
 

 

 

 

 

 

 

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ολοκληρώθηκε και η 2η ημέρα του Πακγοσμίου πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας της κλάσης 
Tornado που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.  

 Μετά τις δύο κούρσες που έγιναν την Παρασκευή (συνολικά τέσσερις στη διοργάνωση), ο 
Ντάνης Πασχαλίδης με τον Πέτρο Κωνσταντινίδη εξακολουθούν να είναι σταθερά σην 1η 
θέση της γενικής έχοντας τέσσερις συνεχόμενες πρωτιές, με το δίδυμο Αλέξη 
Ταγαρόπουλου – Νίκου Μαύρου να ακολουθεί επίσης σταθερά στη 2η της γενικής 
κατάταξης. Στην 3η θέση πέρασε το πλήρωμα από τη Γερμανία με τους Bob Baier και Marc 
Baier.  

 Οι ιστιοδρομίες της 2ης ημέρας ξεκίνησαν με καθυστέρηση μιας ώρας λόγω χαμηλής 
έντασης ανέμου, ωστόσο οι συνθήκες στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν 
εξαιρετικές με τον άνεμο να ξεκινάει από 10 κόμβους και να φτάνει μέχρι και τους 16.  

Το Ελληνικό δίδυμο που προηγείται μέχρι στιγμής και μάλιστα με εντυπωσιακές κούρσες, ο 
Ντάνης Πασχαλίδης με τον Πέτρο Κωνσταντινίδη μίλησαν στο γραφείο τύπου της 
διοργάνωσης  για τις δύο πρώτες ημέρες των αγώνων.  

Πέτρος  Κωνσταντινίδης: «Το ξεκίνημά μας είναι πολύ καλό με τέσσερις πρωτιές. Έχουμε 
βάλει τον πήχη ψηλά και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Τίποτα δεν έχει 
κριθεί ακόμα. Η 1η θέση είναι ανοιχτή για άλλα δύο πληρώματα εκτός από εμάς. Η 
εμπειρία αυτή για μένα είναι πολύ σπουδαία γιατί μέσα από αυτή την επιλογή του Ντάνη 
στο πρόσωπό μου, θα βγω με πάρα πολλές ιστιοπλοϊκές γνώσεις που θα μου φανούν 
πολύ χρήσμιες για το μέλλον».  

Στο ερώτημα εάν φαντάζεται κάποια στιγμή στο μέλλον τον εαυτό του σε μια ανάλογη 
επιτυχημένη θέση όπως αυτή του Ντάνη Πασχαλίδη ο Πέτρος τόνισε με νόημα: «Η αλήθεια 
είναι πως όλοι κάνουμε όνειρα, όμως στη χώρα που ζούμε δεν είναι εύκολο να 
επιτευχθούν».  

Από τη δική του πλευρά ο Ντάνης Πασχαλίδης δήλωσε: «Η επιλογή του Πέτρου όχι μόνο 
άξιζε αλλά θα μπορούσα να πω και ότι δεν είμαι ο δάσκαλος αλλά ο μαθητής. Έκανα μια 
πολύ καλή επιλογή πληρώματος. Ο Πέτρος μπορεί να είναι μικρός στην ηλικία αλλά έχει 
εμπειρία και διαβάζει πάρα πολύ καλά τον άνεμο. Βλέπει τις αλλαγές και μ έχει βοηθήσει 
πάρα πολύ σ αυτό και είναι σαν να τρέχω με τον Κώστα Τριγκώνη. Αυτό σημαίνει ότι εγώ  

 



  

 

 

 

 

 

 

αφιερώνω πολύ χρόνο στο να πηγαίνει το σκάφος γρήγορα και ο Πέτρος διαβάζει τον 
άνεμο, μου μιλάει για τις αλλαγές και κάνουμε έτσι σωστές επιλογές στον αγώνα».  

Αναφορικά με τον αγώνα μέχρι τώρα ο Ντάνης επισήμανε: 

«Το παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό έχει μεγαλύτερο συναγωνισμό σε σχέση με τα 
προηγούμενα καθώς υπάρχουν 4-5 σκάφη που πιάνουν πολύ υψηλές τααχύτητες. Αυτό 
σημαίνει ότι εύκολα μπορείς εάν κάνεις ένα λάθος να βρεθείς από πρώτος πέμπτος και 
αντίστροφα. Έχουμε καταλάβει πλέον τι γίνεται πάνω στον αγώνα οπότε προσέχουμε 
πάρα πολύ τι κάνουμε και αυτός είναι ο λόγος που δεν μας κόστισαν ακόμα κάποια 
λαθάκια που κάναμε. Έχουν γίνει τέσσερις ιστιοδρομίες και μένουν άλλες έξι οπότε είναι 
νωρίς ακόμα να μιλάμε για τη βαθμολογία. Θέλει πολύ προσοχή. Νομίζω μετά τις δύο 
κούρσες που θα γίνουν αύριο θα μπορούμε να μιλάμε για πιθανότητες και πάλι με 
επιφύλαξη όμως γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας».  

Οι ιστιοδρομιές του Σαββάτου 2 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 3 
το μεσημέρι. 

  

• Φωτογραφίες από τους αγώνες και τα παράλληλα event σε όλη τη διάρκεια του 
Παγκοσμίου πρωταθλήματος θα μπορείτε να προμηθεύεστε από το παρακάτω link: 

                        https://1drv.ms/f/s!AjQVJLW66tXZgtgHIfx-iRDybxw3OQ 

• Σε ότι αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς  για πλάνα από τους αγώνες επικοινωνήστε με 
τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Παγκοσμίου πρωταθλήματος  κ. Κωνσταντίνο 
Τουτσίδη στο τηλ: 6977214983 
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