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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητά μέλη,
άλλη μία χρονιά, γεμάτη προκλήσεις,  
έφτασε στο τέλος της.

Μία χρονιά που ζήσαμε και πάλι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες μας 
ανάγκασαν να είμαστε μακριά, έχοντας σε αναστολή τη λειτουργία του Ομίλου μας.

Για τον λόγο αυτό, ως Διοίκηση, αναγκαστήκαμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, με 
στόχο να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια από οικονομικής πλευράς.
Όμως και πάλι, χάρη στη σκληρή δουλειά, τη διαφάνεια, τη σωστή διαχείριση, το 
συλλογικό πνεύμα, την πολυετή εμπειρία μας και την κοινή μας αγάπη για τον Όμιλο 
και την ιστιοπλοΐα, όλοι μαζί, σαν μια κορυφαία ομάδα, φανήκαμε αντάξιοι των 
απαιτήσεων.
 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω της πανδημίας παρατάθηκαν για έναν χρόνο ακόμα 
φτάνοντας λοιπόν φέτος να είναι η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο 
«TOKΥO2020». Στο μεγαλύτερο αθλητικό πανανθρώπινο θεσμό όλων των εποχών, 
ο ΙΟΠ ήταν και πάλι παρών γράφοντας ιστορία στο palmares του ομίλου με την 
συμμετοχή 5 αθλητών του από τους συνολικά 8 που συμμετείχε η Ολυμπιακή ομάδα 
της ιστιοπλοΐας.  Έτσι, ενισχύσαμε την Ολυμπιακή ομάδα με τους Ολυμπιονίκες μας 
Αιμιλία Τσουλφά, Παναγιώτη Μάντη, Παύλο Καγιαλή, την Βασιλεία Καραχάλιου και την 
μικρή μας Αριάδνη Σπανάκη.

Μία χρονιά ορόσημο με την επιστροφή της Χρυσής Ολυμπιονίκη μας Αιμιλία Τσουλφά 
όπου μετά από 17 χρόνια σε ηλικία 48 ετών κατάφερε να συμμετάσχει και πάλι σε 
Ολυμπιακούς αγώνες και τους δύο μεγάλους μας Χάλκινους Ολυμπιονίκες μας, 
Παναγιώτη Μάντη & Παύλο Καγιαλή, οι οποίοι, μετά από 14 χρόνια, λόγω αλλαγής 
της κατηγορίας 470 σε μεικτό πλήρωμα, πήραν την απόφαση να κλείσει ένα κύκλος.  
Αυτή η απόφαση σημαίνει το τέλος μιας εποχής, μιας εποχής που μας πρόσφερε 
Ολυμπιακές νίκες καθώς και Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκά και πολλά Πανελλήνια 
μετάλλια. 
 
Ευχαριστούμε αυτούς τους τρεις μεγάλους αθλητές για κάθε πολύτιμη και περήφανη 
στιγμή που μας χάρισαν, συμβάλλοντας απεριόριστα στην επιτυχία του Ομίλου.  
Τους ευχόμαστε κάθε καλό και η συνέχεια της πορείας τους, να είναι το ίδιο 
επιτυχημένη!

Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τη νέα χρονιά και να ζήσουμε και πάλι τις 
συναρπαστικές στιγμές, που όλοι αξίζουμε. 
Εκεί έξω στη μεγάλη μας αγάπη, τη θάλασσα!

Και σε αυτή τη χρονιά,  
το δικό μας πανί που θα μας ανεβάσει ψηλά στο βάθρο των νικητών,  
είναι το πάθος μας για την ιστιοπλοΐα και η στήριξη που όλοι μαζί προσφέρουμε. 
Γιατί είναι ο Όμιλός μας,  
γιατί είναι τα παιδιά μας,  
γιατί είμαστε όλοι εμείς.  
Γιατί ο ΙΟΠ είναι οικογένεια!

Υγεία, ευτυχία με πολλές αθλητικές, προσωπικές & επαγγελματικές επιτυχίες σε όλους!

Γιάννης Παπαδημητρίου
Πρόεδρος ΙΟΠ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιάννης Παπαδημητρίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Μιχαλόπουλος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σπύρος Πάσχος

ΤΑΜΙΑΣ: Άρης Βενέτης 
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Νικολάου - Παλαιού

ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Νίκος Σπανάκης
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Ηλίας Μπετενιώτης

ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ: Γαβριήλ (Άκης) Θεοδοσίου
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: Λάμπρος Λιασκοβίτης 

Μέλος, β. Εφόρου Υλικού: Στέφανος Καλαργυρός
Μέλος, β. Εφόρου Λιμένος: Βαγγέλης Καραπάνος 
Μέλος, β. Γραμματείας: Μαύρα (Ρούλα) Τσουκαλά

PUBLISHER: Γιάννης Παπαδημητρίου

CREATIVE CONCEPT: ABOVE | www.above.gr

ART DIRECTOR: Παναγιώτης Λαμπρόπουλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

04 05

ΙΟ
Π

 -
 Ε

Τ
Η

Σ
ΙΟ

Σ
 Α

Π
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
Σ

Μ
Ο

Σ
 ‘2

1

ΙΟ
Π

 -
 Ε

Τ
Η

Σ
ΙΟ

Σ
 Α

Π
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
Σ

Μ
Ο

Σ
 ‘2

1



Μια χρονιά μεγάλης προσπάθειας για την επίτευξη των 
στόχων μας και των σκοπών που ορίζει το καταστατικό 
μας, το οποίο και εναρμονίσθηκε σύμφωνα με τον νέο 
αθλητικό νόμο 4726/2020 και εγκρίθηκε ομόφωνα στη 
Γενική Συνέλευση της 27/6/2021.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλους όσοι στήριξαν 
με κάθε μέσο το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη 
και εφαρμογή αποφάσεων, με γνώμονα πάντα τις 
καταστατικές προβλέψεις και τα συμφέροντα του 
Ομίλου.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, η γραμματεία 
ασχολήθηκε με τη διεκπεραίωση θεμάτων σε σχέση με 
τα μέλη, τους αθλητές του Ομίλου, τους ιδιωτικούς και 
δημόσιους φορείς, τους λοιπούς Ομίλους και την Ε.Ι.Ο.
Ο συντονισμός των Εφοριών για την απόλυτη τήρηση 
και ενημέρωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
κατά την διάρκεια και αυτής της χρονιάς, αποτέλεσε 
σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της Γραμματείας. 
Σημαντική ήταν η αμέριστη βοήθεια, του εφόρου 
αθλητισμού Νίκου Σπανάκη (με την ιδιότητα του 
γιατρού) για την τήρηση και εναρμόνιση του ομίλου με 
τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 27 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι 
διαδικτυακές συνεδριάσεις (λόγω πανδημίας) και 
η συνέπεια όλων των μελών του ΔΣ σε αυτή την 
δύσκολη και πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση, 
είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του ομίλου. 
Παρόλο που ο Όμιλος βρισκόταν σε παύση, έπρεπε να 
γίνει η χάραξη σωστής στρατηγικής και να ληφθούν 
αποφάσεις με ευθύνη για τη μελλοντική πορεία του, 
προκειμένου να κρατηθεί σε ένα ασφαλές επίπεδο κατά 
την επαναλειτουργία του.

Η γραμματεία λειτούργησε για ένατη συνεχή χρονιά και 
τις Κυριακές προκειμένου να διευκολυνθούν τα παλαιά 
αλλά και τα νέα μέλη στις συναλλαγές τους. 
 

TOY ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΣΧΟΥ

Άλλη μια δύσκολη χρονιά  (λόγω 
της πανδημίας covid-19) πέρασε για 
τον Όμιλό μας που έκλεισε φέτος 
τα 84 ιστορικά του χρόνια.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ01  
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Η διαφήμιση, μέσω της αναδημιουργίας των 
ιστοσελίδων (sites) και social media, συντέλεσε στην 
προσέλκυση όχι μόνο νέων αθλούμενων αλλά και 
μεγάλων εταιρειών όπου με προϊόντα και χορηγίες 
βοηθούν έτσι ώστε ο Όμιλος να ανταποκρίνεται σε 
όλες τις υποχρεώσεις του

Ο  Όμιλός μας, πραγματοποιώντας για άλλη μια 
φορά το ανθρωπιστικό του έργο, έκανε δωρεά στο 
Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με ειδικές 
ανάγκες « Η Αργώ», πετρέλαιο θέρμανσης ύψους 
1.695,00 ευρώ κατά την διάρκεια των εορτών των 
Χριστουγέννων.

Οι εργασίες ανακαίνισης που έγιναν στους 
εσωτερικούς χώρους της Γραμματείας, οι εργασίες 
ελαιοχρωματισμών, και η εγκατάσταση φωτισμού, 
βελτίωσαν την εικόνα.

Το 2021 έγιναν εργασίες βελτίωσης των δικτυακών 
υποδομών της Γραμματείας, όπως η αγορά νέων 
μηχανημάτων (Η/Υ) και η προμήθεια με χρονομίσθωση 
νέου φωτοτυπικού μηχανήματος. 

Στην φετινή χρονιά συστάθηκε η Πειθαρχική Επιτροπή 
με θέματα που αφορούσαν δύο μέλη του Ομίλου μας.

Ο όμιλος φέτος βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση 
να χάσει τον Ολυμπιονίκη αθλητή του Λεωνίδα 
Πελεκανάκη (OLY) σε ηλικία μόνο 58 ετών.  
Ακόμα με θλήψη αποχαιρέτησε το μέλος  του 
Παναγιώτη Καραμπινίδη και τον επί 45 χρόνια 
ναύκληρο του ομίλου Καρίβαλη Χρήστο.   
Έφυγε και από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο μεγάλος 
φιλέλληνας, ιστιοπλόος και για πολλά έτη πρώην 
Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής  
ΖΑΚ ΡΟΓΚ (OLY).

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν αυτή όπου ο ΙΟΠ τίμησε 
ομόφωνα μετά από πρόταση του ΔΣ με την ύψιστη 
τιμή του ομίλου, αυτή του τίτλου “Επίτιμο Μέλος” 
τον αθλητή για τις αμέτρητες διακρίσεις του και 
συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μέλος και 
τ. Πρόεδρο του ΙΟΠ, Στέλιο Μπόνα (OLY) για την 
τεράστια συνεισφορά του όχι μόνο στον ΙΟΠ αλλά και 
στην Ελληνική Ιστιοπλοΐα και τον Ολυμπιονίκη Σπύρο 
Γιαννιώτη (OLY) για τις διακρίσεις του και την επίσης 
τεράστια συνεισφορά του στον Ελληνικό Αθλητισμό.

Η προσπάθεια και η επιμονή μας ήταν, είναι και θα είναι 
δεδομένη, ώστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τις 
προκλήσεις που η νέα χρονιά θα φέρει.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ (OLY) 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ (OLY)



Πέρασαν δεκαεπτά χρόνια, αλλά είναι πάλι εδώ, και μάλιστα με μία κομή συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Πώς έγινε αυτή η επιστροφή; Τυχαία. Είχε πάει τις κόρες της να κάνουν ιστιοπλοΐα, όταν ο προπονητής Ανδρέας 
Παπαδόπουλος της είπε ότι η 20χρονη σήμερα Αριάδνη Σπανάκη ψάχνει παρτενέρ για τους αγώνες του 
Eurolymp. 
Δεν δίστασε ούτε λεπτό. Ξαναφόρεσε τη νιτσεράδα και έδειξε ότι δεν είχε ξεχάσει την τέχνη των ιστίων. «Δεν 
ήταν αυτοσκοπός μου το αποτέλεσμα», λέει η ίδια στο « Κ». 

« Η καθημερινή προσπάθεια με γέμιζε και απολάμβανα αυτό που έκανα. Όταν αυτό που κάνεις σε 
γεμίζει, βρίσκεις τα ψυχικά αποθέματα, την ενέργεια, τη θέληση και το πείσμα για να παλέψεις και να 
πετύχεις αυτό που θέλεις».

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΙΒΗΡΙΚΗΣ
Η πρόκριση ήρθε τις προηγούμενες ημέρες μέσω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη θαλάσσια περιοχή της 
Βιλαμούρα στην Πορτογαλία. Όλα τα βλέμματα βρίσκονταν στο δικό της σκάφος: η Τσουλφά έχει υπάρξει χρυσή 
Ολυμπιονίκης, έχει κερδίσει τέσσερα Xρυσά Mετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και δύο τίτλους «World 
Sailor of the Year», διάκριση που δεν είχε καμία άλλη από τις αγωνιζόμενες. Στην ηλικία των 48 ετών, επίσης, 
πολλές από τις αντιπάλους της θα μπορούσαν να είναι κόρες της. 

Όσο για τις δικές της κόρες, Νάνσυ, Νέλη και Λυδία, της ζήτησαν να γυρίσει σπίτι με την πρόκριση. «Όταν 
επέστρεψα, μου είπαν ότι άξιζε τον κόπο όλη η ταλαιπωρία», λέει. « Πιστεύω ότι μέσα από το δικό μου 
παράδειγμα έχουν πάρει εφόδια για τη ζωή τους». 

Όταν τη ρωτάμε για τα συναισθήματά της, απαντάει με χαμόγελο: «Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, που δεν έχω 
προλάβει να το χαρώ.   Και τώρα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. 

ΑΙΜΙΛΙΑ 
ΤΣΟΥΛΦΑ

Στις 21 Αυγούστου 2004, οι Σοφία Μπεκατώρου και Αιμιλία Τσουλφά κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην 
κατηγορία των 470 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Η Αιμιλία, αμέσως μετά, κρέμασε τις αγωνιστικές 
νιτσεράδες και απέκτησε τρεις κόρες. 

Η μεγάλη επιστροφή της Αιμιλίας Τσουλφά
Η Αιμιλία Τσουλφά ξανά σε Ολυμπιακούς, στα 48 της!

ΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ 
“KATHIMERINI.GR”
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Πρωταρχικοί στόχοι για τον όμιλό μας ήταν η διεκδίκηση των προκρίσεων των πληρωμάτων μας στις Ολυμπιακές 
κατηγορίες που η πρόκριση ήταν ανοικτή.  Έτσι εκτός από την Βασιλεία Καραχάλιου  που είχε δεδομένη τη 
συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020, οι Μάντης / Καγιαλής και Σπανάκη / Τσουλφά 
διεκδικούσαν την πρόκριση στις κατηγορίες 470 men και 470 women αντιστοίχως.

