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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

...την δυσάρεστη θέση 
που έχουν περιέλθει 
πολλοί όμιλοι λόγω 
της φορολόγησης με 

ποσοστό 20% των 
εσόδων από εκμίσθωση 

χώρων τους, η οποία 
δημιουργεί οικονομικά 

αδιέξοδα διότι αφορά και 
εισοδήματα αποκτηθέντα 
σε προηγούμενο χρόνο.

Όσο περνάει ο χρόνος τόσο μεγαλώνει η ανησυχία μας για τις μελλοντικές εξελίξεις και 
τόσο περισσότερο εκτιμούμε όσα ευχάριστα συμβαίνουν παρά τις δύσκολες σημερινές 
συνθήκες.

Στα ευχάριστα του διμήνου συγκαταλέγονται:

α) Η εξαιρετική εμφάνιση των δύο πληρωμάτων 470 που καθιστούν βεβαία 
την πρόκριση της κλάσεως και πιθανή την διάκριση στους Ολυμπιακούς του 
Λονδίνου.

β) Η έκδοση και δωρεάν διανομή από τον ΠΟΙΑΘ του βιβλίου «OPTIMIST - Το 
σκάφος του μικρού καπετάνιου». Μία έκδοση που κάνει υπερήφανη όλη την 
ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ήδη 60 Όμιλοι έχουν προμηθευτεί 1.800 αντίτυπα.

γ) Η ηλεκτρονική έκδοση του "Ιστιοπλοϊκού Κόσμου" και η ευρεία 
ανταπόκρισή του από το κοινό.

δ) Η διεξαγωγή του σεμιναρίου επιμόρφωσης των Προπονητών που 
οργανώθηκε από τον ΠΑ.Σ.Π.Ι. και διεξήχθη από τον Π.Ο.Ι.Α.Θ. με τη συμμετοχή 
60 προπονητών.

Στην αντίθετη πλευρά σημειώνουμε την μικρή ξένη συμμετοχή στο Athens Eurolymp 
2011 και την δυσάρεστη θέση που έχουν περιέλθει πολλοί όμιλοι λόγω της 
φορολόγησης με ποσοστό 20% των εσόδων από εκμίσθωση χώρων τους, η 
οποία δημιουργεί οικονομικά αδιέξοδα διότι αφορά και εισοδήματα αποκτηθέντα σε 
προηγούμενο χρόνο.

Ήδη πολλοί όμιλοι με επιστολές διαμαρτυρίας εκθέτουν προς τους αρμόδιους το 
πρόβλημα και αναγγέλλουν την υποχρεωτική πλέον γι’ αυτούς αναστολή ορισμένων 
αθλητικών δραστηριοτήτων τους.

Ας ελπίσουμε ότι η Πολιτεία θα λάβει μέριμνα και θα εξαιρέσει τα αθλητικά σωματεία 
από την φορολόγηση αυτή, δεδομένου ότι είναι και τα μοναδικά έσοδα που έχουν 
ορισμένοι όμιλοι για την συνέχιση της δραστηριότητας τους, αφού πλέον οι 
επιχορηγήσεις έχουν μηδενιστεί.
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απόψεις

Περί Αξιοποίησης 
Αθλητικών  
Γεγονότων

του Μάνου Ρούδα

Το όριο υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για το America's Cup τελείωσε τα μεσάνυχτα της 
31ης Μαρτίου, με 14 διεκδικητές να έχουν καταθέσει τη συμμετοχή τους για τον αγώνα. 
Η ORACLE Racing είναι ο επίσημος διεκδικητής, κι έτσι 15 ομάδες συνολικά θα λάβουν 
μέρος στην 34η διοργάνωση.

Έκπληξη στις συμμετοχές αποτέλεσαν δύο ομάδες, της Κίνας και της Κορέας. 

Η Κίνα είχε λάβει μέρος και στο 32ο America's Cup, σαν ομάδα φάντασμα όμως. Ήταν η 
τελευταία ομάδα, που απλώς υπήρχε για να αυξάνει τον αριθμό των συμμετοχών. Για αυτό 
το σκοπό, τα πάντα της παρέχονταν δωρεάν (σκάφος, βάση, συμμετοχή, κλπ). Αυτή τη φορά 
όμως, η China Team έχει την πλήρη υποστήριξη της Κινεζικής κυβέρνησης, κάνοντας έτσι 
προσπάθεια για είσοδο στο διεθνές ιστιοπλοϊκό Πάνθεον. 

«Όλα τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα και να έχουν 
κατασκευαστεί εντός των συνόρων της χώρας. Δουλεύουμε ήδη αρκετούς μήνες με κάποιους 
κορυφαίους σχεδιαστές για τη γάστρα και τα ιστία και έχουμε σημαντικές συνεργασίες με 
Κινεζικά Πανεπιστήμια. Για εμάς είναι μία ευκαιρία να αναδείξουμε τα ταλέντα της χώρας μας 
όχι μόνο στον τομέα του αθλητισμού, αλλά και στον επιστημονικό τομέα, την υδροδυναμική και 
την αεροναυπηγική. Το σκάφος μας θα ναυπηγηθεί φυσικά στην Κίνα και θα είναι έτοιμο να 
καθελκυστεί τον Φεβρουάριο του 2012» είπε ο Wang Chao Yong, πρόεδρος της China Team.

Η ομάδα της Κορέας, γνωστή ως White Tiger Challenge, επιχειρεί για πρώτη φορά την 
είσοδό της σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση. Ιδρυτής της Team Korea είναι ο Dong Young-
Kim, ικανός ιστιοπλόος και οργανωτής του Korea Match Cup. Έτσι, η μετάβαση από τους 
διεθνείς αγώνες match race στο America's Cup ήρθε ομαλά. Στόχος του Dong Young-
Kim είναι η ενημέρωση του κοινού για τη μεγαλύτερη ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, ώστε να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου προς το θαλάσσιο αθλητισμό.

Το Cascais της Πορτογαλίας θα φιλοξενήσει τους πρώτους αγώνες του AC World Series, 
6 -14 Αυγούστου, που θα γίνουν με τα νέα 45άρια καταμαράν. Το Cascais είναι μία ιδανική 
πόλη, τόσο για τα τουριστικά της αξιοθέατα, όσο και για τις απαραίτητες υποδομές που 
διαθέτει. Θα ακολουθήσουν το Plymouth της Αγγλίας, 10-18 Σεπτεμβρίου και το San 
Diego της Καλιφόρνιας, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.

Μαθήματα 
σύγχρονης 

συνεργασίας

του Πάνου Δημητρακόπουλου

Έχοντας μία ιστιοπλοϊκή εμπειρία 36 ετών από τα Optimist του 1975 έως την διοργάνωση 
του Ράλλυ Αιγαίου το 2011, πρόσφατα με εμπιστεύτηκε η ΑΕΑΕ και με τίμησε με μία θέση 
στην Επιτροπή Ενστάσεων του Athens Eurolymp 2011. 

Η συμμετοχή μου στην επιτροπή αυτή όπου αποτελείτο από τρείς κορυφαίους διεθνείς 
κριτές & διαιτητές, από τους καλύτερους το κόσμου, ήταν ένα δυνατό σοκ αλλαγής 
νοοτροπίας, τρόπου συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και εκμάθησης όχι τόσο των 
κανονισμών στην βασική τους έννοια, αλλά της σκέψης και της ουσιαστικής οπτικής που 
δημιουργεί ο κριτής μέσα από αυτούς. Μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούσαν την ιστιοπλοΐα 
καθημερινά διδάσκονταν από την ανομοιογένεια των γνώσεων τους, συζητώντας για ώρες 
την ιστιοπλοϊκή πλευρά των κανονισμών και της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης σ ένα 
άθλημα που φάνηκε ότι όλοι λάτρευαν. Χωρίς στεγανά με μόνη δύναμη από την μία πλευρά 
την θέληση για γνώση και από την άλλη την διάθεση για μεταφορά της γνώσης οι συσκέψεις 
ήταν απολαυστικές συζητήσεις ζουμερής γνώσης...

Σ' αντίθεση με την αγάπη των κριτών για το άθλημα διέκρινα την καχυποψία, την άγνοια και 
την κακή συμπεριφορά των αθλητών, τόσο κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών όσο και την 
ώρα της εκδίκασης των ενστάσεων κυρίως προς τους ξένους κριτές που σίγουρα σ' αυτή 
την διαδικασία ήθελαν απλά να βοηθήσουν. 

Αναρωτήθηκα λοιπόν και μ' αυτό κλείνω αν αυτό το εξαιρετικό πενθήμερο μάθημα θα 
αφορούσε τους προπονητές όλων αυτών των αθλητών ή καλύτερα τους αθλητές τους 
ίδιους. Αν όσοι βρέχονται και λιώνουν καθημερινά στην θάλασσα έχουν αναλογιστεί ότι 
σε 5 λεπτά κακής συμπεριφοράς ή άγνοιας όπως ήδη την βίωσα μπορεί να εξαφανιστούν 
εκατοντάδες ώρες εξαντλητικής προπόνησης;

Μήπως η προπόνηση αξίζει να βγει στην στεριά; Μήπως οι αθλητές πρώτα πρέπει να 
ξέρουν να χειρίζονται τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς αν μη τι άλλο; Μήπως πριν 
μάθουν για φάτσες και σιγόντα ή άλλες τακτικές για νίκες θα πρέπει να χειρίζονται το βιβλίο 
των κανονισμών άριστα;

Μία εξαιρετική εμπειρία γνώσης και συνεργασίας και μερικές σκέψεις.

Πολλές ευχαριστίες στους: Marianne Middelthon, Cesar Sans, Chris Atkis.
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του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Σε αυτό το τεύχος είπα να ξεφύγω λίγο και να σχολιάσω ένα θέμα το οποίο δεν πιστεύω ότι 
πέρασε απαρατήρητο από κανέναν μας. 

Σάββατο 30 Απριλίου. Μόλις επέστρεψα από 15 ήμερο ταξίδι στο εξωτερικό και είπα και 
γώ να δω το 2ο ημίχρονο της επονομαζόμενης “γιορτής” του Ελληνικού ποδοσφαίρου, τον 
τελικό του κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ της ΑΕΚ και του Ατρόμητου.

Αφού είδα το πρώτο γκολ σε επανάληψη (πεντακάθαρο οφσάιντ) παρακολούθησα και πάλι 
το θέατρο του παραλόγου όπως όλοι μας...Μπουκάρισαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ να γιορτάσουν 
τον θρίαμβο της ομάδας τους και τα κάνανε λαμπόγυαλο. 

Ξύλο, πέτρες, κροτίδες, πιστόλια συνέθεσαν την πλούσια γκάμα πυρομαχικών των “φίλων” 
της ΑΕΚ οι οποίοι προφανώς βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να πραγματοποιήσουν μια real 
time άσκηση πολεμικού χαρακτήρα έτσι ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση πολέμου με 
τους Τούρκους!!!

Θα μου πείτε μας κοροϊδεύεις. ΟΧΙ είναι η απάντηση. 

Απλά για μια ακόμη φορά λυπάμαι για την κατάντια μας. Λυπάμαι που γίνονται όλα αυτά για 
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Πραγματικά ένιωσα απέχθεια και αηδία βλέποντας αυτά τα γε-
γονότα. Είχα ξαναγράψει για τα επεισόδια στα γήπεδα με αφορμή το ντέρμπι Ολυμπιακού 
- Παναθηναϊκού όπου δόθηκαν μαθήματα “ήθους” και “κόσμιας” συμπεριφοράς. Τα ίδια και 
στο ΟΑΚΑ με τους φιλάθλους του ΠΑΟ να κυνηγάνε τους παίκτες της ομάδος τους όπως και 
στο γήπεδο της Τούμπας με τον “υπέροχο” λαό του ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. 

Είδα τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βόλου να παραδίδει μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε 
“άπταιστα Γαλλικά” σε ζωντανή μετάδοση έτσι ώστε να μάθουν τα παιδιά μας την πραγματική 
Ελληνική Γλώσσα που είναι τόσο πλούσια σε κοσμητικά επίθετα.

Οι άρχοντες του Ελληνικού Αθλητισμού τότε απειλούσαν θεούς και δαίμονες. Κόψιμο 
χρηματοδότησης (όπως εξήγγειλαν και τώρα σε περίπτωση που η αποδεδειγμένα ανεπαρ-
κής ΕΠΟ δεν επιβάλλει την τάξη. Δεν την επέβαλλε τόσα χρόνια τώρα θα το κάνει;) και διά-
φορα άλλα λαϊκίστικα τα οποία ούτε κατά διάνοια δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Είπαν βέ-
βαια και το εξής αμίμητο ότι «το ενδιαφέρον τους έχει πέσει αποκλειστικά στα υπόλοι-
πα αθλήματα». Καλό θα είναι να ρωτήσουν οι αρμόδιοι με τι χρήματα συμμετείχαν οι ‘Ελλη-
νες ιστιοπλόοι στους δύο τελευταίους αγώνες της Πάλμας (Ισπανία) και του ΙΕΡ(Γαλλία), με 
πολύ καλά αποτελέσματα και μετά να μιλούν για προσοχή και ανάπτυξη των υπολοίπων αθλη-
μάτων...Μιλώ για το άθλημά μου διότι για αυτό ξέρω. Από όσο ακούω και στα υπόλοιπα αθλή-
ματα η κατάσταση είναι το ίδιο τραγική. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν και εφ' όσον γίνει κάτι τέ-
τοιο κατά πόσο θα δοθούν αυτά τα χρήματα στα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή 
που μιλάμε βρίσκονται στα όρια της εξαφάνισης. Και συνεχίζω...

Στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός έπεσαν όλοι στα μαλακά...Το ίδιο θα γίνει και τώρα. 

Το κράτος συμπεριφέρεται λες και δεν θέλει να ασχοληθεί με το πρόβλημα ξεχνώντας 
εσκεμμένα ότι το ίδιο με τις πολιτικές, συντεχνιακές συμπεριφορές του όπως και με την νο-
μιμοποίηση της ατιμωρησίας εξέθρεψε αυτό το έκτρωμα που λέγετε Ελληνικό ποδόσφαι-
ρο. Και τώρα ποιεί την νήσσαν...Νίπτει τας χείρας του...Εξαγγελίες και συσκέψεις. Ουσία; Μη-
δέν...Και με αυτά και με τα άλλα ήρθε και η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα που 
στέλνει στο αρχείο το κασέτα gate! Μάλιστα.

Έστειλε η UEFA στην ΕΠΟ λίστες με αγώνες οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι ως 
άκρως διεφθαρμένοι, έγιναν καταγγελίες για στημένους αγώνες και συ λες ότι δεν 
μπορείς να κάνεις τίποτε διότι οι όποιες καταγγελίες έγιναν εκπρόθεσμα...Προσωπικά 
απορώ...Μάλλον μας κοροϊδεύουν. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό που συμβαίνει...

Ζούμε σε μια περίοδο που μια από τις πιο σφοδρές οικονομικές κρίσεις μαστίζει τη χώρα 
μας. Οι μισοί Έλληνες και παραπάνω βρίσκονται στα πρόθυρα κατάθλιψης και νευρικής κρί-
σης μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στην ασφυκτική οικονομική κατάσταση που επικρα-
τεί. Η ανεργία σαρώνει. Η ανασφάλεια για το μέλλον επίσης...Οι νέοι ψάχνονται να φύγουν 
από την χώρα για ένα καλύτερο αύριο. Δικαιώματα που κατακτήθηκαν με κόπο, ιδρώ-
τα και αγώνες 10ετιών χάθηκαν εν μια νυκτί. Δημόσιοι λειτουργοί, κυβερνητικά στε-
λέχη, εφοριακοί και κάθε λογής μεσάζοντες ή επιφανείς επιχειρηματίες κατασπατάλη-
σαν, έκλεψαν, έσπειραν στους 5 ανέμους τους κόπους χρόνων ενός ολόκληρου λαού 
παρασύροντας στο διάβα τους ότι καλό έχει να προσφέρει αυτή η χώρα. Αιμοραγού-
με από παντού...Γι' όλα αυτά δεν άνοιξε μύτη...Και κατεβαίνουν αυτοί οι καμένοι εγκέφα-
λοι οι επονομαζόμενοι “φίλαθλοι” και τα σπάνε όλα για ένα κύπελλο...για έναν ποδοσφαιρικό 
αγώνα. Η σχιζοφρένεια σε όλο της το μεγαλείο...Και μεις ως απλοί παρατηρητές παρακο-
λουθούμε όλα αυτα τα παράλογα θεωρώντας τα φυσιολογικά και απόλυτα αποδεκτά...

Δε βαριέσαι...έχει ο Θεός!!!

Δε βαριέσαι... 
έχει ο Θεός!!!

Καλό θα είναι 
να ρωτήσουν 
οι αρμόδιοι 

με τι χρήματα 
συμμετείχαν 
οι ‘Ελληνες 

ιστιοπλόοι στους 
δύο τελευταίους 

αγώνες της Πάλμας 
(Ισπανία) και 

του ΙΕΡ (Γαλλία), 
με πολύ καλά 

αποτελέσματα και 
μετά να μιλούν 

για προσοχή 
και ανάπτυξη 

των υπολοίπων 
αθλημάτων...
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ενημερωτικά

ΛΟΙΑΘ
Το νέο 5 μελές Δ.Σ. του Λεσβιακού Ομίλου 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΛΟΙΑΘ), το 
οποίο εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες της ΓΣ της 
27 Φεβρουαρίου 2011, συγκροτήθηκε σε σώμα 
στην συνεδρίαση της 5 Μαρτίου 2011 ως εξής:

Γιώργος Μαλακός Πρόεδρος

Νίκος Ταλλάς  Γ. Γραμματέας

Παναγιώτης Αμβαζάς  Ταμίας

Παναγιώτης Προβέτζας Έφορος Ανοιχτής 
 Θάλασσας

Κώστας Αθηνιώτης Έφορος Αγωνιστι-
 κής Ιστιοπλοίας

ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ

ΙΟΧ
Το νέο Δ.Σ. του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χα-
νίων, που προήλθε από τις εκλογές στις 
23 Φεβρουαρίου 2011, συγκροτήθηκε σε 
σώμα την 28η Φεβρουαρίου 2011.

Η νέα του σύνθεση έχει ως εξής:

Μπαρμπόπουλος Μανόλης Πρόεδρος

Μπενιουδάκης Μανόλης  Aντιπρόεδρος

Νικολάου Τάσος  Γραμματέας 

Κανελλάκης Γιώργος  Tαμίας 

Εφορείες:
Κνιθάκης Γρηγόρης  Αγώνων

Κουτσουπάκη Στέλλα  Γρ. Τύπου & 
 Δημ. Σχέσεων

Φραντζεσκάκης Στέλιος Eκπαίδευσης

Κοζωνάκης Βασίλης Τριγώνου

Τριπολιτάκης Ιάκωβος  Εγκαταστάσεων 
 - Λιμένος

Εξελεγκτική Επιτροπή:
1. Λεκάκης Εμμ.

2. Μπενάκη Κων/να

3. Παναγιωτίδης Παύλος

ΝΟΘ
Σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του Δ.Σ. του 
Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης για τη 
διετία 2011-2012, όπως αυτό προέκυ-
ψε από τις αρχαιρεσίες της 2ης Μαρτί-
ου 2011 και τη συγκρότησή του σε σώμα 
κατά την πρώτη συνεδρίασή του:

Λάζαρος Τσαλίκης Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριαφίνης Αντιπρόεδρος 
 & Κοσμήτωρ

Στέλιος Χριστοδούλου Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Φάκας  Ειδικός 
 Γραμματέας

Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος Ταμίας

Εφορείες:
Πέτρος Δούκας Αθλητισμού & 
 Κωπηλασίας

Γεώργιος Κοντογούρης Ιστιοπλοΐας 
 Τριγώνου

Αδάμ Τσιολακάκης Αν. Θάλασσας

Κων/νος Χρυσοβέργης Μαρίνας

Στέφανος Κούλογλου Τένις

Λορέττα Κωνσταντινίδου Δημ. Σχέσεων

ΙΟΒΑΘ
Το νέο Δ.Σ. του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Βό-
λου Ανοικτής Θαλάσσης, το οποίο εξελέ-
γη κατά τις αρχαιρεσίες της ετήσιας ΓΣ της 
13ης Μαρτίου 2011, συγκροτήθηκε σε 
σώμα στις 21 Μαρτίου 2011 ως εξής:

Εριφύλη Βαρδάκη Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καντίκος Αντιπρόεδρος

Έκτωρ Εσκουντέρο Γεν.Γραμματέας

Βασίλειος Μαυραντζάς Ταμίας

Άγγελος Σωτηρίου Έφορος 
 Ιστιοπλοΐας

Νικόλαος Καλπουρτζής Έφ. Δημοσίων 
 Σχέσεων

Ιωάννης Κορέντης Μέλος

ΝΑΟΠ
Στις αρχαιρεσίες του Ναυτικού Αθλητικού 
Ομίλου Περάματος που διεξήχθησαν την Κυ-
ριακή 20 Απριλίου 2011, εκλέχθηκαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώμα οι εξής:

Ιατρόπουλος Αλέξανδρος Πρόεδρος

Μπάμπαλης Σταύρος Αντιπρόεδρος

Κοντορίνη Ελένη Γεν.Γραμματέας

Κοτσογιάννης Ηλίας Γεν. Αρχηγός 
 Αθλητ. Τμημ.

Κοκκώνης Αθανάσιος Αναπλ. Γεν. 
 Γραμματέας &  
 Υπεύθ. Μηχα- 
 νοργάνωσης

Βουρλάκος Γεώργιος Αναπλ. Ταμίας

Γουλιμης Κωνσταντίνος Έφ. Λιμένος

Σκολαρίκος Σάββας Έφ. Δημοσίων 
 Σχέσεων & ΙΑΘ

Σοφιός Νικόλαος Έφορος Ιστ.
 Τριγώνου

ΝΟΑΘ
Σας ανακοινώνουμε ότι το νέο Δ.Σ. του 
Ναυτικού Ομίλου Ανοικτής Θαλάσσης, 
το οποίο εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες της 
Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της 27ης 
Φεβρουαρίου 2011 και συγκροτήθηκε σε 
Σώμα την 3η Μαρτίου 2011, είναι το εξής:

Μπέλλος Βύρων Πρόεδρος

Σίνη Θάλεια  Αντιπρόεδρος

Πετράς Δημήτριος  Γεν.Γραμματέας

Μεταξιώτης Στέφανος  Ταμίας

Διαμαντής Δημήτριος Έφ. Ιστιοπλοΐας

Δημητριάδης Κυριάκος Υπεύθ. Δημοσίων 
  Σχέσεων

Σιάυλος Νικόλας Υπεύθ. Ανάπτυ-
  ξης & Εκδηλώ- 
  σεων άλλων  
  Ιστιοπλοϊκών  
  Δραστηριοτήτων

Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης Νομικός Σύμβ.
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Τ η Δευτέρα 4 Απριλίου 2011, στο ιστορικό και μεγαλο-
πρεπές Guildhall του Λονδίνου, ο Οργανισμός Seatrade 
επέδωσε στον κ. Παύλο Ιωαννίδη, Επίτιμο Αντιπρόεδρο 

του Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης", το Βραβείο Lifetime 
Achievement.

Την εκδήλωση, επιβλητική όπως η παράδοση της Seatrade επι-
βάλλει, τίμησαν με την παρουσία τους η Πριγκήπισσα Άννα της 
Μεγάλης Βρεταννίας, οι τέως Βασιλείς της Ελλάδας Κωνστα-
ντίνος και Άννα-Μαρία, ο Υπουργός Μεταφορών της Μεγάλης 
Βρεταννίας, Λόρδοι και διακεκριμένα μέλη της Ελληνικής και δι-
εθνούς ναυτιλιακής κοινότητας με προεξέχοντα τον Γενικό Γραμ-
ματέα του ΙΜΟ Ευθύμιο Μητρόπουλο. 

Όλοι στη HELMEPA δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε υπερή-
φανοι που το Βραβείο Lifetime Achievement δόθηκε φέτος σε ένα 
από τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης, επί χρόνια Μέλος και στη συ-
νέχεια Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και έναν άν-
θρωπο που έφερε στη ναυτιλία τη φιλοσοφία της ασφάλειας που 
διέπει όλες τις λειτουργίες της αεροπορικής βιομηχανίας.

Ο κ. Ιωαννίδης εισήγαγε την ίδια φιλοσοφία στις επιμορφωτικές 
ναυτιλιακές πρωτοβουλίες που η HELMEPA ανέλαβε από τα πρώτα 
στάδια της λειτουργίας της. Εκτός από τη διαχείριση των θεμάτων 
του Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" με την ιδιότητα του ως δια 
βίου μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου σύμφωνα με τη δια-
θήκη του αείμνηστου Αριστοτέλη Ωνάση, ο κ. Ιωαννίδης προσέ-
φερε τις υπηρεσίες του στο ναυτιλιακό χώρο ως CEO της ναυτιλια-
κής εταιρείας του Ομίλου Ωνάση και συνεισέφερε στο American 
Bureau of Shipping ως μέλος του Συμβουλίου. Παράλληλα με τα 
καθήκοντα του ως Γενικός Διευθυντής της Ολυμπιακής Αεροπορί-
ας επί Ωνάση, είχε και τα καθήκοντα του πιλότου του αεροσκάφους 
της τότε Βασιλικής Οικογένειας.

Το Βραβείο  
Lifetime Achievement 
της Seatrade στον  
κ. Παύλο Ιωαννίδη

Γ ια ελληνικούς προορισμούς και λιμάνια που επιδιώκουν 
την προσέλκυση της διεθνούς κρουαζιέρας, το 1ο διεθνές 
συνέδριο Posidonia Sea Tourism Forum θα προσφέρει 

μια μοναδική εκ των έσω οπτική πάνω στα κριτήρια αξιολόγη-
σης που καθορίζουν τις επιλογές των σχεδιαστών δρομολογίων, 
αλλά και στην γενικότερη νοοτροπία των εταιρειών σε σχέση με 
την ανάπτυξη λιμανιών και επιλογής ελληνικών προορισμών. 

Τα Ποσειδώνια έθεσαν το θέμα αυτό ψηλά στις προτεραιότητες 
του συνεδρίου και έτσι, τον Ιούνιο του 2011 θα συμμετέχουν στε-
λέχη μεγάλων εταιρειών κρουαζιέρας και ειδικοί που ασχολούνται 
με την επιλογή προορισμών, την ανάπτυξη λιμανιών, τον σχεδιασμό 
δρομολογίων, και την οργάνωση προγραμμάτων στεριάς. 

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι οι: 

•	 Gianni Onorato – Πρόεδρος, Costa Crociere

•	 Pierfrancesko Vago – Διευθύνων Σύμβουλος MSC Cruises και 
Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέρας ( ECC)

•	 Craig Milan – Senior Vice President Land Operations (Επιχει-
ρήσεων Στεριάς) των εταιρειών Royal Caribbean και Celebrity

•	 Giora Israel - Senior Vice President Port and Destination 
Development (Ανάπτυξης Λιμένων και Προορισμών) του ομί-
λου Carnival

•	 John Stoll – Vice President Land & Port Operations (Επιχειρή-
σεις Λιμένων και Προγραμμάτων Στεριάς) της Crystal Cruises

•	 Linda Springman – Vice President Worldwide Deployment & 
Tour Marketing (Ανάπτυξης προορισμών παγκοσμίως και προ-
βολής) της Holland America Line

•	 Χάρης Παπαχαραλάμπους – Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων 
και Μάρκετινγκ Louis Cruises

•	 Jennifer Marmarillo – Market Analyst & Itinerary Planning 
(Μελετών Αγοράς και Σχεδιασμού Δρομολογίων) της Norwegian 
Cruise Line

•	 Elisabeta de Nardo – Port Operations Manager (Επιχειρήσεις 
Λιμένων) της Costa Crociere

•	 Giovanni Spadoni – Πρόεδρος του διεθνούς δικτύου λιμένων 
Μεσογείου MEDCRUISE. 

•	 Luis Ajamil – Πρόεδρος της εταιρείας σχεδιαστών λιμένων 
κρουαζιέρας Bermello Ajamil

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της κρουαζιέρας μπορεί να παί-
ξει έναν ρόλο κλειδί και ως εργαλείο οικονομικής ανάκαμψης, 
οι απόψεις των σημαντικότερων εκπροσώπων του κλάδου για 
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη και ανθεκτικότερη μορφή τουρι-
σμού παγκοσμίως έχουν ιδιαίτερη σημασία.

To Posidonia Sea Tourism Forum αποτελεί μοναδική ευκαιρία για 
άμεση επαφή με τους ανθρώπους που αποφασίζουν τους προορι-
σμούς των εταιρειών κρουαζιέρας.

Posidonia Sea Tourism Forum 

Με ποια κριτήρια 
επιλέγουν προορισμούς 
οι εταιρείες κρουαζιέρας
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Νέο λιμάνι για τα Ποσειδώνια 
το μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδας Metropolitan Expo

Η ανάγκη για μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο, ως αποτέλεσμα της 
συνεχούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών, αλλά και η διαρκής 
εξέλιξη της παγκόσμιας βιομηχανίας εκθέσεων, που επιβάλ-

λει αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς εκθέτες και επισκέπτες, οδήγη-
σε τους διοργανωτές των Ποσειδωνίων στην μεταφορά της έκθεσης 
Ποσειδώνια 2012 στο μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εκθεσιακό 
κέντρο της Ελλάδος, το Metropolitan Expo.

Η απόφαση για μεταφορά της επόμενης έκθεσης, που θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου 2012, δρομολογήθηκε το τελευ-
ταίο τρίμηνο του 2010, όταν οι αιτήσεις για εκθεσιακό χώρο από την 
Κίνα, την Ινδία, την Κορέα και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες κατέστη-
σαν γεγονός την αυξημένη ζήτηση για περισσότερα τ.μ. εκθεσιακού 
χώρου στα Ποσειδώνια 2012 προκειμένου να στεγαστούν τα εθνικά 
τους περίπτερα.

«Κινηθήκαμε γρήγορα προκειμένου να προλάβουμε τις απαιτήσεις των 
εκθετών μας για περισσότερο χώρο, αναβαθμισμένες υπηρεσίες και εύ-
κολη πρόσβαση με μέσα σταθερής τροχιάς. Ο συνδυασμός σύγχρονων 
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και εύκολης πρόσβασης από το αερο-
δρόμιο είναι τα νέα δεδομένα της εκθεσιακής βιομηχανίας, που απαιτεί 
το σύνολο των διεθνών εκθετών μας.» είπε η κα. Δήμητρα Μιχαήλ, Δι-
ευθύνουσα Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια.

«Η 23η διοργάνωση των Ποσειδωνίων θα πραγματοποιηθεί σε ένα 
εκθεσιακό κέντρο που διαθέτει τις πλέον κατάλληλες υποδομές, οι 
οποίες θα επιτρέψουν στους εκθέτες μας να υλοποιήσουν δύσκο-
λες κατασκευές, να μεταφέρουν στην Ελλάδα εξοπλισμό υψηλής 
τεχνολογίας για επίδειξη και να πραγματοποιήσουν περισσότερες 
εκδηλώσεις για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους» 
συνέχισε η κυρία Μιχαήλ.

Ο νέος εκθεσιακός χώρος, που ανήκει στο συγκρότημα του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, διαθέτει συνολικό εμβαδόν 45.000 τ.μ., που 
αναπτύσσονται σε τέσσερις αίθουσες, διευκολύνοντας την περιήγηση 
των επισκεπτών στους χώρους της έκθεσης. Διαθέτει επίσης 10.000 
τ.μ. χώρων στάθμευσης, ενώ είναι εύκολα προσβάσιμος με μετρό, 
προαστιακό, λεωφορείο και Ι.Χ.

Το νέο εκθεσιακό κέντρο, που διαθέτει 50% περισσότερο εκθεσι-
ακό χώρο, παρέχει επιπλέον συνεδριακές αίθουσες και αίθουσες σε-
μιναρίων, χώρους συναντήσεων, μόνιμο γραφείο τύπου και ασύρματη 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον διαθέτει δύο πολυτελή εστιατόρια, 
πληθώρα καφέ, ATM και πολλές άλλες ευκολίες που υπόσχονται μια 
ξέγνοιαστη εκθεσιακή εμπειρία.

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι το νέο εκθεσιακό κέντρο θα επιτρέψει στα 
Ποσειδώνια να ανανεώσουν το διεθνές προφίλ τους και να ενισχύ-
σουν την θέση τους ως η πλέον καταξιωμένη έκθεση παγκοσμίως, ενώ 
αναμένεται να ξεπεράσουν τον αριθμό ρεκόρ των 1.800 εκθετών 
που συγκέντρωσαν το 2010. Τέλος, η πληθώρα συνεδρίων και σε-
μιναρίων που αναμένεται να διοργανωθούν κατά την διάρκεια των Πο-
σειδωνίων, συμπεριλαμβάνοντας τα ετήσια συνέδρια και συγκεντρώ-
σεις των μεγαλύτερων ναυτιλιακών ενώσεων και επαγγελματικών ορ-
γανώσεων, θα λειτουργήσει σαν μαγνήτης για το σύνολο της ναυτιλια-
κής κοινότητας, με αποτέλεσμα η προσέλευση κόσμου να προβλέπεται 
να ξεπεράσει τους 18.000 επισκέπτες.

«Τόσο νέοι όσο και παλαιοί εκθέτες θα επωφεληθούν από νέους τρό-
πους προώθησης και παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, 
ενώ θα διαπιστώσουν ότι δημιουργούνται νέες ευκαιρίες δικτύωσης και 
επαγγελματικών γνωριμιών.» τόνισε η κα. Μιχαήλ «Το Metropolitan 
Expo μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε μια καινούργια, μοναδική εκ-
θεσιακή εμπειρία για τους εκθέτες και επισκέπτες μας, αναβαθμί-
ζοντας τα Ποσειδώνια διεθνώς σε μια χρονική στιγμή που η ναυτι-
λιακή αγορά παρουσιάζει ξεκάθαρα σημάδια ανάκαμψης.» τόνισε ο 
κ. Θεόδωρος Βώκος, Project Manager των Εκθέσεων Ποσειδώνια.

