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Όλα ξεκίνησαν από έναν φίλο που με 
ενημέρωσε για έναν ταλαντούχο πιτσιρικά, 
τον Θωμά Κρασώνη, που τρέχει στο 
γερμανικό πρωτάθλημα καρτ της ADAC. 
Μπαίνοντας από περιέργεια στο προσωπικό 
site του 14χρονου με περίμενε μία έκπληξη, 
καθώς οι επισκέπτες είχαν τρεις επιλογές 
γλώσσας, αγγλικά, γερμανικά 
και…βραζιλιάνικα (πορτογαλικά δηλαδή).
Λίγες ημέρες αργότερα βρίσκομαι απέναντι 
στον Θωμά και στον πατέρα του και μιλάμε 
για την καριέρα του νεαρού μέχρι τώρα, τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί με 
στόχο να γίνει επαγγελματίας οδηγός 
αγώνων, αλλά και τα μελλοντικά του όνειρα. 
Εννοείται, ότι η επιλογή για τα πορτογαλικά 
αναφέρεται στον Σένα, αν και ο Θωμάς 
γεννήθηκε επτά χρόνια μετά τον θάνατο του 
μεγάλου Βραζιλιάνου. Στο ερώτημα, ποιον 
θαυμάζει από τους σημερινούς οδηγούς, 
απαντά αυθόρμητα «τον Φερνάντο 
Αλόνσο».

Ο 14χρονος Θωµάς Κρασώνης συµµετέχει στο γερµανικό 
πρωτάθληµα καρτ της ADAC, φιλοδοξεί να γίνει αστέρι της Formula 1 

και θυµάται µε συγκίνηση την επιτυχία του στην πίστα του Μίκαελ 
Σουµάχερ!

Από τον Πέτρο Πιτσίνη

Ο ψηλόλιγνος νεαρός έδειξε από την αρχή το 
ταλέντο του, όταν ξεκίνησε στην τρυφερή 
ηλικία των πέντε ετών να τρέχει στα Baby 
Kart, συνέχισε στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα και από το 2011 άρχισε να 
παίρνει γεύση διεθνών αγώνων με 
συμμετοχές μεταξύ άλλων στο Ιταλικό 
Πρωτάθλημα και στο Κύπελο Rhein Main 
Kart Cup της Γερμανίας.
Εφέτος τα πράγματα σοβάρεψαν και ο 
Θωμάς λαμβάνει –μεταξύ άλλων- μέρος στο 
Πρωτάθλημα Kart της γερμανικής λέσχης 
ADAC, αλλά και σε άλλους απαιτητικούς 
αγώνες εκτός ελληνικών συνόρων. «Μία 
από τις συγκινητικότερες στιγμές της 
σύντομης καριέρας μου ήταν η τρίτη θέση 
που κατέκτησα εφέτος στο Χειμερινό 
Κύπελλο (Winterpokal) στην πίστα του 
Κέρπεν, η οποία ανήκει στον Μίκαελ 
Σουμάχερ», αναφέρει ο υιός Κρασώνης με 
τις γερμανικές ρίζες από την πλευρά της 
μητέρας του.

Ενα Ελληνόπουλο
µετράει τ' άστρα



ΘΩΜΑΣ ΚΡΑΣΩΝΗΣ
Ανάμεσα στους αγώνες παρακολουθεί το σχολείο του στην Αθήνα, 
όπου «δεν μας παρέχεται καμία διευκόλυνση, καθώς οι αθλητές 
των μηχανοκίνητων σπορ απλά δεν υπάρχουν για το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα, ενώ και η ομοσπονδία ΟΜΑΕ είναι ανύπαρκτη», 
τονίζει ο πατέρας του ταλαντούχου οδηγού καρτ.

Γενικότερα το πρόγραμμα του Θωμά είναι εξαιρετικά επιβαρυμένο 
με το σχολείο, τη μελέτη των μαθημάτων και  την προπόνηση για 
ενδυνάμωση του σώματος, που είναι απαραίτητη για κάποιον, ο 
οποίος φιλοδοξεί να γίνει στο μέλλον επαγγελματίας οδηγός, ίσως 
της Formula 1.

«Στο εξωτερικό βλέπω, ότι δεν υστερούμε εμείς οι Ελληνες σε 
ταλέντο, όμως τα άλλα παιδιά υποστηρίζονται οργανωμένα από 
χορηγούς και εθνικές ομοσπονδίες, ενώ εμείς πρέπει να βάζουμε οι 
ίδιοι το χέρι βαθιά στην τσέπη» συνεχίζει ο πατέρας του Θωμά.

Πάντως ο 14χρονος, που ασχολείται στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο 
του με το μπάσκετ και το paintball, όχι μόνον δεν παραιτείται από 
την προσπάθειά του, αλλά θα εντείνει τις προσπάθειές του, επειδή 
«τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για την καριέρα μου. 
Αισιοδοξώ, αν και γνωρίζω ότι θα αντιμετωπίσω δυνατούς 
αντιπάλους».

Υπάρχει πάντως το ενδεχόμενο να τρέξει ο Θωμάς από του χρόνου 
ως Γερμανός στο Πρωτάθλημα Καρτ της ADAC, καθώς η ελληνική 
ομοσπονδία δεν μπορεί να προσφέρει καμία βοήθεια, ενώ έτσι θα 
βαθμολογείται κανονικά στους αγώνες. «Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό για την προσέλκυση χορηγών, καθώς το κόστος γίνεται 
δυσβάστακτο όσο ανεβαίνει ο πήχης», αναφέρει ο πατέρας του 
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μικρού Άγγελος Κρασώνης, 
που έτρεχε και ο ίδιος στο 
παρελθόν σε αγώνες καρτ 
και κόλλησε το μικρόβιο 
στον γιο του.

Tην προσπάθεια του Θωμά 
υποστηρίζουν ο μικρότερος 
αδελφός του, Φίλιππος 
–που έχει εντελώς 
διαφορετικά ενδιαφέροντα- 
και η μητέρα του. Η 
τελευταία πρόβαλε αρχικά 
αντιρρήσεις για την 
εμπλοκή του γιου της στα 
μηχανοκίνητα σπορ, όμως 
τώρα τον βοηθά πολύ και 
τον συνοδεύει σε όσους 
αγώνες δεν μπορεί να 
παρευρίσκεται ο 
«ιπτάμενος» πατέρας, που 
μετακινείται επαγγελματικά 
μεταξύ ΗΠΑ, Βραζιλίας και 
Ντουμπάι. «Εννοείται, ότι η 
μητέρα μου με ελέγχει 
συνεχώς και μερικές φορές 
γκρινιάζει για τα 
μαθήματα», λέει ο νεαρός 
πιλότος της ομάδας WILD 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΑΣΩΝΗΣ
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KART RACING. Όμως 
από τη μητέρα του «δεν 
γλίτωσε» ποτέ κανένας, 
αγαπητέ Θωμά. Ούτε καν 
οι Παγκόσμιοι 
Πρωταθλητές της 
Formula 1.

Εμείς απλά να σου 
ευχηθούμε «Viel Gluck» 
(καλή τύχη) και στην 
επόμενη συνέντευξη να 
έχεις ανέβει στο επόμενο 
σκαλοπάτι και να μας 
μιλήσεις από το κόκπιτ 
μίας Formula 4.  
Το be continued!


