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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«Αλλά και για να 
θυμηθούμε ότι  

ο θαυμασμός και  
η εκτίμηση των ξένων 

προς την χώρα μας,  
ήταν επακόλουθο των 
δικών μας πράξεων».

Με την καινούρια χρονιά ευχόμεθα σε όλους κατ’ αρχάς υγεία.

Στον ναυταθλητικό τομέα οι προκρίσεις της Ιστιοπλοϊκής και οι μεγάλες 
διακρίσεις της Κωπηλατικής Ομάδας ίσως μας δώσουν στους προσεχείς 
Ολυμπιακούς μία νότα αισιοδοξίας στο δυσμενές ψυχολογικό περιβάλλον που 
επικρατεί στη Χώρα.

Από την άλλη πλευρά θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε στο πρώτο τεύχος 
του δύσκολου αυτού έτους ένα αφιέρωμα στα 190 χρόνια από το ηρωικό 
κατόρθωμα του Κανάρη, της πυρπόλησης στο λιμάνι της Χίου, που τόσο μεγάλο 
ρόλο έπαιξε στην μετέπειτα εξέλιξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. 

Έχει σκοπό να μας θυμίσει πόση αυταπάρνηση, πόσες θυσίες και πόσο 
αίμα χύθηκε για να αποκτήσει η Ελλάδα την ελευθερία της. Αλλά και για να 
θυμηθούμε ότι ο θαυμασμός και η εκτίμηση των ξένων προς την χώρα μας, 
ήταν επακόλουθο των δικών μας πράξεων.

Άλλωστε και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το έθνος μας αποκτούσε 
τον θαυμασμό και τους επαίνους των συμμάχων αλλά και των εχθρών της, πάλι 
από τις πράξεις της ηγεσίας και του λαού της τους απέκτησε.

Ας αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και ας προσπαθήσουμε, 
καταβάλλοντας ο καθένας τις θυσίες που του αναλογούν, για να ανακτήσουμε 
το κύρος, την αξιοπρέπεια και την οικονομική σταθερότητα που δεν χαρίζονται 
αλλά κατακτώνται.

Χρόνια Πολλά
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απόψεις

Ιστιοπλοΐα,  
Κοινωνία και  
Περιβάλλον

του Μάνου Ρούδα

Πριν μερικές ημέρες διάβασα την - αναμενόμενη ομολογώ - είδηση ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία Audi δεν θα χορηγεί πλέον το MedCup, με αποτέλεσμα 
να μην διοργανωθεί το 2012. Η Audi πιστεύει στην ιστιοπλοΐα και παραμένει ως 
χορηγός στο άθλημα, όχι όμως στο MedCup, γιατί δεν υπήρχαν πολλές συμμετοχές, 
το ενδιαφέρον του κόσμου είχε ατονήσει και ήταν πλέον ασύμφορο οικονομικά. 

Από την άλλη, ο ανταγωνιστής της Audi, η Volvo, συνεχίζει την επιτυχημένη της 
πορεία με το Volvo Ocean Race. 

Προσωπικά πιστεύω ότι η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο διοργανώσεις 
ήταν στην κοινωνική προσφορά και στο περιβάλλον. Το MedCup γινόταν ολοένα 
και πιο ελιτίστικο, πιο κλειστό, πιο υπεροπτικό και πιο απόμακρο. Ήταν πλέον 
ένα ακριβό παιχνίδι για ορισμένους, οι οποίοι αγωνίζονταν ουσιαστικά μεταξύ 
τους. Από την άλλη, το Volvo Ocean Race είχε κάθε χρόνο σημαντική προσφορά 
στην κοινωνία. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 2011-2012 διοργανώνει 
τις ιστιοπλοϊκές ακαδημίες για τα παιδάκια, την πρόσκληση γνωριμίας με την 
ιστιοπλοΐα και την καμπάνια για καθαρούς ωκεανούς, με τις δράσεις Skeleton 
Sea που μετατρέπει τα σκουπίδια από τους καθαρισμούς των ακτών σε έργα 
τέχνης(!) και τη διάσωση των Άλμπατρος και του άγριου πουλιού Wisdom. Αν 
κάποιος επισκεφτεί κάποιο λιμάνι σταθμό του Volvo Ocean Race, θα διαπιστώσει 
πόση προσπάθεια γίνεται ώστε να έρθει η ιστιοπλοΐα κοντά στο κοινό. Τα τοπικά 
σχολεία και οι σύλλογοι οργανώνουν ημερήσιες εκδρομές στα "ιστιοπλοϊκά χωριά" 
που είναι ανοιχτά για τον κόσμο, ο οποίος συμμετέχει σε διαδραστικά παιχνίδια, 
γνωρίζει τους ιστιοπλόους από κοντά και αντιμετωπίζεται με μεγάλο σεβασμό και 
προσοχή από τους διοργανωτές. 

Κι αν αυτά φαντάζουν μακρινά, ας δούμε λίγο "τα του οίκου μας". Ο ΠΟΙΑΘ 
στο πλαίσιο του Ράλλυ Αιγαίου τις τελευταίες δεκαετίες, στα ακριτικά νησιά που 
επισκεπτόταν ο αγώνας, ίδρυε τοπικούς ναυτικούς ομίλους, ώστε τα παιδιά των 
νησιών να ασχοληθούν με τη θάλασσα. Ο ΠΟΙΑΘ μάλιστα παρείχε τα πάντα, έναν 
όμιλο με το "κλειδί στο χέρι", με σκάφη, φουσκωτά, προπονητές, εντευκτήρια, 
εκπαιδευτικό υλικό, κτλ. 

Ο ΠΟΙΑΘ είχε και έχει ακόμα στενή σχέση με την HELMEPA, την Ελληνική Ένωση 
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, αλλά και την ΕΘΕ, την Ελληνική Θαλασσία 
Ένωση για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Θαλασσίου Πνεύματος που 
θεμελιώνεται στη συνειδητή πίστη του λαού μας επάνω στην αξία και τη συμβολή 
της θάλασσας στη ζωή μας.

Ο ΠΟΙΑΘ ήταν επίσης ο πρώτος και βασικός υποστηρικτής της περιβαλλοντικής 
ενέργειας "Ο Δρόμος του Δελφινιού" για την παρατήρηση της δραστηριότητας 
των κητωδών στα Ελληνικά πελάγη, με σκοπό την προστασία τους. 

Και αφήνοντας τα σημαντικότερα για το τέλος, ο ΠΟΙΑΘ στήριξε το ίδρυμα 
Ελπίδα, για την ανέγερση του πρώτου ογκολογικού νοσοκομείου στην Ελλάδα, 
με το Κύπελλο Ελπίδος καθώς και το Χαμόγελο του Παιδιού από πέρυσι με τον 
αντίστοιχο αγώνα.
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Λάθος  
επαναλαμβανόμενο 
παύει ναναι λάθος

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που η πατρίδα μας περπατά τον δαιδαλώδη 
δρόμο της λεγόμενης ”σωτηρίας” της. Κανείς δεν είπε ότι όλα θα ήταν ρόδινα αλλά από 
τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. 

Μέτρα και λοιπά συναφή στην ημερήσια διάταξη μιας καθημερινότητάς η οποία τείνει, 
αν δεν έχει γίνει για πολλούς ακόμη, ανυπόφορη. Σε 5 μήνες από τώρα θα έχουμε 
συμπληρώσει 2 χρόνια ατελέσφορων προσπαθειών με επαχθέστατα για την χώρα και 
τους πολίτες της αποτελέσματα. 

Αυτή η κρίση πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που έχει προκαλέσει στην πλειονό-
τητα όλων μας έχει καταδείξει και κάποιες πολύ σημαντικές αδυναμίες μας. Πρώτη απ 
όλες η έλλειψη συλλογικής συνείδησης και αδυναμία συνεργασίας από τους πολίτες 
αλλά κυρίως από το σύστημα το οποίο διοικεί και διαχειρίζεται την χώρα με τα όποια 
αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια ως σήμερα.

Ένα σύστημα το οποίο έχει καταφέρει να δείξει απαράμιλλες αντοχές αυτή τη διετία, το 
οποίο κατάφερε να μετατρέψει μια κρίση του Δημοσίου η οποία θα μπορούσε να κατα-
πολεμηθεί εν τη γεννέσει της με αυτογνωσία και θαρραλέες αποφάσεις με γνώμονα 
πάντα το κοινό συμφέρον, σε μια κρίση που απ ότι φαίνεται τη χρονιά που μας έρχεται 
θα οδηγήσει ακόμη περισσότερο κόσμο στην απόγνωση.

Αυτά τα δύο χρόνια πάρθηκαν αποφάσεις οι οποίες εκ του αποτελέσματος κρίνονται ως 
λαθεμένες. Ως ένα βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό μιας και όποιος προσπαθεί κάτω από 
ένα πολύ δύσκολο πραγματικά περιβάλλον θα κάνει και λάθη.

Στην περίπτωση μας όμως συμβαίνει το εξής παράδοξο. Αντί να υπάρχει η παραδοχή 
τυχών λαθών και φυσικά διόρθωση αυτών βλέπουμε μια αδικαιολόγητη πια επιμονή σε 
αυτές τις λαθεμένες αποφάσεις. 

Παραδείγματα πάρα πολλά. Από που να ξεκινήσεις. 

Από τα τέλη κυκλοφορίας που αυξάνονται κατά ριπάς κάθε χρόνο και αντί να φέρουν 
αύξηση εσόδων φέρνουν μείωση μιας και ο κόσμος καταθέτει τις πινακίδες για να 
γλιτώσει; Μαζί με τις πινακίδες πέφτει και η κατανάλωση καυσίμων άρα και οι φόροι 
που εισπράττει το κράτος. Αυτοκίνητα δεν πωλούνται άρα ακόμη λιγότεροι φόροι και 
πάει λέγοντας...οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αυτοκίνητο κλείνουν η μία μετά την 
άλλη οδηγώντας υπαλλήλους στην ανεργία.

Τα ίδια και στις κατασκευές που η υπερφορολόγηση της κατοικίας οδήγησε σε κάθετη 
πτώση τον κλάδο της οικοδομής και στον μαρασμό 200 και πλέον επαγγελμάτων που 
σχετίζονται με την οικοδομή. Και κει που νομίζεις ότι θα καταλάβουν και θα το πάρουν 
λίγο “αλλιώς”, υπάρχει μια αδιανόητη επιμονή σε σημείο εμμονής την οποία δεν μπορώ 
να καταλάβω. Δεν δουλεύει το τριμμάρισμα; Το αλλάζεις.

Αντί λοιπόν να καταργηθούν μερικές εκατοντάδες αχρείαστων οργανισμών άνευ αντι-
κειμένου μαζί το προσωπικό τους δημιουργήθηκαν στρατιές ανέργων που προήλθαν 
από τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος κατά παραδοχή όλων σε μεγάλο βαθμό ήταν υγιείς. 

Αναμένεις να μπει ένα στοχοποιημένο άγριο φρένο στις επαγγελματικές ομάδες που 
φοροδιαφεύγουν ασύστολα και αισχρά χρόνια τώρα. Αντ́  αυτού απλά ψηφίζονται νόμοι 
οι οποίοι φορολογούν τους πάντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έχουν δεν έχουν. Έχεις 
αυτοκίνητο σπίτι με δάνειο και είσαι άνεργος; Θα πληρώσεις!!! Τώρα με τι, δεν ξέρω. Για 
το κράτος μας είσαι έχων και κατέχων. 

Στην λέξη περικοπή ο Έλληνας πια δεν αντιδρά. Έχει πάθει ανοσία.

Δεν γνωρίζω οικονομικά. Από αυτά όμως που βλέπω και ακούω έχω δημιουργήσει 
άποψη. Εδώ και δύο χρόνια το κράτος, μας έχει καταντήσει λογιστές του και μας στέλνει 
στην εφορία μια φορά την εβδομάδα. 

Προσωπικά εξυπηρετώ τα πάντα όσο αντέχω. Λογιστής δεν θα γίνω όσο και να 
προσπαθεί το κράτος να με σπρώξει στο να κάνω την δουλειά του. Ούτε στη λογική 
των αριθμών που μας πασάρουν μπαίνω, αν και οι αριθμοί σε μεγάλο βαθμό λένε την 
αλήθεια. Αυτό που δεν λένε όμως είναι αυτό που δεν έχουν. Ψυχή, καρδιά, συναισθή-
ματα,ανθρωπιά.
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απόψεις

Επιτρέψαμε αυτού του είδους τη λογιστική προσέγγιση να καταδυναστεύσει την ύπαρξη 
μας τη ζωή μας μα πάνω απ όλα τα όνειρα μας. Και λες εσύ ως λογικός άνθρωπος. Έκα-
να λάθος. Το παραδέχεσαι. Έχετε ακούσει κάποιον από το πολιτικό προσωπικό να μιλά 
για λάθη; Έχετε ακούσει κάποιον να παραδέχεται ότι έσφαλε; Αν ακούσατε τίποτε να 
μου το πείτε και μένα. Κάτι περί “αστοχιών”, “παραλείψεων”, ”εσφαλμένων εκτιμήσεων” 
και διάφορα άλλα τέτοια ακούμε πολύ συχνά.

Ο δρόμος της λύσης και της αλλαγής περνά μέσα από την παραδοχή του όποιου προ-
βλήματος. Παραδοχή η οποία θα βοηθήσει να εστιάσουμε στο τι δημιούργησε το πρό-
βλημα έτσι ώστε να βρούμε την ενδεδειγμένη λύση. Το πρόβλημα όλοι μας πια ξέρουμε 
πως δημιουργήθηκε. Το ότι το σύστημα θέλει να το λύση με τον δικό του τρόπο επιμερί-
ζοντας τις ευθύνες σε όλους έτσι ώστε να προστατευθεί το ίδιο είναι πια εξόφθαλμο. 

Δυστυχώς εκεί έξω δεν υπάρχει κανείς με θάρρος και τόλμη ώστε να πιάσει τον 
ταύρο απ τα κέρατα.

Μια από τις από τις πιο σημαντικές ικανότητες κορυφαίων ιστιοπλόων είναι η δυνα-
τότητα του να προσαρμόζονται άμεσα σε οποιεσδήποτε συνθήκες διατηρώντας την 
απόδοση τους σε κορυφαίο επίπεδο. Επίσης η δυνατότητα του να αναπροσαρμόζουν την 
τακτική τους κατά την διάρκεια του αγώνα. Πολλοί “χαμένοι” αγώνες κερδήθηκαν μόνο 
και μόνο επειδή μια απόφαση τακτικής η στρατηγικής κρίθηκε λάθος και άλλαξε εν ριπή 
οφθαλμού. 

Σίγουρα δεν περιμένεις από μια κοινωνία και ένα σύστημα το οποίο γαλουχήθηκε με 
συγκεκριμένο τρόπο να αλλάξει άμεσα. Περιμένεις όμως αντίδραση, αλλαγές και διορ-
θώσεις προς το καλύτερο.

To 2012 θα είναι αναμφίβολα η δυσκολότερη χρονιά για όλους μας από κάθε άποψη. 
Εύχομαι να βρούμε το το κουράγιο να "πετάξουμε" παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότη-
τες. Να είμαστε όλοι εδώ. Να ανακαλύψουμε το φως μέσα στο σκοτάδι και τη μελαγχο-
λία της καθημερινότητας μας. Να είναι η χρονιά που θα μπουν οι βάσεις για ένα για ένα 
καλύτερο μέλλον!

Υ.Γ: Συγχαρητήρια στα παιδιά της εθνικής ομάδος ιστιοπλοΐας που κατάφεραν να προ-
κριθούν στους Ο.Α του Λονδίνου. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί που δεν τα κατάφεραν θα 
τα καταφέρουν στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2012.

Έχουν μείνει 7 μήνες μέχρι τους επερχόμενους Ο.Α και η Ελληνική ιστιοπλοΐα έχει 
αθλητές που μπορούν να κάνουν κάτι καλό. Εύχομαι η πολιτεία αυτούς τους 7 μήνες 
να κάνει ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε να διευκολύνει αυτά τα παιδιά. Να τους δώσει την 
δυνατότητα να δώσουν μια ηχηρή απάντηση μέσα στην Θάλασσα σε όλους αυτούς 
που μας επικρίνουν ως χώρα και λαό αυτά τα χρόνια για πράγματα τα οποία και οι ίδιοι 
εγνώριζαν αλλά τα χρησιμοποιούσαν προς όφελος τους...

To 2012 θα είναι 
αναμφίβολα η 
δυσκολότερη 

χρονιά για όλους 
μας από κάθε 

άποψη. Εύχομαι 
να βρούμε το 

το κουράγιο να 
"πετάξουμε" παρά 
τις δυσκολίες και  
τις αντιξοότητες.  

Να είμαστε  
όλοι εδώ.  

Να ανακαλύψουμε 
το φως μέσα στο 
σκοτάδι και τη 

μελαγχολία της 
καθημερινότητας 

μας. Να είναι  
η χρονιά που θα 
μπουν οι βάσεις 
για ένα για ένα 

καλύτερο μέλλον!

Επίκαιρο
Λίγο πιο σιγά είπες.
Θα μου ξυπνήσεις τη θύμηση.
Είδα κι έπαθα να την κοιμίσω απόψε.
Ήταν πολύ ανήσυχη.
Κουράστηκε ως φαίνεται
τιμόνευε όλη νύχτα.
Είχε κι ένα μελτέμι...
βουνά ήταν τα κύματα.
Κι έπειτα τρόμαξε πολύ
σα βγήκε το φεγγάρι

έτσι γυμνό κι ολόφωτο
ήταν σα να ρωτούσε
σαν προβολέας ανάκρισης
με αυστηρή φωνή.
«Με τόσους φάρους γύρω σου 
τόσες αναλαμπές
πως έχασες τη ρότα σου 
δεν είδες τα σημάδια;»

   Μ.Μ.

ΠΟΡΕΙΑ ΛΑΘΟΣ 
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ενημερωτικά

Στις 30.11.2011, έγινε η ετήσια τελετή απονομής επάθλων που 
οργάνωσε ο ΝΟΕΦ για όλους τους αγώνες Ανοιχτής θαλάσσης και 
Διασυλλογικού του ομίλου για το 2011, η τελετή έγινε στην αίθουσα 
δεξιώσεων του ΠΟΙΑΘ που μας εκανε την τιμή να μας την παραχωρή-
σει. Ο Γεν.Γραμματέας του ΝΟΕΦ κ. Στέφανος Γιαννακάκης ξεκίνησε 
την εκφώνηση των απονομών με 1ο τον Διασυλλογικό αγώνα τριγώ-
νου των Optimist, με Αντιπρόεδρο και έφορο τριγώνου κ. Βασίλειο 
Βιρβίλη. Στην συνέχεια έγινε η απονομή των αγώνων ανοικτής 
θαλάσσης, με τελευταία απονομή τα διπλώματα της τελευταίας σειράς 
μαθητών της σχολής Ανοιχτής θαλάσσης. 

Οι αθλητές τριγώνου μαζί με τους γονείς και οι κυβερνήτες με τα 
πληρώματα των σκαφών Ανοικτής θαλάσσης δημιούργησαν ένα 
πλήθος φίλων της ιστιοπλοίας που χειροκρότησαν όλους τους νικητές 
και βέβαια όλους τους συμμετέχοντες ιστιοπλόους. Η αίθουσα ηταν 
ολόφωτη και στο βάθος το τραπέζι απονομών με δεκάδες κύπελλα. 
Πάνω από τον εκφωνητή, γινόταν παράλληλα και προβολή φωτογρα-
φιών από όλους τους αγώνες του ομίλου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους και τιμώμενους του ΝΟΕΦ, παραβρέθη-
καν οι πρόεδροι ναυτικών ομίλων κ.κ. Ι.Μαραγκουδάκης, Α. Ρούσης 
και άλλοι παράγοντες του χώρου του Ναυταθλητισμού και εκ μέρους 
της ΕΙΟ οι κ.κ.Στ.Παπαδέας, κ.Ι.Μπέης, κ.Σπ.Πάσχος κ.α. Μετά το 
τέλος των απονομών ακολούθησε δεξίωση με πλούσια εδέσματα την 
οποία ετίμησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. 

Στην δεξίωση έγινε η ετήσια απονομή για τους παρακάτω αγώνες. 

•	 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ OPTIMIST ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

•	 ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ με νικητές για την κλάση orc 
Club- για την κλάση ORC International και για την κλάση IRC 

•	 PLATU 25 

•	 ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ νικητές για την κλάση orc Club- για την 
κλάση ORC International και για την κλάση IRC

•	 COASTAL νικητές για την κλάση orc Club- για την κλάση ORC 
International και για την κλάση IRC

Η ετήσια τελετή απονομών των αγώνων ΝΟΕΦ 2011

Φωτογραφίες: Νίκος Κουμαράς

Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως προέκυ-
ψε από την συνεδρίαση της 26 Οκτωβρίου 2011:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:   ΜΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ: ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ:  
 ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ: ΜΠΙΝΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:  
 ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Iστιοπλοϊκός Όμιλος. Πατρών
Σας ενημερώνουμε ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, μετά τις εκλογές στις 11 Δεκεμ-
βρίου 2011, έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΜΙΛΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΗ 

ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙKΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ:  
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ: 
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΣΑΚΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΛΙΜΕΝΟΣ- ΥΛΙΚΟΥ: 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΗΡΩΔΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Με το βραβείο Νικολάου 
Καρόλου τιμήθηκε "Το Χα-
μόγελο του Παιδιού" για 
το κοινωφελές έργο του, 
την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 
κατά την ετήσια πανηγυρική 
συνεδρία της Ακαδημίας 
Αθηνών.
 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος 
του συλλόγου κ. Kώστας Γιαν-
νόπουλος, από τον Πρόεδρο της 
Ακαδημίας Αθηνών κ. Απόστολο 
Γεωργιάδη, παρουσία του πρωθυ-
πουργού κ.Λουκά Παπαδήμου.

Το βραβείο Νικολάου Καρόλου, απο-
νεμόμενο σε πρόσωπο ή συντεταγ-
μένη ομάδα για πράξη κοινωνικής 
αρετής και ευποϊίας η οποία προάγει 
την κοινωνική πρόνοια, απονεμή-
θηκε φέτος στο Χαμόγελο του 
Παιδιού για το εξαιρετικό και 
πανελληνίου εμβέλειας κοινω-

φελές έργο του για την αρωγή και 
τη φροντίδα παιδιών και των οι-
κογενειών τους που αντιμετωπί-
ζουν αντίξοες και προβληματικές 
συνθήκες διαβίωσης, ανάπτυξης 
και εκπαίδευσης.

