
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ KITESURFING 
 
Η ιστορία του Kiteboarding ή Kitesurfing είναι μια ιστορία δύο Γάλλων αδελφών - Dominique και Bruno 
Legaignoux - με ισχυρή αποφασιστικότητα και αγάπη για τα θαλάσσια σπορ . 
 
Η ιστορία τους άρχισε κερδίζοντας τίτλους ιστιοπλοΐας στην ηλικία των 10, όπως το Γαλλικό Πρωτάθλημα Νέων 
το 1979. Το 1984, εμπνευσμένοι από τη "σκάλα του Ιακώβ" (ένα καταμαράν τραβιέται από flexifoils) ο 
Dominique και ο Bruno σκεφτήκαν να χρησιμοποιήσουν έναν αετό ως προωθητήρα. 
 
Το πρώτο kite χρησιμοποιήθηκε φορώντας τα πέδιλα του σκι στα πόδια. Το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είχε 
καταχωρηθεί το 1985 , το έτος κατά το οποίο παρουσιάζεται η εφεύρεση στη ∆ιεθνή Εβδομάδα Ταχύτητας της 
Βρέστης. ∆υστυχώς, οι αδελφοί Legaignoux δεν ήταν ακόμα τυχεροί . ∆εν υπήρχε καμία εταιρεία windsurfing να 
ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του νέου αθλήματος . 
 
Στα επόμενα δύο χρόνια, ήρθε η ώρα να βελτιώσουν τα φτερά τους. Το 1987, ο Bruno κάνει μια πολύ 
επιτυχημένη επίδειξη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Funboard με τη μεγαλύτερη πτέρυγα που 
κατασκευάστηκε ποτέ μέχρι τότε: 17m2. Μεταξύ 1988 και 1989, η φτερούγα είναι πιο σταθερή και με μικρότερο 
βάρος. Μια μεγάλη βελτίωση έχει επιτευχθεί . 
 
Οι πρώτοι αετοί δοκιμάζονται σε καταμαράν, μικρά αλιευτικά σκάφη, θαλάσσιο σκι, σανίδες windsurf, 
skateboards, πατίνια, φουσκωτά σκάφη, καγιάκ, buggies και σε πολλές άλλες εφαρμογές. 
 
Μέχρι το 1993, Dominique και Μπρούνο αποφασίζουν να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία και να θέσουν την 
εφεύρεσή τους σε εμπορική δοκιμή. Μετά από αρκετές συναντήσεις με τον Neil Pryde (πολύ γνωστή εταιρεία 
windsurf) η πρώτη σειρά των αετών αρχίζει να κυκλοφορεί στην αγορά, με την εμπορική ονομασία Wipika. 
Ήμασταν στο 1995-1996. 
 
Κατά τη διάρκεια του 1998, ο Don Montague και ο Robby Naish ζήτησαν επίσης τα δικαιώματα. Το 1999, με 
πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας να τους προστατεύουν, ο Bruno κινείται προς τη ∆ομινικανή ∆ημοκρατία, 
προκειμένου να αναπτύξει και την έρευνα για περαιτέρω εξέλιξη του αθλήματος. 
 
Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bruno: 
«Είναι ο λόγος που το 1999 έψαξα για ανθρώπους να ασχοληθούν με τη Wipika και να ασχοληθώ περισσότερο 
στον τομέα της εξέλιξης και ανάπτυξης του σπορ. Στις αρχές του 2000 μετακόμισα στην ∆ομινικανή ∆ημοκρατία 
που είναι πραγματικά ένα ιδανικό μέρος για αυτό τον σκοπό. ∆εύτερον, η αγορά δεν ήταν έτοιμη για πιο 
εξελιγμένους αετούς». 
 
Σταδιακά  το Kiteboard αρχίζει να θεωρείται ως σοβαρή ανάπτυξη νέου δημοφιλούς θαλάσσιου σπορ. Η ασφάλεια 
είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες για τους κατασκευαστές σύγχρονων αετοσανίδων υψηλού προφίλ. 
Πολλές νέες εταιρείες δραστηριοποιήθηκαν ενεργά στο χώρο του kitesurfing και αθλητές προερχόμενοι από 
άλλα σπορ (windsurfing, wakeboarding, κτλ) άρχισαν να ασχολούνται σοβαρά με το kitesurf και διάφοροι 
οργανισμοί kitesurf εξαπλώθηκαν ραγδαία. 
 
Το 2008, όπως αναφέρεται στο SurferToday.com εδώ, Dominique και Bruno Legaignoux ανακοινώσει ότι έχουν 
εισέλθει σε μια συνεχή συμφωνία άδειας πνευματικής ιδιοκτησίας με την εταιρεία Best Kiteboarding. 
Την ίδια χρονιά η ∆ιεθνής Κλάση Αετοσανίδας υιοθετείται ως κλάση της ISAF και είναι ο παγκόσμιος 
διοικητικός φορέας για το άθλημα της αετοσανίδας, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει και η διαχείριση του 
αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και ο συνδυασμός παγκόσμιων αθλητικών γεγονότων σε μια ενιαία ταξινόμηση. 
 
