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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 
 

  Στην αρχαιότητα η ιστιοπλοΐα χρησιμοποιούταν ως μέσο μεταφοράς, αλλά σε 
κάποιες αναφορές γίνεται λόγος και για αγώνες ιστιοπλοΐας. Ο ιστορικός 
Παυσανίας αναφέρει στα «Κορινθιακά» ότι κατά τον 2ον π.Χ. αιώνα στην 
Ερμιόνη στο ναό της Αφροδίτης, γίνονταν κολυμβητικοί και ιστιοπλοϊκοί 
αγώνες προς τιμή του Διονύσου Μελαναίγιδος. 
 
    Ωστόσο σαν αγώνισμα οι απαρχές της βρίσκονται στα μέσα του 17ου 
αιώνα. Η εμφάνιση του αθλήματος έγινε την εποχή εκείνη στην Ολλανδία, 
αλλά άρχισε να αναπτύσσεται στην Αγγλία. Ο βασιλιάς Κάρολος ο δεύτερος 
ήταν εξόριστος στην Ολλανδία, όταν ήρθε σε επαφή με το άθλημα το οποίο 
λάτρεψε. Αμέσως το μετέφερε στην πατρίδα του και άρχισε να διαδίδεται στον 
κόσμο με την ονομασία γιότινγκ (yaghting)  
 
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  
 
    Η ιστιοπλοΐας πρωτοεμφανίστηκε σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1900 στο Παρίσι 
αποσπώντας αρνητικά σχόλια. Επανήλθε το 
1908 και από τότε βρίσκεται ανελλιπώς στο 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.  
 

    Στους πρώιμους Ολυμπιακούς Αγώνες, η 
ιστιοπλοΐα κυριαρχούταν από αγώνες με 
μεγάλα σκάφη των οποίων τα πληρώματα 
έφταναν μέχρι και τα 12 άτομα, ενώ οι 
νικητές κρίνονταν ανάλογα με τους 
βαθμούς ποινής. Από το 1924, η τάση ήταν 
να διεξάγονται οι αγώνες με ολοένα και 
μικρότερα σκάφη με μικρότερα φυσικά 
πληρώματα.  
 
     Τα τελευταία 20 χρόνια, οι δοκιμές 
στους εξοπλισμούς έχουν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία νέων σκαφών στα οποία 
αντανακλώνται οι εξελίξεις του αθλητισμού. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μόνο ένα αγώνισμα (Yngling), είχε 
πλήρωμα τριών ατόμων, ενώ πέντε αγωνίσματα είχαν πλήρωμα ένα μόνο 
άτομο. 
 
   Πλέον, τα σκάφη αποτελούν ένα μίγμα ανάμεσα στις κατηγορίες με μεγάλη 
ιστορία, όπως τα Star και τα Finn και σε αυτές στις οποίες αντανακλώνται το 
σχέδιο και η εξέλιξη της τεχνολογίας όπως τα 49ers. 
 



Οι γυναίκες επιτρεπόταν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τους 
άντρες, αλλά το 1988, δημιουργήθηκαν ξεχωριστά αγωνίσματα μόνο για 
γυναίκες. 
 
KANONIΣΜΟΙ 
 
H διαδρομή της Ολυμπιακής κούρσας είναι ένα νοητό τραπέζιο με έξι τμήματα 
ή μία ευθεία την οποία τα σκάφη διατρέχουν πέντε φορές πάνω - κάτω, 
δηλαδή όρτσα (κόντρα στον άνεμο) και πρίμα (με τον άνεμο πίσω). Tο τελικό 
σημείο κάθε τμήματος ορίζεται από μια σημαδούρα. Tα σκάφη περνούν τις 
σημαδούρες διαδοχικά και κάθε σημαδούρα πρέπει να περνιέται από τη σωστή 
πλευρά. 
 