Τα Ποσειδώνια 2012 τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Θαλασσί-
ων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, του Δήμου Πειραιώς, του Ναυτικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, της Ελ-
ληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, της Ένωσης Εφοπλιστών 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβα-
τηγού Ναυτιλίας και της Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας.
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Join us this June
for the1st Posidonia
Sea Tourism Forum.
Greece, Turkey and the Dalmatian Coast
share one of the most diverse and
exciting sailing playgrounds in the
world. But has the enormous business
potential of the region been explored
sufficiently by the yachting industry?
This international Forum will highlight
how new investments and improved
services can stimulate growth for
regional economies.

21- 22 JUNE 2011
ONASSIS CULTURAL CENTRE,  ATHENS - GREECE

www.PosidoniaSeaTourism.com

Under the auspices of

With the support of Sponsor

Association
of Greek Tourism Enterprises

Hospitality Sponsor

Organisers:Posidonia Exhibitions SA
e-mail:posidonia@posidonia-events.com, Tel.+30210428 3608, Fax+30210428 3610

Supporter

Hellenic Professional
Yacht Owners Association

Thal&Tourismos_210x280  8-03-11 21:10  ™ÂÏ›‰· 1
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Μ αθητές της έκτης τάξης δημοτικού επισκέφτηκαν το Σάβ-
βατο 2 Απριλίου τον Περιβαλλοντικό Σταθμό του 
Αγιαννάκη Μεσσηνίας στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρο-

μής του σχολείου τους.

Μετά από το 
εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα 
στο σταθμό, οι 
μαθητές έγι-
ναν μάρτυρες 
ενός διαφορε-
τικού μαθήμα-
τος: όταν περ-
πάτησαν προς 
την θάλασσα 
για να δουν τις 
περίφημες θί-

νες του Κυπαρισσιακού Κόλπου και την δεύτερη πιο σημαντική πα-
ραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο, βρήκαν 
σκαπτικό μηχάνημα να στρώνει έναν δρόμο και ταυτόχρονα να κα-
ταστρέφει μέρος του σημαντικού οικοσυστήματος των αμμόλοφων 
και να χρησιμοποιεί την άμμο για την κατασκευή του δρόμου.

Όπως αποκαλύφθηκε, οι εργασίες αφορούν την κατασκευή πέντε 
δρόμων από τον δασικό δρόμο κάθετα μέχρι την παραλία ανάμε-
σα στον Αγιαννάκη και την Ελαία. Για τις εργασίες κόπηκαν δέντρα του 
παράκτιου δάσους της Ελαίας, καταστράφηκαν θίνες και η ευάλωτη βλά-
στησή τους, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως χρησιμοποιήθηκαν υλικά από 
κοίτη ποταμού. Αλήθεια, για τις εργασίες αυτές, που γίνονται από 
τον Δήμο Τριφυλίας, υπάρχει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων;

Ο Νότιος Κυπαρισσιακός Κόλπος είναι η δεύτερη σημαντικότερη 
παραλία ωοτοκίας για τις θαλάσσιες χελώνες της Μεσογείου. Η 
παράκτια ζώνη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστήματα θινών 
στην Ελλάδα και γειτονεύει με το παράκτιο δάσος της Ελαίας. Η παρά-
κτια και η θαλάσσια ζώνη του Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου εντάσ-
σονται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 "Θίνες Κυπαρισσί-
ας" και "Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας" αντίστοιχα.

Το 2002 ολοκληρώθηκαν από τον ΑΡΧΕΛΩΝ και υποβλήθηκαν 
στο ΥΠΕΧΩΔΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Διαχειριστικό 
Σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος Life-Nature «Εφαρμο-
γή Διαχειριστικού Σχεδίου για την Caretta caretta στον Νότιο 
Κυπαρισσιακό Κόλπο». Αυτά προτείνουν μέτρα τα οποία, αν εφαρ-
μοστούν, θα επιτρέψουν ταυτόχρονα την αειφόρο ανάπτυξη και την 
προστασία του τοπικού οικοσυστήματος και της θαλάσσιας χελώνας.

Ο Περιβαλλοντικός Σταθμός Αγιαννάκη λειτουργεί εδώ και δέκα 
χρόνια για την ενημέρωση του κοινού και ειδικά των μαθητών. Τους 
χειμερινούς μήνες είναι επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης, ενώ 
από τα μέσα Μαΐου μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη είναι ανοιχτός για 
το κοινό καθημερινά.

Μητέρα σημαίνει ζωή. 

Την ξεχωριστή αυτή ημέρα που γιορ-
τάζει, τιμάμε τη γενικότερη έννοια της 
'μητέρας', τη δική μας μητέρα, τη 
μητέρα Γη και όλες τις μητέρες του 
ζωικού μας βασιλείου που ακόμη 
και στις πιο δυσμενείς συνθήκες θυ-
σιάζουν τη ζωή τους προσπαθώντας 
να προστατέψουν τα μικρά τους από 
κάθε κίνδυνο.

Οι μητέρες Caretta caretta έχουν 
ήδη φτάσει στις θάλασσές μας, κο-
ντά στις παραλίες μας, και ετοιμάζο-
νται να ξεκινήσουν την ωοτοκία τους. 
Το καλοκαίρι, κάθε 2-3 χρόνια σκά-
βουν 2-3 φωλιές στην αμμουδιά και 

εναποθέτουν τουλάχιστον 100 αυγά κάθε φορά, που θα τα επωάσει η 
ζεστή αμμουδιά για 60 ημέρες. Το 2010 οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ 
προστάτεψαν στις κυριότερες παραλίες ωοτοκίας (Ζάκυνθο, Δυτική 
Πελοπόννησο και Κρήτη) 2.310 φωλιές!!!

Κάντε κι’ εσείς κάτι για να βοηθήσετε τις μητέρες Καρέττα:

Χαρίστε στη μητέρα σας ένα συμβολικό δώρο με ιδιαίτερο νόημα.! 

'Υιοθετώντας' μια μητέρα Kαρέτα θα λάβετε το πακέτο υιοθεσίας το 
οποίο περιέχει πιστοποιητικό, αφίσα, αυτοκόλλητο και λούτρινο χελω-
νάκι και ταυτόχρονα ενισχύετε τις προσπάθειες του ΑΡΧΕΛΩΝ για την 
προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα.

Δωρίστε το πακέτο υιοθεσίας στη μητέρα σας που γιορτάζει συμβάλλο-
ντας ταυτόχρονα στη προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας 
χελώνας που απειλείται με εξαφάνιση.

Χαρίστε ένα χαμόγελο αγάπης στη δική σας μητέρα και άλλη μια ευκαι-
ρία για ζωή στη μητέρα Καρέτα που ζητά μονάχα την ειρηνική συμβίω-
ση με τον άνθρωπο για τη συνέχιση του δικού της ταξιδιού στα βαθιά 
νερά της Μεσογείου.

Στο http://www.archelon.gr/contents/sponsor_aturtle.php?row=row9 
θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υιοθε-
σιών και τους τρόπους διεξαγωγής της διαδικασίας ή επικοινωνήστε με 
την κα Έλλη Ταραμπέ, στο 210 52 31 342. 

Μπροστά στα μάτια μικρών 
μαθητών στρώνεται ο δρόμος για 
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος

8 Μαΐου: Η γιορτή και 
της μητέρας.....καρέτα!

Ο δρόμος καταλήγει πάνω στις 
προστατευόμενες αμμοθίνες.
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Εγκαίνια Περιβαλλοντικής Έκθεσης  
                   στη Μνήμη της Μαρίας Π. Τσάκου

Τ ιμώντας τη μνήμη της Μαρίας Π. Τσάκου, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της HELMEPA αφιερώνει στους μαθητές των τριών τε-
λευταίων τάξεων όλων των Δημοτικών Σχολείων της Χίου και 

των Οινουσσών, την περιβαλλοντική της Έκθεση "Ας αλλάξουμε 
Συνήθειες…όχι το Κλίμα".

Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης, το Σάββατο, 9 Απριλίου 2011, στη Χίο, 
ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος μαζί με τον Πρόεδρο της HELMEPA 
Δρα Ιωάννη Κούστα, τον Δήμαρχο της Χίου Π. Λαμπρινούδη και 
μέλη της HELMEPA, εγκαινίασε την Έκθεση παρουσία πολλών εκπρο-
σώπων Αρχών, διακεκριμένων προσωπικοτήτων και μελών της Χια-
κής κοινωνίας. Την πρωτοβουλία χαιρέτησε η Αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα. 

Τα εγκαίνια έγιναν στο ιστορικό παραδοσιακό κτήριο του Ιδρύματος 
"Μαρία Τσάκος" όπου εδρεύει το Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας 
και Παράδοσης. 

Την Έκθεση θα επισκεφτούν 1.500 μαθητές που θα μεταφερθούν 
μαζί με τους δασκάλους τους και με δαπάνες της HELMEPA από 
όλα τα Δημοτικά Σχολεία του νησιού και των Οινουσσών, σε συ-
νεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Επιστη-
μονικά στελέχη της HELMEPA θα αναλύσουν στα παιδιά την κλιματική 
αλλαγή, τις αιτίες που την προκαλούν και τις επιπτώσεις που έχει στη 
ζωή στον πλανήτη. 

Στην κατασκευή της Έκθεσης συνέβαλαν ο Αναπληρωτής Ταμίας του 
Δ.Σ. Μιχ. Δαλακούρας με ευγενική του χορηγία και ο κ. Πάνος Λα-
σκαρίδης με τη διάθεση φωτογραφικού και πληροφοριακού υλικού 
ενώ τη φιλοξενία των στελεχών της HELMEPA στη διάρκεια λειτουργί-
ας της προσφέρει η Εταιρεία-Μέλος Chandris (Hellas) Inc. 

Η Έκθεση θα λειτουργεί τις πρωινές ώρες για τα σχολεία και τα μέλη 
του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA" και τις απογευματινές 
18:00-20:00 για το Κοινό, από 10 έως 15 Απριλίου και 2 μέχρι 6 
Μαΐου 2011. 

Η αείμνηστη Μαρία Π. Τσάκου διακρίνονταν για την ευαισθησία της 
προς τα παιδιά και το περιβάλλον. Με πίστη στις ιδέες της, σαν Γενική 
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, προώθησε πε-
ριβαλλοντικά προγράμματα για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Ευχή όλων στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλο-
ντος είναι οι μαθητές που θα επισκεφτούν την Έκθεση να αφυπνιστούν 
για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που, σαν μελλοντική γενιά, θα 
αντιμετωπίσουν και να επιδείξουν με τη σειρά τους στη ζωή τους τις 
ευαισθησίες και ανησυχίες που χαρακτήριζαν την αείμνηστη Μαρία.
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Απονομή επάθλων 
Αγώνων Ιστιοπλοΐας
Την Τετάρτη 27 Απριλίου, στην ανακαινισμένη αίθουσα του Εντευκτη-
ρίου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, πραγματοποιήθηκαν οι απονο-
μές για τους αγώνες Ανοικτής Θάλασσας της αγωνιστικής περιόδου 
2010, μεταξύ κυβερνητών, πληρωμάτων και φίλων της ιστιοπλοΐας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Ναυτι-
κός Διοικητής Ιονίου αρχιπλοίαρχος Καθρέπτας, ο Κεντρικός Λιμε-
νάρχης Πατρών κ. Τζάντζαλος, ο πρόεδρος του Ο.Λ.ΠΑ. κ. Ζεππά-
τος και ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΠΑ κ. Πλατυκώστας.

ενημερωτικά

Μεγάλος Διαγωνισμός 
στα Eval Point
Η EVAL Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ διοργανώνει και φέτος Μεγά-
λο Διαγωνισμό στα EVAL POINT σε ολόκληρη την Ελλάδα για όλους 
τους φίλους της θάλασσας. 

Με κάθε αγορά προϊόντων EVAL από τα σημεία EVAL POINT, έχετε δι-
καίωμα συμπλήρωσης ειδικών κουπονιών που θα σας επιτρέπει να 
λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για τα δώρα του διαγωνισμού. Όσες 
περισσότερες αγορές τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε τα 
δώρα που είναι: 

ΒΑΡΚΑ 4,4 μέτρα αξίας 4.500 ευρώ για τον 1ο νικητή
έγχρωμο ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ 5΄́  GPS αξίας 1.100 ευρώ για τον 2ο νικητή
παιχνίδι TUBE αξίας 80 ευρώ για τον 3ο νικητή
Και ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ για αγορά προϊόντων EVAL 

Καλή επιτυχία!

Πληροφορίες: EVAL Ε. Γ. Βαλλιανάτος, 
www.eval.gr,  
e-mail: sales@eval.gr,  
Τηλ. 210 55 90 872,  
Φαξ. 210 55 90 871. 

Τη Δευτέρα 18 Απριλίου, οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου "Το 
Ροζ Μπαλόνι" μαζί με τη δασκάλα τους κα Αντωνιάδη επισκέφτηκαν 
τις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών. Εκεί είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προπονήσεις των αθλητών του 
Ομίλου, να δουν και να εξερευνήσουν από κοντά τα σκάφη optimist.

Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός που έδειξαν φανερώνει ότι σί-
γουρα ανάμεσα τους βρίσκονται αυριανοί, πολύ μεγάλοι ιστιοπλόοι!

Τo Ροζ Μπαλόνι στις 
εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου Πατρών

Ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. συνεχίζοντας την εκδοτική του προσπάθεια για 
την ανάπτυξη του αθλήματος, με υπερηφάνεια παρουσιάζει το 
βιβλίο “OPTIMIST - Το σκάφος του μικρού καπετάνιου".

Είναι μία πλούσια και εμπεριστατωμένη έκδοση που περιέχει 
όχι μόνο την εκμάθηση του σκάφους, αλλά και γενικότερα στοι-
χεία για το άθλημα και τους αγώνες. Χρήσιμη όχι μόνο για τους 
μικρούς αθλητές αλλά και για τους προπονητές τους.

Από της 20ης Μαρτίου, θα διατίθεται δωρεάν από τη Γραμ-
ματεία του Π.Ο.Ι.Α.Θ., κατόπιν συνεννοήσεως, στους ναυ-
ταθλητικούς Ομίλους.

Ανακοίνωση
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Μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στους αγώνες "2η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ" (12-15/3/2011) και στον διεθνή αγώνα 
"ATHENS EUROLYMP" στις 21-25/3/2011, ο αθλητής του Ιστιοπλοϊ-
κού Ομίλου Κέρκυρας - Π.Ο.Ι.Α.Θ. Παράρτημα Κέρκυρας, είναι για 2η 
συνεχή χρονιά μέλος της Εθνικής Ομάδας Ιστιοπλοΐας στην κατη-
γορία σκαφών FINN. Στο σύνολο των αγώνων κατέλαβε την 6η θέση 
στην γενική βαθμολογία, επί συνόλου 17 αθλητών και την 2η θέση 
στην κατηγορία Νέων.

Η Ομάδα AEGEAN Ursa Minor κατέκτησε τη 2η θέση στο Club 
Match Race Grade 4, που διοργάνωσε ο ΝΟΕ με την Ελληνι-
κή κλάση Platu25 το Σαββατοκύριακο 2-3 Απριλίου. Το πλήρω-
μα συνέθεσαν οι Ανδρέας Καραλής, Νίκος Σαμαρτζής, Σπύρος 
Βενετσιάνος, Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος και Βαγγέλης 

Ατλιδάκης. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε μια δυνατή προπόνηση 
για το Grade 3 της Ρώμης (Anzio) πάλι με Platu25 το Σαββατοκύ-
ριακο 9-10 Απριλίου. 

Ο Ανδρέας Καραλής δήλωσε: «Ήταν άλλος ένας πολύ καλά ορ-
γανωμένος αγώνας από τον ΝΟΕ και την κλάση. Χαρήκαμε καλούς 
αγώνες παρά τις δύσκολες συνθήκες. Ο καιρός του Σαββάτου είχε 
πολλές αλλαγές και στη διεύθυνση και στην ένταση, ενώ η αναπο-
φασιστικότητα του καιρού και οι μεγάλες αναμονές της Κυριακής, 
όταν πλέον τα πράγματα είχαν φτάσει στους ημιτελικούς, αποτέλε-
σαν μεγάλη πρόκληση για τα πληρώματα. Επιπλέον, μας χαροποί-
ησε ιδιαίτερα η είσοδος αλλά και η σημαντική πρόοδος νέων πλη-
ρωμάτων. Τα Platu25 αποτελούν την πιο δραστήρια one-design 
μη-ολυμπιακή κλάση στην Ελλάδα και ο σκοπός μας είναι να την 
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Το Match Race δυναμώνει στην 
Ελλάδα και δεν είναι τυχαίο ότι πολύ σύντομα θα έχουμε 4 ομάδες 
στις πρώτες 100 του κόσμου. Ο επόμενος δικός μας στόχος είναι 
η διάκριση στο Anzio, στο οποίο θα συμμετέχουμε χάρις στην υπο-
στήριξη του χορηγού μας της AEGEAN Airlines.»

ενημερωτικά

AEGEAN Team Ursa Minor:  
Match Race από την Αθήνα στο Anzio

Φωτογραφία: Νίκος Αλευρωμύτης

Ελπιδοφόρα ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος για ομάδα Optimist του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών με τη συμμετοχή στο Διασυλλογικό 
Αγώνα που διοργάνωσε ο Ν.Ο. ΑΙΓΙΟΥ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" στις 5 & 6 
Μαρτίου 2011.

Ο Βασίλης Καρπούζας με τρεις πρώτες νίκες σε ισάριθμες ιστιοδρομίες 
κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία Optimist αγοριών και την 1η θέση 
στη Γενική Κατηγορία Optimist, η Κωνσταντίνα Δανιά κατέκτησε την 1η 
θέση στην κατηγορία Optimist Κοριτσιών και τη 2η θέση στη Γενική Κα-
τηγορία Optimist και ο Φώτης Αλεξόπουλος τη 2η θέση στην κατηγορία 
Optimist αγοριών και την 3η θέση στη Γενική Κατηγορία Optimist.

Στον αγώνα συμμετείχαν με πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις και δύο νέοι 
αθλητές του Ομίλου, ο Λάμπρος Γεωργόπουλος και ο Γιάννης Σιώκος.

Αγώνας Αιγίου Για 2η φορά στην Εθνική 
Ελλάδος ο Τάσος Κατσιμίδης
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Κείμενο: Δημήτρης Γασπαρινάτος
Φωτογραφίες: Κώστας Γασπαρινάτος

Το Ναυταθλητικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, διοργάνωσε διασυλ-
λογικό αγώνα και σεμινάριο κανονισμών ιστιοπλοΐας στις 
8-9-10 Απριλίου για τις κατηγορίες OPTIMIST - LASER 4,7 
- ACCESS 2,3 (AMEA).

 

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. 

Οι εννέα όμιλοι που συμμετείχαν ήταν οι ΝΑΚΕΠΑ, ΝΑΟΒΒ, ΝΟ ΣΥΡΟΥ, 
ΝΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΝΟ ΤΗΝΟΥ, ΝΟΤΚ, ΝΑΟΕΦ, ΝΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, και 
ΑΜΕΑ ΝΟΤΚ.

Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στην πρωτοβουλία διάσωσης των πέ-
τρινων φάρων της Τήνου. Σε αυτόν τον αγώνα για πρώτη φορά συμ-
μετείχε ομάδα ΑΜΕΑ εκτός Αθηνών, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση 
σε όλους τους παρευρισκόμενους. 

Η φιλοξενία που παρείχε ο διοργανωτής όμιλος ήταν υποδειγματι-
κή, αφού πέραν της προώθησης αθλητισμού και πολιτισμού, έγινε σε 

όλους τους συνοδούς ξενάγηση στα αξιοθέατα της περιοχής, όπως 
μουσεία, εργαστήρια μαρμαροτεχνίας κλπ. 

Μετά από δυο ημέρες αγώνων, η τρίτη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε σε-
μινάριο κανονισμών ιστιοπλοϊας που έκανε ο κριτής Κώστας Χριστό-
πουλος. 

Στην γιορτή της απονομής που έκανε ο Πρόεδρος του ομίλου κος Δη-
μήτρης Γασπαρινάτος, τιμήθηκαν ο Δήμαρχος Τήνου κος Παναγιώ-
της Κροντηράς, το Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου, ο Πρόεδρος του το-
πικού συμβουλίου κοινότητας Πανόρμου κος Νικόλας Δούκας, ο κος 
Σταύρος Παπαδέας εκπρόσωπος της ΕΙΟ και Πρόεδρος του ΣΙΠ-ΟΤΕ, 
η κα Νίκη Αναστασίου πρόεδρος της επιτροπής ΑΜΕΑ της ΕΙΟ, το ιερό 
ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου και ο Πρόεδρος του Sailability Hellas κος 
Παναγιώτης Τσίγκανος. 

Τα μικρά μαρμάρινα αριστουργήματα που αποτέλεσαν τα έπαθλα των 
αγώνων, φιλοτέχνησε και δώρισε ο καλλιτέχνης κος Αντώνης Χον-
δρογιάννης.

Αγώνας Τήνου
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Επιμόρφωση προπονητών
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών Ιστιοπλοΐας στην 
προσπάθειά του να ενημερώσει και να αναβαθμίσει τους Έλλη-
νες προπονητές, διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο προ-
πονητών Ανοιχτής Θαλάσσης στην αίθουσα "ΑΙΘΡΙΟ" στον 
Π.Ο.Ι.Α.Θ. την Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Απριλίου 2011. 
Το ανωτέρο σεμινάριο είχε πλήρη επιτυχία καθώς το παρακο-
λούθησαν 56 προπονητές από όλη την χώρα.

Τα θέματα και οι καθηγητές/ομιλητές του σεμιναρίου ήταν 
ως εξής:

•	 Νέες Τεχνολογίες - Ηλεκτρονικα Συστήματα - Επικοινωνί-
ες (κος Θ. Σκορδίλης)

•	 Σχεδιασμός Ταξιδίου - Σωστικά (κος Ι. Μαραγκουδάκης)

•	 Έρευνα - Διάσωση (Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Δ. Φωκάς)

•	 Μηχανές Θαλάσσης (κος Χ. Καρύδης).

•	 Αεροδυναμική - Υδροδυναμική (κος Π. Στρούζας).

•	 Ναυτική Αγωγή - Άνθρωπος στη Θάλασσα - Επιβίωση 
(κος Ι. Μαραγκουδάκης).

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.Ι. ευχαριστεί θερμά 
τον Π.Ο.Ι.Α.Θ. και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κύριο Ιωάννη Μα-
ραγκουδάκη για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού του ομίλου, καθώς επίσης και των καθηγητών/
ομιλητών μελών του κ. Χ. Καρύδη, Π. Στρούζα, Θ.Σκορδίλη 
και Δ.Φωκά.

Η επιτυχία του σεμιναρίου ωφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στους ανωτέρω κυρίους. Ο ΠΑ.Σ.Π.Ι θα συνεχίσει να διοργα-
νώνει τέτοιας μορφής σεμινάρια με πρωταρχικο σκοπο την ανα-
βάθμιση των συναδέλφων Ελλήνων προπονητών Ιστιοπλοΐας.

ενημερωτικά

Φωτογραφίες: Πάνος Λόξας

Για 17η συνεχή χρονιά η WIND υπο-
στηρίζει το ιστιοπλοϊκό σκάφος WIND 
ΖΑΝΤΙΝΟ, το μοναδικό με αμιγώς γυ-
ναικείο πλήρωμα και καπετάνιο τον 
Παναγιώτη Στρούζα.

Με εκατοντάδες διακρίσεις από το 
1994 και έχοντας προετοιμαστεί με 
συνεχείς προπονήσεις όλο το χειμώνα, 
το πλήρωμα του WIND ZANTINO είναι 
πανέτοιμο να λάβει μέρος σε μια σειρά 
από αγώνες οι οποίοι ξεκινούν άμεσα 
και συγκεκριμένα:

«Στα 17 χρόνια χορηγίας ταξιδέψαμε με τα χρώματα της WIND σ’ 
όλες της Ελληνικές θάλασσες από την Κέρκυρα μέχρι τα Κύθηρα 
και από την Κρήτη και τη Ρόδο μέχρι την Χαλκιδική. Λάβαμε μέ-
ρος σε περισσότερους από 500 αγώνες, ρίξαμε άγκυρα σε δε-
κάδες νησιά, διαδώσαμε το άθλημα σ’ όλη την Ελλάδα. Με τα εκ-
πληκτικά κορίτσια του πληρώματος ζήσαμε στιγμές περιπέτειας με 
την αδρεναλίνη στα ύψη χορεύοντας με τα κύματα. Έχουμε την 
εμπειρία αλλά είμαστε και προετοιμασμένοι και αισιόδοξοι 
για τους αγώνες που θα ακολουθήσουν». Σύμφωνα με τον κυ-
βερνήτη του WIND ZANTINO, Παναγιώτη Στρούζα.

Η WIND, αποδεικνύοντας την αγάπη της για τον αθλητισμό, και πι-
στή στη δέσμευσή της να στηρίζει το "ευ αγωνίζεσθαι", θα είναι 

και φέτος μέλος του πληρώματος του WIND ZANTINO, αναμένο-
ντας να ζήσει και πάλι μεγάλες στιγμές στις Ελληνικές θάλασσες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WIND ZANTINO  
www.windzantino.gr και τη σελίδα του στο facebook και μείνε-
τε σε συνεχή επαφή.

To WIND ZANTINO έτοιμο να σαλπάρει!
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ενημερωτικά

Το Comet 21 
έφτασε στην Ελλάδα Η Nel Lines στην Τουρκία

Ένα σκάφος σχεδιασμένο για απίστευτη ιστιο-
πλοϊκή ευχαρίστηση είναι πλέον στην Ελλάδα. 
Το COMET 21 σχεδιασμένο από το ιταλικό ναυ-
πηγείο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας θα 
διασχίζει τα νερά του Σαρωνικού. Το COMET 21 
είναι ένα σκάφος που σχεδιάστηκε για να προ-
σφέρει σε λογική τιμή, την δυναμική της ιστιο-
πλοΐας, την ένταση της ταχύτητας στην θάλασ-
σα και την αδρεναλίνη ενός dinghy. Το σκάφος 
έχει σχεδιαστεί με την φιλοσοφία της κατηγορί-
ας one design, αφού όλος του ο εξοπλισμός εί-
ναι συγκεκριμένος, έτσι ώστε τα πληρώματα να 
απολαμβάνουν την ιστιοπλοΐα με βασικό σημείο 
ανταγωνισμού τις ιστιοπλοϊκές τους ικανότητες. 
Η αρματωσιά του σκάφους, κατάρτι (δύο κομμά-
τια) μάτσα, μπαστούνι για το gennaker και το τι-
μόνι είναι κατασκευασμένα από carbon fiber, 
ενώ η τεχνική που διαθέτει να ανασηκώνετε 
πλήρως η καρένα, του δίνει την δυνατότητα της 
εύκολης μεταφοράς.

Το COMET 21 έχει μήκος 6,22 μέτρα, ίσαλο 
5,54 μέτρα, ενώ από πανιά έχουν επιφάνεια 
17,20 τμ η Μαΐστρα, 8,5 τμ ο Φλόκος και 38 
τμ το Gennaker. 

Το Comet 21 αντιπροσποπέυεται στην Ελ-
λάδα από την εταιρεία: 
Praxis Yachts 
Βας. Γεωργίου Β - Γλυφάδα τηλ 210 8983185.

Για Τουρκία βάζει γραμμή πλεύσης η NEL LINES που δραστηριοποιείται στο με-
γαλύτερο μέρος του Αιγαίου.

Από τέλος Μαίου θα συνδέει καθημερινά τη Μυτιλήνη με Δικελί και Αϊβαλί σε 
μια προσπάθεια να τονώσει την εγχώρια αγορά με εισερχόμενο τουρισμό από 
την γειτονική Τουρκία. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες για εκδρο-
μές τόσο στο Δικελί και το Αϊβαλί (με την παραδοσιακή του υπαίθρια αγορά) όσο 
και στην γεμάτη μνήμες Σμύρνη. 

Με πολύ βολικά δρομολόγια συνδέει καθημερινά τον Πειραιά με τη Μυτιλή-
νη (αναχώρηση 1:00 άφιξη 07:00) και στη συνέχεια αναχώρηση προς Δικελί ή 
Αϊβαλί στις 8:30 π.μ. με άφιξη 10:15 π.μ. και επιστροφή αργά το απόγευμα.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πρά-
κτορα ή με τη NEL LINES στο 801 801 801 801, www.nel.gr

Φωτογραφίες από το Ράλλυ Αιγαίου διακοσμούσαν το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 
στην 10η έκθεση Charter Yacht Show, Poros 2011, που πραγματοποιήθη-
κε στις 7 - 12 Μαΐου στο νησί του Πόρου.

Ο Π.Ο.Ι.Α.Θ είναι περήφανος που εχει προσφέρει δωρεάν δικό του φωτογραφι-
κό υλικό για την προβολή της χώρας μας και ειδικά του ναυταθλητισμού ως του-
ρισκού προιόντος. 

O E.O.T. διαφημίζει την Ελλάδα με 
φωτογραφίες του Ράλλυ Αιγαίου
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Το πρόγραμμα οριστικοποιήθηκε ως ακολούθως:

Για τα σκάφη που θα μετάσχουν στη Διεθνή 
Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου. 

Δευτέρα 8 Αυγούστου 
Ομαδικός πλους από Μεγανήσι σε Παξούς.

Τρίτη 9 Αυγούστου 
Αναχώρηση από Παξούς για Οθωνούς.

Για όλα τα σκάφη - 
Τετάρτη 10 Αυγούστου ώρα 08:00 π.μ.

Εκκίνηση από Οθωνούς με ενδιάμεσο προορι-
σμό Santa Maria di Leuca και άφιξη το βράδυ 
στην Καλλίπολη.

Πέμπτη 11 Αυγούστου έως 

Σάββατο 13 Αυγούστου 
Διαμονή στην Καλλίπολη και επίσκεψη στα Ελ-
ληνόφωνα χωριά της Grecia Salentina.

Κυριακή 14 Αυγούστου, ώρα 10:00 π.μ

Αναχώρηση για Αργοστόλι.

Δευτέρα 15 Αυγούστου 
Συμμετοχή το απόγευμα σε τοπική εκδήλωση 
στο Αργοστόλι.

Πληροφορίες για συμμετοχή στη Γραμματεία 
του Π.Ο.Ι.Α.Θ. Τηλ. 210- 4113201, 4123357, 
fax: 210-4227038, email: horc@otenet.gr 

Τμήματα Κυβερνητών
Ολοκληρώθηκαν στις 27 Απριλίου, με τις εξετά-
σεις, τα μαθήματα του ετήσιου τμήματος Κυβερνη-
τών που ξεκίνησε 15 Νοεμβρίου 2010 και που πα-
ρακολούθησαν 36 ιστιοπλόοι.

Πραγματοποιήθηκαν 84 ώρες Θεωρητικής εκπαί-
δευσης και 64 ώρες Πρακτικής εξάσκησης.

Το επόμενο τμήμα θα ξεκινήσει τον ερχόμενο 
Νοέμβριο.

Απονομή Επάθλων Αγώνων 
και παρουσίαση του  
48ου Ράλλυ Αιγαίου 2011
Πρόσκληση προς όλους τους κυβερνήτες σκαφών ανοιχτής θαλάσσης 
απευθύνει ο ΠΟΙΑΘ για την ετήσια παρουσίαση της φετινής διοργάνω-
σης του Ράλλυ Αιγαίου η οποία θα λάβει χώρα σε ανοιχτή εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του την Τετάρτη 18 Μαΐ-
ου 2011 και ώρα 19: 00. 

Η διαδρομή του 48ου Ράλλυ, τα νησιά - σταθμοί και οι διευκολύνσεις 
προς τα συμμετέχοντα σκάφη καθώς και οι τοπικές εκδηλώσεις και οι 
νέες τεχνολογίες είναι τα βασικά θέματα της παρουσίασης. Στην πα-
ρουσίαση θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους κυβερνήτες 
να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις σχετικά με τη διοργάνωση. 

Θα ακολουθήσει, στις 20:30, η απονομή των αγώνων του Ομίλου:

•	 38oς ΑΓΩΝΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΥΔΡΑ 2011 

•	 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΙΑΘ 2011

•	 Β’ Φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Platu25 

Σε έγγραφο ερώτη-
ση προς τον Υπουρ-
γείο Θαλασσίων Υπο-
θέσεων / Επιθεώρη-
ση Εμπορικών Πλοί-
ων σχετικά με τη χο-
ρήγηση άδειας ομα-
δικού πλου από Οθω-
νούς προς Santa Maria 
di Leuca –Gallipoli, ελή-
φθη η ακόλουθη θετική 
απάντηση:

ΕΠΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΩΝ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΡΧΗΣ ΄Η ΦΟΡΕΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΕ-
ΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΄Η ΠΓΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕ-
ΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ.

2. ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΡΧΗ Ή ΠΓΕ 917/79 
ΓΙΑ ΠΛΟΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ι). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑ-
ΘΕΤΟΥΝ (CE) ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΟΕΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟ.