Σήμερα, 16 χρόνια μετά την ίδρυση 
του συλλόγου μας από τον Ανδρέα, 
η βράβευση από την Ακαδημία Αθη-
νών αποτελεί ύψιστη τιμή και ανα-
γνώριση, αλλά και κινητήριο δύναμη 
για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα, με 
το ίδιο όραμα και ακόμα μεγαλύτερη 
αφοσίωση το έργο που έχουμε ανα-
λάβει...το χαμόγελο κάθε παιδιού!

Το βραβείο αυτό αφιερώνουμε στον 
μικρό ιδρυτή μας Ανδρέα, στους 
χιλιάδες εθελοντές μας που είναι 
παρόντες σε όλες μας τις προσπά-
θειες, στους εργαζομένους του 
συλλόγου που δίνουν τον καλύτερό 
τους εαυτό καθημερινά, στις εταιρί-
ες χορηγούς που μας στηρίζουν και 
κυρίως σε όλους εσάς που εδώ και 
16 χρόνια είσαστε δίπλα μας. 

Σας ευχαριστούμε!

Η Ακαδημία Αθηνών βραβεύει  
                                          "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος μέσα στα πλαίσια 
της έκθεσης "Το θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ 
(1911-2011). Ιστορία και Τέχνη" οργανώνει ξενα-
γήσεις σε οργανωμένες ομάδες ενηλίκων και νέων. 

Παράλληλα πραγματοποιεί ειδικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο "Ένα μπαούλο γεμάτο...
ιστορία. Πλέοντας με το θωρηκτό Γ. Αβέρωφ", 
το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και 
Γυμνασίου, ηλικίας 10-15 ετών. 

Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η 
ιστορία δύο παιδιών που ανακαλύπτουν ένα παλιό 
μπαούλο στην αποθήκη του σπιτιού τους, το οποίο 
περιέχει προσωπικά αντικείμενα και ενθυμήματα 
του προπάππου τους, που υπηρέτησε στο θωρηκτό 
"Γ.Αβέρωφ" κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. 
Αυτό είναι το έναυσμα ώστε οι μικροί επισκέπτες να 
έρθουν σε επαφή με κειμήλια της εποχής (στολές, 
φωτογραφίες, ημερολόγια κ.α.), να γνωρίσουν τα 
ιστορικά γεγονότα της περιόδου και τον καθοριστικό 
ρόλο που είχε η δράση του ελληνικού θωρηκτού 
στην εξέλιξη της νεώτερης ελληνικής ιστορίας.

Οι ξεναγήσεις και τα προγράμματα πραγματοποιού-
νται, ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση. (κατώτε-
ρος αριθμός ατόμων:20)

Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαιδευτικών και Ξεναγήσε-
ων, 210 4516822.

Η ΕΚΘΕΣΗ
Στην έκθεση παρουσιάζονται πίνακες ελλήνων 
ζωγράφων οι οποίοι εμπνέονται από την ιστορία του 
ΑΒΕΡΩΦ και ιδίως την καταλυτική εμπλοκή του στις 
ναυμαχίες των Βαλκανικών Πολέμων.

Εκτίθενται πίνακες των Χατζή, Προσαλέντη, Κογε-
βίνα, Καλογερόπουλου, Αλεξανδρή κ.α., ζωγράφων 
οι οποίοι απαθανάτισαν το πλοίο παρακολουθώντας 
τα γεγονότα από κοντά, ως εντεταλμένοι εικαστικοί 
ανταποκριτές. 

Τα έργα προέρχονται από τις συλλογές του Ναυτικού 
Μουσείου της Ελλάδος, της Βουλής των Ελλήνων, 
της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών και Πειραιά, 
της Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ του Μετσόβου, του 
Πολεμικού Μουσείου, του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Ναυτικού 
Μουσείου Τέχνης και Παράδοσης "Αειναύτες" και 
ιδιωτών-συλλεκτών. 

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο ιστορικός τέχνης, 
καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών κος Μανόλης 
Βλάχος. Την έκθεση συνοδεύει κατάλογος με κείμενα 
των Ιωάννη Παλούμπη, Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. και του 
επιμελητή της έκθεσης Μανόλη Βλάχου.

Διάρκεια έκθεσης: 
5 Οκτωβρίου 2011 – 7 Ιανουαρίου 2012 
Ωράριο λειτουργίας: 
Τρίτη – Σάββατο, 9:00 – 14:00 

Ξεναγήσεις στην έκθεση  
«Το θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ (1911-2011). Ιστορία και Τέχνη.»
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ενημερωτικά

Συγκίνηση και ελπίδα στο  
18ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων της Παιδικής HELMEPA
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης από την απουσία του 
αείμνηστου Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπου-
λου αλλά και ελπίδας από τα ηχηρά περιβαλλοντικά 
μηνύματα των μικρών παιδιών, πραγματοποιήθηκε 
το 18ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του προγράμματος 
"Παιδική HELMEPA", την Παρασκευή 16 Δεκεμβρί-
ου 2011, που φιλοξένησε και πάλι η Costamare 
Shipping, εταιρεία μέλος της HELMEPA. 

Τα δεκαπέντε παιδιά-μέλη του Συμβουλίου για το 2012, ηλικίας 5 – 
13 ετών, από όλη την Ελλάδα που εκπροσωπούν τα 4.270 παιδιά 
του προγράμματος της περσινής χρονιάς εξέλεξαν την Αλεξάνδρα 
Μενδώνη (12 ετών) από τη Χίο ως Πρόεδρο, την Παναγιώτα Κλαρ-
νετσή (11 ετών) από τον Εξαπλάτανο Πέλλας ως Αντιπρόεδρο και την 
Ραλλού Δημητρούλια (5 ετών) από την Καλαμάτα ως Γραμματέα. Το 
Συμβούλιο εμπλούτισε με τις εμπειρίες της η 15χρονη Ιωάννα Δημο-
πούλου, εκπροσωπώντας την Ομάδα Ναυτίλων της HELMEPA από 
το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Καλαμάτας με πλούσια δράση στην περσινή σχολική χρονιά. 

Το Συμβούλιο Αντιπροσώπων αντάλλαξε εμπειρίες, συζήτησε προτά-
σεις και κατέληξε στο παρακάτω Ψήφισμα με αποδέκτες την κοινωνία 
των μεγάλων στη χώρα μας και όσους διαχειρίζονται την τύχη του 
περιβάλλοντός της:

«Θέλουμε να τονίσουμε ότι η φύση δίνει ζωή και όλοι εί-
μαστε κομμάτι της. Όπως εμείς τα παιδιά, είμαστε ευαισθη-
τοποιημένοι, πρέπει και εσείς οι μεγάλοι να ακολουθήσετε 
το παράδειγμά μας. Αν όλοι προσπαθήσουμε, ίσως κάτι 
πετύχουμε. Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τη γη μας.»

Παράλληλα με τη συνεδρίαση των παιδιών, οι 
συνοδοί γονείς, εθελοντές εκπαιδευτικοί και 
υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων των περι-
οχών που εκτελέστηκε το πρόγραμμα, παρακο-
λούθησαν παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης 
της "Παιδικής HELMEPA". 

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκ μέρους της 
οικογένειας Κωνσταντακόπουλου ο γιός του Κα-
πετάν Βασίλη, Αχιλλέας, ο Πρόεδρος του ΔΣ της 
HELMEPA, Δρ. Ι. Κούστας, ο Πρόεδρος του ΝΕΕ 
και Αντιπρόεδρος της HELMEPA, Δρ. Γ. Γράτσος, 
ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ, Δ. Λεμονίδης, ο 
Αναπληρωτής Ταμίας του ΔΣ, Μ. Δαλακούρας, το 
μέλος του ΔΣ, Πλοίαρχος Ι. Περαντινός, ο Γενικός 
Διευθυντής της εταιρείας Costamare, Δ. Μανός 
καθώς και εκπρόσωποι του ναυτιλιακού τύπου. 

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους, ο κ. 
Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, αναφέρθη-
κε στην ιδιαίτερη αγάπη του πατέρα του για την 
Παιδική HELMEPA, προσθέτοντας πως για την 
οικογένειά του και τον ίδιο είναι χαρά, τιμή και 
υποχρέωση η συνέχιση της υποστήριξης αυτού 

του σημαντικού παιδικού προγράμματος. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της HELMEPA, σημείωσε ότι ο Καπε-
τάν Βασίλης πίστευε βαθιά ότι το μέλλον μπορεί να βελτιωθεί με την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων μέσα από το πρόγραμμα 
"Παιδική HELMEPA". 

Στη συνέχεια ο Dr. Francesco Civili, Συντονιστής του προγράμματος 
MED POL του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης/Περιβαλλοντικό Πρό-
γραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), σε άπταιστα Ελληνικά, 
παρουσίασε συνοπτικά τις περιβαλλοντικές απειλές της Μεσογείου, τη 
διακρατική συνεργασία για την προστασία της, τη σημερινή κατάσταση 
και τις προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ανέφερε τη συμβολή της 
HELMEPA στο έργο του UNEP/MAP και επαίνεσε τις προσπάθειες και 
δράσεις της ένωσης για την ανάπτυξη και την τόνωση του σεβασμού 
προς το περιβάλλον. Στον Dr. Civili, ο Πρόεδρος επέδωσε το θυρεό 
της ένωσης σε αναγνώριση του έργου του για το περιβάλλον και τη 
μακρόχρονη συνεργασία του με τη HELMEPA.

Ακολούθησε η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του προγράμμα-
τος μέσα από ορόσημα που σημάδεψαν την πορεία του. Εκπαιδευτικοί 
από διάφορα μέρη της Ελλάδος τόνισαν με παρεμβάσεις τους την 
απήχηση που έχει το πρόγραμμα στα ίδια τα παιδιά και ευχαρίστησαν 
τη HELMEPA που τους προσφέρει αυτό το 'εργαλείο' για την περιβαλ-
λοντική ενημέρωση. Η 5χρονη Ραλλού, Γραμματέας του νέου Συμβου-
λίου Αντιπροσώπων, συμπλήρωσε την παρουσίαση απαγγέλλοντας 
ποίημα σχετικό με την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να εισακουστούν 
από τους μεγαλύτερους. 

Στο γεύμα που παρέθεσε η Costamare, τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη 
της HELMEPA είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν προτάσεις εκπαι-
δευτικών και γονέων για την επέκταση του προγράμματος και των 
δράσεών του. Για τους φιλοξενούμενους της, μικρούς και μεγάλους, η 
HELMEPA οργάνωσε επίσκεψη στο Ευγενίδιο Πλανητάριο, όπου παρα-
κολούθησαν ψηφιακή προβολή με θέμα "Το Άστρο της Ημέρας".
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Βράβευση της HELMEPA  
από το Lloyd’s List
Για τη διαχρονική συμβολή της στην προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφαλή λειτουργία 
των πλοίων, απονεμήθηκε στη HELMEPA, το βραβείο 
“Achievement in Safety or Environmental Pro-
tection” του Lloyd’s List Greek Shipping Awards 
2011, κατά τη διάρκεια λαμπρής τελετής που πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011. 

Το βραβείο αυτό, μερικούς μήνες πριν τη συμπλήρωση 30 ετών 
δημιουργικής δράσης της HELMEPA, αποτελεί μια ακόμα εμβληματική 
αναγνώριση των προσπαθειών της για την καλλιέργεια περιβαλλοντι-
κής συνείδησης μέσα στους κόλπους της Ελληνικής ναυτιλίας και της 
ευρύτερης κοινωνίας.

Η επίδοση του βραβείου έγινε από τον Α. Πουλοβασίλη, Regional 
Marine Manager for Europe, Middle East and Africa του Lloyd’s 
Register, μέλους της Ένωσης, στο Γενικό Διευθυντή της Δ. Μητσάτσο, 
ο οποίος, απευθυνόμενος στους περίπου 700 προσκεκλημένους στην 
εκδήλωση, τόνισε ότι η HELMEPA αντλεί δύναμη από την εθελοντική 
δέσμευση των μελών της. Ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα 
μέλη της HELMEPA, το Lloyd’s Register που υποστηρίζει τη διεύρυνση 

των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης σε μεγαλύτερες 
ηλικίες νέων στην Ελλάδα και την εταιρεία μέλος Costamare Shipping, 
σημαντικό αρωγό του προγράμματος "Παιδική HELMEPA", το οποίο στή-
ριξε από την αρχή ο αείμνηστος Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. 

Η HELMEPA συγχαίρει όλους τους νικητές των Βραβείων και 
ιδιαίτερα τα μέλη της:

•	 την εταιρεία Atlantic Bulk Carriers και το φορτηγό πλοίο της 
Desert Calm, μέλος της HELMEPA, που ανακηρύχθηκε Ship of the 
Year, 

•	 την εταιρεία Blue Star Ferries που ανακηρύχθηκε 
Passenger Line of the Year, 

•	 την εταιρεία Laskaridis Shipping που ανακηρύχθηκε Dry 
Cargo Company of the Year,

•	 την εταιρεία Minerva Marine που ανακηρύχθηκε Tanker 
Company of the Year, 

•	 τον Πλοίαρχο Σ. Περιστεράκη του επιβατηγού πλοίου Άρτε-
μις του εταιρικού μέλους ANEK Lines, που έλαβε το Βραβείο 
Seafarer of the Year, και 

•	 τον Σ. Χατζηγρηγόρη, Managing Director της εταιρείας μέ-
λους Μaran Tankers Management που έλαβε το Technical 
Achievement Award. 
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ενημερωτικά

2° INTERNATIONAL ITALO-HELLENIC FRIENDSHIP SAILING RACE 2012 

Ξεκίνησε η προετοιμασία του δεύτερου γύρου 2012 του διεθνούς 
ιστιοπλοϊκού αγώνα “Italo-Hellenic Friendship Sailing Race” που θα 
εξελιχθεί στο νοτιο-ανατολικό Αιγαίο. 

Ο Έλληνο-Ιταλικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑIAL και ο Ναυτικός Όμιλος 
Λέρου, συνδιοργανωτές του αγώνα, ζητήσανε την συνεργασία του Δήμου και 
του Λιμεναρχείου της Λέρου, καθώς και του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης. 

Όπως και για τον προηγούμενο αγώνα, προωθήθηκε η αιγίδα της Ιταλικής 
Πρεσβείας στην Αθήνα και του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Του-
ρισμού, και ο αγώνας θα εγγραφεί στο επίσημο ημερολόγιο της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

Στους υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι της Ρώμης 
(CVF) , της Καλύμνου και του Bodrum, η ΔΗΚΕΠΠΟΛ-ΔημοςΛερου, το Πνευ-
ματικό Κέντρο Πάτμου, ο Μορφωτικός Σύλλογος "Άρτεμις" της Λέρου και το 
διαφημιστικό γραφείο ALPHAMAR. 

Ο περσινός αγώνας ολοκληρώθηκε σημειώνοντας ένα σημαντικό 
αριθμό συμμετοχών με την παρουσία 19 σκαφών με επτά διαφορετικές 
σημαίες και 57 μέλη πληρώματος προερχόμενα από οκτώ χώρες και 
υπήρξε εκτενής αναφορά στο τεύχος του Ιουνίου των εφημερίδων "Λε-
ριακά Νέα" και "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος", περιοδικό του ΠΟΙΑΘ. 

Ο φετινός αγώνας προβλέπεται μεγαλύτερης διάρκειας και πιο μακρινής δια-
δρομής, θα εξελιχθεί σε τέσσερα σκέλη ανοικτής θάλασσας και έναν τελικό 
αγώνα στον κόλπο του Λακκιού. 

Θα ξεκινήσει από την Λέρο στις 26 Μάιου 2012 επισκεπτόμενος διαδοχικά 
την Πάτμο, Didim (Τουρκία) και Κάλυμνο, για 110 ν.μ. στο σύνολο, και θα 
καταλήξει στην Λέρο στις 3 Ιουνίου. 

Τα βραβεία προσφέρονται από τον Δήμο της Λέρου (“LEROS CUP”), από 
το Ναυτικό Όμιλο της Ρώμης (“CVF TROPHY”), και από την AIAL (“CARIAN 
TROPHY”). 

Ανάμεσα στις παράλληλες εκδηλώσεις, προβλέπεται μια συναυλία 
κλασσικής μουσικής στην τελετή έναρξης Σαββάτο 26 Μάιου, μια 
‘ιταλική βραδιά’ στην ευχαριστήριο τελετή αφιερωμένη στους χορηγούς 
Σαββάτο 2 Ιουνίου, καθώς και παραδοσιακές εκδηλώσεις στα διάφορα 
λιμάνια και στην τελική τελετή βράβευσης. 

Δελτίο Τύπου και η επίσημη προκήρυξη του αγώνα θα διανεμηθούν στα 
ιστιοπλοϊκά σκάφη που ξεχειμωνιάζουν στα Δωδεκάνησα και στις κοντινές 
τουρκικές ακτές, καθώς και σε ναυτικούς ομίλους της Ιταλίας, της Ελλάδας 
και της Τουρκίας. 

Επικοινωνία: aial.leros@gmail.com

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το
2ο CATAMARANS CUP INTERNATIONAL 
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο 
CATAMARANS CUP INTERNATIONAL το οποίο 
διοργάνωσε η ISTION Yachting από 22 έως 29 
Οκτωβρίου στον Αργοσαρωνικό. Το CATAMARANS 
CUP INTERNATIONAL ο οποίος διοργανώθηκε την προ-
ηγούμενη χρονιά, καταγράφεται ως ο πρώτος αγώνας 
με τη συμμετοχή καταμαράν κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Στον αγώνα συμμετείχαν 22 ιστιοπλοϊκά καταμαράν από 38 έως 
62 πόδια, με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες ιστιοπλόους 
από 21 συνολικά χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, Καναδά, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ολλανδία, 
Ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βενε-
ζουέλα, Ελβετία, Σουηδία, Αργεντινή, Βέλγιο, Ελλάδα).

Η τελετή έναρξης του αγώνα έλαβε χώρα στον Πόρο την 23η Οκτωβρί-
ου, σε ειδική τελετή υπό την αιγίδα του Δήμου Πόρου. Η εκκίνηση δόθηκε 
την επόμενη ημέρα για το πρώτο σκέλος του αγώνα στη διαδρομή Πόρος 
- Σπέτσες. Στις Σπέτσες τιμήθηκαν οι νικητές του πρώτου σκέλους του 
αγώνα και πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός ντυσίματος DRESS OFF! 
με τη συμμετοχή όλων των πληρωμάτων. 

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Οκτω-
βρίου από Σπέτσες προς Λεωνίδιο. Στο Λεωνίδιο πραγματοποιήθηκε ο 
διαγωνισμός COOK OFF! με αντικείμενο τη μαγειρική πάνω στο σκάφος, 
ενώ στη γιορτή που ακολούθησε ο Δήμαρχος Νότιας Κηνουρίας απένει-
με τα έπαθλα στους νικητές.

Το τρίτο σκέλος του αγώνα περιλάμβανε τη διαδρομή Λεωνίδιο-Δοκός. 

Στις 27 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε ο αγώνας έκλεισε στη Ύδρα με 

μεγάλη το διαγωνισμό φωτογραφίας SHOOT OFF! και την απονομή των 
επάθλων στους νικητές. Το πλήρωμα του σκάφους που κατετάγη πρώτο 
στη γενική κατάταξη κέρδισε το μεγάλο έπαθλο αξίας 5.000 ευρώ.

Την επόμενη και τελευταία ημέρα, τα σκάφη αναχώρησαν από την Ύδρα 
με προορισμό την Αθήνα, όπου όλα τα πληρώματα έδωσαν ραντεβού 
για την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη 2012 για το 3ο CATAMARANS 
CUP INTERNATIONAL!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ CATAMARANS CUP 
INTERNATIONAL 2011

1) STARLIGHT   PEDRO CAMBLOR  ESP

2) NIMOS   MACIEJ KOWIESKI  POL/ESP

3) IDEA   ALEX GOUVERIS  GBR/ITA/USA

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - SIDE EVENTS CATAMARANS CUP 
INTERNATIONAL 2010

COOK OFF!  NOVA C OSTAS CHIOTIS  FR/GR

DRESS OFF!  TWIN VELVET  FRANCESCO PORTA ITA

SHOOT OFF!  BOSANOVA  PRZEMYSLAW SKIBINSKI  PL

Όλες οι πληροφορίες για τον αγώνα βρίσκονται στην ιστοσελίδα  
www.catamaranscup.com

Διοργάνωση: ISTION Yachting, Αλκυόνης 2 & Λ.Ποσειδώνος 27, 
Παλαιό Φάληρο 17561,Τηλ. 2109811515, www.istion.com, email: 
charter@istion.com. Eπίσημοι Υποστηρικτές: Δήμος Νότιας Κηνουρίας, 
Δήμος Σπετσών, Δήμος Υδραίων, Δήμος Πόρου. Grand Prize Sponsor: 
Nova Catamaran. Χορηγοί επικοινωνίας: Zougla.gr & Plefsi.
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Paul Todd / Volvo Ocean Race

Boat Design
Volvo Open 70 – Ο Νέος Κανονισμός

Κατά την αναθεώρηση του κανο-
νισμού που διέπει το σχεδιασμό 
και την κατασκευή των νέων 
σκαφών Volvo Open 70, δόθηκε 
προσοχή στις βελτιώσεις και όχι 
στην ανασχεδίαση και τις ριζικές 
αλλαγές. Η κατανόηση των με-
γάλων δυνάμεων που παράγουν 
αυτές οι πανίσχυρες ιστιοπλοϊκές 
μηχανές, ειδικά στα πρύμα, ήταν το 
κύριο μέλημα των σχεδιαστών.

Σε μία προσπάθεια να ενθαρρυνθούν οι σχε-
διαστές ώστε να παράγουν σκάφη ιδιαίτερα 
αξιόπιστα και ανθεκτικά, το εύρος του απο-
δεκτού εκτοπίσματος αυξήθηκε στους 14.00 
με 14.50 τόνους, ενώ το μέγιστο βάρος του 
βολβού της καρίνας ετέθη στους 7.4 τόνους.

Όλα τα μπαλόνια επιτρέπεται να είναι τυλιγόμε-
να (furled), μία πρωτοβουλία που διευκολύνει 
το χειρισμό των πανιών από το πλήρωμα και 
θα μειώσει το κόστος για τις ομάδες. 

Τα νέα σκάφη:
Όσον αφορά τη δυναμική των σκαφών, το πλά-
τος είναι καθοριστικής σημασίας. Μεγαλύτερο 
πλάτος σημαίνει καλύτερη ροπή επαναφοράς 
(ευστάθεια σχήματος), αλλά και το μειονέκτημα 
της μεγαλύτερης οπισθέλκουσας (αντίστασης).

