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Φίλοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ομίλων,

Θα αρχίσω την λογοδοσία μου με αναφορά επι των σημαντικών αθλητικών
συμμετοχών. Το 2017 περιλάμβανε σημαντική δράση τόσο στα εθνικά , όσο και στις
διεθνής συμμετοχές των εθνικών μας ομάδων. Η αποτίμηση είναι γενικά θετική, με
επιτυχίες και βήματα προς τα εμπρός, για το άθλημα που αγαπάμε και υπηρετούμε.
Αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν άλλο από την τεράστια επιτυχία του Παύλου Κοντίδη ο
οποίος αναρριχήθηκε στην κορυφή της Παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά στην
καριέρα του. έδωσε συνέχεια στις επιτυχίες του μέσα στη χρονιά που πέρασε. Μια
απίστευτη διάκριση που μας έχει κάνει όλους περήφανους. Για να φθάσει Ο Παύλος
εκεί χρειάστηκε μια σειρά από σπουδαίες εμφανίσεις σε μεγάλες διεθνείς
διοργανώσεις εντός του 2017, όπως τα χρυσά στο Παγκόσμιο της Κροατίας, και της
Γαλλίας, και τα αργυρά στα Παγκόσμιο της ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτιών Αμερικής,
και το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό στην Ισπανίας.
Ο δε πρωταθλητής μας στα RS:X, Ανδρέας Καριόλου πέτυχε την 10η θέση στο
Παγκόσμιο της Ιαπωνίας.
Το ΔΣ με πρωτοποριακή απόφαση διόρισε Ομοσπονδιακό προπονητή τον κ. Δημήτρη
Δημητρίου ο οποίος ενδυνάμωσε το τεχνικό team της ομοσπονδίας ο οποίος
συνεργάζεται στενά με την Τεχνικό Σύμβουλο και τα αποτελέσματα είναι αρκετά
ικανοποιητικά, και ιδιαίτερα στην επιλογή, προετοιμασία και συμμετοχή των εθνικών
μας ομάδων σε διεθνείς μεγάλες διοργανώσεις.
Συγκεκριμένα, 4 νεαροί ιστιοπλόοι μας έχουν ενταχθεί στα κριτήρια του ΚΟΑ, μέσα από
συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες. Μαριλένα Μακρή, Αλέξης Παπάζογλου, Τότης
Ιορδάνους και Ορέστης Γερμανός έχουν πετύχει τις δικές τους διακρίσεις. Να
σημειωθεί δε ότι η ΚΟΕ βράβευσε την Μαριλένα ως την καλύτερη έφοιβη αθλήτρια
της χρονιάς. Επίσης στην ίδια τελετή, και ο Αλέξης με την Μαριλένα βραβεύτηκαν ως οι