3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΟΜΠΟΔΕ-
ΚΤΗ VHF/DSC ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ GPS Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟ-
ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΣ-
ΣΩΡΕΥΤΕΣ) ΙΚΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ-
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΠΙ 6 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Ο ΠΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥ-
ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΚ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για το ταξίδι στη
Μεγάλη Ελλάδα
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O Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοιχτής Θαλάσσης άνοιξε για 
38η συνεχή φορά την ιστιοπλοϊκή 
αγωνιστική χρονιά με το παραδοσιακό 
καθιερωμένο αγώνα ανοιχτής 
θαλάσσης στη γραφική Ύδρα. 

Ο αγώνας αποτελεί σημείο αναφοράς για τη προετοιμασία σκαφών και 
πληρωμάτων αλλά και το τέλος της προσμονής για το φανατικό κοινό 
των ιστιοπλόων ανοιχτής θαλάσσης. Ο εφετινός αγώνας διεξήχθη το 
τριήμερο 25 – 27 Μαρτίου για σκάφη ORC Int, ORC Club και IRC. 

75 σκάφη και πληρώματα έδωσαν το παρόν στη γραμμή εκκίνη-
σης την Παρασκευή 25 Μαρτίου, ανήμερα της εθνική μας εορτής, στις 
10:00 το πρωί πανέτοιμα για έντονο συναγωνισμό , δράση αλλά και 
ιστιοπλοϊκές συγκινήσεις στη θάλασσα. Με τρεις εκκινήσεις, με διαφο-
ρά 10λέπτου η κάθε κατηγορία καταμέτρησης από την άλλη, τα σκάφη 
ταξίδεψαν όρτσα αρχικά δεξήνεμα αλλά γρήγορα άρχισαν συχνά τακ 
σε ένα νοτιά όχι ισχυρότερο από 8-10 κόμβους. Ο στόλος χωρίστηκε 
αφού κάποια σκάφη επέλεξαν να κρατηθούν κοντά στην Αίγινα και κά-
ποια να ανοιχτούν πιο μακριά. 

Λίγο πριν τον Τούρλο ο άνεμος έκανε αριστερά για λίγο μέχρι τον Λε-
βάντε και αμέσως σταθεροποιήθηκε σε νοτιοανατολικό με το αριστε-
ρήνεμο μπράτσο να οδηγεί τα σκάφη προς το Μόδι.

Εκεί με τον καιρό να φατσαρει πάλι άρχισαν τα τακ μέχρι τα Τσελεβίνια.

Περνώντας τα Τσελεβίνια ο άνεμος έπεφτε τελείως με τα σκάφη να τα-
ξιδεύουν πότε με ρέφλες και πότε με το ρεύμα, που ήταν κάπως ισχυ-
ρότερο στο μέσο του στενού. 

Ο αγώνας από τα Τσελεβίνια μέχρι την Ύδρα εξελίχθηκε σε παιχνίδι τα-
κτικής με πολλές εκπλήξεις που έφεραν κυριολεκτικά τα πάνω κάτω 
στα αποτελέσματα. 

Πρώτο σκάφος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην Ύδρα, το 
ACES, το οποίο τερμάτισε στις 16:07, το απόγευμα της Παρασκευής

Με το πέσιμο της νύκτας και ενώ τα γρήγορα σκάφη είχαν τερματίσει 
από νωρίς το απόγευμα, η κατάσταση της άπνοιας επιδεινώθηκε τα-
λαιπωρώντας τα μικρότερα σκάφη που τερμάτιζαν σε πυκνές ομάδες 
δυσκολεύοντας τα μέλη της επιτροπής που προσπαθούσαν να τα ανα-
γνωρίσουν και να καταγράψουν τον τερματισμό τους. Τα σκάφη συνέ-
χιζαν να τερματίζουν μέχρι αργά το βράδυ.

Στο διορθωμένο χρόνο, νικητής στην κατηγορία ORCi ήταν το σκάφος 
BANA BIOLETTA 3, με κυβερνήτη τον Γ. Συκάρη, ενώ στην κατηγο-
ρία IRC τη νίκη πήρε το σκάφος ACES και στα CLUB το NAFSIKA. 

Όσον αφορά τη στεριά, το Σάββατο το μεσημέρι στην Ύδρα έλαβε 
χώρα η απονομή της 1ης ιστιοδρομίας στα πλαίσια τοπικής εκδήλωσης 

Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη

ΑΓΩΝΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ύδρα, 25 - 27 Μαρτίου 201138oς

ανοιχτή θάλασσα

Φωτο: Γιώργος Παναγόπουλος
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που διοργάνωσε ο Υδραϊκός Ναυτικός Όμιλος με την παρουσία των 
Δημοτικών και Λιμενικών αρχών, μια ευκαιρία για ιστιοπλοϊκές συζη-
τήσεις και ανταλλαγές απόψεων σε αγωνιστικά θέματα και όχι μόνο, 
ανάμεσα σε κυβερνήτες και πληρώματα. 

Τα 75 σκάφη που συμμετείχαν στον αγώνα, πήραν εκκίνηση την Κυρια-
κή 27 Μαρτίου στις 10:00 το πρωί για το δεύτερο σκέλος του αγώνα, 
από την Ύδρα στο Φάληρο με ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους ταξιδεύ-
οντας με μπαλόνια μέχρι τα Τσελεβίνια όπου ο άνεμος εξασθένησε ση-
μαντικά και τα σκάφη έμειναν από αέρα για αρκετό χρονικό διάστημα. 

Αργότερα άρχισε μια ελαφριά μπουκαδούρα, σηκώθηκαν ξανά μπαλό-
νια, αλλά ο καιρός λίγος και όλο και πιο πίσω, ανάγκασε το μεγαλύτε-
ρο μέρος του στόλου να ταξιδέψει προς τις Φλέβες.

Η πρόβλεψη ήταν για δυτικό-βορειοδυτικό και αρκετά ήταν τα σκάφη 
που κρατήθηκαν αριστερά, αλλά ο δυτικός που βγήκε την ώρα που τα 
σκάφη έφτασαν στο Τούρλο ήταν πολύ αδύνατος. Έτσι το ένα μέρος 
του στόλου ταξίδευε πάνω στη πορεία για το Φάληρο αλλά κατάπρυμα 
και το υπόλοιπο πλαγιοδρομία με μπαλόνι. 

Έπειτα από ένα συναρπαστι-
κό αγώνα, τα σκάφη άρχισαν 
σιγά σιγά να τερματίζουν στο 
Φάληρο νωρίς το απόγευμα 
της Κυριακής και μέχρι μετά 
τα μεσάνυχτα γιατί το βράδυ 
ο αέρας εξασθένησε τελεί-
ως και γύρισε βοριάς. 

Βέβαια σε αυτή τη κούρσα 
κέρδισαν στα αποτελέσμα-
τα πανηγυρικά τα μικρά και 
αργά σκάφη επηρεάζοντας 
σημαντικά το overall των 
δυο ιστιοδρομιών.

Στη 2η ιστιοδρομία, στα 
ORCi πρώτο το GENESIS 
του Ι.Ο. Χαλκίδας, στα IRC 
πρώτο το COYOTE και στα 
CLUB πρώτο το ADRA. 

Η αυλαία του αγώνα έπε-
σε τη Δευτέρα το βράδυ 
στο τραπέζι των ενστάσε-
ων oπου οι αποφάσεις της 
Επιτροπής άλλαξαν ριζικά τα 
αποτελέσματα της κατηγορί-
ας CLUB.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ORC International 
1. AEOLUS II – MOTHERCARE Ι. ΛΑΠΠΑΣ 
2. GORGO  Θ. ΚΙΤΣΑΡΑΣ .
3. NIRITIS  Γ. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 

IRC 
1. GRASSHOPER  Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
2. JINETERA  Ι. ΚΟΨΙΔΑΣ 
3. COYOTE  E. FISCHER .

ORC Club 
1. ADRA  Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
2. TRITON  E. ΣΙΜΧΑΣ 
3. NAFSIKA Δ. ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ - Ε. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ

Άποψη της πανέμορφης Ύδρας από το φανάρι, Σάββατο απόγευμα.

Παρούσα στον αγώνα, 
η παλιά φρουρά της 
ιστιοπλοΐας.

Φωτο: Αργύρης Καραγεωργίου

Φωτο: Αργύρης Καραγεωργίου
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διεθνή Κείμενο: Μάνος Ρούδας
Φωτογραφίες: onEdition 2011

Μ ετά από τρεις εβδομάδες στη θάλασσα, το τρίτο σκέλος, που 
είχε μήκος 6,000 ναυτικά μίλια και είχε εκκίνηση από το 
Wellington της Νέας Ζηλανδίας, με προορισμό την Punta 

del Este της Ουρουγουάης, μέσω του Cape Horn, έβαινε προς ολο-
κλήρωση. Σε αυτό το τελικό σπριντ, οι ιστιοπλόοι τα έδωσαν όλα, προ-
κειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους. Έχοντας πίσω τους το δυσκο-
λότερο μέρος των 6000 ναυτικών μιλίων του σκέλους, οι μεταβλητές 
συνθήκες δεν τους άφηναν να χαλαρώσουν, προκειμένου να κερδί-
σουν χρόνο και θέσεις.

Επικεφαλής ήταν ακόμα ο Brad Van Liew, ο οποίος κατάφερε να πε-
ράσει το περίφημο Κέιπ Χορν με πολύ καλές συνθήκες, τη Δευτέρα 
21 Φεβρουαρίου, όμως στον Ατλαντικό συνάντησε ασθενείς ανέμους 
που τον καθυστερούσαν. Την ίδια στιγμή ο υπόλοιπος στόλος ταξίδευε 
με αρκετά καλές ταχύτητες. Όμως για τους υπόλοιπους ήταν σε εξέλι-
ξη η μεταξύ τους μάχη. Ο Zbigniew 'Gutek' Gutkowski και ο Derek 
Hatfield ταξίδευαν με καλές καιρικές συνθήκες και αρκετά γρήγο-
ρα, με την απόσταση ανάμεσά τους να είναι στα 28 ναυτικά μίλια. Το 
Operon Racing τις προηγούμενες ημέρες συνάντησε πολλές μεταβο-
λές, επιπρόσθετα από κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία έθεσαν 
σε κίνδυνο την μέχρι τούδε καλή πορεία του.

Τελικά, όπως αναμενόταν, ο Brad Van Liew κέρδισε το τρίτο σκέ-
λος του Velux 5 Oceans. Ο 43χρονος Αμερικανός πέρασε τη γραμ-
μή του τερματισμού στην Punta del Este της Ουρουγουάης, με το σκά-
φος Le Pingouin στις 5:16 μμ τοπική ώρα, ανεβάζοντας τις νίκες του 
σε τρεις, κερδίζοντας κάθε σκέλος. 

Ο Brad Van Liew πέρασε για τρίτη φορά στην καριέρα του το Cape 
Horn, μόνος, κι έτσι έγινε ο πρώτος και μοναδικός Αμερικανός 
που το έχει καταφέρει. 

Ο Brad Van Liew ταξίδεψε συνολικά 6,530 ναυτικά μίλια σε 23 ημέ-
ρες, 17 ώρες και 46 λεπτά, με μέση ωριαία ταχύτητα 11.5 κόμβους. 
Μετά την εκκίνηση από το Wellington στις 6 Φεβρουαρίου, έφτασε στο 
Cape Horn μετά από 16 ημέρες. Μετά την δραματική εμπειρία που είχε 
στο Cape Horn το 1998, όταν το σκάφος του διαλύθηκε από τους σφο-
δρούς ανέμους και τη θαλασσοταραχή, ο Brad Van Liew ήξερε τι να πε-
ριμένει. Ωστόσο, το πέρασμα αυτή τη φορά ήταν με καλύτερες συνθή-
κες, αλλά και με ένα σαφώς πιο εξελιγμένο σκάφος. Έτσι συνέχισε το 
ταξίδι του μέχρι τον τερματισμό, κερδίζοντας τελικά τους 12 βαθμούς 
του σκέλους, σιγουρεύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση του στη γε-
νική βαθμολογία με 43 βαθμούς σύνολο. Μερικές εκατοντάδες μί-
λια πίσω του ο Derek Hatfield, ο Zbigniew 'Gutek' Gutkowski και 

Velux 5 Oceans
Ο μοναχικός αγώνας γύρω από τον κόσμο συνεχίζεται, καθώς ο 
στόλος πλέει τα παράλια της Λατινικής Αμερικής, στο Νότιο Ατλαντικό. 
Στην κορυφή της βαθμολογίας είναι ακόμα ο Αμερικανός Brad Van Liew.
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ο Chris Stanmore-Major, έδιναν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη 
θέση. Σχεδόν 10 μίλια χώριζαν τα τρία σκάφη μεταξύ τους. 

Η σειρά τερματισμού του σκέλους είχε ως εξής:
1) Brad Van Liew 23 ημέρες, 17 ώρες και 46 λεπτά

2) Zbigniew Gutkowski 25 ημέρες, 17 ώρες και 10 λεπτά

3) Chris Stanmore-Major 25 ημέρες, 17 ώρες, 10 λεπτά & 40''

4) Derek Hatfield 25 ημέρες, 18 ώρες και 22 λεπτά

Ο τερματισμός του Zbigniew Gutkowski και του Chris Stanmore-Major 
ήταν ο πιο κοντινός σε χρόνο στην ιστορία των ποντοπόρων αγώνων. 
Μετά από περισσότερα από 6,000 ναυτικά μίλια ταξιδιού, τα σκάφη 
τερμάτισαν με διαφορά μόλις 40 δευτερόλεπτα.

Την Κυριακή 27 Μαρτίου ξεκίνησε το τέταρτο σκέλος, από την 
Punta del Este της Ουρουγουάης, με προορισμό το Charleston 
των ΗΠΑ, ιστιοδρομία απόστασης 5,700 ναυτικών μιλίων.

Καλύτερη εκκίνηση έκανε ο Πολωνός Zbigniew 'Gutek' Gutkowski 
ο οποίος πήρε το προβάδισμα από νωρίς. Ο 36χρονος διακεκριμένος 
ιστιοπλόος έφερε το Operon Racing σε πλεονεκτική θέση στην εκκίνη-
ση, μπροστά από τον κυριότερο αντίπαλό του, τον Brad Van Liew με το 
Le Pingouin.

Όλα τα σκάφη ξεκίνησαν κοντά, με τις διαφορές μεταξύ τους να κυμαί-
νονται μεταξύ δευτερολέπτων, όμως ο Gutek ήταν πιο επιθετικός και 
κατάφερε να περάσει πρώτος το πρώτο σημείο στροφής, μπροστά από 
το Le Pingouin, το Active House και το Spartan. Συνήθως στις εκκινή-

σεις των ωκεανοπόρων αγώνων, οι κυβερνήτες είναι πολύ συντηρητι-
κοί, αφού αποφεύγουν να ρισκάρουν κάποια αβαρία που θα τους στοι-
χίσει όλο το σκέλος. Έτσι κι αλλιώς μερικά δευτερόλεπτα δεν έχουν 
αξία όταν το σύνολο του σκέλους διαρκεί δεκάδες ημέρες.

Οι συνθήκες κατά την εκκίνηση ήταν εξαιρετικές, με τον άνεμο να βο-
ηθάει τα σκάφη να αποπλεύσουν γρήγορα, χαρίζοντας όμορφες εικό-
νες στο πλήθος που τους αποχαιρετούσε. Οι ιστιοπλόοι έχουν μπρο-
στά τους να αντιμετωπίσουν για δεύτερη φορά τη ζώνη των νηνεμιών, 
αλλά και τους αληγείς, οι οποίοι θα τους ταξιδέψουν βόρεια, κατά μή-
κος των ακτών της Αμερικής. 

Ένα νέο στοιχείο στον αγώνα είναι η απόκρυψη, το 'stealth mode'. 
Κάθε κυβερνήτης μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος να απο-
κρύψει τη θέση του από τους αντιπάλους για 24 ώρες, με εξαί-
ρεση τα πρώτα και τα τελευταία μίλια του σκέλους. Έτσι, ο κυβερ-
νήτης μπορεί να επιλέξει κάποια ανατρεπτική τακτική, η οποία θα είναι 
κρυφή από τους αντιπάλους.

Μετά από δύο ημέρες στη θάλασσα, ο στόλος ταξίδευε με συνθήκες 
κρουαζιέρας – ένα σκηνικό αντίθεσης με αυτό που είχαν αντιμετωπί-
σει οι ιστιοπλόοι μέχρι σήμερα στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό. Αφότου 
ο στόλος έφυγε από την Punta del Este, τα σκάφη είχαν καλύψει αρ-
κετά μίλια από τη διαδρομή και μάλιστα με συνθήκες καλοκαιριού, ζέ-
στη, ήλιο, ήρεμη θάλασσα και σταθερό άνεμο.

Το μεσημέρι της Τρίτης 29 Μαρτίου, 40 ναυτικά μίλια χώριζαν τους 
τέσσερις κυβερνήτες οι οποίοι ταξίδευαν βόρεια, κοντά στις ακτές της 
Βραζιλίας, με προορισμό το Charleston της Νότιας Καρολίνας. Ο Αμε-
ρικανός Brad Van Liew με το Le Pingouin, είχε καταφέρει να περά-
σει μπροστά από τα υπόλοιπα σκάφη, ενώ ο Καναδός Derek Hatfield 
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ήταν μόλις δέκα μίλια πίσω του. Ο Πολωνός Zbigniew 'Gutek' 
Gutkowski, παρόλο που ξεκίνησε πρώτος, βρισκόταν 40 ναυτικά μί-
λια πίσω από το πρώτο σκάφος.

Ο Βρετανός Chris Stanmore-Major, παρόλο που για κάποιο διάστημα 
είχε καταφέρει να είναι πρώτος, βρισκόταν 2 μίλια πιο πίσω, έχοντας 
επιλέξει μία πιο δυτική πορεία πιο κοντά στη στεριά.

Ο Απρίλιος ξεκίνησε με αρκετή δόση έντασης, καθώς ο στόλος έπλεε 
στο Νότιο Ατλαντικό και τα περισσότερα σκάφη αντιμετώπιζαν τεχνι-
κά προβλήματα.

Ο Πολωνός Zbigniew 'Gutek' Gutkowski γλίστρησε κι έπεσε μέσα 
στο κόκπιτ του σκάφους του, προσπαθώντας να πάρει μούδα στη με-
γίστη. Ο πόνος ήταν μεγάλος κι ο Gutek φοβήθηκε ότι είχε σπάσει τα 
πλευρά του. Πριν προλάβει να ησυχάσει από αυτό, το alternator χάλα-
σε και το σκάφος έμεινε μόνο με την ανεμογεννήτρια. Λίγο αργότερα, 
ο πρόβολος του σκάφους έσπασε, αχρηστεύοντας ουσιαστικά έτσι τα 
μεγάλα μπαλόνια του σκάφους. 

Ο Καναδός Derek Hatfield με το Active House, ανακάλυψε με έκ-
πληξη στα στεγανά του σκάφους ένα τόνο νερό. Ο Hatfield φοβήθηκε 
ότι υπήρχε κάποιο ρήγμα και πρώτα κοίταξε στη βάση της καρίνας. Το 
νερό δεν προερχόταν από εκεί, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Καναδός προε-
τοιμάστηκε να καταφύγει σε κάποιο λιμάνι της Βραζιλίας. Ευτυχώς, ψά-
χνοντας ανακάλυψε ότι το νερό προερχόταν από ένα σπασμένο σωλή-
να του water ballast κι έτσι συνέχισε το ταξίδι του.

Ο Βρετανός Chris Stanmore-Major αντιμετώπισε έλλειψη νερού. Είχε 
ξεκινήσει με μόνο 20 λίτρα γλυκού νερού, για οικονομία βάρους, βασιζό-
μενος στον αφαλατωτή του, ο οποίος όμως όταν χρειάστηκε, ήταν χαλα-
σμένος. Στη δεξαμενή του είχε μόνο 10 λίτρα νερό ακόμα, γι αυτό και προ-
σπάθησε να φτιάξει την αντλία ή να την αντικαταστήσει με άλλη, εφεδρική. 

Η σειρά των σκαφών σε σχέση με το σημείο τερματισμού ήταν: Πρώ-
τος ο Brad Van Liew με το Le Pingouin, με 3843 ναυτικά μίλια μέχρι 
τον τερματισμό. Δεύτερος ο Derek Hatfield με το Active House, τρί-
τος ο Zbigniew Gutkowski με το Operon Racing και τέταρτος ο Chris 
Stanmore-Major με το Spartan.

Την Παρασκευή 8 Απριλίου, ο Πολωνός Zbigniew 'Gutek' Gutkowski 
ανέφερε ένα σπασμένο επίτονο. Παρόλο που το σκάφος δεν είχε άμεσο 
πρόβλημα εξαρτίας, η ζημιά ανάγκασε τον Gutek, να καταφύγει στο 

λιμάνι Fortaleza στη βόρεια ακτή της Βραζιλίας, προκειμένου να 
κάνει τις απαραίτητες επισκευές. Ο Πολωνός είχε μπροστά του τους 
αληγείς και δεν μπορούσε να ρισκάρει να ταξιδέψει με πρόχειρη λύση.

Όταν ο Zbigniew 'Gutek' Gutkowski έφτασε στο λιμάνι, διαπιστώθηκε 
πως είχε ένα σπασμένο κι ένα ραγισμένο πλευρό. Όσο λοιπόν το Operon 
Racing δεχόταν τις περιποιήσεις των μηχανικών, ο Πολωνός δεχόταν τις 
ανάλογες περιποιήσεις των γιατρών. Ο ίδιος είχε στόχο να αναχωρή-
σει την επόμενη κιόλας μέρα, ώστε να μην χάσει χρόνο από τον αγώνα. 
Όμως ο γιατρός το απαγόρευσε, αφού η κατάσταση ήταν σοβαρή. Αφού 
δεν υπήρχε χρονικό όριο για τον τερματισμό και το Operon είχε μείνει 
πια τελευταίο, δεν υπήρχε λόγος να αποπλεύσει εσπευσμένα.

Ο Αμερικανός Brad Van Liew κέρδισε το τέταρτο σκέλος του 
Velux 5 Oceans. Ο 43χρονος ιστιοπλόος τερμάτισε πρώτος στην 
πατρίδα του, το Charleston, της Νότιας Καρολίνας, την Δευτέρα 
18 Απριλίου, ανάμεσα σε πλήθος σκαφών που είχαν βγει από το λι-
μάνι για να τον προϋπαντήσουν. Μετά από σχεδόν 6,000 ναυτικά μί-
λια πλεύσης από την Punta del Este της Ουρουγουάης, ο Αμερικανός 
ιστιοπλόος πέρασε τη γραμμή τερματισμού στο Charleston στις 16:58 
τοπική ώρα, μετά από 23 ημέρες, 4 ώρες και 58 λεπτά ταξιδιού.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του στο Velux 5 Oceans, τον μεγάλο 
singlehanded αγώνα των 30,000 ναυτικών μιλίων γύρω από τον κό-
σμο που γίνεται με ειδικά σκάφη 60 ποδών, τα Eco 60. Με ένα μόνο 
σκέλος να υπολείπεται ακόμα, ο Brad Van Liew βρίσκεται επικεφαλής 
της βαθμολογίας και είναι ο αναμενόμενος νικητής.

Ο Brad Van Liew είχε συμμετάσχει σε δύο προηγούμενες διοργα-
νώσεις Velux Oceans, το 1998 και το 2002, τότε που ο αγώνας 
λεγόταν Around Alone.

Δεύτερος τερμάτισε ο Derek Hatfield στις 21 Απριλίου. Με 
τη δεύτερη αυτή θέση του, ο Derek Hatfield ισοβαθμεί με τον 
Zbigniew 'Gutek' Gutkowski, στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας 
overall. Οι αβαρίες που είχε ο 'Gutek' στο Operon Racing στο τελευ-
ταίο σκέλος, του στοίχισαν τελικά πολύτιμους βαθμούς. Έτσι τώρα, οι 
δύο ιστιοπλόοι θα ξεκινήσουν το τελευταίο σκέλος των 30,000 
ναυτικών μιλίων, διεκδικώντας καλύτερη θέση ο ένας από τον 
άλλον. Όποιος τερματίσει μπροστά από τον αντίπαλό του, θα κερ-
δίσει τη δεύτερη θέση στον αγώνα.



25Iστιοπλοϊκός Kόσμος

                                         ...bring success to humans

Partnerships and Teamwork

8, ACHILLEOS & LABROU KATSONI STR.,  GR-17674  ATHENS,  GREECE     P.O. BOX 77060, GR-17510 
ΤEL.: +30  (2130) 174 500    FAX: +30 (2130)174 800

Email : mail@marangas.com

new one logo maran gas.indd   7 3/1/11   11:59 PM



26 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

διεθνήδιεθνή Κείμενο: Μάνος Ρούδας
Φωτογραφίες: Rich Roberts

Η πρώτη ιστιοδρομία ξεκίνησε την Τρίτη 22 Μαρτίου το πρωί, 
στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από το Long Beach Yacht 
Club, τον τοπικό όμιλο που φιλοξενούσε τη διοργάνωση. Ο 

άνεμος που ήταν ασθενής το πρωί, ανέβηκε γρήγορα στους 12 κόμ-
βους και έφτασε μέχρι τους 15 το απόγευμα, από νοτιοδυτικές διευ-
θύνσεις. Λόγω των πολύ καλών καιρικών συνθηκών που επικρατού-
σαν, η Επιτροπή Αγώνος κατάφερε τελικά να διεξάγει 6 ιστιοδρομί-
ες την πρώτη ημέρα. Το απόγευμα που τα σκάφη επέστρεψαν στο λι-
μάνι, τρεις ιστιοπλόοι είχαν ισοβαθμήσει στην πρώτη θέση, αήτ-
τητοι, με σκορ 6-0, παρά τις σκληρές μάχες που είχαν διαδραματιστεί. 
Ήταν ο Βρετανός Ian Williams, ο Ιταλός Francesco Bruni και ο Γάλ-
λος Mathieu Richard. Οι δύο τελευταίοι είχαν κερδίσει τον συγκε-
κριμένο αγώνα και στο παρελθόν. Είναι δε αξιοσημείωτο, ότι σε όλες 
τις θέσεις, πλην της τελευταίας, υπήρχαν ισοβαθμίες. Στην τέταρ-
τη θέση (αφού οι τρεις πρώτες ήταν κατειλημμένες), ισοβάθμησαν ο 
Berntsson και ο Perry, στην έκτη ο Neugodnikov και ο Ferrarese, 
ενώ στην όγδοη ο Lindberg και ο Robertson.

Οι παραβάσεις ήταν πολλές και ως εκ τούτου, πολλές ήταν και οι ποι-
νές. Σε κάποιες ιστιοδρομίες ίσχυε και ο κανόνας της μαύρης σημαίας, 
δηλαδή του άμεσου αποκλεισμού. Έτσι αποκλείστηκε, λίγο πριν τον 
τερματισμό του στο ματς με τον Williams και ο Αμερικανός Dave 
Perry, γνωστός και από τις επισκέψεις του στην Ελλάδα. Ο Perry θε-
ωρείται αυθεντία στους κανονισμούς αλλά και την τακτική του match 
race και είναι έμπειρος βετεράνος της διοργάνωσης. Έχει μάλιστα κα-
τακτήσει το Congressional Cups δύο φορές, το 1983 και το 1984.

Μετά από 6, από τα συνολικά 18 flight, την πρώτη 
ημέρα, τα αποτελέσματα ήταν:

1. Francesco Bruni, Ian Williams, Mathieu Richard με 6-0

4. Johnie Berntsson, Dave Perry με 3-3

6. Evgeny Neugodnikov, Simone Ferrarese με 2-4

8. Staffan Lindberg, Phil Robertson με 1-5

10. Taylor Canfield με 0-6

Η επόμενη ημέρα σαφώς ανήκε στον Ιταλό Francesco Bruni ο οποί-
ος ανέβασε το σκορ του στο 10-1, παρόλο που ο 23χρονος Canfield, 
σε ρόλο πραγματικού αουτσάιντερ, κατάφερε ένα εκπληκτικό 4-1, σε 
συνέχεια του απογοητευτικού 0-7 της πρώτης του ημέρας. 

Ο Canfield κέρδισε με διαφορά ενός δευτερολέπτου τον βετεράνο 
Dave Perry στη πρώτη του ιστιοδρομία και συνέχισε με νίκες επί του 
Simone Ferrarese, του Ian Williams και του Johnie Berntsson, 
ενώ ηττήθηκε μόνο από το Φιλανδό Staffan Lindberg.

Φαίνεται πως ο καιρός ευνόησε τον Canfield, αφού σταδιακά γύρισε 
από ηλιόλουστη ημέρα με μέτριο άνεμο, σε ένα μουντό φθινοπωρινό 
σκηνικό με σχεδόν άπνοια.

Ο Bruni ξεχώρισε μετά από τριπλή ισοβαθμία ανάμεσα σε εκείνον 
και τους Williams και Richard. Όλοι είχαν σκορ 3-2 στο τέλος της 
ημέρας. Πολλές ενδιαφέρουσες σκηνές διαδραματίστηκαν, με κορυ-
φαία εκείνη στο σκάφος του Lindberg, πλησιάζοντας για τερματισμό, 
όταν έπεσε στη θάλασσα ο tactician της ομάδας, Nils Bjerkas, χωρίς 
ο ίδιος ο Lindberg να το καταλάβει. Τελικά ο Bjerkas κατάφερε να ανέ-
βει στο σκάφος, με τη βοήθεια των συναθλητών του πριν τερματίσουν 
κι έτσι η νίκη τους ήταν έγκυρη.

Congressional Cup
Το 47ο Congressional Cup έγινε 
κι εφέτος στο Long Beach, της 
Καλιφόρνιας, στο τέλος Μαρτίου, 
όπως πάντα με συμμετοχή των 
κορυφαίων ονομάτων του match 
race, με σκάφη Catalina 37.

Τις προηγούμενες ημέρες πριν 
την έναρξη των ιστιοδρομιών,  
οι ιστιοπλόοι είχαν ήδη φτάσει  
και είχαν ξεκινήσει την 
προετοιμασία τους.
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Μετά από 11 από σύνολο 18 flight, τα αποτελέ-
σματα είχαν ως εξής:

1. Francesco Bruni 10-1

2 Ισοβαθμία Ian Williams, Mathieu Richard 9-2

4. Dave Perry 5-6

5. Ισοβαθμία Johnie Berntsson,Staffan Lindberg, 
 Simone Ferrarese, Taylor Canfield 4-7

9. Ισοβαθμία Evgeny Neugodnikov, Phil Robertson 3-8

Η τελευταία ημέρα έκλεισε με τρόπο δραματικό. Ο Βρετανός Ian 
Williams έχασε τη μητέρα του από λευχαιμία, αλλά συνέχισε τον αγώνα 
στο όνομά της. Μετά από 17 συνολικά νίκες, κατάφερε να φτάσει στον 
τελικό όπου κέρδισε τον Francesco Bruni με 2-0. Φυσικά δεν μετείχε 
σε κανενός είδους εορταστική εκδήλωση, παρά μόνο είπε δυο λόγια για 
τη μητέρα του και το ρόλο που είχε στη ζωή και την καριέρα του.

Αν ο Williams δεν έκανε αυτό το φινάλε, ο Bruni θα κέρδιζε τον αγώ-
να αήττητος. Μετά από 22 ματς είχε ήττες μόνο από τον Williams, μία 
στα round robin με διαφορά ένα δευτερόλεπτο και τις δύο στον τελι-
κό. Από την άλλη, ο Williams είχε σκορ 17-5, αλλά κέρδισε τα ματς του 
τελικού. Πρώτα κέρδισε τον Mathieu Richard στον ημιτελικό και μετά 
αντιμετώπισε τον Bruni ο οποίος είχε κερδίσει τον Staffan Lindberg.

Υπεύθυνος για την τακτική στην ομάδα του Williams ήταν ο Bill 
Hardesty, ένας ντόπιος ταλαντούχος ιστιοπλόος, ο οποίος γνώριζε 
καλά την περιοχή. Ο Williams με τη νίκη του αυτή κέρδισε το χρηματικό 
έπαθλο των 10,000 δολαρίων.

Αποτελέσματα
ΠροκριμαΤικοι

1. Francesco Bruni 17-1

2. Ισοβαθμία Mathieu Richard, Ian Williams 13-5

4. Staffan Lindberg 9-9

5. Dave Perry 8-10

6. Ισοβαθμία Johnie Berntsson, Simone Ferrarese 7-11

8. Evgeny Neugodnikov 6-12

9. Ισοβαθμία Taylor Canfield, Phil Robertson 5-13

ΗμιΤελικοι

Williams - Richard 0:01

Williams - Richard 0:20

Bruni - Lindberg 0:43

Bruni - Lindberg 0:06

Τελικοι

Williams - Bruni 0:07

Williams - Bruni 0:17
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διεθνή

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κι εφέτος ανάμεσα στους ιστιοπλό-
ους που αγωνίστηκαν ήταν ο Boewe Bekking, ο Gavin Brady, ο Ed 
Baird, ο Steve Benjamin, ο Richard Clarke, ο Chris Larson και 
πλήθος άλλων γνωστών ιστιοπλόων. Τη διοργάνωση φιλοξενεί το St. 
Thomas Yacht Club, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού St. 
Thomas, την Charlotte Amalie. Εφέτος οι ομάδες ήταν χωρισμένες σε 
οκτώ κατηγορίες, δύο IRC, τέσσερις CSA, μία IC 24 και μία Beach 
Cat, ένα σκάφος πολύ δημοφιλές στην περιοχή. Η μία κατηγορία CSA 
περιελάμβανε τις πιο ερασιτεχνικές συμμετοχές, χωρίς μπαλόνια, προ-
σφέροντας έτσι την ευκαιρία σε παρέες ή οικογένειες να λάβουν μέ-
ρος στον αγώνα.