Με το συνδυασμό καρίνας και βολβού να έχει 
μέγιστο βάρος 7.4 τόνους και μέγιστο βύθισμα 
4.5 μέτρα, όπου η καρίνα μόνη της πρέπει 
να ζυγίζει μέχρι 1,900 κιλά, περιορίζεται η 
συμβολή της καρίνας στη γωνία επαναφοράς, 
κάνοντας έτσι το πλάτος ένα σημαντικότερο 
παράγοντα. 

Το σχήμα της γάστρας είναι επίσης πολύ 
σημαντικό.

«Οι επίπεδες επιφάνειες στην πρύμνη 
βοηθούν το πλανάρισμα, αλλά επίσης 
κρατούν και την πλώρη κάτω, με απο-
τέλεσμα το τιμόνεμα να είναι δύσκολο 
στις μεγάλες ταχύτητες» 
είπε ο Russell Bowler, της Farr Yacht Design, 
που σχεδίασε το σκάφος της Abu Dhabi 
Ocean Racing.

Η εξέλιξη στην εξαρτία είναι προφανής. 
Πολλές ομάδες έχουν υιοθετήσει εξαρ-
τία χωρίς πείρους, όπως το σκάφος της 
Telefόnica στον αγώνα του 2008-09. Με 
ταχύτητες που σπανίως πέφτουν κάτω από 
τους 10 κόμβους και γωνία φαινομένου ανέ-
μου που σπανίως έρχεται πρύμα, η αεροδυνα-
μική αντίσταση είναι πολύ σημαντική.

Γι αυτό λοιπόν η εξαρτία πρέπει να είναι αε-
ροδυναμική, καθαρή, ακόμα και στις λεπτο-
μέρειες, όπως οι ενώσεις, ή οι έξοδοι των 
μανταριών. 

Για τους λόγους αυτούς οι μοντέρνες εξαρτίες 
κατασκευάζονται από 
ανθρακονήματα, που είναι 
μεγάλης αντοχής με μικρό-
τερο όγκο και βάρος και 
με σχήμα που μπορεί να 
είναι ακόμα μικρότερο εκεί 
που δεν απαιτείται μεγάλη 
αντοχή. Για παράδειγμα τα 
άλμπουρα και οι μάτσες 
από ανθρακονήματα, είναι 
λεπτότερα στο τελείωμα 
και ενισχυμένα στα σημεία 
προσαρμογής. 

Ο κανονισμός του 2011-
12 έχει περιορίσει τα 
επιτρεπόμενα πανιά. 
Έτσι οι ομάδες πρέπει να 
προσαρμοστούν, προς 
όφελός τους βέβαια, αφού 
λιγότερα πανιά σημαί-
νει σημαντικά λιγότερο 
κόστος. 

Επίσης οι ομάδες θα 
έχουν τη δυνατότητα να 
έχουν μαζί τους περισσό-
τερα πανιά για όρτσα ή για 
πρύμα ανάλογα με το σκέ-
λος, αφήνοντας πίσω τα 
πανιά που θα χρειαστούν 
λιγότερο ή καθόλου. 

Οι ομάδες θα μπορούν 
να διαθέτουν 17 πανιά 

(έναντι 24 που είχαν στην προηγούμενη 
διοργάνωση) για όλο των αγώνα, συν δύο 
μπαλόνια αποκλειστικά για τους αγώνες In-
Port. Ο συνολικός αριθμός των πανιών μπορεί 
να φαίνεται μεγάλος, όμως οι απαιτήσεις κάθε 
σκέλους είναι αυξημένες.

Στη διοργάνωση του 2011-12 υπάρχουν 
περισσότερα μίλια όρτσα, αρκετά από αυτά 
σε περιοχές με ασθενείς ανέμους κι έτσι τα 
masthead code zero θα έχουν πλέον σημαντι-
κότερο ρόλο στη γκαρνταρόμπα των ομά-
δων. Με ταχύτητα αληθούς ανέμου 8.5 με 9 
κόμβους, τα σκάφη θα ξεπερνούν την ταχύτητα 
του ανέμου, στις 40 μοίρες γωνία (αληθούς 
ανέμου). Ταχύτητα 11 κόμβων με 9 κόμβους 
ένταση ανέμου είναι εφικτή. 

Παρόλο που κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει 
πόσα πανιά και τι πανιά θα διαθέτει, πρέπει 
να έχει τουλάχιστον από μία μαΐστρα, δύο 
φλόκους, τρία μπαλόνια (ένα εκ των οποίων 
fractional) και ένα staysail.
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ανοικτή θάλασσα

Το Χειμερινό Κύπελλο του 2011, που διορ-
γανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, περι-
λαμβάνει τους αγώνες Αγίου Γεωργίου, 
Οκτώ, Λαγουσών και Σαλαμίνος, σε ισά-
ριθμα Σαββατοκύριακα.

Αγίου Γεωργίου, Σάββατο 5 Νοεμβρίου
Τη διοργάνωση άνοιξε εφέτος ο Αγώνας του Αγίου Γεωργίου. Μάλι-
στα, οι συνθήκες ήταν ιδανικές, με αποτέλεσμα η διαδρομή, συνολι-
κής απόστασης 64 ναυτικών μιλίων, να περιλαμβάνει τον περίπλου 
του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην είσοδο του Σαρωνικού. 

Στον αγώνα έλαβαν μέρος 28 σκάφη, χωρισμένα σε δύο κατηγορίες, 
IRC και ORCi. Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά στις 12.00 το μεσημέρι, 
με τον καιρό να είναι πολύ ασταθής. Ενώ οι προγνώσεις συμφωνού-
σαν σε βορειοανατολικούς, στην περιοχή της εκκίνησης επικρατούσαν 
δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, ασθενείς, που δεν ξεπερνούσαν τους 
10 κόμβους. Τα σκάφη πήραν εκκίνηση έτσι και είχαν να επιλέξουν 
ανάμεσα σε πέλαγος και στεριές. Λόγω των συνθηκών, άλλοτε 
ευνοούνταν τα σκάφη που ταξίδευαν ανοιχτά και άλλοτε τα σκάφη που 
κρατιούνταν κοντά στην ακτή. 

Μετά τη Βουλιαγμένη όμως, το σκηνικό άλλαξε. Εμφανίστηκε ο 
βορειοανατολικός άνεμος, εντάσεως μέχρι 20 κόμβων, που αρχικά 
βοήθησε τα παράκτια σκάφη και αργότερα απλώθηκε σε όλη την 
περιοχή, κάνοντας τα σκάφη να ταξιδεύουν γρήγορα προς το νησί του 
Αγίου Γεωργίου.

Τα πρώτα σκάφη έφτασαν και γύρισαν το νησί με το φως της ημέ-
ρας, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, αφού φαίνονταν τα σημεία που το 
βουνό έκοβε τον αέρα και τα σημεία που κατέβαιναν σπιλιάδες. Στην 
επιστροφή, οι συνθήκες ήταν πολύ πιο σταθερές, με λίγες φάτσες 
στο Φάληρο. Τα σκάφη ταξίδευαν αρχικά σε πιο ανοιχτή πλεύση, αλλά 
χρειάστηκαν λίγα τακ για να περάσουν τη γραμμή τερματισμού. 

Αποτελέσματα

Χειμερινό Κύπελλο 2011 ΝΟΕ

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας

ORCi

1) ARISTOFANI

2) MELX II - ΕΨΑ

3) VENTUS PORCELANA

IRC

1) GANT

2) JINETERA

3) PROVEZZA 5

Οκτώ, Κυριακή 13 Νοεμβρίου
Το δεύτερο μέρος του Χειμερινού Κυπέλλου, συνεχίστηκε με τον αγώ-
να Οκτώ, περίπλους Λαγούσας – Σταχτορόης, διαδρομή μήκους 35 
ναυτικών μιλίων. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 29 σκάφη, χωρισμένα σε 
τρεις κατηγορίες, IRC, ORCi και Club.

Τα μετεωρολογικά δελτία προειδοποιούσαν για ισχυρούς ανέμους 
στο Σαρωνικό, ενώ το πρωί το Λιμεναρχείο Πειραιά είχε εκδώσει 
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απαγορευτικό απόπλου ακόμα και μέχρι την Αίγινα. Όμως οι συνθήκες 
δεν έδειχναν τόσο άσχημες. Στην περιοχή έξω από το Μικρολίμανο, οι 
άνεμοι ήταν μέτριοι, ενώ στη Σαλαμίνα υπήρχαν ενδείξεις ότι η ένταση 
του ανέμου έφτανε τους 30 κόμβους. Όμως οι βόρειοι άνεμοι στο 
Σαρωνικό δεν συνοδεύονται από κύμα, με αποτέλεσμα οι πλεύσεις να 
είναι ασφαλέστερες και ταχύτερες. 

Η Επιτροπή Αγώνος του ΝΟΕ, έδειξε την υψηλή κλάση της και την 
εμπειρία της, αναμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή να αποφασίσει 
οριστικά για την επιβράχυνση ή μη του αγώνα. Μετά από εξέταση 
όλων των δεδομένων, αλλά κυρίως με γνώμονα την εμπειρία των 
πληρωμάτων που λάμβαναν μέρος, η Επιτροπή αποφάσισε να εκκι-
νήσει τον κανονικό αγώνα με την πλήρη διαδρομή. Η απόφαση αυτή 
αποδείχτηκε σωστή και χάρισε στους αγωνιζόμενους ώρες συναρπα-
στικής ιστιοπλοΐας και μοναδικών εμπειριών.

Το σκηνικό συνέθετε από το πρωί η συννεφιά, το ψιλόβροχο, το κρύο 
και η απειλή των ισχυρών ανέμων. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που φοβού-
νταν τις ζημιές στα σκάφη, ειδικά τώρα, την περίοδο της οικονομικής 
στενότητας. Ωστόσο, οι ιστιοπλόοι που λαμβάνουν μέρος στο χειμερι-
νό Κύπελλο είναι συνήθως έμπειροι και αποφασισμένοι.

Έτσι λοιπόν, στις 11.00 το πρωί δόθηκε η εκκίνηση για όλα τα σκάφη. 
Τα περισσότερα σκάφη έφυγαν κατευθείαν με τα μπαλόνια. Το Α2 ήταν 
οριακά λίγο για τις μέτριες συνθήκες της εκκίνησης, αλλά και οριακά 
πολύ για τις συνθήκες που ακολουθούσαν. Με μία ριπή, η ένταση του 
ανέμου ανέβηκε και παρέμεινε στους 20 κόμβους. Τα σκάφη άρχισαν να 
ταξιδεύουν όλο και πιο κλειστά και η ένταση του ανέμου ανέβαινε, όπως 
και τα επίπεδα αδρεναλίνης στα πληρώματα. Όσοι κράτησαν τα μπαλόνια 
μέχρι το τελικό broach ωφελήθηκαν. Ακολούθησαν τζένοες και jib top. 
Όταν η ένταση του ανέμου ανέβηκε κι άλλο, ξεπερνώντας τους 30 κόμ-
βους, τα job top έδιναν ταχύτητες καλύτερες από τα μπαλόνια.

Το BRAVE σύντομα αποχαιρέτησε τον υπόλοιπο στόλο κι έφυγε μπρο-

στά. Πετώντας στα κύματα ακολουθούσε το JINETERRA που κράτησε 
το fractional μπαλόνι όσο δεν πήγαινε άλλο και με άψογο τριμάρισμα 
και καταπληκτικό τιμόνι ανέβηκε σοφράνο και ταξίδευε άπιαστο. Οι 
συνθήκες όμως ήταν οριακές και μία ατυχία το καθυστέρησε. Πίσω 
του ήταν το PROVEZZA, το νέο FARR40 του Ελληνικού στόλου, το 
οποίο στα πλαναρίσματα έγραφε 16 κόμβους ταχύτητα και ξέφευγε 
μπροστά κατά δεκάδες μέτρα σε κάθε κύμα. Την προσοχή σαφώς τρα-
βούσε το BLUE PEARL που βρήκε τις ιδανικές συνθήκες του και με τη 
βοήθεια του Θοδωρή Τσουλφά βρισκόταν πότε δεύτερο και πότε τρίτο 
στη σειρά. Το ARISTOFANI από την άλλη, ήταν πάντα πολύ κοντά δεν 
άφηνε τα μεγάλα σκάφη να ξεφύγει από το οπτικό του πεδίο. Τα σκάφη 
καβατζάρανε τη Λαγούσα με προσοχή γιατί ο αέρας έκοβε κοντά στο 
νησί και σε σύντομο χρόνο έφτασαν και στη Σταχτορόη. Όπως πάντα, 
μέχρι να γίνει η κίνηση αλλαγής πλεύσης, το νησί είχε φύγει πίσω 
και τα σκάφη ταξίδευαν πλέον ανοιχτά όρτσα. Ο άνεμος ανέβαινε κι 
άλλο και ο στόλος συνάντησε τα 8 μποφόρ που έδιναν οι μετεωρολό-
γοι. Χωρίς μούδες και φλόκο 3 ή 4 ήταν αδύνατον να ταξιδέψουν. Τα 
σκάφη ήταν Over Powered με τα ρέλια κάτω από το νερό και μεγάλο 
εκπεσμό, οι μαΐστρες παίζανε και τα κύματα καβαλάγανε τα σπιράγια. 
Η κούρσα ήταν σύντομη και το τελευταίο σκέλος χρειαζόταν ιδιαίτερη 
προσοχή, λόγω των ισχυρών σπιλιάδων. Οι εντυπώσεις που άφησε ο 
αγώνας Οκτώ ήταν εξαιρετικές.

Αποτελέσματα

IRC

1) BRAVE

2) PROVEZZA 5

3) JINETERA

ORCi

1) ARISTOFANI

2) MELX II - ΕΨΑ

3) BANA BIOLETTA
  3 - LEXMARK3

Club

1) AETHRA

2) NAFSIKA

3) EVRIPIDIS
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ανοικτή θάλασσα

Λαγουσών, Κυριακή 20 Νοεμβρίου
Ο αγώνας των Λαγουσών έγινε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Στις 
11.45 δόθηκε η εκκίνηση, με μικρή καθυστέρηση λόγω του ασθενούς 
ανέμου. Η διεύθυνση του ήταν βόρεια, γενικά, γιατί οι αλλαγές και 
οι αυξομειώσεις ήταν συχνές. Τα σκάφη της κατηγορίας ORC Club 
έκαναν δική τους παράκτια διαδρομή και πήραν εκκίνηση στην ώρα 
τους, ενώ τα IRC και τα ORCi είχαν να αγωνιστούν σε τρίγωνο που 
κατέληγε σε όρτσα-πρύμα. Πολύ ωραία κούρσα με πολύ παιχνίδι τακτι-
κής και αποφάσεων. Ήδη φαινόταν από το πρωί ότι με τόσα γυρίσματα 
του καιρού θα υπήρχε και ένα ποσοστό συνδρομής της τύχης στα 
αποτελέσματα. Τελικά όσο περνούσε η ώρα ο καιρός γέμιζε, μέχρι που 
το μεσημέρι, ξαφνικά, έπεσε τελείως. Ο Θοδωρής Τσουλφάς με το 
ALPHABANK έκανε δικό του αγώνα, μόνος του μπροστά με μεγάλη 
διαφορά από τα σκάφη πίσω του. Η Επιτροπή Αγώνος πολύ σωστά και 
έγκαιρα έπιβράχυνε την κούρσα στο τελευταίο μπράτσο, αφού ο αέρας 
μπροστά είχε πέσει. Αλλά αφού το ALPHABANK είχε προλάβει να 
καβατζάρει την τελευταία σημαδούρα, δεν υπήρχε άλλη λύση παρά να 
κοπεί μόνο το τελευταίο σκέλος και ο τερματισμός να γίνει στα όρτσα 
αντί για τα πρύμα. Όταν ο άνεμος έπεσε τελείως, τα σκάφη έμειναν 
στον τόπο. Τελικά, στα IRC τερμάτισαν μόνο τρία με σειρά κατάταξης: 
PROVEZZA 5, JINETERA, BRAVE. Στα ORCi Α, μόνο το ALPHA 
BANK και το MELX II ΕΨΑ που έκανε επίσης φανταστική κούρσα. 
Στα ORCi Ν, τερμάτισαν μόνο τα VENTUS PORCELANA, NIRITIS και 
BLUE LINE. Στα ORC Club, κατάφεραν να τερματίσουν εντός ορίου 
τα ABSOLUT MELISSA, MANOULI TOO και HIMAIRA. Άρα σε κάθε 
κατηγορία μετά βίας τερμάτισε μία τριάδα. Ακούστηκαν παράπονα για 
τα όρια τερματισμού, όμως δεν έγινε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο 
από αυτό που προβλέπουν οι κανονισμοί, ενώ και η απόφαση της 
Επιτροπής να κόψει την κούρσα ήταν σωστή και έγκαιρη. 

Σαλαμίνος, Κυριακή 27 Νοεμβρίου
Ο αγώνας Σαλαμίνος έγινε την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, ολοκληρώνο-
ντας έτσι τους αγώνες του Χειμερινού Κυπέλλου ΝΟΕ για το 2011.

Στις 11.00 δόθηκε η εκκίνηση πρώτα για τα σκάφη της κατηγορίας 
ORC Club και ORCi-N, που έκαναν ένα μικρό offshore, από το Μικρολί-
μανο μέχρι τα Μερμήγκια, μετά σε τσαμαδούρα ανοιχτά της Πειραϊκής 
ακτής και τέλος τερματισμό πάλι στο Μικρολίμανο. 

Αμέσως μετά, η Επιτροπή έδωσε την εκκίνηση για τις κατηγορίες 
IRC και ORCi-A, τα πιο αγωνιστικά σκάφη, που έκαναν δύο ιστιοδρο-
μίες όρτσα – πρύμα. Ο άνεμος ήταν από τις 340 μοίρες, βόρειος-
βορειοδυτικός και με ένταση που ξεκίνησε από τους 12 κόμβους και 
έφτασε μέχρι τους 17. Οι συνθήκες ήταν αρκετά σταθερές ώστε να 
γίνουν δίκαιοι αγώνες, αλλά και αρκετά μεταβλητές ώστε να απαιτείται 
σημαντική τακτική και προσοχή στους χειρισμούς. Η έκβαση και των 
δύο ιστιοδρομιών παίχτηκε στις λεπτομέρειες και οι αγώνες κερδή-
θηκαν και χάθηκαν στα δευτερόλεπτα. Με τόσο καλές συνθήκες, οι 
ιστιοπλόοι δεν θα μπορούσαν να ευχηθούν για ένα καλύτερο κλείσιμο 
της σεζόν.

ORC Club

1) NAFSIKA

2) HIMAIRA

3) EVRIPIDIS

ORCi - A 

1) ARISTOFANI

2) ALSOUMA - 
 Allianz

3) ERYTOS II - 
 COSMOTE

ORCi - N 

1) OLKIS

2) NIRITIS

3) ERODIOS

IRC 

1) GANT

2) URSUS MINOR

3) JINETERA

Τα αποτελέσματα του Χειμερινού Κυπέλλου ΝΟΕ 
2011 ήταν τελικά τα εξής:

ORCi-A

1) MELX II - ΕΨΑ

2) ARISTOFANI

3) ALSOUMA - 
 Allianz

ORCi-N

1) VENTUS - 
 PORCELANA

2) TOMAHAWK

IRC

1) JINETERA

2) PROVEZZA 5

3) BRAVE

Club

1) NAFSIKA

2) AETHRA

3) ARIALE
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Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου έγινε ο 
τελευταίος αγώνας ιστιοπλοΐας ανοιχτής 
θάλασσας της χρονιάς του ΝΑΟΕΦ αλλά 
και γενικότερα της περιφέρειας Σαρωνι-
κού με ονομασία Κύπελλο Χριστουγέν-
νων 2011.

Οι δηλώσεις συμμετοχών έφτασαν τις 74 
σε όλες τις κατηγορίες, αλλά τελικά εκκί-
νησαν 64 σκάφη. 

Ο Ν.Α.Ο.Ε.Φ ευχαρίστησε τους φίλους ιστιο-
πλόους που τον τίμησαν για μία ακόμα φορά 
με την παρουσία τους και τη φιλία τους.

Όλα τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν 
στο φιλανθρωπικό σωματείο "Η Αγάπη 
Υπάρχει" του Μοσχάτου που φροντίζει 
άπορες οικογένειες, οι οποίες δυστυχώς 
όλο και πληθαίνουν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Overall

ORCi 

1) ERYTOS II - COSMOTE
 Σ.ΤΣΑΒΑΛΟΣ– Κ.ΜΑΝΘΟΣ  
 Ν.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2) PARALOS 
 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  
 Ν.Ο.Α.Θ

3) BANA BIOLETTA 
 ΣΥΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ

 IRC

1) URSUS MINOR ΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
 Ν.Ο.Ε.Φ

2) MUSUKO 
 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 Ν.Ο.Π.Φ

3) LAVORO-CIELO VENEZIA 
 ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
 Ν.Α.Ο.Ε.Φ

CLUB 

1) KAHLUA ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
 Ν.Ο.Τ.Κ

2) FILIRA ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
 Ι.Ο.Π ΔΕΗ

3) IOESSA ΛΙΟΓΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
 Ν.Α.Ο.Ε.Φ

ΚΛΑΣΕΙΣ

ORCi 1

1) ERYTOS II - COSMOTE 
 Σ.ΤΣΑΒΑΛΟΣ– Κ.ΜΑΝΘΟΣ  
 Ν.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2) PARALOS 
 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  
 Ν.Α.Ο.Θ

3) BANA BIOLETTA 
 ΣΥΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.Ο.Ι.Α.Θ

ORCi 2

1) DOCUMENTO 
 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 Ν.Α.Ο.Ε.Φ

2) IASON K  ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Δ. 
 Ν.Ο.Τ.Κ

3) ERODIOS 
 ΚΑΛΛΙΓΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ν.Ο.Τ.Κ

CLUB 1

1) FILIRA ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
 Ι.Ο.Π ΔΕΗ

2) AETHRA 
 ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
 Ι.Ο.Π 

3) NAFSIKA ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 
 Ν.Ο.Β

CLUB 2

1) IOESSA ΛΙΟΓΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 
 Ν.Α.Ο.Ε.ΦΙΛΙΑΣ

2) HIMAIRA ΠΛΟΥΜΙΔΑΚΗ ΛΙΛΙΑΝ 
 Ν.Ο.Τ.Κ

3) GLYKA 
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 Ν.Α.Ο.Ε.ΦΙΛΙΑΣ

CLUB 3

1) KAHLUA ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 
 Ν.Ο.Τ.Κ

2) ALCYON ΓΚΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 

3) AEGEAS I ΤΖΙΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 Ν.Α.Ο.Ε.ΦΙΛΙΑΣ

Κείμενο: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Κύπελλο Χριστουγέννων 2011
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Κείμενο: Κωνσταντίνος Τριγκώνης

Αλήθεια σκέφτηκε κανείς τι από τα δύο 
είναι καλύτερο; Το Volvo Ocean Race η το 
Americas Cup;

Παρακάτω θα προσπαθήσω να κάνω μια μικρή ανάλυση η οποία 
βασίζεται στη μικρή εμπειρία που είχα ως μέλος της Green Comm 
Racing στο AC και την προετοιμασία που κάναμε μαζί με τον Ντάνη 
για τον διάπλου του Αιγαίου ο οποίος ήταν θα έλεγα μικρογραφία ενός 
σκέλους από το VOR. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνω τη δική μας 
προσπάθεια με αυτήν των 6 σκαφών του VOR αλλά μη έχοντας ανάλο-
γη εμπειρία λέω να τολμήσω να κάνω μια σχετική σύγκριση.

