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Esquire
EVENT

Corfu Challenge 
2017

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΊΣΤΊΟΠΛΟΪΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΑ MAXI72,
ΈΔΩΣΑΝ ΓΊΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΡΑΝΤΈΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΈΡΚΥΡΑ ΓΊΑ ΈΝΑ 
ΊΣΤΊΟΠΛΟΪΚΟ EVENT ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ ΒΈΛΗΝΈΚΟΥΣ. ΤΟ ESQUIRE 

ΗΤΑΝ ΈΚΈΊ, ΈΠΊΣΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΈΚΛΗΜΈΝΟΣ ΤΗΣ ΔΊΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

ιδανικό σκηνικό για τους 
κορυφαίους: για εκείνους 
που η ιστιοπλοΐα είναι 
πρωταθλητισμός.

> Αυτή ακριβώς η 
αντίληψη ήταν και η 
αιτία για την έμπνευση 
που γεννήθηκε μεταξύ 
δύο καλών φίλων 
με πάθος για την 
αγωνιστική ιστιοπλοΐα. 
Χρειάστηκαν έξι 
χρόνια μέχρι το Corfu 
Challenge, το όραμα 
του Ελληνοαμερικανού 
επιχειρηματία Γιώργου 
Σακελλάρη και του 
Γιώργου Κουρμούζη, 
να μπει στον επίσημο 
χάρτη των κορυφαίων 
παγκόσμιων 
ιστιοπλοϊκών 
διοργανώσεων:  των αγώνων Maxi72 

Class. Στόχος των δύο 
φίλων ήταν να θέσουν 
νέες προκλήσεις στο 
άθλημα, νέες εμπειρίες 
που θα μπορούσαν 
ταυτόχρονα να 
επανασυνδέσουν τη 
σύγχρονη αγωνιστική 
ιστιοπλοΐα με τις 
ιστορικές της ρίζες στην 
Ελλάδα. Ένας αγώνας 
μοντέρνων Αργοναυτών 
πάνω σε αγωνιστικά 
σκάφη κλάσης 
Maxi72, τα κορυφαία 
ιστιοπλοϊκά του πλανήτη 
κατασκευασμένα με 
τεχνολογία αιχμής.

> Το κλειδί ήταν να 
βρεθεί το κατάλληλο 
μέρος. Ο Σακελλάρης, 

ιδιοκτήτης ενός Maxi72 
ο ίδιος, γνώριζε ότι η 
αγωνιστική περίοδος 
των συγκεκριμένων 
σκαφών τελειώνει στη 
Σαρδηνία. Με αυτό το 
δεδομένο, έπρεπε να 
βρεθεί ένα μέρος στη 
Δυτική Ελλάδα ικανό 
να μπορεί να προσφέρει 
τόσο τις υποδομές για 
έναν τέτοιο αγώνα όσο 
και την αγωνιστική 
εμπειρία που τα 
πεπειραμένα πληρώματα 
αποζητούν: καινούρια 
νερά, καλούς ανέμους, 
δύσκολες προκλήσεις. Το 
ένστικτό του τον οδήγησε 
στην Κέρκυρα.

> Το Corfu Challenge 
2017 διήρκεσε από 
τις 3 έως τις 8 Ιουλίου 
και διοργανώθηκε 
υποδειγματικά από 
τη μαρίνα Γουβιών 

σε συνεργασία με την 
International Maxi 
Association (IMA) 
και τη Maxi72 Class. 
Η συμμετοχή στο 
event ήταν ελεύθερη 
για όλα τα σκάφη με 
ισχύουσα πιστοποίηση 
Maxi72, καθώς και για 
τα σκάφη με ισχύουσα 
πιστοποίηση IRC, ενώ το 
event εντάχθηκε επίσημα 
στο Maxi72 Overall 
Trophy του 2017. Με 
έντονες αναφορές και 
συνδέσεις στην ελληνική 
ιστιοπλοϊκή παράδοση, 
στις 7 αγωνιστικές 
αναμετρήσεις του 
1ου Corfu Challenge 
έλαβαν μέρος 5 σκάφη 
κορυφαίων διακρίσεων: 
το αμερικανικό Bella 
Mente του Hap Fauth, το 
ιταλικό Cannonball, το 
Momo του Dieter Schön, 
το αμερικανικό Evniki 
και φυσικά το Proteus 
του Γιώργου Σακελλάρη, 
το οποίο κέρδισε και τον 
τίτλο. Μέγας χορηγός της 
διοργάνωσης ως Official 
Timepiece, η Rolex.