Στους αγώνες που διεξήχθησαν στη Villamoura της Πορτογαλίας την άνοιξη του 2021 (ο μοναδικός ιστιοπλοϊκός 
όμιλος που έμεινε ανοικτός για τη διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών προκρίσεων αλλά και τη διενέργεια των Παγκόσμιων 
πρωταθλημάτων) τα δύο πληρώματά του ΙΟΠ κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τους αγώνες του ΤΟΚΥΟ 
2020.

Έτσι ο ΙΟΠ κατάφερε μέσα στη δυσκολότερη ίσως εποχή της ιστορίας του να εκπροσωπείται με 5 αθλητές στην 
Ολυμπιακή Ομάδα σε 3 διαφορετικές Ολυμπιακές κατηγορίες, ενώ πολύ κοντά στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες βρέθηκε και η Μυρτώ Παπαδοπούλου στην κατηγορία Nacra 17.

Το 2021 επισκιάστηκε, όπως και το 2020, από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 της οποίας η επίδραση 
στα αθλητικά γεγονότα ήταν καθοριστική. Ταυτοχρόνως γεννήθηκε και η ελπίδα εξόδου από την πρωτοφανή 
υγειονομική κρίση από την εφαρμογή του εμβολιασμού που ξεκίνησε και ελπίζουμε να δώσει την πολυπόθητη 
λύση για την επανεκκίνηση και την ομαλοποίηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Έτσι το 2021 θα καταγραφεί στην ιστορία ως το μοναδικό περιττό έτος (μέχρι τώρα) κατά το οποίο διεξήχθησαν 
σύγχρονοι Θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, ως αποτέλεσμα της αναβολής διεξαγωγής των αγώνων του ΤΟΚΥΟ 2020.  
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξήχθησαν λοιπόν, αλλά η διοργάνωσή τους αν και υποδειγματική υγειονομικά, απείχε από 
αυτό που είχαμε συνηθίσει όλοι μέχρι σήμερα. 

Η φυσική απουσία θεατών, τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, οι κανόνες αποστασιοποίησης αθλητών, 
προπονητών και των ελάχιστων παραγόντων που βρέθηκαν στη Χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου καθώς και οι 
συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι και η αυτοβράβευση των νικητών προσέδωσαν στους αγώνες μια ασυνήθιστη 
εικόνα, παρά την προσπάθεια των διοργανωτών να δημιουργήσουν ένα κλίμα γιορτής με τις τελετές έναρξης και 
λήξης. 

TOY ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ

ΕΦΟΡΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

Αριάδνη Σπανάκη (OLY) / Αιμιλία Τσουλφά (OLY)
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Παρ’ όλα αυτά ο απολογισμός των ακαδημιών 
κρίνεται ως εξαιρετικά επιτυχημένος δεδομένων 
των συνθηκών.  Οι λόγοι είναι η διεξαγωγή με μεγάλη 
επιτυχία (αν και με πολλά και αυστηρά υγειονομικά 
μέτρα) του καλοκαιρινού camp του ομίλου με 
περισσότερα από 120 παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό 
μέχρι και τον Αύγουστο. 

Επίσης η έναρξη των ακαδημιών το Σεπτέμβριο με 
περισσότερους από 80 μικρούς ιστιοπλόους μας 
γέμισε με αισιοδοξία ότι οι ομάδες των optimist 
και των laser θα αρχίσουν να στελεχώνονται από 
νεότερους αθλητές που δυστυχώς η πανδημία τους 
καθυστέρησε σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές τους 
δραστηριότητες.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες τα 
περισσότερα πρωταθλήματα 
επανεκκίνησαν έστω και με 
δυσκολίες και χωρίς να διεξάγονται 
τις περισσότερες φορές τελετές 
έναρξης, λήξης και απονομών, 
ενώ επιτακτικός ήταν ο συνεχής 
έλεγχος με εργαστηριακά τεστ 
προκειμένου να περιοριστούν τα 
ενεργά κρούσματα COVID-19 και 
να γίνει δυνατή η διεξαγωγή των 
αγώνων.

Η εκπροσώπηση των πληρωμάτων του ομίλου μας στα ευρωπαϊκά 
και παγκόσμια πρωταθλήματα των διθέσιων κατηγοριών 470 και 420 
συνεχίστηκε με επιτυχία καθώς οι Παππά / Μιχαλόπουλος κέρδισαν 
χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Junior U21 και 
U25 που διεξήχθη στη Formia της Ιταλίας. 

Στην ίδια διοργάνωση τα πληρώματα της κατηγορίας 420 είχαν πολύ καλά 
πλασαρίσματα με καλύτερη θέση την 9η θέση του μικτού πληρώματος 
Σουρλατζής / Σουλιώτη.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 420 που διεξήχθη στο Sanremo τα αδέρφια 
Γιαννούλη (Λάμπης και Ελένη) κατέλαβαν επίσης την 9η θέση μεταξύ 90 
πληρωμάτων.

Όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα διεξήχθησαν κατόπιν αναβολών στο 
4ο τρίμηνο του έτους και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην 
κατηγόρια Διακρίσεις αθλητών

Παρ’ ότι δεν καταφέραμε να πανηγυρίσουμε κάποιο μετάλλιο τα 
πληρώματά μας κατέλαβαν την 8η θέση οι Μάντης-Καγιαλής την 9η θέση 
η Καραχάλιου και τη και τη 15η θέση οι Σπανάκη-Τσουλφά.. 

Εκτός των αγωνιστικών ομάδων επηρεάστηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους η λειτουργία των ακαδημιών του 
ομίλου αφού τα μαθήματα επανεκκίνησαν το Μάιο και ουσιαστικά η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε «με 
κανονικούς» ρυθμούς το Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα οι μικροί μας ιστιοπλόοι να έχουν καταγράψει αρκετές 
εβδομάδες απουσίας από την αγαπημένη τους ενασχόληση.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μελίνα Παππά / Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος

Ελένη Γιαννούλη / Λάμπης Γιαννούλης 

Δημήτρης Μπήτρος / Σίμος Μιχαλόπουλος

16

ΙΟ
Π

 -
 Ε

Τ
Η

Σ
ΙΟ

Σ
 Α

Π
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
Σ

Μ
Ο

Σ
 ‘2

1



ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ (OLY)



Η περίοδος της πανδημίας του COVID-19 συνοδεύεται 
από μια γενικότερη διαφοροποίηση της καθημερινότητας 
σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε 
σημείο που αναφερόμαστε πλέον σε μια «διατάραξη της 
κανονικότητας». Οι επιπτώσεις αφορούν την αναστολή 
δραστηριοτήτων ή και την υπό συνθήκες έναρξή τους. 
Στο περιβάλλον αυτό, ο αθλητισμός δείχνει να αναζητά το 
ρόλο του, από την απόλυτη παύση ή και αποχή μέχρι και 
την πλήρη εξέλιξή του. 

Ειδικά για τον παιδικό αθλητισμό, 
οι τάσεις που αναπτύσσονται 
ποικίλουν, εκφράζοντας αντίθετες 
απόψεις αναφορικά στη λειτουργία 
του.  

Θέτοντας τον αθλητισμό «στην υπηρεσία των παιδιών», 
αποτελεί πεδίο που συνδράμει στην εκπαίδευση για την 
προφύλαξη, όπως και το σχολείο αλλά και κάθε τομέας 
της δραστηριότητας των παιδιών. Υπάρχει η οπτική που 
βλέπει τον αθλητισμό ως μέσο τόνωσης της υγείας και 
θωράκισης του οργανισμού, ως μέσο αποτροπής της 
καλλιέργειας φόβου στα παιδιά, ως μέσο που «δηλώνει» 
στα παιδιά τη διατήρηση της κανονικότητας άρα και της 
σταθερότητας και «ασφάλειας» του περιβάλλοντος. 

Ο κίνδυνος δεν παύει να υφίσταται, ωστόσο, με την περίοδο που διανύουμε να μην 
έχει ημερομηνία λήξης, φαίνεται ότι η λύση δεν είναι η αποφυγή του αθλητισμού. Η 
εκπαίδευση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής, των κατά καιρούς και τόπους υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμογής και καλλιέργειας στοιχείων για την 
αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, είναι ό,τι «επιτάσσει» η περίοδος που διανύουμε, 
ώστε και να μην σταματήσει η αθλητική δραστηριότητα αλλά και να «κερδίσουν» τα παιδιά σε 
θέματα εκπαίδευσης και προφύλαξης. 

Σε διαφορετική περίπτωση, η μακροχρόνια και χωρίς διαφαινόμενη λήξη, αποχή, θα οδηγήσει 
τους αθλητές στο να ατονήσει το κίνητρο, να συνηθίσουν μια διαφορετική πραγματικότητα 
διαμένοντας αρκετές ώρες στο σπίτι, ασχολούμενοι με οθόνες, υιοθετώντας πρότυπα 
καθιστικής ζωής. Στο τέλος της περιόδου δεν θα είναι καθόλου εύκολο να «πειστούν» τα 
παιδιά να επανέλθουν στη δραστηριότητα……

Η μεθοδικότητα και η σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας θα χρειαστεί «να λάβει 
υπόψιν της» και το μέλλον των παιδιών, είτε πρόκειται για το σχολείο είτε για τον αθλητισμό, 
είτε για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα καθώς η επιθυμία όλων είναι να συνεχίζει να 
υπάρχει εξέλιξη είτε εν μέσω είτε και μετά την πανδημία.

« Πολυτέλεια» ή «Ανάγκη»;

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΝ ΜΕΣΩ
ΠΑNΔΗΜΙΑΣ
Γιάννης Ζαρώτης
Ψυχολόγος-Αθλητικός Ψυχολόγος
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Από αριστερά προς τα δεξιά:
Αριάδνη Σπανάκη (OLY), Ανδρέας Παπαδόπουλος (OLY), Αιμιλία Τσουλφά (OLY),  Παναγιώτης Μάντης (OLY), Μιχάλης Μηλαίος, Παύλος Καγιαλής (OLY), 
Θοδωρής Πολυχρονίδης, Γιάννης Μιτάκης (OLY), Νικόλας Κακλαμανάκης (OLY), Βύρωνας Κοκκαλάνης (OLY), Κατερίνα Δίβαρη (OLY),  Παναγιώτης 
Νικηφορίδης, Βασιλεία Καραχάλιου (OLY), Tamas Eszes (OLY), Jean Marc Fantis, Δημήτρης Πελεκάνος.



Παύλος Καγιαλής (OLY) / Γιάννης Ορφανός
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ιορδάνης Πασχαλίδης (ΟLY) / Μυρτώ Παπαδοπούλου
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Παναγιώτα Δαγκλή
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Μάντης Παναγιώτης (OLY) / Καγιαλής Παύλος (OLY)
8η θέση, Ολυμπιακοί Αγώνες TOKYO2020
6η θέση, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Vilamoura - Portugal

Σπανάκη Αριάδνη / Τσουλφά Αιμιλία (OLY)
15η θέση, Ολυμπιακοί Αγώνες TOKYO2020

Μελίνα Παππά / Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος
Χάλκινο μετάλλιο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων (U25), Formia - Italy
Xρυσό μετάλλιο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων (U21), Formia - Italy
4η θέση, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων (U21), San Remo - Italy

Νίκος Μπριλάκης / Ραφαηλίνα Κλωναρίδου
7η θέση, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Vilamoura - Portugal
Χάλκινο μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Λάμπης Γιαννούλης / Ελένη Γιαννούλη
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γενικής 
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (U19)  
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών  

Δημήτρης Μπήτρος / Σίμος Μιχαλόπουλος
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών  
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών (U19) 
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (U17) Γενικής 
 
Μαρία Τσαμοπούλου /  Έλενα Σωτηρίου
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γενικής 
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών  

Δημήτρης Σουρλατζής / Κατερίνα Σουλιώτη
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (U17) Γενικής 

Νίκος Σουρλατζής / Λευτέρης Γρίσπος
Χάλκινο μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (U17) Γενικής

Βασιλεία Καραχάλιου
8η θέση, Ολυμπιακοί Αγώνες TOKYO2020
7η θέση, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA 6 Γυναικών 
Χάλκινο μετάλλιο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA 6 Γυναικών

Θοδωρής Τσαραμύρσης
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ
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17 Παγκόσμια ρεκόρ

Παρότι οι Αγώνες έγιναν με έναν χρόνο 
καθυστέρηση εξαιτίας της πανδημίας, αυτό όμως 
δεν εμπόδισε τους αθλητές και αθλήτριες να τα 
δώσουν όλα.

Η διοργάνωση στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας 
έφερε συνολικά 17 παγκόσμια ρεκόρ. 

Τρία από αυτά έγιναν στον στίβο, με τον Νορβηγό, 
Κάρστεν Γουόρχολμ, στα 400μ εμπόδια ανδρών, 
την Αμερικανίδα, Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν, στο ίδιο 
αγώνισμα και την Γιούλιμαρ Ρόχας από τη 
Βενεζουέλα στο τριπλούν γυναικών.

Άλλα τρία σημειώθηκαν στην ποδηλασία, ενώ έξι 
ρεκόρ στην πισίνα. 

Επίσης, στη λίστα βρίσκονται τα αγωνίσματα της 
σκοποβολής και της αναρρίχησης (Ολυμπιακό 
ντεμπούτο), ενώ ο Λάσα Ταλακάντζε από την 
Γεωργία έκανε τρία παγκόσμια ρεκόρ στην άρση 
βαρών σε ένα αγώνισμα, στα 109 κιλά, σε αρασέ, 
ζετέ και σύνολο.

Επίσης στην κωπηλασία καταγράφηκαν πέντε 
καλύτερες επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ωστόσο δεν μέτρησαν ως παγκόσμια ρεκόρ, λόγω 
διαφοράς στις συνθήκες (άνεμος, θερμοκρασίες).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
Ολυμπιακοί Αγώνες: 
Τα γεγονότα και οι αριθμοί που σημάδεψαν τη 
διοργάνωση

Οι 32οι Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής με την Τελετή Λήξης στο Ολυμπιακό 
στάδιο του Τόκιο.