Μιλάμε για δύο γεγονότα τα οποία ουσιαστικά προσεγγίζουν το άθλη-
μα τελείως διαφορετικά. Κατά μια έννοια είναι σαν να προσπαθείς να 
συγκρίνεις τα 100 μέτρα στον στίβο με τον μαραθώνιο. Καμιά σχέση 
θα μου πείτε. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός 
ότι και τα δύο έχουν βασικά κοινά στοιχεία.

Ένα από αυτά και το σημαντικότερο είναι ότι και τα δύο γίνονται στην 
θάλασσα όπως και το γεγονός ότι είναι δύο διαφορετικές εκφάνσεις 
του ίδιου αθλήματος. 

Άλλο κοινό στοιχείο είναι η στρατηγική (short term στο AC, long term 
στο VOR) και διάφορες άλλες τεχνικές λεπτομέριες. Από εκεί και πέρα 
το χάος. Χάος διότι σε γενικές γραμμές μοιάζουν αρκετά στην προε-
τοιμασία και οργάνωση τόσο του έμψυχου και άψυχου υλικού, αλλά 
διαφέρουν πάρα πολύ στη φιλοσοφία και τον τρόπο που προσεγγίζουν 
τους στόχους τους.

Στο AC όλα είναι στημένα για μια αγωνιστική ημέρα! Κυριολεκτώ. Και 
το υλικό και το πλήρωμα δοκιμάζονται καθημερινά στο μάξιμουμ. Οι 
ζημιές είναι στην ημερήσια διάταξη μιας και τα πληρώματα υπερβάλ-
λουν εαυτόν, θα τολμούσα να πω, προκαλούν την τύχη τους ασταμά-
τητα πιέζοντας τα σκάφη πέρα από τα όρια. Οι αφανείς ήρωες του AC 
είναι τα shore crew που πραγματικά έχουν ελάχιστο χρόνο ξεκούρα-
σης εν αντιθέσει με τα πληρώματα των σκαφών τα οποία στις καλές 
ομάδες απλά πηδάνε στο σκάφος και αγωνίζονται. Στο τέλος του 
αγώνα αφήνουν τη λίστα με το τι πρέπει να γίνει και πάνε για χαλάρω-
μα. Στο VOR κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι το 
πλήρωμα πρέπει να γνωρίζει απ έξω και ανακατωτά το σκάφος έτσι 
ώστε να μπορεί να επιδιορθώσει μια ζημιά κατά τη διάρκεια ενός σκέ-
λους. Στο AC ζημιά σημαίνει ότι έχασες την κούρσα. Απλά δεν υπάρχει 
χρόνος για recovery. Είναι και το format των αγώνων τέτοιο που δεν 
σου δίνει χρόνο για να κάνεις κάτι.Στο VOR πολλά θα εξαρτηθούν από 
την ικανότητα του πληρώματος να μπορέσει να επιδιορθώσει κάποια 
ζημιά κατά τη διάρκεια του αγώνα και φυσικά η σταθερά υψηλή απόδο-
ση του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Μια άλλη διαφορά που παρατήρησα είναι και η εν γένει συμπεριφορά 
των πληρωμάτων. Στο AC υπάρχει πως να το πω μια “γκλαμουριά”, 
ένας απόλυτος επαγγελματισμός που λέει ότι κάνω τη δουλειά μου 
όσο πιο καλά μπορώ και μετά συνεργάζομαι σε επίπεδο ομάδας. Το 

AC στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μονάδες και την προβολή τους. 
Στο VOR τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όταν ήμουν στο Cascais είχα την 
τύχη να φιλοξενηθώ για μια ημέρα στη βάση προετοιμασίας του Abu 
Dahbi Ocean Racing από τον παλιό φίλο, αντίπαλο από την εποχή 
που τρέχαμε 470, κυβερνήτη και CEO της ομάδας Ian Walker. Πέρα 
από το εντυπωσιακό θέαμα του σκάφους (ΑΖΑΑΜ) και της βάσης 
συνολικά, το πως συμπεριφερόταν το πλήρωμα ήταν αυτό το οποίο 
μου έκανε τεράστια εντύπωση. Λειτουργούσε σαν ένα σμάρι από μέ-
λισσες. Ο καθένας τη δουλειά του και όλοι μαζί συνολικά. Με μια λέξη 
δεμένοι. Και πως να μην είναι άλλωστε όταν όλοι τους γνωρίζουν ότι 
στον ωκεανό, στη δυσκολία, ο διπλανός τους θα τους βοηθήσει. Υπάρ-
χει εμπιστοσύνη. Μπορεί να τρέξεις έναν αγώνα 40 λεπτά σκεπτόμε-
νος την πάρτη σου. Σε έναν αγώνα γύρω από τον κόσμο αν συμπερι-
φερθείς έτσι μάλλον θα κατέβεις στο επόμενο λιμάνι. Ρωτώντας τον 
Ian πιο είναι το κλειδί της επιτυχίας σε ένα τέτοιο αγώνα μου απάντη-
σε: Το να προετοιμαστείς σωστά έτσι ώστε να αποφύγεις φθορές και 
αστοχίες υλικών, να γνωρίζεις μέχρι που να πιέσεις χωρίς να σπάσεις 
το σκάφος η να πάθεις κάποια ζημιά και η συνοχή του πληρώματος.
Φυσικά και μου ανέφερε πολλές τεχνικές λεπτομέριες όπως το να 
σχεδιάσεις ένα γρήγορο σκάφος, πανιά και διάφορα άλλα τεχνικά που 
έχουν να κάνουν με τη ναυτιλία, τις συνθήκες που θα συναντήσεις, την 
οργάνωση του σκάφους και του πληρώματος κ.λ.π.

Παρακολουθώντας τον αγώνα κατάλαβα γρήγορα τι εννοούσε βλέ-
ποντας το κατάρτι τους να πέφτει την πρώτη νύχτα. Αυτό όμως που 
πραγματικά θαυμάζω σε αυτές τις ομάδες είναι ο τρόπος που αντιμε-
τωπίζουν τις δυσκολίες. Ανεφοδιασμοί καταμεσής του Ατλαντικού μετά 
από ένα χαμένο κατάρτι (Puma Ocean Racing) αγώνες ενάντια στον 
χρόνο για να προλάβουν το επόμενο σκέλος. Εστιασμός στις λύσεις 
και όχι στα προβλήματα.Στο AC τα πληρώματα που είναι σε μικρές 
ομάδες κοιτάνε σε μεγάλο βαθμό πως θα πάνε σε μια μεγαλύτερη. 
Είναι τόσο έκδηλο αυτό. Στο VOR πάνε για τον αγώνα. Δεν δικαιολο-
γείται αλλοιώς η επιστροφή του Mike Sanderson (νικητή του προη-
γούμενου VOR) με ένα σκάφος προηγούμενης έκδοσης σαφέστατα 
πιο αργό από τα νέα σκάφη. Ίσως να φταίει ο ωκεανός που προσφέρει 
μοναδικές στιγμές βγάζοντας σε υπερθετικό βαθμό στα πληρώματα το 
ένστικτο της αυτοσυντήρησης κάνοντας το VOR κατά την άποψη μου 
τον πιο ολοκληρωμένο αγώνα σε όλα τα επίπεδα.

Θα μου πείτε ότι ξέχασα τη μεγαλύτερη διαφορά...Ότι στο AC τα σκάφη 
είναι πολύγαστρα και στο VOR monohull...Και τα δύο είναι σκάφη, 
παιδιά και πολύ γρήγορα μάλιστα!!!

Υ.Γ: Πολλά θα μπορούσαν μα ειπωθούν για το θέμα. Το συγκεκριμένο κείμενο 
εστιάζει σε μερικά από αυτά. Θα μπορούσα να γράφω μέρες για το θέμα αυτό 
και είμαι σίγουρος ότι εκεί έξω υπάρχουν πολλές άλλες απόψεις. Ίσως κάποια 
στιγμή να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε έναν διάλογο και να προσθέσουμε 
περισσότερα στο θέμα όπως τεχνικές λεπτομέριες και διάφορα άλλα στοιχεία.

άρθρο

AC vs VOR σημειώσατε...
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Gilles Martin-Raget / ACEA

Από τις 12 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου διήρκησε το America’s Cup 
World Series του Σαν Ντιέγκο. Οι προκαταρκτικές ιστιοδρομίες 
άνοιξαν τη διοργάνωση την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, με πολύ κα-
λές συνθήκες για ιστιοπλοΐα με τα συγκεκριμένα σκάφη. Ο άνεμος 
κυμαινόταν στους 10 κόμβους από δυτικές διευθύνσεις, ενώ η μέρα 
ήταν ζεστή και ηλιόλουστη. Πολύς κόσμος είχε συγκεντρωθεί στο 
America’s Cup Village για να παρακολουθήσει τα σκάφη να μάχονται 
μόλις μερικά μέτρα μακριά τους.

Η ομάδα των νεοζηλανδών, Emirates Team New Zealand, ήταν 
η τελευταία που έφτασε στον Σαν Ντιέγκο, την Παρασκευή, ενώ ο 
κυβερνήτης και αρχηγός της ομάδας Dean Barker δεν είχε αγωνιστεί 
ξανά στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν είχε καθόλου εμπειρία από τις 
τοπικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την ομάδα από την εξαι-
ρετική της απόδοση που την οδήγησε τελικά στην πρώτη της νίκη. Στις 
υπόλοιπες ιστιοδρομίες, ήταν πάντα μέσα στην τριάδα, με αποτέλεσμα 
να ολοκληρώσουν την ημέρα με 7 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο 
σκάφος, της ομάδας ORACLE Racing Spithill. Το Artemis Racing 
ήταν τρίτο με μόλις ένα βαθμό διαφορά.

Ανάμεσα στους νικητές της ημέρας η έκπληξη ήρθε από την China 
Team που κέρδισε για πρώτη φορά σε αγώνα του AC World Series.

Την Κυριακή, οι Γάλλοι κέρδισαν τις εντυπώσεις, με την ομάδα Aleph 
και το νέο κυβερνήτη Pierre Pennec στο τιμόνι, να παίρνει τη νίκη. 
Ακολούθησε και η Energy Team που έκανε μία άψογη ιστιοδρομία, 
κερδίζοντας με τη σειρά της την πρώτη της νίκη.

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, η γαλλική Energy Team αποδείχτηκε 
κορυφαία. Κέρδισε την τρίτη ιστιοδρομία, ενώ είχε ακόμα τρεις θέσεις 
μέσα στην πεντάδα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει τους απαραίτη-
τους πόντους για να τεθεί επικεφαλής στην κατάταξη. Ο νέος κυβερνή-
της της ομάδας, Yann Guichard, έφερε την ομάδα του μπροστά από 

τους νεοζηλανδούς με ένα βαθμό διαφορά, ενώ η ομάδα ORACLE 
Racing Spithill, παρόλο που φορτώθηκε με ποινές και κακές εκκινή-
σεις, κατάφερε τελικά με μεγάλη προσπάθεια να πάρει την τρίτη θέση.

Οι τρεις πρώτες ομάδες αυτές του προκριματικού γύρου, κέρδι-
σαν το εισιτήριο για τους ημιτελικούς. Οι υπόλοιπες έξι ομάδες 
αγωνίστηκαν μεταξύ τους στον επόμενο γύρο, σε φορμάτ νοκ-
άουτ, για να προκριθούν οι τέσσερις του επόμενου γύρου.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές, με ήλιο και ζέστη για την επο-
χή, με τον άνεμο να κυμαίνεται στους 9 με 3 κόμβους χωρίς κύμα, με 
αποτέλεσμα τα σκάφη να ταξιδεύουν με ταχύτητες 20 κόμβων. 

Μετά τους αγώνες οι ομάδες έκαναν επίδειξη των δυνατοτήτων των 
νέων σκαφών στους θεατές που παρακολουθούσαν εντυπωσιασμέ-
νοι. Στο λεγόμενο AC 500 Speed Trial, τα σκάφη προσπάθησαν 
να φτάσουν σε κορυφαίες ταχύτητες, λίγα μέτρα μακριά από 
την εξέδρα των θεατών. Η Emirates Team New Zealand, με την 
πρώτη προσπάθεια κατάφερε να κάνει την καλύτερη ταχύτητα στη 
διαδρομή των 500 μέτρων. Οι δύο ομάδες της ORACLE Racing, του 
Spithill και του Coutts, πήραν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η 
Artemis Racing ήταν τέταρτη.

Αποτελέσματα - Match Racing 

1) Energy Team

2) Emirates Team New Zealand

3) ORACLE Racing - Spithill

4) Artemis Racing

5) Team Korea

6) ORACLE Racing - Coutts

7) Green Comm Racing

8) ALEPH

9) China Team

διεθνή

America’s Cup World Series
Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ, 12-20 Νοεμβρίου 2011

Η επόμενη φάση 
του America’s Cup 
World Series, του 
παγκόσμιου σιρκουί 
που διεξάγεται σε 
διάφορες πόλεις του 
κόσμου, συνεχίστηκε 
στο Σαν Ντιέγκο 
της Αμερικής. Το 
America’s Cup World 
Series του 2011 ξε-
κίνησε τον Ιούνιο στο 
Νιούπορτ των ΗΠΑ, 
συνεχίστηκε στη 
Βενετία το Μάιο και τη 
Νάπολη τον Απρίλιο 
και έκλεισε τη χρονιά 
με το Σαν Ντιέγκο.
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Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, το Artemis Racing 
κατάφερε να περάσει στους ημιτελικούς του AC World Series Match 
Racing, ανακόπτοντας την πορεία της ομάδας Aleph. Το τελευταίο 
ματς μεταξύ τους, ήταν ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, όπου το 
Artemis Racing επικράτησε. Η μέρα ξημέρωσε με ομίχλη, η οποία 
ευτυχώς γρήγορα διαλύθηκε, αφήνοντας χώρο για ανέμους 7-10 
κόμβους, οι οποίοι κράτησαν μέχρι το απόγευμα.

Ο κυβερνήτης του Aleph, Pierre Pennec, αγωνίστηκε σε πέντε ματς, 
καταφέρνοντας μάλιστα να ανέβει από τις τελευταίες θέσεις στις πρώ-
τες. Στην πορεία του απέκλεισε την China Team, την Team Korea και 
την ORACLE Racing του Coutts, όμως στο τέλος η Aleph έχασε από 
τη σουηδική Artemis.

Το τελευταίο ματς της Aleph εναντίον της Artemis Racing ήταν δραμα-
τικό, αφού ο Pennec κατάφερε να ξεπεράσει την ποινή που χρεώθηκε 
και να περάσει μπροστά, όμως λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, 
η Επιτροπή Αγώνος αναγκάστηκε να ακυρώσει την ιστιοδρομία.

Έτσι η Artemis Racing μαζί με την Energy Team, την Emirates 
Team New Zealand και την ORACLE Racing του Spithill προκρί-
θηκαν στη φάση των ημιτελικών.

Μετά την ήττα της από την Aleph, η China Team έμεινε ένατη. Άλλες 
ομάδες που δεν προκρίθηκαν ήταν η Green Comm Racing, η Team 
Korea, η ORACLE Racing του Coutts και η Aleph, που αγωνίστηκαν το 
Σάββατο για τις θέσεις πέντε ως οκτώ. 

Την Παρασκευή έγιναν οι ημιτελικοί όπου προκρίθηκαν οι ομάδες 
με τρεις νίκες. Τα ματς ήταν Emirates Team New Zealand εναντίον 
ORACLE Racing του Spithill και Energy Team εναντίον Artemis Racing.

Και οι δύο ημιτελικοί, αν και είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, έληξαν γρήγορα 
με σκορ 2-0 για τους νικητές. Η ORACLE Racing του Spithill και η 
Energy Team πέρασαν στον τελικό του Match Racing. Το πρώτο ζευγάρι 
με την Emirates Team New Zealand και την ORACLE Racing του Spithill 
τράβηξε το ενδιαφέρον, λόγω των φαβορί. Το δεύτερο ζευγάρι με την 
Energy Team και την Artemis Racing είχε επίσης ενδιαφέρον, καθώς τα 
ματς ήταν αμφίρροπα μέχρι το τέλος. Η Energy Team πάλεψε και κατάφε-
ρε να προκριθεί στον τελικό που έγινε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου.

Ο καιρός κράτησε τα καλύτερά του για το κλείσιμο της διοργάνωσης. 
Με ριπές που έφταναν τους 20 κόμβους, οι τελευταίες και καθοριστι-
κές ιστιοδρομίες ήταν αν μη τι άλλο θεαματικές.

Η ORACLE Racing του Spithill, κατάφερε το Σάββατο 19 Νοεμ-
βρίου να κερδίσει του αγώνες Match Racing, ενώ την Κυριακή 
κέρδισε και το Fleet Racing, παίρνοντας το νταμπλ στο AC World 
Series, κάτι που καμία άλλη ομάδα δεν είχε καταφέρει μέχρι 
τώρα. Ο ίδιος ο Larry Ellison ήταν παρών στο σκάφος.

Στο ματς του τελικού του Fleet Racing η Emirates Team New 
Zealand έκανε την καλύτερη εκκίνηση και κατάφερε να κρατήσει την 
πρώτη θέση για αρκετή ώρα, υπό την απειλή βέβαια του Artemis 
Racing. Ωστόσο, το ORACLE Racing του Spithill στο τελευταίο σκέ-
λος, επέλεξε την καλύτερη πλευρά στο στίβο, ταξιδεύοντας με ταχύτη-
τες της τάξης των 25 κόμβων, προσπερνώντας τα σκάφη το ένας μετά 
το άλλο, για να τερματίσει πρώτο. Το Artemis Racing παραλίγο να πάθει 

ζημιά, αλλά τελικά σώθηκε, χάνοντας όμως πολύ πολύτιμο χρόνο.

Παράλληλα με τους αγώνες, διεξήχθη και το AC500 Speed Trial, 
δηλαδή οι προσπάθειες των ομάδων να κάνουν ρεκόρ ταχύτητας. 
Πρώτα προσπάθησε το Emirates Team New Zealand, όμως οι ομά-
δες ORACLE Racing πρώτα με τον Spithill και μετά με τον Darren 
Bundock στο τιμόνι της ORACLE Racing Coutts, κατέρριψαν τα 
ρεκόρ. Η ταχύτητα του Bundock έφτασε τους 26.87 κόμβους, 
πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση.

Αποτελέσματα Match Racing 

Αποτελέσματα Αγώνων Ταχύτητας  
AC 500 Speed Trials
Emirates Team New Zealand - 
  21.22 κόμβοι

ORACLE Racing Spithill - 
  21.10 κόμβοι

ORACLE Racing Coutts - 
  19.86 κόμβοι

Artemis Racing - 19.65 κόμβοι

Energy Team - 19.36 κόμβοι

Team Korea - 19.18 κόμβοι

China Team - 18.54 κόμβοι

ALEPH - 18.33 κόμβοι

Green Comm Racing - 
  17.91 κόμβοι

1) ORACLE Racing Spithill 

2) Energy Team

3) Emirates Team New Zealand

4) Artemis Racing

5) Aleph 

6) ORACLE Racing Coutts

7) Team Korea

8) Green Comm Racing

9) China Team 

1) ORACLE Racing Spithill 

2) Emirates Team New Zealand 

3) Energy Team 

4) Aleph 

5) Team Korea 

6) Artemis Racing 

7) China Team 

8) Green Comm Racing 

9) ORACLE Racing Coutts

Αποτελέσματα Fleet Racing 

Αποτελέσματα AC500 Speed Trial 
1) ORACLE Racing - Coutts - 
  26.87 κόμβοι 

2) ORACLE Racing - Spithill - 
  26.79 κόμβοι

3) Emirates Team New Zealand - 
  26.56 κόμβοι

4) Artemis Racing - 
  25.98 κόμβοι

5) Energy Team - 25.96 κόμβοι

6) China Team - 25.67 κόμβοι

7) ALEPH - 25.19 κόμβοι

8) Green Comm Racing - 
  24.74 κόμβοι

9) Team Korea - 24.30 κόμβοι
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Εφέτος διεξήχθη η 10η διοργάνωση του φημι-
σμένου αγώνα που γίνεται κάθε δύο χρόνια, 
με εκκίνηση από την Le Havre της Γαλλίας και 
προορισμό το Puerto Limon της Κόστα Ρίκα. 
Στον αγώνα έλαβαν μέρος συνολικά 36 ζευ-
γάρια, 13 στην κατηγορία IMOCA Open 60, 16 
στην Class 40 και 7 στην Multi 5.

Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στις 13.00 ήταν προγραμματισμένη 
η εκκίνηση και οι ιστιοπλόοι ανυπομονούσαν.

Όμως, μια σειρά από χαμηλά βαρομετρικά που περνούσαν τον Ατλα-
ντικό, ανησύχησαν τους διοργανωτές που δεν ήθελαν να ριψοκινδυ-
νεύσουν τον διάπλου του ωκεανού υπό τέτοιες συνθήκες. Έτσι, ανέβα-
λαν την εκκίνηση μέχρι την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου. 

Η απόφαση πάρθηκε μετά από σύσκεψη που είχαν όλοι οι κυβερνήτες 
και από τις τρεις κλάσεις, με τον διευθυντή του αγώνα Jean Maurel, 
παρόλο που ο καιρός στη βόρεια Γαλλία ήταν ιδανικός. Ωστόσο, για να 
μη δυσαρεστηθούν οι συγκεντρωμένοι θεατές, αποφασίστηκε να γίνει 
μία δοκιμαστική τοπική ιστιοδρομία 13 ναυτικών μιλίων. Ο άνεμος 
έφτανε μέχρι τους 12 κόμβους και ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, 

αφού τα σκάφη μπορούσαν να ταξιδεύουν με μεγάλες ταχύτητες. Στην 
κατηγορία IMOCA Open 60 την ιστιοδρομία κέρδισε το σκάφος Safran 
με τον Marc Guillemot και τον Yann Elies. Στην κατηγορία Multi 50, 
κέρδισαν ο Lionel Lemonchois και ο Matthieu Souben με το Prince 
de Bretagne. Στην κατηγορία των Class 40 κέρδισε το σκάφος 
Concise 2, με τον Sam Goodchild – τον νεαρότερο ιστιοπλόο του 
αγώνα – και τον Ned Collier Wakefield.

