
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 
 
Η 1η Τακτική Γ.Σ. του 2012  γίνεται στην κρισιμότερη στιγμή που έχει περάσει η Πατρίδα 
μας μετά τη μεταπολίτευση, μέσα σε τοπίο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό που μοιάζει 
με κινούμενη άμμο και στο οποίο ο αθλητισμός –μέρος του τοπίου αυτού- πλήττεται από 
καίρια έως θανάσιμα. 
 
Ωστόσο, η ΕΙΟ ,αντιλαμβανόμενη έγκαιρα  τη διαμορφούμενη κατάσταση, χωρίς κραυγές και 
ανέξοδους «λεονταρισμούς», κατάφερε να προσαρμοστεί γρήγορα, σχεδιάζοντας το δικό της 
«μνημόνιο» όχι πρόχειρα, αλλά αποτελεσματικά, με δύο βασικούς στόχους: 

1. Να παραμείνει η Ιστιοπλοΐα στην Α΄ Κατηγορία των αθλημάτων. 
2. Να αναζητηθούν τρόποι στήριξης των μικρών και αδύναμων σωματείων ,ώστε να 

αντιμετωπισθεί και από  αυτά τα σωματεία, κατά το δυνατόν  ισότιμα με τα « 
μεγάλα», η οικονομική κρίση. 

 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια προέβη στις εξής ενέργειες: 

1. Μείωση του προσωπικού. 
2. Περικοπή δαπανών με τέτοια κατεύθυνση ώστε να μην επηρεάζεται- κατά το 

δυνατόν- αρνητικά το αγωνιστικό πρόγραμμά της . 
3.  Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των σωματείων μέσω του 

διαδικτυακού τόπου της Ε.Ι.Ο.  
4. Αποτελεσματική γραμματειακή υποστήριξη ώστε τα σωματεία να διευκολύνονται στις 

αυξημένες απαιτήσεις αυτής της κρίσιμης περιόδου.. 
 
Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής μέχρι σήμερα ήταν : 

1. Να διεξαχθούν όλα τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2011. 
2. Οι αθλητές μας Βύρων Κοκκαλάνης στην Ολυμπιακή κατηγορία RS:X και οι 

Παπαθανασίου-Δραγούτσης στην Ολυμπιακή κατηγορία Star να κατακτήσουν το 
αργυρό μετάλλιο στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα  

3. Να κερδηθεί η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του 2012 σε 5 Ολυμπιακές  
κατηγορίες. 

4. Να εξοφληθούν τα περισσότερα σωματεία για τις μετακινήσεις τους. 
5. Τα σωματεία να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη της δραστηριοποίησης και της 

ανάπτυξης του αθλήματος. 
 
Δυστυχώς, και παρά τη μεγάλη πίεση που ασκήσαμε στη ΓΓΑ , αναλαμβάνοντας την ευθύνη 
να καλύψουμε ακόμη και οικονομικά μία σχολή προπονητών, δεν βρήκαμε ανταπόκριση, 
αφού η ΓΓΑ επέμεινε στο γράμμα του νόμου, ότι δηλ. η ΓΓΑ έχει υποχρέωση να καλύπτει 
οικονομικά τις σχολές προπονητών. 
Ωστόσο, και επειδή οι συνθήκες προβλέπεται ότι θα χειροτερέψουν με την ύφεση να βαθαίνει 
και τα προβλήματα να διογκώνονται, για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο απαιτείται η 
συστράτευση όλων, αθλητών, σωματείων και Ομοσπονδίας, η τοποθέτηση στο περιθώριο 
προσωπικών συμφερόντων  και η αυτονόητη συμφωνία ότι πάνω απ’ όλα είναι η Ιστιοπλοΐα , 
ότι αυτό είναι το κοινό μας συμφέρον. 
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