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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  12-4-2022 

 
Η Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ 2.500 

ΕΥΡΩ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ATHENS INTERNATIONAL SAILING CENTER» 

 

 

 

Δυναμικό παρών με την πρόεδρό της Νίκη Αναστασίου έδωσε η Ελληνική 

Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στο συνέδριο του Υφυπουργείου Αθλητισμού για 

το εθνικό στρατηγικό σχέδιο του αθλητισμού που έγινε στην Πάτρα. 

 

Στην τοποθέτησή της η Ν. Αναστασίου έκανε μια σύντομη αναδρομή για τις 

επίσημες θέσεις-προτάσεις της ΕΙΟ από το 2017 όσον αφορά τη μείωση του 

ορίου ηλικίας στο ανθρώπινο δυναμικό των ομοσπονδιών και την εκλογή 

των προέδρων μέχρι δυο θητείες, αλλά και για την αναγκαιότητα μητρώου 

σωματείων, έτσι ώστε να εξαφανιστούν οι μαϊμούδες.  

 

Από εκεί και πέρα η πρόεδρος της ΕΙΟ τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η 

αύξηση της χρηματοδότησης των σωματείων στα 2.500 ευρώ,  αναφέρθηκε 

στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις εγκαταστάσεις τους 

και επεσήμανε ότι είναι μονόδρομος η αξιοποίηση από την Πολιτεία του 

«Athens International Sailing Center» στην Ναυταθλητική Μαρίνα του 

Δήμου Καλλιθέας. 

 

Αναλυτικά η Νίκη Αναστασίου δήλωσε τα εξής: 

 

Μέσα σε μια πολύ δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, που ξεκίνησε αρχές του 

2020 με την πανδημία και συνεχίζεται σήμερα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, 

στην χώρα μας επιχειρούνται από την αθλητική ηγεσία σημαντικές αλλαγές 

προς τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αθλητισμού και την εναρμόνισή του 

με το διεθνές αθλητικό περιβάλλον.  



 

 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία από το 2017 είχε μιλήσει δημόσια για 

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον αθλητισμό, όπως επίσης για τη χρησιμότητα 

της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού στις ομοσπονδίες με όριο ηλικίας 

τα 65 χρόνια και με περιορισμό των θητειών σε δύο. 

 

Εδώ και χρόνια επίσης είχαμε μιλήσει δημόσια και με επιστολές μας προς 

την Γ.Γ.Α για την ανάγκη ηλεκτρονικού μητρώου σωματείων ώστε να μπει 

φρένο σε σωματεία- μαϊμούδες, αφού πιστεύουμε ότι η πρόοδος του 

αθλήματός μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγιή λειτουργία των 

σωματείων μας. Γι’ αυτό και σταθήκαμε δίπλα στα σωματεία μας στην 

προσπάθειά τους να εγγραφούν και να αποκτήσουν όλα τα δικαιώματα που 

απορρέουν από αυτό. Ωστόσο, δυστυχώς διαπιστώνουμε δυσλειτουργίες και 

πιστεύουμε  ότι  το μητρώο πρέπει να απλοποιηθεί και να υπάρχει 

καλύτερη τεχνική υποστήριξη προς όφελος όλων.  

 

Η χρηματοδότηση των σωματείων μας τα 2 τελευταία χρόνια τους έδωσε 

μια οικονομική ανάσα  ώστε να καταφέρουν σε ένα ποσοστό να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες ελεγκτικές απαιτήσεις της Πολιτείας. 

Ωστόσο, η φετινή αφετηρία των 1.600 ευρώ ίσα-ίσα έφτανε για να 

καλύψουν τα σωματεία δικηγόρο για την τροποποίηση του καταστατικού 

τους, λογιστή και δικηγόρο για το μητρώο κλπ. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο η 

χρηματοδότηση του 2022 να ξεκινήσει από τα 2.500 ευρώ, όπως έγινε το 

2020, με δεδομένα μάλιστα τα οικονομικά προβλήματα και όλες τις 

δυσκολίες της χρονικής συγκυρίας.  

 

Χειροκροτήσαμε ευθύς εξαρχής το σύστημα αξιολόγησης ομοσπονδιών 

ΧΙΛΩΝ γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να δείξουμε με στοιχεία ποια είναι η 

Ομοσπονδία μας. Κριτήρια ποιότητας  η χρηστή διακυβέρνηση, οι άπειρες 

διακρίσεις μας, ολυμπιακές, παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και τα εκατοντάδες 

μετάλλια, ανάπτυξη στην περιφέρεια, κανένα κρούσμα ντόπινγκ στην 

ιστορία του αθλήματός μας . Βέβαια, η ανταπόδοση δεν ήταν ανάλογη, αλλά 

ελπίζουμε ότι με την νέα αξιολόγηση θα υπάρξει αποκατάσταση και 

δικαιοσύνη.  

 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της αθλητικής μεταρρύθμισης αθροίζονται 

θετικά και είναι βάσιμες οι ελπίδες μας ότι, καθώς πλέον ολοκληρώνονται 

οι θεσμικές παρεμβάσεις, θα δουλέψουμε η αθλητική κοινότητα μαζί για να 



 

 

κατοχυρώσουμε το σύγχρονο, δίκαιο, διαφανές και δημοκρατικό αθλητικό 

οικοδόμημα προς όφελος της κοινωνίας και της Πατρίδας μας.  