Παρόλο που η 10η διοργάνωση Transat Jacques Vabre καθυστέρησε 
να ξεκινήσει περίπου 50 ώρες, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στις 15.00, 
τα 35 ζευγάρια των ιστιοπλόων πήραν εκκίνηση. Οι ιστιοπλόοι ήταν 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν στην πορεία τους το χαμηλό βαρομετρικό 
που ανέβαλε την προγραμματισμένη εκκίνηση.

Ο ήλιος είχε πέσει όταν τα σκάφη βγήκαν από τον κόλπο, ταξιδεύοντας 
πρύμα και μπαίνοντας πλέον στους ρυθμούς ωκεανοπορίας. Για λίγες 
ώρες ακόμα είχαν να αντιμετωπίσουν την πυκνή κυκλοφορία και τις 
ζώνες διαχείρισης κυκλοφορίας, ενώ μετά θα είχαν τις αυξημένες 
εντάσεις ανέμου και το κύμα. Ο στόχος σε αυτά τα πρώτα μίλια ήταν να 
αποφύγουν τις ζημιές.

Στα πρώτα μίλια του αγώνα, επικεφαλής ήταν τα φαβορί της κάθε 
κλάσης. Ο τρεις φορές πρωταθλητής της κλάσης Multi50, Franck-
Yves Escoffier και ο Antoine Koch με το Crepes Whaou!, ο Nicolas 
Abiven με τον Loïck Peyron και ο Vincent Riou με τον Hugues 
Destremeau με το PRB ήταν καλύτερα στην IMOCA.

Transat Jacques Vabre
Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας

Φωτογραφίες: Ian Roman / Audi MedCup
διεθνή
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Δύο ώρες μετά την εκκίνηση, η θέση των σκαφών ήταν:

IMOCA Open 60 
1) PRB (Riou/Destremau) 
2) Virbac-Paprec3 (Dick/Beyou) 
3) Groupe Bel (De Pavant/Regniau) 

Class50 
1) Crepes Whaou ! (Escoffier/Koch) 
2) Actual (Le Blevec/Manuard) 
3) Maître Jacques (Fecquet/Escoffier)

Class40 
1) Aquarelle.com (Bestaven/Drouglazet) 
2) Comiris Pole Sante Elior (Bouchard/Berenger) 
3) Concise 2 (Collier Wakefield/Goodchild)

Μία ημέρα μετά την εκκίνηση, ο νικητής του φετινού Barcelona World 
Race, Jean-Pierre Dick, μαζί με το φετινό νικητή του Solitaire du 
Figaro, Jeremie Beyou, με το Virbac Paprec 3, ήταν επικεφαλής 
ενός γκρουπ τεσσάρων σκαφών IMOCA Open 60 που ταξίδευαν 
κοντά το ένα στο άλλο. Το Virbac-Paprec 3 ήταν περίπου ένα μίλι 
μπροστά από το PRB, ενώ τα τέσσερα σκάφη είχαν καθαρή οπτική 
επαφή μεταξύ τους. 

Το νεότευκτο MACIF του Francois Gabart ήταν τέταρτο στη σειρά, 
ενώ το Cheminees Poujoulat του Bernard Stamm, σχεδίασης Juan 
Kouyomdjian, κατάφερε από όγδοο να φτάσει πέμπτο. 

Ο Franck-Yves Escoffier και ο Antoine Koch με το Crepes Whaou! 
στην κατηγορία των Multi 50 είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από τον 
υπόλοιπο στόλο, ενώ στην Class 40 το Aquarelle.com του Yannick 
Bestaven και του Eric Drouglazet ήταν επικεφαλής, αλλά υπό την 
πίεση του Ned Collier-Wakefield και του Sam Goodchild που ακο-
λουθούσαν στενά με το Concise 2. Ο Collier-Wakefield και ο Goodchild 
είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από τα υπόλοιπα σκάφη, με διαφορά πε-
ρίπου 11 ναυτικών μιλίων, μία διαφορά όμως που σταδιακά μειωνόταν. 

Όσο η μέρα περνούσε, στόλος άρχισε να βρίσκει μπροστά του όλο και 
χειρότερο καιρό, κυρίως άγριες θάλασσες.

Πρώτα, ο Thierry Bouchard και ο Gilles Berenger ανακοίνωσαν ότι 
επιστρέφουν στη Γαλλία λόγω αποκόλλησης ενός μπουλμέ στο σκά-
φος τους (Comiris Pole Sante Elior). Εγκατάλειψη δήλωσε το Lecoq 
Cuisine από την κατηγορία Class 40 λόγω σοβαρής ζημιάς. Οι αδελ-
φοί Mabit με το Monopticien.com της κατηγορίας Multi 50 επίσης 
εγκατέλειψαν λόγω σπασμένου πηδαλίου, που προήλθε μάλλον μετά 
από σύγκρουση με επιπλέον αντικείμενο. Στην κατηγορία IMOCA Open 
60 το Banque Populaire έχασε το gennaker όταν έσπασε το μαντάρι 
του και βρέθηκε στο νερό, με αποτέλεσμα να σκιστεί. Στις 03.30 
ώρα UTC/GMT ξημερώματα Παρασκευής 4 Νοεμβρίου ο Arnaud 
Boissières επικοινώνησε με τη διοργάνωση για να ανακοινώσει ότι το 
Akena Vérandas (IMOCA Open 60) έχασε το άλμπουρό του, περίπου 
270 μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές της Βρετάνης.

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στις 12.18 ώρα UTC ο Tanguy de Lamotte 
και ο Eric Peron έχασαν την καρίνα του σκάφους Initiatives - Alex 
Olivier (κατηγορία Class 40) ενώ βρίσκονταν περίπου 450 ναυτικά 
μίλια δυτικά από τις ακτές της Λα Κορούνια της Ισπανίας. Το σκάφος 
ταξίδευε με περίπου 14 κόμβους ταχύτητα ενώ επικρατούσαν νότιοι 
άνεμοι εντάσεως 25 με 30 κόμβων και θαλασσοταραχή. Το Initiatives 
- Alex Olivier είχε μία μούδα και νούμερο τρία όταν το πλήρωμα 
άκουσε τον ήχο σπασίματος και το σκάφος έχασε τον έλεγχο. Ο De 
Lamotte και ο Peron μαϊνάρισαν την μεγίστη και το φλόκο και άφη-
σαν το σκάφος με ένα φλόκο θυέλλης. 

Οι δύο ιστιοπλόοι μπήκαν σε κατάσταση επιβίωσης, ειδοποίησαν τη 
διοργάνωση, φόρεσαν σωσίβια και ταξίδευαν με 7 κόμβους προς 
το κοντινότερο λιμάνι. Ωστόσο ο Tanguy de Lamotte ξεκαθάρισε 

ότι δεν εξέπεμψαν mayday και ότι –προς το παρόν- δεν χρειάζονται 
εξωτερική βοήθεια. 

Στο μεταξύ, τα σκάφη της κατηγορίας IMOCA Open 60 ετοιμάζονταν 
να μπουν στο χαμηλό βαρομετρικό που θα τους έφερνε ανέμους ως 
και 50 κόμβων. Πρώτοι στην κατηγορία ήταν ο Alex Thomson και ο 
Guillermo Altadil με το Hugo Boss. Περίπου 160 μίλια βορειοδυτικά 
βρισκόταν το Virbac-Paprec 3.

Κοντά στα μεσάνυχτα της Κυριακής περίπου 130 μίλια από τις Αζόρες, 
ενώ ο άνεμος κυμαινόταν στους 30 κόμβους, ο Bernard Stamm και 
ο Jean-Francois Cuzon από το Cheminees Poujoulat επικοινώνη-
σαν με τη διοργάνωση και το αρχηγείο της ομάδας τους στη στεριά για 
να τους πληροφορήσουν ότι το σκάφος έπαιρνε νερά. 

Η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή και ο Bernard Stamm και ο Jean 
Francois Cuzon χρειάστηκε να διασωθούν με ελικόπτερο από το 
Cheminees Poujoulat που βρισκόταν κοντά στις Αζόρες. Το πλήρωμα 
ενεργοποίησε το EPIRB όταν αντιλήφθηκε την εισροή και αμέσως ξε-
κίνησε η επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος. Το σκάφος παρέμεινε 
ακυβέρνητο μέχρι να φτάσει βοήθεια από το κοντινότερο λιμάνι για να 
το ρυμουλκήσει.

Ο Stamm περιγράφει τα γεγονότα «Διαπιστώσαμε το πρόβλημα νωρίς 
το βράδυ. Παρόλο που είχε πολύ αέρα, ταξιδεύαμε με 15 κόμβους 
πλαγιοδρομία, εξαιτίας του κύματος. Ετοιμαζόμασταν για δεύτερη μούδα. 
Κατέβηκα κάτω για να πάρω κάτι και διαπίστωσα ότι το σκάφος ήταν 
γεμάτο νερό. Εξετάσαμε όλα τα ενδεχόμενα πριν εκπέμψουμε σήμα 
κινδύνου, αλλά ότι κι αν θα κάναμε, δεν υπήρχε περίπτωση να μας πλη-
σιάσει εξωτερική βοήθεια, λόγω της κακής κατάστασης της θάλασσας. 
Να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε με τα πανιά ήταν αδύνατο, καθώς το 
σκάφος έβαζε νερά ταχύτατα. Καταλήξαμε ότι δεν ήταν ασφαλές να 
παραμείνουμε στο σκάφος κι έτσι ενεργοποιήσαμε το EPIRB.»

Η θαλασσοταραχή κατέστρεψε επίσης και το PRB του Vincent Riou ο 
οποίος αναγκάστηκε να καταφύγει προς το νησί Χόρτα των Αζορών. Ο Riou 
ανέφερε ότι έσπασε ο πλωριός μπουλμές και ότι θα χρειαστεί τριών ημε-
ρών δουλειά. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει τον αγώνα.

Ξημερώματα Τρίτης οι νεαροί βρετανοί Sam Goodchild και Ned 
Collier-Wakefield στο Concise 2 (Class 40) ανέφεραν ότι το σκάφος 
είχε αποκόλληση γάστρας και κατευθύνονταν προς τις Αζόρες. Έπρεπε 
να αλλάξουν την πορεία τους κατά 120 ναυτικά μίλια νοτιότερα. Οι δύο 
ιστιοπλόοι, 21 και 23 ετών, ήταν εκείνη τη στιγμή επικεφαλής της κλά-
σης τους. Ο καιρός είχε αρχίσει να καλμάρει, μετά τα τρία συνεχόμενα 
χαμηλά βαρομετρικά που βρέθηκαν στο δρόμο τους. 

Η εγκατάλειψη του Concise 2 είναι η πέμπτη στη σειρά, από τα 16 
σκάφη που πήραν εκκίνηση στην Class 40 και 13η συνολικά από τις 
35 συμμετοχές του αγώνα. 

Τα μεγάλα σκάφη των κατηγοριών IMOCA Open 60 και Multi 50 έδει-
χναν να είναι πλέον ασφαλή, αφού η κακοκαιρία είχε πια περάσει και 
τα σκάφη κατευθύνονταν νότια, προς τον ήλιο και την καλοκαιρία. 



24 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Στην κατηγορία IMOCA Open 60 επικεφαλής ήταν ο Jean Pierre 
Dick, δις νικητής του Transat Jacques Vabre. Απέμεναν ακόμα 
περίπου 3000 ναυτικά μίλια από τα 4730 συνολικά. Πίσω από τον 
Jean Pierre Dick και τον Jeremie Beyou, μόλις δώδεκα ναυτικά μίλια, 
ήταν ο Alex Thomson και ο Guillermo Altadill με το Hugo Boss, 
επιμένοντας σε βορειότερη πορεία που υπήρχε υψηλότερη πίεση.

Η επόμενη μέρα βρήκε τα σκάφη να έχουν ταξιδέψει ήδη περισσότε-
ρα από 2,000 ναυτικά μίλια, τα περισσότερα από αυτά δύσκολα. Το 
Virbac-Paprec 3 και το Hugo Boss βρέθηκαν πολύ κοντά, σε από-
σταση τριών ναυτικών μιλίων, ενώ ο υπόλοιπος στόλος ήταν περί-
που 350 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά. Οι καταιγίδες και οι ισχυροί 
άνεμοι είχαν πλέον δώσει τη θέση τους σε πιο ήπιο καιρό, ο οποίος 
ώρα με την ώρα βελτιωνόταν, καθώς τα σκάφη έμπαιναν σε νοτιότε-
ρους παραλλήλους. Οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για επισκευές και 
ανασυγκρότηση, όπως για παράδειγμα έκαναν ο Mike Golding και ο 
Bruno Dubois που βρήκαν την ευκαιρία να ανέβουν στο άλμπουρο 
του Gamesa να επισκευάσουν τα όργανα. 

Την Πέμπτη, ο στόλος είχε διανύσει ήδη το μισό της διαδρομής και τα 
εννέα σκάφη της κατηγορίας IMOCA Open 60 ταξίδευαν με τις καλύτε-
ρες δυνατές συνθήκες, στους αληγείς ανέμους. 

Οι ώρες και οι ημέρες κυλούσαν και οι στόλος ταξίδευε πλέον προς 
την Καραϊβική, στα τελευταία 1000 μίλια προς το Puerto Limon της 
Κόστα Ρίκα. Τα δύο πρώτα σκάφη του στόλου, το Virbac Paprec 
3 και το Hugo Boss της κατηγορίας IMOCA Open 60 συνέχιζαν να 
κάνουν το δικό τους αγώνα, αποσπασμένα από τα υπόλοιπα σκάφη 
του στόλου. Απόμεναν 500 μίλια μέχρι το σημείο στροφής στη Δομινι-
κανή Δημοκρατία και ήδη ο Jean Pierrer Dick και ο Jeremie Beyou 
είχαν 240 ναυτικά μίλια διαφορά από το επόμενο σκάφος, το Banque 
Populaire του Armel Le Cleac'h και του Christopher Pratt. 

Τα πρώτα δύο σκάφη είχαν διαφορά μεταξύ τους μόλις 40 ναυτικά μί-
λια, με το Hugo Boss του Alex Thomson και του Guillermo Alatadill να 
πιέζει για να περάσει μπροστά. Αν και σκάφος παλαιότερης σχεδίασης, 
η απόδοσή του ήταν εξίσου καλή, αν όχι καλύτερη, από τα άλλα σκάφη 
της κατηγορίας του.

Τη νύχτα, το Virbac-Paprec 3 πέρασε πρώτο το στενό Mona το πέρα-
σμα ανάμεσα στο Πόρτο Ρίκο και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Μέσα 
σε 24 ώρες, ο Jean Pierre Dick και ο Jérémie Beyou αύξησαν 
την απόστασή τους από το Hugo Boss του Alex Thomson και του 
Guillermo Altadill στα 82 ναυτικά μίλια. Τρίτο ήταν το Macif με μικρή 
διαφορά από το Banque 
Populaire και το Bureau 
Vallée.

Η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 
ήταν η μεγάλη ημέρα. Ειδικά 
για τον Jean Pierre Dick και 
τον Jeremie Beyou, που 
επιβεβαίωσαν τη φήμη τους, 
φέρνοντας το Virbac Paprec 
3 πρώτο στη γραμμή τερμα-
τισμού του Transat Jacques 
Vabre τις πρώτες πρωινές 
ώρες, στο Πουέρτο Λιμόν 
της Κόστα Ρίκα.

Ο Jean Pierre Dick ήταν επί-
σης ο νικητής του Barcelona 
World Race γύρω από τον 
κόσμο στις 4 Απριλίου 
την περασμένη άνοιξη, με 
συγκυβερνήτη τότε τον Loïc 
Peyron, ενώ ο Jeremie 
Beyou ήταν ο νικητής του 
Solitaire du Figaro που 
ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι.

Το δίδυμο πέτυχε και νέο ρεκόρ της διαδρομής από τη Χάβρη στο Που-
έρτο Λιμόν, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του 2009 κατά μία ώρα και επτά 
λεπτά, με συνολικό χρόνο 15 ημέρες, 18 ώρες και 54 δευτερόλεπτα.

Ο Βρετανός Alex Thomson και ο ισπανός Guillermo Altadill τερμάτισαν 
με το Hugo Boss την ίδια ημέρα το απόγευμα, στις 23.20 ώρα UTC, 
17.20 τοπική ώρα. Το Hugo Boss διένυσε την απόσταση των 4730 
μιλίων σε 16 ημέρες, 9 ώρες και 20 λεπτά με μέση ωριαία ταχύτητα 
12.03 κόμβους. Τερμάτισαν 15 ώρες, 4 πρώτα και 6 δεύτερα πίσω 
από το πρώτο σκάφος, το Virbac Paprec 3 του Jean Pierre Dick και 
του Jeremie Beyou.

Ο Francois Gabart και ο Christopher Pratt πήραν την τρίτη θέση στην 
κατηγορία IMOCA με το Banque Populaire, τερματίζοντας 5 ώρες και 
40 λεπτά πίσω από το Hugo Boss.

Μετά από σκληρή μάχη που κράτησε επτά ημέρες ανάμεσα στο 
Banque Populaire και το αδελφό σκάφος MACIF του Francois Gabart 
και του Christopher Pratt, το Banque Populaire κατάφερε να περάσει 
πρώτο τη γραμμή τερματισμού, με διαφορά μόλις 1 ώρα και 50 λεπτά.

Στην κατηγορία Multi 50, ο Yves Le Blevec και ο Samuel Manuard με 
το Actual πέρασαν τη γραμμή τερματισμού πρώτοι την Κυριακή 20 
Νοεμβρίου το πρωί, στις 07.07.43 ώρα UTC. Το σκάφος ταξίδευε για 
17 ημέρες, 17 ώρες, 07 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, με μέση θεωρη-
τική ταχύτητα 12.52 κόμβους. Στην πραγματικότητα, το σκάφος ταξίδε-
ψε 6508 ναυτικά μίλια με πραγματική μέση ταχύτητα 15.31 κόμβους.

Για τον Yves Le Blevec η νίκη αυτή ήταν πολύ σημαντική, αφού ο 
στόχος του αρχικά ήταν απλώς να τερματίσει. Δύο χρόνια πριν ο Le 
Blevec αναποδογύρισε την πρώτη νύχτα στον αγώνα Transat Jacques 
Vabre του 2009 ενώ ένα χρόνο πριν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
τον αγώνα Route du Rhum. Και λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε χάσει 
το άλμπουρο του σκάφους.

Για τα Class40, τα μικρότερα σκάφη της διοργάνωσης, ο αγώνας 
έληξε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, όταν ο Yannick Bestaven και ο Eric 
Drouglazet με το AQUARELLE.COM πέρασαν τη γραμμή τερματισμού 
στις 07.59.08 ώρα UTC/GMT. Ο χρόνος που χρειάστηκε το σκάφος 
για να τερματίσει ήταν 21 ημέρες 17 ώρες 59 λεπτά και 08 δευτε-
ρόλεπτα, ταξιδεύοντας με μέση ταχύτητα 9 κόμβων, για τη θεωρητική 
απόσταση των 4730 ναυτικών μιλίων του αγώνα. Στην πραγματικότη-
τα το σκάφος ταξίδεψε 5339 ναυτικά μίλια, με μέση ωριαία ταχύτητα 
10.23 κόμβους.

διεθνή



Κείμενο: Πλάτων Κεχαγιάς

Ο Κανάρης, η θάλασσα και οι ποιητές
Canaris! Canaris!  
nous t’ avons oublié!
	 V.	Hugo

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 190 ΧΡΟΝΩΝ ΑπΟ τηΝ πυΡπΟληΣη Στη ΧΙΟ
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η πρώτη πυρπόληση 
της Ελληνικής 
Επανάστασης.

η ανατίναξη του 
τουρκικού δικρότου 
«Μπεχτάς Καπτάν» την 
27η Μαίου 1821 από 
τον Ψαριανό Δημήτριο 
παπανικολή.

Ελαιογραφία 
Κωνσταντίνου Βολανάκη 
(Ναυτικό Μουσείο της 
Ελλάδος).

Η 
θάλασσα ενεργοποιεί τη φαντασία των 
ποιητών κι ακόμα περισσότερο οι ήρωες της 
θάλασσας. Γι αυτό και πολλοί ποιητές αφι-

έρωσαν σημαντικές δημιουργίες τους στον παγκό-
σμιας αναγνώρισης θαλασσινό ήρωα, τον Ψαριανό 
Κωνσταντή Κανάριο ή, με την απλούστευση που 
επικράτησε, Κανάρη.

Ο Κανάρης γεννήθηκε θαλασσινός. Στο μυαλό και την 
καρδιά του απ’ τα πρώτα χρόνια της ζωής του κυριάρ-
χησε η ακατανίκητη έλξη της θάλασσας.

Γεννήθηκε όμως φτωχός. Δεν ανήκε στις ψαριανές 
οικογένειες που είχαν δικά τους πλοία. Έτσι μπαρ-
κάρει από πολύ μικρός στο μικρό πλεούμενο ενός 
συγγενούς του, του Μπουρέκα. Ο Μπουρέκας πήγαινε 
ταξίδια στην Οδησσό για να φέρνει σιτάρι.

Στην Οδησσό ο Κανάρης γνώρισε μέλη της Φιλι-
κής Εταιρείας μα ήταν μικρός για να μυηθεί. Όμως 
η φλόγα της ελευθερίας τον έκαιγε. Η έναρξη του 
Αγώνα τον βρίσκει στα 30 χρόνια του. Χωρίς κανένα 
δισταγμό μπαίνει στον ψαριανό στόλο, στο στούρμο 
του Καπετάν Ν.Αποστόλη.

Ο Κανάρης ήξερε ότι ποτέ δεν θα κυβερνούσε ένα 
πλοίο. Τα πλοία του ψαριανού αλλά και γενικότερα 
του ελληνικού στόλου ήταν ιδιόκτητα και οι ιδιοκτήτες 
τους, που τα κυβερνούσαν οι ίδιοι, τα είχαν θέσει στη 
διάθεση του Αγώνα. Ποιο καράβι μπορούσε να κυ-
βερνήσει ο φτωχός Κωνσταντής; Τον οποίο μάλιστα 
οι προεστοί των Ψαρών φαίνεται πως τον έβλεπαν με 
δυσπιστία.