Η συμφωνία αδειοδότησης διευθετεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των μερών για 
φουσκωτούς αετούς και των συστημάτων ελέγχου και πλοήγησης, για το παρελθόν και το παρόν. Το Kiteboarding 
ή Kitesurfing μετράει σήμερα  25 έτη ιστορίας. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΙ∆ΩΝ ΓΙΑ KITESURF 

 

Η απόδοση μιας σανίδας του kite μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια από τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά 
της.Κάθε σχέδιο σανίδας θα έχει διαφορετική απόδοση και η οικειοποίηση με τη σχεδιαστική ορολογία ,θα σας 
βοηθήσει να καταλάβετε το πως τα διαφορετικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά μπορούν να παρέχουν τη βέλτιστη 
απόδοση για το επίπεδο εμπειρίας σας και το στυλ ανάβασης σας.Κατανοώντας την ορολογία αυτή ,είναι πολύ 
πιο πιθανό να κάνετε τη σωστότερη επιλογή κατά την αγορά της σανίδας σας. 

Οι πιο συνηθησμένοι τύποι σανιδών για kite στην αγορά είναι: 

• ∆ιπλής κατεύθυνσης 

• Μίας κατεύθυνσης 

Ορολογία : 

• ∆ιαστάσεις 

• Σχήμα 

• Ευλυγισία 

• Εύκαμπτα άκρα 

• Κοίλο μέρος 

  

Σανίδες δύο κατευθύνσεων 

Οι σανίδες δύο κατευθύνσεων είναι ο πιο δημοφιλής τύπος σανίδας για kite και είναι η μοναδική επιλογή του 
98% των αναβατών ,από αρχάριους μέχρι και πεπειραμένους.Είναι φιλικές προς τον χρήστη ,πολύ καλές υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες και εξαιρετικές για το freestyle ,παρέχοντας εξαίρετο χειρισμό και έλεγχο της 
σανίδας κατά τα εναέρια κόλπα. Οι σανίδες δύο άκρων είναι συμμετρικές ,έτσι η σανίδα θα πηγαίνει ακριβώς το 
ίδιο ,ανεξάρτητα από ποια κατεύθυνση ταξιδεύει.Το σώμα του αναβάτη είναι σε κεντρική θέση πάνω στη σανίδα 
και χρησιμοποιεί δέστρες για την πρόσδεση των ποδιών του στη σανίδα.Η θέση των ποδιών δεν αλλάζει κατά 
την ανάβαση.Για την αλλαγή της κατεύθυνσης ,ο αναβάτης απλά γυρίζει το σώμα του προς την άλλη κατεύθυνση 
,όπως και στο wakeboarding..Οι σανίδες δύο κατευθύνσεων βασίζονται ιδιαίτερα στα πλαϊνά άκρα τους ,για να 
παρέχουν καλύτερο κόγχιασμα και φυσικά καλύτερο ορτσάρισμα.Επιπλέον ,οι σανίδες αυτές κανονικά έχουν ένα 
σύνολο τεσσάρων πτερυγίων (δύο πτερύγια σε κάθε άκρο),για να βοηθάει το σανίδι να κογχιάζει καλύτερα ενώ 
στρίβει ή για να ορτσάρει καλύτερα με ασθενείς ανέμους. 

  

Σανίδες μίας κατεύθυνσης 

Οι σανίδες μίας κατεύθυνσης μοιάζουν πολύ με τις σανίδες του σερφ και χρησιμοποιούνται ειδικά στο κύμα από 
τους kiters. Όπως υποδηλώνει και η ονομασία τους ,οι σανίδες μίας κατεύθυνσης είναι σχεδιασμένες για να 
πλέουν προς μία κατεύθυνση και ο αναβάτης θα πρέπει ν’αλλάζει την θέση το ποδιού του κάθε φορά όταν θέλει 
ν’αλλάζει κατεύθυνση. Η κατασκευή τους είναι πολύ πιο βαριά από τις τυποποιημένες σανίδες του σερφ ,ενώ το 
σχήμα τους και η θέση των πτερυγίων έχουν μελετηθεί για την χρήση τους από έναν αετό του kitesurf .Οι 
δέστρες των ποδιών είναι προεραιτικές και οι καινούριες σανίδες μίας κατεύθυνσης στοχεύουν κυρίως στη 
χρησιμοποίηση της δύναμης του κύματος πάνω στη δύναμη του αετού,για το απόλυτο kitesurfing. 