Κι όπως συμβαίνει σε κάθε διοργάνωση έτσι και σε αυτή που διήρκησε 16 ημέρες υπήρξαν αρκετά γεγονότα και 
αριθμοί που τη “σημάδεψαν”.
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Συμμετοχή 11.000 αθλητών & αθλητριών 

Περίπου 11.000 αθλητές αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σε 42 εγκαταστάσεις που είχαν 
δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του νησιού Χοκάιντο, στα βόρεια της χώρας, το οποίο επιλέχθηκε 
να φιλοξενήσει το τελευταίο αθλητικό γεγονός, τον Μαραθώνιο, λόγω των πιο ήπιων θερμοκρασιών του 
καλοκαιριού.
Οι αθλητές συμμετείχαν σε 339 αγώνες μεταλλίων, εκπροσωπώντας 205 εθνικές Ολυμπιακές επιτροπές, ενώ μία 
ομάδα αποτελείτο από πρόσφυγες.

Με βάση την ΔΟΕ, οι Αγώνες ήταν οι πιο ίσοι μεταξύ των δύο φύλων, με ελαφρώς λιγότερο από τους μισούς 
αθλητές, να είναι γυναίκες.

Απουσία θεατών

Για πρώτη φορά στην Ιστορία έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών στις κερκίδες, στο 
πλαίσιο των μέτρων που εφάρμοσε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας για να εμποδίσει την περαιτέρω εξάπλωση του 
κορωνοιού. 

Ήταν σαφέστατα ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα για το Τόκιο, που μετά την πρώτη αναβολή των Αγώνων, 
προσδοκούσε να μετριάσει κάπως τις οικονομικές απώλειες από τις πωλήσεις εισιτηρίων, κάτι που δεν κατέστη 
δυνατό.

Οι διοργανωτές ήλπιζαν να καλύψουν το 50% των θέσεων με έως και 10.000 Ιάπωνες θεατές (σ.σ. είχε 
απαγορευτεί από τον περασμένο Μάρτιο η είσοδος σε αλλοδαπούς) σε κάθε χώρο, αλλά τελικά ακολούθησε 
η γενική  απαγόρευση, από τη στιγμή που το Τόκιο κήρυξε τέταρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των 
αυξανόμενων αριθμών κρουσμάτων.

Επίσης η απαγόρευση με τους θεατές προκάλεσε μεγάλη ζημιά και στα ξενοδοχεία και εστιατόρια της πόλης, 
ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομικό πλήγμα έως και 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το 
Nomura Research Institute.

Η σκυτάλη στο Παρίσι 

Στις 27 Ιουλίου 2024 είναι προγραμματισμένη η Τελετή Έναρξης των 33ων 
Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.  Με την δέσμευση από την πλευρά των 
διοργανωτών για πλήρη ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, 
χρησιμοποιώντας μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργεια και με πολιτική μηδενικών 
αποβλήτων.

nafteboriki.gr

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
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Αγωνιστική Optimist
Αγγελόπουλος Άγης
Αγγελοπούλου Δανάη
Βούλγαρης Αντώνης
Γκόγκλης Τζόνυ
Γουλιέλμος Φραγκίσκος
Δέτσης Οδυσσέας
Καλλιακμάνη Μαρία
Καραπάνου Δανάη
Κασφίκης Γιώργος
Μπόνης Στέλιος
Ναχαμούλη Λυδία
Παπαδόπουλος Θάνος
Παπαδοπούλου Μιλένα
Σουρλαντζής Κωνσταντίνος
Τσουλφά Φαίδρα
Χαμαριάς Σωκράτης

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Δαγκλή Παναγιώτα (Ο.Σ.Φ.Π.)
Δαγκλής Βασίλης (Ο.Σ.Φ.Π.)
Δαγκλής Γιάννης (Ο.Σ.Φ.Π.)
Σωτηρίου Παναγιώτης (Ν.Ο.Ε.)

-

Laser ILCA 4
Δαγκλή Παναγιώτα
Κατσούλης Ιωάννης
Κόλλιας Στυλιανός
Νικολόπουλος Θάνος
Πολύμος Παναγιώτης
Σκεπαρνιά Βασιλική-Καλλιόπη
Συρίγου Σταυρούλα

Laser ILCA 6 
Καραχάλιου Βασιλεία
Σμυρνιούδη Βικτωρία
Σπανόπουλος Γιώργος 
 
Laser ILCA 7 
Θοδωρής Τσαραμύρσης

470
Γεωργακόπουλος Νίκος
Γουργιώτης Βασίλης
Καγιαλής Παύλος (OLY)
Μάντης Παναγιώτης (ΟLY)
Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος 
Μπόζη Μαρία (ΝΟΘ)
Μπριλάκης Νικόλαος
Παππά Μελίνα
Σπανάκη Αριάδνη
Σπανάκης Οδυσσέας
Τσουλφά Αιμιλία (ΟLY)

49er
Καγιαλής Παύλος (OLY)
Μαγουλάς Παναγιώτης
Ορφανός Γιάννης (ΝΟΠΦ)
Παναγιωτίδης Αλφόνσο
Σωτηρίου Στέλιος
Τσουλφάς Γιώργος

Ελπίδες Optimist
Καρώνης Ορέστης
Μελισουργός Γιώργος
Μητσιάς Εμμανουήλ
Μοσχοβάκος Νικόλας
Σταθόπουλος Παναγιώτης
Χριστοφόρου Κωσταντίνος

420
Γιαννούλη Δανάη 
Γιαννούλη Ελένη
Γιαννούλης Λάμπης
Γρίσπος Λευτέρης   
Κερκέζου Ιακωβίνα
Λάχανης Θανάσης
Μιχαλόπουλος Γιώργος 
Μιχαλόπουλος Σίμος
Μπήτρος Δημήτρης 
Σουλιώτη Κλειώ
Σουρλατζής Δημήτρης 
Σουρλατζής Νίκος
Σωτηρίου Παναγιώτης
Φαβίου Γεωργία ΗΡΘΑΝ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

07  
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Ήταν οι πρώτοι που έγιναν εν μέσω πανδημίας, οι πρώτοι χωρίς την παρουσία θεατών, οι πρώτοι που η 
οικοδέσποινα χώρα διατήρησε τα σύνορα της κλειστά για όλους πλην των 20.000 μελών των Ολυμπιακών 
αποστολών. Ήταν όμως και οι Αγώνες που έσωσαν τον αθλητισμό..

Μια ολόκληρη γενιά αθλητών και αθλητριών θα 

πετούσε στα σκουπίδια πέντε χρόνια προετοιμασίας, 
αν η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δεν είχε πάρει τη 

γενναία απόφαση να προχωρήσει στη διεξαγωγή 

των Ολυμπιακών παρά την ασφυκτική πίεση που είχε 

από μέρος της κοινή γνώμης να τους ακυρώσει.

Όταν οριστοποιήθηκε ότι οι Αγώνες θα 

πραγματοποιηθούν κανονικά στην Ιαπωνία, υπήρξαν 

έντονες αντιδράσεις.  Αν και οι περισσότερες ήταν 

από τα Δυτικά ΜΜΕ, υπήρξε και στο εγχώριο της 
Ιαπωνίας έντονα αρνητική στάση απέναντι στην 
τέλεση των Αγώνων.  Σύμφωνα με ρεπορτάζ των 

τοπικών μέσων ενημέρωσης, ενώ ήταν πολλοί 

εκείνοι που τάσσονταν υπέρ της διεξαγωγής των 

Αγώνων, καθότι αποτελούν τη μεγαλύτερη γιορτή 

του αθλητισμού, αντιστοίχως πολλοί ήταν και εκείνοι 

που θεωρούσαν ότι θα ήταν μια λάθος κίνηση που 

θα είχε δραματικές συνέπειες για την χώρα εξαιτίας 

της πανδημίας. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών που δημοσίευσε ο 

δρ ΣαΪτο, διευθυντής του Κέντρου Ετοιμότητας και 

Αντιμετώπισης Περιστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης 

του Εθνικού Ινστιτούτου Λοιμωδών Νοσημάτων 

της Ιαπωνίας, επιβεβαιώνουν ότι τα κρούσματα που 

εντοπίστηκαν στο Ολυμπιακό χωριό δεν σχετίζονται 

με τα κρούσματα των κατοίκων της πόλης και 

επισημαίνει ότι η μετάλλαξη Δέλτα που εμφανίστηκε 

στην χώρα δυο μήνες πριν την έναρξη των Αγώνων, 

δεν αποδεικνύεται πως εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο 

κόσμο μέσω των αθλητών.

 Όσον αφορά τα περιστατικά 
Covid-19 που βρέθηκαν μέσα 
στο Ολυμπιακό χωριό, οι αρχές 
κατάφεραν να τα περιορίσουν 
αποτελεσματικά, ενώ αυτά που 
εντοπίζονταν σε Ιάπωνες που 
κατοικούσαν στο Τόκιο ή έξω από 
αυτό, κυμαίνονταν στους ίδιους 
αριθμούς με τα κρούσματα των 
κατοίκων της πόλης. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τις έρευνες της 

κυβέρνησης της Ιαπωνίας είναι ότι η διεξαγωγή των 

Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων δεν 

επιβάρυναν την υγειονομική κατάσταση του Τόκιο. 

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 
ΠΟΥ ΕΣΩΣΑΝ 
ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο έχουν πολλούς λόγους για να 
μνημονεύονται από την παγκόσμια ιστορία 
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Η πραγματοποίηση των Aγώνων δεν θα ήταν εφικτή αν 
οι αρχές του Τόκιο δεν τηρούσαν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας. Η προσπάθειά τους αποτελεί μια 
μεγάλη επιτυχία, καθώς ανάμεσα στους 11.300 αθλητές 
βρέθηκαν μόνο 33 επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 
και 464 μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων 
που βρέθηκαν στο Τόκιο. Επομένως δεν γίνεται να μην 
επαληθευθεί ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ασφαλείς 
τόσο για τους ίδιους αθλητές όσο και για τους 
κατοίκους της πόλης.

Πως τα κατάφεραν οι Ιάπωνες

Όπως παραδέχθηκε δημόσια ο πρόεδρο της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ, οι Αγώνες 
πραγματοποιήθηκαν γιατί τους ανέλαβαν οι Ιάπωνες 
που είχαν σχέδιο και δεν παρέκλιναν στο χιλιοστό από 
αυτό.

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού δεν είχαν καμία ισχύ για 
τους Ιάπωνες. Αυτό που ζητούσαν από τους επισκέπτες 
ήταν αρνητικό μοριακό τεστ 72 ώρες πριν από την 
έλευση στη χώρα τους και άπαντες οι διαπιστευμένοι (οι 
μοναδικοί που είχαν δικαίωμα εισόδου στην Ιαπωνία) 
να κατεβάσουν την περίφημη εφαρμογή UCHA και να 
εγγραφούν στο σύστημα.

Από τη στιγμή που τελικά κάποιος έμπαινε στη χώρα, 
ήταν υποχρεωμένος να κάνει τεστ ανά 48 ώρες και 
όλοι να έχουν υγειονομικό υπεύθυνο, ακόμα και οι 
αποστολές των ΜΜΕ. Μεσώ του UCHA υπήρχαν όλες 
οι πληροφορίες σχετικά με τον κορονιοϊό και άπαντες 
ήταν ενημερωμένοι ανά πάσα στιγμή, κυρίως οι 
διοργανωτές.

Τις πρώτες 14 μέρες, από την ημέρα της άφιξης, 
απαγορευόταν η μετακίνηση εκτός Ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων. Απαγορευόταν η χρήση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς και για να μη γίνει ακόμα πιο 
δύσκολο το έργο των ΜΜΕ, δόθηκαν σε όλους voucher 
αξίας 140.000 γιεν (1.100 ευρώ) για να μπορορύν να 
κάνουν χρήση των ταξί τα οποία ήταν μισθωμένα από 
τους διοργανωτές. 

Κανένας δεν μπορούσε να μείνει εκτός διαπιστευμένων 
ξενοδοχείων και σε όλα υπήρχε 24 ώρες το 24ωρο 
άνθρωπος του υπουργείου υγείας.

Όσον αφορα τους ίδιους τους Αγώνες, άδεια στάδια, 
γυμναστήρια και κολυμβητήρια από θεατές, έκαναν 
σαφώς πιο εύκολη τη δουλειά των απεσταλμένων.

Οι Αγώνες που έδειξαν το μέλλον

Για πολλούς λόγους οι Αγώνες του Τόκιο ήταν μια 
πρόβα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον. 
Ένας από αυτούς ήταν η κατακόρυφη αύξηση του 
ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση τους μέσα από 
τις διαδικτυακές πλατφόρμες. 

Σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής, στην πλατφόρμα το OBS στο 
διαδίκτυο καταγράφηκαν 175.000.000 μοναδικοί 
επισκέπτες. Αριθμός που είναι ο διπλάσιος συγκριτικά 
με αυτό του 2016 στο Ρίο.Ακόμα πιο εντυπωσιακό 
είναι το νούμερο της διαδραστικότητας μέσα από την 
πλατφόρμα των Ολυμπιακών Αγώνων που ξεπέρασε τα 
5 δισεκατομμύρια!Αυτό όμως που δεν περίμενε κανείς 
είναι το ενδιαφέρον των Γιαπωνέζων. Αν και μέχρι και 
την παραμονή της τελετής έναρξης υπήρχε ποσοστό 
περίπου στο 55% που δεν ήθελε τους Ολυμπιακούς, τη 
διεξαγωγή τους παρακολούθησαν 9 στους 10 Ιάπωνες 
κυρίως μέσω του διαδικτύου.  

Το ίδιο εντυπωσιακά είναι τα νούμερα για τους 
Αμερικάνούς με το NBC να κάνει απόλυτο ρεκόρ παρά 
το γεγονός πως οι σταρ τους (Μπάιλς, στίβος ανδρών, 
ποδόσφαιρο γυναικών, Σνάιντερ και Λεντέκι) δεν τα 
πήγαν καλά.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
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Παγκόσμιο ενδιαφέρον

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθει 
από ανεξάρτητη αρχή για την ΔΟΕ, 3 στους 4 κατοίκους 
του πλανήτη ηλικίας 13-65 ετών, παρακολούθησαν ή 
διάβασαν για τους Αγώνες του Τόκιο.

Πιο συγκεκριμένα: 

3.050.000.000 
ήταν το τηλεοπτικό κοινό των Αγώνων.

28.000.000.000  
ήταν οι θεάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες.

6.000.000.000  
ήταν η διαδραστικότητα στις πλατφόρμες των social 

media των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όσον αφορά την εμπειρία των αθλητών και αθλητριών 

από τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς του Τόκιο 

εν μέσω πανδημίας, το 80% έμεινε ικανοποιημένο από 

τη διαμονή του στο Ολυμπιακό χωριό. 