Παράλληλα με την επίγνωση ότι κανείς δεν θα του 
έδινε ένα καράβι για να πολεμήσει τον τουρκικό 
στόλο, ο Κανάρης έκανε νωρίς και μια άλλη σημαντι-
κή διαπίστωση. Τη διαπίστωση αυτή έκανε όταν στις 
27.5.1821 ο συμπατριώτης του Παπανικολής πλησί-
ασε με το πυρπολικό του την αμμουδιά της Ερεσσού, 
στη δυτική Λέσβο και έκαψε ένα τούρκικο δίκροτο, 
οπλισμένο με 74 κανόνια. Οι Τούρκοι, που μέχρι τότε 
είχαν πάρει αψήφιστα τα μικρά πλοία του ελληνικού 
στόλου, κυριολεκτικά κεραυνοβολήθηκαν ενώ το ηθι-
κό των Ελλήνων ναυτικών ανέβηκε κατακόρυφα. Κι 
ο Κανάρης είδε ότι ένα ταπεινό μπουρλότο μπορούσε 
να κάνει στον εχθρό μεγαλύτερη ζημιά από ένα με-
γάλο πλοίο, μπορούσε να ’ναι πιο επικίνδυνο από 74 
μεγάλα κανόνια.

Το μπουρλότο όμως χρειάζεται μπουρλοτιέρη. Ψυ-
χωμένο και ικανό στη θάλασσα. Θέλει πολλή τέχνη 
για να γλιστρήσεις ανάμεσα στα υπεροπλισμένα 
καράβια του εχθρού, χωρίς να γίνεις αντιληπτός, και 
αφάνταστο κουράγιο και ψυχραιμία για να κολλήσεις 
το μπουρλότο στο μεγάλο καράβι, να το ανάψεις και 
να φύγεις με μια βάρκα σώος, εσύ και το πλήρωμά 
σου. Ο Κανάρης είχε και ψυχή και απόλυτη γνώση της 
θάλασσας.

Κι έγινε μπουρλοτιέρης.

Η ευκαιρία ήρθε γρήγορα γι αυτόν. Τον Μάρτιο του 
1822 ο τουρκικός στόλος με ναύαρχο (Καπουδάν-
πασά) τον σκληρό Καρά-Αλή φθάνει στην επαναστα-
τημένη Χίο κι αποβιβάζει 7000 έμπειρους στρατι-



ώτες με εντολή να μην αφήσουν τίποτε όρθιο. Οι 
σφαγές της Χίου ξεσήκωσαν ως γνωστό την αγανά-
κτηση της δυτικής Ευρώπης. Ο Delacroix ζωγραφίζει 
τον γνωστό πίνακα και ο Victor Hugo γράφει ένα 
ποίημα που αρχίζει έτσι:

«Τούρκοι	περάσαν,	χαλασμός,		
	 θάνατος	πέρα	ως	πέρα.
Η	Χίος,	τ’	όμορφο	νησί		
	 μαύρη	απομένει	ξέρα…»

 (Μτφρ.Κωστή Παλαμά)

Τις βαρβαρότητες των ανδρών 
του Καρά-Αλή στη Χίο περιγρά-
φει ανατριχιαστικά ο Ανδρέας 
Κάλβος τα «Ηφαίστειά» του.

	 	

	 «Στάζουσι	τα	μαχαίρια	μας
	 από	το	αίμα	ακάθαρτον
	 των	χριστιανών	πριν	πήξη
	 ελάτε,	ελάτε	εις	νέον	
	 	 αίμα	ας	το	πλύνωμεν.

	 Ελάτε	να	ζεστάσωμεν
	 Τα	χέρια	μας	στα	σπλάγχνα
	 Όσων	θυσίας	προσφέρουσιν
	 Εις	τον	Σταυρόν	και	σέβονται	
	 	 Αγίων	εικόνας	…..»

Ο τουρκικός στόλος μένει στη Χίο ως τον Ιούνιο και 
οι άνδρες του Καρά-Αλή, που πίστωσαν στον εαυτό 
τους σαν νίκη τη σφαγή αμάχων, νοιώθουν περή-
φανοι. Το Ραμαζάνι έχει τελειώσει και στις 6 Ιουνίου 
1822 γιορτάζουν με φωταψίες και αλαλαγμούς πάνω 
στα καράβια, το Μπαϊράμι.

Ο ελληνικός στόλος αποφασίζει να δράσει με πυρ-
πολικά. Προσφέρονται ο Ψαριανός Κανάρης και ο 
Υδραίος Πιπίνος. Το επικίνδυνο εγχείρημα γίνεται τη 
νύχτα της 6ης Ιουνίου. Η νύχτα αυτή είναι ασέληνη. 

Ο Ανδρέας Κάλβος γράφει στα «Ηφαίστεια» (πυρπολικά).

 ….Να,	βλέπω,
	 ταχείαι,	ως	τ’	απλωμένα
	 πτερά	των	γερανών,
	 έρχονται,	δύο	κατάμαυροι	
	 	 τρομεραί	πρώραι….

	 Παύει	ως	τόσον	ο	κρότος	
	 των	μουσικών	οργάνων
	 τ’	αγαρηνά	τραγούδια
	 παύουν	και	τα	υπερήφανα	
	 	 βλάσφημα	μέτρα.

Η σφαγή της Χίου, Ευγένιος Ντελακρουά (Μουσείο 
Λούβρου,Παρίσι).

η πυρπόληση της τουρκικής 
ναυαρχίδος από τον Κωνστα-
ντίνο Κανάρη στις 6-7 Ιουνίου 
1822 στο λιμάνι της Χίου.

λιθογραφία εποχής (Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο).



	 ….Να	η	κραυγαί	και	ο	φόβος	
	 να	η	ταραχή	και	η	σύγχυσις·
	 από	παντού	σηκώνονται
	 και	απλώνουν	πολυάριθμα	
	 	 πανιά	να	φύγουν.

	 Στενόν,	στενόν	το	πέλαγος
	 ο	τρόμος	κάμνει,	πέφτει
	 ένα	καράβι	επάνω
	 εις	τ΄	άλλο	και	συντρίβονται·
	 	 πνίγονται	οι	ναύται.

Ο Κανάρης είχε ζυγώσει κατ́  ευθείαν τη ναυαρχίδα 
του Καρά-Αλή. Είδε μια μπουκαπόρτα κανονιού να 
έχει μείνει ανοιχτή. Εκεί σφήνωσε το μπαστούνι του 
μπουρλότου, το γάντζωσε ύστερα σταθερά με τα τεσ-
σαροχάλια κι έβαλε φωτιά. Η φωτιά μεταδίδεται στο 
καράβι, φθάνει γρήγορα στην μπαρουταποθήκη και 
το τινάζει στον αέρα. 2000 αξιωματικοί και ναύτες 
χάνονται. 

Ο ίδιος ο Καρά-Αλής, προσπαθώντας να μπει σε μια 
βάρκα για να φύγει, δέχεται στο κεφάλι ένα φλεγόμε-
νο μαδέρι και μένει στον τόπο.

Οι Τούρκοι με ηθικό στο ναδίρ, μαζεύουν τα πλοία 
τους όπως-όπως και φεύγουν για τα στενά του Ελλη-
σπόντου… Ο Κάλβος τελειώνει έτσι τα «ηφαίστεια»

	 Κανάρη!	Και	τα	σπήλαια
	 της	γης	εβόουν:	Κανάρη!
	 Και	των	αιώνων	τα	όργανα
	 ίσως	θέλει	αντηχήσουν	
	 	 πάντα	Κανάρη!

Όλη η Ευρώπη μιλούσε για τον 30χρονο Κανάρη, τον 
ψαριανό θρύλο. Στην ψυχή όμως του Κωνσταντή δεν 
υπήρχε χώρος για αλαζονεία. Μόνο η ελευθεριά του Γέ-
νους μετρούσε. Και στις 29 Οκτωβρίου του 1822 κάνει 
δεύτερη σοβαρή ζημιά στον τουρκικό στόλο.

Μετά την πανωλεθρία και τον θάνατο του Καρά-Αλή, 
ναύαρχος ορίζεται από την Υψηλή Πύλη ο Μεχμέτ 
Πασάς. Ο νέος ναύαρχος οδηγεί τον εντυπωσιακό του 

η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδος στη Χίο.
Ελαιογραφία Αριστοβούλη λοπρέστη, επεξεργασία 
Κωνσταντίνου Βολανάκη (Ναυτικό Μουσείο της 
Ελλάδος).

η καταστροφή του 
τουρκικού στόλου 
στη Χίο και ο θάνατος 
του Καρά Αλή.



στόλο με τα 84 πολεμικά, ανάμεσα στα οποία πολλά 
δίκροτα και φρεγάτες, στην περιοχή του Αργολικού 
κόλπου. Το Ναύπλιο πολιορκείται στενά απ’ τον Κολο-
κοτρώνη και, αν δεν ανεφοδιασθεί απ́  τον στόλο, θα 
παραδοθεί.

Τον Αργολικό κόλπο όπως φυλάγει ο μικρός ελληνι-
κός στόλος. Παρά την διαφορά δυνάμεων ο Μεχμέτ 
Πασάς, μη θέλοντας να υποστεί την τύχη του προκα-
τόχου του, δεν τολμά την αναμέτρηση. Αφήνει το Ναύ-
πλιο στην τύχη του και κατευθύνει το στόλο πρώτα 
στον κόλπο της Σούδας, στην Κρήτη, κι ύστερα, για να 
νοιώθει κοντά του την ασφάλεια των Δαρδανελίων, 
κατευθύνεται βόρεια και αγκυροβολεί μεταξύ Τενέ-
δου και Ασιατικής ακτής.

Είναι Οκτώβριος του 1822. Στις 29 Οκτωβρίου το 
βράδυ δύο πυρπολικά έρχονται απ́  τα Ψαρά. Το ένα 
με τον Κανάρη, το άλλο με τον επίσης Ψαριανό Γ. 
Βρατσάνο. Γλιστρούν ανάμεσα στον τουρκικό στό-
λο. Ο Βρατσάνος δεν στέκεται τυχερός. Προσπαθεί 
να κολλήσει το πυρπολικό του στη ναυαρχίδα, τα 
ρεύματα όμως το παρασύρουν μακριά. Ο Κανά-
ρης, επιτήδειος πάντα, κολλά το μπουρλότο του στο 
δίκροτο του Τούρκου αντιναυάρχου Ριάλα-Γεμισί. Το 
καράβι λαμπαδιάζει τόσο γρήγορα, που απ́  τους 800 
άνδρες του πληρώματός του ελάχιστοι σώζονται. Ο 
Μεχμέτ Πασάς τρομοκρατημένος κόβει τις άγκυρες 
και φεύγει άτακτα για τα στενά. Ένα απ’ τα πλοία του 
εξοκέλλει στην Τένεδο, ένα άλλο εγκαταλείπεται απ’ 
το πλήρωμα και παρασύρεται ακυβέρνητο απ́  τα 
ρεύματα μέχρι τον Tσεσμέ, ανατολικά της Χίου, όπου 
το μαζεύει το γαλλικό πολεμικό L’ Active. 

Ο Γάλλος ναύαρχος και ιστορικός Jurien de la 
Graviere γράφει γι’ αυτήν την επιτυχία: «Ο αλάθητος 
Κανάρης συγκίνησε τις καρδιές των ποιητών και οι 
ναυτικοί όλου του κόσμου τον θαυμάζουν. Μέσα με 
6 μήνες κατέστρεψε δύο δίκροτα και 3000 εχθρούς. 
Μόνο το όνομά του πλέον, έτρεπε τον τουρκικό στόλο 
σε άτακτη φυγή».

Ένας απ́  τους ποιητές που ύμνησε το κατόρθωμα του 
Κανάρη στην Τένεδο είναι και ο Γ. Στρατήγης, που στο 
ποίημά του «Ματρόζος», δίνει μια συγκλονιστική περι-
γραφή των κινδύνων που αντιμετώπισε ο Κανάρης σ’ 
εκείνη την περιπέτεια.

η ναυμαχία της τενέδου το 
1822 όπου Κανάρης και 
Βρατσάνος πυρπόλησαν τον 
τουρκικό στόλο.

η ναυμαχία της τενέδου σε γερμανική λιθογραφία.



Ο Λέκκας Ματρόζος, ένας απ́  τους Σπετσιώτες 
καπετανέους που έδωσαν τα πάντα για τον Αγώνα, 
βρίσκεται πάμπτωχος και γέρος, πενήντα χρόνια 
αργότερα, στις Σπέτσες. Ο Στρατήγης περιγράφει την 
ένδεια και το παράπονο του γέρου ήρωα:

«Ένας	Ματρόζος	δεν	μπορεί	να	κάνει	το	ζητιάνο,
μα	να	βαστάξω	δεν	μπορώ	της	πείνας	τον	καημό».

Ο Ματρόζος μαθαίνει πως ο Κανάρης έχει γίνει υπουρ-
γός Ναυτικών και παίρνει την απόφαση να πάει να τον 
βρει. Έξω απ’ το Υπουργείο Ναυτικών περιγράφεται η 
ακόλουθη, ενδιαφέρουσα σκηνή.

«Τι	θέλεις	γέροντα	εδώ;»	ρωτά	τον	Καπετάνο
στο	Υπουργείο	εμπροστά	ένα	θαλασσινός
ντυμένος	μέσα	στα	χρυσά.		
	 	 «Παιδί	μου,	είναι	απάνω
ο	Κωνσταντής;»	«Ποιος	Κωνασταντής;»		
	 	 «Αυτός…ο	Ψαριανός».
«Δεν	λεν	κανένα	Ψαριανό,	εδώ	είναι	Υπουργείο
να	ζητιανέψεις	πήγαινε	εις	το	πτωχοκομείο».
Ο	Γέρος	ανασήκωσε	το	κάτασπρο	κεφάλι
και	τα	μαλλιά	του	εσάλεψαν		
	 	 σαν	χαίτη	λιονταριού
και	με	σπιθόβολη	ματιά		
	 	 μέσ’	απ΄	τα	στήθια	βγάλει
με	στεναγμό	βαρύγνωμο	φωνή	παλικαριού:
«Αν	οι	ζητιάνοι	σαν	κι	εμέ		
	 	 δεν	έχυναν	το	αίμα,
οι	καπετάνιοι	σαν	κι	εσέ		
	 	 δεν	θα	φορούσαν	στέμμα».

Ο Κανάρης απόρησε με τη φασαρία, έσκυψε να δει τι 
τρέχει και μόλις είδε το γέροντα έστειλε τον υπασπι-
στή του να τον φέρει επάνω. Τον κάθισε δίπλα του 
στον καναπέ του σαλονιού.

«Ποιος	είσαι	καπετάνο	μου	και	ποιο	‘ναι		
	 	 το	νησί	σου»
ο	Ψαριανός	τον	ερωτά	με	τόνο	λυπηρό.
«Πενήντα	χρόνια,	μια	ζωή,	επέρασαν,	θυμήσου	
απ΄	της	χρυσής	μας	εποχής	εκείνης	τον	καιρό.
	 Μήπως	στη	Σάμο	ήσουνα	την	εποχή	εκείνη,
	 μήπως	στην	Αλεξάνδρεια,	στη	Χιό,		
	 	 στη	Μυτιλήνη;»


«Απ’	έξω	από	την	Τένεδο…πενήντα	πέντε	χρόνια
επέρασαν	απ΄	τη	στιγμή	εκείνη	σαν	φτερό.
Σαν	να	σε	βλέπω,	Κωνσταντή,		
	 	 δεν	θα	ξεχάσω	αιώνια…
ακόμα	στο	μπουρλότο	σου	επάνω	σε	θωρώ…
χρόνος	δεν	ήταν	που	έκαψες	στη	Χιό		
	 	 τη	Ναυαρχίδα
κι	ήταν	η	πρώτη	μου	φορά	εκείνη	που	σε	είδα.


Απ΄	έξω	από	την	Τένεδο,	θυμάσαι;	Μια	φρεγάδα
σ’	έβαλε	μπρος	μ’αράπικου	αλόγου	γρηγοράδα
μ’	οκτώ	βατσέλα	πίσω	της,	έμοιαζαν	περιστέρια
και	συ	γεράκι	γύρω	τους,	επάνω	στο	μπουρλότο,
που	την	κορβέτα	τίναξες	πρωτύτερα	στ’	αστέρια.
Σαν	δαίμονας	μες	στον	καπνό	γλιστρούσες	και		
	 	 στον	κρότο…	


Σε	καμαρώνω	από	μακρυά…	
	 	 Οι	ναύτες	κι	ο	λοστρόμος
με	ξόρκιζαν	να	φύγουμε,	τους	είχε	πιάσει	τρόμος,
γιατί	η	αρμάδα	ζύγωνε.	Απάνου	στο	τιμόνι
θάρρος	στους	ναύτες	σου	έδινες…	
	 	 Δεν	βάσταξε	η	καρδιά	μου…
Σε	μια	στιγμή	χανόσουνα,	σε	μια	στιγμή	και	μόνη…
Και	όρτσα!	μάϊνα	τα	πανιά!	φωνάζω		
	 	 στα	παιδιά	μου.


Στο	στρίψιμο	του	τιμονιού	μας	σίμωσες...	
	 	 μ’	αντάρα
ο	Τούρκος	κοντοζύγωνε,	η	μαύρη	μου	καμπάρα
αστροπελέκι	και	φωτιά	επάνω	του	ξερνούσε,
μα	σα	δελφίνι	γρήγορα	κι	εκείνος	επετούσε.
Οι	ναύτες	μου	εφώναξαν-τι	κάνεις	καπετάνο!
Κι	εγώ	τους	λέω:	τον	Ψαριανό	να	σώσω		
	 	 κι	ας	πεθάνω.


Και	σου	πετώ	τη	γούμενα	και	δένεις	το	μπουρλότο.
Κάνω	τιμόνι	δεξιά!	Το	φλογερό	το	χνώτο
Του	Τούρκου	θα	σε	βούλιαζε.	Θυμάσαι,	σου	φωνάζω
Πρώτος	απ΄	όλους	ν’	ανεβείς,		
	 	 μα	δεν	μ’	ακούς	και	αφήνεις
Άλλοι	ν’	ανεβούν….	Έσκυψα	κι	απ΄	τα	μαλλιά		
	 	 σ’	αδράζω
Και	σ΄	έσωσα	και	φύγαμε…		
	 	 Μα	δάκρυα	βλέπω	χύνεις!»


«Ματρόζε!	σύ;»	Ο	Κωνσταντής		
	 	 δακρύβρεχτος	φωνάζει
και	μες	στα	στήθη	τα	πλατειά	σφιχτά		
	 	 τον	αγκαλιάζει.
Κι	ενώ	οι	δυο	οι	γίγαντες	με	τα	λευκά	κεφάλια	
στ’	άσπρα	τους	γένια	δάκρυα	κυλούσαν		
	 	 σαν	κρυστάλλια,
δυο	κορφοβούνια	μοιάζανε	γεμάτα	από	χιόνι
όταν	του	ήλιου	η	ματιά	την	άνοιξη	το	λυώνει.

Οι επιτυχίες του Κανάρη επέβαλαν στην Υψηλή Πύλη 
αλλαγές τακτικής στη θάλασσα. Το 1823 οι Τούρ-
κοι παύουν να κατασκευάζουν μεγάλα πλοία, που 
τόσο ευάλωτα είχαν αποδειχθεί για τα πυρπολικά και 
προτιμούν τις πιο ευκίνητες φρεγάτες, ενώ παίρ-
νουν Γάλλους αξιωματικούς για να εκπαιδεύσουν 
τα ομολογουμένως όχι επιδέξια τουρκικά πληρώ-



ματα. Ναύαρχος ορίζεται ο Χοσρέφ Μεχμέτ Πασάς. 
Παράλληλα εξασφαλίζεται η εναντίον των Ελλήνων 
σύμπραξη και του αιγυπτιακού στόλου. Ο στόλος του 
Χοσρέφ το 1823 προβαίνει μόνο σε ανεφοδιασμό της 
Μεθώνης και της Κορώνης και σε κάποιες αγριότητες 
στην περιοχή της Καρύστου και του Θερμαϊκού, Στον 
Θερμαϊκό εμφανίζονται κάποια πυρπολικά υδραίικα 
και ψαριανά και ο Χοσρέφ, έντρομος, φεύγει για τον 
Ελλήσποντο.

Το 1824 οι Τούρκοι αποφασίζουν να τελειώνουν με 
τα Ψαρά, τη Σάμο και την Κάσσο. Και ο μεν αιγυπτια-
κός στόλος υπό την αρχηγία του βερβερίνου πειρατή 
Ισμαήλ Γιβραλτάρ, επιτίθεται τον Μάιο στην Κάσσο 
και την καταστρέφει. Ο δε Χοσρέφ μαζεύει τον στόλο 
στη Μυτιλήνη για να επιτεθεί στα Ψαρά. Ο ελληνικός 
στόλος, ελλείψει χρημάτων, δεν είναι ακόμη έτοιμος. 
Παρ’ όλα αυτά ο Κανάρης συμβουλεύει τους Ψαρια-
νούς να βγάλουν εναντίον του Χοσρέφ τα πυρπολικά 
που βρίσκονταν στο λιμάνι των Ψαρών, βέβαιος ότι 
ο Τούρκος ναύαρχος θα τρομοκρατηθεί και θα δώσει 
χρόνο στον ελληνικό στόλο να φθάσει. Φαίνεται όμως 
πως οι Ψαριανοί προύχοντες, παρά τις επιτυχίες του 
Κανάρη, διατηρούσαν ακόμα τη δυσπιστία τους προς 
τον ταπεινής καταγωγής Κωνσταντή. Και όχι μόνο δεν 
τον άκουσαν, παρά έβγαλαν από όλα τα πλεούμενα 
τα τιμόνια, ώστε όλοι ν́  αναγκασθούν να μείνουν στη 
στεριά και, μαζί με χίλιους μισθοφόρους που είχαν 
φέρει απ́  τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ν́  αντιμετω-
πίσουν τους Τούρκους.

Στις 20 Ιουνίου ο Χοσρέφ έρχεται ανενόχλητος απ́  
τη Μυτιλήνη, περικυκλώνει τα Ψαρά, αποβιβάζει 
7000 Τούρκους και , παρά την ηρωική αντίσταση των 
Ελλήνων, μετατρέπει τα Ψαρά σε «ολόμαυρη ράχη» 
κατά το κλασικό ποίημα Διονυσίου Σολωμού. 

Την περιφρόνηση των προυχόντων προς τις συμβου-
λές του Κανάρη αποδίδει δραματικά ο Αλέξανδρος 
Πάλλης στον «Κανάρη» του.

