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ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ 

  

Ημέρα της γυναίκας η αυριανή για την  ιστιοπλοΐα.  Η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία υπό την 

αιγίδα της World Sailing και σε συνεργασία με τον Ναυτικό όμιλο «Ιστιοπλοΐα για 

όλους» διοργανώνει μία πλούσια εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του «Athens 

International Sailing Center» από τις  9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. 

 

Πρόκειται για μία δραση που απευθύνεται σε μαμάδες, κόρες, νεαρές και έφηβες 

γυναίκες (ακόμα και σε γυναίκες με αναπηρία)  με σκοπό να ζήσουν την υπέροχη 

εμπειρία της ιστιοπλοΐας και να τη βάλουν στη ζωή τους. Να εκπαιδευτούν, να 

προπονηθούν και -γιατί όχι - να πάρουν μέρος σε αγώνες και να κερδίσουν 

επιβραβεύοντας επιπλέον τον εαυτό τους με την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής 

τους ευεξίας. 

 

Ο Οκτώβριος είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο Μαστού, 

γι’ αυτό η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στις γυναίκες του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, οι οποίες θα τιμήσουν την εκδήλωση με την παρουσία 

και την συμμετοχή τους. 

 

Θα συμμετέχουν οι συνεργαζόμενοι φορείς HOPE Genesis για την ενημέρωση και την  

ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της υπογεννητικότητας, το Safe Water Sports με 

το εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ασφάλεια στο νερό, η οργάνωση ADHD Hellas με την 

ενημέρωση ευαισθητοποίησης των ατόμων με διάσπαση προσοχής και 

υπερκινητικότητας, η ομάδα Athens Intreprids ατόμων με αναπηρία, η γυναικεία ομάδα 

Πετοσφαίρισης Άρτεμις Κορυδαλλού «Ομάδα και έξω από τις γραμμές» και η 

χορευτική ομάδα της ιστιοπλόου Ειρήνης Κουρούβανη και Αλίν Μπατανιάν με την 

χορογραφία «Περπατώντας με τις παλάμες». 

 

Στόχος της ΕΙΟ είναι η δράση να γίνει θεσμός και να αγκαλιαστεί από κάθε Όμιλο, 

Δήμο και Περιφέρεια της Χώρας. 

 

  

                                    ΦΙΝΑΛE  ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ iQFOiL  

 

Στην τελική του ευθεία βρίσκεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής 

κατηγορίας iQFOiL που διεξάγεται στη Βρέστη της Γαλλίας. 

 



 

 

Στις χθεσινές ιστιοδρομίες ο Βύρωνας Κοκκαλάνης πήγε πολύ καλά στην 9η και την 10η 

του προγράμματος και τερμάτισε 3ος . Στην 11η, όμως, πήρε μαύρη σημαία και 

χρεώθηκε με 39 βαθμούς ποινής, ενώ στην 12η κούρσα κατέλαβε την 33η θέση. Έτσι, με 

149 βαθμούς εξακολουθεί να βρίσκεται στην 80η θέση της γενικής κατάταξης των 164 

σκαφών. Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης τερμάτισε 7, 11, 39 (μαύρη σημαία), 13 και με 127 

βαθμούς είναι 74ος . 

 

Στις γυναίκες έχουν γίνει 13 ιστιοδρομίες και στην 12η η Δανάη Ποντίφηξ τερμάτισε 1η. 

Στις άλλες τρεις της χθεσινής ημέρας ήταν 21η, 19η και 9η αντίστοιχα και με 185 

βαθμούς ειναι 75η μεταξύ 102 σκαφών. Στην κατηγορία U21 βρίσκεται στην 22η θέση. 

Η Μαρίνα Χερουβείμ τερμάτισε 25, 37 (μαύρη σημαία), 29 και 25 αντίστοιχα και με 334 

βαθμούς είναι 100η στη γενική και 33η στα U21. 

  

 

 

                                                                       ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 

 