 

Αντιστοίχως, το 79% δήλωσε ικανοποιημένο από τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προπονητήρια.  

Μεγάλο ήταν και το ποσοστό που αφορά για τα μέτρα 

κατά του κορονοϊού. 

 

Το 89% δήλωσε απόλυτα ενημερωμένο και το 82% 

χαρακτήρισε ικανοποιητικά τα μέτρα.

Ικανοποιητικά ήταν και τα νούμερα που αφορούν στην 

επιτυχία ή όχι των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 

με το 65% να απαντά «ναι», το 60% να πιστεύει ότι η 

κληρονομιά που μένει στο Τόκιο είναι σημαντική και το 

59% να θεωρεί πως όντως οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν 

το φως στο τέρμα του τούνελ της πανδημίας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
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14 Χρόνια Μαζί 
μέσα από 14 ερωτήσεις στους Ολυμπιονίκες 
Παναγιώτη Μάντη & Παύλο Καγιαλή

1.  Το άθλημα σας είναι ιδιαίτερα μοναχικό.   
Γιατί επιλέξατε την ιστιοπλοΐα από κάποιο 
άλλο, ενδεχομένως πιο δημοφιλές άθλημα;

> Τάκης:   Όπως κάθε παιδί δοκίμασα πολλά αθλήματα. 
Η ιστιοπλοΐα με κέρδισε λόγο της ελευθερίας και της 
τιθάσευσης των στοιχείων της φύσης που καλείται  
κανείς να κάνει από πολύ μικρή ηλικία. 

> Παύλος:  Επειδή ξεκίνησα σε μικρή ηλικία και 
παράλληλα έκανα και αλλά αθλήματα έχω την 
εντύπωση ότι με κέρδισε η ελευθερία που σου παρέχει 
η ιστιοπλοΐα και ότι έχεις να κάνεις με τα στοιχεία της 
φύσης που συνεχώς μεταβάλλονται. 

2.  Που ξεκινήσατε τα πρώτα σας  
ιστιοπλοϊκά βήματα;

> Τάκης:  Τα πρώτα μου βήματα τα ξεκίνησα στον 
ναυτικό όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας σε ηλικία 8 ετών, 
αλλά σε παρά πολύ σύντομο διάστημα βρέθηκα στην 
αγκαλιά του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς σε ηλικία 11 
ετών. 

> Παύλος:   Ξεκίνησα στην Χαλκιδική στον τότε Ναυτικό 
Όμιλο Πόρτο Καρρά μιας και έζησα και μεγάλωσα 
κάποια χρόνια στον Ν.Μαρμαρά.

3.  Πότε γνωριστήκατε για πρώτη φορά; 
Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο από την πρώτη 
συνάντηση; Πως προέκυψε η απόφαση να 
αποτελέσετε πλήρωμα στα 470;

> Τάκης:  Πρώτη φορά γνώρισα τον Παύλο το 2000 
περίπου όταν είχε έρθει για συμμετοχή στο πρώτο 
Athens Eurolymp και ήταν όντας μικρότερος σε 
πολύ μικρή ηλικία για την κατηγορία. Μου είχε  κάνει 
εντύπωση το πείσμα του θυμάμαι. Η απόφαση ήρθε 
πολύ αργότερα το 2008 όπου μετά από κάποια χρόνια 
ως αντίπαλοι έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
για να ανέβουμε στην παγκόσμια λίστα και να κάνουμε 
το παραπάνω βήμα για το κοινό μας όνειρα. Πρώτα μια 
συμμετοχή στους Ολυμπιακούς και γιατί όχι διάκρισης 
την οποία κουβεντιάζαμε από την πρώτη στιγμή ως 
ομάδα. 

> Παύλος:  Γνωριστήκαμε αν δεν κάνω λάθος όταν 
μετακόμισα στην Αθήνα το 2003 και συγκατοικούσα 
με τον τότε συναθλητή του Μάντη τον Θοδωρή 
Πολυχρονίδη. Θυμάμαι όταν γνώρισα τον Μάντη την 
σιγουριά μου είχε για τον εαυτό του και δεν φοβόταν 
τίποτα.  Η συνεργασία μας προέκυψε αφού χάσαμε την 
πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2008 
με τα τότε πληρώματα μας και είπαμε επειδή κάναμε 
πολύ παρέα να δοκιμάσουμε να μπούμε και παρέα στο 
σκάφος να δούμε πως θα πάει.

ΜΑΝΤΗΣ 
ΚΑΓΙΑΛΗΣ

09  
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4.   Είχατε διαφωνίες μέσα στη θάλασσα; 
Φτάσατε ποτέ σε σημείο να τσακωθείτε;

> Τάκης:  Οι τσακωμοί και οι διαφωνίες μας ήταν μια 
καθημερινότητα για εμάς. Αλλά πάντα με στόχο της 
βελτίωσης της ομάδας και του εαυτού μας.

> Παύλος:  Είχαμε πολλές και συχνές διαφωνίες και 
τσακωμούς ειδικά στην αρχή της συνεργασίας μας. 
Αλλά το βασικό ήταν ότι είχαμε κοινό στόχο και 
αγαπούσαμε και οι δυο το ίδιο αυτό που κάναμε.

5.   Εκτός από πλήρωμα στο ίδιο σκάφος, 
είσαστε και φίλοι εκτός θάλασσας.
Πως καταφέρνετε και κρατάτε ισορροπία, 
ώστε όσα γίνονται στους αγώνες και τις 
προπονήσεις, να μην σας επηρεάζουν στην 
κανονική σας ζωή;

> Τάκης:  Για εμάς ήταν πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά 
τα χρόνια προπονηθήκαμε, ταξιδέψαμε, αγωνιστήκαμε 
αλλά και ξεκουραστήκαμε παρέα. Μάθαμε πολύ καλά 
ο ένας τον άλλο και αλληλοσυμπληρώσαμε μέσα 
στην ομάδα τις οποίες αδυναμίες η και δυναμώσαμε 
τα οποία δυνατά στοιχεία. Όλα αυτά τα χρόνια σαν 
αδέρφια. Η κανονική μας ζωή έγινε η προσπάθεια για 
τον στόχο μας. 

> Παύλος:   Είναι μια σχέση η οποία έχει περάσει πολλές 
φουρτούνες αλλά πάντα μας έδενε η αγάπη μας για την 
θάλασσα και ξεπερνούσαμε κάθε δυσκολία. Η φιλία και 
η παρέα που κάναμε ήταν θεωρώ και το μυστικό της 
επιτυχίας μας.

6.   Η κορυφαία στιγμή στην κοινή σας 
πορεία, ήταν η κατάκτηση του χάλκινου 
μεταλλίου στο Ρίο το 2016. Είχατε ποτέ 
ονειρευτεί ότι θα ανεβαίνατε στο βάθρο των 
Ολυμπιακών Αγώνων;

> Τάκης:  Το να βρεθούμε στο βάθρο των ολυμπιακών 
ήταν ένας στόχος που θέσαμε από την πρώτη στιγμή 
που είπαμε θα αγωνιστούμε παρέα. Το ονειρευόμασταν 
κάθε μέρα να είμαστε στο σκαλί του βάθρου των 
Ολυμπιακών. 

> Παύλος:   Είχαμε από μικρή ηλικία ακριβώς το ίδιο 
όνειρο. Να πάμε στους Ολυμπιακούς και να φέρουμε 
διάκριση και όχι απλά να συμμετάσχουμε. Έτσι και έγινε, 
στην πρώτη μας Ολυμπιάδα καταφέραμε και φέραμε το 
Χάλκινο μετάλλιο.

7.   Άλλαξε η ζωή σας μετά την κατάκτηση του 
μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες;

> Τάκης:  Δε θα έλεγα ότι άλλαξε η ζωή μας πολύ μετά την 
κατάκτηση του μεταλλίου. Η δίψα για αγώνες και βελτίωση έμεινε 
ίδια.

> Παύλος:  Η ζωή μας δεν άλλαξε, ούτε μας άλλαξε εμάς. Το μόνο 
που θα έλεγα είναι ότι μας έφερε περισσότερες ευθύνες και 
έχουμε ακόμη περισσότερες απαιτήσεις από τους εαυτούς μας να 
καταφέρουμε νέα πράγματα.

8.  Υπήρχαν δύσκολες στιγμές στην καριέρα σας, 
στιγμές που ίσως να σκεφτήκατε ακόμα και να τα 
παρατήσετε;

> Τάκης:  Στιγμές δύσκολες στην πορεία μας πολλές. Οι πιο 
δύσκολες αν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιες είναι δύο. Η πρώτη όταν 
χάσαμε την εσωτερική πρόκριση για το Λονδίνο όπου και μας πήρε 
καιρό να αξιολογήσουμε αυτό που έγινε και η δεύτερη όταν το 2013 
και μετά από κατάκτηση αρκετών μεταλλίων σε πολύ μεγάλους 
αγώνες αλλά και στο παγκόσμιο είχαμε μείνει με μηδενικό μπάτζετ 
για να συνεχίσουμε. 

> Παύλος: Πολλές φορές σου περνάει από το μυαλό σε κακές 
στιγμές και στιγμές εξάντληση κυρίως με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στην στεριά και με τα εμπόδια που κάθε φορά 
πρέπει να ξεπερνάμε και να βρίσκουμε λύσεις μόνοι μας.

9.   Στη θάλασσα είστε μόνοι σας. Ωστόσο πριν μπείτε 
αλλά και μετά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο 
πλευρό σας. Πόσο σημαντική είναι η στήριξη του 
Ομίλου σας και του προπονητή σας;

> Τάκης:  Η στήριξη του ομίλου μας ήταν πάντα καθοριστικής 
σημασίας. Είχα την τύχη να είμαι στον όμιλο με την μεγαλύτερη 
αποθήκη γνώσεων όπου μέσα στα χρόνια πέρασε σε εμάς. Η 
βοήθεια ήταν πάνω από όλα στο ότι ο όμιλος λειτουργούσε πάντα 
σαν οικογένεια με αποτέλεσμα να έχουμε βοήθεια σε όλους τους 
τομείς όσο ήταν δυνατό για τα οικονομικά κυρίως, αλλά ατελείωτη 
βοήθεια σε όλα τα αλλά.  Όλα ξεκίναγαν και τελείωναν στον όμιλο 
σε ότι έχει να κάνει με την πορεία μας. Ακόμα και οι προπονητές 
που είχαμε στο πλάι μας και σε αντίθεση με σχεδόν όλους τους 
αντιπάλους μας προέρχονταν από πρώην αθλητές του ομίλου σε 
μεγάλο ποσοστό. 

> Παύλος:   Ο όμιλος είναι η οικογένεια του αθλητή. Δεν περιμένει 
ανταπόδοση και είναι πάντα παρόν σε καλές αλλά κυρίως σε κακές 
στιγμές. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί όταν εμείς κάνουμε 
προπόνηση είναι η δύναμη μας και ένας καλός λόγος είναι πάντα 
αυτό που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε. Ο Όμιλος είναι αυτός 
που μας παρέχει τόσα χρόνια προπονητή μας ο οποίος είναι ο 
σημαντικότερος άνθρωπος διότι βρίσκεται πάντα μαζί μας σε 
στεριά και θάλασσα και αφήνει τα πάντα πίσω για να μας βοηθάει 
και να μας προσέχει.

ΜΑΝΤΗΣ / ΚΑΓΙΑΛΗΣ

Παναγιώτης Μάντης  / Θοδωρής Πολυχρονίδης

Μιχάλης Μηλαίος / Παύλος Καγιαλής
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10.   Έφτασε η στιγμή του αθλητικού 
αποχωρισμού. Ήταν δύσκολη αυτή η 
απόφαση;

> Τάκης: Η στιγμή που η κοινή μας πορεία με τον Παύλο 
έφτασε στο τέλος ήταν η σωστή. Είχαμε δώσει 14 κοινά 
χρόνια αγώνων και εξαντλητικής προετοιμασία με 
πολλούς στόχους και όνειρα. Μια γεμάτη πορεία για 
εμένα που νομίζω δε θα ξεχάσω ποτέ. Η απόφαση ήταν 
πλέον εύκολη. 

> Παύλος:  Σίγουρα δεν είναι εύκολη μια τέτοια αλλαγή 
και μια τόσο πετυχημένη αθλητική ομάδα να αναγκάζεται 
να σταματήσει λόγω της αλλαγής της κατηγορίας στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά όλα τα καλά έχουν και ένα 
τέλος κάποια στιγμή.

11.   Θέλουμε να μας πείτε ο καθένας 
ξεχωριστά, τα προτερήματα του άλλου, αλλά 
και το αδύνατο του σημείο, όχι μόνο στον 
αθλητισμό αλλά και στον χαρακτήρα σας.

> Τάκης:  Μετά από τόσα χρόνια έχω να πω ότι το 
προτέρημα του Παύλου που ξεχώρισα εξαρχής ήταν η 
δίψα για μάθηση και επιτυχία. Αυτός έδινε πάντα δύναμη 
στην ομάδα μας για παραπάνω προπόνηση για πιο πολύ 
πίεση προς το στόχο. Αν πρέπει να πω κάποιο ελάττωμα 
είναι ίσως ότι πολλές φορές πιέζει παραπάνω αλλά και 
αυτό γίνεται λόγο του πείσματος του. 

> Παύλος:  Ο Τάκης είναι ένας ιδιαίτερος αθλητής με 
δικό του ταπεραμέντο και διαφορετικό τρόπο σκέψης 
για το πως θα πετύχει πιο γρήγορα αυτό που θέλει. Είναι 
υπομονετικός και ήρεμη δύναμη. Δεν χάνει εύκολα την 
ψυχραιμία του και είναι ομαδικός και συνεργάσιμος 
σεβόμενος τους συναθλητές του. Αρνητικά θα έλεγα ότι 
απογοητεύεται αρκετά εύκολα επειδή είναι ρεαλιστής και 
θα στεναχωρηθεί πολύ εάν τα πράγματα δεν πάνε όπως 
τα έχει προγραμματίσει. Επίσης είναι πολύ αγχώδης το 
οποίο το κρύβει πολύ καλά.

12.   Εκτός από το χάλκινο μετάλλιο, τι άλλο θα 
κρατήσετε από τη συνύπαρξη σας στα 470;

> Τάκης:  Στην πορεία μας μετά από τόσα χρόνια θα 
κρατήσω όλες τις επιτυχίες σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό 
που κάθε φορά μας έδιναν δύναμη για συνέχεια. Όμως 
δε θα αφήσω απέξω όλες τις φορές που αποτύχαμε, που 
δεν καταφέραμε αυτό που θέλαμε και τελικά πήραμε τα 
μεγαλύτερα μαθήματα. 