Την πρώτη ημέρα έγινε μία παράκτια ιστιοδρομία, μετ’ επιστροφής, 
που μετρούσε ως ένας αγώνας με δύο χωριστά σκέλη, με ξεχωριστή 
βαθμολογία. Ο καιρός αυτή την εποχή είναι ιδανικός. Άνεμος σταθε-
ρός που φτάνει μέχρι τους 20 κόμβους, με μικρές αλλαγές στη διεύ-
θυνση κοντά στη στεριά. Ήλιος, ζέστη και καθόλου κύμα, κάνουν την 
ιστιοπλοΐα να είναι επί Γης Παράδεισος. 

Η εκκίνηση δόθηκε από το λιμάνι της Charlotte Amalie, μπροστά 
σε πλήθος θεατών που είχαν κατακλύσει το χώρο του ομίλου, αλλά και 
τη γύρω περιοχή. Ο στόλος έφτασε στο σημείο στροφής με τα μπαλό-
νια και έπειτα επέστρεψε όρτσα.

Στην κατηγορία CSA Spinnaker 1, ο Mark Plaxton με το Melges 32 
Team INTAC/CROWLEY έφερε σκορ 1-2 και ετέθη επικεφαλής, με 
δεύτερο τον Andrea Scarabelli με το Melges 24 Budget Marine και 
τρίτο το Melges 32 Jurakan.

Στην κατηγορία CSA Spinnaker 2 με 11 συμμετοχές, πρώτος ήταν ο 
Richard Wesslund με το J/120 El Ocaso με σκορ 4-1 today, ενώ δεύ-
τερος ήταν ο Calvin Reed με το Beneteau First 40.7 Elandra of 
Hamble με σκορ 3-2.

Εντυπωσιακά ήταν τα TP52 τα οποία διακρίθηκαν στην κατηγορία 
IRC 1. Ο Jim Swartz με το Moneypenny ήταν πρώτος, με δεύτερο το 
Interlodge. Τρίτο ήταν το Vela Veloce. 

Το Antilope του Willem Wester (Grand Soleil) ήταν πρώτο στην κατη-

Κείμενο: Μάνος Ρούδας
Φωτογραφίες: Rolex / Ingrid Abery, Nancy Birnbaum, Aaron Gray

38th International Rolex Regatta
Σ ε ν  Τ ό μ α ς ,  Π α ρ θ έ ν ο ι  Ν ή σ ο ι ,  2 5  –  2 7  μ α ρ τ ί ο υ  2 0 11

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου, περίπου 700 ιστιοπλόοι από 77 ομάδες, 
πήραν εκκίνηση για την πρώτη ιστιοδρομία του 38ου International 
Rolex Regatta που γίνεται κάθε χρόνο στο Σεν Τόμας των Παρθένων 
Νήσων (Virgin Islands) της Καραϊβικής. Ένας αγώνας που συνδυάζει το 
ειδυλλιακό σκηνικό και την ευχαρίστηση, με το αγωνιστικό πνεύμα και τον 
έντονο συναγωνισμό.
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38th International Rolex Regatta

γορία IRC 2 με εννέα συμμετοχές, με δεύτερο το Swan 42 Arethusa.

Ο Bernardo Gonzalez με το Bonne Chance ήταν πρώτος στην κατηγο-
ρία των CSA Non-Spinnaker με σκορ 1-3.

Στην κατηγορία IC 24 One-Design με 16 συμμετοχές, ο Jorge 
Santiago με το DonQ Cristal, τερμάτισε πρώτος, ενώ στη δεύτερη 
θέση υπήρχε ισοβαθμία, ανάμεσα στον Chris Cuerreri με το Soggy 
Dollar και τον William Bailey με το Team INTAC JV.

Το Σάββατο 26 Μαρτίου, έγιναν πάλι παράκτιες ιστιοδρομίες, δια-
φορετικού μήκους ανάλογα με την κάθε κλάση. Ο Jim Swartz με το 
Moneypenny, στην κατηγορία IRC 1 σιγούρεψε τη θέση του επικε-
φαλής, με δεύτερο το Vela Veloce. Ο Calvin Reed με το Elandra of 
Hamble πέρασε πρώτος στην κατηγορία CSA Spinnaker 2. 

Το Antilope παρέμεινε στην κορυφή της κατηγορία IRC 2, με το 
Arethusa στη δεύτερη θέση. Στην κατηγορία CSA Spinnaker 3 το 
Wild at Heart κέρδισε και τις δύο ιστιοδρομίες της ημέρας, παίρνο-
ντας την πρώτη θέση στην κατηγορία του με το Otrakosa δεύτερο και 

στις δύο ιστιοδρομίες και δεύτερο στη γενική.

Στην κατηγορία CSA Spinnaker 1, ο Mark Plaxton με το Team INTAC/
CROWLEY ήταν πρώτο, με δεύτερο το Budget Marine και τρίτο το 
Jurakan.

Στην κατηγορία IC 24 One-Design το Team INTAC JV ετέθη επικεφα-
λής της γενικής κατάταξης. Δεύτερο πέρασε το Badfish, με διαφορά 
14 βαθμών.

Στα Beach Cat, με εννέα συμμετοχές, το Universal κέρδισε την ιστιο-
δρομία της ημέρας και πέρασε μπροστά, με δεύτερο το Time Out.

Την Κυριακή 27 Μαρτίου, τελευταία ημέρα των αγώνων, ο Willem 
Wester με το Grand Soleil 43 Antilope με δύο ακόμα νίκες, κατέκτη-
σε την κορυφή της κατηγορίας IRC 2 class.

Ο Ed Baird, από κυβερνήτης του Alinghi που κατέκτησε το America’s 
Cup του 2007, βρέθηκε πλήρωμα στο Vela Veloce με τιμονιέρο τον 
Ολυμπιονίκη Richard Clarke. Η ομάδα τερμάτισε δεύτερη στην κατηγο-
ρία IRC 1 με πρώτο το TP52 Moneypenny, το οποίο είχε το εντυπωσι-
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ακό σκορ 5-1.

Το Team INTAC JV, κέρδισε την κατηγορία των IC 24, η οποία είχε κυ-
ρίως όρτσα-πρύμα ιστιοδρομίες. Ο Mark Plaxton με το Team INTAC/
CROWLEY κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας CSA Spinnaker 1 με 
δύο νίκες την τελευταία ημέρα, με δεύτερο το Budget Marine και τρί-
το το Jurakan, που ήταν εξ αρχής τα φαβορί της κλάσης.

Το Elandra of Hamble, κατάφερε να κερδίσει την κατηγορία των CSA 

Spinnaker 2, αποφεύγοντας τον βασικό τους αντίπαλο, το El Ocaso, 
που με μία κακή ιστιοδρομία, έπεσε στην τρίτη θέση. Από την τέταρτη 
στη δεύτερη βρέθηκε το Smile and Wave.

Στην κατηγορία των CSA Non-Spinnaker class, ο James Dobbs με το 
Lost Horizon έφερε σκορ 1-2 και ισοβάθμησε με τον Tony Sanpere 
με το Cayennita Grande, αλλά πήρε την πρώτη θέση μετά τη λύση της 
ισοβαθμίας.

Τ ε λ ι κ α  α Π ο Τ ε λ ε Σ μ α Τ α – 3 8 t h  I n t e r n a t i o n a l  R o l e x  R e g a t t a

IC 24 (ONE DESIGN - 16 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
1. Team INTAC JV, IC 24, William Bailey 
2. Orion, IC 24, Fraito Lugo
3. Soggy Dollar BVI, IC 24, Chris Cuerreri

CSA SPINNAKER 1 (CSA - 6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
1. Team INTAC/CROWLEY, Melges 32, Mark Plaxton
2. Budget Marine/GILL, Melges 24, Andrea Scarabelli
3. Jurakan, Melges 32, David West

CSA SPINNAKER 2 (CSA - 11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
1. Elandra of Hamble, Beneteau First 40.7, Calvin Reed
2. Smile and Wave, Beneteau First 40, Jaime Torres
3. El Ocaso, J 120, Richard Wesslund

CSA SPINNAKER 3 (CSA - 6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
1. Wild At Heart, JOD 35, Timothy Molony
2. Otrakosa, J 80, Kike Gonzalez
3. Mag 7, J 27, Paul Davis

CSA NON-SPINNAKER (CSA - 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
1. Lost Horizon, J 122, James Dobbs
2. Cayennita Grande, J 36, Antonio Sanpere
3. Bonne Chance, Beneteau First 35s5, Bernardo Gonzalez

IRC 1 (IRC - 6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
1. Vesper, TP 52, James Swartz
2. Vela Veloce, Southern Cross 52, Richard Oland
3. Interlodge, JV 52, Austin & Gwen Fragomen

IRC 2 (IRC - 9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
1. Antilope, Grand Soleil 43, Willem Wester
2. Three Harkoms, Oceanis 44, James Hudleston
3. Arethusa, Club Swan 42, Phil Lotz

BEACH CATS (PORTSMOUTH - 9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
1. Universal, Hobie 16, Jorge L Ramos
2. Time Out, Hobie 16, John Holmberg
3. Island Girl, Hobie 16, Teri McKenna
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διεθνή

Απαράβατος κανόνας, ακόμη, της κλάσης είναι να τιμονεύει ο ιδι-
οκτήτης (owner/helmsman). Ως εκ τούτου, πολύ σημαντικό ρόλο 
παίζει ο υπεύθυνος τακτικής, με τον οποίο ο τιμονιέρος – ιδιοκτήτης 
θα πρέπει να έχει αγαστή συνεργασία. Με δεδομένο ότι το αγωνιστικό 
επίπεδο στη συγκεκριμένη κλάση και ακόμα περισσότερο στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ υψηλό, γίνεται φανερό πως η επι-
λογή του πληρώματος παίζει πρωταρχικό ρόλο. Και από τη μία πλευρά, 
ο tactician επιλέγει σε τεχνικό επίπεδο, ενώ από την άλλη ο ιδιοκτή-
της επιλέγει με κριτήριο την προσωπικότητα και το χαρακτήρα. 

Εφέτος λοιπόν για πρώτη φορά εμφανίστηκαν κάποιες νέες συνεργα-
σίες, όπως αυτή του νικητή του America’s Cup, James Spithill που 
πήγε με την ομάδα του Doug Douglass, την Goombay Smash. Ο Tom 
Slingsby που ήταν tactician στο Transfusion πέρυσι, εφέτος εμφανί-
στηκε με το Estate Master. Στο Transfusion, τη θέση του πήρε ο Ολυ-
μπιονίκης και βετεράνος του America’s Cup και του Volvo Ocean Race, 
John Kostecki. Από την άλλη, βέβαια, ο Vascotto είναι στην ομάδα 
του Nerone, για 15 χρόνια και συνεχίζει. 

Την πρώτη ημέρα, ο στίβος είχε αρκετό σουέλ και άνεμο που ανέβαινε 
σε ένταση όσο περνούσε η μέρα, ξεκινώντας από τους 8 και ξεπερνώ-
ντας τους 15 κόμβους, από νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η ηλιόλου-

στη ημέρα προσέφερε ευχάριστο σκηνικό, τόσο στους αγωνιζόμενους 
όσο και στους θεατές.

Το Transfusion από την Αυστραλία δεν έκανε καθόλου καλή εκκίνη-
ση στην πρώτη ιστιοδρομία, αλλά με σκορ 4-4-2 στο τέλος της ημέρας 
έφερε το σκάφος στη δεύτερη θέση της γενικής. Το Estate Master 
από την Αυστραλία, με σκορ 1-8-1, παρά την ισοβαθμία, ετέθη επικε-
φαλής της βαθμολογίας, λόγω των πρώτων θέσεων. Ο υπερασπιστής 
του τίτλου, Massimo Mezzaroma με το Nerone είχε μία πρόωρη εκκί-
νηση, η οποία τους έριξε στην τρίτη θέση της γενικής, με σκορ 2-1-10.

Η επόμενη ημέρα ήταν δύσκολη και για τους αγωνιζόμενους, αλλά και 
για την Επιτροπή Αγώνος. Οι μετεωρολόγοι συμβούλευσαν τον Πρό-
εδρο της Επιτροπής να καθυστερήσει για περίπου μία ώρα την έναρ-
ξη των ιστιοδρομιών, ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξει το στίβο στη 
μέση της ημέρας και ενδεχομένως να ακυρώσει και ιστιοδρομίες. 
Πράγματι, η Επιτροπή ακολούθησε αυτή τη συμβουλή και ο βορειοανα-
τολικός άνεμος των 8-10 κόμβων γύρισε σε σταθερό βοριά έντασης 
12 – 15 κόμβων, με αποτέλεσμα να διεξαχθούν άνετα 3 ιστιοδρομίες.

Στο τέλος της ημέρας, κερδισμένος ήταν ο Guido Belgiorno-Nettis με 
το Transfusion με σκορ 1-7-4 και τρεις βαθμούς διαφορά από τον 
δεύτερο στη γενική κατάταξη. Ο Massimo Mezzaroma και ο Antonio 

Κείμενο: Μάνος Ρούδας
Φωτογραφίες: Rolex / Kurt Arrigo, Andrea Francolini

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κλάσης Farr 40 για το 2011, με χορηγό 
κι εφέτος τη Rolex, φιλοξενήθηκε από το Royal Sydney Yacht Squadron 
και την κλάση Farr 40. Οι ιστιοδρομίες έγιναν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, 
από την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου μέχρι το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου.

Rolex Farr 40         World Championship
Σ ί δ ν ε ϊ ,  α υ σ τ ρ α λ ί α ,  2 3  –  2 6  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  2 0 11
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Sodo Migliori με το Nerone πέρασαν στη δεύτερη θέση, προσπαθώ-
ντας να ανακάμψουν από την κακή αρχή της ημέρας, πετυχαίνοντας τε-
λικά σκορ 10-1-1. Η Lisa και ο Martin Hill με το Estate Master πέρα-
σαν στην τρίτη θέση με το μέτριο σκορ 7-9-10.

Καλύτερη απόδοση είχαν σαφώς το Transfusion και το Nerone, τα 
οποία ξεχώρισαν από τον υπόλοιπο στόλο, αλλά το Flash Gordon των 
Helmut και Evan Jahn κέρδισε τις εντυπώσεις. Το ζευγάρι πατέρα και 
γιου, με τη βοήθεια του tactician Bill Hardesty κατάφεραν να έχουν 
τρεις θέσεις εντός δεκάδας κι έτσι βρέθηκαν στην τέταρτη θέση, δύο 
βαθμούς μπροστά από το Struntje Light των Γερμανών Wolfgang και 
Angela Schaefer, που έφεραν μία 13η θέση στην έκτη ιστιοδρομία.

Την επόμενη ημέρα, το Nerone έπρεπε να καλύψει τους βαθμούς διαφο-
ράς από το Transfusion για να διεκδικήσει τον τίτλο. Το Transfusion είχε 
την ευκαιρία του και δεν την άφησε να πάει χαμένη. Κύριος αντίπαλος 
άλλωστε ήταν το Nerone το οποίο δεν κατάφερε να τα πάει τόσο καλά. 
Μεταξύ των δύο σκαφών, παρεμβλήθηκαν άλλα τα οποία ήταν πίσω στη 
βαθμολογία, με αποτέλεσμα να μην απειλήσουν το Transfusion. 

Οι υπόλοιπες ομάδες στο μεταξύ, πάλευαν για τις υπόλοιπες θέσεις. Ο 
William Douglass με το Goombay Smash, που είχε στο δυναμικό του 
τον James Spithill, είχε μία καλή μέρα, με μία πρώτη θέση και μία έκτη.

Οι συνθήκες την τελευταία ημέρα δεν ήταν εύκολες. Στην πρώτη ιστι-
οδρομία ο άνεμος δεν ξεπερνούσε τους 8 κόμβους, από βορειοανατο-
λικές διευθύνσεις, ενώ στη δεύτερη έφτασε τους 12-15 κόμβους. Ιδι-
αίτερη έμφαση δόθηκε στην τακτική και την ψυχραιμία εκτέλεσης των 
κινήσεων. Το Nerone κέρδισε την πρώτη ιστιοδρομία της ημέρας με 
το Transfusion να είναι δεύτερο. Στη δεύτερη και τελευταία ιστιοδρο-
μία της διοργάνωσης, ο Jim Richardson με το Barking Mad τερμάτισε 
πρώτος, ενώ το Transfusion ακολουθούσε στενά. Το Nerone τερμάτι-
σε στην έκτη θέση. Η διαφορά αυτή ήταν αρκετή για το Transfusion να 
πάρει την εκδίκησή του για την περσινή του ήττα από το Nerone. Κυ-
ρίως όμως, τους χάρισε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 
Rolex Farr 40 World Championship. Έτσι, οι Ιταλοί έχασαν τον τίτ-
λο τους, με το Transfusion να επιστεγάζει την πρωτιά του με δύο βαθ-
μούς διαφορά στη γενική κατάταξη. Το Barking Mad είχε αρκετά καλά 
αποτελέσματα, ειδικά στις τελευταίες ιστιοδρομίες, με αποτέλεσμα να 
πάρει τελικά την τρίτη θέση στη γενική, μπροστά από το Flash Gordon 
του Helmut και Evan Jahn (USA) και το Estate Master της Lisa και του 
Martin Hill.

Rolex Farr 40         World Championship
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αγώνες τριγώνου Κείμενο: Κωνσταντίνος Χανιώτης
Φωτογραφίες: Δημήτρης Κουμαράς

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 
διοργάνωσε στη θαλάσσια περιοχή του Φαληρικού όρμου από τις 21-
25 Μαρτίου, το διεθνή αγώνα Athens Eurolymp Week. Η διαφορά με τα 
προηγούμενα χρόνια είναι ότι φέτος η διοργάνωση είχε τριπλή βαρύτητα. 

Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που περνάει η χώρα και κατ' επέκταση 
και τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, αφού έχουν μειωθεί κατά πολύ οι επι-
χορηγήσεις, ο αγώνας ήταν ταυτόχρονα εκτός από Eurolymp και Πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα και πρόκριση εθνικής ομάδας για τη χρονιά 
2011 προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα των διοργανώσεων.

Στον αγώνα συμμετείχαν συνολικά 180 αθλητές από την Ελλάδα, Κύ-
προ, Βουλγαρία και Τουρκία.

Η πρώτη μέρα των αγώνων ήταν αφιερωμένη στις δηλώσεις συμμετοχής, 
το σφράγισμα των πανιών καθώς και σε κάποιες τελευταίες αφίξεις αθλη-
τών που έρχονταν από πιο μακρινούς τόπους.

Τη δεύτερη μέρα των αγώνων οι προγραμματισμένες ιστιοδρομίες, δεν κα-
τάφεραν να πραγματοποιηθούν λόγω άπνοιας.

Την τρίτη και τέταρτη ημέρα πραγματοποιήθηκαν από τρείς ιστιοδρομίες σε 
όλες τις κατηγορίες με τις συνθήκες εντάσεως του ανέμου να κυμαίνονται 

από 10-20 κόμβους ενώ η διεύθυνση του ανέμου ήταν βόρεια.

Την πέμπτη και τελευταία ημέρα των αγώνων πραγματοποιήθηκε το medal 
race (μια ιστιοδρομία) σε όσες κατηγορίες ο αριθμός των σκαφών που 
έπαιρναν μέρος ήταν πάνω από δέκα σκάφη. Σε αυτή την περίπτωση αγω-
νιζόντουσαν μόνο τα δέκα πρώτα σκάφη και το αποτέλεσμα που έφερναν 
στην ιστιοδρομία υπολογιζόταν επί δύο (π.χ αν τερμάτιζες 3ος έπαιρνες 6 
βαθμούς ποινής, 6ος = 12β.π κ και ούτω καθεξής).

Σε όσες κατηγορίες το σύνολο των σκαφών ήταν μικρότερο από δέκα, οι 
ιστιοδρομίες συνεχίστηκαν κανονικά και στα αποτελέσματα προσμετρή-
θηκαν όσες ιστιοδρομίες πραγματοποιήθηκαν (δεν υπήρχε δηλαδή medal 
race). Την τελευταία ημέρα των αγώνων η διεύθυνση του ανέμου ήταν νό-
τια ενώ η έντασή του δεν ξεπέρασε τους 8 κόμβους.

Το ενδιαφέρον και ο συναγωνισμός ήταν έντονος ως την τελευταία ιστιο-
δρομία σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες μιας και τα αποτελέσματα για τις θέ-
σεις των μεταλλίων δεν είχαν ακόμα καθοριστεί. 

Συγκεκριμένα τώρα στις κατηγορίες που έλαβαν μέρος τα αποτελέσματα 
έχουν ως εξής: 

ATHENS EUROLYMP WEEK 2011
Π α Ν ε λ λ Η Ν ι ο  Π ρ Ω Τ α Θ λ Η μ α  ο λ Υ μ Π ι α κ Ω Ν 
κ α Τ Η Γ ο ρ ι Ω Ν  κ α ι  Π ρ ο κ ρ ι Σ Η  ε Θ Ν ι κ Η Σ  ο μ α Δ α Σ
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Athens eurolymp 
Week 2011

470 Ανδρών - Γυναικών
(16 σκάφη -7 αγώνες)
Ανδρών 
1. Μάντης Παναγιώτης (ΙΟΠ) - Καγιαλής 
Παύλος (ΝΟΚΒ), 7β. 

2. Καμπουρίδης Παναγιώτης (ΝΟΕ) - Παπαδό-
πουλος Στάθης (ΝΟΜΥΚ), 16β. 

3. Βάσιλας Γιώργος (ΙΟΠ) - Δρούγκας Ακύλας 
(ΙΟΠ), 23β. 

Γυναικών

1. Κραβαριώτη Βιργινία (ΕΝΟΑ) - Τσιγαρίδη 
Όλγα (ΕΝΟΑ), 47β.

2. Παπαδοπούλου Σοφία (ΝΟΚΒ) - Αλίνα 
Στρατηγίου (ΝΑΟΜΑΤ), 61β. 

3. Καϊτατζίδου Κατερίνα (ΝΟΠΦ) - Πάσχου Δα-
νάη (ΝΑΟΕΦ), 47β.(χωρίς medal race).

Star (6 σκάφη -7 ιστιοδρομίες) 
1. Παπαθανασίου Αιμίλιος (ΟΣΦΠ) - Δραγού-
τσης Αλέξανδρος (ΟΦΘ), 8β. 

2. Τσουλφάς Θοδωρής (ΙΟΠ) - Γεωργάς Γιάν-
νης (ΙΟΠ), 11β.

3. Δρίτσας Σταύρος (ΝΟΠΦ) - Στυλιανός Γιώρ-
γος (ΝΟΠΦ), 15β. 

Finn (18 σκάφη - 7 ιστιοδρομίες) 
1. Μιτάκης Γιάννης (ΙΟΠ), 9β. 

2. Παπαδόπουλος Χάρης (Κύπρος), 20β. 

3. Θεοδωράκης Δημήτρης (ΝΟΚΒ), 30β. 

Laser RDL (23 σκάφη -7 αγώνες)
1. Αγραφιώτη Άννα (ΝΟΠΦ), 19β. 

2. Βλάχου Μαρία (ΝΟΠΦ), 23β.

3. Χειμώνα Γεωργία (ΙΟΠ) 24β. 

Laser STD (33 σκάφη -7 αγώνες) 
1. Χειμώνας Βαγγέλης (ΙΟΠ), 12β. 

2. Μπουγιούρης Αντώνης (ΝΑΟΕΛΛ) 15β. 

3. Κάτσιος Αλέξης (ΝΟΕΘ) 28β. 

RS:X Γυναικών (5 σκάφη - 
8 ιστιοδρομίες) 
1. Σκαρλάτου Αγγελική (ΝΟΚΒ), 10 β. 

2. Φράι Αντωνία (ΝΑΟΒΒ), 11 β. 

3. Αντωνάτου Χαραλαμπία (ΝΑΟΒΒ), 23 β. 

RS:X Ανδρών (18 σκάφη - 
7 ιστιοδρομίες) 
1. Κοκκαλάνης Βύρωνας (ΝΟΤΚ), 8 β. 

2. Καραγιώργος Γιώργος (ΟΣΦΠ), 17 β. 

3. Λεονέττης Στέφανος (ΝΟΚΒ), 26 β. 

49er (3 σκάφη -11 ιστιοδρομίες) 
1. Δήμου Διονύσης (ΝΟΚΒ) - Πατενιώτης Μι-
χάλης (ΝΑΟΒΒ), 13β. 

2. Σωτηρίου Στέλιος (ΙΟΠ) - Παναγιωτίδης 
Αλφόνσο (ΝΟΒ), 18β. 

3. Παναγιωτίδης Γιώργος (ΝΟΒ) - Μπενάκης 
Δημήτρης (ΙΟΠΟΡ), 18β.

2.4mR (6 σκάφη - 
8 ιστιοδρομίες) 
1. Δεληκούρας Γιώργος (ΙΟΠ), 11 β.

2. Πατεράκης Νίκος (ΙΟΠ), 13 β. 

3. Χωραφιάρης Θοδωρής (ΝΟΤΚ), 23 β.
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αγώνες τριγώνου Κείμενο: Αλεξάνδρα Σαρασίτη
Φωτογραφίες: Σ.Αθανασόπουλος - Θ.Γιουβάνογλου

Την Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011, έπεσε η αυλαία του Περιφερειακού 
Πρωταθλήματος Αθηνών και Νήσων Αιγαίου Optimist 2011, που 
διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στον όρμο της Βούλας από τον Ναυτικό 
Αθλητικό Όμιλο Βούλας και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή με 242 αθλητές από 35 Ομίλους 
της Αθήνας και των νησιών του Αιγαίου.

Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 25 Μαρτίου με τις εγγραφές των αθλητών 
και συνεχίστηκαν με ιστιοδρομίες στις 26 και 27 Μαρτίου.

Ο συναγωνισμός ήταν πολύ έντονος ανάμεσα στούς μικρούς οπτιμί-
στες οι οποίοι πάλεψαν για μιά θέση στην προεθνική ομάδα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι μικροί ιστιοπλόοι χωρίστηκαν σε 3 
ομάδες: 

1. τα Αγόρια και τα Κορίτσια της Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου,

2. τα Κορίτσια της Περιφέρειας Αθηνών και 

3. τα Αγόρια της Περιφέρειας Αθηνών

Κάθε ομάδα έτρεξε 3 ιστιοδρομίες ανά ημέρα αγώνων.

Έτσι, το Σάββατο δόθηκαν 9 εκκινήσεις με νοτιά, που γύρισε σε νοτι-
οδυτικό και ανέμους έντασης 2-3 beaufort, ενώ την Κυριακή άλλες 9 
εκκινήσεις με δυτικό άνεμο λίγο δυνατότερο, 3-4 beaufort, ιδανικό για 
την διεξαγωγή αγώνων στην κατηγορία των optimist, των μικρότερων 
ιστιοπλοϊκών σκαφών για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών.

Η επιτροπή αγώνα του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε συνεργα-
σία με την Ε.Ι.Ο. , απέσπασε τα καλύτερα σχόλια με τον άριστο χειρισμό 
των "παθιασμένων" μικρών ιστιοπλόων και την χωρίς προβλήματα διε-
ξαγωγή τόσων ιστιοδρομιών ανά ημέρα αγώνα χωρίς καθυστερήσεις.

Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου
Στην περιφέρεια νήσων Αιγαίου αγωνίστηκαν 67 αθλητές και αθλήτριες.

Από τις Κυκλάδες εντυπωσίασε η ομάδα της Πάρου. Τα παιδιά της 
έφεραν τις 4 πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη, ενώ με 7 αθλη-
τές της στην εικοσάδα είχε την πιο δυνατή ομάδα στα νησιά.

Επίσης, καλές εμφανίσεις από τα κυκλαδονήσια, έκαναν ο Ν.Ο.Άν-
δρου και ο Ν.Ο.Αντιπάρου με 3 αθλητές ο καθένας τους στην εικοσά-
δα της γενικής.

Από τα δωδεκάνησα, ο Ν.Ο.Χίου έφερε την 5η ,9η και 12η θέση, ενώ 
από την Κρήτη, ο Ν.Ο.Ηρακλείου με 2 οπτιμίστες και ο Ν.Ο.Γαζίου 
μαζί με τον Ι.Ο.Αγίου Νικολάου "Αίολος", μπήκαν με αθλητές τους 
στην εικοσάδα της γενικής κατάταξης.

Περιφέρεια Αθηνών-Κορίτσια
Στην κατηγορία των κοριτσιών αγωνίστηκαν 64 αθλήτριες.

Ο Ι.Ο.Πειραιώς πήρε την 1η θέση στη γενική και είχε άλλα 3 κορίτσια 
στην εικοσάδα ,ενώ ο Ν.Ο.Αίγινας, αναδείχθηκε πολυνίκης όμιλος με 
τις αθλήτριές του να παίρνουν την 2η και την 3η θέση της γενικής 
και έχοντας συνολικά 7 κορίτσια στην εικοσάδα.

Ο Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης με την 6η 8η και 11η θέση στη γενι-
κή κατάταξη έδειξε τη δύναμή του.

Ο Ν.Ο.Καλαμακίου είχε επίσης 3 ιστιοπλόους στην εικοσάδα ενώ ο 
Ν.Ο.Τζιτζιφιών Καλλιθέας πήρε την 4η θέση μετά την τελευταία ιστι-
οδρομία. Η ομάδα του Ο.Σ.Φ.Π. με 2 αθλήτριες στην 5η και 14η θέση 
έκανε πολύ καλή εμφάνιση.

Περιμένοντας την πρόκριση
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Περιφέρεια Αθηνών-Αγόρια
Στην κατηγορία των αγοριών αγωνίστηκαν 111 αθλητές.

Ο Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης πήρε το χρυσό,ενώ είχε ακόμη 3 
αθλητές του στην εικοσάδα.Ο Ν.Ο.Τζιτζιφιών Καλλιθέας πήρε την 2η 
θέση στη γενική και είχε άλλους δύο ιστιοπλόους στους είκοσι πρώ-
τους, ενώ ο Ι.Ο.Πειραιώς κατέλαβε την 3η αλλά και την 8η θέση στα 
τελικά αποτελέσματα μετά από τις 6 ιστιοδρομίες .

Η ομάδα του Ο.Σ.Φ.Π. με 5 αθλητές στην 5η , 6η ,7η , 10η και 13η 
θέση στην εικοσάδα, εντυπωσίασε, αλλά και ο Ν.Ο.Καλαμακίου με 

μία 4η και μία 18η θέση είχε πολύ καλή παρουσία στους αγώνες. 

Επίσης και ο ΑΝΟΓλυφάδας πήρε την 17η θέση στους είκοσι πρώτους.

Ο οικοδεσπότης όμιλος Ν.Α.Ο.Βούλας, με 3 παιδιά του στα είκοσι της 
γενικής, με τον Κώστα Χουσιάδα στην 9η θέση, τον Τέλη Αθανασό-
πουλο στην 11η και τον Στέλιο Τσάγκαλο στην 16η θέση δίνει το 
στίγμα της νέας αγωνιστικής ομάδας του.

Αποτελέσματα αγώνων:
Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου Αγόρια – 
Κορίτσια

1. ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟ ΠΑΡΟΥ
2. ΓΚΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΝΟ ΠΑΡΟΥ
3. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΝΟ ΠΑΡΟΥ

Περιφέρεια Αθηνών – Αγόρια

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΝΟΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
2. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
   ΝΟΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
3. ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Περιφέρεια Αθηνών – Κορίτσια

1. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
    ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
2. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
3. ΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αναλυτικά αποτελέσματα θα βρείτε στο site της ΕΙΟ στην αρχική σελί-
δα (http://eio.gr/). 

Η κατάσταση πρόκρισης των νέων αθλητών που πέρασαν στην 
προεθνική αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΕΙΟ εντός της 
εβδομάδας.

Ο Ν.Α.Ο.Βούλας κρατώντας την παρόδοση, κέρασε και εφέτος τους 
συμμετέχοντες σαντουϊτσάκια και πέρασε μαζί με τους φιλοξενούμε-
νους ομίλους ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο γέματο δράση, κέφι και 
αγωνία για τα αποτελέσματα της πρόκρισης.

Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους του Ναυτικού Αθλητικού Ομί-
λου Βούλας που για ακόμα μια φορά διοργάνωσαν άψογους αγώνες.

Στο φινάλε του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Αθηνών αλλά και Νή-
σων Αιγαίου,θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ομίλους που 
συμμετείχαν και να ευχηθούμε τα καλύτερα στη νέα γενιά ιστιοπλόων. 
Εις το επανιδείν.
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αγώνες τριγώνου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες του Πε-
ριφερειακού πρωταθλήματος Κεντρικής Ελλάδας Optimist & Laser 
"ΠΟΡΘΜΟΣ 2011" την 26η και 27η Μαρτίου 2011 στον Κάραβο Αλι-
βερίου, με οργανωτή τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αλιβερίου. 

Οι εμπειρότεροι νεαροί ιστιοπλόοι (Optimist, Laser), από όλους τους Ομί-
λους της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος, έδωσαν το παρόν σ΄ αυτό τον 
αγώνα, επιδεικνύοντας το ομαδικό τους πνεύμα και το αγωνιστικό τους τα-
λέντο.

Την πρώτη μέρα, Σάββατο 26/3/11, οι μικροί αθλητές πάλεψαν κυριολεκτι-
κά με τα κύματα και τον ιδιαίτερα ευνοϊκό άνεμο και αναμετρήθηκαν με επι-
τυχία σε 3 ιστιοδρομίες.

Την δεύτερη μέρα Κυριακή 27/3/11, με τον ίδιο ευνοϊκό καιρό, βοηθήθηκε 
η επιτροπή να ολοκληρώσει τον αγώνα, επίσης με 3 ιστιοδρομίες.

Τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αλιβερίου, που ήταν και ο οργανωτής του αγώνα, 
εκπροσώπησαν οι αθλητές: 

α). Κατηγορία Optimist: 
Μπαϊρακτάρης Γεώργιος , Δροσάτος Γεώργιος, Ρουμελιώτης Ευάγγε-
λος, Αργύρης Προκόπιος, Ντούρμας Γεώργιος, Καρόζη Κων/να, Μαγα-
λιός Νικόλαος, Αθανασίου Νικόλαος, Αθανασίου Σοφία, Αγγελέτου Χρι-
στίνα, Αργύρης Κων/νος, και Παπαδιόχος Δημήτρης. 