Οι κούρσες είναι προγραμματισμένες να διαρκούν από 30 ως 75 λεπτά, 
ανάλογα με το αγώνισμα. Οι βαθμοί δίνονται ανάλογα με τη θέση που 
καταλαμβάνει το σκάφος σε κάθε μια από τις δέκα ιστιοδρομίες. 
   
Τα δέκα σκάφη με τις καλύτερες θέσεις σε όλες τις ιστιοδρομίες, συμμετέχουν 
σε έναν τελικό αγώνα, τον Αγώνα Μεταλλίου. Σε αυτόν οι βαθμοί μετρούν 
διπλοί και προστίθενται στους προηγούμενους δέκα με τα τρία κορυφαία 
πληρώματα να ανεβαίνουν στο βάθρο. 
 
Εάν στην τελική βαθμολογία υπάρξει ισοπαλία, τότε το χρυσό μετάλλιο 
κατακτά το σκάφος που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στον Αγώνα Μεταλλίου. 
 
Αν ο Αγώνας Μεταλλίου για κάποιο λόγο δεν ολοκληρωθεί, τότε το χρυσό 
μετάλλιο κατακτά το σκάφος που ήταν πρώτο στους δέκα προκριματικούς 
αγώνες. Αν κάποιο σκάφος δεν καταφέρει να ξεκινήσει μέχρι και τέσσερα 
λεπτά μετά την έναρξη της κούρσας ακυρώνεται. 
 
Θέση Χώρα Χρυσά Ασημένια Χάλκινα
1 Μ. Βρετανία 20  13 10 
2 ΗΠΑ  18 22 17 
3 Νορβηγία 17 11 4 
4 Γαλλία 12 10 12 
5 Δανία 11 8 6 
6 Σουηδία 10 12 11 
7 Ισπανία 10 4 1 
8 Νέα Ζηλανδία 6 4 5 
9 Βραζιλία 6 2 6 
10 Αυστραλία 5 3 8 
11 Ολλανδία 4 5 5 
12 Σοβιετική Ένωση 4 5 2 
13 Γερμανία 3 4 2 
14 Αυστρία 5 3 8 
15 Ιταλία 3 2 7 
16 Ελλάδα 3 2 1
17 Βέλγιο 2 4 2 
18 Δυτική Γερμανία 2 2 4 
19 Ανατολική Γερμανία 2 2 2 
20 Φινλανδία 2 1 6 
21 Μικτές ομάδες 2 0 0 
22 Ουκρανία 1 2 2 
23 Ελβετία 1 2 1 



24 Γερμανία 1 1 1 
25 Μπαχάμες 1 0 1 
26 Ισραήλ 1 0 1 
27 Πολωνία 1 0 1 
28 Χονγκ Κονγκ 1 0 0 
29  

Αργεντινή  
0 4 3 

30 Καναδάς 0 3 6 
31 Πορτογαλία 0 2 2 
32 Κίνα 0 2 0 
33 Ιαπωνία 0 1 1 
34 Ρωσία 0 1 1 
35 Ολλανδικές Αντίλες 0 1 0 
36 Κούβα 0 1 0 
37 Τσεχία 0 1 0 
38 Ιρλανδία 0 1 0 
39 Παρθένοι Νήσοι 0 1 0 
40 Εσθονία 0 0 2 
41 Ουγγαρία 0 0 1 
42 Σλοβενία 0 0 1 
     

 

ΤΥΠΟΙ ΣΚΑΦΩΝ 

Φινν (Finn)

Μήκος 4,5 μ., πλάτος 1,3 μ., ένα πανί επιφάνειας 10μ2. Είναι για 
έναν αθλητή και αυτό το σκάφος είναι ολυμπιακή κλάση από το 
1952. Πανελληνιονίκης 1991 και 1992 ήταν ο Αρμάντο Ορτολάνο 
του ΝΟ Καλαμακίου. Καλύτερη ελληνική επίδοση ήταν το αργυρό 
μετάλλιο του Ηλία Χατζηπαυλή στο Κίελο της Γερμανίας στους 
Ολυμπιακούς αγώνες του 1972. 