Κανάρης
Όλη	η	βουλή	των	προεστών,	στο	μώλο	συναγμένη,
είπε	πως	όξω	στη	στεριά	του	Τούρκους	θα	προσμένει.
	 	 Τότε	έβγαλα	το	φέσι
και	να	μιλήσω	θάρρεψα,	προβάλλοντας	στη	μέση:
-Τίποτα,	αρχόντοι,	δεν	φυλάει,	μονάχα	το	καράβι!
σα	μ’	άκουσε	ένα	απ’	τα	τρανά	καλπάκια	μας,	ανάβει
	 	 και	το	φαρμάκι	χύνει:
Ποιος	είναι	αυτός	και	πως	τον	λεν	που	συμβουλές		
	 	 μας	δίνει;
Να	τα	Ψαρά	πως	χάθηκαν.	Κι	εγώ	φωτιά	στο	χέρι
Πήρα	και	πέρα	τράβηξα,	κατά	της	Χίος	τα	μέρη.
Κι	είπα	από	κει	–	δε	βάσταξα	–	με	χείλη	πικραμένα:

	 	 Να	πως	με	λεν	εμένα!

Στην πραγματικότητα ο Κανάρης κι ο ελληνικός στό-
λος που ήρθε λίγο μετά, δεν τράβηξαν για τη Χίο αλλά 
για τη Σάμο. Στις 30 Ιουλίου ο στόλος του Χοσρέφ βρί-
σκεται στο στενό κανάλι μεταξύ Σάμου και Μυκάλης, 
τον Επταστάδιο πορθμό των αρχαίων. Λογαριάζει να 

η καταστροφή 
των Ψαρών.



αποβιβάσει στη Σάμο χιλιάδες Τούρκων που περιμέ-
νουν στην παραλία της Μυκάλης.

Όμως ο αρχηγός των Σαμίων Λυκούργος Λογοθέτης 
έχει έτοιμο τον καλογυμνασμένο τακτικό στρατό. Η 
πρώτη απόπειρα απόβασης ανατολικά του χωριού 
Τηγάνι (το σημερινό Πυθαγόρειο) πνίγεται στο αίμα. 
Εν τω μεταξύ ο Κανάρης καίει μια φρεγάτα με 54 
κανόνια, ενώ ο Υδραίος Γ. Βατικιώτης και ο Σπετσιώ-
της Λ. Ματρόζος άλλα δύο πλοία. Ο Χοσρέφ χάνει 
1000 ναύτες και 100 κανόνια. Και, καθώς ο ελληνι-
κός στόλος υπό τον Γ. Σαχτούρη του κλείνει το δρόμο 
προς το βοριά, φεύγει την 6η Αυγούστου προς την 
Κω. Στην περιοχή του Κόλπου του Γέροντα, νοτιοανα-
τολικά απ’ το Φαρμακονήσι, ο ελληνικός στόλος υπό 
τον Μιαούλη πια, καταναυμαχεί τον ενωμένο τουρκικό 
και αιγυπτιακό στόλο.

Ο Κανάρης έχει γίνει πια ένα είδος δαίμονα του θανά-
του για τους Τούρκους και ένα χέρι δίκαιας τιμωρίας 
των εχθρών για τους Έλληνες, ένα δισυπόστατο μυ-
θικό ον. Τον πελαγίσιο αυτόν Ιανό περιγράψει σ’ ένα 
σονέτο ο Κ.Γ. Καρυωτάκης.

	 Κανάρης
	 Κάποιοι	δαιμόνιοι
	 Τον	είχαν	στείλει.
	 Έγινε	αχείλι
	 κόσμου	που	επόνει.

	 (Ήρωες	χρόνοι!)
	 και	πως	εμίλη
	 μες	το	φυτίλι
	 με	το	τρομπόνι!

	 Το	πέρασμά	του
	 μήνυμα	κρύο
	 μαύρου	θανάτου!

	 Κι	είχε	το	θείο
	 χέρι,	που	φλόγα

	 κράταε	κι	ευλόγα.

Το 1825 ο Κανάρης πρωταγωνιστεί σ́  ένα παράτολ-
μο εγχείρημα: επιχειρεί να κάψει τον στόλο του Ιμπρα-
ήμ μέσα στη βάση του, στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 
Τον Ιούλιο δύο πολεμικά, με τον Εμμ. Τομπάζη και τον 
Αντ. Κριεζή, φεύγουν απ́  την Ύδρα, συνοδευόμενα 

τα ναυτικά κατορθώματα 
των Ελλήνων σε γαλλικό 
έντυπο της εποχής.



Κανάρης
Κανάρη	μου!	Κανάρη	μου!	Σ'έχουμε	λησμονήσει.
Καθώς	απ΄	τους	ηρωισμούς	καιρός	έχει	κυλήσει…
…Κάποια	στιγμή	κραυγάσαμε:	Ελλάδα	ηρωίδα,

Του	Δημοσθένη	Αθήνα	εσύ,	Σπάρτη	του	Λεωνίδα,
Κανάρη	μας	ημίθεε,	η	δόξα	η	αστραπή	σου

Το	πνεύμα	μας	πλημμύρισαν	κι	η	αποθέωσή	σου.
Κι	ύστερα	όλα	σώπασαν	και	άσχετες	με	σένα
Μέριμνες	πάνω	στο	χαρτί	εχάραζε	η	πέννα..

…Σε	λησμονήσαμε.	Όμως	συ	το	κύμα	έχεις	κοντά	σου
θαλασσινέ,	που	οι	άνεμοι	σπρώχνουν	το	πέρασμά	σου

σαν	το	σκαρί	σου	κυβερνάς	όρθιος	στο	τιμόνι
κι	ο	αποσπερίτης	στέκεται	και	εσένα	καμαρώνει…
…σου	μένει,	Έλληνα	τρανέ,	γαλάζια	η	θάλασσά	σου
οι	πελαγίσιοι	σου	αητοί	που	όλο	πετούν	κοντά	σου,

ο	ήλιος	σου	ο	λαμπερός	χειμώνα	καλοκαίρι
οι	ορίζοντες	οι	ήμεροι	και	το	γλυκό	αγέρι…

…όταν	το	πλοίο	σου	γλιστρά	σε	κύματα	αφρισμένα
περήφανο	που	περιπλέει	περγιάλια	δοξασμένα…

από τρία πυρπολικά (Κανάρης, Α.Θ.Βώκος και Εμμ. 
Μπούτης). Στις 29 φθάνουν στην Αλεξάνδρεια κι ο 
Κανάρης καταφέρνει να μπει με το πυρπολικό του στο 
λιμάνι όπου ελλιμενίζονται 60 αιγυπτιακά πολεμικά. 
Δυστυχώς ελλιμενίζονται και γαλλικά πολεμικά, που 
φρουρούν φορτηγά γεμάτα βαμβάκι για τη Μασσαλία. 
Απ́  το γαλλικό Μέλισσα αντιλαμβάνονται το πυρπολι-
κό κι αρχίζουν να πυροβολούν. Σαν δεύτερη κακο-
τυχία, ο αέρας πέφτει. Ο Κανάρης μη δεχόμενος να 
θυσιάσει έστω και έναν από το πλήρωμά του, βάζει 
φωτιά στο πυρπολικό και, κάτω πια από πυρά Γάλλων 
και Αιγυπτίων, βγάζει σώους τους ναύτες του απ’ το 
λιμάνι, ως τα πλοία του Τομπάζη και του Κριεζή. Οι Αι-
γύπτιοι τρομοκρατούνται απ’ το αναμμένο πυρπολικό 
που πλέει ελεύθερο ανάμεσα στα πλοία τους, μερικές 
βάρκες τους όμως καταφέρνουν να γαντζώσουν το 
πυρπολικό και να το απομακρύνουν. Ο ίδιος ο Γάλλος 
πλοίαρχος του Μέλισσα αναφέρει ότι αν κάποιο αιγυ-
πτιακό έπαιρνε φωτιά η αταξία και ο τρόμος θα ’διναν 
ευκαιρία και στα άλλα δύο πυρπολικά να μπουν στο 
λιμάνι και η καταστροφή θα ήταν απερίγραπτη. Παρ’ 
όλη την ατυχία, το εγχείρημα του Κανάρη κράτησε 
υψηλά το ηθικό του στόλου σε μια εποχή ατυχιών για 
τον Ελληνικό Αγώνα (έξοδος Μεσολογγίου, θάνατος 
Καραϊσκάκη, απεγνωσμένος αγώνας του Κολοκοτρώ-

νη για να κρατήσει τον Ιμπραήμ).

Ο Κανάρης έτρεφε μέσα του θαυμασμό για τους 
αρχαίους Έλληνες. Απόδειξη τα ονόματα που έδωσε 
στα παιδιά του. Παντρεμένος με τη Δέσποινα, κόρη 
του Ψαριανού αγωνιστή Μανιάτη, απέκτησε 6 γιους 
και μία κόρη, τη Μαρία, που δυστυχώς αρρώστησε και 
πέθανε νωρίς. Ο πρώτος του γιος πήρε το όνομα του 
αγίου προστάτη των θαλασσινών, Νικολάου. ΄Όλοι οι 
άλλοι πήραν ονόματα αρχαία: Θεμιστοκλής, Θρασύ-
βουλος, Μιλτιάδης, Λυκούργος και Αριστείδης. Είχε 
όμως ο μπουρλοτιέρης όνειρα και για τη σύγχρονη 
Ελλάδα και στήριξε πολλές ελπίδες στον Ιωάννη 
Καποδίστρια. Η δολοφονία του Καποδίστρια τον απο-
γοήτευσε πολύ κι αποσύρθηκε για να ιδιωτεύσει στη 
Σύρο, αποποιούμενος τη σύνταξη που του πρόσφερε 
ο Όθων. Είναι η εποχή που στη δυτική Ευρώπη δεν 
ασχολούνται πια με την Ελλάδα και τους ήρωές της. 
Κι όμως ο κορυφαίος λογοτέχνης V.Hugo δεν ξεχνά 
τον Κανάρη. Τον Οκτώβριο του 1832 δημοσιεύει ένα 
εκτεταμένο ποίημα αφιερωμένο σ́  αυτόν και την 
Ελλάδα. 

Παραθέτουμε μερικούς χαρακτηριστικούς στίχους 
απ́  το μεγάλο αυτό έργο του συγγραφέα των Αθλίων. 
(Ο υπογράφων, μη όντας ποιητής, ζητά επιείκεια για 
τη μετάφραση).

Όλγα Β. παπαδημάκη, προσωπογραφία του 
Κωνσταντίνου Κανάρη σε προχωρημένη 
ηλικία ως πρωθυπουργού της Ελλάδος, 
ελαιογραφία (Ναυτικό Μουσείο της 
Ελλάδος).



ΜΑΤΡΟΖΟΣ
 Γ. Στρατήγη

Ένας	Σπετσιώτης	γέροντας	σκυφτός	από	τα	χρόνια,
με	κάτασπρα	μακρυά	μαλλιά,	με	πύρινη	ματιά,
σαν	πλάτανος	θεόρατος	γυρμένος	απ΄	τα	χρόνια
περνούσε	πάνω	στο	νησί	τα	έρμα	γηρατειά.
Είν’	από	’κείνη	τη	γενιά	ο	γέρο	καπετάνος
που	ακόμα	και	στον	ύπνο	του	ετρόμαζε	ο	Σουλτάνος.

Είναι	από	κείνους	που	έχυσαν	το	αθάνατό	τους	αίμα,
από	τους	χίλιους	που	έβγαλες,	πατρίδα	μου	χρυσή
από	εκείνους	που	έβαλαν	στην	κεφαλή	σου	στέμμα
και	άγνωστοι	εσβύστηκαν	στο	δοξαστό	νησί.
Είχες	αστέρια	ολόλαμπρα	στον	ουρανό	σου	κι	άλλα,
μα	εκείνα	που	δεν	έλαμψαν	ήσανε	πιο	μεγάλα.

Αφού	έγραψαν	με	το	δαυλό	την	ιστορία	μόνοι,
χωρίς	γι΄	αυτούς	τους	ήρωες	μια	λέξη	αυτή	να	πει,
με	την	πληγή	των	για	σταυρό	κι	ατίμητο	γαλόνι,	

άλλοι	στα	δύχτια	γύρισαν	και	άλλοι	στο	κουπί.
Κι	οι	στολοκαύτες	των	Σπετσών,	τ’	ατρόμητα	λιοντάρια
στο	ακρογυάλι	έπιαναν	με	τις	βαρκούλες	ψάρια.

Ο	γέρος	μας	παράπονο	ποτέ	δεν	λέει	κανένα,	
μα	καπετάνους	σαν	ιδεί	μες	στα	βασιλικά	
εκείνους	πούχε	ναύτες	του,	με	μάτια	βουρκωμένα
εις	τα	παληά	του	εγύριζε	και	στα	πυρπολικά.
Και	ξαπλωμένος	δίπλα	μου	μου	έλεγε	στην	άμμο
πόσα	καράβια	έκαψε	στην	Τένεδο,	στη	Σάμο.

«Παιδί	μου	τώρα	γέρασα,	παιδί	μου	θ΄	αποθάνω»
Στο	τέλος	πάντα	μου	λεγε	με	αναστεναγμό
«Ένας	Ματρόζος	δεν	μπορεί	να	κάνει	το	ζητιάνο,
μα	να	βαστάξω	δεν	μπορώ	της	πείνας	τον	καϋμό.
Κλαίω	που	αφήνω	το	νησί:	θα	πάω	στην	Αθήνα
Πριν	πεθαμένο	μ’	εύρετε	μια	μέρα	από	την	πείνα».

«Μου	λεν	ο	Καπτα-Κωνσταντής	απ’	τα	Ψαρά	εκεί	πέρα
πως	υπουργός	εγίνηκε	μεγάλος	και	τρανός.

Ο Hugo ξεσηκώνει νέο ενδιαφέρον για τον Κανάρη 
στην Ευρώπη. Ο Όθων, παρ́  ότι δεν συμπαθεί τον 
Ψαριανό, πιεζόμενος απ’ την πανευρωπαϊκή του 
φήμη, του απονέμει τον βαθμό του Ναυάρχου. Το 
1862 ο Όθων του δίνει εντολή να σχηματίσει κυ-
βέρνηση. Όταν όμως ο Κανάρης του παρουσιάζει τα 
ονόματα των Υπουργών, ο Όθων διαφωνεί και δίνει 
την εντολή στο Γενναίο Κολοκοτρώνη. Με την έξω-
ση του Όθωνα ο Κανάρης πηγαίνει στη Δανία με το 
Βούλγαρη και τον Ρούφο για να προσφέρει το στέμμα 
στον πρίγκηπα Γεώργιο. Στην Κοπεγχάγη τόσο οι επί-
σημοι όσο και ο λαός του επιφυλάσσουν αποθεωτική 
υποδοχή!

Το 1864 τον βρίσκει πρωθυπουργό της Ελλάδας, 
Είναι όμως 73 χρονών, πολύ κουρασμένος. Έχει πια 
γιους ναυάρχους και πιστεύει ότι ο ίδιος πρέπει να 
αποσυρθεί. 

Αυτό κάνει. Περνά τα τελευταία χρόνια στο σπίτι του 
στην Κυψέλη.

Όμως η πατρίδα θα ζητήσει και πάλι τις υπηρεσίες του 
πρεσβύτη ναυάρχου. Το 1876 γίνεται ο ρωσοτουρκι-
κός πόλεμος. Με τη Ρωσία τελικώς να νικά, τον Τσάρο 
να είναι ανθέλληνας και να επιθυμεί τη Μεγάλη 

Βουλγαρία μέχρι το Αιγαίο, τον δε πρωθυπουργό 
της Αγγλίας Ντισραέλι να είναι φιλότουρκος, η κοινή 
γνώμη στην Ελλάδα στράφηκε πάλι στον θρυλικό 
Κανάρη. Ο Κανάρης, παρ’ ότι είχε υπερβεί το 85ο 
έτος της ηλικίας του δέχθηκε πάλι να αναλάβει την 
ευθύνη να γίνει πρωθυπουργός οικουμενικής κυβέρ-
νησης, να συμβιβάσει τις μικροκομματικές διαφορές 
και διαμάχες και να προετοιμάσει την Ελλάδα ακόμη 
και για ενδεχόμενο πόλεμο. Ο Γίγας όμως ήταν πια 
πολύ κουρασμένος. Δεν άντεξε την ένταση αυτή. Στις 
2 Σεπτεμβρίου του 1877 αφήνει τον κόσμο τούτο. Η 
ταφή του έγινε πάνδημη στο Ά  νεκροταφείο Αθηνών, 
όπου βρίσκεται ο τάφος του πάντα.

Οι παλιότεροι θυμόμαστε το σπίτι του στην Κυψέλη, 
όπου ο ναύαρχος πέρασε τα τελευταία του χρόνια. 
Στην αυλή υπήρχε ένα εκκλησάκι και ένα κυπαρίσ-
σι, που το είχε φυτέψει ο ίδιος. Όμως το σπίτι του 
μεγάλου θαλασσινού δεν άντεξε στη θύελλα της 
οικοδομικής δραστηριότητας στην Αθήνα του 1960. 
Το κυπαρίσσι κόπηκε, το σπίτι γκρεμίστηκε και στο 
χώρο του φύτρωσε μια πολυκατοικία! Για να δώσει 
δυστυχώς διαχρονική σημασία στον πρώτο στίχο του 
V.Hugo: «Canaris! Canaris! Nous t’ avons oublié!».



Κι	αν	θυμηθεί	πως	τη	ζωή	του	έσωσα	μια	μέρα
απ΄	έξω	από	την	Τένεδο,	μπορεί	ο	Ψαριανός
να	κάνει	τίποτε	για	με.	Ίσως	να	δώσει	κάτι
σε	κείνον	πούχε	τάλληρα	τη	στέρνα	του	γεμάτη».

Πέντε	έξη	μέρες	ύστερα	εμπήκε	στο	βαπόρι
Κι	κούμπιστος	περίλυπος	επάνω	στο	ραβδί,
Ως	που	στην	΄Υδρα	έφτασε,	εγύρισε	απ΄	την	πλώρη
Το	λατρευτό	του	το	νησί	ο	γέροντας	να	δει.
Και	σκύβοντας	στα	κύματα	δακρύβρεχτος	ερώτα
Πώς	φεύγει	τώρα	απ΄	το	νησί	και	πώς	ερχόταν	πρώτα.

«Τι	θέλεις	γέροντα	εδώ;»	ρωτά	τον	Καπετάνο
στο	Υπουργείο	εμπροστά	ένα	θαλασσινός
ντυμένος	μέσα	στα	χρυσά.	«Παιδί	μου,	είναι	απάνω
ο	Κωνσταντής;»	«Ποιος	Κωνασταντής;»		
	 «Αυτός…ο	Ψαριανός».
«Δεν	λεν	κανένα	Ψαριανό,	εδώ	είναι	Υπουργείο
να	ζητιανέψεις	πήγαινε	εις	το	πτωχοκομείο».

Ο	Γέρος	ανασήκωσε	το	κάτασπρο	κεφάλι
και	τα	μαλλιά	του	εσάλεψαν	σαν	χαίτη	λιονταριού
και	με	σπιθόβολη	ματιά	μέσ’	απ’	τα	στήθια	βγάλει
με	στεναγμό	βαρύγνωμο	φωνή	παλλικαριού:
«Αν	οι	ζητιάνοι	σαν	κι	εμέ	δεν	έχυναν	το	αίμα,
οι	καπετάνιοι	σαν	και	σε	δεν	θα	φορούσαν	στέμμα».

Και	ο	Κανάρης	που	άκουσε	την	ομιλία	κάτου
στο	παραθύρι	έσκυψε	να	δει	ποιος	τον	ζητεί
και,	μόλις	είδε	γέροντα,	λαχτάρησε	η	καρδιά	του
και	νάρθει	απάνω	έστειλε	με	τον	υπασπιστή.
Εβγήκε	απ΄	το	γραφείο	του	ο	ίδιος	ως	τη	σκάλα
κι	απάνω	εις	τον	καναπέ	τον	έβαλε	στη	σάλα.

Τον	κύταξε,	τα	μάτια	του	μες	στα	μακρυά	του	φρύδια
που	μοιάζανε	ωσάν	αητοί	κρυμένοι	στη	φωλιά,
εις	τον	Σπετσιώτη	εφάνηκαν	με	τη	φωτιά	την	ίδια
όταν	τα	εφώτιζε	ο	δαυλός,	στα	χρόνια	τα	παληά.
Κι	ένας	τον	άλλο	κύταζαν	στα	μάτια	οι	δυο	γέροι,
ο	δράκοντας	τον	γίγαντα,	ο	ήλιος	το	αστέρι.

«Δε	με	θυμάσαι	Κωνσταντή»	σε	λίγο	του	φωνάζει
«αγλήγορα	με	ξάχασες,	μα	σε	θυμούμαι	εγώ…».
«ποιος	τώλπιζε	να	δει	ποτέ»	ο	γέροντας	στενάζει
«τον	καπετάνο	ζήτουλα,	το	ναύτη	υπουργό».
Και	σκύβοντας	την	κεφαλή	στα	διάπλατά	του	στήθη
Τη	φτώχεια	του	εξέχασε,	τη	δόξα	του	εθυμήθη.

«Ποιος	είσαι	καπετάνο	μου	και	ποιο	‘ναι	το	νησί	σου»
ο	Ψαριανός	τον	ερωτά	με	τόνο	λυπηρό.

«Πενήντα	χρόνια,	μια	ζωή,	επέρασαν,	θυμήσου
απ’	της	χρυσής	μας	εποχής	εκείνης	τον	καιρό.
Μήπως	στη	Σάμο	ήσουνα	την	εποχή	εκείνη,
μήπως	στην	Αλεξάνδρεια,	στη	Χιό,	στη	Μυτιλήνη;»

«Απ’	έξω	από	την	Τένεδο…πενήντα	πέντε	χρόνια
επέρασαν	απ΄	τη	στιγμή	εκείνη	σαν	φτερό.
Σαν	να	σε	βλέπω,	Κωνσταντή,	δεν	θα	ξεχάσω	αιώνια…
ακόμα	στο	μπουρλότο	σου	επάνω	σε	θωρώ…
χρόνος	δεν	ήταν	που	έκαψες	στη	Χιό	τη	Ναυαρχίδα
κι	ήταν	η	πρώτη	μου	φορά	εκείνη	που	σε	είδα.