  



∆ιαστάσεις (μήκος και πλάτος) 

Η απόδοση μίας σανίδας καθορίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από την επιφάνεια πλαναρίσματος του σανιδιού 
(surface area ).Η επιφάνεια πλαναρίσματος επηρεάζεται κυρίως απ’το μήκος της σανίδας ,αλλά η αλλαγή του 
πλάτους της σανίδας ,επηρεάζει επίσης την όλη πλεύση και την αίσθηση που’χει μία σανίδα.Μακρύτερες σανίδες 
με περισσότερη επιφάνεια πλαναρίσματος ταιριάζουν καλύτερα σε αρχάριους και ηπιότερους ανέμους.Η χρήση 
μίας μεγαλύτερης σανίδας ,με αυξημένη πλευστότητα,επιτρέπει στον αρχάριο/μεσαίο αναβάτη να χρησιμοποιεί 
μικρότερο αετό ,για μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.Κοντύτερες σανίδες ,με μικρότερη επιφάνεια 
πλαναρίσματος ,προσφέρουν μία πιο άνετη πλεύση σε δυνατές συνθήκες,καθιστώντας τες καταλληλότερες για 
πεπειραμένους αναβάτες και για ισχυρότερους ανέμους.Η επιφάνεια πλαναρίσματος μιας σανίδας μπορεί επίσης 
ν’αυξηθεί με αύξηση του πλάτους της ,επιτρέποντας έτσι στον αναβάτη να χρησιμοποιεί μια πιο κοντή σανίδα,η 
οποία προσφέρει καλή δυναμική απόδοση,διατηρώντας ωστόσο την καλή απόδοσή της και στους ηπιότερους 
ανέμους.Σημειώστε ότι οι σανίδες με αυξημένο πλάτος δεν είναι κατάλληλες σε μεγάλο κυματισμό ,αφού είναι 
ελαφρύτερες και είναι πολύ πιθανό να αναπηδά συνεχώς στο κύμα.Οι αναβάτες που επιλέγουν μία σανίδα,θα 
πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους το στυλ ανάβασης που επιθυμούν να κάνουν και υπό ποιές συνθήκες είναι 
πιθανότερο να κάνουν kitesurfing. 

  

Σχήμα σανίδας  

Η επιφάνεια πλαναρίσματος επηρεάζεται επίσης και από το σχήμα της σανίδας.Μία ορθογώνια σανίδα με μεγάλα 
πτερύγια (fins),θα πλανάρει γρηγορότερα και θα προσφέρει καλύτερο pop για το freestyle.Σανίδες με στενά 
άκρα (σε σχήμα διαμαντιού)προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο σε δυσμενείς συνθήκες με μεγάλο κύμα και μεγάλη 
ευκολία στις στροφές.Στενότερες σανίδες υπερτερούν υπό συνθήκες μεγάλων ανέμων,αφού προσφέρουν μία 
μαλακότερη και γρηγορότερη ανάβαση,σε συνθήκες με ελαφρύ κυματισμό. 

Καμπυλότητα (rocker) 

Tο ρόκερ περιγράφει την καμπυλότητα της βάσης της σανίδας από άκρο σε άκρο.Ο καλύτερος τρόπος για να 
δεις το ρόκερ σε μία σανίδα είναι κοιτάζοντάς τη απ’το πλάϊ.Η απόδοση της σανίδας επηρεάζεται και από τον 
βαθμό του ρόκερ κατά μήκος της σανίδας.Μία σανίδα με μεγάλο βαθμό ρόκερ,θα δώσει μαλακότερη 
ανάβαση,αφού το μπροστινό μέρος της είναι λιγότερο πιθανό να μπει στο νερό όταν κρατάτε την σανίδα επίπεδη 
μετά την προσγείωση από άλμα ή όταν στρίβετε.Τα χαρακτηριστικά αυτά βελτιώνουν την απόδοση της σανίδας 
στα κύματα και δίνουν ένα μεγαλύτερο κόγχιασμα και έλεγχο υπό συνθήκες μεγάλων ανέμων.Εν τούτοις,η 
αύξηση του ρόκερ,απαιτεί περισσότερη δύναμη από τον αετό,για να μπορέσει η σανίδα να 
πλανάρει,διακυβεύοντας έτσι την καλή απόδοση της σανίδας,σε ηπιότερους ανέμους.Πιο επίπεδες σανίδες με 
λιγότερο ρόκερ προσφέρουν μία γρήγορη πλεύση σε ήρεμα νερά (αφού πλανάρουν πιο εύκολα)και καλύτερο 
pop,καθώς υπάρχει περισσότερη πλαϊνή επιφάνεια στο νερό.Το ρόκερ συνήθως κατανέμεται με δύο 
τρόπους:συνεχόμενο ή σε τρία στάδια.Οι σανίδες με συνεχές ρόκερ διαθέτουν μία απαλή καμπυλότητα καθ’όλο 
το μήκος της σανίδας,δημιουργώντας έτσι μία απαλή και γρήγορη πλεύση.Σανίδες με ρόκερ 3 σταδίων,έχουν μία 
σχετικά επίπεδη επιφάνεια για να βοηθούν το πλανάρισμα,αλλά με αυξανόμενο ρόκερ και στα δύο άκρα για 
απαλή πλεύση και για να εμποδίζει τα άκρα της σανίδας να βυθίζονται όταν έχει κύμα.Το ρόκερ 3 σταδίων δίνει 
μία πιο αργή πλεύση αλλά με καλύτερο pop. 