> Παύλος:  Θα κρατήσω όλα αυτά τα χρόνια προσπάθειας, 
προπόνησης, παρέας, διασκέδασης, τις πλάκες που 
κάναμε και ότι βρίσκαμε μέσα στις κακουχίες τρόπο να 
περνάμε καλά. Σίγουρα οι στιγμές επιτυχίες θα μείνουν 
για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου.

13.   Και τώρα, πως θα είναι η ζωή σας, χωρίς ο Παύλος να είναι μαζί με τον Τάκη 
μέσα στη θάλασσα;

> Τάκης:  Με τον Παύλο παράλληλα με την κοινή Ολυμπιακή μας πορεία είχαμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα και 
σε άλλες ιστιοπλοϊκές κατηγορίες. Ήδη έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα αγώνων με την ομάδα μας στο σκάφος 
“Βέλος” αλλά και σε αγώνες match race. Αρκετή ενασχόληση με σκάφη τύπου foil και πολλά όνειρα για συμμετοχές 
και άλλου που θα βγουν στην πορεία. 

> Παύλος:  Θα είμαστε μαζί στην θάλασσα για πάρα πολλά χρόνια ακόμη στην Ανοιχτή Θάλασσα, στο Match Race 
και σε οτιδήποτε άλλο αποφασίσουμε να τρέξουμε πλην της Ολυμπιακής κατηγορίας.

14.  Ποια συμβουλή θα δίνατε στους νέους Αθλητές; 

> Τάκης:  Στους νέους αθλητές θα έλεγα να προσπαθούν προς το στόχο που θέτουν, να δίνουν όλες τους τις 
δυνάμεις και συγκεκριμένα στο άθλημα μας να ρωτάνε τους παλαιότερους και να μην επαναπαύονται. Παντού 
υπάρχει γνώση και εξέλιξη ακόμα και όταν έχουμε φτάσει ψηλά. 

> Παύλος:  Να προσπαθούν με πάθος και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια τους όσες δυσκολίες και να βρουν. 
Το ταξίδι του πρωταθλητισμού είναι μοναχικό και επίπονο αλλά αξίζει τον κόπο αυτό το μαγικό ταξίδι που διαρκεί λίγο. 

ΜΑΝΤΗΣ / ΚΑΓΙΑΛΗΣ



 

Εικόνες, στιγμές, γεγονότα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά, πρόσωπα και ομάδες, 
μεγάλα ρεκόρ, επιτυχίες, καθώς επίσης απογοητεύσεις και διακρίσεις χαρακτήρισαν το 2021 στην «αθλητική» 
Ελλάδα. Σίγουρα ο ελληνικός αθλητισμός δεν έμεινε χωρίς θριάμβους. Στιγμές μοναδικές, τρόπαια, μετάλλια, 
κορυφαίες εμφανίσεις που γράφτηκαν και συζητήθηκαν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

«ΧΡΥΣΟΣ» Ο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ 
ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ, 
5ες ΟΙ ΚΥΡΙΔΟΥ/ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ

«Χρυσός» Ολυμπιονίκης του απλού σκιφ στους 32ους 
Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αναδείχθηκε 
ο Στέφανος Ντούσκος τα ξημερώματα της 30ής 
Ιουλίου.

Ο 24χρονος Γιαννιώτης -του ΝΟ Ιωαννίνων- σκιφίστας 
χάρισε στην ελληνική κωπηλασία το πρώτο χρυσό  
Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ιστορία.
 
Με χρόνο 6:40.45 και μία απίστευτη κούρσα, ο 
Ντούσκος έκανε και Ολυμπιακό ρεκόρ, καταρρίπτοντας 
αυτό του Μάχε Ντρίσντεϊλ (6:41.34) από τους 
Ολυμπιακούς του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016. Ο 
«ασημένιος» Νορβηγός Κγιέτιλ Μπορτς χρειάστηκε 
περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο εν συγκρίσει 
με τον Έλληνα σκιφίστα για να περάσει δεύτερος τη 
γραμμή του φίνις (6:41.66), ενώ το χάλκινο μετάλλιο 
κατέκτησε ο Κροάτης Νταμίρ Μαρτίν (6:42.58).
 
Στην πρώτη παρουσία τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 
οι Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου κατέλαβαν 
στο Τόκιο την 5η θέση στον τελικό της δικώπου, με 
χρόνο 6:57.11. 
Επίσης, η Κυρίδου κατετάγη στη 10η θέση στο μονό 
σκιφ.

ΜΕΓΑΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
«ΧΡΥΣΟΣ» ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ

Μέγας Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καθώς 
αναδείχθηκε νικητής στον τελικό του μήκους με άλμα 
στα 8,41 μέτρα, επίδοση που σημείωσε στο 6ο και 
τελευταίο άλμα του ανατρέποντας όλα τα δεδομένα, 
καθώς μέχρι εκείνο το σημείο ήταν τέταρτος στην 
κατάταξη.
 
Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε με τον καλύτερο 
τρόπο τον τίτλο του κορυφαίου άλτη, με τον οποίο πήγε 
στο Τόκιο, μετά το 8,60 που είχε φέτος ως καλύτερη 
επίδοση στον κόσμο.
 
Ο Τεντόγλου άφησε στην δεύτερη θέση τον Κουβανό 
Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία με 8,41 μέτρα (σ.σ. ο Έλληνας 
άλτης είχε καλύτερο δεύτερο άλμα στα 8,15 μέτρα, 
έναντι 8,09 μέτρα του Ετσεβαρία), ενώ το βάθρο 
συμπλήρωσε ο Κουβανός Μέικελ Μάσο με 8,21 μέτρα.
του 1971, οι Μπακς απέκλεισαν τους Μαϊάμι Χιτ (4-0), 
τους Μπρούκλιν Νετς (4-3) και τους Ατλάντα Χοκς (4-2).

«ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ» ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Τεράστια επιτυχία της εθνικής υδατοσφαίρισης ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αφού κατέκτησε 
το «παρθενικό» μετάλλιό της στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού.  Στον τελικό ηττήθηκε με 13-10 από τη Σερβία 
και αρκέστηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας σε ομαδικό 
άθλημα στην ιστορία των Αγώνων, μετά το ασημένιο της αντίστοιχης εθνικής γυναικών, το 2004 στην Αθήνα. 
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 3-6, 4-2, 2-2, 1-3. ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, 
Σκουμπάκης 2, Καπότσης, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης, Αργυρόπουλος, Μουρίκης 1, Κολόμβος 1, 
Γκιουβέτσης 1, Βλαχόπουλος 2. Στον αγώνα για την 3η θέση, η Ογγαρία νίκησε με 9-5 την Ισπανία.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΚΑΙ ΣΑΚΚΑΡΗ

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη χάρισαν ακόμη μία εντυπωσιακή χρονιά στους Έλληνες φιλάθλους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στο τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά Mas-
ters 1000, έπαιξε τελικό στην Βαρκελώνη και πανηγύρισε το 250αρι της Λιόν, έφτασε στα ημιτελικά του Australian 
Open, αλλά κυρίως στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, όπου σε ένα παιχνίδι πέντε σετ ηττήθηκε από τον Σέρβο No1 
στην παγκόσμια κατάταξη, Νόβακ Τζοκοβιτς. Ακολούθησαν τα ημιτελικά σε Τορόντο και Σινσινάτι, προημιτελικά στο 
Indian Wells, αλλά οι ενοχλήσεις στο χέρι του τον ανάγκασαν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον αγκώνα 
το Νοέμβριο. Έκλεισε τη χρονιά στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης,  ενώ πέρασε αρκετές εβδομάδες στο Νο 3.
 
Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε, για πρώτη φορά στην καριέρα της, στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης. Κατάφερε 
να παίξει ημιτελικο σε Μαϊάμι και Μόσχα, τελικό στην Οστράβα της Τσεχίας και δύο ημιτελικούς σε τουρνουά γκραν 
σλαμ, στο Ρολάν Γκαρός και το US Open. Συμμετείχε για πρώτη φορά στα WTA Finals, όπως φυσικά και ο Τσιτσιπάς 
στα ATP Finals. Έκλεισε τη σεζόν στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης.  Και οι δυο αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο και αποκλείστηκαν -στο μονό- στους «16», ενώ στο διπλό που έπαιξαν μαζί, έφτασαν έως τα 
προημιτελικά.

«ΧΑΛΚΙΝΟΣ» Ο «ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ 
ΚΡΙΚΩΝ» ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ

Μία μικρή αστάθεια στην έξοδο στέρησε από τον 
Λευτέρη Πετρούνια ένα δεύτερο διαδοχικό χρυσό 
μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Ο Έλληνας γυμναστής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στους κρίκους των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, 
καθώς βαθμολογήθηκε με 15.200, ενώ στο πρώτο 
σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Κινέζος Γιανγκ Λιού 
(15.500β.) και στο δεύτερο ο συμπατριώτης του, Χάο 
Γιου (15.300).
 
Ο Λευτέρης Πετρούνιας υποβλήθηκε σε 
αρθροσκόπηση ώμου τον Οκτώβριο.

ΜΥΘΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ 
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

Μυθικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού πρώτα 
οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς για πρώτη φορά 
μετά το 1974 στους τελικούς του ΝΒΑ, κατάφερε 
να κατακτήσει τον τίτλο, δεύτερο στην ιστορία των 
«ελαφιών» μετά από μισό αιώνα, επικρατώντας 4-2 των 
Φοίνιξ Σανς. Μάλιστα, στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 50 πόντους 
στη νίκη 105-98, ενώ αναδείχθηκε MVP των τελικών. 
Δακτυλίδι πρωταθλητή πήρε φυσικά και ο Θανάσης 
Αντετοκούνμπο.
 
Για να προκριθούν στους τελικούς και να διεκδικήσουν 
το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας τους μετά από 
αυτό του 1971, οι Μπακς απέκλεισαν τους Μαϊάμι Χιτ 
(4-0), τους Μπρούκλιν Νετς (4-3) και τους Ατλάντα Χοκς 
(4-2).

ΕΞΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 
ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Έξι μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο 35ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, στη Βουδαπέστη. Τα τρία 
από αυτά ήρθαν από την κολύμβηση, όπου η Άννα Ντουντουνάκη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που αναδεικνύεται 
πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 100μ. πεταλούδα (57.37), ενώ από ένα χάλκινο 
προσέθεσαν στη συλλογή τους ο Κριστιάν Γκολομέεβ (μετά το ασημένιο του 2018) στα 50μ. ελεύθερο (21.73) 
και ο Απόστολος Χρήστου (για τρίτη σερί διοργάνωση) στα 100μ. ύπτιο (52.97), ο οποίος μάλιστα είχε μία τέταρτη 
θέση και τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα. Τα υπόλοιπα τρία ελληνικά μετάλλια ήρθαν 
στην καλλιτεχνική κολύμβηση, που είχε την πλέον επιτυχημένη παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με την 
Ευαγγελία Πλατανιώτη να κατακτά ασημένιο στο τεχνικό σόλο και χάλκινο στο ελεύθερο και την εθνική ομάδα του 
κόμπο να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
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ΟΙ 5ες ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ 
ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΑΚΗ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 
50μ. ελεύθερο με χρόνο 21.72, ενώ σπουδαία εμφάνιση 
πραγματοποίησε ο Άλκης Κυνηγάκης στον αγώνα 
των 10 χιλιομέτρων ανοιχτής θάλασσας (Μαραθώνια 
Κολύμβηση), με τον Έλληνα κολυμβητή να καλύπτει την 
απόσταση σε 1:49:29.2, καταλαμβάνοντας την πέμπτη 
θέση στη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΑ ΣΑΡΩΣΑΝ 
ΟΛΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Τα σάρωσε όλα η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, αφού κατέκτησε όλους τους τίτλους που διεκδίκησε 
σε Ελλάδα και Ευρώπη: πρωτάθλημα και Κύπελλο εντός συνόρων, φυσικά την Euroleague και τελευταία, στις 18 
Δεκεμβρίου, το ευρωπαϊκό Super Cup, νικώντας 14-11 στο « Παπαστράτειο» τη ρωσική Κίνεφ Κίρισι (κάτοχο του 
LEN Trophy), που δέχτηκε 14 γκολ για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 6-2, 3-3, 2-2

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Διαμαντοπούλου, Ε. Πλευρίτου 1, Σλίκινγκ 1, Ελευθεριάδου 1, Τριχιά, Ξενάκη 2, 
Σιούτη, Μ. Πλευρίτου 1, Ράνεϊ 4, Β. Πλευρίτου 2, Κρίστμας 2, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου.

Ήταν το δεύτερο ευρωπαϊκό Super Cup για τις γυναίκες του Ολυμπιακού, μετά από εκείνο του 2015 απέναντι 
στην Πάντοβα, και ο 5ος ευρωπαϊκός τίτλος τους (δύο Euroleague το 2015 και το 2021, ένα LEN Trophy το 2014 
και ακόμη ένα ευρωπαϊκό Super Cup το 2015).

Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά 
στην ιστορία της, νικώντας 7-6 την ουγγρική Ντουναουιβάρος στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague που 
διεξήχθη στη Βουδαπέστη, και επέστρεψε στην κορυφή μετά το 2015.
Στον «μικρό τελικό» η ουγγρική Ουίπεστ επιβλήθηκε 15-10 της ρωσικής Ντιναμό Ουραλότσκα και κατέκτησε την 
τρίτη θέση στο φάιναλ φορ της Euroleague.

ΕΜΕΙΝΕ 4η Η ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, 
8η Η ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Κατερίνα Στεφανίδη κατετάγη τέταρτη στον τελικό 
του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 
και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της από το 
2016 στο Ρίο.

Η Στεφανίδη είχε καλύτερη προσπάθεια στα 4,80 μέτρα, 
ύψος που πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια.

Η Νικόλ Κυριακοπούλου πήρε την όγδοη θέση μαζί με 
ακόμη τέσσερις αθλήτριες, αφού πέρασαν όλες τα 4,50 
μέτρα με τη δεύτερη προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε 
να υπερβεί τα 4,70 μέτρα.