β). Κατηγορία Laser 4,7:  
Κυριακός Δημήτρης, υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας του Ι.Ο.Α 
κα. Οικονομοπούλου Νόνικας. 

Πρόκειται για μια εξαιρετική επιτυχία σε συμμετοχές αθλητών, που κατα-
δεικνύουν τη δυναμική πορεία και προοπτική του Ομίλου.

Ο Δροσάτος Γεώργιος (Optimist), την πρώτη μέρα κατέκτησε την 3η θέση 
στη Γενική (Αγόρια), και την 1η θέση στους Παίδες (Αγόρια). Τη δεύτερη 
μέρα κατέκτησε τη 2η θέση στους Παίδες (Αγόρια) στο σύνολο.

Ο Μπαϊρακτάρης Γεώργιος (Optimist), την πρώτη μέρα, ενώ τερμάτισε 
1ος στις δυο πρώτες ιστιοδρομίες και 3ος στη τρίτη, η επιτροπή ενστάσε-
ων τον έβγαλε (DSQ) στη τελευταία ιστιοδρομία και έχασε το χρυσό μετάλ-
λιο του αγώνα. Τη δεύτερη μέρα κατέκτησε τη 3η θέση στη Γενική (Αγόρια) 
στο σύνολο και προκρίθηκε για την Προεθνική ομάδα, στους αγώνες που 
θα γίνουν στην Ιτέα στα μέσα Απριλίου 2011.

Ο Κυριακός Δημήτρης (Laser), την πρώτη μέρα κατέκτησε την 2η θέση 
(Αγόρια) και τη δεύτερη μέρα κατέκτησε την 3η θέση (Αγόρια) στο σύνολο.
Το βράδυ του Σαββάτου ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αλιβερίου προσέφερε δω-
ρεάν φαγητό με πλούσιο μπουφέ, σε όλους τους αθλητές, και παράγοντες 
των αποστολών – επιτροπών και συνεχίστηκε η διασκέδαση για τους μεγά-
λους με ζωντανή ορχήστρα, στο κέντρο “COTTON BELT ” στο Αλιβέρι. 

ΠΟΡΘΜΟΣ 2011
Κείμενο: Δ.Αργύρης – Ι.Ντούρμας

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. OPTIMIST (Αγόρια) 
1. Σταυριανόπουλος Δημήτρης,  
 Ι.Ο. Χαλκίδος
2. Αλεξίου Θεόδωρος, 
 Ν.Ο. Βόλου Αργοναύτες
3. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος, 
 Ι.Ο. Αλιβερίου

Β. OPTIMIST (Κορίτσια) 
1. Αλεξίου Ελένη-Αικατερίνη,  
 Ν.Ο. Βόλου Αργοναύτες

2. Καστρουνή Ειρήνη-Νεφέλη,  
 Ν.Ο. Βόλου Αργοναύτες
3. Στεργιανού Χριστίνα, 
 Ν.Ο. Βόλου Αργοναύτες

Γ. ΠΑΙΔΕΣ OPTIMIST (Αγόρια) 
1. Τσαπάρας Ηλίας, Ν.Ο. Αταλάντης
2. Δροσάτος Γεώργιος, 
 Ι.Ο. Αλιβερίου
3. Μπαρουξής Δαμιανός, 
 Ν.Ο. Αταλάντης

Δ. ΠΑΙΔΕΣ OPTIMIST (Κορίτσια) 
1. Κατσακλή Βασιλική, 
 Ν.Ο. Βόλου Αργοναύτες 
2. Κοκοτίνη Βασιλική, Ν.Ο. Αταλάντης
3. Γάτου Κλάρα-Διονυσία, 
 Ν.Ο. Βόλου Αργοναύτες

Ε. LASER (Αγόρια) 
1. Ξυνός Δημήτρης, Ν.Ο. Λίμνης
2. Θεοφανόπουλος Ζήσης, 
 Ν.Ο. Αταλάντης

3. Κυριακός Δημήτρης, Ι.Ο. Αλιβερίου

ΣΤ. LASER (Κορίτσια) 
1. Ριτσώνη Αικατερίνη, Ι.Ο. Χαλκίδος
2. Σταυριανοπούλου Κων/να, 
 Ι.Ο. Χαλκίδος
3. Ευμορφοπούλου Δώρα, 
 Ι.Ο. Χαλκίδος

Ζ. ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 
 Γάτου Κλάρα-Διονυσία, 
 Ν.Ο. Βόλου Αργοναύτες



Κείμενο: Κωνσταντίνος Χανιώτης
Φωτογραφίες: Ανδρέας Ψυπόλητος

Ο Ναυτικός Όμιλος Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ", σε συνεργασία με την Ελληνι-
κή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και τη συμπαράσταση του Οργανισμού Λι-
μένος Ραφήνας, διοργάνωσαν την πρόκριση Εθνικής ομάδας 420 και 
το Πανελλήνιο 420 για τις κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών/Εφήβων/Νεα-
νίδων/Παίδων/Κορασίδων και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Europe. Τα 
πρωταθλήματα διεξήχθησαν από τις 16 έως και τις 20 Απριλίου στον 
Όρμο της Ραφήνας.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές δεδομένου οτι σε όλη την διάρκεια του 
πρωταθλήματος έπνεαν βόρειοι άνεμοι, εντάσεως 12-24 μίλια με αποτέ-
λεσμα να ολοκληρωθούν και οι 11 ιστιοδρομίες που ήταν προγραμματι-
σμένες. Το σύνολο των σκαφών έφτασε τα 35 σκάφη, αριθμός που αποτε-
λεί ρεκόρ για την κατηγορία.

Τα αποτελέσματα ύστερα από 11 ιστιοδρομίες, εξαιρουμένης της χειρότε-
ρης ιστιοδρομίας κάθε σκάφους έχουν ως εξής:

Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
420 και Europe

420
ΑΝΔΡΩΝ – OVERALL 
1. Καββάς Αλέξανδρος – Καββάς Γιώργος, ΝΟΕ 20 β.π
2. Παγίδα Δήμητρα – Αϊβαζόγλου Παναγιώτης, ΙΟΠ 28 β.π
3. Μπακατσιάς Φραντζέσκος – Χριστόπουλος Ευάγγελος, ΝΟΤΚ 47 β.π

ΕΦΗΒΩΝ
1. Μπακατσιάς Φραγκίσκος – Χριστόπουλος Ευάγγελος, ΝΟΤΚ 47 β.π
2. Ανδρέου Γιάννης – Μπαρτζής Κων/νος, ΙΟΠΟΡ 61 β.π
3. Καζατζής Κων/νος – Χαμεζόπουλος Σάββας, ΝΟΘ 78 β.π

ΠΑΙΔΩΝ
1. Καββάς Αλέξανδρος – Καββάς Γιώργος, ΝΟΕ 20 β.π
2. Ανδρέου Γιάννης – Μπαρτζής Κων/νος, ΙΟΠΟΡ 61 β.π
3. Ζωγράφος Κωνσταντίνος – Τσάτας Αντώνης, ΟΣΦΠ 70 β.π

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Δρόσου Μαρία – Κουτσούμπου Φωτεινή, ΙΟΠ 62 β.π
2. Καϊτατζίδου Κατερίνα – Καϊτατζίδου Σοφία, ΝΟΠΦ 70 β.π
3. Παπαγιαννάκου Νεφέλη – Μαζαράκη Ελισάβετ, ΝΟΤΚ/ΝΟΚ 91 β.π

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
1. Δρόσου Μαρία – Κουτσούμπου Φωτεινή, ΙΟΠ 62 β.π
2. Παπαγιαννάκου Νεφέλη – Μαζαράκη Ελισάβετ, ΝΟΤΚ/ΝΟΚ 91 β.π
3. Φαράκου Έλενα – Δήμου Ειρήνη, ΟΣΦΠ 123 β.π

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1. Μποζή Μαρία – Πασσά Άννα, ΝΟΘ 123β.π
2. Οττοβιάνι Γιασμίν – Βρεττού Κορίνα, ΟΣΦΠ 150 β.π 
3. Γεωργακοπούλου Ελευθερία – Μωραϊτου Μαριέτα, ΙΟΠΟΡ 160 β.π

Στην κατηγορία των Europe αγωνίστηκαν 7 σκάφη και έγιναν 4 ιστιοδρομί-
ες. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής :

EUROPE
1. Ποριώτης Ελευθέριος, ΝΟΕ 6 β.π
2. Καρατζάς Στέλιος, ΝΑΟΕΛΛ 7 β.π
3. Μηλιώνης Αναστάσιος, ΝΟΕ 13β.π
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αγώνες τριγώνου Κείμενο: Κωνσταντίνος Χανιώτης
Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πάνος Δημητρακόπουλος

Ο αγώνας διοργανώθηκε στις 16-20 Απριλίου από την Ελληνική Ιστιο-
πλοϊκή Ομοσπονδία και τα σκάφη φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της. 

Τα Laser 4.7 λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχής τους (150 σκάφη) 
ήταν χωρισμένα αρχικά, τυχαία σε δύο γκρουπ, στο κόκκινο και στο κίτρι-
νο. Η επιλογή των γκρουπ της δεύτερης ημέρας των αγώνων έγινε βάση 
της γενικής κατάταξης της πρώτης ημέρας για το ποιός αθλητής θα πάει 
στο κόκκινο γκρουπ και ποιός στο κίτρινο. Μετά την ολοκλήρωση των δύο 
πρώτων ημερών οι αθλητές βάσει της γενικής τους κατάταξης θα εντάσσο-
νταν σε "χρυσό" και "αργυρό" στόλο. Οι 75 πρώτοι της γενικής κατάταξης 
‘έμπαιναν’ στο χρυσό στόλο (κίτρινο γκρουπ), ενώ από 76-150 κατατάσσο-
νταν στον αργυρό στόλο (κόκκινο γκρουπ).

Τα Laser Rdl αγωνιζόντουσαν όλες τις ημέρες σαν ένας αυτούσιος στό-
λος (52 σκάφη). 

Ο αγώνας εκτός από Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ήταν και αγώνας πρό-
κρισης για την Εθνική Ομάδα 2011 και στην κατηγορία των 4.7 αλλά και 
στα RDL.. 

Όλες τις ημέρες των αγώνων η εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας ήταν 
προγραμματισμένη για τις 12:00, εκτός από την τελευταία ημέρα των αγώ-
νων που ήταν προγραμματισμένη για τις 11:00.

Την πρώτη μέρα των αγώνων έπνεε στην περιοχή του Σαρωνικού βοριαδά-
κι η ένταση του οποίου έφτανε τα 15 μίλια κάτι που βοήθησε την Επιτροπή 
αγώνων να φέρει εις πέρας από τρείς ιστιοδρομίες για τα Laser Rdl και για 
τα 4.7 (κίτρινο γκρουπ). Δεν συνέβη όμως το ίδιο και στο κόκκινο γκρουπ 
των 4.7 αφού ο άνεμος άλλαζε συνεχώς διεύθυνση και η ένταση του έπε-
σε αρκετά με αποτέλεσμα οι αθλητές να επιστρέψουν στην στεριά έχοντας 
πραγματοποιήσει δύο ιστιοδρομίες. 

Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ευνοούσε τον διαχωρισμό των αθλητών σε γκρουπ 

και την συνέχιση του πρωταθλήματος αφού δεν γινόταν τα μισά σκάφη της 
κατηγορίας 4.7 να έχουν ολοκληρώσει τρεις ιστιοδρομίες και τα άλλα μισά, 
δύο. Έτσι με έκτακτη ανακοίνωση η επιτροπή αγώνων άλλαξε την ώρα της 
εκκίνησης της δεύτερης ημέρας των αγώνων για τους αθλητές του κόκκι-
νου γκρουπ στα 4.7 αλλά και του Laser Rdl προκειμένου να τελειώσουν 
νωρίτερα, από τις 12:00 που ήταν προγραμματισμένη αρχικά για τις 11:00. 

Πραγματικά οι αθλητές του κόκκινου γκρουπ ολοκλήρωσαν την ιστιοδρο-
μία που χρειαζόντουσαν ώστε να έχουν τρεις ιστιοδρομίες συνολικά και 
μετά θα επέστρεφαν στην στεριά για να περιμένουν τα αποτελέσματα προ-
κειμένου να οριστούν τα καινούργια γκρουπ. Εν τω μεταξύ οι αθλητές των 
Laser Rdl αγωνιζόντουσαν κανονικά με το βοριαδάκι να αρχίζει να αυξάνε-
ται σταδιακά. Περίπου μιάμιση ώρα μετά περίπου και αφού τα αποτελέσμα-
τα είχαν αναρτηθεί, προσήλθαν όλοι οι αθλητές των 4.7 στο στίβο διαχωρι-
σμένοι πλέον στα καινούργια γκρουπ(κίτρινο και κόκκινο) και η μέρα έκλει-
σε για αυτούς ολοκληρώνοντας τις τελευταίες δύο ιστιοδρομίες των αγώ-
νων πρόκρισης σε στόλους με βοριά εντάσεως ως 15 μίλια. Τα Laser Rdl 
έκαναν τρείς ιστιοδρομίες.

Την τρίτη μέρα των αγώνων η διεύθυνση του ανέμου ήταν βορειοδυτική 
ενώ η ένταση του ήταν περίπου 12 μίλια με σταδιακή εξασθένηση. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δύο ιστιοδρομίες για 
«χρυσό» και «αργυρό» στόλο στα Laser 4.7, καθώς και για τα Laser Rdl.

Την τελευταία ημέρα των αγώνων η εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας 
ήταν προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ, η απουσία του ανέμου όμως, 
ανάγκασε την Επιτροπή Αγώνων να σηκώσει αναβολή και να κρατήσει 
τους ιστιοπλόους στη στεριά. Όσο πέρναγε η ώρα, ένα ελαφρύ βοριαδά-
κι έκανε την εμφάνισή του, η ένταση του οποίου γρήγορα δυνάμωσε. Όλα 
ήταν έτοιμα για την εκκίνηση των ιστιοδρομιών και όταν έπεσε η αναβολή, 
οι αθλητές άρχισαν να κατευθύνονται προς το στίβο των αγώνων. Ο άνε-

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
LASER 4.7 και RDL
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Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

OVERALL LASER RDL: 
1. Μπεγίνας Ιωάννης – Ν.Ο.Θ 24 β.π
2. Σπάσος Αλέξανδρος – Ν.Ο.Θ 37 β.π
3. Μελιγδής Σωτήρης – Ν.Ο.Κ 37 β.π

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 
1. Μπεγίνας Ιωάννης – Ν.Ο.Θ 24 β.π
2. Σπάσος Αλέξανδρος – Ν.Ο.Θ 37 β.π
3. Μαυρογιώργης Χάρης – Ν.Ο.Β 44 β.π

OVERALL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER 4.7  
1. Μαζαράκης Γρηγόρης – Ν.Ο.Κ 27 β.π
2. Μάγγουρας Αλέξανδρος – Ι.Ο.Π 37 β.π
3. Πόππης Πέτρος – Ν.Ο.Ν.ΜΑ 53 β.π

ΚΑΤΗΓΟΡ ΊΑ ΠΑΙΔΩΝ 
1. Μαζαράκης Γρηγόρης – Ν.Ο.Κ 27 β.π
2. Πόππης Πέτρος – Ν.Ο.Ν.ΜΑ 53 β.π
3. Στάθης Παναγιώτης – Ν.Ο.ΑΙΓ 54β.π

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
1. Φακίδη Αθανασία – Ο.Σ.Φ.Π 90 β.π
2. Πετρακοπούλου Μαρίνα – 112 β.π
3. Καραχάλιου Βασιλεία – Ν.Ο.Κ.Β 116.β.π

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
1. Φακίδη Αθανασία – Ο.Σ.Φ.Π 90 β.π
2. Πετρακοπούλου Μαρίνα – 112 β.π
3. Καραχάλιου Βασιλεία – Ν.Ο.Κ.Β 116.β.π

μος είχε, πλέον, στρωθεί σε ολόκληρο το στίβο από Βόρεια-Βορειοδυτική 
διεύθυνση και η έντασή έφτανε τα 15 μίλια. 

Πρώτα πήρε εκκίνηση ο στόλος των Laser Rdl. Τα σκάφη που κρατήθηκαν 
αριστερά στο στίβο ευνοήθηκαν αρκετά και πέρασαν τη σημαδούρα των 
όρτσα πιο μπροστά από τους αντιπάλους τους. Η ένταση του ανέμου δυνά-
μωνε συνεχώς και έφτασε μέχρι και τα 22 μίλια. 

Στο μεταξύ, είχαν πάρει εκκίνηση τόσο ο "χρυσός", όσο και ο "αργυρός" 
στόλος των Laser 4.7. Η ένταση συνεχώς ανέβαινε και η Επιτροπή Αγώ-
νων χωρίς να χάσει χρόνο έδωσε την εκκίνηση της δεύτερης ιστιοδρομί-
ας της ημέρας για τους τρείς στόλους. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτε-
ρης ιστιοδρομίας, ο "αργυρός στόλος" ολοκλήρωσε τον αγώνα και γύρι-
σε στο λιμάνι, ενώ ο στόλος των Laser Rdl ξεκίναγε την τρίτη και τελευταία 

ιστιοδρομία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Λίγο αργότερα πήρε εκκί-
νηση και ο "χρυσός στόλος" των Laser 4.7 των οποίων η κούρσα ήταν κα-
θοριστική αφού ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και από τα αποτελέσματα 
της ιστιοδρομίας θα κρίνονταν οι τέσσερις πρώτες θέσεις. Ψυχραιμότερος 
όλων και με πολύ καλή εμφάνιση ήταν τελικά ο Μαζαράκης Γρηγόρης του 
Ν.Ο.Κ που δικαίως κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Στα Laser Rdl πραγματοποιώντας μια εξίσου σταθερή απόδοση κατέκτησε 
το πρωτάθλημα ο Ιωάννης Μπεγίνας του Ν.Ο.Θ.

Το απόγευμα της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε η απονομή επάθλων στις 
εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όπου βραβεύθη-
καν οι νικητές των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων στις κατηγορίες Laser 
Rdl και Laser 4.7

Οι πρώτοι νικητές  της κατηγορίας Laser 4.7

Τα κορίτσια που κέρδισαν και τις δύο κατηγορίες.

Οι νικητές της κατηγορίας Laser Radial – Εφήβων.
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αγώνες τριγώνου Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα

Μακριά από το βάθρο αλλά με πλασαρίσματα στην πρώτη οκτάδα εξε-
λίχθηκε ο πρώτος μεγάλος αγώνας της χρονιάς για τα Ελληνικά πανιά. 
Οι ιστιοπλόοι μας πήραν μέρος στην 42η διεθνή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτ-
τα για το έπαθλο "πριγκίπισσας Σοφίας", η οποία διεξήχθη στη Μα-
γιόρκα της Ισπανίας. Ο Βύρων Κοκκαλάνης, στις ιστιοσανίδες RSX, 
και οι Παναγιώτης Μάντης - Παύλος Καγιαλής, στα 470, φλέρταραν 
μέχρι την τελευταία στιγμή με την διάκριση αλλά τελικά πλασαρίστηκαν 
στην 4η και την 5η θέση αντίστοιχα. Στα RSX πήραν μέρος 59 σκάφη 
και πραγματοποιήθηκαν 11 κούρσες. Πρώτευσε ο Ολλανδός Ντόριαν 
Φαν Ρίτζελμπεργκ ενώ 27ος ήρθε ο Στ. Λεονέτης. Στην αντίστοιχη κα-
τηγορία των γυναικών (33 σκάφη, 11 κούρσες), η Αγγελική Σκαρλά-
του ήρθε 21η ενώ νικήτρια αναδείχθηκε η Ισπανίδα, Μαρίνα Αλαμπά-
ου. Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή στα 470 των ανδρών. Συμμετείχαν 
74 σκάφη και ύστερα από 11 κούρσες οι Π. Μάντης - Π. Καγιαλής 
ήρθαν 5οι και οι Π. Καμπουρίδης - Στ. Παπαδόπουλος 11οι. Το χρυ-
σό μετάλλιο κατέκτησαν οι Γάλλοι Ν. Σαρμπονιέ και Τζέρεμι Μιό. 

«Τρέξαμε πολύ καλά και θα μπορούσαμε να είχαμε πάει ακόμα καλύτε-
ρα. Μέχρι την Medal Race ήμασταν στην τρίτη θέση. Εκεί δεν τρέξαμε 
καλά διαφορετικά θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε ακόμα και την πρώ-
τη θέση. Όλες αυτές οι διοργανώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της προε-
τοιμασίας μας με απώτερο στόχο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς του 
Λονδίνου», δήλωσαν στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" οι Παναγιώτης Μάντης 
και Παύλος Καγιαλής. Οι Άγγλοι Ιαν Πίρσι - Σίμσον πρωταγωνίστησαν 
σε ακόμη μία διοργάνωση στην κατηγορία των Σταρ. Ετρεξαν 33 σκάφη 
(11 κούρσες) και οι Αιμίλιος Παπαθανασίου - Αλέξανδρος Δραγού-

τσης πλασαρίστηκαν στην 18η θέση. Άγγλος ήταν ο πρωταγωνιστής 
και στα Λέιζερ Στάνταρ (120 σκάφη, 11 κούρσες). Εν όψει των Ολυμπι-
ακών Αγώνων του Λονδίνου η διοργανώτρια χώρα προσπαθεί να επι-
βεβαιώσει την κυριαρχία της και στη θάλασσα και, έτσι, ο Πολ Γκούντι-
σον τερμάτισε στην πρώτη θέση. Από Ελληνικής πλευράς, ο Αντώνης 
Μπουγιούρης ήρθε 29ος και ο Βαγγέλης Χειμώνας 31ος. 

«Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθειά μου. Οι τρεις κίτρινες ση-
μαίες που είχα έγιναν αιτία για να μετρήσουν δύο κούρσες μου ως άκυ-
ρες. Έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούσα να πετύχω κάτι 
καλύτερο. Ελπίζω αυτό να γίνει στο Ιέρ», τόνισε ο Βαγγέλης Χειμώ-
νας. Στην κατηγορία των Φινν πήραν μέρος 66 σκάφη και πραγμα-
τοποιήθηκαν 11 κούρσες. Πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο, γνωστός 
στη χώρα μας από τις...θαλασσομαχίες με τον Αιμίλιο Παπαθανασίου, 
Μπέν Εϊνσλι. Ο Αγγλος Ολυμπιονίκης απέδειξε ότι παραμένει ένας από 
τους καλύτερους ιστιοπλόους της κλάσης και, όπως όλα δείχνουν, θα 
διεκδικήσει ακόμη μία ολυμπιακή διάκριση στους Αγώνες του Λονδί-
νου. Από ελληνικής πλευράς ο Γιάννης Μιτάκης πλασαρίστηκε στην 
27η θέση. «Ο Μπεν Εϊνσλι είναι ένας μεγάλος αθλητής. Βρίσκεται σε 
άριστη αγωνιστική κατάσταση. Σε ότι αφορά εμένα δεν πήγα πολύ καλά. 
Ήταν ο πρώτος μου φετινός αγώνας στο εξωτερικό. Ουσιαστικά πήγα 
αναγνωριστικά με στόχο να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Αυτό ελπί-
ζω να δίνει στους προσεχείς αγώνες. Σε ότι αφορά τη διοργάνωση ήταν 
πολύ καλή και οι διοργανωτές, ως συνήθως, έδωσαν τον καλύτερό τους 
εαυτό», μας είπε ο Γιάννης Μιτάκης. 

Το κριτήριο για την πρόκριση στις εθνικές ομάδες έφερε έντονο συνα-
γωνισμό στο κύπελλο "Μέγας Αλέξανδρος". Οι αγώνες πραγματοποι-
ήθηκαν από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου στα όμορφα νερά του Θερμαϊκού 
Κόλπου ενώ ο καλός καιρός υπήρξε σύμμαχος των φίλων της ιστιοπλοΐας, 
οι οποίοι παρακολούθησαν τις κούρσες από την στεριά, αλλά όχι των ιστι-
οπλόων διότι η μπουνάτσα δυσκόλεψε αρκετά τους αγωνιζόμενους. Οργα-
νωτής ήταν ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκαν ιστι-
οδρομίες στα 470 ανδρών και γυναικών, στα Λέιζερ Ράντιαλ και Στά-
νταρ. Το αγωνιστικό κομμάτι ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. 

Οι Παναγιώτης Καμπουρίδης - Στάθης Παπαδόπουλος ( ΝΟΕ/ΝΟ. 
Μυκόνου) πρωταγωνίστησαν στα 470 των ανδρών (10 β.π) και άφη-
σαν στην δεύτερη θέση τους πρωταθλητές Ευρώπης, Παναγιώτη Μά-
ντη και Παύλο Καγιαλή (ΙΟΠ - ΝΟΚΒ) με 12 β.π. ενώ στην 3η θέση 
βρέθηκαν οι Γ. Βάσιλας- Ακ. Δρούγκας (ΙΟΠ) με 21. Πήραν μέρος 
16 πληρώματα και πραγματοποιήθηκαν επτά κούρσες. 

Ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε την ευκαι-
ρία να μιλήσει με τους πρωταγωνιστές. «Ήταν ένας επιτυχημένος αγώ-
νας, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σε ότι αφορά την δική μας κα-
τάταξη ήταν ο πρώτος αγώνας της χρονιάς ενώ έγιναν και κάποια λάθη από 
την Επιτροπή Αγώνων. Κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών δεν φυσούσε, 
κάτι που δεν μας ευνόησε. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις διότι αυτή 
η χρονιά, ως προολυμπιακή, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη», δήλωσε στον "Ιστιο-
πλοϊκό Κόσμο" ο Παύλος Καγιαλής. Στα 470 των γυναικών, οι Βιργινία 
Κραβαριώτη και Ολγα Τσιγαρίδη (ΕΝΟΑ) επιβεβαίωσαν τις δυνατότη-
τές τους. Τερμάτισαν στην πρώτη θέση με 30 β.π., δεύτερες ήρθαν οι Σ. 

Παπαδοπούλου - Αλ. Στρατηγού (ΝΟΚΒ-ΝΟ. Μάτι) με 50 και τρίτες οι 
Βουλγάρες Μάρκοβα και Νέντεβα με 57 β.π. Στα Λέιζερ Στάνταρ πρωτα-
γωνιστής ήταν ο Ευάγγελος Χειμώνας του ΙΟΠ (10 β.π.). Πήραν μέρος 
29 σκάφη ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο ‘Ανθιμος Νικολαϊδης του 
ΙΟΠ (16) και στην 3η ο Αλέξανδρος Κάτσιος του ΝΟΕΘ (19). 

«Ο αγώνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ένα από τα τρία κριτήρια που 
είχε θέσει η Ομοσπονδία για την συγκρότηση των προολυμπιακών ομά-
δων. Από την αρχή της χρονιάς είχα θέσει ως στόχο να κερδίσω και τις 
τρεις διοργανώσεις, κάτι που έγινε. Στον αγωνιστικό τομέα, η μπουνά-
τσα δυσκόλεψε τόσο εμάς όσο και τους διοργανωτές. Ήταν δύσκολο να 
βγουν οι κούρσες», μας είπε ο Βαγγέλης Χειμώνας. 

Δυνατές ιστιοδρομίες διεξήχθησαν και στα Λέιζερ Ράντιαλ (6 κούρ-
σες, 14 σκάφη). Η Μαρία Βλάχου (ΝΟΠΦ) τερμάτισε πρώτη με ένα 
β.π. λιγότερο (13) από την Σοφία Σίνα του ΝΟΚΒ (14). Στην 3η θέση 
πλασαρίστηκε η Σοφία Θεοχάρη από τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου (20). 

Δυνατές κούρσες στο κύπελλο
"Μέγας Αλέξανδρος"

'Φλέρταραν' με διακρίσεις οι ιστιοπλόοι μας στη Μαγιόρκα
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Με τη συμμετοχή 94 σκαφών, ο ΝΟ Ιτέας 
διοργάνωσε τον αγώνα πρόκρισης από 
τον οποίο προέκυψε η εθνική ομάδα 
στην κατηγορία των Όπτιμιστ. Τις ημέρες 
των αγώνων πραγματοποιήθηκαν έξι ιστι-
οδρομίες και νικητής με 25 βαθμούς ήταν 
ο Κ. Οικονομίδης του ΝΟ Κατοίκων Βου-
λιαγμένης. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Γ. 
Καραδήμας του ΝΟΤΚ με 35β και την τρίτη 
η Α. Γκαρή του ΝΟ Αίγινας με 39β. 

Έτσι, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στο ευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ταβίρα, στην 
Πορτογαλία, από τους: Κ. Οικονομίδη 
(ΝΟΚΒ), Γ. Καραδήμα (ΝΟΤΚ), Α. Γκαρή (ΝΟ 
Αίγινας), Ν. Πατέλη (ΝΟ Πάρου), Β. Καλα-
ντζή (ΝΟ Αίγινας), Λ. Αλυγιζάκη (Αλκυών 
ΝΟ Ραφήνας), Β. Θεοχαρίδη (ΝΟ Πάρου). 

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Νέας 
Ζηλανδίας θα αγωνιστούν οι Κ. Ταβου-
λάρη (ΙΟΠ), Λ. Ζαμίτ (ΝΑΟ Κέρκυρας), 
Λ. Μ. Ζαμίτ (ΝΑΟ Κέρκυρας), Κ. Χουσι-
αδάς (ΝΑΟ Βούλας), Δ. Σταυριανόπου-
λος (ΙΟ Χαλκίδας).

•	 Με 40 μίλια αέρα και βροχή πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο το πρώτο Παγκρήτιο 
κύπελλο Όπτιμιστ. Η συμμετοχή στη διοργάνωση ήταν μεγάλη καθώς έτρεξαν 34 μι-
κροί ιστιοπλόοι από όλους τους ομίλους της Κρήτης. Παρά τις αντίξοες συνθήκες οι 
διοργανωτές κατάφεραν να βγάλουν έξι ιστιοδρομίες. Την πρώτη θέση κατέλαβαν ο 
Μάρκος Χρυσοφάκης του ΙΟΗ με 8 βαθμούς και ακολούθησαν η Σοφία Τάβλα του 
ΙΟΑΝ με 11 βαθμούς και η Λεώνη Σμυρλή του ΙΟΗ με 15 βαθμούς. 

•	 Ο αθλητισμός, η γνώση και ο πολιτισμός συνδυάστηκαν αρμονικά στον διασυλλογι-
κό αγώνα και το σεμινάριο κανονισμών ιστιοπλοΐας που διοργάνωσε το Ναυταθλη-
τικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου. Πήραν μέρος οι όμιλοι ΝΑΚΕΠΑ, ΝΑΟΒΒ, ΝΟ Σύρου, 
ΝΟ Αγίου Κοσμά, ΝΟ Τήνου, ΝΟΤΚ, ΝΑΟΕΦ, ΝΟ Αντίπαρου και ΑΜΕΑ ΝΟΤΚ. Πραγματο-
ποιήθηκαν αγώνες σε Οπτιμιστ, Λέιζερ 4,7 και Access 2,3 (ΑΜΕΑ). Οι αγώνες ήταν 
αφιερωμένοι στην πρωτοβουλία διάσωσης των πέτρινων φάρων της Τήνου ενώ ο δι-
οργανωτής όμιλος πέραν της προώθησης αθλητισμού πραγματοποίησε και ξενάγηση 
στα αξιοθέατα της περιοχής, όπως μουσεία, εργαστήρια μαρμαροτεχνίας κλπ. Πρώτευ-
σαν οι: Όπτιμιστ Αγόρια: Πέτρος Ρούμελης (ΝΟ Σύρου), Κορίτσια: Αντωνία Σακελα-
ρίου (ΝΟ Σύρου), -11 ετών: Ιωάννης Δανηιλίδης (ΝΟ Αντίπαρου). Λέιζερ 4,7 Αγόρια: 
Κώστας Σιγάλας (ΝΟ Σύρου), κορίτσια: Ιωάννα Βακονδίου (ΝΟ Σύρου). Access 2,3 
(AMEA): Θεόδωρος Χωραφιάρης (ΝΟΤΚ).

•	 Το πανελλήνιο πρωτάθλημα των 420 πραγματοποιήθηκε στην Ραφήνα με διοργα-
νωτή τον τοπικό όμιλο. Νικητές αναδείχθηκαν τα αδέλφια Αλ. Καββάς και Γ. Καββάς 
(ΝΟΕ). Ακολούθησαν οι Δήμ. Παγίδα - Π. ΑΪβαζόγλου (ΙΟΠ), 3οι Φρ. Μπακατσιάς /
Χριστόπουλος - Ευάγγ. Τιμογιάννης (ΝΟΤΚ), Γ. Ανδρέου- Κ. Μπάρτζης (ΙΟ. Πόρου), 
Μαρ. Δρόσου - Φωτ. Κουτσούμπου και Κ. Ζωγράφος- Αντ. Τσάτας (ΟΣΦΠ).

Μικρά πανιά - Μεγάλα ταλένταΜικρά σκάφη... 
μεγάλα ταλέντα

Μέσα στα κορυφαία πληρώματα του κόσμου, στην κατηγορία των 470, 
βρίσκονται δύο ελληνικά: οι Π. Καμπουρίδης - Ε. Παπαδόπουλος 
και οι Π. Μάντης - Π. Καγιαλής πλασαρίστηκαν στην 7η και την 8η 
θέση, αντίστοιχα, στο Γιουρολύμπ του Ιέρ. 

