθεσε
και αρκετά αιτήματα για να συμμετάσχουν Έλληνες στις Διεθνείς Επιτροπές
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Πληροφορηθήκαμε λοιπόν, ότι ο κ. Andersen θα ερχόταν στην
Ελλάδα και αμέσως του στείλαμε ένα e-mail στο οποίο του ζητούσαμε να
συναντηθεί με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας.
Εκείνος με χαρά δέχτηκε αμέσως, οργανώσαμε όλα τα της
συνάντησης και τελικά την περασμένη Κυριακή, μετά από πάρα πολλά
χρόνια ο

Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας επισκέφθηκε

τις

εγκαταστάσεις μας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, ελπιδοφόρα για
το μέλλον, μια συνάντηση η οποία κράτησε δύο ώρες. Εμείς ενημερώσαμε
τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για όλα όσα συμβαίνουν στην
Ελληνική

Ιστιοπλοΐα,

για

τα

προβλήματα

τα

οικονομικά

που

αντιμετωπίζουμε, για το γεγονός ότι θέλουμε πλέον να είμαστε μέσα στο
παιχνίδι της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας, διότι ναι μεν, μέχρι σήμερα η Ελλάδα
«εκπροσωπούνταν» στο Executive Committee, στην Εκτελεστική Επιτροπή
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της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στην ουσία όμως δεν εκπροσωπούνταν η
πραγματική Ελληνική Ιστιοπλοΐα.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μια πολύ καλή αρχή, ενημερώσαμε
λοιπόν ότι θέλουμε να μπορέσουμε να μπούμε περισσότερα άτομα από
πλευράς Ελληνικής στις Διεθνείς Επιτροπές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας,
διατυπώσαμε το αίτημα να πάρουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα στην Ελλάδα,
είτε αυτό είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας του 2020, γιατί του
2018 και του 2019 έχει δοθεί, είτε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο της ISAF.
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας, υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει
και θα προσπαθήσει να βοηθήσει, τουλάχιστον ο τελικός του Παγκοσμίου
Κυπέλλου για του χρόνου, να δοθεί στην Ελλάδα. Είπε ότι θα προσπαθήσει.
Επίσης, εκείνος μας ενημέρωσε γενικά για το όραμα το οποίο έχει για την
τετραετία όσον αφορά την Ιστιοπλοΐα. Όπως γνωρίζετε ίσως, η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή έχει βάλει μέσα στις βασικές της αρχές και στο
Συνταγματικό της Χάρτη, την απόφαση να γίνει 50-50 η συμμετοχή
γυναικών και ανδρών αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό
ακριβώς απαιτεί και από όλες τις Διεθνείς Ομοσπονδίες για τα αθλήματα
που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Βέβαια, στην Ιστιοπλοΐα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και γι’
αυτό ακριβώς το λόγο, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας προσπαθεί
να πείσει την Ολυμπιακή Επιτροπή ότι εάν μειώσουμε τον αριθμό των
ανδρών σε σχέση με των γυναικών, αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο
πρόβλημα στην Ιστιοπλοΐα παγκόσμια, διότι ο αριθμός συμμετοχών
γυναικών στην παγκόσμια Ιστιοπλοΐα, κυρίως έρχεται από τις ανεπτυγμένες
χώρες, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των ανδρών αθλητών από τις
ανεπτυγμένες χώρες. Γι’ αυτό γίνεται μια προσπάθεια ο γυναικείος
πληθυσμός που θα συμμετέχει στην Ιστιοπλοΐα να προέλθει από όλες τις
ηπείρους και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο προωθούνται δύο κλάσεις οι οποίες
θα βοηθήσουν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Δύο κλάσεις, οι οποίες είναι
δημοφιλείς και είναι σε σχέση με τις υπόλοιπες Ιστιοπλοϊκές κλάσεις,
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φθηνότερες. Αυτές οι κλάσεις είναι το Laser Radial Γυναικών και το RSX.
Με αυτές λοιπόν, τις δύο κλάσεις θα πορευτεί η Διεθνής Ιστιοπλοΐα, ώστε
να μπορέσει από όλο τον κόσμο να προσελκύσει γυναίκες και έτσι να ανέβει
ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν στην Ιστιοπλοΐα, όπως απαιτεί η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
Επίσης, ο κ. Andersen έδωσε πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε μάλλον,
ότι η Ιστιοπλοΐα Ανοικτής Θαλάσσης, αποτελεί μια πολύ μεγάλη δύναμη
της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Παγκόσμιας
