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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το 2014 συνέχισε να είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά από πλευράς κρατικών επιχορηγήσεων με 
συνέπεια η ομοσπονδία να συνεχίσει την προσπάθειά της αφενός για την ενίσχυση πλέον των 
ολυμπιακών κατηγοριών διότι η ολυμπιάδα του Ρίο είναι πλησιέστερα και αφετέρου την ανάπτυξη του 
αθλήματος και στις μικρές κατηγορίες καθώς και στις διεθνείς μέσα σε πλαίσια αποπνικτικά. 

Πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή, κι αυτό το λέω αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά, ήταν επιτυχής αφού 
πραγματοποιήσαμε πολλές διεθνείς αποστολές καθώς και διεξήχθησαν όλες οι προβλεπόμενες 
προκρίσεις και πανελλήνια πρωταθλήματα σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες ολυμπιακές και μη καθώς 
και στις κατηγορίες όπως είπα ανάπτυξης.  Επίσης παρά τις δυσκολίες πιέσαμε και επιτύχαμε να 
διαθέσουμε 74.177,00 σε 109 σωματεία με έκτακτή επιχορήγηση της ΓΓΑ για την αγωνιστική περίοδο 
2012 – 201.  Βεβαίως μπορεί να μην αποτελεί χρηματική αλλά πολύ ουσιαστική βοήθεια η παροχή 
υλικού καθώς και έμπειρων ανθρώπων για την πραγματοποίηση διασυλλογικών και περιφερειακών  
αγώνων όπως και των προκρίσεων για την εθνική ομάδα και των πανελληνίων πρωταθλημάτων. 

Βέβαια η προσπάθεια αυτή είχε και τον αντίκτυπό της αφού η διεθνής παρουσία της ομοσπονδίας σε 
παγκόσμια συνέδρια ή εκδηλώσεις υπήρξε σχεδόν μηδενική.   

Το 2014 θα πρέπει να σημειώσω δύο μεγάλα γεγονότα. Πρώτον τη διεξαγωγή του πανευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος 470 ανδρών – γυναικών από τον ΝΟΤΚ με την υποστήριξη της ομοσπονδίας μας με 
απόλυτη επιτυχία και δεύτερον τη συμμετοχή της πατρίδας μας στα  παγκόσμια πρωταθλήματα των 
ολυμπιακών κατηγοριών στο Σαντατέρ που αποτελούσαν και την πρώτη πρόκριση για τους ολυμπιακούς 
αγώνες στο Ρίο.   

Η αποστολή στο Σαντατέρ κατέστη δυνατή λόγω της επιχορηγήσεως της ΕΟΕ γι αυτό και πρέπει να 
ευχαριστήσω τον πρόεδρό της κ. Σπύρο Καπράλο καθώς και τον υπεύθυνο της Ολυμπιακής 
προετοιμασίας κ. Ι. Βασιλειάδη.  Οι αγώνες αυτοί μας άφησαν μια γλυκιά και μια πικρή γεύση.  Οι 
επιτυχίες των Μάντη – Καγιαλή στα 470 και Βύρωνα Κοκκαλάνη στο RSX εδραίωσαν την πεποίθησή 
μας ότι μπορεί να περιμένουμε κάτι πολύ καλό από τους παραπάνω ιστιοπλόους.  Η πικρή γεύση 
οφείλεται στην ανεπιτυχή προσπάθεια των υπολοίπων πληρωμάτων για πρόκριση στους ολυμπιακούς 
αγώνες που ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί το 2015.   

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε και τις εξαιρετικές εμφανίσεις των Παπαθανασίου – Τσότρα με Σταρ και 
Πασχαλίδη – Τριγκώνη με Tornado που τίμησαν παγκοσμίως την πατρίδα μας.  Επίσης η εμφάνισή μας 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Optimist και 420 καθώς και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno δείχνουν 
το ευοίωνο μέλλον του αθλήματος μας.  

Τελειώνοντας και ευλογώντας τα γένια μας θέλω να τονίσω την υποδειγματική λειτουργία όλων των 
τμημάτων της ομοσπονδίας ήτοι λογιστηρίου, αθλητικού τμήματος και γραμματείας για την οποία εσείς 
λέτε ότι η λειτουργίας της αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.  

Τέλος για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια η οποία και βρίσκεται στην ολοκλήρωσή της για την 
μηχανογράφηση της αποθήκης μας και την καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων της 
ομοσπονδίας ούτως ώστε να γνωρίζουμε πλέον πραγματικά τι έχει και τι δεν έχει η ομοσπονδία.  Θέλω 
να σας θυμίσω ότι με το παλιό αρχείο η ομοσπονδία φαίνεται να διαθέτει σκάφη και υλικά πλέον των 
σαράντα ετών πράγμα πρακτικά αδύνατον.   

Φίλοι και φίλες ελπίζω το 2015 να φέρει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες εκμηδενίζοντας τις κακές 
παρενθέσεις στην οικογένειά μας. 
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