Οι ιστιοπλόοι μας κάνουν μαζί προπονήσεις και στις μεγάλες διοργα-
νώσεις πότε υπερισχύει το ένα ζευγάρι και πότε το άλλο. Όποιος και να 
νικήσει, το σίγουρο είναι ένα: η αξία του νικημένου δίνει δόξα στον νι-
κητή. Σε δηλώσεις που έκαναν στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" εξέφρα-
σαν την βεβαιότητά τους για την κατάκτηση της πρόκρισης στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου αλλά εκεί θα πάει μόνο το ένα 
πλήρωμα... «Είμαστε ένα σχετικά νέο πλήρωμα. Προετοιμαζόμαστε μαζί 
με το άλλο ελληνικό πλήρωμα και όσο πλησιάζουν οι προκρίσεις η κό-
ντρα γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το σίγουρο είναι ένα: ένα από τα 
δύο σκάφη θα πάει στους Ολυμπιακούς», μας λέει ο Παναγιώτης Κα-
μπουρίδης ενώ όταν τον ρωτάμε τι θα γίνει με την πρόκριση της χώ-
ρας, μας απαντάει με βεβαιότητα: «Την πρόκριση ως χώρα θα την πά-
ρουμε οπωσδήποτε. Είμαστε της ίδιας δυναμικότητας με τα άλλα σκά-
φη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προκριθεί η Ελλάδα. Στις δύο πρώ-
τες θέσεις, στην διοργάνωση του Ιέρ, πλασαρίστηκαν οι Γάλλοι, Λαμπου-
σέ - Γκαρός και Σαρμπονιέ - Μιόν. Οι Γάλλοι πήγαν πολύ καλά. Πρέπει να 
τους 'κατασκοπεύσουμε' για να δούμε την δουλειά τους ώστε να γίνουμε 
ακόμα καλύτεροι. Εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει μία θέση καλύ-
τερη από την 7η εάν τρέχαμε πιο καλά στην κούρσα των μεταλλίων», το-
νίζει ο Π. Καμπουρίδης. 

Οι Π. Καμπουρίδης - Ε. Παπαδόπουλος κατέλαβαν την 7η θέση με 
96 βαθμούς και οι Π. Μάντης – Π. Καγιαλής την 8η με 100β. «Είχα-
με μία άκυρη κούρσα και μείναμε πίσω αλλά, από την άλλη, καταφέρα-

με να μπούμε στην δεκάδα που είναι ο στόχος μας για όλες τις μεγάλες 
διοργανώσεις. Με το άλλο ελληνικό δίδυμο είμαστε ομάδα και η ελληνι-
κή μαζί με την γαλλική και την αγγλική θεωρούνται οι καλύτερες στον κό-
σμο. Τρέξαμε με μέτριους ανέμους προς μπουνάτσα. Η διοργάνωση ήταν, 
όπως πάντα, υψηλού επιπέδου και γιαυτό έχει πάντα τόσο καλές συμμε-
τοχές», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Παναγιώτης Μάντης. 

Στα 470 έτρεξαν 106 σκάφη. Στην κατηγορία των 470, οι Γ. Βασιλάς 
– Α. Δρούγκας τερμάτισαν 30οι με 185β, οι Σ. Τσάμης – Φ. Κούνας 
80οι με 261β και οι Β. Παπουτσόγλου – Γ. Ορφανός 85οι με 282β. 
Στα 470 των γυναικών οι Β. Κραβαριώτη – Ο. Τσιγαρίδη ήρθαν 22ες 
με 191β και οι Σ. Παπαδοπούλου – Α. Στρατηγίου 44ες με 309β 
μετά από 10 ιστιοδρομίες και σε σύνολο 57 σκαφών. Το χρυσό μετάλ-
λιο κατέκτησαν οι Ισπανίδες Πασέκο και Μπετάντζος. 

Στα "Λέιζερ στάνταρ", ο Βαγγέλης Χειμώνας δεν κατάφερε να μπει. 
στην πρώτη δεκάδα και περιορίστηκε στην 13η θέση με 106 β. Πρώτος 
βγήκε ο Ισπανός Χερνάντεθ ενώ έτρεξαν 155 σκάφη. 

Στα "Σταρ" οι Α. Παπαθανασίου – Α. Δραγούτσης τερμάτισαν στην 
16η θέση με 127 βαθμούς μετά από 11 ιστιοδρομίες και σε σύνολο 37 
σκαφών. Κυριάρχησαν οι Βραζιλιάνου Σκέιντ και Πράντα. 

Χωρίς...αντίπαλο μοιάζει να τρέχει στα "Φινν" ο Βρετανός Μπεν Εΐν-
σλι. Σε 11 κούρσες πήρε επτά πρωτιές. Ο Ι. Μιτάκης κατέλαβε την 27η 
θέση με 153β. ενώ έτρεξαν 81 σκάφη. 

Στα "RSX" ανδρών, πρώτευσε ο Πολωνός Μούζκα ενώ ο Σ. Λεονέτ-
της ήρθε 29ος με 172β ύστερα από 10 ιστιοδρομίες και σε σύνολο 
90 σκαφών. Στις γυναίκες, σε σύνολο 75 σκαφών (10 κούρσες), η Α. 
Σκαρλάτου είναι 25η με 153β. Πρώτη ήρθε η Ισπανίδα Μανσόν.

Σίγουρη η πρόκριση των 470 στο Λονδίνο
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Κείμενo: Νίκος Γκομώληςκωπηλασία

Βάρκα, γυμναστήριο, φαγητό, ξεκούραση, 
προπόνηση, ύπνο και ξανά τα ίδια. Κάπως έτσι 
είναι η ζωή σε ένα κοινόβιο όταν η πόρτα του 
κωπηλατοδρομίου κλείνει για τους επίλεκτους 
αθλητές των Εθνικών ομάδων κωπηλασίας. 
O "ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ" επισκέφθηκε 
το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του 
Μαραθώνα κατά την διάρκεια του πρώτου 
προπονητικού κοινοβίου της χρονιάς και 
σας μεταφέρουν - στο μέτρο του δυνατού - 
μια τυπική ημέρα για τους αθλητές και τους 
προπονητές στην εγκατάσταση. 

Μια μέρα που ξεκινάει με προπόνηση στο νερό, ακολουθεί το γυμναστή-
ριο και στη συνέχεια λίγη ξεκούραση πριν έρθει η ώρα του μεσημεριανού. 

Αυτή είναι και η μοναδική ώρα χαλάρωσης για τους αθλητές που έχουν 
επιλέξει ο Τζιάνι Ποστιλιόνε και οι συνεργάτες του Σάκης Αθανασιά-
δης, Τόλης Παλαιοπάνος, Κώστας Κοντομανώλης και Χρόνης Βλα-
σταρίδης προκειμένου να στελεχώσουν τις Εθνικές ομάδες για τις επι-
κείμενες διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της χρονιάς. 

Χρονιά ορόσημο χαρακτηρίζουν την φετινή οι δυο παγκόσμιοι πρω-
ταθλητές του 2010, ο Στέργιος Παπαχρήστος και ο Γιάννης Τσίλης 
που μαζί με τα αδέλφια Γκουντούλα, Απόστολο και Νίκο κατέκτησαν 
το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Νέας Ζηλανδί-
ας τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι δυο πρωταθλητές του ΟΕΑ ΝΑΒ και του ΝΟΙ αντίστοιχα μίλησαν για 
την περσινή χρονιά αλλά και για τους μελλοντικούς τους στόχους

Στέργιος Παπαχρήστος
«Οι στόχοι μου πέρυσι επιτεύχθηκαν κατά πολύ, δουλέψαμε σκληρά με 
τα παιδιά στην τετράκωπο και τελικά καταφέραμε να φτάσουμε στο πο-
λυπόθητο μετάλλιο. 

Πλέον θα επιδιώξουμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση για τους Ολυ-
μπιακούς αγώνες. Είναι πολύ δύσκολα, είμαστε λίγα άτομα δουλεύου-
με όμως σκληρά για να τα καταφέρουμε. Ακόμη βέβαια δεν γνωρίζουμε 
πως θα στελεχωθούν τα πληρώματα, αλλά οι αθλητές που θα τα στελε-
χώσουν θα αναδειχθούν από τις αξιολογήσεις που θα γίνουν. 

Η φετινή χρονιά έχει πολλές δυσκολίες. Μπορείς από το Νο1 να βρε-
θείς στο Νο10 ξαφνικά . Και για τις προκρίσεις όλα είναι ανοιχτά. Μπο-
ρεί ένα πλήρωμα να πάρει μετάλλιο σε μια διοργάνωση και στο τέλος να 
μην πάρει πρόκριση.»

Γιάννης Τσίλης 
«Ο βασικός στόχος για το 2011 είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς 
αγώνες. Η περσινή χρονιά για μένα ήταν πολύ επιτυχημένη. Αν και δεν 
είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε σαν πλήρωμα αγώνα με τον αγώ-
να βελτιωνόμασταν, βλέπαμε ότι πηγαίναμε καλύτερα και τελικά καταφέ-
ραμε να κατακτήσουμε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο. Ένα μετάλ-
λιο που μας έδωσε τεράστια ώθηση για τη φετινή χρονιά. Ξεκινήσαμε με 
μεγάλη διάθεση για δουλειά και ελπίζουμε αν όλα πάνε καλά και είμαστε 
υγιείς να πετύχουμε και φέτος κάτι καλό».

Γιώργος Τζιάλλας
Όπως και ο ίδιος εξομολογείται, όταν ξεκίνησε να τραβάει κουπί δεν 
σκεφτόταν ότι θα μπορούσε να λάβει μέρος σε μια Ολυμπιάδα. Το 
2010 όμως ήταν χρονιά ορόσημο για τον Γιώργο Τζιάλλα αφού μαζί 
με τον Γιάννη Χρήστου κατάφεραν να κατακτήσουν το χρυσό μετάλ-
λιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το χάλκινο στο Παγκόσμιο και να 
συγκαταλέγονται πλέον στις καλύτερες δίκοπες στον κόσμο.

Ο 24χρονος πρωταθλητής του ΝΟ Ιωαννίνων μίλησε για τους επόμε-
νους στόχους του και τις εντυπώσεις που του άφησε η περσινή χρονιά.

Ασκητική ζωή αλλά το ηθικό ακμαίο
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Κούραση αλλά και χαμόγελα από το 'νέο αίμα'.Η Αλεξάνδρα Τσιάβου επί τω έργω.

«Η πρεμιέρα μου στη νέα κατηγορία των ανδρών - τo 2010 - μπορώ να 
πω ανεπιφύλακτα ότι συνοδεύτηκε με την καλύτερη χρονιά στην κωπηλα-
τική μου καριέρα. Μετά από τέσσερις πολύ καλές σεζόν στην μικρότερη 
κατηγορία γνώριζα ότι ξεκινούσα πλέον σε μια πολύ απαιτητική κατηγορία 
όπως ήταν αυτή των ανδρών. Με την βοήθεια όμως του κυρίου Ποστιλιό-
νε και όλων των προπονητών, φτιάξαμε μια πολύ γρήγορη βάρκα, μαζί με 
τον Γιάννη Χρήστου προκειμένου να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. 

Και μπορεί στη Νέα Ζηλανδία να μην καταφέραμε να ανέβουμε στο ψη-
λότερο σκαλοπάτι αλλά νομίζω ότι στο μέλλον θα τα καταφέρουμε και θα 
κερδίσουμε το χρυσό.

Μπήκαμε λοιπόν σιγά σιγά στη νέα σεζόν και πλέον, προσωπικά τουλά-
χιστον, νοιώθω ότι αρχίζω να βρίσκω πάλι τη φόρμα μου και τη διάθεση 
για σκληρή δουλειά. 

Ασφαλώς η πρόκριση είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ωστόσο δικός μας στό-
χος δεν είναι μόνο να πάρουμε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς 
αλλά και να διατηρηθούμε σε τροχιά βάθρου, όπως και το 2010». 

Χριστίνα Γιαζιτζίδου
Το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νέας Ζηλανδίας 
και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας 
αποτέλεσαν για την Χριστίνα Γιαζιτζίδου το επιστέγασμα μιας άκρως 
επιτυχημένης (περσινής) χρονιάς. 

Η πρωταθλήτρια του ΝΟΚ προετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο στοίχη-
μα του 2011 που δεν είναι άλλο από την πρόκριση στους Ολυμπιακούς 
αγώνες του Λονδίνου. «Η προετοιμασία είναι θέμα συνολικής δουλειάς. 
Και όταν ξέρεις ότι έχεις προετοιμαστεί καλά, τα δίνεις όλα και δεν φοβά-
σαι τίποτα. Έχουμε ένα μεγάλο στόχο. Και όσο μεγαλύτερος είναι ο στό-
χος τόσο μας παρακινεί να συνεχίσουμε και μας επιτρέπει να ανεχόμα-
στε πολλά περισσότερα».

Η Χριστίνα Γιαζιτζίδου, που έδωσε το παρόν στο πρώτο προπονητι-
κό κοινόβιο της νέας χρονιάς στο Μαραθώνα παραδέχεται ότι υπάρ-
χει κούραση εξαιτίας του Παγκοσμίου πρωταθλήματος το οποίο έγινε 
πολύ αργά το 2010 αλλά όπως συμπληρώνει «αυτό ισχύει για όλους. 
Το θέμα είναι ποιος θα διαχειριστεί πιο σωστά την κούραση προκειμέ-
νου να παρουσιαστεί έτοιμος την κατάλληλη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη πί-
εση σε καθημερινή βάση κι εμείς πρέπει να την αντέξουμε. Στο μυαλό 
μας πρέπει να έχουμε μόνο το πως θα κάνουμε σωστά την προπόνηση».

 

Η Τριανταφυλλιά Καλαμποκά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών του 2010 στη Λευκορωσία 
και δυο χάλκινα μετάλλια στα δυο παγκόσμια Κύπελλα της FISA μαζί 

με την Χριστίνα Γιαζιτζίδου. Η πρωταθλήτρια του ΟΕΑ ΝΑ Βόλου δη-
λώνει απόλυτα ικανοποιημένη από την περσινή χρονιά και οριοθε-
τεί το κωπηλατικό της μέλλον. «Το 2010 ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Με 
το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και τα μετάλλια στα πα-
γκόσμια Κύπελλα φτάσαμε στην επίτευξη όλων των στόχων μας. Πλέον 
μπήκαμε σε μια νέα χρονιά και οι στόχοι έχουν διαφοροποιηθεί. Όνειρο 
κάθε αθλητή είναι η συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα. Αυτό είναι και το δικό 
μου και ελπίζω να πραγματοποιηθεί».

Ανάλογη συνέχεια σε αυτά που πέτυχε το 2010 θέλει και για τη νέα 
χρονιά η Κατερίνα Νικολαίδου. Η πρωταθλήτρια του ΝΟ Κατερί-
νης που είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων στην Τσεχία δήλωσε ότι ζεί κάθε στιγ-
μή που περνάει στην κωπηλασία αλλά την προβληματίζει το μέλλον. 

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη από όσα πέτυχα το 2010. Στη δεύτερη συμ-
μετοχή μου σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα κατάφερα να κατακτήσω ένα 
μετάλλιο. Τώρα όμως αλλάζω κατηγορία και η προσπάθεια μεγαλώνει. 
Ελπίζω πάντως οι επιτυχίες να συνεχιστούν και το 2011. Στα μελλοντι-
κά μου σχέδια θέλω να συμμετάσχω σε μια Ολυμπιάδα κι ότι βγω. Ξέρω 
είναι πολύ δύσκολα για το 2012 αλλά αν μπορέσω θα το επιδιώξω για 
το 2016. Ναι, περνάω καλά στην κωπηλασία αλλά με απασχολεί και το 
θέμα της αποκατάστασής μου. Γι αυτό άλλωστε δεν ξέρω αν θα συνεχί-
σω και μετά το 2016». 

ματιές στο λονδίνο για κόνσολα-μαγδανή 
Ο Λευτέρης Κόνσολας και ο Παναγιώτης Μαγδανής ήταν οι δυο ευ-
χάριστες εκπλήξεις του 2010 και δικαίως αποτελούν πλέον δυο με-
γάλες ελπίδες για το 2011 και όχι μόνο. Οι δυο κωπηλάτες από τη Σα-
λαμίνα και τη Λήμνο αντίστοιχα κατάφεραν στην πρώτη τους παρου-
σία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα (-23) να κατακτήσουν το χρυσό με-
τάλλιο στο διπλό σκίφ ελ βαρών και να φτάσουν μέχρι τη μακρινή 
Νέα Ζηλανδία όπου πήραν το βάπτισμα του πυρός σε Παγκόσμιο αν-
δρών-γυναικών καταφέρνοντας μάλιστα να μπουν στον μικρό τελικό.

Λευτέρης Κονσόλας (ΝΑΟ Σαλαμίνας): 
«Το 2010 ήταν μια μοναδική χρονιά για μένα. Μαζί με τον Παναγιώ-
τη (Μαγδανή) μαζέψαμε εμπειρίες σε όλα τα παγκόσμια Κύπελλα και 
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 καταφέραμε να κερδίσου-
με το χρυσό μετάλλιο. Πλέον η δουλειά διπλασιάζεται για να πετύχουμε 
κάτι καλύτερο φέτος. Υπάρχει η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς που μας 
υποχρεώνει να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Όλα θα κριθούν 
στο επερχόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών. Δεν ζητάω μετάλλιο, 
το μετάλλιο το παίρνει ο καλύτερος και βέβαια μακάρι να είμαστε εμείς. 



46 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

κωπηλασία

Ζητάω μια θέση στον τελικό όμως που θα μας δώσει και το εισιτήριο για 
το Λονδίνο. Για μένα δεν υπάρχει τίποτε άλλο φέτος από αυτό. Η κατάλλη-
λη ψυχολογία υπάρχει και θα πάμε για να διεκδικήσουμε την πρόκριση». 

Παναγιώτης Μαγδανής (ΝΟ Λήμνου): 
«Ασχολήθηκα με την κωπηλασία όταν με παρακίνησαν οι συναθλητές 
μου στο Ναυτικό Όμιλο Λήμνου να προσπαθήσω να μπω στην Εθνική 
ομάδα. Τελικά θέλοντας να μοιάσω σε κάποιους από αυτούς κατάφερα 
να μπω το 2008 στις τάξεις της Εθνικής. Πραγματικά η καταγωγή μου 
υπάρχει πάντα στη σκέψη μου, όπως πάντα υπάρχουν δίπλα μου κάποιοι 
άνθρωποι από την ιδιαίτερη πατρίδα μου που έχουν το δικό τους τρόπο 
να επιβραβεύουν τις επιτυχίες μου. 

Όπως είπε κι ο Λευτέρης (Κόνσολας) ξεκινήσαμε καλά την περσινή χρο-
νιά, το Παγκόσμιο κάτω των 23 ήρθε να μας επιβεβαιώσει ότι μπορού-
με να κάνουμε κάτι καλύτερο με το χρυσό μετάλλιο που για μένα ήταν ότι 
καλύτερο έχω πετύχει στα λίγα χρόνια που ασχολούμαι με την κωπηλα-
σία και ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία». 

 

Έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις 
Μια συνέχεια ανάλογη της χρονιάς που προηγήθηκε προσδοκά ο Μι-
χάλης Ναστόπουλος που το 2010 ευτύχησε να κατακτήσει το ασημέ-
νιο μετάλλιο στην 1η Ολυμπιάδα Νεότητας αλλά και το χρυσό μετάλ-
λιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων, πάντα μαζί με τον Απόστο-
λο Λαμπρίδη. 

«Δεν πίστευα ότι θα έρθουν τόσο γρήγορα οι επιτυχίες. Δουλεύαμε 
σκληρά, ακούγαμε τους προπονητές αλλά και πάλι δεν περιμέναμε τόσο 
καλά αποτελέσματα και τόσο γρήγορα» τόνισε ο πρωταθλητής του ΝΟΙ 
και συμπλήρωσε: 

«Το 2010 έφερε ότι καλύτερο περιμέναμε. Δουλέψαμε πολύ γι αυτό βέ-
βαια αλλά δεν περιμέναμε να πάμε τόσο καλά στην Ολυμπιάδα νεότη-
τας αλλά το μετάλλιο από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μας έφερε μια σι-
γουριά. Τώρα για το 2011 ελπίζουμε ακόμη μια καλή θέση στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα Senior B, που θεωρώ ότι μπορεί να είναι και στο βά-
θρο και βλέπουμε. Ασφαλώς το όνειρο των Ολυμπιακών αγώνων για το 
2012 είναι πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικότητα αλλά για το 2016, αν 
κάνουμε το σωστό σχεδιασμό, θα έρθει κάτι καλό. Πιστεύω πως διαθέ-
τω αρκετή δύναμη και κουράγιο για να το πετύχω».

Άκρως επιτυχημένη η χρονιά και για τον Διονύση Αγγελόπουλο. Ο 
πρωταθλητής του ΝΑΣ κατάφερε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφή-
βων να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στο σκίφ ένα μετάλλιο που το 

άνοιξε την…όρεξη ενόψει των νέων προκλήσεων. 

«Το 2010 ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά για μένα» τόνισε ο κωπηλά-
της του Πειραικού συλλόγου και συμπλήρωσε. «Το 2011 θα επιδιώξω 
ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο των Senior B και γιατί όχι και την πρόκριση 
στους Ολυμπιακούς αγώνες. Η συνεργασία μας με τους προπονητές εί-
ναι πολύ καλή, κάνουν ότι πρέπει για μας κι εμείς θεωρώ ότι κάνουμε ότι 
μπορούμε για να ικανοποιήσουμε της προσδοκίες που έχουν για μας».

Τόλης Παλαιοπάνος 
Έχοντας πολύχρονη εμπειρία στις τάξεις της Εθνικής ομάδας, ο πρώ-
ην πρωταθλητής και νυν ομοσπονδιακός προπονητής Αποστόλης Πα-
λαιοπάνος, κατά την παρουσία του στο πρώτο προπονητικό κοινόβιο 
της χρονιάς στο Μαραθώνα μίλησε για τους στόχους της Εθνικής ομά-
δας για το 2011.

«Η νέα χρονιά έχει δυο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη έχει να κάνει με τις προκρί-
σεις για τους Ολυμπιακούς αγώνες και η δεύτερη με το πάντρεμα των νέων 
αθλητών με αυτό το σύστημα που λέμε να ενταχθούν στην Εθνική ομάδα. 

Οι επιτυχίες της προηγούμενης χρονιάς έδωσαν ένα πολύ ισχυρό 
κίνητρο σε αρκετά νέα παιδιά να προσπαθήσουν και να κερδίσουν 
μια θέση στην Εθνική ομάδα. Στα μέχρι στιγμής κοινόβια που έχουμε 
πραγματοποιήσει έχουν ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο και ευελπι-
στούμε ότι θα έχουν και ανάλογη συνέχεια. 

Τελειώνοντας την περσινή χρονιά ο στόχος για την πρόκριση στους Ολυ-
μπιακούς αγώνες ήταν να φτάσουμε τα τέσσερα πληρώματα. Το πρώ-
το διάστημα του 2011 αντιμετωπίσαμε ορισμένα προβλήματα με ιατρι-
κά ζητήματα που θεωρώ ότι θα τα ξεπεράσουμε. Ο στόχος πάντως πα-
ραμένει στα τέσσερα πληρώματα. Ένας στόχος τον οποίο θεωρώ εφικτό 
κατά το 95%. 

Ωστόσο πρέπει να δουλέψουμε πολύ με τα παιδιά και κυρίως στον ψυχο-
λογικό τομέα. Μετά την αλλαγή του νόμου και την διακοπή κάποιων κινή-
τρων είτε επαγγελματικά είτε οικονομικά τοι αθλητές οριοθετούν κάποιες 
άλλες προτεραιότητες στη ζωή τους που είναι οι οικογένειές τους , η επαγ-
γελματική τους αποκατάσταση κ.ά εξέλιξη που τους αποκόπτει από τους 
στόχους και τους αποσυντονίζει από τις αγωνιστικές τους προσπάθειες.

Αγωνιστικά πάντως εμείς στρέφουμε πλέον το βλέμμα στις διε-
θνείς διοργανώσεις (Παγκόσμια Κύπελλα κλπ), εκεί όπου αν τα 
αποτελέσματα είναι αυτά που περιμένουμε δε θα έχουμε πρόβλη-
μα να πάρουμε τις προκρίσεις».

Το εστιατόριο του κωπηλατοδρομίου 
προσφέρεται και για χαλάρωση.
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Κραυγή αγωνίας για το αθλητικό τους μέλλον εκπέμπουν τα σωματεία 
της κωπηλασίας και όχι μόνο. Ήδη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Αθλητισμού Πάνου Μπιτσαξή έχουν φτάσει δεκάδες επιστολές δι-
αμαρτυρίας από Ομίλους όλης της Ελλάδας για την επιβολή φόρου 
23,6 % που τινάζει τους προυπολογισμούς τους και τους προγραμμα-
τισμούς τους στον αέρα. 

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης που 
υπογράφουν ο πρόεδρος του Ζήνων Αθανασιάδης και ο γενικός 
Γραμματέας Παύλος Ανδρόνικος.

«Διαπιστώνουμε ότι οι δικές μας δυνάμεις δεν φθάνουν πλέον 
για να αντιμετωπίσουμε τα έξοδά μας, έτσι αποφασίσαμε να ανα-
στείλουμε ή και να καταργήσουμε κάποια από τα τμήματα Κωπη-
λασίας, Ιστιοπλοίας, Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης και Καταδύ-
σεων από βατήρα που με τόση συνέπεια καλλιεργούμε μέχρι σή-
μερα» αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή ενώ σε άλλο σημείο της 
υπογραμμίζει. 

«Μετά από τα παραπάνω κ. Γενικέ 

α. Περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες προς την Πολιτεία για να 
παρακάμψουμε το ανυπέρβλητο εμπόδιο που μας δημιουργήθηκε, 
προκειμένου να πετύχετε την, εκ μέρους της, ανάκληση του άμε-
σου και άδικου φόρου που μας επέβαλε, λόγω του μη κερδοσκο-
πικού - κοινωφελούς έργου που προσφέρουμε και επι πλέον να 
σας γνωρίσει τις προθέσεις της, σε ότι αφορά τη στήριξη της ή όχι 
στην επιβίωση του ναυταθλητισμού στη Χώρα μας και 

β. θα το θεωρούσαμε θετικό να μας επισκεφθείτε στη Θεσσαλονί-
κη, προκειμένου να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι, τις εγκαταστάσεις 
που διαθέτουμε και το έργο που επιτελούμε».

Ανάλογη κι αυτή του Ιστιοπλοικού Ομίλου Θεσσαλονίκης που ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: 

«Πληρώνουμε...πληρώνουμε...πληρώνουμε πολλά περισσότερα 
από ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες . Η πρόσφατη φορολογία 
προστιθέμενη στα προγενέστερα έφερε τον Όμιλο σε απελπιστική 
οικονομική κατάσταση. Μέχρι σήμερα περιφέραμε 'δίσκο'στα μέλη 
μας για ενίσχυση και οι διοικούντες έβαζαν συχνά-πυκνά το χέρι 
στην τσέπη τους για τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα του ΙΟΘ» 
αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του και καταλήγει:

«Δεν ζητούμε χρήματα από την Πολιτεία. 'Απαιτούμε' όμως να μην 
ζητάει να εισπράξει η Πολιτεία από εμάς. 

Κύριε Γενικέ, 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ΤΙΜΗΣ, ότι η ενέργεια μας δεν έχει 
καμία σχέση με εκβιασμό. Απλώς δεν μπορούμε να λειτουργησου-
με τον Όμιλο εάν και έχουμε περιορίσει τα έξοδα μόλις στο 40%.

Ζητούμε και περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες για να παρακάμ-
ψουμε το ανυπέρβλητο για εμάς εμπόδιο».

Ανάλογες επιστολές έχουν στείλει και ο ΝΟ Ιωαννίνων, ο ΝΟ Κατε-
ρίνης αλλά και ο ΝΑΟ Καλαμαριάς. 

Εκπέμπουν SOS 
τα σωματεία

Κείμενo: Νίκος Γκομώλης
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κανόε-καγιάκ

Κάτι περισσότερο από ένας χρόνος απομένει για την 
έναρξη του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος, των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2012. Από τις 27 Ιου-
λίου έως τις 12 Αυγούστου το ενδιαφέρον όλου 
του πλανήτη θα είναι στραμμένο στην αγγλική πρω-
τεύουσα και το ελληνικό κανόε καγιάκ, ετοιμάζεται 
πυρετωδώς για τους Αγώνες, παρά την οικονομική 

κρίση που έχει χτυπήσει και τον αθλητισμό και βάζει 
σημαντικά εμπόδια στην πορεία για το 2012.

Ηδη ο πήχης έχει μπει ψηλά, από την 7η θέση του Χρή-
στου Τσακμάκη στους περασμένους Ολυμπιακούς, 
στο Πεκίνο 2008 και οι απαιτήσεις είναι πλέον μεγα-
λύτερες για το άθλημα, αλλά και για τους αθλητές.

Το πρόγραμμα του κανόε καγιάκ στο Λονδίνο θα ανοίξει με το σλά-
λομ που θα γίνει στο Lee Valley White Water Centre για 5 ημέρες, 
από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου με την συμμετοχή 82 αθλη-
τών. Βρίσκεται στην περιοχή Hertfordshire, 30 χιλιόμετρα βόρεια του 
Ολυμπιακού Πάρκου και αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση.

Η κατασκευή της ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2009 και παραδόθηκε πα-
νέτοιμη στις 19 του φετινού Απριλίου και αποτελεί την πρώτη εγκατά-
σταση που είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Περιλαμβάνει μια διαδρομή 300 μέτρων, μια δεύτερη 160 μέτρων 
που χρησιμοποιείται για προπόνηση και ζέσταμα, αλλά και κτιριακές 
εγκαταστάσεις σε μια έκταση που αποτελεί μέρος ενός τεράστιου κα-
ταπράσινου πάρκου.

Το Lee Valley White Water Centre έχει και την μοναδικότητα να είναι 
η μοναδική Ολυμπιακή εγκαταστάση, που μπορείται να χρησιμοποιεί-
ται από το κοινό και πριν από την έναρξη των Αγώνων, ενώ στη συνέ-
χεια θα διατηρήσει την ίδια λειτουργία, με στόχο να γίνει το κέντρο κα-
νόε καγιάκ σλάλομ της Αγγλίας, φιλοξενώντας παράλληλα και μεγά-
λους διεθνείς αγώνες, ενώ θα δίνεται η δυναότητα σε απλούς επισκέ-
πτες να ψυχαγωγηθούν και να διασκεδάσουν. 

Μετά το τέλος των αγώνων του σλάλομ, αρχίζει το πρόγραμμα του κα-
νόε καγιάκ σπριντ, από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου 2012 στο Eton 
Dorney, 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου και κοντά στο Windsor 
Castle. To Εton Dorney είναι ένα πασίγνωστο κωπηλατικό κέντρο εδώ 
και χρόνια και για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων έχει ξεκινήσει 
η διαδικασία ανακατασκευών και βελτιώσεων.

Εχει έναν στίβο 2.200 μέτρων με 8 διαδρομές αλλά και μία βο-
ηθητική και θα φιλοξενήσει 246 αθλητές και αθλήτριες του σπριντ, 
στην προσπάθεια τους για ένα μετάλλιο. 

Kανόε καγιάκ: Με το βλέμμα στο Λονδίνο

Το κανόε καγιάκ στους Ολυμπιακούς του 2012

Lee Valley White Water Centre.

Eton Dorney.
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Η ελληνική Προολυμπιακή Ομάδα
Φωτογραφίες: newsports.gr

Χρήστος Τσακμάκης. Ανδρέας Κιλιγκαρίδης.

Μαρία Φερεκίδη. Αθηνά Αλεξοπούλου.

Οκτώ αθλητές και αθλήτριες αποτελούν την 
Προολυμπιακή Ομάδα του κανόε καγιάκ για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και 
από αυτούς θα προκύψει η τελική ομάδα που 
θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα. Οι αθλητές και οι αθλήτριες είναι:

Σλάλομ
Χρήστος Τσακμάκης (C1): 
Εχει πετύχει την μεγαλύτερη επιτυχία του αθλή-
ματος με την 7η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Πεκίνου και αποτελεί τη μεγάλη ελπίδα 
του αθλήματος για μια σημαντική διάκριση. Εί-
ναι αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Μεθάνων Νη-
ρηϊς, γεννήθηκε στις 6/9/1987 και η πρόκριση 
του στο Λονδίνο θεωρείται δεδομένη. 

Μαρία Φερεκίδη (K1): 
Με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2004 και του 2008 η γεννημένη 
στις 2/12/1981 έμπειρη πλέον αθλήτρια του 
Οδυσσέα Γαλατσίου διεκδικεί πρόκριση για 
τρίτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Μάριος Καλτσής (C1):  
Ο 'βιεναμίν' του σλάλομ αποτελεί την ανερχό-
μενη δύναμη στον χώρο του αθλήματος στην 
Ελλάδα και διεκδικεί το 'εισιτήριο' για πρώ-
τη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Γεννήθη-
κε στις 22 Νοεμβρίου 1988 και είναι αθλητής 
του Εύηνου Αναλήψεως.

Σπριντ
Ανδρέας Κιλιγκαρίδης (C1 1000 μ.):  
Πρόκειται για τον πιο 'παλιό' και έμπειρο 
αθλητή που ξεχωρίζει για το ήθος και τις δυ-
νατότητες του. Εχει πάρει μέρος τρεις φο-
ρές σε Ολυμπιακούς (2000, 2004, 2008) 
και έχει τεράστια εμπειρία. Γεννήθηκε στις 
5/8/1976 στην Ρωσία από Ελληνες γονείς 
και είναι αποφασισμένος να δώσει τα πάντα, 
για να φτάσει σε μια τέταρτη συμμετοχή στο 
κορυφαίο αθλητικό ραντεβού! Ανήκει στον 
Ναυτικό Ομιλο Καλαμαριάς.