Ο ΚΑΡΑΛΗΣ 4ος ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγη στην τέταρτη θέση 
στον τελικό του επί κοντώ μαζί με τον Αμερικανό Κέισι 
Λάιτφουτ, στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.  Στην πρώτη 
συμμετοχή του στην κορυφαία διοργάνωση, ο Έλληνας 
άλτης υπερέβη τα 5,80 μέτρα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το μεγάλο φαβορί και 
παγκόσμιος ρέκορντμαν του αγωνίσματος, Άρμαντ 
Ντουπλάντις, με 6,02 μέτρα, που ήταν και το πρώτο 
του στη διοργάνωση. Το ασημένιο πήρε ο Αμερικανός 
Κρίστοφερ Νίλσεν με 5,97 μέτρα και το χάλκινο ο 
Βραζιλιάνος «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Ρίο, Τιάγκο 
Μπραζ, με 5,87 μέτρα.
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ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ Ο ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Συγκλόνισε με τις δηλώσεις του ο Θεόδωρος 
Ιακωβίδης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 
Μετά το τέλος του αγώνα του, όπου πήρε την 11η θέση 
στην κατηγορία των 96 κιλών, με δάκρυα στα μάτια 
ανακοίνωνε ότι θα σταματούσε, λόγω οικονομικών 
προβλημάτων:

« Η επίδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθειά 
μου. Συγχωρήστε με για το τρέμουλο της φωνής. Είναι 
οι τελευταίες μου στιγμές στην Εθνική ομάδα. Δεν 
κλαίω από στεναχώρια επειδή φαινομενικά δεν πήγα 
καλά. Κλαίω γιατί τελείωσε όλο αυτό. Δυστυχώς δεν 
μπορώ να αποδώσω στο 100% και να έχω το κεφάλι 
μου ήσυχο για να κάνω προπόνηση και να μπορώ να 
αποδίδω αυτά που αρμόζει να αποδίδω σε αυτή τη 
σημαία που φοράω. Συγγνώμη αν για κάποιους το βάζω 
στα πόδια, αλλά έχω κουραστεί πάρα πολύ και δεν 
αντέχω άλλο αυτήν την κατάσταση. Είναι πολύ λυπηρό 
να ντρέπεσαι να πας στον φυσιοθεραπευτή γιατί δεν 
σου παίρνει λεφτά γνωρίζοντας την κατάσταση σου. 
Και εγώ δεν το αντέχω, θέλω να ηρεμήσω και γυρίσω 
στους δικούς μου και να τους αγκαλιάσω και να τους 
ευχαριστήσω».

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΨΑΡΡΑ
Η Ευαγγελία Ψάρρα, με την παρουσία της στο Τόκιο, έδωσε για 6η φορά στην καριέρα της το «παρών» σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες και ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσοτέρων συμμετοχών στο κορυφαίο αθλητικό «ραντεβού», 
το οποίο έχουν οι Άγη Κασούμη (σκοποβολή) και Τάσος Μπουντούρης (ιστιοπλοΐα). Κατέλαβε την 33η θέση.

8οι ΜΑΝΤΗΣ-ΚΑΓΙΑΛΗΣ, 
9η Η ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

Στην 8η θέση της κατηγορίας σκαφών 470 της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κατετάγησαν οι 
Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής.

Την 9η θέση στην τελική κατάταξη των Laser Radial κατέλαβε η Βασιλεία Καραχάλιου. Επίσης, κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βάρνας.

Ο Βύρωνας Κοκκαλάνης ήταν 11ος στο Τόκιο στην κλάση RSX, ενώ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Κάντιθ.

Ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη διεθνή κλάση Λέιζερ 4,7 (γενική) και χρυσό 
στην κατηγορία U16, για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ ήταν 1ος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U16.

Ο Μελέτιος Καλπογιάννης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη διεθνή κλάση TECHNO 293 του Παγκοσμίου 
πρωταθλήματος.

ΔΥΟ 6ες ΘΕΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΑΚΑΚΗ
Την έκτη θέση και στις δύο κατηγορίες, στις οποίες 
αγωνίστηκε (10μ. αεροβόλο πιστόλι και 25μ. 
σπορ πιστόλι), κατέλαβε η Άννα Κορακάκη στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η οποία δεν κατάφερε 
να υπερασπισθεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε το 
2016 στα 25μ. σπορ πιστόλι.

Η Ελληνίδα σκοπεύτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στο μικτό στο αεροβόλο πιστόλι, στο «προεδρικό 
Κύπελλο ISSF», στην Πολωνία.

Η ΤΖΕΛΗ ΣΤΗΝ 7η ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Πολύ καλή ήταν η παρουσία της Φανής Τζέλη στο 
ταεκβοντό των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην πρώτη 
εμφάνισή της κατέκτησε την 7η θέση στα -57 κιλά.

https://cityportal.gr/athlitiki-anaskopisi-ellines-kai-ellada-to-2021/
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Η συμπεριφορά του παιδιού στον αθλητισμό 
συνδέεται με τη συμπεριφορά του γονέα του 
καθώς εκείνος αποτελεί πρότυπο για τον αθλητή. 
Ο γονέας άλλοτε εμφανίζεται ενθουσιώδης 
και υποστηρικτικός, άλλοτε απαιτητικός και 
«υπερεμπλεκόμενος». 
Οι γονείς αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό τον 
παράγοντα που θα καθορίσει την εμπειρία του 
παιδιού στο άθλημά του. Έχουν τη δυνατότητα 
να «χαλάσουν» την εμπειρία από τη συμμετοχή 
του παιδιού ή να το βοηθήσουν να βιώσει τη 
διασκέδαση που του παρέχει ο αθλητισμός. Η 
παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη στον 
αθλητισμό, θα χρειαστεί ωστόσο να είναι και οι ίδιοι 
«εκπαιδευμένοι», ώστε να συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη του αθλητή και στη βελτίωσή του μέσα 
από το άθλημά του.

Συνοδεύοντας τα παιδιά τους στον αθλητισμό οι 
γονείς είναι απαραίτητο να έχουν στο μυαλό τους 
ορισμένες καταστάσεις στις οποίες η αντίδρασή 
τους θα καθορίσει και την αντίδραση των αθλητών.

Στηρίξτε τις επιλογές των παιδιών ως προς το 
άθλημά τους, ακόμη και αν δεν σας βρίσκουν 
απόλυτα σύμφωνους. Τα παιδιά επιλέγουν 
αθλήματα με βάση τι τους διασκεδάζει 
περισσότερο, που βρίσκονται οι φίλοι τους, σε ποιο 
άθλημα θεωρούν ότι θα τα καταφέρνουν καλύτερα. 
Είναι άμεση απόρριψη για ένα παιδί το να εκφράσετε 
την άποψή σας ότι «δεν κάνει» για το συγκεκριμένο 
άθλημα. Το παιδί πηγαίνει για να διασκεδάσει όχι για 
να σκεφτεί και να σχεδιάσει την μετέπειτα καριέρα 
του από την ηλικία των πέντε-έξι ετών (όταν και 
αρχίζει τον αθλητισμό). 

Η επιθυμία να εξελιχθεί σε 
«εξαιρετικό» αθλητή είναι 
«ανησυχία» των γονέων!

Επιτρέψτε στο παιδί να κινητοποιείται για τα 
πράγματα που το αφορούν, ώστε να χτίζει σταδιακά 
την αυτονομία του. Το να μεταφέρει την αθλητική 
του τσάντα, να βάλει τα πράγματα της προπόνησης, 
να τηλεφωνήσει στον προπονητή του είναι 
συνθήκες που θα το βοηθήσουν να αποκτήσει 
αυτονομία και μετέπειτα αυτοπεποίθηση.
 
Αποτελείτε παράδειγμα όταν δείχνετε σεβασμό 
προς τον προπονητή. Είναι ζωτικής σημασίας για 
την παραμονή και εξέλιξη του παιδιού το να ακούει 
και να εμπιστεύεται τις συμβουλές και τις οδηγίες 
του προπονητή του. Η διαφωνία που εκδηλώνουν 
οι γονείς προς τον προπονητή γίνεται αντιληπτή 
από τα παιδιά σε μεγαλύτερο εύρος και επηρεάζει 
τη συναισθηματική τους στάση τόσο προς τον 

προπονητή όσο και προς τον αθλητισμό γενικότερα. 
Η εμπιστοσύνη του αθλητή προς τον προπονητή 
του είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη της 
αυτοπεποίθησης από την πλευρά του αθλητή και 
την άντληση σιγουριάς και ασφάλειας.
Είναι λειτουργικό να διαφωνείτε με τους 
προπονητές, μπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας 
ωστόσο μόνο κατ΄ιδίαν με τον προπονητή και ποτέ 
μπροστά στο παιδί-αθλητή. Θα του προκαλέσετε 
δυσάρεστα συναισθήματα τόσο για τον προπονητή 
όσο και για εσάς!
Προσπαθήστε να δείχνετε και να είστε 
υποστηρικτικοί, με ενδιαφέρον, ήπιοι στις 
αντιδράσεις σας. Ενδιαφέρον σημαίνει να ρωτήσετε 
τους αθλητές πώς περάσανε στην προπόνηση ή 
στον αγώνα και όχι να αναλύσετε τον αγώνα και την 
προπονητική διαδικασία.  
Αυτό είναι δουλειά του προπονητή.
 
Αποφύγετε να παρακολουθείτε προπονήσεις. 
Θα βοηθήσετε το παιδί να γίνει αυτόνομο, να 
συγκεντρώνεται περισσότερο στην προπόνηση και 
να κοινωνικοποιηθεί χωρίς την παρουσία σας.
Ορισμένοι γονείς προσπαθούν να επιτύχουν μέσα 
από το άθλημα των παιδιών και να αναδείξουν 
στοιχεία, τα οποία εκείνοι δεν είχαν την ευκαιρία να 
αναδείξουν στο παρελθόν.  
 
Το συγκεκριμένο φαινόμενο ονομάζεται «παγίδα 
αντίστροφης εξάρτησης» και χαρακτηρίζεται από 
ιδιαίτερα πιεστική συμπεριφορά του γονέα προς 
τον παιδί, άκρως παρεμβατική στην δουλειά του 
προπονητή. Η αντίστροφη εξάρτηση αναφέρεται 
στο γεγονός ότι πλέον ο γονέας εξαρτά την επιτυχία 
του ως άνθρωπος από την επιτυχία του παιδιού-
αθλητή.

Η πίεση προς τον αθλητή είναι συμπεριφορά που 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Τα παιδιά που πιέζονται 
πάνω από τις ικανότητές τους, είναι πιθανόν να 
χάσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αναπτύξουν 
άρνηση και  εκνευρισμό προς τους γονείς τους, να 
αισθανθούν ανασφαλή για τις δυνατότητές τους 
και να σταματήσουν να προσπαθούν. Ορισμένες 
φορές αυτή η πίεση μεταφέρεται και επηρεάζει τις 
διατροφικές τους συνήθειες και τον ύπνο τους.

Θυμηθείτε ότι τα περισσότερα παιδιά κάνουν 
αθλητισμό σε μικρή ηλικία κυρίως για να 
διασκεδάζουν. Όταν ο αθλητισμός γίνεται πιεστικός 
και εκλύει αρνητικά συναισθήματα, οδηγούνται 
σταδιακά στην αποφυγή του και τελικά στην 
απόσυρση. 

Βοηθείστε και στηρίξτε τα παιδιά, ώστε η εμπειρία 
του αθλητισμού να είναι θετική, διασκεδαστική και 
να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισWσότερα, 
ωφέλιμα για εκείνα, στοιχεία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Γιάννης Ζαρώτης
Ψυχολόγος-Αθλητικός Ψυχολόγος

11  
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ (OLY)
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ (OLY)

Οι συμμετοχές άγγιξαν τα 200 παιδιά και ακολουθώντας όλα τα 
πρωτόκολλα για τον COVID-19 καταφέραμε να ολοκληρώσουμε όλες τις 
περιόδους με απόλυτη επιτυχία. Για την επίτευξη αυτής της προσπάθειας 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η βοήθεια του νοσοκομείου Metropolitan 
καθώς μας διέθεσε κλιμάκιο για τη λήψη δωρεάν δειγμάτων όποτε αυτό 
κρίθηκε αναγκαίο.

Στο εκπαιδευτικό κομμάτι τώρα, μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων και 
αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, αθλήματα στίβου, σκάκι, 
sup και φυσικά ιστιοπλοΐα προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες 
των παιδιών και το ομαδικό πνεύμα. Πέρα από την χαρά που προσέφεραν 
τα αθλήματα και το παιχνίδι, κύριο μέλημά μας αποτέλεσε η στελέχωση 
των Ακαδημιών μας και η εύρεση ταλέντων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό της τάξεως του 30% συνεχίζει στα 
τμήματα των Ακαδημιών μας.  
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τις 
ανάγκες μας, αρωγός στάθηκε ο Δήμος Πειραιά και συγκεκριμένα ο ΟΠΑΝ 
(οργανισμός πολιτισμού αθλητισμού και νεολαίας) που με τη διάθεση των 
γηπέδων πλαισιώθηκε ο θαλάσσιος στίβος μας.

Έχοντας χτίσει μία παράδοση 
στην πραγματοποίηση 
καλοκαιρινών camp και 
ύστερα από την αποχή μίας 
χρονιάς λόγω των ιδιαίτερων 
υγειονομικών συνθηκών, ο ΙΟΠ 
οργάνωσε και πάλι καλοκαιρινές 
δράσεις για παιδιά ηλικίας 5-16 
ετών στο διάστημα από 28/6 
έως 6/8 με τρεις συνολικά 
περιόδους.

TOY ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΙΤΑΚΗ

ΑΚΑΔΗΜΙA 
SAILING SPOT
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Μπορεί η ιστιοπλοϊα να θεωρείται ένα ατομικό άθλημα, όμως για την επίτευξη των στόχων τους, οι αθλητές 
χρειάζεται να αναπτύξουν πολλά ομαδικά χαρακτηριστικά. 
Για αυτό τον σκοπό την προπονητική ομάδα στεριάς βοήθησαν διπλωματούχοι προπονητές της Γυμναστικής 
Ακαδημίας με μεγάλη εμπειρία σε συλλόγους, μεταξύ άλλων οι Αρσονιάδης Γαβριήλ, Μαυρογένης Γιώργος, 
Παπαδιώτη Μαριάννα και Τσιστράκη Ιωάννα. Στο κομμάτι της εκμάθησης του σκάκι βοήθησε ο Γκούμας Ιωάννης 
από τον σκακιστικό σύλλογο Κορυδαλλού όπου ήταν εκεί για να μεταδώσει τις γνώσεις του στα μικρά παιδιά.  
 
Προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση με τον Όμιλο και το οικογενειακό κλίμα, η παραπάνω ομάδα πλαισιώθηκε 
από διακεκριμένους αθλητές του Ομίλου μας, οι οποίοι πέρα από τη βοήθεια που προσέφεραν στην στεριά, 
ανέλαβαν και εκπαιδευτικό ρόλο στη θάλασσα υπό την καθοδήγηση των Προπονητών του Ομίλου μας, οι οποίοι 
αποτέλεσαν τους κύριους εκπαιδευτές και συντονιστές όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Πέρα από την κατανόηση των βασικών αρχών της ιστιοπλοΐας, 
κεντρικός στόχος ήταν να μεταδοθεί η αγάπη για τη θάλασσα, ώστε να 
μεταλαμπαδευτεί στη νέα γενιά η γνώση και το μεράκι για ένα άθλημα 
πολυσύνθετο, αλλά ταυτόχρονα και πλούσιο σε εικόνες και εμπειρίες. 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ SAILING SPOT
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Έχοντας ήδη θέσει ψηλά τον πήχη από το SummerCamp, 15 Σεμπτεμβρίου άρχισαν οι Ακαδημίες, 
πάντα κάτω από την ίδια φιλοσοφία και γενικότερο τρόπο λειτουργίας.  Πρωταρχικό Στόχο 
αποτέλεσε το να έρθουν παιδιά και μεγαλύτεροι σε επαφή με το άθλημα και έτσι τους προσφέρθηκε 
ένας δωρεάν αναγνωριστικός/δοκιμαστικός πρώτος μήνας ώστε να αντιληφθούν αν αυτό που 
προσφέρεται ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, ούτως ώστε να παραμείνουν 
στον χώρο μακροπρόθεσμα. 

Παράλληλα συνεχίζουμε τις εκπαιδεύσεις ιστιοπλοΐας σε μαθητές από ιδιωτικά σχολεία που 
συνεργαζόμαστε για τις εξωτερικές τους δραστηριότητες.  

Σαν αποτέλεσμα, στις Ακαδημίες μας σήμερα έχουμε 115 αθλητές και προκειμένου να διασφαλίσουμε 
την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής εφαρμόζουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την είσοδο 
στις εγκαταστάσεις, μέσω της επίδειξης των απαραίτητων δικαιολογητικών κάθε μέρα. Επίσης, 
έχουμε μεριμνήσει η προπονητική μας ομάδα, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους διπλωματούχους 
προπονητές, να καλύπτει τις ανάγκες όλων των τμημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πέρα από την 
ποιότητα, και η ασφάλεια στα μαθήματα που πραγματοποιούνται. 

Μετά από τη γενικότερη αθλητική και αγωνιστική αδράνεια της προηγούμενης χρονιάς, που 
επιβλήθηκε σε όλους τους τομείς της ζωής μας λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, 
επιθυμούμε φέτος να παρέχουμε στους αθλητές μας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις προκειμένου να 
επιτευχθεί η πλαισίωση μελλοντικών αγωνιστικών ομάδων, αλλά παράλληλα και να συνεχίσουμε την 
πολυετή παράδοση που έχει οικοδομήσει ο Όμιλός μας στην ανάδειξη κορυφαίων αθλητών.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ SAILING SPOT
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470 Ανδρών 
Παναγιώτης Μάντης (OLY) / Παύλος Καγιαλής (OLY),  
8η θέση και Ολυμπιακή διάκριση, μεταξύ 19 
συμμετοχών.

470 Γυναικών
Αριάδνη Σπανάκη / Αιμιλία Τσουλφά (OLY), 1 
5η θέση, μεταξύ 21 συμμετοχών.

ILCA 6 Women (πρώην LASER Radial) 
Βασιλεία Καραχάλιου, 9η θέση, μεταξύ  
44 συμμετοχών.

RS:X Ανδρών  
Βύρωνας Κοκκαλάνης (OLY), 11η θέση, μεταξύ 25 
συμμετοχών.

RS:X Γυναικών
Κατερίνα Δίβαρη, 19η θέση, μεταξύ 27 συμμετοχών.

FINN 
Γιάννης Μιτάκης (OLY), 12η θέση, μεταξύ 19 
συμμετοχών.

Απολογισμός της χρονιάς για την Ελληνική ιστιοπλοΐα 

Θετικός μπορεί να χαρακτηριστεί ο απολογισμός της χρονιάς για 
την ελληνική ιστιοπλοΐα με μετάλλιο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα.

Η Ελληνική αποστολή γύρισε από το Τόκιο χωρίς Ολυμπιακό μετάλλιο. 

Ολυμπιακοί Αγώνες ΤΟΚΥΟ2020

Δικαιολογημένα με όλα όσα προηγήθηκαν την 
προηγούμενη διετία και την κόντρα με την ίδια 
την ομοσπονδία. Εκτός Ολυμπιακών, Βύρωνας 
Κοκκαλάνης και Βασιλεία Καραχάλιου πρόσφεραν 
δύο σημαντικές διακρίσεις. Αναμφισβήτητα η εξέλιξη 
της Καραχάλιου στην κατηγορία ράντιαλ είναι 
εντυπωσιακή καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στο ευρωπαϊκό στη Βάρνα. Ένα ακόμη χάλκινο για τα 
ελληνικά χρώματα έφερε ο Βύρωνας Κοκκαλάνης 
στο παγκόσμιο RSX στο Κάντιθ. Το δίδυμο Μάντης – 
Καγιαλής κατέλαβε την 8η θέση στους Ολυμπιακούς 
στο Τόκιο ολοκληρώνοντας μια κοινή πορεία 13 
χρόνων καθώς η κατηγορία θα είναι πλέον μεικτή.

Στις μικρότερες κατηγορίες, ο Αθανάσιος Κυφίδης 
ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και ο 
Αλέξανδρος Ελευθεριάδης κατέκτησε το χάλκινο στο 
ευρωπαϊκό λέιζερ 4,7 youth. 

Στο παγκόσμιο TECHNO 293 Κ17, ο Μελέτιος 
Καλπογιαννάκης στέφθηκε δευτεραθλητής ενώ στο 
ευρωπαϊκό 470 junior, η Μελίνα Παππά/Κωνσταντίνος 
Μιχαλόπουλος επέστρεψαν με το χρυσό στο μεικτό 16 
σκαφών Κ21 και το χάλκινο στη γενική βαθμολογία των 
35 σκαφών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RS:X, Κάντιθ Ισπανίας
Βύρων Κοκκαλάνης (OLY), Χάλκινο Μετάλλιο, Εθνική διάκριση
Κατερίνα Δίβαρη, 15η θέση

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RS:X, Βιλαμούρα Πορτογαλίας
Βύρων Κοκκαλάνης (OLY), 14η θέση
Κατερίνα Δίβαρη, 18η θέση

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FINN, Πόρτο  
Γιάννης Μιτάκης (OLY), 12η θέση

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα FINN, Βιλαμούρα Πορτογαλίας
Γιάννης Μιτάκης (OLY), 9η θέση

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, Βιλαμούρα Πορτογαλίας
Παναγιώτης Μάντης (OLY) / Παύλος Καγιαλής (OLY), 6η θέση στους Άνδρες, Εθ. διάκ.
Βασίλης Παπούτσογλου / Γιάννης Ορφανός, 10η θέση στους Άνδρες 
Αριάδνη Σπανάκη / Αιμιλία Τσουλφά (OLY), 18η θέση στις Γυναίκες
Ραφαηλίνα Κλωναρίδου / Μαρία Μπόζη, 20η θέση στις Γυναίκες

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 470, Βιλαμούρα Πορτογαλίας
Αριάδνη Σπανάκη / Αιμιλία Τσουλφά (OLY), 10η θέση στις Γυναίκες
Βασίλης Παπουτσόγλου / Γιάννης Ορφανός,  11η θέση στους Άνδρες 
Παναγιώτης Μάντης (OLY) / Παύλος Καγιαλής (OLY), 14η θέση στους Άνδρες 
Γιάννης Μπριλάκης / Ραφαηλίνα Κλωνναρίδου, 7η θέση στο μεικτό
Μελίνα Παππά / Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, 22η θέση στο μεικτό

Ευρωπαϊκό 470 Νέων, Φόρμια Ιταλία
Μελίνα Παππά / Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Χάλκινο Μετάλλιο στο μεικτό

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA 6 Women, Βάρνα Βουλγαρίας
Βασιλεία Καραχάλιου (ΟLY), Χάλκινο Μετάλλιο  

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA 6 Women, Ομάν UAE
Βασιλεία Καραχάλιου (ΟLY), 7η θέση Εθνική διάκριση

Ευρωπαϊκό iQFoil (νέα Ολυμπιακή κατηγορία), Μασσαλία Γαλλίας
Δανάη Ποντίφηξ, 49η θέση στις γυναίκες, 23η στην Κ21
Κέλλυ Σκαρλάτου (ΟLY), 67η θέση
Λεωνίδας Τσορτανίδης, 50η θέση
Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης, 72η θέση

Ευρωπαϊκό 49er, Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Καμπουρίδης (ΟLY) / Στέλιος Νούτσος, 49η θέση
Στέλιος Σωτηρίου / Αλφόνσο Παναγιωτίδης, 52η θέση
Παύλος Καγιαλής (ΟLY) / Γιάννης Ορφανός, 54η θέση
Πέτρος Κωνσταντινίδης / Βαγγέλης Δολιανίτης, 56η θέση
Κωστής Καζαντζής / Άγγελος Βούμπουρας, 60η θέση
Τέλης Αθανσόπουλος / Γιώργος Τσουλφάς, 61η θέση

Ευρωπαϊκό Nacra17, Θεσσαλονίκη
Ιορδάνης Πασχαλίδης (ΟLY) / Μυρτώ Παπαδοπούλου, 11η θέση

Πανελλήνιο πρωτάθλημα
ILCA 6 Women: Μαρία Βλάχου
470 Mixed: Βασίλης Παπούτσογλου / Ραφαηλίνα Κλωναρίδου 
Νacra 17: Ιορδάνης Πασχαλίδης / Μυρτώ Παπαδοπούλου 
iQFoil: Λεωνίδας Τσορτανίδης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Βύρωνας Κοκκαλάνης

Γιάννης Μιτάκης Βασιλεία Καραχάλιου

Ιορδάνης Πασχαλίδης / Μυρτώ Παπαδοπούλου
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Η δυσκολίες λόγω της πανδημίας συνεχίστηκαν και 
αυτή την χρονιά με τα σκάφη κλεισμένα στα λιμάνια 
έως το τέλος Απριλίου και αυστηρά πρωτόκολλά 
που επέβαλε το κράτος.   
Πραγματοποιήθηκαν τρεις σειρές εκπαίδευσης 
δίμηνης διάρκειας  και ένα εβδομαδιαίο 
ταχύρρυθμο εκπαιδεύοντας 78 αρχαρίους 
(αποφοίτησαν με επιτυχία οι 70) και 30 
προχωρημένους (αποφοίτησαν με επιτυχία οι 28).

Κατά την λειτουργία της σχολής 
ακολουθήθηκαν σχολαστικά όλα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα με ταυτόχρονη 
μείωση των τμημάτων στο 70% της 
χωρητικότητας των σκαφών. 
 
Κάθε μήνα τα σκάφη και η αίθουσα 
διδασκαλίας απολυμαίνονταν ενώ όλοι 
παρέδιδαν πιστοποιητικά εμβολιασμού 
ή νόσησης και χρησιμοποιούσαν μάσκα 
εντός της αίθουσας διδασκαλίας.
   
Η εκπαίδευση των προχωρημένων πλέον γίνεται 
από δύο σκάφη για να εξοικειώνονται οι μαθητές με 
συμμετρικό και ασύμμετρο μπαλόνι. Συμμετείχαν σε 
αγώνες, με το σκάφος Χριστίνα ll και εκπαιδευτή τον 
κ. Σπύρο Κανάρη, φέρνοντας σημαντικές διακρίσεις 
και άριστη προβολή της σχολής μας .

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ.Σ. του Ομίλου μας 
και  τους συνεργάτες μου για την προσπάθεια 
διατήρησης του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
κάτω από τις τόσο δύσκολές συνθήκες που έπρεπε 
να αντιμετωπίσουμε.

TOY ΒΑΓΓΕΛΗ ΡΩΜΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ
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Σαρωνικός, B Sport
Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
5 CHRISTINA II GRE-655 DEHLER 38 (SD) Ι.Ο. Πειραιώς 12.682 12
9 HARA GRE-1948 OCEANIS 37 Ι.Ο. Πειραιώς 6.057 11
17 NAFPARIS GRE-1745 OCEANIS 38 Cruiser Ι.Ο. Πειραιώς 4.096 11
22 FISKARDO GRE-3141 OCEANIS 423 Ι.Ο. Πειραιώς 3.053 7

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
7 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R Ι.Ο. Πειραιώς 9.083 13
15 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 3.569 7

Σαρωνικός, A Performance

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
2 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 Ι.Ο. Πειραιώς 5.103 9

Σαρωνικός, C Performance

Σαρωνικός, C Sport
Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
6 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 Ι.Ο. Πειραιώς 10.321 15
12 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32i Ι.Ο. Πειραιώς 5.629 8

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
13 NEPHELE GRE-3033 FIRST 30E Ι.Ο. Πειραιώς 5.412 9

Σαρωνικός, D Sport

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
9 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R Ι.Ο. Πειραιώς 4.890 8

Ελεγχόμενου Στίβου

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
34 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 Ι.Ο. Πειραιώς 2.943 3
38 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 2.555 5
41 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R Ι.Ο. Πειραιώς 2.069 2
61 FISKARDO GRE-3141 OCEANIS 423 Ι.Ο. Πειραιώς 1.137 2

Ανοικτής Θαλάσσης

RANKING LIST 
ΣΚΑΦΩΝ ΙΟΠ
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Sailing Spot
4  Πλήρη Σκάφη   
 Omega με τον   
 εξοπλισμό τους και   
 τρέιλερς
4  Μπαλόνια Omega
1 Τιμόνι Οmega
 
Optimist
40 Σκάφη
79 Πανιά  
50 Άλμπουρα
47  Μάτσες
51   Πίκια
41    Καρίνες
40  Τιμόνια
41 Καρίνες
16  Τρέιλερ

420
3 Άλμπουρα
8  Μάτσες
4     Σπινακόξυλα
5     Καρίνες
4  Τιμόνια
16 Μαϊστρες

21 Φλόκοι
8  Μπαλόνια
2  Σκάφη
2 Τρέιλερ

470
10 Άλμπουρα
4  Μάτσες
6     Σπινακόξυλα
4     Καρίνες
3  Τιμόνια
18 Μαϊστρες
16  Φλόκοι
10 Μπαλόνια
5 Σκάφη
5  Τρέιλερ

Laser
15 Πάνω Άλμπουρα
14 Κάτω Αλμπουρα  STD
6 Kάτω Αλμπουρα  RDL
5   Κάτω Αλμπουρα   4,7
16  Μάτσες
20  Πανιά  STD
9    Πανιά   RDL
4   Πανιά  4,7

13 Καρίνες
12  Τιμόνια
9  Σκάφη
9  Τρέιλερ
1  Weather Station

49er
1 Σκάφος
4  Άλμπουρα
2 Μάτσες
5  Μαϊστρες
5 Φλόκοι
5  Μπαλόνια
1 Τιμόνι
1 Καρίνα 

2,4mR
4  Σκάφη
4  Τρέιλερ 
5 Άλμπουρα
5 Μάτσες
13  Μαϊστρες
14 Φλόκοι

Europe
3  Σκάφη

Lightning
1  Σκάφος

RS.X
1 Σκάφος

Zapp
1 Σκάφος

Ιστιοφόρο
1   Σκάφος

Φουσκωτά
10    Σκάφη

Κουρίτα 
Ναυκλήροu:
1

Aυτοκίνητα:
1  NISSAN  
 PRIMA STAR
1  FIAT  
 SCUDO

Η φετινή χρονιά παρά τις οικονομικές δυσκολίες, με 
τη σωστή οικονομική διαχείρηση και τη συνεργασία 
της εφορίας αθλητισμού και όλων των ανθρώπων 
του ομίλου, καταφέραμε και φέτος να συντηρήσουμε 
τα υπάρχοντα σκάφη και υλικά, φουσκωτά, μηχανές 
και οχήματα του ομίλου μας και παράλληλα να να 
προχωρήσουμε σε ορισμένες προσθήκες, ώστε να 
είναι στην διάθεση των αθλητών για τις αγωνιστικές  
τους υποχρεώσεις.