Ελαστικότητα 

Η ελαστικότητα μιας σανίδας δημιουργεί μία απαλότερη πλεύση,με την απορρόφηση ενέργειας,καθώς η σανίδα 
διασχίζει το νερό.Αυτό δεν είναι απαραιτήτως καλό,αφού η ελαστικότητα μπορεί να δημιουργήσει μία αίσθηση 
«βαρεμάρας» εξαιτίας των περιορισμένων pop.Η αύξηση της ελαστικότητας επηρεάζει και την 
απόδοση,αλλάζοντας το ρόκερ του σανιδιού κατά τη διάρκεια που ασκείται πίεση.Όταν ορτσάρουμε δυνατά για 
παράδειγμα.Πρακτικά,αυτό μπορεί να διευκολύνει τα πρώτα πλαναρίσματα ενώ προσφέρει και καλύτερο 



ορτσάρισμα,καθώς ασκείται μεγαλύτερη πίεση.Η ελαστικότητα σαφώς παίζει σημαντικό ρόλο στο προσδιορισμό 
των χαρακτηριστικών της σανίδας.Σκληρές ή άκαμπτες σανίδες προτιμούνται από αναβάτες με παραπανίσια 
κιλά,από αναβάτες του freestyle και σε συνθήκες με δυνατούς ανέμους.Πιο εύκαμπτες σανίδες θα 
χρησιμεύσουν σε πιο ελαφρούς σε κιλά αναβάτες και σε πιο ήπιες συνθήκες. 

Ελαστικά άκρα 

Μία άκαμπτη σανίδα με εύκαμπτα άκρα προσφέρει δυναμική πλεύση η οποία ανταποκρίνεται ανάλογα στο είδος 
ανάβασης.Σε συνθήκες με δυνατούς ανέμους,τα άκρα θα κάμπτωνται καθώς εφαρμόζεται πίεση για καλό 
ορτσάρισμα,καθιστώντας τη σανίδα ικανή να πλέει καλά ανάμεσα στα κύματα,ενώ θα διατηρεί μικρό βαθμό ρόκερ 
πάνω στη κύρια βάση της σανίδας για να διευκολύνει τo pop.Σε συνθήκες ήπιων ανέμων,η βάση της σανίδας 
παραμένει πιο επίπεδη,για την διευκόλυνση του πλαναρίσματος. 

Κοίλωμα 

Οι σανίδες του kite σήμερα διαθέτουν πολλά και διαφορετικά σχέδια βάσης,από κανάλια,κοίλο 
σχηματισμό,συνδυασμό και των δύο ή απλα μία επίπεδη βάση.Το κοίλωμα περιγράφει την καμπύλη γραμμή της 
βάσης της σανίδας από άκρο σε άκρο.Ο καλύτερος τρόπος για να δει κανείς το κοίλωμα της σανίδας είναι να 
κοιτάξει από το μπροστινό ή πίσω άκρο της.Το κοίλωμα αυξάνει την σταθερότητα της σανίδας,κάνοντας εύκολο 
το κόγχιασμα και ως εκ τούτου,βοηθώντας για ένα δυναμικό ορτσάρισμα.Αν και τα κοιλώματα με σχέδια έχουν 
μεγαλύτερη αντίσταση στο νερό,η απαλότερη πλεύση της μπορεί στην πραγματικότητα ν’αυξήσει την ταχύτητα 
της σανίδας,καθώς είναι ευκολότερο για τον αναβάτη να διατηρήσει σταθερό έλεγχο των άκρων.Το διπλό 
κοίλωμα δραστηριοποιείται περισσότερο όταν η σανίδα πλέει επίπεδη παρά όταν κογχιάζει.Αυτό βοηθάει στο να 
μην κολλήσει ή βουλιάξει το σανίδι μετά από μία άτσαλη προσγείωση που όλοι κάνουν και ξαφνικά γίνεται πιο 
εύκολο.Μία καλά σχεδιασμένη σανίδα διπλού κοιλώματος μπορεί να παρέχει καλύτερο ορτσάρισμα σε σχέση με 
μία σανίδα μονού κοιλώματος,ενώ επιτρέπει μία καλή πλεύση όταν πλανάρετε το σανίδι επίπεδα(όρθιος).Κανάλια 
στο κάτω μέρος της σανίδας είναι σπάνια ,αλλά λειτουργούν απλώς ως πτερύγια προάγοντας σ’ένα καλύτερο 
κόγχιασμα και επιτρέποντας στη σανίδα να ορτσάρει καλύτερα. 

