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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Τα παιδιά του ανέμου”

Με επιτυχία και πλήθος κόσμου η προβολή του ΝΟΤΚ "Τα παιδιά του ανέμου" 
του Παύλου Τριποδάκη στον Κινηματογράφο "ΚΑΛΥΨΩ".

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου Καλλιθέας 
“ΚΑΛΥΨΩ” πραγματοποιήθηκε η προβολή του μοναδικού ντοκιμαντέρ “Τα 
παιδιά του ανέμου” του Παύλου Τριποδάκη που διοργάνωσε ο Ναυταθλητικός 
Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας την Κυριακή 10 Μαΐου στις 8 το βράδυ, υπό την 
αιγίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Καλλιθέας Γιώργος Κυριακόπουλος χαιρετίζει την προβολή

Περισσότεροι από 400 θεατές χειροκρότησαν ασταμάτητα με αίσθημα 
συγκίνησης και υπερηφάνειας τους συντελεστές του μοναδικού ντοκιμαντέρ 
“Τα παιδιά του ανέμου” και  “τα παιδιά του ΝΟΤΚ”… τη Χρυσή Ολυμπιονίκη 
του ΝΟΤΚ Σοφία Μπεκατώρου και τον Ολυμπιονίκη με πρόκριση για το Ρίο 
και 1ο στην παγκόσμια κατάταξη της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
Βύρωνα Κοκκαλάνη καθώς με τα αγωνιστικά πλάνα του αθλητή ξεκίνησε και 
έκλεισε η ταινία.
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Ο Ολυμπιονίκης του ΝΟΤΚ με πρόκριση για το Ρίο και 1ος στην παγκόσμια κατάταξη της  
Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Βύρωνας Κοκκαλάνης, χαιρετίζει την προβολή με  

την έφορο Δημοσίων Σχέσεων του ΝΟΤΚ Κέλυ Παυλίδου.

Στο ωριαίο ντοκιμαντέρ για το χτες και το σήμερα της ελληνικής ιστιοπλοΐας 
όπου ο κινηματογραφιστής Τριποδάκης ακολούθησε επί πέντε μήνες τα μέλη 
της εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας καταγράφοντας την καθημερινότητά τους, τον 
κόπο τους, τα παράπονά τους και βέβαια τις πολλές επιτυχίες που έχουν 
έρθει σε αυτό το διάστημα, έδωσαν το παρών ο Δήμαρχος Καλλιθέας 
Δημήτρης Κάρναβος, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιθέας Γιώργος Κυριακόπουλος και 
Άννα Πάσχου-Γιαννάκου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κουτσογιάννης, ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, ο 
πρώτος Χρυσός Ολυμπιονίκης στην Ελλάδα το 1960 στην Ρώμη Οδυσσέας 
Εσκιτζόγλου, παγκόσμιοι και πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές και πρόεδροι των 
ελληνικών κλάσεων στην ιστιοπλοΐα.

Ο Τριποδάκης, που όπως με αφοπλιστική ειλικρίνεια έχει παραδεχθεί 
“παρασύρθηκε από τους πρωταγωνιστές και αφέθηκε στην αλήθεια τους”, 
κατέγραψε όχι τόσο τον τελικό προορισμό των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών 
ιστιοπλόων, τη διάκριση - αν και αυτή ποτέ δεν έλειψε σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Μέσα από την αφήγηση του Αντώνη Μπουγιούρη και της μαρτυρίας 
κορυφαίων Ελλήνων ιστιοπλόων, ανέδειξε κυρίως το κίνητρό τους, την αγάπη 
για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα, το μακρύ ταξίδι της προσωπικής 
προσπάθειας, των κόπων, των θυσιών, των προκλήσεων και των 
καθημερινών πρακτικών δυσκολιών μέχρι την ημέρα της διοργάνωσης, του 
όποιου παγκόσμιου ή άλλου πρωταθλήματος και φυσικά των Ολυμπιακών, 
της κορυφαίας έκφρασης αθλητικού συναγωνισμού.
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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος με τον πρόεδρο  
του ΝΟΤΚ και Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Παντελή Παυλίδη  

και τον 3ο παγκόσμιο πρωταθλητή στα 470 Παύλο Καγιαλή. 