Εγινε καταγραφή των υλικών που είναι για 
καταστροφή και συντάχτηκε το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο καταστροφής. 
Επίσης στο σκάφος Μακεδονία, έγιναν εκτεταμένες 
επισκευές, αναναιλωθηκαν και εκδόθηκαν νέα 
πιστοποιητικά ναυσιπλοΐας.

Προστέθηκε στο στόλο του Ομίλου ένα φουσκωτό 
σκάφος VSR 5.40 χρώματος μπλε.

Την φετινή χρονιά απογράφθησαν τα εξής υλικά περιουσίας ομίλου:

ΕΦΟΡΙΑ  
ΥΛΙΚΟΥ

TOY ΗΛΙΑ ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗ
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H οικογένεια του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς έδωσε τις ευχές της στα μέλη της Ελληνικής ιστιοπλοϊκής 
ομάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, λίγες ημέρες πριν μπουν στο αεροπλάνο για το ταξίδι στην 
Ιαπωνική Πρωτεύουσα.

Σε μία πολύ ζεστή και ανθρώπινη εκδήλωση, ο Πρόεδρος του ΙΟΠ Γιάννης Παπαδημητρίου μαζί με τα μέλη του 
Δ.Σ., υποδέχθηκαν όλους τους ιστιοπλόους της Ολυμπιακής ομάδας στο εντευκτήριο του ομίλου.  Η Χρυσή 
Ολυμπιονίκης Αιμιλία Τσουλφά με την Αριάδνη Σπανάκη, οι Χάλκινοι Ολυμπιονίκες Παναγιώτης Μάντης και 
Παύλος Καγιαλής, ο Ολυμπιονίκης Βύρωνας Κοκκαλάνης, ο Γιάννης Μιτάκης, η Βασιλεία Καραχάλιου και η 
Κατερίνα Δίβαρη αποδέχτηκαν την πρόσκληση και ήταν όλοι εκεί.

Και δεν ήταν μόνοι, καθώς είχαν προσκληθεί και οι προπονητές τους, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που 
έχουν στην πορεία ενός αθλητή. Ο θρυλικός Ολυμπιονίκης Νικόλας Κακλαμανάκης για τον Βύρωνα Κοκκαλάνη, 
ο Μιχάλης Μηλαίος για τους Μάντη / Καγιαλή, ο Τόμας Έσεζ για τη Βασιλεία Καραχάλιου και ο Ζαν Μαρκ Φάντης 
για την Κατερίνα Δίβαρη ήταν στην όμορφη εκδήλωση. Μοναδικός απών για αγωνιστικές υποχρεώσεις ο 
Ανδρέας Παπαδόπουλος προπονητής των Σπανάκη / Τσουλφά.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ήταν όταν όλοι οι παριστάμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Προέδρου, 
Γιάννη Παπαδημητρίου στην ιδέα του να δημιουργήσει μία χειροποίητη Ελληνική σημαία για κάθε ιστιοπλόο 
και έγραψαν τις ευχές τους ενόψει Τόκιο, ώστε εάν έρθει η πολυπόθητη στιγμή του μεταλλίου, οι ιστιοπλόοι να 
ανέβουν στο βάθρο με τη γαλανόλευκη που θα έχουν πάρει από τον ΙΟΠ.

Ήταν όλοι εκεί!

Δύο γενικές συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν την  
Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 
Πειραιώς. 
 
Η πρώτη αφορούσε την Απολογιστική Γενική 
Συνέλευση και η δεύτερη την Tροποποίηση του 
Kαταστατικού και εναρμόνιση του σύμφωνα με 
τους νόμους του Υφυπουργείου Αθλητισμού, όπως 
συμπληρώνονται από το νόμο 27/25, καθώς και στον 
αστικό κώδικα. Επίσης τροποποιήθηκαν άρθρα του 
καταστατικού σύμφωνα με την πρόταση του ΔΣ.
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας όμως όριζε το πρωτόκολλο 
του Υπουργείου Υγείας.

Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα και τον όμιλο, αποτελεί 

η εκλογή του Ολυμπιονίκη Παύλου Καγιαλή (OLY) , 

στην Επιτροπή Αθλητών των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών 

Επιτροπών η οποία έγινε κατά τη διάρκεια της 6ης 

Συνέλευσης των Ευρωπαίων Αθλητών που έγινε στο 

Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Την υποψηφιότητα του Παύλου στήριξαν ο Σπύρος 

Καπράλος (OLY) και η Βούλα Κοζομπόλη (OLY).

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η 
Εκλογική Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής, όπου για 4η συνεχόμενη θητεία 
επανεξελέγη ο μόνος υποψήφιος για την Θέση του 
Προέδρου ο Σπύρος Καπράλος (OLY).

Ύψιστη τιμή για τον ελληνικό Ολυμπισμό και Αθλητισμό 
αποτελεί η εκλογή του Προέδρου της ΕΟΕ και μέλους 
της ΔΟΕ Σπύρου Καπράλου στο ανώτερο αξίωμα της 
Ολυμπιακής οικογένειας της Ευρώπης!

Τα μέλη των επιτροπών μεταξύ αυτών και του  
Marketing αποφάσισε ομόφωνα η EΟΕ κατόπιν 
πρότασης του Προέδρου Σπύρου Καπράλου και του 
Προέδρου της επιτροπής Νίκου Ιατρού, δείχνοντας για 
μία ακόμη θητεία,  την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στο 
πρόσωπο του Προέδρου Γιάννη Παπαδημητρίου. 
 
Μία ακόμη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Προέδρου 
Γιάννη Παπαδημητρίου, αυτή την φορά από τον 
Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και την 
τοποθέτησή του ως Αντιπροέδρου, στο ΝΠΔΔ “Εθνικό 
Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά” στο οποίο 
ανήκουν επίσης το Μικρολίμανο και το Καπαγέρωφ.

του ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ /  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Μαρία Νικολάου-Παλαιού, Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Άκης Θεοδοσίου, Γιάννης Μιτάκης (OLY), Jean Marc Fantis, Μιχάλης Μηλαίος, Στέφανος Καλαρφυρός, 

Γιάννης Παπαδημητρίου, Βασιλεία Καραχάλιου (OLY), Tamas Eszes, Νικόλας Κακλαμανάκης (OLY), Βύρωνας Κοκκαλάνης (OLY), Κατερίνα Δίβαρη (OLY), Αριάδνη 

Σπανάκη (OLY), Αιμιλία Τσουλφά (OLY), Παναγιώτης Μάντης (OLY), Παύλος Καγιαλής (OLY), Σπύρος Πάσχος, Ηλίας Μπετενιώτης, Λάμπρος Λιασκοβίτης



Την Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες « Πεκίνο 2022» παρέδωσε στον Στέφανο 
Ντούσκο, η αθλήτριά μας Αριάδνη Σπανάκη (OLY).
Αμέσως μετά από τα χέρια του Χρυσού Ολυμπιονίκη του Τόκιο στην κωπηλασία Στέφανου Ντούσκου, άναψε 
ο βωμός στην Ακρόπολη με το σύμβολο του Ολυμπισμού να στέλνει τα διαχρονικά μηνύματα του από το 
εμβλητικότερο μνημείο της Αθήνας και της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο Κοινωνικής Ευθύθνης του ομίλου για μία ακόμη χρονιά 
ενίσχυσε οικονομικά με τον αγώνα “Χιόνων” ίδρυμα του Πειραιά.  
Τα έσοδα από το σύνολο των παραβόλων συμμετοχής δόθηκαν στο 
Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες  «Η ΑΡΓΩ», 
το οποίο είναι ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, αναγνωρισμένο ως ειδικώς 
φιλανθρωπικό (αριθμός απόφ. ΚΠ 182684/18.9.87) που προσφέρει 
εκπαίδευση σε νέους και νέες με Νοητική Υστέρηση.  

Η έδρα του Σωματείου βρίσκεται στον Πειραιά και κύριος σκοπός του 
είναι η περίθαλψη, η φροντίδα και η εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες, 
που ανήκουν - κατά κύριο λόγο και προτεραιότητα - σε οικογένειες 
Ελλήνων Ναυτικών.

Η χορηγός εταιρία του ομίλου μας “LALIZAS” παρευρέθηκε στην 
τελευταία προπόνηση του έτους και μοίρασε σε όλα τα παιδιά και 
αθλητές, το μοναδικό επιτραπέζιο παιχνίδι στην Ελλάδα με θέμα τη 
θάλασσα “MARINE Seaty”.

Το συγκεκριμένο επιτραπέζιο, το δημιούργησε η εταιρεία Λάλιζας για 
όλους τους πιστούς της φίλους ανεξαρτήτως ηλικίας και πωλείται στα 
καταστήματά τους.

Με το κλείσμο του έτους,  
το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου παρέθεσε δείπνο στους 
εργαζόμενους του όμιλου και τις οικογένειές τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
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Mε YAMAHA στο TOKYO2020 
Ο χορηγός του ομίλου μας «YAMAHA -του Ομίλου Μοτοδυναμικής» παρέθεσε γεύμα προς τιμή των Ολυμπιονικών 

και των αθλητών μελών της Ολυμπιακής ομάδας λίγο πριν το TOKYO2020. Aμέσως μετά πραγματοποιήθηκε πλους 

με το σκάφος του ομίλου « Μακεδονία», παρουσία του Προέδρου κ. Γιάννη Παπαδημητρίου και Προέδρου της 

Μοτοδυναμικής κ. Πάρι Κυριακόπουλου. 

Η YAMAHA ανανέωσε 
τη χορηγία της μέχρι το 2024.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

78 79

ΙΟ
Π

 -
 Ε

Τ
Η

Σ
ΙΟ

Σ
 Α

Π
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
Σ

Μ
Ο

Σ
 ‘2

1

ΙΟ
Π

 -
 Ε

Τ
Η

Σ
ΙΟ

Σ
 Α

Π
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
Σ

Μ
Ο

Σ
 ‘2

1



ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Boats & Yachting Magazine

La Roche-Rosay

Skipper OnDeck Magazine

Tsakos Shipping 

Αλευροµύτης Νικόλαος

Βασατής Αλέξανδρος

Βουράκης Ιωσήφ

Γαλάνη Ρούλα

Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού

Γερολυμάτος Γεράσιμος

Γιαννούλης Γρηγόρης 

Δήμος Πειραιά

Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (ΕΚΙΠ)

Ε’ Λιμενικό τμήμα Ζέας

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία 

Ζάγκας Νικόλαος

Θεοδοσίου Άκης 

Καγιαλής Παύλος (OLY)

Κανάρης Σπύρος

Καραγιώργος ∆ηµήτρης

Καρκανίδης Γιάννης

Καρατζάς Παντελής

Καρζής Χάρης

Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Πειραιά

Κουρής Σταύρος

Μάντης Παναγιώτης (OLY)

Μιτάκης Μιχαήλ (OLY)

Μπαμπούσουρας  
Παναγιώτης  

Μπεντενιώτη Τίνα

Μπεντενιώτης Ηλίας 

Ν.Α.Ο. Βούλας

Ν.Ο. Βουλιαγμένης

Ν.Ο.Κ.Β.

Νικολαΐδης Άνθιµος

Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Πειραιά

Ο.Σ.Φ.Π.

Παιδαγωγική - Birds

Παλαιού - Νικολάου Μαρία

Παπαδημητρίου Αθηνά 

Παπαδόπουλος Μιχαήλ

Παπαθεοδούλου Δέσποινα

Παπαθεοδούλου Μιχάλης

Περιφέρεια Αττικής 

Περιφέρεια Αττικής 
Διεύθυνση Αθλητισμού & 
Πολιτισμού 

Πολέμης Ανδρεάς

Πορτοσάλτε Βασίλειος (OLY)

Σκορδίλης Θεόδωρος

Σμυρλής Σταύρος

Σπανάκης Νικόλαος

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Σωτηρίου Στέλιος

Τολίκα Φωτεινή

Τσαμπρά Ζωή 

Τσίτουρας Λεωνίδας

Τσουκαλά Mαύρα (Ρούλα)

Τσουλφάς Θοδωρής

Φλουρή Ρούλα 

Χαβατζόπουλος 
Παναγιώτης

Χαμαριάς Ηλίας

ABOVE ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
BMW ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ
EUMARIA VITEX
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ (YAMAHA)
PHILIPS
SAMSUNG

ALEX MARINE - PLASTIMO
LALIZAS
SAIL MARINE
VMG FACTORY
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