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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 

 ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΕΝΟΣΙΜΑ 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ενοσίμα της Ιαπωνίας το παγκόσμιο κύπελλο 

με τη συμμετοχή τεσσάρων Ελλήνων ιστιοπλόων σε τρεις κατηγορίες. 

 

Στην κατηγορία 470 οι Παναγιώτης Μάντης – Παύλος Καγιαλής 

τερμάτισαν 24οι και 11οι στην 3η και 4η ιστιοδρομία αντίστοιχα και με 24 

βαθμούς βρίσκονται στην 6η θέση της γενικής κατάταξης σε σύνολο 32 

σκαφών.  

 

Στα RSX έγιναν τρεις ακόμα κούρσες και ο Βύρωνας Κοκκαλάνης 

τερμάτισε 13ος, 6ος και 28ος αντίστοιχα. Έτσι, μετά από 6 ιστιοδρομίες 

εξακολουθεί να είναι 7ος με 42 βαθμούς μεταξύ 40 σκαφών.  

 

Στα Λέιζερ Ράντιαλ η Βασιλεία Καραχάλιου τερμάτισε 24η και 20η στην 3η 

και 4η κούρσα αντίστοιχα. Μετά από 4 ιστιοδρομίες είναι 14η με 41 

βαθμούς σε σύνολο 53 σκαφών. 

 

ΚΑΜΠ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

Ένα καμπ διαφορετικό από τα άλλα πρόκειται να διεξαχθεί στην Λευκάδα 

το τριήμερο 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου. Θα λάβουν μέρος 10 

αθλητές και αθλήτριες των ΑμεΑ, οι οποίοι θα κάνουν ιστιοπλοΐα σε 

κανονικά σκάφη Hobie 18 (τύπου καταμαράν). Ο καθένας μπορεί να 

αντιληφθεί τις δυσκολίες αυτής της προσπάθειας, διότι θα χρειαστούν 

ειδικοί εκπαιδευτές και πολλοί εθελοντές. 

 

Διοργανωτής θα είναι ο Ι.Ο Βασιλικής Λευκάδας, ο πρόεδρος του οποίου 

Θάνος Βακαλόπουλος ετοιμάζεται καθημερινά για να ανταποκριθεί 

πλήρως στις απαιτήσεις αυτού του τριήμερου καμπ που θα έχει χορηγό  

την εταιρεία WildWind Greece Morgan Bennett, η οποία 

δραστηριοποιείται στη Βασιλική. 
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Οι αθλητές και αθλήτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι από τους 

ομίλους Sailability Hellas, ΝΟΤΚ και ΝΟΘ. Το καμπ θα γίνει με την 

υποστήριξη της ΕΙΟ, η διοίκηση της οποίας έχει ενημερώσει σχετικά και 

τον υφυπουργό αθλητισμού. Ο κ. Βασιλειάδης, μάλιστα, εκδήλωσε την 

επιθυμία να βρεθεί διπλα στους ιστιοπλόους των ΑμεΑ, με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα του προκύψουν έκτακτες υπηρεσιακές  

υποχρεώσεις. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 

 

 

 