Ο πρώτος χρυσός  Ολυμπιονίκης στην Ελλάδα το 1960 στην Ρώμη Οδυσσέας  
Εσκιτζόγλου με τον πρόεδρο του ΝΟΤΚ και Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής  
Ομοσπονδίας Παντελή Παυλίδη και την έφορο Δημοσίων Σχέσεων του ΝΟΤΚ Κέλυ  

Παυλίδου.
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Στέκεται εκεί που σκάει το κύμα, δίπλα στη μικρή της κόρη που μόλις αρχίζει 
να επιπλέει, η Σοφία Μπεκατώρου του ΝΟΤΚ και εξομολογείται: “Προσπαθώ 
να σου εξηγήσω… Δεν είναι το Χρυσό μετάλλιο. Αυτό το βλέπουν όλοι. Όταν 
τα πράγματα πηγαίνανε άσχημα, όταν υπήρχε ένας τραυματισμός και όλοι 
σου λέγανε δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρεις να επανέλθεις. Κι όταν εσύ δεν 
τους ακούς και κλείνεις απλά τα αυτιά σου. Αυτό είναι το μετάλλιο”.

Οι δυο Ολυμπιονίκες του ΝΟΤΚ, η χρυσή Σοφία Μπεκατώρου και ο Βύρωνας  
Κοκκαλάνης.

Αυτή είναι ίσως και η σημαντικότερη συνεισφορά του ντοκιμαντέρ για τον 
κόσμο της ιστιοπλοΐας, του αθλητισμού αλλά και για τη χώρα ευρύτερα: οι 
εικόνες, τα βλέμματα και ο λόγος των αθλητών – νεώτερων αλλά και 
παλαιότερων – που σε πείσμα των όποιων εμποδίων αλλά και των άνισων 
συνθηκών σε σχέση με το διεθνή συναγωνισμό, αγωνίζονται και νικούν, 
καταγράφουν την αισιοδοξία, την πίστη τους αλλά και την προσήλωσή τους 
στο στόχο. Η δύναμη, το μεγαλείο της ψυχής μέσα από τα λόγια του Νίκου 
Κακλαμανάκη: “Αν τα κίνητρά σου είναι αγνά και η θέλησή σου ξεπερνά την 
ικανότητά σου, τίποτα δε μπορεί να σε σταματήσει”.

Τελικά, ο σκηνοθέτης και οι πρωταγωνιστές της ταινίας “Τα παιδιά του 
ανέμου”, καταφέρνουν να μετατρέψουν μια έτσι κι αλλιώς μοναδική ταινία για 
την ελληνική αγωνιστική ιστιοπλοΐα, σ’ ένα παράλληλο σχόλιο για τη δύναμη 
της ψυχής και της θέλησης, την αξία της αγάπης για αυτό που κάνεις και τη 
δύναμη ενός προσωπικού και αρκετές φορές μοναχικού αγώνα. Ενός αγώνα 
που όπως “σοφά” σημειώνει ο Θοδωρής Αλεξάς δε μπορεί παρά να είναι 
μονόδρομος:

«Εμείς οι αθλητές με αναπηρία θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα…. Κάνουμε 
αυτό που αγαπάμε. Η ζωή είναι έξω…. Οι πλευρές είναι δύο: τα σκουπίδια ή η 
θάλασσα. Διαλέγεις….»
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Ο πρώτος Χρυσός Ολυμπιονίκης στην Ελλάδα το 1960 στην Ρώμη Οδυσσέας  
Εσκιτζόγλου χαιρετίζει την προβολή με τον σκηνοθέτη της ταινίας Παύλο Τριποδάκη και  

την έφορο Δημοσίων Σχέσεων του ΝΟΤΚ Κέλυ Παυλίδου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος χαιρετίζει την  
προβολή.
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Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος, η αντιδήμαρχος Καλλιθέας Άννα Πάσχου -  
Γιαννάκου, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο, τον  
πρόεδρο του ΝΟΤΚ και Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Παντελή  
Παυλίδη, την έφορο Δημοσίων Σχέσεων του ΝΟΤΚ Κέλυ Παυλίδου και τον Ολυμπιονίκη  

του ΝΟΤΚ με πρόκριση για το Ρίο και 1ο στην παγκόσμια κατάταξη της Παγκόσμιας  
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Βύρωνα Κοκκαλάνη. 
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