Λέχνερ (Lechner) Α390

Μήκος 3,9 μ., πλάτος 0,6 μ., ένα πανί επιφάνειας 7,3 μ2. Είναι για 
έναν αθλητή και είναι ολυμπιακή κλάση από το 1988. 
Πανελληνιονίκης για το 1991 και 1992 ήταν ο Νίκος Κακλαμανάκης 
του ΝΟ Βουλιαγμένης. Καλύτερη ελληνική επίδοση έχει ο ίδιος 
αθλητής με την ένατη θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες της 
Βαρκελώνης. Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ατλάντα ο 
Κακλαμανάκης κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και στου Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας το ασημένιο. Το Lechner αντικαταστάθηκε με το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:US_Sailing_Team1.jpg


σκάφος RS:X της Neil Pryde με το οποίο θα διαγωνίζονται οι αθλητές 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου Official Website - Beijing 
2008

Γιούρο (europe)

Μήκος 3,4 μ., πλάτος 1,4 μ. μ' ένα πανί και επιφάνεια 7,1 μ2. Είναι 
για έναν αθλητή και έχει γίνει ολυμπιακή κλάση από το 1989. 
Πανελληνιονίκης για το 1992 ήταν η Νικολέτα Δεληγιάννη του ΟΦΘ 
Θεσσαλονίκης. 

Σταρ (star)

Ο τύπος του είναι σταθερής καρένας, έχει μήκος 6,92 μ., πλάτος 
1,74 μ., δύο πανιά με επιφάνεια 26,9 μ2. Το πλήρωμά του είναι δύο 
άτομα και είναι ολυμπιακή κατηγορία από το 1932. Πανελληνιονίκης 
για το 1992 ήταν ο Ζακ Κιοσέογλου με πλήρωμα το Δημήτρη 
Μπούκη. Καλύτερη ελληνική επίδοση είναι των Χατζηπαυλή, 
Πελεκανάκη με την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος 
Άντζελες το 1984. 

470

Μήκος 4,7 μ., πλάτος 1,7 μ., τρία πανιά με επιφάνεια 12,7 μ2. Είναι 
για δύο άτομα και έχει γίνει ολυμπιακή κατηγορία από το 1976. 
Πανελληνιονίκες για το 1991 και το 1992 ήταν οι Πασχαλίδης- 
Ζαμπέτογλου του ΝΑΟΚΘ. Από το 1996 ως το 2003 πρωταθλητές 
Ελλάδας αναδείχθηκαν συνεχόμενα οι Ανδρέας Κοσματόπουλος και 
Κώστας Τριγκώνης του ΝΟΘ. Το 1995 οι Κοσματόπουλος Τριγκώνης 
αναδείχθηκαν παγκόσμοι πρωταθλητές στην κατηγορία ανδρών και 
ήταν 2οι το 2002. Από το 2000 ως το 2003 οι Σοφία Μπεκατώρου 
και Αιμιλία Τσουλφά κατεκτησαν τον παγκόσμιο τίτλο στις γυναίκες 
κλείνωντας την ξέφρενη πορεία τους με το χρυσό μετάλλιο στους 
Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας. 

Σόλιγκ (soling)

Τύπος σταθερής καρένας, με μήκος 8,2 μ., πλάτος 1,9 μ., τρία πανιά 
με επιφάνεια 21,6 μ2. Είναι σκάφος για τρία άτομα και έχει γίνει 
ολυμπιακή κατηγορία από το 1972. Καλύτερη επίδοση ήταν το 
χάλκινο του Τάσου Μπουντούρη με πλήρωμα τους Τάσο Γαβριήλη 
και Άρη Ραπανάκη στην Ολυμπιάδα της Μόσχας το 1980. 