Αθηνά Αλεξοπούλου (Κ2 200 μ.):  
Μαζί με την Αλεξάνδρα Μπαρδακλή προ-

κρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία του 
αθλήματος, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωτα-
θλήματος, το 2010 στο Πόζναν, καταλαμβά-
νοντας τελικά την 8η θέση. Είναι αθλήτρια του 
Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσμου (ΝΑΣ), γεν-
νήθηκε στις 17/3/1983 και έχει πάρει μέ-
ρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθή-
νας το 2004.

Αλεξάνδρα Μπαρδακλή (Κ2 200 μ.):  
Είναι το ταίρι της Αλεξοπούλου και διεκδικούν 
μαζί την πρόκριση στο Λονδίνο. Είναι αθλή-
τρια του Ναυτικού Ομίλου Χαλκίδας και γεν-
νήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1986

Μιχάλης Παπασάββας (C1 1000 μ.):  
Νέος, ταλαντούχος και δυναμικός ο αθλητής του 
ΕΝΟΑ έχει σημαντικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊ-
κούς και Διεθνείς Αγώνες κάτω των 23 ετών. 

Σοφία Πιπιτσούλη (Κ1 200 μ.):  
Είναι η πιο μικρή αθλήτρια της Προολυμπιακής 
Ομάδας καθώς γεννήθηκε στις 29/4/1991. 
Ανήκει στον Ναυτικό Αθλητικό Σύνδεσμο. 
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22 Μαρτίου 2011 γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, 
ένα θεσμό που, για 18η χρονιά, μάς υπενθυμίζει πόσο πολύτιμο αγαθό 
είναι το νερό. Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, που ζούμε και τι κάνου-
με: Όλοι εξαρτιόμαστε από το νερό. Σκοπός της σημερινής ημέρας 
είναι να μας ευαισθητοποιήσει και να μας θυμίσει ότι μπορούμε να το 
προστατεύσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε σωστά χωρίς να το σπα-
ταλάμε άσκοπα, μιας και η όλο αυξανόμενη ζήτηση σε νερό έχει μειώ-
σει αισθητά τα παγκόσμια αποθέματα και πολλές χώρες ήδη αντιμετω-
πίζουν σοβαρή έλλειψη. 

Φέτος το θέμα της Ημέρας είναι "Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρι-
νόμενοι στην Αστική Πρόκληση". Τις τελευταίες δεκαετίες, η συγκέ-
ντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει αυξήσει τη ζή-
τησή του νερού που σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορεί να καλυφθεί. 
Η αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης σε νερό και υπηρεσίες υγι-
εινής στις πόλεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα του αιώνα, 
σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Η αειφόρος, 
αποδοτική και δίκαιη διαχείριση του νερού στις πόλεις δεν ήταν πότε 
τόσο σημαντική όσο στις μέρες μας. Και αυτό διότι:

•	 Ο μισός πληθυσμός της Γης ζει στα αστικά κέντρα. Σε δύο δεκαετίες 
το ποσοστό που θα μένει στις πόλεις θα φτάσει το 60% δηλαδή πε-
ρίπου 6 δις άνθρωποι.

•	 Η αστικοποίηση είναι πιο έντονη στις αναπτυσσόμενες περιοχές του 
κόσμου όπου ο πληθυσμός των πόλεων αυξάνεται κατά μέσο όρο 5 
εκατομμύρια κατοίκους τον μήνα. 

•	 Η έλλειψη νερού και υπηρεσιών υγιεινής δημιουργεί τεράστια προ-
βλήματα.

•	 Η σχέση μεταξύ νερού και πόλης είναι ζωτικής σημασίας. Οι πόλεις 
χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νερού, ωστόσο επιδρούν σε μεγά-

λο βαθμό στην υποβάθμισή του αγαθού αυτού (ρύπανση, ευτροφι-
σμός κ.ά.)

•	 Οι πόλεις δεν μπορεί να είναι βιώσιμες χωρίς την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και κατάλληλες εγκαταστά-
σεις υγιεινής.

Τα νούμερα αποκαλύπτουν τις διαστάσεις του 
προβλήματος

•	 Κάθε δευτερόλεπτο ο αστικός πληθυσμός αυξάνεται κατά 2 
ανθρώπους

•	 Το 95% της διεύρυνσης των αστικών κέντρων, τις επόμενες 
δεκαετίες, θα συμβεί στις αναπτυσσόμενες χώρες

•	 Στην Αφρική και την Ασία ο αστικός πληθυσμός πιστεύεται ότι 
θα διπλασιαστεί έως το 2030

•	 1 στους 4 ανθρώπους των αστικών κέντρων παγκοσμίως, 
789 εκατομμύρια συνολικά, ζει χωρίς να έχει πρόσβαση σε 
επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής

•	 497 εκατομμύρια άνθρωποι στις πόλεις μοιράζονται τις εγκα-
ταστάσεις υγιεινής με άλλους. Το 1990 το νούμερο αυτό ήταν 
249 εκατομμύρια

•	 Το 27% των κατοίκων των αστικών κέντρων στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες, δεν έχει πρόσβαση σε δίκτυο παροχής ύδα-
τος στο σπίτι τους

Π α γ κ ό σ μ ι α  Η μ έ ρ α 
γ ι α  τ ο  Ν ε ρ ό  2 0 1 1

"Νερό για 
τις πόλεις: 
Ανταποκρινόμενοι στην 
Αστική Πρόκληση"

οικολογία Κείμενo: HELMEPA
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Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η αν-
θρωπότητα και σίγουρα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό οι ανα-
πτυγμένες χώρες είναι οι εξής:

Φτώχια
828 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε παραγκουπόλεις και σε πρόχει-
ρες κατοικίες στα μεγάλα αστικά κέντρα παγκοσμίως. Η πρόσβαση αυ-
τών των ανθρώπων σε καθαρό νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής εί-
ναι υψίστης σημασίας.

Οι φτωχοί άνθρωποι των αστικών κέντρων πληρώνουν ως και 50 φο-
ρές περισσότερο για ένα λίτρο νερό σε σχέση με τους πλούσιους “γεί-
τονές” τους, καθώς αναγκάζονται να το αγοράζουν από πλανόδιους μι-
κροπωλητές σε υψηλές τιμές.

Υπερεκμετάλλευση
Εξαιτίας της ταχύτατης αστικοποίησης, οι πόλεις βιώνουν μια αυξανό-
μενη ανάγκη για νερό και υπηρεσίες υγιεινής. Για να καλύψουν αυτές 
τις ανάγκες οι χώρες προβαίνουν στην υπερεκμετάλλευση των υδάτι-
νων αποθεμάτων τους.

Ρύπανση
Κάθε μέρα, 2 εκατομμύρια τόνοι υγρών αποβλήτων απορρίπτονται 
ανεξέλεγκτα σε υδάτινους αποδέκτες, ποτάμια, ρυάκια κλπ.

Σε πολλές πόλεις, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, η έλλειψη 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αποχετεύσε-
ων οδηγεί στη ρύπανση του υπόγειου και επιφανειακού νερού και κατ’ 
επέκταση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Υγεία
Η έλλειψη πόσιμου νερού και εγκαταστάσεων υγιεινής οδηγεί σε σο-
βαρά προβλήματα υγείας.

Το μολυσμένο πόσιμο νερό είναι υπεύθυνο για επιδημίες χολέρας και 
ασθένειες όπως διάρροια και ελονοσία. Αν και την ελονοσία πολλοί τη 
θεωρούσαν ασθένεια των αγροτικών περιοχών, στις μέρες μας, είναι 
μια από τις πιο σημαντικές ασθένειες σε πολλές αστικές περιοχές.

Διαρροή
Ποσοστά διαρροής που φτάνουν και το 50% είναι αρκετά συχνά στα 
αστικά δίκτυα διανομής νερού.

Περίπου 250 έως 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πόσιμου νερού χά-
νονται στις μεγαλουπόλεις (πόλεις με πάνω από 10 εκατομμύρια αν-
θρώπους) κάθε χρόνο λόγω διαρροής των δικτύων ύδρευσης. 
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Ας σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά που πε-
θαίνουν καθημερινά λόγω έλλειψης πόσιμου νερού και σωστών συν-
θηκών υγιεινής και ας συμβάλλουμε και εμείς στην αντιμετώπιση αυ-
τής της κρίσης εξοικονομώντας νερό στο ίδιο μας το σπίτι.

Εύκολοι τρόποι εξοικονόμησης νερού

•	 Κάνουμε σύντομα ντους χωρίς να γεμίζουμε τη μπανιέρα. 

•	 Κλείνουμε τη βρύση όταν δεν χρειαζόμαστε το νερό, πχ όταν 
σαπουνίζουμε τα χέρια και το σώμα μας, όταν βουρτσίζουμε 
τα δόντια μας ή όταν σαπουνίζουμε τα πιάτα στην κουζίνα

•	 Ρυθμίζουμε το φλοτέρ στο καζανάκι για να μην τρέχει πολύ 
νερό στην τουαλέτα ή αντικαθιστούμε τα παλιά καζανάκια με 
νέου τύπου διπλής ροής 

•	 Φροντίζουμε όταν βάζουμε πλυντήριο να είναι γεμάτο

•	 Κλείνουμε τη βρύση για να μη στάζει, αν είναι χαλασμένη την 
επισκευάζουμε ή την αλλάζουμε

•	 Πλένουμε φρούτα και λαχανικά μέσα σε λεκάνη ώστε το νερό 
να το χρησιμοποιήσουμε για το πότισμα των φυτών

•	 Πλένουμε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας κουβά και όχι το 
λάστιχο

•	 Δεν καταβρέχουμε τους δρόμους

•	 Αναφέρουμε οποιαδήποτε διαρροή νερού στο σπίτι ή τη γει-
τονιά μας

Είναι ώρα για δράση. Η πρόσβαση 
σε καθαρό νερό και σε συστήματα 
υγιεινής δεν πρέπει να εξαρτάται από 
το που έχουμε γεννηθεί. Είναι ένα 
ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να 
έχουν όλοι, πλούσιοι και φτωχοί…

Περισσότερες πληροφορίες

World Water Day 2011:

www.unwater.org/worldwaterday 

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος: 
www.helmepa.gr

Ναυτίλοι της HELMEPA: 
www.helmepacadets.gr
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ευθυμογράφημα

Τάκης.

Ο Τάκης είναι φίλος μου.

Φίλος δηλαδή απ’ το 
στρατό, υπηρετήσαμε μαζί. 
Δηλαδή τι μαζί, τρεις μήνες 
είμαστε παρέα, στη βασική 
εκπαίδευση.

Αλλά τον Τάκη και μια μέρα να τον δεις, δεν τον ξεχνάς με τίποτα. Συ-
ναντηθήκαμε λοιπόν τελευταία σε μια παρέα με κάτι φίλους. Με θυμή-
θηκε αμέσως. Και γώ τον θυμήθηκα αλλά δεν το ‘δειξα πρώτος, για να 
σιγουρευτώ. 

Εκεί αγκαλιές ο Τάκης, εκεί φιλιά. 

	– Τι κάνεις ρε παλιοσειρά, είκοσι χρόνια πέρασαν απ’ όταν απο-
λυθήκαμε. Μεγάλο ψέμα, τριάντα έχουν περάσει αλλά του 
Τάκη δεν του φέρνεις αντίρρηση. Σίγουρα τα δέκα τα ‘κρυβε 
για να φαίνεται νεώτερος. 

Πάντα τέτοιος ήταν ο Τάκης, αν του ‘φερνες αντίρρηση ήταν ικανός να 
σε ξενυχτήσει μέχρι να σε πείσει για το αντίθετο.

Ήταν και καταφερτζής. Θυμάμαι όταν μας στέλνανε αγγαρεία στα κα-
ζάνια, πώς τα ‘κανε πώς τα ‘φερνε, πάντα έβρισκε τον τρόπο να ξεφεύ-
γει και μέναμε οι υπόλοιποι να κονταροχτυπιόμαστε με κείνη την εφτά-
ψυχη γλίτσα.

Άσε η τράκα του.

	– Τι να σας πω βρε παιδιά, γυρίζει και λέει στους άλλους, με τον 
Φασολάδα, έτσι με είχε βαφτίσει και το θυμόταν ακόμα ο άτι-
μος, κόβαμε το τσιγάρο μας στη μέση.

Πάλι ψέμα, γιατί τα τσιγάρα ήσαν δικά μου, η τράκα ήταν δική του και 
όχι τσιγάρο, ολόκληρα κουτιά μου ‘τρωγε. 

Τέλος πάντων, αυτά τα συναισθηματικά έλεγε ο Τάκης, μέχρι που μια 
κυρία της παρέας κατασυγκινήθηκε έβαλε το χέρι στην τσάντα για μα-
ντήλι, πρόλαβε ο μπαγάσας ο Τάκης και της προσέφερε ένα και αυτή 
συγκινήθηκε διπλά.

Και αφού είπαμε κι άλλα σαχλά, έκανα την γκάφα να τον ρωτήσω:

	– Με τι ασχολείσαι τώρα Τάκη;

Θα μου πείτε γιατί λέω γκάφα. Θα δείτε παρακάτω και θα με εννοήσετε. 

	– Κάνω ιστιοπλοΐα, απαντά με έμφαση ο Τάκης.

	– Δηλαδή έχεις βάρκα; Ρωτάω εγώ ο αδαής. 

Τι το ‘θελα και το ‘πα, πρέπει να παρεξηγήθηκε σα να του ‘βρισα όλα τα 
πεθαμένα του, γιατί σηκώθηκε πάνω, με κοίταξε με το πιο απαξιωτικό 
ύφος του κόσμου και μου πέταξε κατάμουτρα: 

	– Τι βάρκα μου λες ρε – το «ρε» είχε να μου το πει απ’ το στρα-
τό - σκάφος ιστιοφόρο έχω «τόσα» πόδια.

Το πόσα πόδια το είπε, αλλά δεν το θυμάμαι ρε παιδιά, σας ορκίζομαι.

Τέλος πάντων, άρχισε να μου εξηγεί με ύφος δέκα ναυάρχων τι είναι 
το ιστιοφόρο, πως πάει με τα πανιά και άλλα τέτοια επιστημονικά, μέ-
χρι που η ευσυγκίνητη κυρία άρχισε να χασμουριέται, το ‘πιασε ο ατσί-
δας ο Τάκης και το ‘κοψε. 

Σηκωθήκαμε όλοι να φύγουμε και πάνω στο «χάρηκα πολύ» και «να 
ξαναϊδωθούμε» την πέταξε την ατάκα του ο Τάκης:

	– Παλιόφιλε την Κυριακή έχουμε αγώνα.

	– Ποιες ομάδες παίζουν; πήγα να τον ρωτήσω και ευτυχώς που 
δεν πρόλαβα γιατί θα γινόμουν ρεζίλι των σκυλιών.

	– Τρίγωνο στον Πατραϊκό, με έσωσε ο ίδιος ο Τάκης και ψυλλιά-
στηκα περί τίνος επρόκειτο.

Βέβαια το «τρίγωνο» δεν το πολυκατάλαβα, αλλά δεν τόλμησα να ξα-
ναρωτήσω.

Τόλμησα όμως και ρώτησα αν μπορούσα να πάω μαζί του και αυτό ήταν 
το λάθος της ζωής μου, γιατί από δω και πέρα αρχίζει το δράμα μου.

Κυριακή πρωί λοιπόν, να ‘μαι στη μαρίνα απ’ τις οχτώμιση-δέκα είχα-
με συμφωνήσει - φρεσκοξυρισμένος, με τα σπορτίβικα και τα όλα μου, 
βρήκα και το σκάφος και περίμενα τον καπετάνιο τρισευτυχισμένος, 
λες και θα ξανανακαλύπταμε την Αμερική. 

Στις δέκα δεν ήρθε ο Τάκης, ήρθαν όμως τρεις τύποι με κάτι μούσια 
κάπως περίεργα, ο ένας μάλιστα με κεφάλι ξυρισμένο γουλί. 

Κοίτα, λέω μέσα μου, ο κουρέας του θα ‘κανε λάθος και αντί να του ξυ-
ρίσει τα γένια, του ξύρισε το κεφάλι. Το ‘πα και το λυπήθηκα το παιδί, 
λόγω τιμής.

	– Εσύ είσαι ο νέος; με ρωτάει ο ξυρισμένος.

	– Ναι, απαντάω και πάω να συστηθώ.

Δε μου ‘δωσε σημασία, συμμαζεύτηκα εγώ, ρε λες να το ‘χουν σε 
γρουσουζιά, με τις συστάσεις; αναρωτήθηκα και καταντράπηκα για την 
άγνοιά μου.

	– - Την έβγαλες τη σχολή; με ξαναρωτάει το ξυρισμένο κεφάλι. 

«Ναι» του απαντάω εγώ σίγουρος, για τη σωστή μου απάντηση «το οι-
κονομικό τμήμα με άριστα» και άρχισα να σκαλίζω τη μνήμη μου, μή-
πως και είχαμε συναντηθεί στο πανεπιστήμιο, αλλά με μούσια σαν 
ασκητή του Αγίου Όρους και ξυρισμένο κεφάλι…Δεν πρόλαβα να ολο-
κληρώσω τη σκέψη μου και βάζουν κάτι γέλια και οι τρεις μουσάτοι 
λες και έβλεπαν ταινία με τον Αυλωνίτη. 

Εμένα κοίταζαν, αλλά έκανα πως δεν κατάλαβα και γέλασα κι εγώ μαζί 
τους, για να το γυρίσω στο αστείο. 

	– - Εγώ είμαι ο Τρίμερ της Μεγίστης, μου πετάει ο ξυρισμένος.

Σκέφτηκα, ξανασκέφτηκα «λές να το ξέρω το παιδί» αλλά το Μεγίστη δε 
μου θύμιζε τίποτα. Είχα βέβαια μια μακρινή θειά που τη λέγανε Αρίστη, 
γιατί και αυτουνού τη μάνα να μην τη λέγανε Μεγίστη, αναρωτήθηκα, 
αλλά εκείνο το "Τρίμερ" μου την έδωσε. Ρε συ, τόσα ελληνικά ονόματα 
έχουμε, κανένα δεν του άρεσε; Τέλος πάντων μπορεί ο νονός…

Και εκεί που πήγα να του πω και το δικό μου όνομα, νάσου και εμφανί-
ζεται ο Τάκης.

Σωστός καπετάνιος ο Τάκης, με το τσιμπούκι του στο στόμα – νομίζω 
ήταν άδειο – το ναυτικό του καπέλο με γείσο – ξέρετε, εκείνα που που-
λάνε σαρανταπέντε ευρώ στο Μαρκάτο, γιατί δεν ήρθαν ακόμα τα κι-
νέζικά να ρίξουν την τιμή – με το φιρμάτο σάκο του στην πλάτη – μπο-
ρεί να ήταν και μαϊμού δεν ξέρω, πάντως ήταν ένας άλλος Τάκης, πώς 
να το πώ, σου ενέπνεε κάτι σαν εκτίμηση.

Άσε το ύφος του, σαν αμερικάνος καπετάνιος σε αεροπλανοφόρο – 
δεν έχω γνωρίσει τέτοιον, αλλά κάπως έτσι πρέπει να ‘ναι.

Τον καλωσόρισαν με σεβασμό οι μουσάτοι και κει που με πιάνει από 

Κείμενο: Δημήτρης Τσελίκας 

Αγώνας Ιστιοπλοΐας
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τον ώμο να με συστήσει, βγάζει μια φωνή, σαν να του πάτησαν τρεις 
κάλους μαζί.

	– Τα παπούτσια!!

	– Τι ρε Τάκη, ξυπόλητος θα ‘ρθω;

	– Μαύρες σόλες. 

Εγώ τη μαύρη γάτα έχω για γρουσουζιά, όχι τις μαύρες σόλες και είναι 
και φίρμα, όχι μαϊμού.

Τέλος πάντων, κάτι μου εξηγεί ο ένας μουσάτος ο πιο κοντός, φαινό-
ταν καλό παιδί, για ένα «ντεκ» και κάτι τέτοια που δεν κατάλαβα γρι. Γί-
νανε λοιπόν οι συστάσεις, μπήκαμε στο σκάφος, λύσαμε κάτι σκοινιά, 
πετάξαμε κάτι άλλα στη θάλασσα και δεν κατάλαβα ακόμα αφού δεν 
χρειαζόντουσαν τι τα κρατούσαν τόσο καιρό και βγήκαμε στο πέλαγος.

Ήταν και καμιά δεκαπενταριά άλλα σκάφη που σουλατσάρανε γύρω 
μας, τους χαιρετούσαμε εγκάρδια όταν μας πλησιάζανε και «θα σας 
σκίσουμε ρε κόπανοι» όταν απομακρυνόντουσαν. 

Ήταν και ένα με κάτι πολύχρωμες σημαίες που τις ανεβοκατέβαζαν 
όπως στο καρναβάλι και τις χάζευαν όλοι, λες και δεν είχαν ξαναδεί 
χρωματιστά πανιά.

Ακούσαμε και μιαν αντίστροφη μέτρηση, όπως κάνουν όταν εκτοξεύ-
ουν δορυφόρους και άρχισε ο αγώνας.

Απ’ ότι κατάλαβα, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες ξεκινάνε φωνητικά, κάπως 
σαν όπερα. 

Στην αρχή κάποιοι τραγουδάγανε κάτι σαν «έωω – έωωω» μετά ένας 
τενόρος απάντησε «δεξίνεμοος» μετά ένας άλλος μου φάνηκε ότι φώ-
ναξε «που πας ρε κοθώνι» αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί ήταν μακριά.

Φούσκωσαν λοιπόν τα πανιά, έσκιζε η πλώρη το νερό, φλυαρούσε το 
κύμα και ήταν μια πανδαισία να βλέπεις γύρω σου τόσα κατάλευκα πα-
νιά να αρμενίζουν. Μέχρι που ένοιωσα τύψεις για κάθε κακία που είχα 
σκεφτεί πριν.

Μπράβο Τάκη σε παραδέχομαι, σκέφτηκα, αλλά δεν το είπα. Όμορφα 
ήταν λοιπόν, μέχρι που ο ένας μουσάτος κάτι είπε για τον καιρό. 

	– Τη νιτσεράδα σου, μου απευθύνεται αυστηρά ο Τακης από το 
τιμόνι.

	– Τι είναι αυτό; ρώτησα ο ανίδεος.

Γέλασαν ειρωνικά οι μουσάτοι, μου εξήγησε ο κοντός, και ο ξυρισμέ-
νος μου έφερε να φορέσω ένα κίτρινο πλαστικό σακάκι, μου πέρασαν 
και κάτι πορτοκαλί φελιζόλ και ένοιωσα σα γάιδαρος με σαμάρι. 

Σε λίγο άρχισε να μπατάρει το σκάφος και μένα με ζώσανε τα φίδια.

Κοίταξα πίσω, είχαμε απομακρυνθεί από τη στεριά, και μετάνιωσα που 
δεν είχα ακούσει το θείο μου τον Αποστόλη, που ήθελε σώνει και καλά 
να με μάθει κολύμπι και μου βούταγε το κεφάλι στη θάλασσα για να 
συνηθίσω τις βουτιές, μέχρι που κόντεψα να πνιγώ και δεν ξαναπή-
γα μαζί του.

Τώρα μπαίνω μέχρι να βραχεί ο αφαλός μου και κοιτάζω να σιγουρευ-
τώ ότι πατάω. 

Και εκεί που δικαίωνα το μακαρίτη το θείο μου, ακούω τη στριγγλιά του 
Τάκη: 

	– Σοφράνο όλοι!!

Αυτό το «σοφράνο» δεν το είχα ξανακούσει, αλλά πρέπει να ήταν με-
γάλη βρισιά, γιατί τσακίστηκαν όλοι, σαν να τους είχε βάλει νέφτι και 
κάθισαν στην πιο ψηλή πλευρά, εκεί που φύσαγε πολύ, μάλλον για τι-
μωρία, υποψιάστηκα.

Πάνω που πήγα να τους συμπονέσω, «σοφράνο» τσιρίζει ο Τάκης στο 
δικό μου αυτί. Ε! Δεν άντεξα, ήμουν έτοιμος να του ανταποδώσω τη 

βρισιά, όταν ένας από τους μουσάτους με άρπαξε από το πορτοκαλί 
σαμάρι και με τράβηξε κοντά τους.

Και δεν έφτανε αυτό!

	– Έξω τα πόδιααα, ωρύεται το ξυρισμένο κρανίο και μου τραβά-
ει τα πόδια έξω από το σκάφος. Κόντεψα να ξεγκοφιαστώ. 

Τώρα κρεμόμουν από κάτι σύρματα σαν απλώστρες και σκεφτόμουν 
ότι πράγματι θα ήταν οι μαύρες μου σόλες που έφερναν γρουσουζιά.

Κρεμόμουν λοιπόν σαν ξαρμυριασμένος μπακαλιάρος, έτρωγα και κάτι 
ξεγυρισμένα μπουχίσματα στη μούρη, έκανα κρυφά το σταυρό μου και 
έκανα φανερά μαύρο κουράγιο, μέχρι να τελειώσει το μαρτύριο.

Αμ δε! Κάποια στιγμή ακούω τον Τάκη να ξελαρυγγιάζεται:

	– Αναστροφή στα εκατό μέτρα.

Σαν «καταστροφή» το άκουσα εγώ, κατατρόμαξα, γιατί κάτι επικίνδυνο 
θα ήταν στα εκατό μέτρα, φαντάστηκα.

Κοιτάζω μπροστά, περιμένοντας να δω κανένα κήτος, σαν καρχαρία ή 
φάλαινα ή κάτι τέτοιο, τίποτα.

Και ξαφνικά σαν να συνεννοήθηκαν όλοι οι μουσάτοι, φεύγουν και με 
αφήνουν μόνο. Αρπάζουν κάτι σκοινιά και κάτι μανιβέλες, έτοιμοι για 
μάχη. Ψάχνομαι για ένα σουγιά που έχω για να καθαρίζω κάνα μήλο. 
Τζίφος, τον είχα αφήσει στο αυτοκίνητο.

Και κει που ψάχνω να βρω κάτι για να παλαίψω κι εγώ με το θηρίο κά-
ποιος σκούζει «τααακ», τουμπάρει το σκάφος, και από ψηλά που ήμουν 
βρίσκομαι με τα πόδια στη θάλασσα. Μου φεύγει και το ένα παπούτσι 
το φιρμάτο με τη μαύρη σόλα, έρχεται και ένα κύμα και με λούζει από 
πάνω έως κάτω. 

Τότε ήταν που παράλυσα, βουλιάζουμε σκέφτηκα, και με άφησαν τα 
καθάρματα να πνιγώ.

Και εκεί που έκανα τάματα, κοιτάζω ψηλά μπας και έρθει καμιά βοή-
θεια ουρανόθεν που λένε, και βλέπω τους τρεις δολοφόνους και τον 
Τάκη μαζί να έχουν ξεκαρδιστεί στα γέλια.

Αν είχα μαχαίρι θα τους ξεκοίλιαζα τους άτιμους.

Πάντως για να πω την αλήθεια ησύχασα που δε βουλιάζαμε. Κάνω 
λοιπόν να σηκωθώ με το ένα παπούτσι και να πάω τουρτουρίζοντας 
στην άλλη πλευρά, την ψηλή και ακούω μια πολεμική κραυγή από 
όλους μαζί: «Η μάτσααα».

Σκύβω να δω στη θάλασσα τι τέρας ήταν πάλι αυτό και περνάει ξυστά 
πάνω απ’ το κεφάλι μου, ένα σίδερο σαν του χάρου το δρεπάνι.

Γυρίζω και βλέπω οχτώ χέρια να με μουτζώνουν. Περιττό να σας πω 
ότι κατουρήθηκα. Ευτυχώς σούρωνα ολόκληρος από κείνο το κύμα 
που με είχε λούσει προηγουμένως και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα.

Κάποια στιγμή τελείωσε το βασανιστήριο της κολάσεως και βγήκαμε 
ζωντανοί στη στεριά.

Οι τέσσερις σαδιστές κάτι ψιθύριζαν μεταξύ τους και γέλαγαν. Υποψιά-
ζομαι ότι θα έλεγαν για μένα αλλά ούτε που με ένοιαξε.

Τι θέση πήραμε, μη με ρωτήσετε δεν ξέρω. Εγώ πάντως πήρα θέση 
σε μια πολυθρόνα στην απέναντι καφετέρια και κοίταζα όλους αυτούς 
τους τρελούς με οίκτο.

Όταν πήγα σπίτι, κατέβασα και τέσσερα ούζα μονοκοπανιά για να συ-
νέλθω.

Αλλά θα ξαναπάω. Θα ξαναπάω, όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να 
μάθω τι ήτανε τελικά εκείνη η «αναστροφή» που με κοψοχόλιασε.

Ο Αστειοπλόος 
(κατά κόσμον Δημήτρης Τσελίκας)
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Έ να επίκαιρο θέμα καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι είναι η στρατη-
γική ενυδάτωσης που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ιστιοπλόος 
ώστε να διαφυλάξει την υγεία του και την απόδοση του οργα-

νισμού. Παρά το γεγονός ότι οι ιστιοπλόοι ασκούνται στη θάλασσα, η 
ολική εφίδρωση και κατά συνέπεια οι ανάγκες σε υγρά μπορεί να είναι 
υψηλές κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα. Αυτό συμβαί-
νει ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια κάθε τύπου έντονης άσκησης, η ικανότητα του ορ-
γανισμού να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματος σε φυσιολο-
γικά επίπεδα μέσω της εφίδρωσης δοκιμάζεται σε μεγάλο βαθμό. Κι 
αυτό γιατί το 75% της παραγόμενης ενέργειας στον ανθρώπινο οργα-
νισμό μετατρέπεται σε θερμότητα, με αποτέλεσμα να εντείνεται η δια-
δικασία της εφίδρωσης ιδιαίτερα όταν στο περιβάλλον επικρατεί υψη-
λή θερμοκρασία και υγρασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 
υγρών, η οποία μπορεί να φτάσει και τα 2 λίτρα ανά ώρα κατά τη διάρ-
κεια άσκησης υψηλής έντασης. Ωστόσο, η απώλεια 1 λίτρου ανά ώρα 
είναι η πιο συνήθης στην άσκηση μέτριας έντασης, όπως η ιστιοπλοΐα, 
και συνοδεύεται με μείωση ηλεκτρολυτών, γεγονός που καθιστά την 
αναπλήρωση των υγρών που χάνονται επιτακτική. Η εκούσια πρόσλη-
ψη υγρών από πολλούς αθλητές αντικαθιστά λιγότερο από τα 2/3 του 
απολεσθέντα ιδρώτα. Πιθανώς αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότε-
ροι αθλητές βασίζονται στη δίψα η οποία αποτελεί ένα φτωχό τρόπος 
ένδειξης των αναγκών του σώματος. Συνήθως ο ιστιοπλόος δεν θα δι-
ψάσει πριν υπάρξει κάποιος βαθμός αφυδάτωσης.

Μελέτες έδειξαν ότι απώλεια ιδρώτα μεγαλύτερη του 3% της σωμα-
τικής μάζας οδηγεί σε μειωμένη αθλητική απόδοση και επιβαρύνει το 
καρδιοκυκλοφορικό σύστημα εντείνοντας την κόπωση. Για τον λόγο 
αυτό, η αναπλήρωση των υγρών που χάνονται λόγω της εφίδρωσης 
είναι σημαντική. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια μια έντονης προσπά-
θειας που διαρκεί πάνω από μια ώρα (όσο και μια ιστιοδρομία) εκτός 
από τη λήψη μικρής ποσότητας νερού κάθε 15 λεπτά για να αποφευ-
χθεί η αφυδάτωση, συνίσταται και ή προσθήκη υδατανθράκων και 
ηλεκτρολυτών, με τα ισοτονικά διαλύματα να αποτελούν την πιο κοινά 
αποδεκτή λύση. Οι υδατάνθρακες αναπληρώνουν τη γλυκόζη στο αίμα 
και οι ηλεκτρολύτες το νάτριο, το χλώριο και κάλιο που χάνονται μέσω 
του ιδρώτα. Συνεπώς, η ενυδάτωση του οργανισμού με ισοτονικά κυ-
ρίως διαλύματα κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα πρέπει 
να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και να είναι προγραμματισμένη. 

Το να διατηρηθεί ένας ιστιοπλόος καλά ενυδατωμένος απαιτεί μια κα-
τάλληλη στρατηγική σχεδιασμένη σύμφωνα με τις περιορισμένες του 
ευκαιρίες για κατανάλωση ροφημάτων ενώ ιστιοδρομεί και την έλλει-
ψη αποθηκευτικού χώρου. Οι παρακάτω οδηγίες μπορούν να βοηθή-
σουν να παραμείνει ο ιστιοπλόος καλά ενυδατωμένος ενώ ιστιοδρομεί: 

1. Ο ιστιοπλόος ξεκινά τον αγώνα καλά ενυδατωμένος. Πει-
ραματίζεται αρχικά με ένα μέτριο όγκο υγρών (σχεδόν 5 ml ανά 
κιλό σωματικής μάζας ή 400 ml για έναν ιστιοπλόο 80 κιλών) 
15-30 λεπτά πριν από την ιστιοδρομία. Αυτό θα μεγιστοποιή-
σει το ρυθμό απορρόφησης των υγρών. Αθλητικά ποτά περιέ-

χουν μια ποσότητα ηλεκτρολυτών που βελτιώνει την απορρόφη-
ση των υγρών. 