> «Αυτό που έκανε 
το Corfu Challenge 
ξεχωριστό από κάθε άλλη 
regatta ήταν η καρδιά, 
το πάθος και η θερμή 
γενναιοδωρία όλων όσοι 

συμμετείχαν» ανέφερε η 
Κάθυ Σακελλάρη, σύζυγος 
του Γιώργου Σακελλάρη, 
κατά τη διάρκεια 
της απονομής, που 
πραγματοποιήθηκε 
στο Μουσείο Ασιατικής 
Τέχνης στους χώρους 
των Ανακτόρων των 
Αρχαγγέλλου Μιχαήλ 
και Αγίου Γεωργίου στην 
Κέρκυρα, ενώ ο ίδιος 
ο Γιώργος Σακελλάρης 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στους φορείς και στον 
κόσμο του νησιού 
«που μας αγκάλιασαν 
με αμέριστη αγάπη», 
όπως χαρακτηριστικά 
είπε. Μαζί με το 
χειροποίητο πρώτο 
βραβείο, απονεμήθηκε 
και ειδικό βραβείο 
προς τιμή του Γιώργου 
Κουμάνταρου, θρυλικού 
Έλληνα ιστιοπλόου 
ανοιχτής θαλάσσης, σε 
όλους τους ιδιοκτήτες 
Maxi72 σκαφών που 
έλαβαν μέρος στον 
αγώνα. Ως ένα επίσημα 
καθιερωμένο event, 
επιθυμία όλων είναι το 
Corfu Challenge 
όχι μόνο να εμπνεύσει τη 
σύνδεση της ιστιοπλοΐας 
με την αρχαιοελληνική 
παράδοση και τις αξίες 
της, αλλά ταυτόχρονα 
να βοηθήσει την Ελλάδα 
να έρθει στο μέλλον, 
ως ένας καταλυτικός 
νέος οικοδεσπότης 
της κορυφαίας κλάσης 
ιστιοπλοϊκών αγώνων.

Η ΚΕΡΚΥΡΑ 
έχει άλλον αέρα. 

Μεταφορικά, για χιλιάδες 
πιστούς που λιώνουν 
κάθε χρόνο τα παπούτσια 
τους περπατώντας στα 
λιθόστρωτα καντούνια 
της. Κυριολεκτικά, για 
τους τυχερούς που 
έχουν ανοίξει πανιά 
στις θάλασσές της, που 
έχουν μουσκέψει το 
σκαρί τους στα κύματά 
της. Όποιον έμπειρο 
ιστιοπλόο κι αν ρωτήσει 
κανείς, η περιπέτεια που 
αυτός ο ιόνιος υγρός 
στίβος επιφυλάσσει είναι 
ανεξίτηλα αποτυπωμένη 
στη μνήμη του. Με τα 
ψηλά του βουνά και  
το όρος Παντοκράτορας 
ως σημείο αναφοράς, 
τα απρόβλεπτα 
συστήματα ανέμων 
που αυτοί οι ορεινοί 
όγκοι δημιουργούν 
και τον ευμετάβλητο 
καιρό, το νησί των 
Φαιάκων αποτελεί 

ΤΑ ΣΚΑΦH 
Τα Maxi72 θεωρούνται  

οι «φόρμουλες» της  
αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.

H ΔΙΟΡΓΑΝΩΣH 
Η μαρίνα Γουβιών και η 

υποστήριξη της Rolex ήταν 
καταλυτικοί παράγοντες για 

την επιτυχία του event.

ΟΙ ΝΙΚHΤEΣ 
Ο Γιώργος Σακελλάρης  
(πάνω) και το πλήρωμα  

του Proteus (κάτω)  
ήταν οι νικητές της 

διοργάνωσης.

ΑΠΌ ΤΌΝ ΚΏΣΤΑ ΚΑΣΣΙΌ