Φλάινγκ ντάτσμαν (flying dustman)

Μήκος 6,05 μ., πλάτος 1,7 μ., τρία πανιά με επιφάνεια 18,1 τ.μ. 
Είναι σκάφος για δύο άτομα και έχει γίνει ολυμπιακή κατηγορία από 
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το 1960. Στη χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια κανείς δεν 
ασχολείται μ' αυτό το σκάφος. 

Τορνέιντο (tornado)

Τύπος καταμαράν. Μήκος 6,09 μ., πλάτος 3,02 μ., δύο πανιά με 
επιφάνεια 20,4 μ2. Είναι για δύο άτομα και έχει γίνει ολυμπιακή 
κατηγορία από το 1976. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια 
για να ασχοληθούν κάποιοι Έλληνες αθλητές. Αυτή τη στιγμή η 
Ελλάδα έχει ένα από το πιο αξιόμαχα πληρώματα στον κόσμο 
αποτελούμενο από τους Ιορδάνη Πασχαλίδη και Κώστα Τριγκώνη 
αθλητές του Ν.Ο.Θεσσαλονίκης 

 

Λέιζερ στάνταρντ (laser standard)

Μήκος 4,2 μ., πλάτος 1,4 μ., μ' ένα πανί με επιφάνεια 7,1 μ2. Είναι 
για ένα άτομο. Πανελληνιονίκης 1991 ήταν ο Δημήτρης Θεοδωράκης 
του ΝΑΟΒ και το 1992 ο Νίκος Νικολτσούδης του ΑΝΟΓ. Καλύτερες 
επιδόσεις η πέμπτη θέση του Θεοδωράκη στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του 1991 στο Πόρτο Καρρά. Στην ίδια διοργάνωση ο 
Νικολτσούδης είχε έλθει εκτός. Μ' αυτό το σκάφος είναι μεγάλες οι 
διακρίσεις του Αιμιλίου Παπαθανασίου του Ολυμπιακού, με 
μεγαλύτερη το χρυσό μετάλλιο στο Τσεσμέ της Τουρκίας.Την 
καλύτερη επίδοση σε Ολυμπιακούς Αγώνες την πέτυχε στο Σιδνευ ο 
Αντώνης Μπουγιούρης. 

Λέιζερ ράντιαλ (laser radial)
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Μήκος 4,2 μ., πλάτος 1,4 μ., ένα πανί με επιφάνεια 5,7 μ2. Είναι για 
έναν αθλητή. Πανελληνιονίκης 1992 στα αγόρια ήταν ο Αντώνης 
Λογοθέτης του ΑΝΟΓ και στα κορίτσια η Μαρία Μυλωνά του ΝΟΠΦ. 
Καλύτερη επιτυχία το χρυσό μετάλλιο της Μαρίας Βλάχου στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1991 στο Πόρτο Καρράς. Εκείνη τη 
χρονιά το πανελλήνιο πρωτάθλημα κατέκτησε η Ουρανία Φλαμπούρη 
του ΝΟΒΑ. 

Όπτιμιστ (optimist) 

Μήκος 2,3 μ., πλάτος 1,13 μ., ένα πανί με επιφάνεια 3,5 μ2. Είναι 
για ένα νεαρό αθλητή. Πανελληνιονίκης 1991 ήταν ο Γιώργος 
Κουτουμάνος του ΑΝΟΓ και το 1992 η Κατερίνα Γιακουμίδου του 
ΑΝΟΓ. Καλύτερη επίδοση ήταν η έβδομη θέση του Τσουκάτου στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1986. 

420 

Μήκος 4,2 μ., πλάτος 1,9 μ., τρία πανιά με επιφάνεια 10,2 μ2. Είναι 
σκάφος για δύο άτομα. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα το 1991 πήραν 
οι Ν. Ζαπονίδης - Θ. Παρούσης του ΙΟΘ και του ΝΟΑ. 