2. Ο ιστιοπλόος αρχίζει να πίνει νωρίς και σε τακτά διαστήμα-
τα σε μια προσπάθεια να ισοσκελίσει την πρόσληψη υγρών 
με το βαθμό εφίδρωσης. Με λίγη εξάσκηση θα πρέπει να μπο-
ρεί να αντέξει 600-1.000 ml υγρών την ώρα ή 150-250 ml 
κάθε 15 λεπτά. Επωφελείται από την περίοδο πριν την εκκίνηση 
και το διάλειμμα ανάμεσα στις ιστιοδρομίες. Εάν οι συνθήκες εί-
ναι τέτοιες ώστε να είναι αδύνατον να καταναλώσει ροφήματα 
ενώ ιστιοδρομεί, το διάλειμμα ανάμεσα στις ιστιοδρομίες γίνε-
ται ακόμα πιο κρίσιμο. Θα πρέπει να είναι ικανός να καταναλώ-
σει 300-500 ml υγρών κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάπαυλας 
ανάμεσα στις ιστιοδρομίες. 

3. Ο ιστιοπλόος βεβαιώνεται ότι έχει επαρκή ποσότητα υγρών 
για όλες τις ιστιοδρομίες. Το να κουβαλά ένα μπουκάλι χωρη-
τικότητας 750-1.000 ml ενώ είναι στη κούρσα είναι μια θαυμά-
σια ιδέα. Οι υπόλοιπες προμήθειες σε ροφήματα θα πρέπει να 
μεταφέρονται με τη βοηθητική λέμβο.

4. Ο ιστιοπλόος καταγράφει το βάρος του πριν και μετά την ιστιο-
δρομία. Κάθε απώλεια βάρους αντανακλά ένα συσσωρεμένο 
έλλειμμα υγρών. Ο αθλητής πάντα προσπαθεί να κρατά το έλ-
λειμμα υγρών λιγότερο από 1 κιλό. Μετά το πέρας των ιστιο-
δρομιών κάθε έλλειμμα υγρών θα πρέπει εξισορροπηθεί με 
μια ποσότητα υγρών ίση με το 150 % της απώλειας. 

5. Η περιεκτικότητα των ροφημάτων σε υδατάνθρακες πρέπει να 
κυμαίνεται από 4-6%, δηλαδή για κάθε 1.000 ml sports drink η 
ποσότητα σε υδατάνθρακες πρέπει να είναι 40-60 gr.

εκπαιδευτικό
Κείμενο: Γιάννης Βογιατζής (Ph.D.), 

Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Υπεύθυνος για το μάθημα της ειδίκευσης στην Ιστιοπλοΐα στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών

Ενυδάτωση στην Προπόνηση  
και τον Αγώνα
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Σ τόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των 
κύριων ποιοτικών και ποσοτικών μεγεθών, καθώς και 
των κύριων όρων ανάπτυξης της ναυτιλίας του Ηνω-

μένου Κράτους των Ιονίων Νήσων ,  καθώς και της κύριας 
συνιστώσας της τελευταίας, της κεφαλληνιακής ναυτιλίας . 
Η περίοδος, που καλύπτει η μελέτη μας, αφορά στα χρό-
νια της βρετανικής προστασίας των Επτανήσων, και συ-
γκεκριμένα στην περίοδο των ετών 1820 – 1860. 

Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστι-
κών της Ιονίου Ναυτιλίας είναι σημαντικό να προτάξουμε ένα από τα 
πλέον ενδιαφέροντα – κατά την γνώμη μας – συμπεράσματα της αρ-
χειακής έρευνας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα στα αρχεία της 
Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς, καθώς και στις χιλιάδες  των επτανη-
σιακών ποντοπόρων, εμορικών σκαφών που καταγράφονται στην Επί-
σημη Εφημερίδα των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων, προ-
έκυψε, πως τα κεφαλληνιακά σκάφη, κατά την περίοδο της βρετανι-
κής προστασίας, αντιπροσώπευαν ποσοστό άνω του 65% της συνο-
λικής χωρητικότητας του επτανησιακού, ποντοπόρου στόλου. Με βάση 
αυτήν την πραγματικότητα, υποστηρίζουμε, πως όταν μιλούμε για Ιό-
νιο Ναυτιλία σε σημαντικό βαθμό αναφερόμαστε σε Κεφαλληνια-
κή Ναυτιλία. 

Ας περάσουμε, όμως, να εξετάσουμε τις θαλάσσιες περιοχές και τα λι-
μάνια με τα οποία αναπτύσσουν εμπορική επικοινωνία τα επτανησιακά 
σκάφη, και συγκεκριμένα τα σκάφη, που είχαν υψωμένη την ιονική ση-
μαία, την επίσημη, δηλαδή, σημαία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονί-
ων Νήσων. Ας δούμε πρώτα ποιές είναι οι θάλασσες και τα κύρια λι-
μάνια δραστηριοποίησης της ποντοπόρου, εμπορικής ναυτιλίας του 
Ιόνιου Κράτους, κατά την δεκαετία του 1820, δηλαδή κατά τα πρώτα 
χρόνια επιβολής της βρετανικής προστασίας στα νησιά. Σύμφωνα, λοι-
πόν, με την αρχειακή έρευνα τρεις είναι οι κύριες θαλάσσιες περιο-
χές δραστηριοποίησης των Ιονίων: η Αδριατική, το Ιόνιο και το Αι-
γαίο Πέλαγος, ενώ ως κυριότερα λιμάνια δραστηριοποίησης εμφα-
νίζονται αυτά της Σύρου, της Πρέβεζας, της Κωνσταντινούπολης, 
του Μεσολογγίου, της Αγκώνας και της Τεργέστης. Στην ουσία, φαί-

νεται, πως η Ιόνιος Ναυτιλία περιορίζεται επιχειρηματικώς σε μία γε-
ωγραφική περιοχή, που καλύπτει τις θάλασσες από την Τεργέστη έως 
και την Κωνσταντινούπολη. Με άλλα λόγια, φαίνεται, πως τα επτανη-
σιακά σκάφη, με επικεφαλής, πάντα, τα σκάφη των Κεφαλλήνων, που 
διέθεταν τη μεγαλύτερη διαθέσιμη χωρητικότητα, αποτελούσαν, κατά 
τα πρώτα χρόνια της βρετανικής προστασίας, έναν αξιόλογο, αλλά, σε 
κάθε περίπτωση, τοπικό παίκτη του μεσογειακού εμπορίου∙ έναν παί-
κτη, που προσέφερε τις υπηρεσίες του στα σημαντικά εισαγωγικά και 
διαμετακομιστικά λιμάνια της κεντρικής κι ανατολικής Μεσογείου.

Η επιχειρηματική εμβέλεια, όμως, της Ιονίου Ναυτιλίας θα διευρυν-
θεί σημαντικά κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, και συγκεκριμένα κατά 
την δεκαπενταετία 1845-1860. Είναι η περίοδος, κατά την οποία, το 
ενδιαφέρον της Ιονίου Ναυτιλίας εμφανίζεται προσαναλιζόμενο προς 
δύο, κυρίως, θαλάσσιες περιοχές, αυτήν της ευρύτερης, κεντρικής 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Επιπλέον, ως κύρια λιμάνια 
δραστηριοποίησης των Ιονίων αναδεικνύονται αυτά της Κωνσταντι-
νούπολης, της Τεργέστης, της Βαλέττας, της Πάτρας, της Σύρου, της 
Πρέβεζας, της Βόνιτσας, της Αυλώνας και του Μπρίντεζι. Κατά συνέ-
πεια προκύπτει, πως, στα μέσα του 19ου αιώνα, η ποντοπόρος, εμπο-
ρική ναυτιλία του Ιόνιου Κράτους, και στην ουσία η ναυτιλία των Κε-
φαλλήνων, είχε μετεξελιχθεί σε ένα σημαίνοντα πάροχο μεταφορικών 
υπηρεσιών προς τρίτα μέρη, έχοντας εξειδικευθεί στον επιχειρηματι-
κό χώρο των θαλασσών και των λιμανιών της κεντρικής και της ανατο-
λικής Μεσογείου.

Ας εξετάσουμε, όμως, τώρα το κατά πόσο η εξειδίκευση της κεφαλλη-
νιακής και κατ́ επέκταση της Ιονίου Ναυτιλίας στις θάλασσες της κε-
ντρικής και ανατολικής Μεσογείου, ακολουθήθηκε κι από μία προτί-
μηση στην διακίνηση συγκεκριμένων φορτίων. Επεξεργαζόμενοι, λοι-
πόν, το πρωτογενές αρχειακό υλικό, που εντοπίστηκε σε Κέρκυρα και 
Κεφαλονιά, προέκυψε, πως τα επτανησιακά σκάφη, στα μέσα του 
19ου αιώνα, έχουν προσανατολιστεί ή καλύτερα εξειδικευτεί στη 
μεταφορά των χύδην φορτίων σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας 
(Αζοφική και Δούναβης) προς τα μεγάλα εισαγωγικά και διαμετα-
κομιστικά λιμάνια της κεντρικής Μεσογείου.

Πέραν, όμως, των σιτηρών η Ιόνιος Ναυτιλία, κατά τα έτη 1845-60, 
προκύπτει, πως συμμετέχει ενεργά και στην τροφοδοσία των λιμα-
νιών της Αδριατικής, της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου με 

Κείμενο-Φωτογραφίες: Δρ. Παναγιώτης Καπετανάκης 

Η  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Ε Ι Ρ Ω Ν

Η ναυτιλία της Κεφαλονιάς 
τον 19ο αιώνα

Συνεχίζουμε σ’ αυτό το τεύχος με την εισήγηση,  

της κου Παναγιώτη Καπετανάκη, Δρ. Ιστορίας του 

Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,  

που έγινε στην ημερίδα του Ναυτικού Μουσείου 
Ελλάδος στις 27 Νοεμβρίου 2010, με θέμα 

«Η ναυτιλία της Κεφαλλονιάς τον 19ο αιώνα».

Η επίσημη κρατική και 
εμπορική σημαία των 

Ηνωμένων Κρατών 
των Ιονίων Νήσων  

(1815-1864).
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ημι-επεξεργασμένα είδη διατροφής και αγροτο-κτηνοτροφικά 
προϊόντα της ευρύτερης, περιοχής της ανατολικής Μεσογείου 
(σύκα, πατάτες, βελανίδια, σκόρδα, κρεμμύδια, σταφύλια, καπνό, ταρ-
ταρούγα, νωπά φρούτα και λαχανικά, χαβιάρι, τυρί, αλίπαστα, αλάτι). 
Επίσης, τα επτανησιακά σκάφη είχαν αναλάβει και την προώθη-
ση, προς τις ανωτέρω θάλασσες, σημαντικού μέρους των εξαγώ-
γιμων επτανησιακών, αγροτικών και βιοτεχνικών αγαθών (ελαιό-
λαδο, σταφίδα, σαπούνια, ξηροί καρποί).

Από την άλλη μεριά, τα κεφαλληνιακά και επτανησιακά σκάφη προ-
ωθούσαν από τα βρετανικά, διαμετακομιστικά λιμάνια της Μάλτας, 
της Μεσσήνας, του Λιβόρνου, αλλά και τα λιμάνια της Τεργέστης, του 
Μπρίντεζι και της Βενετίας, προς τις αγορές του Ιονίου, του Αιγαίου, 
της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και προς τα λιμάνια των υπολοίπων, 
ανατολικο-μεσογειακών θαλασσών, φορτία, πρωτίστως, βιοτεχνικών/
βιομηχανικών ειδών (επεξεργασμένη ξυλεία, κεραμίδια, δέρματα, τού-
βλα, σαπούνια, τσέρκια, βαρέλια, υφάσματα, νήματα, γυαλικά, έπιπλα, 
οικιακά σκεύη, κάβους, γεωργικά εργαλεία, χαρτί, οινόπνευμα, πυρί-
τιδα, φάρμακα), και, δευτερευόντως, παστά ψάρια (βακαλάο, σολωμό, 
σαρδέλες, σκουμπριά), αποικιακά αγαθά (καφέ, μπαχαρικά), αλκοολού-
χα ποτά (ρούμι, λικέρ, κονιάκ, κρασί), καθώς και άλευρα και ζυμαρικά.

Συνοψίζοντας, προκύπτει, πως η Ιόνιος Ναυτιλίας, και στην ουσία η 
Κεφαλληνιακή Ναυτιλία, είχε αναλάβει έναν τρισδιάστατο ρόλο λει-
τουργώντας: 

(α) ως σημαίνοντας διαμετακομιστής των μαυροθαλασσί-
τικων σιτηρών προς τα λιμάνια της δυτικής Ευρώπης, αλλά 
και ως διαμετακομιστής των δυτικο-ευρωπαϊκών βιομηχα-
νικών αγαθών προς τα λιμάνια της Ανατολής, 

(β) ως σημαντικός εισαγωγέας αγαθών για την κάλυψη των 
αυξανόμενων διατροφικών αναγκών των Επτανήσων και 
του πληθυσμού τους, ενώ 

(γ) είχε αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, 
προωθώντας προς τις αγορές τόσο της Δύσης όσο και της 
Ανατολής των εμπορευματικών αγαθών των νησιών: σταφί-

δα, ελαιόλαδο, κρασί, ξύδι, ροσόλια, ξηροί καρποί.

Έχοντας παρουσιάσει την γενική εικόνα του θαλάσσιου και εμπορικού 
προσανατολισμού της Ιονίου ναυτιλίας, ας εξετάσουμε, εν συντομία, 
το πώς αυτές οι πραγματικότητες που βίωσε η τελευταία επηρέασαν 
τα κύρια μεγέθη του ναυτιλιακού δυναμικού, έμψυχου και άψυχου, του 
κύριου ναυτότοπου των Επτανήσων, της Κεφαλονιάς: 

(α) Η μεγάλη ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου των σι-
τηρών όσο και του εξαγωγικού εμπορίου, που αφορά στα εμπο-
ρευματικά προϊόντα των Επτανήσων, οδήγησε σημαντική μερί-
δα Κεφαλλήνων κεφαλαιούχων, κυρίως κτηματιών, να στραφεί 
προς την προσοδοφόρο θάλασσα με αποτέλεσμα ο κεφαλληνι-
ακός στόλος να φτάσει από τους μόλις 10.459 τόνους του έτους 
1820 στους 32.491 στα 1860, και από τα 98 σκάφη του 1808 
στα 225 κατά το έτος 1860.

(β) Αυτή η μεγέθυνση του κεφαλληνιακού στόλου ωθεί, όχι 
μόνο κεφαλαιούχους αλλά και απλούς Κεφαλλήνες να στρα-
φούν προς τη ναυτιλία, εγκαταλείποντας σε μόνιμη ή προσωρι-
νή βάση την καλλιέργεια της γης, που αποτελούσε έως τότε για 
αυτούς την κύρια πηγή άντλησης εισοδήματος. Χαρακτηριστικά, 
υπολογίζουμε, πως στα 1860 ποσοστό άνω του 24% του ενερ-
γού άρρενα πληθυσμού της Κεφαλονιάς ασχολείτο με τη ναυ-
τιλία (ποντοπόρα και ακτοπλοϊκά σκάφη), όταν πενήντα χρόνια 
πριν, στα 1810, ο ναυτικός πληθυσμός του νησιού δεν υπερέ-
βαινε το 17% του ενεργού πληθυσμού. Σε αριθμούς τα ποσο-
στά μεταφράζονται σε 4.340 άτομα να ασχολούνται με τη ναυτι-
λία στα 1860 και σε 2.365 στα 1810.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημάνουμε, πως όταν επιχειρήσαμε 
την ανάλυση της ναυτικής ανθρωπογεωγραφίας του κεφαλληνιακού 
ναυτότοπου, βρεθήκαμε μπροστά σε μία ενδιαφέρουσα πραγματικό-
τητα: η Λειβαθώς, ένα μικρό, σε έκταση, γεωγραφικό διαμέρισμα της 
Κεφαλονιάς, που βρίσκεται στο νοτιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, στα 
σύνορα με το Αργοστόλι, αναδεικνυόταν ως ο κυριότερος ναυτότοπος 
του νησιού. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την έρευνά μας, ως 
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κύριοι ναυτότοποι της Κεφαλονιάς, για την περίοδο 1845-1860, ανα-
δεικνύονται οι περιοχές της: (α) Λειβαθούς (328 σκάφη, ποσοστό επι 
του συνολικού κεφαλληνιακού στόλου, 55,9%), (β) Παλικής (81 σκά-
φη, ποσοστό 13,8%), (γ) Ερίσσου (62 σκάφη, ποσοστό 10,6%), (δ) 
Πυλάρου (60 σκάφη, ποσοστό 10,2%), (ε) Κρανιάς – Αργοστολί-
ου (24 σκάφη, ποσοστό 4,0%), και (στ) Ποταμιάνων (18 σκάφη, πο-
σοστό 3,1%).

Γ) Η προαναφερθείσα ανάπτυξη των μεγεθών τόσο του έμψυχου όσο 
και του άψυχου δυναμικού της κεφαλληνιακής ναυτιλίας οδηγεί και 
σε σημαντική ανάπτυξη των επικουρικών της ναυτιλίας της Κεφαλο-
νιάς υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε μία αξιόλογη ανά-
πτυξη του τομέα των ναυτασφαλιστικών και τραπεζιτικών υπηρεσι-
ών, ενώ αυξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των εμπορικών καταστη-
μάτων, που δραστηριοποιούνται στο νησί. Επιπλέον, κατασκευάζονται 

νέες λιμενικές και ναυπηγοεπισκευαστικές υποδομές στο Αργοστό-
λι και ενισχύεται σημαντικά η παρεχόμενη στους Κεφαλλήνες ναυτι-
κή εκπαίδευση.

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν, προκύπτει – κατά την 
γνώμη μας – πως το νησί της Κεφαλονιάς, με τη σημαντική ανά-
πτυξη της ποντοπόρου, εμπορικής ναυτιλίας του, αναδεικνύεται 
ως αξιοσημείωτη εμποροναυτιλιακή δύναμη στον χώρο της ευρύ-
τερης κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, με βάση την 
κεφαλληνιακή κυριαρχία και υπεροχή με όρους πλοιαρχίας, πλοιοκτη-
σίας, αριθμού ναυτών, αλλά και ανάπτυξης του τομέα παροχής ναυ-
τασφαλιστικών και άλλων υπηρεσιών, ο ναυτότοπος της Κεφαλονιάς 
αναδεικνύεται και ως το κύριο ναυτιλιακό κέντρο του Ιονίου Κράτους.
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Η Ένωση Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών δημιουργήθηκε το 
1995 από ένα δίκτυο πόλεων με το κοινό χαρακτηριστικό ότι 
ιδρύθηκαν στην αρχαιότητα από Έλληνες. Η Ένωση θεσμοθε-

τήθηκε το 1996 με έδρα την αρχαία Αγάθη, σημερινή Agde της Νοτίου 
Γαλλίας. Το 2002 η έδρα της μεταφέρθηκε στη Λάρνακα της Κύπρου.

Τα χρόνια πέρασαν και στο διαδίκτυο υπάρχει μια αναφορά στη σελίδα 
του KTE (www.eduscience.gr-Δραστηριότητες). Σκοπός της Ένωσης εί-
ναι η ισχυροποίηση των σχέσεων ανάμεσα σ’αυτές τις πόλεις, στους 
τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, της οικονομίας, της τεχνολογί-
ας και της επικοινωνίας των κατοίκων του, ειδικότερα των νέων. 

Το 2008 ξεκίνησε "ένα σενάριο για τη Μεσόγειο" με την 13χρο-
νη Ευδοκία Βάλλη από τη Μυτιλήνη που πήρε το πρώτο Ευρωπαϊκό 
βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής για το πε-
ριβάλλον, τον οποίο διοργάνωσε το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των 
Ηνωμένων Εθνών-UNEP. (http://archive.enet.gr/online_text/c=112). 

Τον ίδιο χρόνο στις 10-13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Gela 
(αρχ. Γέλη) της Σικελίας (αρχ. Τρινακρία) ένα συνέδριο με θέμα "Νέα 
Σενάρια για τη Μεσόγειο – Για μια θάλασσα ανοιχτή στη στρατηγι-
κή για την ανάπτυξη" και ακολούθως οργανώθηκε το Δίκτυο των Πό-
λεων της Θάλασσας. (www.mondogreco.net/associazione/intex.htm).

Οι πρωτοβουλίες αρκετές και τα δίκτυα σοβαρά, αλλά τότε γιατί στη 
θάλασσα της Μεσογείου συνεχίζεται ο πόλεμος και η μετανάστευση, 
πως και γιατί εξαφανίστηκε ο τοπικός πολιτισμός και ακόμα γιατί η θά-
λασσα ρυπαίνεται και το περιβάλλον καταστρέφεται; 

Οι παράγοντες του θαλάσσιου τουρισμού, οι ιστιοπλόοι, οι ταξιδευτές, οι 
αυτοδύτες, οι αρχαιολόγοι και άλλοι εραστές της θάλασσας και της ιστορί-
ας, ίσως αυτοί οι πολίτες που έχουν επιθυμία και συνθήκη το καθαρό νερό, 
την ποιότητα του τοπικού πολιτισμού και την ιστορία, μπορούν συνεργαζό-
μενοι να τονώσουν τις δράσεις των Αρχαίων Ελληνικών Λιμένων και των 
Πόλεων της Θάλασσας και να συμβάλλουν στην σωτηρία της Μεσογείου.

Τα αρχαία ελληνικά λιμάνια βρίσκονται από τη Μαύρη Θάλασσα (αρχ. Μαιώ-
τις λίμνη, μέχρι τον Ατλαντικό (τη Ταρτισσό του Ηρόδοτου). Είναι από μόνα 
τους μνημεία και ιστορία της ανθρωπότητας, τουλάχιστον της Δυτικής. 

Με βάση τα αρχαία λιμάνια και τις ενεργείς πόλεις και πολίτες της Με-

σογείου μπορεί να ξεκινήσει η χαρτογράφηση, η καταγραφή και η ανά-
δειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας καθώς και η προστασία της 
θάλασσας και της ειρήνης των λαών. Η θάλασσα που χωρίζει και ενώ-
νει είναι το υπόστρωμα και το υποκείμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι 
ενεργοί πολίτες της Μεσογείου συνδεόμενοι και συνεργαζόμενοι μπο-
ρούν να ξεκινήσουν την αναστροφή και την αναγέννηση από τώρα, 
αφού τα αρχαία ελληνικά λιμάνια και οι πόλεις της Μεσογείου είναι οι 
βασικοί συντελεστές της δραστηριότητας των ενεργών πολιτών.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Οι δράσεις που πρέπει να ξεκινήσουν είναι:

1. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας σε κάθε γε-
ωγραφική περιοχή αποτελούμενη από: α. 
Ιστιοπλόους β. φωτογράφο γ. Ιστορικό ή 
Αρχαιολόγο Ενάλιας Αρχαιολογίας , δημο-
σιογράφο και πληροφορικό-πολυμέσο.

2. Προτυποποίηση της καταγραφής. Ορισμός 
γεωγραφικών κόλπων, καταγραφή των αρ-
χαιολογικών ευρημάτων, δελτία καταγρα-
φής, αρχειοθέτηση και αποθήκευση.

3. Δημιουργία σελίδας στο διαδίκτυο ή κατα-
χώριση σαν Wikipedia

4. Ανατροφοδότηση του προγράμματος και ανακαθορισμός δράσεων 

5. Αρχίζοντας από την Ιωνία, ξεκινάμε την καταγραφή των αρχαίων λι-
μένων του Κοινού των Ιώνων.

Συγκροτούμε Εθελοντικές Ομάδες Εργασίας καταρχήν στη Σάμο, 
Χίο, Ικαρία και Τέως καθορίζουμε το χρόνο και τον τόπο εργασίας.

Φορείς Συνεργασίας Ιστιοπλοϊκοί Σύλλογοι και εθελοντές ιστιοπλόοι , 
Τοπική Αυτοδιοίκηση (όπου διατίθενται) και Αρχαιολογικές υπηρεσίες 
(όπου διατίθενται).

Πληροφορίες: Σταμάτης Σκούτας 83 100 Σάμος, τηλ. 6972836989, 
email:sskoutas@aegean.gr

Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες - 
μια θαυμάσια πρωτοβουλία

παρουσίαση Κείμενο: Σταμάτης Σκούτας 

Ταξιδεύω το Αιγαίο και τη Μεσόγειο με το σκάφος 
APOLLON O-day 37 και σχεδίασα το πρόγραμμα 
Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες το οποίο και θα αναπτυ-
χθεί με Ελληνική και Μεσογειακή συνεργασία τα επόμε-
να χρόνια. Τα λιμάνια που θα χαρτογραφηθούν εί-
ναι 272. Ίσως δεν φτάνει μια ζωή. Ωστόσο οι δυνάμεις 
των Ελλήνων είναι αστείρευτες. Ο Βασίλης Ρηγινός φί-
λος και πρωτεργάτης http://www.sy-thetis.org/ στέκεται 
αρωγός, συμμετέχουν επίσης οι Χιώτες ιστιοπλόοι και 
απέναντι από τη Τέως http://www.teosmarina.net/, κα-
θώς και Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί.
Θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε;
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τίτλος: “Τζιά - Θερμιά”

Αιγαίο, Αύγουστος 1989.

Το TANI BLUE ανοίγει πανιά για την Κρήτη, σ’ ένα ταξίδι επιστροφής προς 
την πατρίδα. Πάνω στο μικρό ιστιοφόρο ο Γιώργος, με σύντροφο το γιο 
του, αποτολμώντας μία γενναία κατάθεση ψυχής, ξεκινά να ξεδιπλώσει τις 
αναμνήσεις του, από τα παιδικά χρόνια στο παιδικό χωριό, τις Δαφνές, έως την 
απότομη, τραγική 'ενηλικίωσή' του.

Η σκληρή αναμέτρηση των δύο ανδρών, τόσο με τα στοιχεία της φύσης όσο και 
με τα φαντάσματα που τους στοιχειώνουν, θα χτίσει δυνατούς δεσμούς μεταξύ 
τους και θα φέρει το νέο, κοντά στις ρίζες που τον δένουν με το παρελθόν της 
οικογένειάς του.

Η αποκρουστική πραγματικότητα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου αλλά και 
της εμφύλιας σύρραξης δοσμένη μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, μία 
συναρπαστική εφηβεία με φόντο ένα από τα ωραιότερα νησιά της Μεσογείου 
και το αναπάντεχο τέλος.

Στο βιβλίο "Τζιά - Θερμιά", ο Γιώργος Κοκοτός αφηγείται μία ιστορία που 
κόβει την ανάσα του αναγνώστη και μιλάει στην ψυχή του.

ομιλικά

Τα νούμερα μιλούν για τον Ιστιοπλοϊκό Κόσμο στο διαδίκτυο 

Η προσπάθεια του Π.Ο.Ι.Α.Θ. να φέρει τον "ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΚΟΣ-
ΜΟ" στο διαδίκτυο, αρχίζοντας από το τεύχος 92, αποδεικνύεται 
άκρως αποτελεσματική. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αφού τα 
στατιστικά του διαδικτύου είναι αδιάψευστα. 

Ας δούμε λοιπόν τι μας λένε:

Το τεύχος 92 είχε 2.271 μοναδικούς επισκέπτες οι οποίοι είδαν ή 
μάλλον ξεφύλλισαν 11.210 σελίδες μένοντας κατά μέσο όρο 3 λεπτά 
και 28 δεύτερα στο περιοδικό. 

Το τεύχος 93 είχε 70% αύξηση επισκεπτών και έφτασε τις 3.785 
επισκέψεις από μοναδικούς επισκέπτες που διάβασαν 33.261 σελίδες 
του περιοδικού μένοντας κατά μέσο όρο 4 λεπτά και 15 δεύτερα, ξε-
φυλλίζοντας τις σελίδες με την ύλη του περιοδικού. 

Σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 30% ξα-
ναμπαίνει να διαβάσει το περιοδικό ακόμα μία φορά, ενώ ποσοστό 
13% το διαβάζει πάνω από 3 φορές διαβάζοντας κατά μέσο όρο από 
6 έως 9 σελίδες του εντύπου και για τον λόγο αυτό αναφέρουμε τους 

μοναδικούς επισκέπτες του περιοδικού και όχι τα νούμερα των συνο-
λικών επισκεπτών που συμπεριλαμβάνουν πολλαπλές επισκέψεις ιδί-
ων χρηστών. 

Κλείνοντας την παρουσίαση για τα άψυχα νούμερα να επισημάνου-
με ότι τον "ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΚΟΣΜΟ" τον διάβασαν φίλοι της ιστιοπλοΐας 
στην Ευρώπη έως την μακρινή Αργεντινή και τον Καναδά. 

Η θετική αποτίμηση για το περιοδικό που έχει ανοίξει την 'δημοσιογρα-
φική αγκαλιά' του από τις κατηγορίες τριγώνου μέχρι και την κωπη-
λασία και το κανό καγιάκ είναι το επιστέγασμα της διορατικότητας του 
Ομίλου και του γεγονότος ότι πάντα βλέπει τις εξελίξεις και τις φέρνει 
άμεσα στην ιστιοπλοΐα και στους φίλους της. 

Ο "ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ" είναι πλέον εκτός από το διαδίκτυο 
(www.istioploikoskosmos.gr) στο Facebook (http://
www.facebook.com/pages9/ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ 
/199500326734207) και στο twitter@istioploikoskos. 

Επισκεφτείτε τον και ενημερωθείτε!!!

παρουσίαση βιβλίου
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Ιστιοπλοΐα - Κωπηλασία:  

Κορυφαία αθλήματα το 2010

1961-2011

Διακρίσεις στο Παγκόσμιο  

470 και 420

Ύλη 10 επιπλέον σελίδων, 

αποκλειστικά 

για την ψηφιακή έκδοση του τεύχους! 

Μάντης - Καγιαλής  Πρωτιά 470 και στα Κανάρια

Τρία Μετάλλια στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας

Το ελληνικό σκάφος  Brave στο Rolex Malta  Middle Sea Race

Χάλκινο στο  Ευρωπαϊκό μονό κανόε
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Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία

Mecca
Ακτή Κουµουνδούρου 60, Πειραιάς

Magic Marine 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς

Perga
Λ. Βουλιαγµένης & Ζέπου 37, Γλυφάδα
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 85, Μικρολίµανο

Pelagos
 Λ. Ποσειδώνος 19 Άλιµος

Skordilis S.A
Λ. Ποσειδώνος 10 Άλιµος
Ακτή Γρ. Μουτσοπούλου 36 Πειραιάς

Tecrep Marine
Aκτή Γρ. Μουτσοπούλου 36 Πειραιάς
Λ. Ελευθερίας (Αλίµου) 16 Άλιµος

Βιβλιοπωλείο Κουβαράκης 
Αγ. Κωνσταντίνου 3 Πειραιάς

SAILINGSHOP
Λ. Παπαναστασίου 97-ΚΑΣΤΕΛΛΑ
Π. Τσαλδάρη 22-ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Βιβλιοπωλείο Χριστακη
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10 -12 , ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ. 210-3639336.

Ble  
Λεωφόρος Ποσειδώνος  Αλιµος

Plous Podilatou
Ακτή Κουµουνδούρου 42, Mικρολίµανο

Marina stores
Γούναρη 3  Πειραιάς 
Λ. Μαραθώνος 78 Γέρακας
Ηρώων Πολυτεχνείου 50 Πάτρα
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Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

Τ. 2104123357, 2104113201

F. 2104227038 • www.horc.gr

Εκδότης  

Γιάννης Μαραγκουδάκης 

Eιδικός Συνεργάτης 

Μάνος Ν. Ρούδας 

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Μάνος Ν. Ρούδας

Κωνσταντίνος Τριγκώνης 

Πάνος Δημητρακόπουλος

Δημήτρης Γασπαρινάτος

Ρούλα Γαλάνη

Κωνσταντίνος Χανιώτης

Αλεξάνδρα Σαρασίτη

Δ.Αργύρης - Ι.Ντούρμας

Σπυριδούλα Σπανέα

Νίκος Γκομώλης

Δημήτρης Τσελίκας 

Γιάννης Βογιατζής

Δρ. Παναγιώτης Καπετανάκης

Σταμάτης Σκούτας 

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρωμύτης, Κώστας Γασπαρινάτος, Πάνος Λόξας, 

Γιώργος Παναγόπουλος, Αργύρης Καραγεωργίου, www.newsports.gr,

Δημήτρης Κουμαράς, Σ.Αθανασόπουλος - Θ.Γιουβάνογλου,

Rolex / Ingrid Abery, Nancy Birnbaum, Aaron Gray,

Rolex / Kurt Arrigo, Andrea Francolini, onEdition 2011, Rich Roberts, 

Κωνσταντίνος Χανιώτης, Δρ. Παναγιώτης Καπετανάκης, 

Πάνος Δημητρακόπουλος / www.paralosphotos.gr, Αρχείο  

Διεύθυνση Πωλήσεων 

Πάνος Δημητρακόπουλος 

Yπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο

Γιάννης Μαραγκουδάκης

Σχεδιασμός εντύπου / επιμέλεια έκδοσης

PARALOS Creative

Τ. 210 9680820 • F. 211 7408860

www.paralos.gr • email: info@paralos.gr

CTP - Εκτύπωση

ARIAGRAF & ΣΙΑ ΟΕ

Γραφικές Τέχνες

Ανθέων 72, 12461, Χαϊδάρι

T: 210-5822130

Ιστιοπλοϊκός Κόσμος
Διμηνιαία Έκδοση του  
Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας
Ανοικτής Θαλάσσης

Ψηφιακή έκδοση: www.istioploikoskosmos.gr
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www.istioploikoskosmos.gr

Athens Eurolymp Week

470: Σίγουρη  
πρόκριση για Λονδίνο

Κωπηλασία - Κανόε Καγιάκ:   
Σκληρή προετοιμασία  
για τους Ολυμπιακούς Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr!

Νο 94 ψηφιακή έκδοση

φωτογραφία: Πάνος Δημητρακόπουλος
"47ο Pάλλυ Αιγαίου 2010, σκάφος Flamingo"