 

Σε ένα άλλο σημείο που θα θέλαμε να αναφερθούμε είναι στη συμβολή της 

ιστιοπλοΐας ως εργαλείο ανάπτυξης τουρισμού και οικονομίας. Οι μεγάλοι 

αγώνες ανοικτής θάλασσας , όπως Aegean Regatta ,Aegean 600, Cyclades,  

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου, Rodos Cup, Διεθνής Ιστιοπλοϊκός 

Αγώνας Μπρίντιζι – Κέρκυρα κλπ., προσελκύουν κάθε χρόνο πολλές ξένες 

συμμετοχές. Το Αιγαίο και το Ιόνιο διαμορφώνουν ένα ιδανικό περιβάλλον 

για ιστιοπλοΐα και θαλάσσιο τουρισμό. 

 

Ταυτόχρονα, πέντε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διαφόρων κλάσεων 

ιστιοπλοΐας τριγώνου φιλοξενούνται το 2022 στην Αλεξανδρούπολη, τον 

Βόλο, την Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα και την Πάτρα, ενώ τα παγκόσμια 

και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που μας έχουν ανατεθεί ήδη τα επόμενα 

χρόνια θα αποτελούν την πιο ισχυρή διαφήμιση για την χώρα μας, 

αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας 

στις άρτιες διοργανώσεις μας, με αποκορύφωμα το αθλητικό γεγονός της 

χρονιάς 2019, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Finn που αποτέλεσε και 

πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες του ΤΟΚΥΟ. 

 

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ATHENS INTERNATIONAL 

SAILING CENTER στην Μαρίνα Καλλιθέας μόνο καλό θα προσφέρει στον 

τουρισμό και  στην οικονομία, αρκεί να στηρίξουν το όραμά μας το 

Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείου Αθλητισμού, ώστε να  

προβάλλουμε και να αναπτύξουμε τις πραγματικές δυνατότητές του.  

Πρόκειται για μια εγκαταλελειμμένη ολυμπιακή εγκατάσταση του 2004 την 

οποία η Ομοσπονδία μας αξιοποίησε ουσιαστικά. Είναι η 1η Ομοσπονδία 

που πήρε την ευθύνη να ζωντανέψει έναν υπέροχο χώρο σε ένα 

καταπληκτικό spot αθλητισμού και πολιτισμού, αφού σε νοητή ευθεία και 

σε απόσταση λίγων μέτρων βρίσκεται το Κ. Π. Σ. Ν. 

 

Στο Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας  η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια 

μοναδική ιστιοπλοϊκή εγκατάσταση με τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Να προσελκύει σπουδαίους ξένους αθλητές οι οποίοι θα προπονούνται 

με τους Έλληνες ιστιοπλόους που πλέον δεν θα είναι αναγκασμένοι να 

προπονούνται συνεχώς στο εξωτερικό. Έτσι θα εξοικονομούνται χρήματα 



 

 

για την καλύτερη προετοιμασία τους και τον εκσυγχρονισμό των υλικών 

τους.  

• Να προσελκύει ξένους κατασκευαστές σκαφών και υλικών με 

αποτέλεσμα οι ιστιοπλόοι μας να έρχονται άμεσα σε επαφή με τις νέες 

τεχνολογίες που εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. 

• Να αναλαμβάνει κάθε χρόνο και ανεξαρτήτως εποχής τη διοργάνωση 

πολλών διεθνών αγώνων που θα μπορούν να αφήνουν πολλαπλά κέρδη στην 

Αθήνα.  

Τι λείπει ? Μια βελτίωση των εγκαταστάσεων και ένας ξενώνας επ’ αμοιβή 

με εστιατόριο και εντευκτήριο για να φιλοξενεί τους ξένους αθλητές, 

προπονητές, κατασκευαστές. Έτσι θα μεταμορφωθεί στο καλύτερο sailing 

center της Ευρώπης. Αυτός ο χώρος υπάρχει δίπλα του . Είναι το γυάλινο 

κτίριο της ΕΤΑΔ στην πλατεία Νερού που στοιχειώνει ανεκμετάλλευτο και 

σε λίγο θα καταρρεύσει. 

Είναι η ώρα αποφάσεων για τους αρμόδιους φορείς. Είμαστε καλύτεροι από 

τα ιστιοπλοϊκά κέντρα της Βαλένθια και της Βιλαμούρα. Αρκεί να το 

πιστέψουμε και να κινηθούμε αποτελεσματικά. 

 

Όλα αυτά όμως απαιτούν εγκαταστάσεις. Εδώ, λοιπόν, συναντάμε σε κάθε 

σωματείο, όχι μόνο ιστιοπλοϊκό, αλλά γενικά σε ναυταθλητικό, τεράστια 

προβλήματα, διωγμούς, αυτόφωρα, υπέρογκα πρόστιμα για τις χερσαίες 

εγκαταστάσεις τους σε αιγιαλό και παραλία. Γιατί βέβαια πού αλλού θα 

μπορούσαν να βρίσκονται; Μ’ αυτό το συνεχές κυνηγητό και τις διώξεις 

αληθινά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς θα κάνουμε όλα αυτά που 

προαναφέραμε. Πρέπει επιτέλους να δοθεί μια οριστική λύση και να 

κατοχυρωθούν μιας δια παντός από το κράτος οι εγκαταστάσεις των 

ναυταθλητικών σωματείων. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο από το Υπουργείο 

Αθλητισμού που πραγματικά ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό . Ό,τι γίνει 

πρέπει να είναι ριζικό στο σοβαρό πρόβλημα που καταπονεί τα σωματεία 

μας και τα οδηγεί σε διάλυση. 

 

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 

 

 


