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Ένα πολύ σημαντικό προπονητικό καμπ διεξάγεται αυτές τις ημέρες στον Ν.Ο. 

Πάρου. Αφορά την κατηγορία ILCA 4 και εντάσσεται στην σειρά των καμπ που 

διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε ομίλους της Περιφέρειας 

υλοποιώντας την βασική της αρχή που είναι η ανάδειξη ταλέντων και 

Ολυμπιονίκες από την Περιφέρεια με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος 

Αντζελες. 

 

Στο καμπ λαμβάνουν μέρος 32 αθλητές και αθλήτριες από τους Ν.Ο. Πάρου, 

Ν.Ο. Σύρου, Ν.Ο. Σαντορίνης, Μ.Ε.Α.Σ. Αντιπάρου «ΩΛΙΑΡΟΣ» και Ν.Ο. 

Νάουσας Πάρου «ΝΑΙΑΣ».  

 

Υπεύθυνος του καμπ είναι ο τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων των 

ολυμπιακών κατηγοριών Κρίστιαν Ρασμούσεν, ενώ τεράστια είναι η βοήθεια 

του τεχνικού συμβούλου της ΕΙΟ Ολυμπιονίκη μας Τάσου Μπουντούρη. 

Συμμετέχουν και οι προπονητές  Γιάννης Γρυπάρης, Σταυρούλα Θεοχάρη, 

Γιάννης  Καλαμπαλίκης και Ζανέτος Μαλατέστας . 

 

Ο Κρίστιαν Ρασμούσεν είναι πολύ ευχαριστημένος και δήλωσε:« Το πρώτο που 

με ικανοποιεί είναι ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία με τα παιδιά τα οποία 

διψούν να μάθουν και έχουν την βοήθεια των προπονητών τους. Διαθέτουμε 

καλούς προπονητές και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το αύριο της 

ιστιοπλοΐας.  



 

 

 

Τα 10 τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στις 

μικρές ηλικίες σε διεθνές επίπεδο. Αυτό έγινε και το τελευταίο δίμηνο με πολλά 

μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το επίπεδο της Ελλάδας 

στις ηλικίες 10 έως 18 χρόνων είναι απίθανο. Υπάρχουν πολλά ταλέντα που 

πρέπει να αξιοποιηθούν. Το στοίχημα είναι η ηλικιακή ομάδα 18 με 25, διότι σε 

όλο τον κόσμο έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι αθλητές να χάνονται για 

διάφορους λόγους. Σε αυτό πρέπει να ρίξουμε το βάρος με ειδικά προγράμματα 

που απαιτούν τη συνεργασία όλων». 

 

Από τη μεριά του ο πολύπειρος Τάσος Μπουντούρης σχολίασε: «Η άποψή μου 

είναι ότι η Περιφέρεια είναι γεμάτη ταλέντα. Ίσως περισσότερα και από το 

κέντρο. Ο λόγος που είμαι εδώ στην Πάρο είναι να βρίσκομαι δίπλα στα παιδιά, 

να τους μιλώ για το άθλημά μας, για τις ιδιαιτερότητές του, την ομορφιά του και 

φυσικά το πώς θα γίνουν πρώτα πραγματικοί ιστιοπλόοι και μετά πρωταθλητές 

και Ολυμπιονίκες. Και η κάθε λεπτομέρεια έχει τη σημασία της. Από τις ώρες 

και τις μεθόδους προπόνησης μέχρι την ετοιμασία του σκάφους και φυσικά την 

αγωνιστική συμπεριφορά στους αγώνες. 

 

Κάνουμε δύο μήτινγκ την ημέρα και βλέπω με χαρά ότι τα παιδιά με αφοσίωση 

ακούνε τους προπονητές τους και δουλεύουν σωστά. Το μέλλον τους ανήκει. 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο για εμένα από το να ανακαλύπτω ταλέντα και 

να τα βοηθώ να βρουν τον αθλητικό τους δρόμο. Σε συνεργασία με την 

Ομοσπονδία έχουμε φτιάξει ένα καταπληκτικό βίντεο με μεγάλες ελληνικές 

επιτυχίες, το δείχνουμε στους αθλητές μας και ενθουσιάζονται με αυτά που 

βλέπουν. Το όνειρό τους είναι μια ημέρα και αυτοί να ανέβουν στο βάθρο και 

να  σηκώσουν ψηλά την ελληνική σημαία. Κάποιοι από αυτούς θα τα 

καταφέρουν, διότι το αξίζουν και μπορούν».  

 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες στο site της ΕΙΟ  https://www.eio.gr 
https://www.facebook.com/HellenicSailingFederation 
https://twitter.com/SAILING_FEDERAT 
https://www.instagram.com/hellenic_sailing_federation 
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