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1. Η Επιτροπή Ιστιοπλοΐας για αθλητές με αναπηρία  συνεδρίασε  κατά τη διάρκεια του έτους 

10 φορές . Προτεραιότητά της έθεσε για το 2010 να υποστηρίξει όσο περισσότερο μπορεί 

τους αθλητές που διεκδικούσαν την πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς αγώνες του 2012 

στις 2 κατηγορίες που καλλιεργούμε, το 3θέσιο σκάφος SONAR και το μονοθέσιο σκάφος 2,4 

mR . Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια οι αθλητές του SONAR συμμετείχαν στο EUROLYMP του 

HYERS ως αγώνα προετοιμασίας ,στον οποίο κατέλαβαν την 4η θέση. Το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα διεξήχθη στην Ολλανδία και η Ελληνική αποστολή στελεχώθηκε από 5 αθλητές 

και 2 προπονητές. Οι αθλητές μας πήραν με την πρώτη την Πρόκριση για το Λονδίνο , 

κατακτώντας την 6η στην κατηγορία SONAR και την 11η  στην κατηγορία 2,4 mR θέση. 

∆υστυχώς, η μειωμένη επιχορήγηση της Ομοσπονδίας δεν μας επέτρεψε να κατακτήσουμε 

ένα ακόμη μετάλλιο στα SONAR, αφού οι αθλητές μας έτρεχαν με στραβό κατάρτι.  

2.Συνεχίστηκαν οι επαφές με τη ΓΓΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού , όπου διευκρινίστηκε 

πλήρως ότι η Ιστιοπλοΐα για αναπήρους ανήκει στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ότι η 

επιχορήγηση που αφορά το κομμάτι αυτό θα δίνεται στην ΕΙΟ. Ωστόσο, η επιτροπή εμμένει 

στη θέση της για τροποποίηση της νομοθεσίας, θέμα που το Υπουργείο εξετάζει. 

3. Με ενέργειες της Επιτροπής επαναδραστηριοποιήθηκε το σωματείο ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ – SAILABILITY, εξελέγη νέο ∆.Σ. που προχωρεί στην τροποποίηση καταστατικού 

του. Με τη βοήθεια της Επιτροπής, επίσης, 2 ακόμη εκπαιδευτικά σκάφη για αναπήρους 

έφτασαν στην Ελλάδα ως δωρεά της Ελληνοαυστραλιανής κοινότητας, ώστε σήμερα να 

υπάρχουν συνολικά 7 σκάφη. ∆υστυχώς, και παρά τις προσπάθειές μας ,εκτός του ΝΟΤΚ και 

του ΙΟΠ δια του αθλητή του Γιώργου ∆εληκούρα ,ο οποίος είναι από τους λίγους αθλητές 

Ιστιοπλοΐας που έχουν χορηγό, κανείς άλλος Όμιλος δε δραστηριοποιείται. Όσον αφορά στο 

ΝΟΕ που ήταν μαζί με τον ΙΟΠ οι 1οι Όμιλοι που ξεκίνησαν την Ιστιοπλοΐα για αναπήρους, 

δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή δραστηριότητα. 

4. Η Επιτροπή στήριξε με κάθε τρόπο την 1η γιορτή των αθλητών με αναπηρία που 

πραγματοποιήθηκε το Μάιο, με στόχο την αγορά ενός σκάφους 2,4mR για τον αθλητή Νίκο 

Πατεράκη. Η στήριξη του κόσμου ήταν συγκινητική με αποτέλεσμα από τα χρήματα που 

συγκεντρώθηκαν όχι μόνο να αγοραστεί το σκάφος, αλλά να εκτελωνιστούν  και τα 2 σκάφη 

του SAILABILITY από την Αυστραλία. 
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