Λάιτινγκ 

Μήκος 5,2 μ., πλάτος 2,0 μ., τρία πανιά με επιφάνεια 16,4 μ2. Είναι 
για τρία άτομα. Μόνιμος πρωταθλητής Ελλάδας είναι ο Γιώργος 
Ανδρέαδης του ΝΟΕ, ο οποίος ήταν πέμπτος στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του 1989. 

5124 

Τύπος σταθερής καρένας, μήκος 7,3 μ., πλάτος 2,7 μ., τρία πανιά με 
επιφάνεια 24,2 μ2. Το πλήρωμα είναι τέσσερις μέχρι έξι αθλητές. Και 
σε αυτή την κατηγορία μόνιμος πρωταθλητής Ελλάδας είναι ο 
Γιώργος Ανδρεάδης ο οποίος έχει στεφθεί και πρωταθλητής Ευρώπης 
το 1987. 

49er 
 
To 1997 Διεθνής Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας υιοθέτησε το 49er ως σκάφος 
υψηλών επιδόσεων μικτού πληρώματος. Είναι η εξέλιξη του σκιφ 18 ποδιών 
του Σίδνεϊ και είναι σχεδιασμένο για ιστιοπλοΐα μεγάλων ταχυτήτων. Το 49er 
μπορεί να φτάσει και πάνω από 25 κόμβους.  
 
RS:X 
 
H συγκεκριμένη κατηγορία είναι η συνέχεια της ιστιοσανίδας, αλλά πλέον 
βρίσκεται πιο κοντά στα πρότυπα του windsurf αναψυχής. Φυσικά βρίσκεται 



μέσα στα πλαίσια της Ολυμπιακής ρεγκάτας που προϋποθέτει σκάφη που 
πλέουν μεταξύ 3ων και 30 κόμβων.  
 
Yngling 
 
Η Ολυμπιακή καρίνα που αποτελείται από τρεις 
αθλήτριες σχεδιάστηκε το 1961 από τον Γιαν Λινγκε. 
Το Ίνκλγινγκ, έχει το ίδιο λείο κουφάρι με το Σόλινγκ, 
αλλά πιο ανταποκρινόμενο τιμόνι. Δεν είναι τόσο 
γρήγορο όσο το Σόλινγκ, αλλά είναι πιο ευέλικτο και 
πιο ευκίνητο. Στρίβει πιο γρήγορα και σε μικρότερη 
απόσταση και ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το βάρος του πληρώματος. Το 
Ίνγκλινγκ μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας συνδυασμός προγραμματικής 
λέμβου και καρίνας σχεδιασμένης για ελαφριά πληρώματα. Έκανε ντεμπούτο 
στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.  

Να σημειωθεί ότι τα πανιά ονομάζονται μαΐστρα, φλόκος και μπαλόνι 
και είναι τα ίδια για όλες τις κλάσεις. 

 
Η ιστιοπλοΐα στη χώρα μας έχει εξαπλωθεί λόγω των μοναδικών 
γεωγραφικών και μετεωρολογικών πλεονεκτημάτων της, γι' αυτό και 
η Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Κάθε 
χρόνο η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει πολλούς μεγάλους 
διεθνείς αγώνες, στους οποίους οι αθλητές μας πάνε αρκετά καλά. 

Λίστα Αγωνισμάτων  
 
Στο πρόγραμμα των 29ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου 
υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες ιστιοπλοΐας:  
 
Κατηγορίες Ανδρών 
 
- 470 (λέμβος πλήρωμα δύο ατόμων) 
- Laser (λέμβος με πλήρωμα ένα άτομο) 
- RS:X (ιστιοσανίδα, ένα άτομο) 
- Star  

Κατηγορίες Γυναικών  
 
- 470 (λέμβος πλήρωμα δύο ατόμων) 
- Laser Radial (λέμβος πλήρωμα ένα άτομο) 
- RS:X (ιστιοσανίδα, ένα άτομο) 
- Yngling  
 
Μικτή 
 
- 49er 
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- FINN 
- Tornado  
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