  

 

 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΤΩΝ KITESURF 

Kite (Αετοί) 

Οι σύγχρονοι αετοί,για kitesurfing είναι εξαιρετικά εξελιγμένοι και πληρούν συγκεκριμένα σχεδιαστικά κριτήρια 
,τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή χρήση τους στο νερό. 

• Απογείωση απ’το νερό: Σε περίπτωση που ο αετός πέσει στο νερό ,μπορεί εύκολα ν’απογειωθεί από την 
επιφάνεια της θάλασσας.  

• Απόδοση: Η νέα  αεροδυναμική των αετών διευκολύνει στο γρήγορο στρίψιμο, στα μεγάλα άλματα και στο 
ικανοποιητικό ορτσάρισμα του αναβάτη.  

• Έλεγχος: Η δύναμη του αετού μπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά ,για χρήση,σε ευρεία γκάμα ανέμων.  
• Ασφάλεια: Ο αετός  μπορεί ν’αποδυναμωθεί ακαριαία , με τη χρήση ενός εύκολα ενεργοποιημένου 

συστήματος ασφαλείας.  

Σήμερα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αετών για  kitesurfing  που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις αλλά οι 
πιο διαδεδομένοι είναι : 

• Οι επίπεδοι αετοί(Bow)  
• Οι υβριδικοί αετοί και  
• Οι C φουσκωτοί αετοί.  

 Οι φουσκωτοί αετοί (LEI) αποτελούνται από ένα θόλο με φουσκωτό το μπροστινό μέρος και έναν αριθμό 
φουσκωτών κάθετων μερών που κάνουν την κατασκευή ιδιαίτερα στέρεη.Το μπροστινό  και τα κάθετα μέρη του 
αετού φουσκώνονται πριν τη χρήση για να δημιουργήσουν μια στέρεη κατασκευή.Τα φουσκωμένα μέρη του αετού 
βοηθούν στην εύκολη απογείωση από το νερό,εάν αυτός πέσει μέσα,καθώς επιπλέει στην επιφάνεια του νερού.Οι 
φουσκωτοί αετοί (LEI) έχουν τη φήμη της υψηλής απόδοσης και της εύκολης απογείωσης από το νερό. 

1)Οι επίπεδοι αετοί(γνωστοί και ως Bow αετοί) χρησιμοποιούν ένα σύστημα συγκράτησης σχοινιών για να 
υποστηρίξουν το μπροστινό μέρος του αετού,επιτρέποντας στον αετό να έχει ένα πιό επίπεδο σχήμα απο τους 
συνηθισμένους αετούς σχήματος C των προηγούμενων χρόνων.Το επίπεδο σχήμα δίνει ένα μεγαλύτερο εύρος 
ανέμου και σχεδόν 100% αποδυνάμωση του αετού,απλώς αφήνοντας την μπάρα.Απο την πρώτη εμφάνισή τους στα 
τέλη του 2005,οι Bow αετοί έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς λόγο της καλής ασφάλειας και άνεσης 
που έχουν μαζί με το μεγάλο εύρος αποδυνάμωσης του αετού,καθώς έχουν γίνει ευνόητοι επιλογή για αρχάριους 
μέχρι πολύ προχωρημένους αναβάτες.Οι επίπεδοι αετοί λειτουργούν με μία μπάρα τεσσάρων σχοινιών και  με ένα 
απλό σύστημα τροχαλίας για να διευκολύνει το στρίψιμο του αετού.Η απογείωση μέσα απο το νερό  γίνεται χωρίς 
μεγάλη προσπάθεια,τραβώντας ένα απο τα πίσω σχοινιά, θα επιτρέψουν στόν αετό να ανασηκωθεί πάρ΄αυτά και 
να γλιστρίσει πρός την άκρη του παραθύρου. 

2)Οι υβριδικοί αετοί (γνωστοί και ως αετοί  με ενισχυμένο μπροστινό μέρος)στοχεύουν στην πλήρη αποδυνάμωση 
του αετού όπως οι Bow αετοί  όταν απαιτείται και με την χαρακτηριστική απόδοση ενός αετού σχήματος  
C.Χρησιμοποιείται ένα σύστημα συγκράτησης  σχοινιών (IBS),με τροχαλίες που προσαρτάται στα μπροστινά 
σχοινιά του αετού.Τα πίσω σχοινιά συνδέονται όπως και σ’ένα συμβατικό αετό σχήματος  C καθώς και η μπάρα 
ελέγχου λειτουργεί χωρίς σύστημα τροχαλίας ,δίνοντας έτσι την αίσθηση μιας πιο ελαφριάς  μπάρας και με 
καλύτερη ανταπόκριση του αετού στο στρίψιμο. 