Ιστιοπλοΐας γι’ αυτό ακριβώς είπε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα
αλλάξουν μεν τα μετάλλια που αφορούν στην Ιστιοπλοΐα, δέκα μετάλλια θα
συνεχίσουν να υπάρχουν, όπως υπάρχουν και σήμερα, ωστόσο η Παγκόσμια
Ομοσπονδία προσπαθεί να προωθήσει δύο αγωνίσματα επίδειξης κατά τη
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο του 2020. Το ένα είναι το
Kind Border που το ξέρετε, αυτή η κλάση μάλιστα προσπάθησε να βάλει
ενδέκατο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ιστιοπλοΐας, πράγμα το
οποίο δεν είναι εφικτό και έναν αγώνα Ανοικτής Θάλασσας, ο οποίος θα
κρατήσει τέσσερις ημέρες και τρεις νύχτες, στο Τόκυο με ζωντανή, με live
μετάδοση του αγώνα αυτού σε τέσσερα εκατομμύρια τηλεθεατές.
Αυτός ο αγώνας θα αποτελέσει αφορμή ώστε να γίνει δημοφιλέστερο
το άθλημα της Ιστιοπλοΐας με δεδομένο ότι πάρα – πάρα πολύς κόσμος, θα
το παρακολουθήσει μέσω αυτής της live μετάδοσης.
Είναι πολλά που ειπώθηκαν, θα σας πω ένα τελευταίο όμως, που είναι
ότι διεκδικεί επίσης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, τη
δημιουργία ενός «σπιτιού της Ιστιοπλοΐας». Δηλαδή μέχρι τώρα, οι
Ιστιοπλόοι πήγαιναν στο Ολυμπιακό Χωριό και έμεναν. Σήμερα, διεκδικεί η
Παγκόσμια Ομοσπονδία το Home of Sailing των Ολυμπιακών Αγώνων στο
Τόκυο, όπου όλη η Ιστιοπλοϊκή οικογένεια, από όλο τον κόσμο θα
συγκεντρωθεί εκεί κοντά στη θάλασσα και όχι σε Ολυμπιακά Χωριά που
απέχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα από το venue της Ιστιοπλοΐας, με
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αποτέλεσμα και οι Ιστιοπλόοι να είναι αποξενωμένοι και να μην μπορούν να
έχουν επαφή, να είναι διασκορπισμένοι και τα λοιπά.
Εγώ αυτά είχα να σας ενημερώσω, ευχαριστώ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Αυτό που δεν είπαμε, είναι ότι
πλέον στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συμμετάσχουν και οι Διεθνείς
Κατηγορίες με μεγάλους αθλητές, δηλαδή όχι μόνο οι Ολυμπιακές
Κατηγορίες, αυτό είπε και επίσης κάναμε μια πρόταση που του άρεσε, ότι
ενώ στα άλλα αθλήματα υπάρχουν αθλητές που παίρνουν δύο μετάλλια και
τρία, όπως είναι στην κολύμβηση ο Φελπς, όπως είναι ο Καρλ Λιουις στο
παρελθόν, ο Μπολτ. Είπαμε λοιπόν, ότι αφού βγουν οι νικητές, να μπορούν
αυτοί οι νικητές των δέκα μεταλλίων, ή ο πρώτος – ή ο δεύτερος, δεν έχει
σημασία πώς θα το εφαρμόσουμε, να κάνουν έναν ακόμα αγώνα την
επόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους Ολυμπιονίκες, να
πάρουν και ένα δεύτερο μετάλλιο. Του άρεσε, το σκέφτεται και αυτό είναι
πρόταση δικιά μας.
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.Ο. ΣΠΕΤΣΩΝ): Μπορώ να κάνω μία πρόταση;
Σήμερα ειπώθηκαν πολλά, εγώ κρατάω μία αποστροφή και παρακαλώ πάρα
πολύ να μπει στο site και να τη στείλετε, αυτά τα οποία είπε ο κ. Γενικός
Γραμματέας για τη διαφορετικότητα του αθλήματος. Αυτό είναι σημαντικό.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Αυτό δεν χρειάζεται να το πω. Η
διαφορετικότητα του αθλήματος υπάρχει και στο στικάκι που πήρατε. Όταν
το δείτε, θα το καταλάβετε.
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.Ο. ΣΠΕΤΣΩΝ): Όχι μόνο αυτό, τα λόγια σας από τα
πρακτικά να τα χρησιμοποιήσουμε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ):Νομίζω ότι τελειώσαμε, υπάρχει
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βέβαια και κάτι το οποίο είναι στενάχωρο, δηλαδή ότι θα μειωθεί ο αριθμός
των Ιστιοπλόων από 320 σε 280 που θα πάνε στην Ολυμπιάδα του Τόκυο
και εάν συνεχιστεί αυτός ο αριθμός ο οποίος κάθε δύο Ολυμπιάδες
μειώνεται, απαξιώνεται κατά κάποιο τρόπο η Ιστιοπλοΐα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν.(Ο.Ι.Η):: Πάντως, δεν κινδυνεύει το άθλημα να βγει από

τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Όχι, δεν κινδυνεύει. Λοιπόν, στο
σημείο αυτό έληξαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Σας ευχαριστούμε
για την παρουσία σας και εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα.
(Τέλος εργασιών της Γενικής Συνέλευσης)
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 13.30’
------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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