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Το 2017 υπήρξε ακόμα μια μεστή χρονιά για την Ιστιοπλοΐα. Κατά τη διάρκεια του
2017 επετεύχθησαν στόχοι της Ομοσπονδίας, οι οποίοι υπήρξαν όνειρό της για
περισσότερο από 25 χρόνια .
1.Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Αθηνών‐ Athens International Sailing Center: Μια
συνεχής προσπάθεια για τη λειτουργία του, η οποία προσέκρουε σε διάφορα
εμπόδια, έγινε πραγματικότητα με τη συμπαράσταση του Υφυπουργού Πολιτισμού
& Αθλητισμού κ. Γ.Βασιλειάδη .Το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο στον ένα μήνα λειτουργίας
του το 2017 φιλοξένησε ιστιοπλόους, άντρες και γυναίκες, από 10 χώρες μεταξύ των
οποίων και μεγάλα διεθνή ονόματα, όπως ο διάσημος Καναδός Ιστιοπλόος και νυν
προπονητής Lawrence Lemieux(Λόρενς Λεμιέ), ένας από τους 5 αθλητές
παγκοσμίως που έχουν τιμηθεί μέχρι σήμερα με το χρυσό μετάλλιο του ιδρυτή των
Ολυμπιακών Αγώνων Pierre de Coubertin (Πιέρ ντε Κουπερτέν) και αποτελεί την
ευγενέστερη διάκριση που μπορεί να λάβει ένας αθλητής που μετέχει σε
Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς επίσης και τον Κροάτη Κάρολο Κούρετ με τέσσερις
συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα. Αυτή η αρχή μας δίνει τη βεβαιότητα ότι το Ιστιοπλοϊκό μας Κέντρο
θα γίνει πόλος έλξεως για όλες τις χώρες και τους ιστιοπλόους.
Τα οφέλη για τη χώρα μας είναι πολλαπλά: Δίδεται η ευκαιρία στους Έλληνες και
Ελληνίδες ιστιοπλόους να προπονούνται με πολύ μεγάλους αθλητές άλλων χωρών
εδώ στην πατρίδα τους. Πέρα από το οικονομικό όφελος που υπάρχει λόγω των
λιγότερων σε αριθμό μετακινήσεων για camp στο εξωτερικό, δίνεται στους αθλητές
μας η ευκαιρία να βελτιώσουν την τεχνική τους και τα υλικά τους
,παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τις τελευταίες εξελίξεις σ’ αυτόν τον τομέα.
Εξάλλου, η Ελλάδα εισπράττει τουριστικό όφελος‐ και μάλιστα σε μια εποχή που ο
τουρισμός αποτελεί πρωταρχική οικονομική συνιστώσα της Ελληνικής οικονομίας‐
διότι οι ξένοι αθλητές την προτιμούν για να προπονηθούν την περίοδο Οκτώβριο
με Μάρτιο, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές , εν αντιθέσει με τις χώρες
της Κεντρικής/Βόρειας Ευρώπης , καθώς και Αμερικής , όπου λόγω δυσμενών
συνθηκών η Ιστιοπλοϊα είναι απαγορευτική.
Και βέβαια, οι αθλητές αυτοί γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές για τη χώρα μας, και
λόγω της πρόσβασης τους στα ΜΜΕ , η πατρίδα μας προβάλλεται διεθνώς.
2.Η Ομοσπονδία επίσης πέτυχε και υπεγράφη η λειτουργία Σχολής Προπονητών , η
οποία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και θα επιλύσει κατά το δυνατόν το χρόνιο
πρόβλημα της έλλειψης τους και κυρίως σε σωματεία της Περιφέρειας. Τη μεγάλη
ανάγκη λειτουργίας της Σχολής δείχνει το γεγονός πως έχουν εκδηλώσει το
ενδιαφέρον τους περισσότεροι από 300 άντρες και γυναίκες.
3.Το 2017 αποφασίσαμε να τιμήσουμε αυτούς που διακρίθηκαν το προηγούμενο
έτος. Πιστεύω ότι η «Βραδιά των Πρώτων 2016» που οργανώθηκε το Φεβρουάριο

του 2017 στο Ίδρυμα Ευγενίδου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για αντίστοιχες
εκδηλώσεις και ταυτόχρονα, εκτός της προβολής και της ηθικής ανταμοιβής των
αθλητών και αθλητριών μας που με το ήθος τους, την αγωνιστικότητά τους και το
ταλέντο τους έφεραν στην Ελλάδα 35 μετάλλια, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια και
ρεκόρ 23 μεταλλίων στους Βαλκανικούς Αγώνες, προβάλλοντας το άθλημά μας
γενικότερα. Οι αθλητικές αυτές επιτυχίες δεν είναι ένα πυροτέχνημα αλλά μια
διαχρονική αξία.
4.Το 2017 η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του αθλήματος και
στους νέους αθλητές και αθλήτριες , ούτως ώστε οι σημερινές επιτυχίες να έχουν
συνέχεια και αύριο. Για το σκοπό αυτό διαθέσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της
επιχορήγησής μας για την επιβράβευση των νέων παιδιών.
5.Μεγάλη επιτυχία είχε και το πιλοτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των
Περιφερειών με τη δημιουργία μιας νέας περιφέρειας, της Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων, της οποίας η ανάπτυξη είναι ραγδαία με μαζική συμμετοχή των
Ομίλων στους διασυλλογικούς αγώνες και άριστη συνεργασία . Σκοπός μας ήταν
να μειωθούν όσο το δυνατόν τα έξοδα μετακινήσεων ,άρα και η οικονομική
ελάφρυνση των Ομίλων σε Περιφέρειες που γεωγραφικά η έκταση τους ήταν πολύ
μεγάλη. Εξετάζουμε τη δυνατότητα να επιχειρηθεί κάτι ανάλογο και στην
Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου και Κρήτης.
6. Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα , με τη συνεχή εξέλιξη και αναβάθμισή του ,καθώς και
τις συνεχείς βελτιώσεις του με τη συμβολή των σωματείων, έχει ανακηρυχθεί ως
ένα από τα καλύτερα προγράμματα λόγω της πλήρους αντικειμενικότητας και της
εύρυθμης λειτουργίας των σωματείων.
7. Το Δ.Σ. ,στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων, διαφύλαξε ,όπως έχει χρέος, το κύρος του αθλήματος και δεν
επέτρεψε (ούτε βέβαια θα επιτρέψει στο μέλλον όσο υπάρχει αυτή η Διοίκηση)
οποιαδήποτε δυσφήμησή του, που απορρέει από παραβίαση του αθλητικού
νόμου, των διεθνών κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το πειθαρχικό
δίκαιο και τον κανονισμό των εθνικών ομάδων από οπουδήποτε κι αν αυτή
προέρχεται, όπως από σωματείο, αθλητή, χορηγό και οποιονδήποτε άλλον φορέα
που έχει σχέση με το άθλημα.
8. Η λειτουργία του ΔΣ το 2017 ήταν άρτια. Η Γραμματεία ,όπως και οι Δημόσιες
Σχέσεις της Ε.Ι.Ο αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για την ταχύτητα και
αποτελεσματικότητά τους. Όπως παράδειγμα αποτελεί και η λειτουργία της
Μαρίνας που για πρώτη φορά, το 2017 έχει καλύψει όλες τις προσφερόμενες
θέσεις.
Οι επιτυχίες αυτές του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θεωρώ ότι δεν είναι επιτυχίες του,
αλλά αντανακλούν στη δική σας προσπάθεια και το ρομαντισμό με τον οποίο
υπηρετείτε το άθλημά μας.
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