3)Οι C αετοί ,τα τελευταία χρόνια,  χρησιμοποιούν ένα πολύ απλό σύστημα 4 ή 5 σχοινιών,χωρίς το  σύστημα 
συγκράτησης με τροχαλίες που συνδέονται στα μπροστινά σχοινιά του αετού.Ενώ η  αποδυνάμωση δεν είναι τόσο 
μεγάλη,όσο στους υβριδικούς  ή επίπεδους αετούς,η έλξη από τον αετό είναι λίγο πιο σταθερή,συνεπώς αποτελούν 
την καλύτερη επιλογή για έμπειρους αναβάτες του wakestyle και γι’αυτούς που τους αρέσει το unhook 
(ξεγάντζωμα).Εν τούτοις,η ικανότητα των παλαιών τύπων C αετών  να ανταπεξέρχονται σε σπηλιαδωτούς ανέμους 
και η ευκολία απογείωσής τους από το νερό,επισκιάζεται από την έλλειψη υποστήριξης του μπροστινού μέρους του 



αετού.Έτσι μετά από πολλές μελέτες και ώρες δοκιμών στο νερό , η βιομηχανία των αετών  σήμερα, ενίσχυσε το 
μπροστινό άκρο του αετού για βελτιωμένη σταθερότητα και πιο εύκολη απογείωση απ’το νερό. 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΑΕΤΩΝ 

Είναι πλέον αρκετές οι εταιρείες στο χώρο του kiteboard και φυσικά διαφορετικές και πολλές οι προτάσεις. Ας 
χωρίσουμε σε κατηγορίες τους αετούς και ας δούμε τις διαφορές στα χαρακτηριστικά τους. 

C kites, Bow kites, SLE kites (Supported Leading Edge) ή υβρίδια 
 
C kites the original (οι αρχικοί). 
Από αυτό το σχήμα ξεκίνησε το kiteboard και βρίσκεται εδώ σήμερα εξελιγμένο πολύ. Με επιδόσεις που 
τρομάζουν, δυσκολία που απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και συστηματική προπόνηση για να δει κάποιος το τελικό 
αποτέλεσμα που θαυμάζουμε όλοι όταν παρακολουθούμε αθλητές πραγματικούς να τους χρησιμοποιούν.C αετοί, το 
συνώνυμο του freestyle, εκτόνωση όλης της δύναμης στις 60 έως 45 μοίρες για pop με πολλά G, κάθετο 
εκρηκτικό άλμα, σφιχτό pivot, μικρή δύναμη έλξης στις περιστροφές/kiteloops, στις προσπάθειες για handle-
passes ο καθαρόαιμος αετός για επίδοξους αθλητές, ένας αετός για αθλητές και όχι μόνο. 
 
Bow kites 
Η απάντηση των εταιρειών στους C αετούς στις επιδόσεις και τις δυσκολίες τους. Με στόχο να γίνει το άθλημα πιο 
εύκολο αλλά και προσιτό στον καθένα οι εταιρείες παρουσίασαν τα bow kites, ανοικτά C  σχήματα αετών που δεν 
τρέχουν πολύ, έχουν μεγάλο εύρος χρήσης, είναι πολύ εύκολα στην πτήση, στις απογειώσεις από το νερό 
απευθύνονται σε όλους, δεν ενθουσιάζουν με τις επιδόσεις τους αλλά από την άλλη τους ικανοποιούν όλους. 
Άλλαξαν την ροή του αθλήματος και έφεραν νέο κόσμο σ' αυτό το άθλημα. Το άοσμο, άχρωμο, άγευστο  kite που 
προσφέρουν αυτοί οι αετοί δηλαδή η εύκολη πτήση, η έλλειψη επιδόσεων, νεύρου, δύναμης, χαρακτήρα, τους έβαλε 
στο περιθώριο, τους χαρακτήρισε school kites και τους άφησε εκεί. 
 
SLE (Supported Leading Edge) ή υβρίδια. 
Τα SLE υβρίδια κέρδισαν επάξια τον αγώνα και κυριάρχησαν όλων. Ο συνδυασμός των καλών χαρακτηριστικών 
των bow kites και των επιδόσεων των C kites με ανάλογες μίξεις και αναλογίες από κάθε κατηγορία έδωσαν 
αετούς που ικανοποιούν τις απαιτήσεις όλων, καλά χαρακτηριστικά πτήσης, ασφάλεια, πολύ καλές επιδόσεις ήταν 
και είναι η συνταγή της επιτυχίας. Μια πτέρυγα ανάμεσα σε C kites και Bow kites που στηρίζεται και διατηρεί το 
σωστό σχήμα σε όλη την διάρκεια της πτήσης σε μια συνδεσμολογία μικρών σχοινιών στο χείλος προσβολής εξ' ου 
και το όνομα της SLE (Supported Leading Edge). Ποικίλουν με διαφορές που άλλους, μπορεί κάποιος να τον 
χαρακτηρίσει περισσότερο sport μοντέλο και με έμφαση στις επιδόσεις και άλλους περισσότερο εύκολους και 
φιλικούς για αρχάριους αμέσως 