καλύτεροι έφοιβοι ιστιοπλόοι. Εκείνο δέ που θέλω ννα επισημάνω είναι ότι έχουμε
αρκετούς νεαρούς ιστιοπλόους που ακολουθούν και με βεβαιότητα πιστεύω ότι θα μας
προσφέρους διακρίσεις.
Το εθνικό πρωτάθλημα έκλεισε με μαζική συμμετοχή σε όλες τις κλάσεις, με έντονο
ανταγωνισμό και διεκδικήσεις από τους αθλητές μας. Η θετική αυτή εικόνα αποτελεί
και την αποτύπωση της σοβαρής και ουσιώδους δουλειάς που γίνεται στους ομίλους,
προπονητές και αθλητές.
Επίσης, η προσπάθεια μας που καταβάλουμε για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των
ατόμων που είτε εργάζονται, είτε προσφέρουν εθελοντική εργασία στα Παγκύπρια
Πρωταθλήματα, έγινε πλέον τακτική της Ομοσπονδίας, μέσα από τη διοργάνωση
διαφόρων σεμιναρίων και ειδικών εκπαιδεύσεων με την στήριξη και συνεργασία του
ΚΟΑ, της ΚΟΕ και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Επιθυμώ να αναφέρθώ στην φετινή μεγάλη διοργανωση του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Οπτιμιστ που έχει αναλάβει ο ΝΟΑμμοχώστου, που θα διεξαχθεί στις
εγκαταστασεις του ομίλου και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία, αλλά και να
διαβεβαιώσω ότι η ΚΙΟ θα παρέχει όλη την υποστήριξη της.
Ως ΚΙΟ τον περασμένο Νοέμβριο διεκδικήσαμε κα πήραμε την ανάληψη του
Πανευρωπαικού Πρωταθλήματος 2010 για U21 - LASER STANDARD Νέων Ανδρών και
LASER RADIAL Νέων γυναικών. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτιμο Πρόεδρο μας κ.
Τοτό Θεοδοσίου του οποίου η παρουσία μαζί μου στο συνέδριο στις Βρυξέλλες ήταν
καταλυτκή και ουσιαστική στο να έχουμε την ανάθεση της μεγάλης αυτής
διοργάνωσης.
Αναφερόμενος στα Διοικητικά της Ομοσπονδίας, θέλω να επισημάνω ότι η
Ομοσπονδίας μας φέρει μεγάλη εκτίμηση και εμπιστοσύνη από τις αρμόδιες αθλητικές
αρχές, ΚΟΑ και ΚΟΕ, όχι τόσον για τις αθλητικές επιδόσεις αλλά περισσότερο για την
χρηστή διοίκηση και ειλικρινή συνεργασία μαζί τους. Απόδειξη δε αυτού είναι και η νέα
έκθεση ελέγχου της PWC που στο σύνολο και ως γενικό συμμπέρασμα δεν καταδυκνύει
μεμπτά η σοβαρές αδυναμίες. Σίγουρα ο μόνος χώρος που ποτέ γεμίζει είναι αύτός της
προόδου, ανάπτυξης και καλυτέρευσης. Ως ΔΣ της ομοσπονδίας έχουμε ως στόχο την
συνεχή προσπάθεια για την τελειότητα. Εδώ όμως θα πρέπει να αναφέρθώ σε μια
παρατήρηση που την είχαμε και στην προηγούμενη έκθεση και επαναλαμβάνεται και
φέτος. Είναι η σύνθεση του ΔΣ και ότι δεν είναι ορθό και ιδιαίτερα νομικά αποδεκτό να

αλλάζουν τα μέλη του ΔΣ. Επί τούτου έχουμε θα επανέλθουμε εντος του τελευταίου
τριμήνου με πρόσκληση για καταστατική συνέλευση και με συγκεκριμένες προτάσεις.
Θα ήθελα να κλείσω τη λογοδοσία μου ευχαριστώντας τον επίτιμο πρόεδρο της
ομοσπονδίας μας κ. Τοτό Θεοδοσίου για την εκπροσώπηση μας στο Council της
Διεθνούς Ομοσπονδίας, τους προέδρους, και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των
Ναυτικών και Ιστιοπλοϊκών Ομίλων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας μας και το προσωπικό της ομοσπονδίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα, που η
άριστη και εποικοδομητική συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και συνεχή βελτίωση της ομοσπονδίας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Ελεγκτικό Γραφείο του κ. Άδωνη Καλοπετρίδη για τον έλεγχο
των οικονομικών μας καταστάσεων, και στους συνεργάτες μας κ. Πανίκο Ιωαννίδη για
την τήρηση των λογιστικών μας βιβλίων και στο κ. Πάνο Λάρκο για την εκπροσώπηση
του στα ΜΜΕ . Οφείλω επίσης την υποχρέωση να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο
ΚΟΑ για την συνεχή στήριξη και συνεργασία, στην ΚΟΕ, στο ΚΟΤ, και ιδιαίτερα στον
επίσημο χορηγό της Ομοσπονδία μας, την εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου.
Ευχαριστώ.

