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Το www.enet.gr 
άλλαξε. 
 
Το Web site της Ελευθεροτυπίας και της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας άλλαξε 
και βρίσκεται στη διεύθυνση www.enet.gr. 
 
Στο παρόν site βρίσκεται μόνο το αρχείο των εκδόσεων από τις αρχές του 
2001 ως και τις 30 Μαρτίου 2009. 

 
 

«Ανοιχτά πανιά» για τους Ελληνες 
αναπήρους 
 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη: «Δίπορτο» εισόδου εντός λίγων 
ημερών της ιστιοπλοΐας, στην «κοινότητα» των Ελλήνων 
αναπήρων. Για πρώτη φορά στα εγχώρια χρονικά... 
 
Κομιστής-πρωταγωνιστής της νέας 
δυνατότητας, η Sailability 
(Ιστιοπλοΐα για όλους), διεθνής 
οργάνωση που 'χει μετουσιώσει το 
όνειρο της ανοιχτής θάλασσας σε 
πραγματικότητα για χιλιάδες ανά 
τον κόσμο «ειδικούς» ιστιοπλόους. 

Συμπρωταγωνιστές: Το Ιδρυμα 
Προσπελάσιμων Λέμβων (ADF) που προωθεί 
τη φιλοσοφία «Sailability» παντού ανά τον 
κόσμο και τα μοναδικά Ιστιοπλοϊκά Συστήματα 
Προσπελάσιμων Λέμβων Μελβούρνης που 
διαθέτουν ως απαραίτητες τεχνικές 
προδιαγραφές. Αυτές που επιτρέπουν τη 
χρήση σε όλους, με ελάχιστη εκπαίδευση και 
ανεξαρτήτως συνθηκών. 
 
Ορτσα τα πανιά λοιπόν, αρχής γενομένης από τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Πειραιά 
στο Μικρολίμανο (Σαββατοκύριακα 21-22, 28-29 Ιούνη) και -στη συνέχεια- 
τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Θεσσαλονίκης (Σαββατοκύριακο 5-6 Ιούλη). Εκεί όπου 
δύο Αυστραλοί εθελοντές, ζωντανά παραδείγματα της «Ιστιοπλοΐας για όλους» 
-μαζί τους τρεις σύγχρονες προσπελάσιμες λέμβοι μεταφερθείσες από την 
πατρίδα τους- θα απευθύνουν σε όλους την πρόσκληση-πρόκληση του 
ανοιχτού πελάγους. «Δεν θα μείνει αναπάντητη ούτε μία στο εκατομμύριο», 
μας διαβεβαιώνει ο ιθύνων νους τού προς δημιουργίαν Sailability Hellas, 
τετραπληγικός Παναγιώτης Τσίγκανος (μια απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
πλευράς του μέσω Διαδικτύου ήταν αυτή που οδήγησε τα πράγματα σε 
πλεύση!), που, δικαιωμένος πλέον, δεν φείδεται ευχαριστιών: «Χρωστάμε 
πολλά στους εδώ ναυτικούς ομίλους που πρόσφεραν τους χώρους τους δίχως 
τον παραμικρό ενδοιασμό». «Και θα συνεχίσουμε για όσο μας ζητηθεί. Η 
ιστιοπλοΐα για εμάς, πάνω απ' όλα, είναι κοινωνική προσφορά», πιστοποιεί από 
τη δική του πλευρά ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά, Νίκος 
Καραγεωργίου. Αλληλεγγύη μέχρι τέλους... 
 
Και με το τέλος των επιδείξεων τι; Sailability τέλος; 
 
«Το αντίθετο. Sailability... αρχή», εξηγεί ο σύμβουλος Ειδικής Αγωγής του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Βασίλης Κουρμπέτης, ολοκληρωτικά εμπνευσμένος 
-ιστιοπλόος άλλωστε και ο ίδιος- από τις διανοιγόμενες προοπτικές. «Εχουμε 
ήδη επεξεργαστεί τη νομική σύσταση του Sailability Hellas, έχουμε ήδη 
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ξεκινήσει την ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με επιστήμονες, εκπαιδευτικούς 
και επιχειρηματίες, ώστε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του, βλέπουμε -
κοντολογίς- μακριά. Τώρα που ο άνεμος είναι ούριος, δεν θα μας σταματήσει 
τίποτε...». 
 
Με τα σημάδια στον ορίζοντα κάτι παραπάνω από ευοίωνα. Ηδη 
Ελληνοαυστραλοί επιχειρηματίες, πεπεισμένοι για τη βιωσιμότητα του 
ελληνικού Sailability, έχουν προχωρήσει στη χρηματοδότηση του απαραίτητου 
εξοπλισμού (10 λέμβοι, 5 για Αθήνα και 5 για Θεσσαλονίκη), που θα 
μεταφερθεί στη χώρα μας με την έναρξη της παραολυμπιακής χρονιάς. Και 
όπως όλα δείχνουν, η στιγμή που οι συμπολίτες μας με αναπηρίες θα 
πλεύσουν στα ανοιχτά του ελληνικού πελάγους, δεν είναι μακριά... 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
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