 
 



ΤΥΠΟΙ ΑΕΤΩΝ KITESURF 
 

 



ΤΥΠΟΙ ΣΑΝΙ∆ΩΝ KITESURF 
 
 

 
 
 

 



 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΕΜΟΥ ΑΕΤΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 
 
 

 



ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΤΟΥ 
 
 
 
Πώς πετάει ένας αετός; 

 

 



 



 



 



SET UP ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 



 



 



 



 



 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΕΤΟΥ 
 

 



 



 



 



 



 
 



 

 
 



 

 



 
 
 



 



ΤΡΙΜΜΑΡΙΣΜΑ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΑΕΤΟΥ 
 

 



 



 



 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

 
 
 



 
 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 



ΜΑΖΕΜΑ ΑΕΤΟΥ 
 
 

 



Επιμέρους Κανόνες Ασφαλείας για την αετοσανίδα 
 
 
 

  

Είναι διαδεδομένη παρερμηνεία ότι το kitesurf είναι δικαίωμα. Είναι κάτι παραπάνω από 

δικαίωμα. Είναι προνόμιο, και για να μπορεί να απολαμβάνει κάποιος τέτοια προνόμια εμείς 

φροντίζουμε επιμελώς να εφαρμόζουμε πιστά τους ισχύοντες κανονισμούς και να τηρούμε 

σχολαστικά όλους τους κανόνες ασφαλείας για εμάς, τους αθλητές  και τους τυχόν πλησίον 

παρευρισκόμενους. 

Τα τελευταία χρόνια οι χρήστες kitesurf έχουν πολλαπλασιαστεί ραγδαία παγκοσμίως και ήταν 

αναμενόμενο το kitesurf από το 2008 να πιστοποιηθεί ως ιστιοπλοϊκό άθλημα. 

Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που φέρουμε να προπονούμε ανήλικους και ενήλικους 

kitesurfers να διεξάγουν το άθλημα με μοναδική προτεραιότητα τη δική τους ασφάλεια και των 

υπολοίπων γύρω τους, ως ευσυνείδητοι επαγγελματίες συμβάλλουμε ενεργά και επιδιώκουμε το 

μέγιστο αριθμό χρηστών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, την εύρυθμη κυκλοφορία τους, την 

αποφυγή ατυχημάτων και την ασφάλεια ΟΛΩΝ των παραθεριστών. 

 

1) Απαγορεύεται η αναπήδηση της αετοσανίδας στην παραλία. 



2) Ο εισερχόμενος στο νερό χρήστης αετοσανίδας από την παραλία έχει προτεραιότητα. 

3) Απαγορεύεται η αναπήδηση της αετοσανίδας χωρίς πρώτα ο αναβάτης να κοιτάξει γύρω του 

και να σιγουρευτεί ότι σε πιθανή ανατροπή του ίδιου ή του εξοπλισμού του κατά την πτώση του, 

με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα βρεθεί (αυτός ή ο εξοπλισμός του) ποτέ σε απόσταση 

τουλάχιστον 50 μέτρων από λουόμενο ή από άλλο χρήστη θαλάσσιου μέσου αναψυχής ή από 

άλλο σκάφος ή από την ακτή. 

4) Σε πιθανή διασταύρωση kitesurf με οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο μέσο αναψυχής, εκτός από 

άλλο kitesurf, ο χρήστης kitesurf υποχρεωτικά οφείλει να φυλάσσει κρατώντας στην έσχατη 

περίπτωση τον αετό στο ζενίθ. 

5) Σε πιθανή διασταύρωση δύο kitesurfers ο αριστερήνεμος οφείλει να φυλάσσει το δεξήνεμο 

και ο προσήνεμος (sofrano) οφείλει να φυλάσσει τον υπήνεμο (stavento). 

 

6) Όταν κάποιος χρήστης θαλάσσιου μέσου αναψυχής αγνοεί τους κανονισμούς και 

εγκυμονείται κίνδυνος σύγκρουσης ή επαφής του εξοπλισμού της αετοσανίδας με οποιοδήποτε 

ξένο σώμα, θα πρέπει ο χειρισμός της τελευταίας στιγμής να είναι σαφής, έγκαιρος και σταθερός 

όπως η ναυτική τέχνη και η εμπειρία ορίζουν και όχι πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

7) Προτεραιότητα έχει η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Ενόψει  πιθανού κινδύνου, η πρώτη 

ορθή σκέψη είναι πάντα η αποδέσμευση του αετού και μετά όλα τα υπόλοιπα. 

8) Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από τη διεξαγωγή kitesurf είναι ο επιμελής έλεγχος της 

μπάρας, των σχοινιών και του συστήματος αποδέσμευσης του αετού και γενικότερα όλου του 

εξοπλισμού. 

9) Επιβάλλεται η προσθήκη proper guard στην προπέλα του προπονητικού σκάφους για την  

αετοσανίδα. Υπό αυτή την προϋπόθεση το σκάφος προπόνησης δύναται να διέρχεται πάνω από 

τα σχοινιά των αετών στη θάλασσα. 

 

 

 



Καταστάσεις κινδύνου προς αποφυγή  

 

1. Το άτομο που στα πρώτα στάδια χειρίζεται το kite 

(αετός) πρέπει να έχει απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και να μην ενοχλείται από εξωγενείς 

παράγοντες που θα του δημιουργήσουν άγχος ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα το 

οδηγήσει σε βεβιασμένο χειρισμό. Όταν το kite βρίσκεται ανυψωμένο στον αέρα στην παραλία ή 

στη θάλασσα με τα τέσσερα ή πέντε 20-25 μέτρων σχοινιά τεντωμένα, η πιθανή επαφή των 

σχοινιών με οποιοδήποτε ξένο σώμα που βρίσκεται στην ακτίνα δράσης των σχοινιών του kite 

εξαρτάται αποκλειστικά από το χειρισμό του χρήστη kitesurf, μέσω μίας μπάρας μήκους περίπου 

50 εκ. η οποία οδηγεί τον αετό. Η ακτίνα δράσης ενός ανυψωμένου kite στην παραλία ή στη 

θάλασσα όταν ο χρήστης χειρίζεται τον αετό με απλά μαθηματικά είναι ±500 τ.μ. Όταν το kite 

εκτιναχθεί έπειτα από λάθος χειρισμό, η ακτίνα δράσης είναι μεγαλύτερη.  

 

2. Όταν μπερδευτούν τα σχοινιά δύο kite στον αέρα, 

δημιουργείται ένα καινούργιο kite (αετός) με τα διπλάσια τετραγωνικά μέτρα και είναι ελάχιστα 

τα δευτερόλεπτα που θα πρέπει και οι δύο να απασφαλίσουν, αλλιώς οι αναβάτες θα 

«πετάξουν» απρόβλεπτα ενώ τα kite σε κάθε περίπτωση θα προσγειωθούν ανώμαλα. Συνήθως 

αυτό συμβαίνει όταν κάποιος ή περισσότεροι αρχάριοι βρίσκονται ανάμεσα σε ικανούς χρήστες 

kitesurf ή σε περιοχή αρχαρίων όταν είναι μόνοι τους χωρίς επίβλεψη ή όταν υπάρχει μεγάλος 

συνωστισμός από πολλά kite στο ίδιο σημείο.  

 

3. Όταν χαθεί ο έλεγχος και το kite πετάξει απρόβλεπτα, θα σταματήσει όπου βρει εμπόδιο.  

 



4. Όταν κάποιος χρήστης kitesurf δεν έχει αρκετή δύναμη για να πλεύσει «όρτσα» και 

δικαιολογημένα δεν μπορεί να οδηγήσει το kite εκεί που θέλει, υπάρχει περίπτωση να 

διαπληκτιστεί με τους υπόλοιπους δικαιούχους στο θαλάσσιο χώρο ή στο τμήμα της παραλίας 

όπου αναγκαστικά θα βγει. Ειδικά αν είναι αρχάριος, χρειάζεται ψυχραιμία αφού αν 

δημιουργηθεί ένταση πιθανόν να γίνει λάθος χειρισμός σε πολυσύχναστη περιοχή με επώδυνες 

επιπτώσεις.  

 

5. Στο kitesurf πραγματοποιούνται σχετικά εύκολα άλματα διάρκειας 3 με 6 δευτερολέπτων 

στον αέρα. Οι αυτοδίδακτοι ανερχόμενοι kiters ως έχοντες το «σύνδρομο πρωταθλητισμού» 

κλείνουν τα μάτια και πηδούν στον αέρα χωρίς να υπολογίζουν την ακτίνα δράσης του 

εξοπλισμού τους. Αυτό έχει αποτέλεσμα πολλές φορές ο αετός και η σανίδα τους να πέφτουν 

πολύ επικίνδυνα με ανεξέλεγκτη δύναμη, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα 

ανθρώπων.  

 

6. Όταν εξαιτίας έλλειψης ανέμου (ή άλλης αιτίας) ο αετός βρίσκεται πεσμένος αρκετή ώρα σε 

θαλάσσιο χώρο, τότε κάποιος που δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις, εύκολα μπορεί να μπλεχτεί 

στα σχοινιά. Όταν θα βρεθούν μαζί 4-5 πεσμένα kite στο νερό είναι χειρότερα από δίχτυα, αφού 

θα έχουν αποκλείσει μεγάλο θαλάσσιο χώρο.  
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