
Ολυμπιακοί αγώνες 

Η Ιστιοπλοΐα συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων πάνω 
από 100 εκατό χρόνια και στο διάστημα αυτό οι γυναίκες ιστιοπλόοι έχουν παίξει 
σημαντικό ρόλο. Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
ήταν η Frances RIVETT-CARNAC (GBR) το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου. Η RIVETT-CARNAC ήταν μέλος του τετραμελούς πληρώματος που 
κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κλάση των 7 μέτρων. 

Το πρώτο αγώνισμα ιστιοπλοΐας ειδικά για γυναίκες, πραγματοποιήθηκε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988 με την κατηγορία 470. Εκεί οι Allison 
JOLLY και Lynne JUELL των ΗΠΑ κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο. 

Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας και του Πεκίνου, οι γυναίκες ιστιοπλόοι 
αντιπροσώπευαν το 35% των αγωνιζόμενων αθλητών (139 από 400), δηλ. αύξηση 
κατά 32% της συμμετοχής των γυναικών στα αγωνίσματα της  ιστιοπλοΐας σε σχέση 
με τους Ολυμπιακούς  αγώνες του Σύδνεϋ (95 από 402 αγωνιζόμενους αθλητές). Το 
2012 στο Λονδίνο θα υπάρχουν 4 αγωνίσματα ιστιοπλοΐας για τις γυναίκες: Laser  
Radial – 470 - RS:X - Elliott 6m 

Συνολικά οι γυναίκες ιστιοπλόοι έχουν κερδίσει 90 μετάλλια στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Η Ιταλίδα Alessandra SENSINI  είναι η μόνη γυναίκα ιστιοπλόος που έχει 
κερδίσει τέσσερα μετάλλια - ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα. Οι Ελληνίδες 
Σοφία Μπεκατώρου και Αιμιλία Τσουλφά είναι οι πρώτες Ελληνίδες ιστιοπλόοι που 
κέρδισαν χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 470 στους Ολυμπιακούς αγώνες της 
Αθήνας.  

Η ελληνική γυναικεία ιστιοπλοΐα 

Η ελληνική γυναικεία ιστιοπλοΐα από αθλητικής πλευράς έχει επιδείξει αξιοσημείωτη 
πρόοδο την τελευταία δεκαπενταετία. Πολλές αθλήτριες έχουν κερδίσει μεγάλες 
διακρίσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ περισσότερες από 6.000 είναι 
εγγεγραμμένες στο μητρώο αθλητών της Ε.Ι.Ο.  

Επιτροπές αγώνων 

Λίγες είναι οι γυναίκες που συμμετέχουν στις επιτροπές, σε ποσοστό 16%, 4 
γυναίκες είναι Πρόεδροι επιτροπών αγώνων, οι Ντίνα Σφακιανάκη, Έλενα 
Δημητρακοπούλου, Ρούλα Γαλάνη και Μαρίνα Ψυχογιού, η οποία στους 
Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου ήταν μεταξύ των 3 γυναικών – μελών της Διεθνούς 
Επιτροπής Αγώνων.  

Προπονήτριες Ιστιοπλοΐας 

Στο σωματείο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Προπονητών Ιστιοπλοΐας από τους 199 
μόνο οι 16 είναι γυναίκες, ποσοστό 8%. 

 

Σε διοικητικό επίπεδο η συμμετοχή των γυναικών είναι μικρή: 

Στα 153 σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας μόνο 153 γυναίκες 
συμμετέχουν στα Δ.Σ, ποσοστό περίπου 15%, εκ των οποίων μόνον 13 είναι 



Πρόεδροι σωματείων, ποσοστό 8%. Τα σωματεία αυτά είναι τα εξής: Ι.Ο.Π., ΝΑΟ Π. 
Φώκαιας, ΝΟ Αίγινας, ΝΟ Βουλιαγμένης, ΙΟΒΑΘ, ΝΙΟ Μονεμβασιάς, ΝΟ Βοιών, ΝΟ 
Λακωνίας, ΝΟΘΑ Επανομής, ΝΟ Άνδρου, ΝΟ Κορθίου Άνδρου, ΝΟ Κω, ΝΟ Χανίων.   

Στο 15μελές Δ.Σ της Ε.Ι.Ο. συμμετέχει 1 γυναίκα, δηλ. ποσοστό 6,5%, ενώ στις 
επιτροπές της Ε.Ι.Ο που αποτελούνται από 45 μέλη συμμετέχουν 10 γυναίκες, 
ποσοστό 20% περίπου. Δύο εξ αυτών είναι Πρόεδροι των επιτροπών ΑΕΑΕ και 
Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ.  

Κοιτώντας μπροστά 

Η γενική διαπίστωση είναι ότι η γυναικεία ιστιοπλοΐα στην Ελλάδα έχει προοδεύσει  
σημαντικά, όχι μόνο σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αλλά και σε επίπεδο μαζικού 
αθλητισμού, αφού εκατοντάδες γυναίκες συμμετέχουν στα πληρώματα σκαφών 
Ανοικτής θαλάσσης, ενώ αρκετές εκατοντάδες κορίτσια από 7 έως 17 ετών 
αγωνίζονται με σκάφη optimist, laser 4,7 και 420. 

Στόχος στο μέλλον θα πρέπει για όλες και όλους όσοι αγαπούν το άθλημα να είναι 
 να προωθήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές της ιστιοπλοΐας, να 
εντοπίσουμε και να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να συμμετάσχουν, προσφέροντας 
εκπαίδευση, βοήθεια και υποστήριξη.      
           
           
           
           
  


