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ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ο Βασίλης Χριστοφόρου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 
1975. 
Ασχολήθηκε με το άθλημα της ιστιοπλοΐας από μικρή ηλικία  στην 
κατηγορία Optimist και στη συνέχεια στις κατηγορίες Laser, Laser
Radial και 470. 
Tο 1992 κατακτά την 3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων στην 
κατηγορία Soling. Τo 1993 συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
του Μονακό στην κατηγορία J/24 και το 1994 κατακτά την 1η θέση στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία J/24. Μέχρι το 1999
αγωνίζεται σε πολλούς αγώνες ανοιχτής θαλάσσης ως κυβερνήτης αλλά 
και ως πλήρωμα με αρκετές διακρίσεις, ενώ παράλληλα έχοντας 
αποφοιτήσει από τα ΤΕΦΑΑ  Αθηνών εργάζεται ως προπονητής 
ιστιοπλοΐας σχολών και αγωνιστικών ομάδων στους Ναυταθλητικούς 
ομίλους: Παλαιού Φαλήρου, Πόρτο Ράφτη και Βουλιαγμένης. Το 
1999 είναι η χρονιά που θα καθορίσει την υπόλοιπη ζωή του. Στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist που συμμετέχει ως προπονητής του 
Ν.Ο. Βουλιαγμένης παθαίνει κάκωση στον αυχένα κατά τη διάρκεια 
ενός καταδυτικού ατυχήματος. 
Το 2003 επιστρέφει στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα στην Παραολυμπιακή 
κατηγορία 2.4mR,   και συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της 
χρονιάς στον Πειραιά . Από τότε δεν σταματάει να είναι μέλος της 
εθνικής ομάδας Αμε Α  χαρίζοντας στην χώρα του πολύ σημαντικές νίκες.



Ο Θοδωρής Αλεξάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Αυγούστου 
του 1979. Αποφοίτησε από την Σιβιτανίδειο Σχολή το 1996 και 
άρχισε την Ιστιοπλοίας σε ηλικία 25 χρονών στο Ολυμπιακό 
Σύλλογο Φίλων Πειραιά με την Παραολυμπιακή κατηγορία 
σκάφους Sonar. Παναγιωτίδη.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΟΤΑΡΟΓΛΟΥ

Ο Αργύρης Νοτάρογλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 
Απριλίου 1974. Αποφοίτησε από την Σιβιτανίδειο Τεχνική 
Σχολή Μηχανολόγων Υδραυλικών. Σήμερα κατοικεί στην 
Νίκαια. Είναι το νεότερο μέλος της Παραολυμπιακής ομάδας 
Sonar.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ
Χρονιά ∆ιακρίσεις-Νίκες
2011 Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιείται στην Αγγλία το 

πλήρωμα κατακτά την 10η θέση στην κατηγορία Sonar.
2010 Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιείται στην Ολλανδία το 

πλήρωμα κατακτά την 6η θέση της κατηγορίας Sonar . Είναι οι πρώτοι 
αθλητές που προκρίνονται για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου του 2012.
Επίσης κατακτούν την  5η θέση στην Semaine Olympique Francaise στο 
Hyeres της Γαλλίας.

2009 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιείται στην Αθήνα 
κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο (3η θέση) στην κατηγορία Sonar.

2008 Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου κατακτούν  την 7η θέση
στην κατηγορία Sonar.

2007 Αθλητές της Παραολυμπιακής Ομάδας Ιστιοπλοΐας στην κατηγορία Sonar.
Συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Rochester 
της Νέας Υόρκης. Η ομάδα τερματίζει στην11η θέση και κατακτά την 
πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου (2008). Την ίδια 
χρονιά τερματίζουν στην 5η θέση στο ROLEX MIAMI OCR,και  
κατακτούν χρυσό μετάλλιο (1η θέση) στο Semaine Olympique Francaise
στο Hyeres της Γαλλίας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ
Χρονιά ∆ιακρίσεις-Νίκες
2006 Αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  που 

πραγματοποιείται στο Περθ της Αυστραλίας με την κατηγορία 
Sonar και κατατάσσεται 8η χώρα.  Επίσης στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Martin16 που διεξάγεται στο Lovere της Ιταλίας 
κατακτά την 2η θέση.

2005 Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Martin16 που διεξάγεται 
στο Lovere της Ιταλίας καταλαμβάνει την 1η θέση .
Στη διεθνή διοργάνωση NOOD σκαφών Martin16 στο Τορόντο 
του Καναδά κατακτά την 9η θέση. 
Συμμετέχει με την κατηγορία 2.4mR στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα στη ∆ανία καθώς και στην Semaine Olympique 
Francaise στο Hyeres της Γαλλίας.

2004 Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004
στέφονται 8οι Παραολυμπιονίκες Ιστιοπλοΐας στην 
κατηγορία Sonar.



ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SONAR
Το 1996 στην Ατλάντα, έγινε η πρώτη εμφάνιση της Ιστιοπλοΐας σε 
Παραολυμπιακούς Αγώνες ως άθλημα επίδειξης. 
Στη συνέχεια εντάχθηκε ως επίσημο Παραολυμπιακό Άθλημα στους Αγώνες του 
Σίδνεϋ το 2000. Έκτοτε περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των 
Παραολυμπιακών Αγώνων. Στην Αθήνα το 2004 για πρώτη φορά αγωνίστηκαν  
Ελληνικά πληρώματα και στις δύο κατηγορίες. 
Οι κατηγορίες που υπάρχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι τα σκάφη 
τύπου SONAR που είναι τριθέσια, το σκάφη τύπου 2,4mR που είναι μονοθεσία, 
ενώ από το 2008 υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που ονομάζεται Skud ή αλλιώς 
UD18 και το οποίο είναι μικτό διθέσιο.



ΣΚΑΦΟΣ SONAR
Το SONAR είναι ένα σκάφος με 
σταθερή καρίνα και δύο πανιά, τη 
μαΐστρα και το φλόκο. Σχεδιάστηκε 
τη δεκαετία του ’80 από τον Bruce 
Kirby και ήταν το αποτέλεσμα μιας 
ιδέας που είχε ως στόχο να 
δημιουργήσει ένα σκάφος που 
διακρίνεται για την ταχύτητα του, την 
ασφάλεια που παρέχει στους 
ιστιοπλόους, την άνεση του αλλά και 
την ευκολία του χειρισμού του. 
Το πλήρωμα αποτελείται από τρία 
άτομα τον κυβερνήτη, το πλήρωμα
που ρυθμίζει την μαΐστρα και το 
πλήρωμα που ρυθμίζει τον φλόκο, 
Αποτελεί πλέον ένα πολύ 
διαδεδομένο σκάφος και μια από τις 
τρεις κατηγορίες με τις οποίες 
αγωνίζονται οι αθλητές και αθλήτριες 
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. 



ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA SONAR

Ολικό Μήκος  7m
Μήκος Ισάλου  6.m
Πλάτος  2.4m
Βύθισμα 1.2m
Εκτόπισμα  950kg
Έρμα  408kg
Επιφάνεια ιστιοφορίας 23,2m²



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βασίλης Χριστοφόρου
billischristoforu@hotmail.com
6944 909322

Θοδωρής Αλεξάς
alexasth@gmail.com
6947 914191

Αργύρης Νοτάρογλου
stromeros@yahoo.gr


