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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμένος αγώνας Masters 2011 

από το Ναυτικό Όμιλο Ρόδου. 
 
 
 

 
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε 27&28 Αυγούστου στις 
εγκαταστάσεις του ΝΟΡ με τη συμμετοχή 12 ιστιοπλόων παλιών αθλητών το ΝΟΡ και όχι μόνο.  
 
Όλα κύλησαν ομαλά σε όλες τις ιστιοδρομίες με λίγες «τούμπες», σχεδόν από όλους. Αν και δεν 
ήταν εξοικειωμένοι με τον συγκεκριμένο τύπο σκάφους, αφού την εποχή που αθλούνταν δέσποζε 
το σκάφος τύπου  FIN και τα 420 και 470, γρήγορα πήραν το κολάι και ρίχτηκαν στον αγώνα με 
δύναμη και απέδειξαν ότι ισχύει το «μια φορά ιστιοπλόος – για πάντα ιστιοπλόος». 
 
Εκτυλιχτήκαν σκηνές με υπέροχες κόντρες, πάντα στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθε, με όλους να 
ταξιδεύουν στο παρελθόν και να νιώθουν όπως τότε… σαν να μην πέρασε μια μέρα! Υπήρχε 
μεγάλος ενθουσιασμός ενώ ταυτόχρονα όλοι ήταν συγκινημένοι φέρνοντας στο μνήμη τους τις 
κόντρες που έκαναν παλιά, τις τούμπες, τα βουλιάγματα, τους τράκους… 
 
Η διοίκηση του Ομίλου και αυτή με ανάλογα συναισθήματα και ικανοποιημένη που η προσπάθεια 
αυτή πέτυχε διαβεβαίωσε όλους όσους συμμετείχαν πως ο αγώνας αυτός θα καθιερωθεί σε ετήσια 
βάση και καλεί όσους δεν «τόλμησαν» να έρθουν και να αγωνιστούν, την επόμενη φορά να μη 
διστάσουν και… δεν θα χάσουν!! 
Με τη λήξη του αγώνα και πριν τις απονομές των επάθλων και μεταλλίων ο Όμιλος παρέθεσε 
πλούσια δεξίωση με σουβλάκια και μπύρες προς τιμή των αθλητών, στην οποία παρευρέθηκαν, 
μέλη της διοίκησης του Ομίλου και ο πρόεδρος του αδελφού σωματίου  ΑΣΙΑΘ Κ Τάκης Σταύρας ο 
οποίος συνεχάρη τον Όμιλο για την πρωτοβουλία αυτή.  
Τις απονομές πραγματοποίησαν, ο πρόεδρος του Ομίλου Κ Χριστοδούλου, ο αντιπρόεδρος Κ Τάκης 
Μιχαηλίδης και ο Κ Νικος Χατζηγιακουμής κωπήλατης του ΝΟΡ με συμμετοχή στην Ολυμπιάδα της 
Μελβούρνης το 1952. Ο Κ Χριστοδουλου  ευχαρίστησε τους αθλητές για την τιμή και την χαρά που 
έκαναν στον ΝΟΡ και ιδιαιτέρα τον Κ Γιάννη Ρωμαίο ως εμπνευστή της πρωτοβουλίας   και την 
προσπάθεια για την επιτυχία, τους προπονητές που οργάνωσαν και διεκπεραίωσαν τον αγώνα με 
επιτυχία και τον Κ Γκίκα που συνέβαλε στην επιτυχία της δεξίωσης. Αναφέρθηκε ακόμα και στις 
προοπτικές και στους ορίζοντες που άνοιξαν στον όμιλο για το άθλημα της Ιστιοπλοΐας με τον 
εξοπλισμό που αποκτήθηκε το 2007 και που κατατάσσει τον όμιλο, στον τομέα αυτό,  πιθανόν 
στην κορυφαία θέση στην Ελλάδα.  Υποσχέθηκε ακόμα ότι μπορούν να γίνουν από κοινού 
προσπάθειες για να καθιερωθεί ο αγώνας και μάλιστα να φιλοξενήσει η Ρόδος έναν πανελλήνιο 
αγώνα MASTERS ανοιχτό και σε ξένους αθλητές. 
Ο Κ Μιχαηλίδης Τάκης, που είναι και ο διευθυντής του οργανισμού Island Games, ευχαρίστησε 
τους αθλητές για τον πραγματικά όμορφο αγώνα που έκαναν και την δυνατότητα που έδωσαν για 
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την αξιοποίηση του πλούσιου εξοπλισμού πού διαθέτη ο όμιλος κληρονομιά των αγώνων του 2007 
Κάλεσε όλους τους παλιούς αθλητές της Ιστιοπλοΐας να συμβάλουν στην προσπάθεια να γίνει η 
Ιστιοπλοΐα το ποιο δημοφιλές άθλημα του νησιού μια και διαθέτουμε τους τεράστιους θαλασσινούς 
στίβους, το ανεξάντλητο αιολικό δυναμικό και το εξοπλισμό που μας δίνει αυτή την δυνατότητα.  
Εκ μέρους των αθλητών ο Κ Φέσσας ευχαρίστησε τον Όμιλο για την θερμή ανταπόκριση και 
υποστήριξη του αγώνα  ότι όλοι χάρηκαν το γεγονός σε μεγάλο βαθμό και όλοι προσφέρονται στο 
πλευρό του ομίλου για ακόμα καλλίτερους και περισσότερους αγώνες. Ευχαρίστησε τους 
προπονητές Χριστοδουλου Γιώργο και Κουτσελίνη Γιάννη για την σημαντική συμβολή τους στην 
επιτυχία του αγώνα αφού φρόντισαν να φρεσκάρουν στη μνήμη των ιστιοπλόων ταχτικές και 
τεχνικές και κατέληξε, όπως είπαν όλοι, «σαν να μην πέρασε μια μέρα»  
 
Στον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή, τον Αντώνη Καρπαθάκη, απονεμήθηκε αναμνηστικά ένας 
Ροδήλιος.  
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα: 
 
 

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους για την τόλμη τους!!!  
Ραντεβού τον επόμενο χρόνο!!!  

Από τη διοίκηση του ΝΟΡ. 
 
 

 
 

 
 
 

Νο 
Αθλητής 

Crew 
Ομιλος 
Club 

1η 
ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΑ 

2η 
ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΑ 

3η 
ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΑ 

4η 
ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΦΟΥΝΤΟΥΡΑ∆ΑΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν.Ο.Ρ. 1 2 2 2 7 
2 ΓΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.Ρ. 1 2 2 3 8 
3 ΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.Ο.Ρ. 2 1 3 3 9 
4 ΡΩΜΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.Ο.Ρ. 4 3 1 1 9 
5 ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ν.Ο.Ρ. 3 5 1 1 10 

6 
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν.Ο.Ρ. 3 3 3 4 13 

7 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΘΑΝΑΣΗΣ Ν.Ο.Θ. 2 1 6 6 15 

8 
ΣΑΒΒΕΝΑΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Ν.Ο.Ρ. 5 4 4 2 15 

9 ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.Ο.Ρ. 4 5 4 4 17 

10 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ν.Ο.Ρ. 5 4 5 5 19 

11 ΦΕΣΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.Ρ. 6 6 5 5 22 

12 
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν.Ο.Ρ. 6 6 6 6 24 