Απ΄	έξω	από	την	Τένεδο,	θυμάσαι;	Μια	φρεγάδα
Σ’	έβαλε	μπρος	μ’	αράπικου	αλόγου	γρηγοράδα
μ’	οκτώ	βατσέλα	πίσω	της,	έμοιαζαν	περιστέρια
και	συ	γεράκι	γύρω	τους,	επάνω	στο	μπουρλότο,
που	την	κορβέτα	τίναξες	πρωτύτερα	στ’	αστέρια.
Σαν	δαίμονας	μες	στον	καπνό	γλιστρούσες	και		
	 στον	κρότο…	

Σε	καμαρώνω	από	μακρυά…	Οι	ναύτες	κι	ο	λοστρόμος
με	ξόρκιζαν	να	φύγουμε,	τους	είχε	πιάσει	τρόμος,
γιατί	η	αρμάδα	ζύγωνε.	Απάνου	στο	τιμόνι
θάρρος	στους	ναύτες	σου	έδινες…	
	 Δεν	βάσταξε	η	καρδιά	μου…
Σε	μια	στιγμή	χανόσουνα,	σε	μια	στιγμή	και	μόνη…
Και	όρτσα!	μάϊνα	τα	πανιά!	φωνάζω	στα	παιδιά	μου.

Στο	στρίψιμο	του	τιμονιού	μας	σίμωσες..	μ’	αντάρα
ο	Τούρκος	κοντοζύγωνε,	η	μαύρη	μου	καμπάρα
αστροπελέκι	και	φωτιά	επάνω	του	ξερνούσε,
μα	σα	δελφίνι	γρήγορα	κι	εκείνος	επετούσε.
Οι	ναύτες	μου	εφώναξαν-τι	κάνεις	καπετάνο!
Κι	εγώ	τους	λέω:	τον	Ψαριανό	να	σώσω	κι	ας	πεθάνω.

Και	σου	πετώ	τη	γούμενα	και	δένεις	το	μπουρλότο.
κάνω	τιμόνι	δεξιά!	Το	φλογερό	το	χνώτο
του	Τούρκου	θα	σε	βούλιαζε.	Θυμάσαι,	σου	φωνάζω
πρώτος	απ΄	όλους	ν΄	ανεβείς,	μα	δεν	μ’	ακούς	και	αφήνεις
άλλοι	ν’	ανεβούν….	Έσκυψα	κι	απ’	τα	μαλλιά	σ’	αδράζω
και	σ’	έσωσα	και	φύγαμε…Μα	δάκρυα	βλέπω	χύνεις!»

«Ματρόζε!	σύ;»	Ο	Κωνσταντής	δακρύβρεχτος	φωνάζει
και	μες	στα	στήθη	τα	πλατειά	σφιχτά	τον	αγκαλιάζει.
Κι	ενώ	οι	δυο	οι	γίγαντες	με	τα	λευκά	κεφάλια	
στ΄	άσπρα	τους	γένια	δάκρυα	κυλούσαν	σαν	κρυστάλλια,
δυο	κορφοβούνια	μοιάζανε	γεμάτα	από	χιόνι

όταν	του	ήλιου	η	ματιά	την	άνοιξη	το	λυώνει.



α΄	 	
Χλωρά,	μοσχοβολούντα
νησία	του	Αιγαίου	πελάγους,
ευτυχισμένα	χώματα,
όπου	η	χαρά	κ΄	η	ειρήνη
πάντα	εκατοίκουν!	 	
	 	
β΄	
Τι	τα	θαυμάσια	εγίνηκαν	
κοράσια	σας,	οπ’	είχαν
ψυχήν	σαν	φλόγα,	χείλη
σα	δροσισμένα	ρόδα,
λαιμόν	σαν	γάλα;	 	
	 	
γ΄	
Στα	πλούσια	περιβόλια	σας
βασιλικός	και	κρίνοι
ματαίως	ανθίζουν,	έρημα,
ούτ’	ένα	χέρι	ευρίσκεται
να	τα	ποτίζη.	
	
δ΄	 	
Τα	δάση,	τα	λαγκάδια	σας,
όπου	η	φωναί	αντιβόουν
των	κυνηγών,	σιωπώσι,
σκύλοι	εκεί	τώρα	αδέσποτοι
μόνον	βαυίζουν

ε΄	 	
Ελεύθερα,	αχαλίνωτα	
μέσα	εις	τ’	αμπέλια	τρέχουν
τ’	άλογα,	και	εις	την	ράχην	τους
το	πνεύμα	των	ανέμων
κάθεται	μόνον.	 	
	
στ΄
Εις	τον	αιγιαλόν	
από	τα	ουράνια	σύγνεφα
αφόβως	καταβαίνουν	
κραυγάζοντες	οι	γλάροι
και	τα	γεράκια.	

ζ΄	 	
Βαθιά	εις	την	άμμον	βλέπω
χαραγμένα	πατήματα
ζώντων	παιδιών	και	ανθρώπων,

όμως	πού	είναι	οι	άνθρωποι,
πού	τα	παιδία;	 	
	
η΄	 	
Φρικτόν,	θλιβερόν	θέαμα
τριγύρω	μου	εξανοίγω,
ποίων	είναι	τα	σώματα
που	πλέουσ’	εις	το	κύμα;
ποίων	τα	κεφάλια;	 	
	 	
θ΄
Αυγεριναί	του	ηλίου
Ακτίνες	τι	προβαίνετε;
Τάχα	αγαπάει	να	βλέπη
έργα	ληστών	το	μάτι
των	ουρανίων;

ι΄
Δημιουργέ	του	κόσμου,
πατέρα	των	αθλίων
θνητών,	αν	Σύ	του	γένους	μας
όλου	ζητής	τον	θάνατον,
αν	Σύ	το	θέλης.	 	
	 	
ια΄
τα	γόνατά	μου	εμπρός	Σου,
να,	πέφτουν,	το	υπερήφανον
κεφάλι	μου,	που	αντίκρυ
των	βασιλέων	υψώνετο,
την	γην	εγγίζει

ιβ΄
Ιδού	ευλαβείς	οι	΄Ελληνες
σκύπτουσιν	όλοι,	πρόσταξε,
κ’	απάνω	μας	ας	πέσωσιν
η	φλόγες	της	οργής	Σου,
αν	Σύ	το	θέλης.

ιγ΄
Πλην	πολυέλεος	είσαι,
και	βοηθόν	Σε	κράζω…
Βλέπω,	βλέπω	εις	την	θάλασσαν
πετώμενον	τον	στόλον
αγρίων	βαρβάρων.

ιδ΄
Κύτταξε	πώς	ο	ήλιος
χρυσώνει	τα	πανιά	των,
κύτταξε	πώς	το	πέλαγος
από	σπαθιών	ακτίνας
τρέμον	αστράπτει.

ιε΄
Από	τας	πρύμνας	χύνεται,
γεμίζων	τον	αέρα
κρότος	μυρίων	κυμβάλων,
και	μέσα	από	τον	θόρυβον
ψάλματα	εκβαίνουν:

ιστ΄
«Στάζουσι	τα	μαχαίρια	μας
»από	το	αίμα	ακάθαρτον
»των	χριστιανών,	πριν	πήξη,
»ελάτε,	ελάτε	εις	νέον
»αίμα	ας	τα	πλύνωμεν.

ιζ΄
»Ελάτε	να	ζεστάσωμεν
»τα	χέρια	μας	στα	σπλάχνα
»όσων	θυσίας	προσφέρουσιν
»εις	τον	Σταυρόν,	και	σέβονται
»	Αγίων	εικόνας.

ιη΄
»Ελάτε,	ελάτε,	ο	κόπος
»αν	μας	καταδαμάση
»επί	σωρούς	σφαγμένων
»καθίζοντας,	ανάπαυσιν
»θέλομεν	εύρει.

Ιθ΄
»Τα	ρόδα	της	Ελλάδος
»εις	τ’	αίμα	της	βαμμένα
»θέλει	φανούν	τερπνότατον
»δώρον	των	γυναικών	μας	
»κ’	έργον	ηρώων».

κ΄
Σκληρά,	δειλά	αναθρέμματα
της	ποταπής	Ασίας,

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
Ανδρέας Κάλβος



έργον	ηρώων,	ναι,	βέβαια,
-	ποίος	το	αμφιβάλλει	–	υπάρχει
το	τρόπαιόν	σας,
	
κα΄
έργον	ηρώων,	αν	σφάξητε
αδύνατα	παιδία,
έργον	ηρώων,	αν	πνίξητε
τας	τρυφεράς	γυναίκας
και	τα	γερόντια.

κβ΄
Ιδού	κι	άλλα	νησία
την	λύσσαν	σας	προσμένουσι,
πόλεις	ιδού	και	αλίκτυπος	
ξηρά	κατοικημένη
απ’	έθνη	αθώα.

κγ΄
Δια	σας,	ηρώων	κοπάδια,
δεν	φθάνει	η	Χίος,	η	Κύπρος,
των	Κυδωνιών	δεν	φθάνουσι
της	Κάσσου	και	τη	Κρήτης
η	κατοικίαι.

κδ΄
Άμμετε,	μην	αφήσετε
ζώντα	κανένα,	απ΄	αίμα
τα	Αιγαία	νερά	βαμμένα,
κύματ’	ας	έχουν	γέμοντα
από	σφαγάδια.

κε΄
Ω	Έλληνες,	ω	θείαι
ψυχαί,	που	εις	τους	μεγάλους
κινδύνους	φανερώνετε
ακάμαντον	ενέργειαν
και	υψηλήν	φύσιν!

κστ΄
Πώς	από	σας	καμμία
δεν	τρέχει	τώρα;	Πώς	
κει	μέσα	εις	τα	πλεόμενα
δεν	ρίχνεσθε	καράβια
των	πολεμίων;

κζ΄
Πώς,	πώς	της	ταλαιπώρου
πατρίδος	δεν	πασχίζετε
να	σώσητε	τον	στέφανον
από	τα	χέρια	ανόσια	
ληστών	τοσούτων;

κη΄
Είναι	πολλά	τα	πλήθη	των
και	φοβερά	εις	την	όψιν,
αλλ έ́νας	΄Ελλην	δύναται,
ένας	άνδρας	γενναίος	
να	τα	σκορπίση.

κθ΄
΄Οποιος	την	δάφνην	θέλει
αθάνατον	της	δόξης
όποιος	δάκρυα	δια	τ΄	έθνος	του
έχει,	δια	δε	την	μάχην
νουν	και	καρδίαν,

λ΄
ας	εκβή	αυτός-Να	,	βλέπω,
ταχείαι,	ως	τ΄	απλωμένα
πτερά	των	γερανών,
έρχονται	δύο	κατάμαυραι
τρομεραί	πρώραι.

λα΄
Παύει	ως	τόσον	ο	κρότος
των	μουσικών	οργάνων,
τ΄	αγαρηνά	τραγούδια
παύουν	και	τα	υπερήφανα
βλάσφημα	μέτρα.

λβ΄
Μόνον	ακούω	το	φύσημα
του	ανέμου,	οπού	περνώντας
εις	τα	κατάρτια	ανάμεσα
και	εις	τα	σχοινία	σχισμένος
βιαίως	σφυρίζει.

λγ΄
Μόνον	ακούω	την	θάλασσαν
που	ωσάν	μέγα	ποτάμι,

ανάμεσα	εις	τους	βράχους	
κτυπώντας	μυρμυρίζει
γύρω	εις	τα	σκάφη.

λδ΄
Να	η	κραυγαί	και	ο	φόβος,
να	η	ταραχή	και	η	σύγχυσις,
από	παντού	σηκώνονται,
και	απλώνουν	πολυάριθμα
πανία	να	φύγουν.

λε΄
Στενόν,	στενόν	το	πέλαγος
ο	τρόμος	κάμνει.	Πέφτει
ένα	καράβι	επάνω
εις	τ΄	άλλο	και	συντρίβονται,
πνίγονται	οι	ναύται.

λστ΄
Ω!	πώς	από	τα	μάτια	μου
ταχέως	εχάθη	ο	στόλος.
Πλέον	δεν	ξανοίγω	τώρα
παρά	καπνούς	και	φλόγας
ουρανομήκεις.
	
λζ΄
΄Έξω	από	την	θαλάσσιαν
πυρκαϊάν	νικήτριαι
ιδού	πάλιν	εκβαίνουν
σωσμέναι	η	δύο	κατάμαυροι
θαυμάσιαι	πρώραι.

λη΄
Πετάουν,	απομακρύνονται.
Στο	διάσημα	του	αέρος
χωσμέναι,	γίνονται	άφαντοι,
διαβαίνουσαι	επαιάνιζον,
κ΄ήκουεν	ο	κόσμος.

λθ΄
Κανάρη!	Και	τα	σπήλαια
της	γης	εβόουν:	Κανάρη!
Και	των	αιώνων	τα	όργανα
ίσως	θέλει	αντηχήσουν
πάντα	Κανάρη!



Canaris!	Canaris	!	nous	t’avons	oublié	!
Lorsque	sur	un	héros	le	temps	s’est	replié,	
Quand	le	sublime	acteur	a	fait	pleurer	ou	rire,
Et	qu’il	a	dit	le	mot	que	Dieu	lui	donne	à	dire	;
Quand,	venus	au	hasard	des	révolutions,	
Les	grands	hommes	ont	fait	leurs	grandes	actions,
Qu’ils	ont	jeté	leur	lustre,	étincelant	ou	sombre,
Et	qu’ils	sont	pas	à	pas	redescendus	dans	l’ombre,
Leur	nom,	s’éteint	aussi.	Tout	est	vain	!	tout	est	vain	!
Et	jusqu'à	ce	qu’un	jour	le	poète	divin
Qui	peut	créer	un	monde	avec	une	parole,
Les	prenne,	et	leur	rallume	ou	front	une	auréole,	
Nul	ne	se	souvient	d’eux,	et	la	foule	aux	cent	voix
Qui	rien	qu’en	les	voyant	hurlait	d’aise	autrefois,
Hélas	!	si	par	hasard	devant	elle	on	les	nomme,
Interroge	et	s’étonne,	et	dit	:	Quel	est	cet	homme	?

Nous	t’avons	oublié.	Ta	gloire	est	dans	la	nuit.
Nous	faisons	bien	encor	toujours	beaucoup	de	bruit	;
Mais	plus	de	cris	d’amour,	plus	de	chants,	plus	de	culte,	
Plus	d’acclamations	pour	toi	dans	ce	tumulte	!
Le	bourgeois	ne	sait	plus	épeler	ton	grand	nom.
Soleil	qui	t’es	couché,	tu	n’as	plus	de	Memnon	!
Nous	avons	un	instant	crié	:	-	La	Grèce	!	Athènes	!
Sparte	!	Léonidas	!	Botzaris	!	Démosthènes	!
Canaris,	demi-dieu	de	gloire	rayonnant	!...	–
Puis	l’entracte	est	venu,	c’est	bien	;	et	maintenant
Dans	notre	esprit,	si	plein	de	ton	apothéose,	
Nous	avons	tout	rayé	pour	écrire	autre	chose.
Adieu	les	héros	grecs	!	leurs	lauriers	sont	fanés	!
Vers	d’autres	orients	nos	regards	sont	tournés.
On	n’entend	plus	sonner	ta	gloire	sur	l’enclume
De	la	presse,	géant	par	qui	tout	feu	s’allume,
Prodigieux	cyclope	à	la	tonnante	voix,	
A	qui	plus	d’un	Ulysse	a	crevé	l’œil	parfois.	
Oh	!	la	presse	!	ouvrier	qui	chaque	jour	s’éveille,	
Et	qui	défait	souvent	ce	qu’il	a	fait	la	veille	;
Mais	qui	forge	du	moins,	de	son	bras	souverain,	
A	toute	chose	juste	une	armure	d’airain	!

Nous	t’avons	oublié	!	Mais	à	toi,	que	t’importe	?
Il	te	reste,	ô	marin,	la	vague	qui	t’emporte,
Ton	navire,	un	bon	vent	toujours	prêt	à	souffler,	
Et	l’étoile	du	soir	qui	te	regarde	aller.

Il	te	reste	l’espoir,	le	hasard,	l’aventure,
Le	voyage	à	travers	une	belle	nature,	
L’éternel	changement	de	choses	et	de	lieux,
La	joyeuse	arrivée	et	le	départ	joyeux	;
L’orgueil	qu’un	homme	libre	a	de	se	sentir	vivre
Dans	un	brick	fin	voilier	et	bien	doublé	de	cuivre,	
Soit	qu’il	ait	à	franchir	un	détroit	sinueux,	
Soit	que,	par	un	beau	temps,	l’océan	monstrueux,	
Qui	brise	quand	il	veut	les	rocs	et	les	murailles,
Le	berce	mollement	sur	ses	larges	écailles,	
Soit	que	l’orage	noir,	envolé	dans	les	airs,	
Le	battre	à	coups	pressés	de	son	aile	d’éclairs	!

Mais	il	te	reste,	ô	grec	!	ton	ciel	bleu,	ta	mer	bleue,
Tes	grands	aigles	qui	font	d’un	coup	d’aile	une	lieue,
Ton	soleil	toujours	pur	dans	toutes	les	saisons,	
La	sereine	beauté	des	tièdes	horizons,	
Ta	langue	harmonieuse,	ineffable,	amollie,	
Que	le	temps	a	mêlée	aux	langues	d’Italie
Comme	aux	flots	de	Baia	la	vague	de	Samos	;
Langue	d’Homère	où	Dante	a	jeté	quelques	mots	!
Il	te	reste,	trésor	du	grand	homme	candide,	
Ton	long	fusil	sculpté,	ton	yatagan	splendide,	
Tes	larges	caleçons	de	toile,	tes	caftans
De	velours	rouge	et	d’or,	aux	coudes	éclatants	!	

Quand	ton	navire	fuit	sur	les	eaux	écumeuses,	
Fier	de	ne	côtoyer	que	des	rives	fameuses,	
Il	te	reste,	ô	mon	grec,	la	douceur	d’entrevoir
Tantôt	un	fronton	blanc	dans	les	brumes	du	soir,	
Tantôt,	sur	le	sentier	qui	près	des	mers	chemine,	
Une	femme	de	Thèbe	ou	bien	de	Salamine,	
Paysanne	à	l’œil	fier	qui	va	vendre	ses	blés
Et	pique	gravement	deux	grands	bœufs	accouplés,	
Assise	sur	un	char	d’homérique	origine
Comme	l’antique	Isis	des	bas-reliefs	d’Egine	!

A Canaris
 Βίκτωρ Ουγκώ (1832)



Κανάρη	μου!	Κανάρη	μου!	Σ΄	έχουμε	λησμονήσει!
Καθώς	απ΄	τους	ηρωισμούς	χρόνος	έχει	κυλήσει.
Όταν	γέλια	ή	κλάματα	στα	μάτια	έχει	φέρει
Υπέρτατος	ηθοποιός	που	λόγια	Θεού	προφέρει.
Όταν	σε	επανάστασες	άντρες	τρανοί	βρεθήκαν
Και	κατορθώματα	λαμπρά	στην	ιστορία	αφήκαν.
Κι΄	όλα	τα	χρωματίσανε	με	λάμψη	ή	με	μαυράδι
Μα	βήμα-βήμα	ύστερα	πέσανε	στο	σκοτάδι.
Το	όνομά	τους	έσβησε.	Μάταιος	πούναι	ο	βίος!
Ως	που	μια	μέρα	έρχεται	κι	ο	ποιητής	ο	θείος
Με	μια	του	λέξη	μοναχά	καινούργιο	κόσμο	στήνει
Και	φωτοστέφανο	ξανά	σ΄	αυτούς	τους	άνδρες	δίνει,
Αυτούς	που	ήδη	έσβησε	απ΄	το	μυαλό	η	λήθη
Αυτούς	που	μ΄	ενθουσιασμό	υμνούσαν	πριν	τα	πλήθη.
Κι	αλίμονο!	Όταν	γι΄	αυτούς	σήμερα	πια	μιλάνε
Αναρωτιούνται	κι	απορούν:	αυτοί	τάχα	ποιοι	νάναι!

Σε	λησμονήσαμε.	Στη	νύχτα	μέσα	η	δόξα	σβήνει
Καθώς	η	τύρβη	της	ζωής	καθόλου	δεν	αφήνει
Φωνές	αγάπης	να	υψωθούν,	τραγούδια	και	λατρεία
Κι	επευφημίες	ν΄	ακουστούν	στην	τόση	φασαρία.
Το	μέγα	σου	όνομα	ήλιε	μου	αστός	δεν	συλλαβίζει
Κι	ούτε	σε	βλέπει	ο	Μέμνονας	κι	ούτε	σε	χαιρετίζει!
Κάποια	στιγμή	κραυγάσαμε:	Ελλάδα	ηρωίδα
Του	Δημοσθένη	Αθήνα	εσύ,	Σπάρτη	του	Λεωνίδα
Κανάρη	μας	ημίθεε,	η	δόξα,	η	αστραπή	σου
Το	πνεύμα	μας	πλημμύρισε	κι	η	αποθέωσή	σου,
Κι	ύστερα	όλα	σώπασαν	και	άσχετες	με	σένα
Φροντίδες	πάνω	στο	χαρτί	εχάραζε	η	πέννα…
Οι	δάφνες	των	ηρώων	γραικών	μας	μοιάζουν	μαραμένες
Κι	είναι	οι	ματιές	μας	σ΄	άλλες	πια	ανατολές	στραμμένες.
Η	δόξα	πλέον	δεν	ηχεί	στου	Τύπου	το	αμόνι
Του	Τύπου-γίγαντα	που	αυτός	το	κάθε	φως	υψώνει.
Ο	Τύπος,	κύκλωπας	τρανός	που	τη	φωνή	ανεβάζει	
Που	όμως	ο	κάθε	Οδυσσέας	το	μάτι	του	το	βγάζει
Ο	Τύπος	που	κάθε	πρωί	σκληρούς	αγώνες	δίνει
Μα	εκείνο	που	δημιουργεί	συχνά	αύριο	το	σβήνει.
Τουλάχιστον	σφυρηλατεί	με	ένα	χέρι	αντρίκιο
Μια	μπρούντζινη	αρματωσιά	για	κάθε	πράμα	δίκιο.

Σε	λησμονήσαμε.	Όμως	συ	το	κύμα	έχεις	κοντά	σου,
Θαλασσινέ,	που	οι	άνεμοι	σπρώχνουν	το	πέρασμά	σου
Σαν	το	σκαρί	σου	κυβερνάς	όρθιος	στο	τιμόνι
Κι	ο	αποσπερίτης	στέκεται	κι	εσένα	καμαρώνει.

Την	περιπέτεια	ζητάς,	που	η	τύχη	θα	σου	φέρει
Μέσα	από	το	ταξίδι	σου	σε	μαγεμένα	μέρη,
Όπου	τόποι	και	πράγματα	όλο	έρχονται	και	πάνε
Και	το	σαλπάρισμα	χαρά	και	τ’	άραγμα	χαρά	’ναι.
Η	περηφάνια	σου	να	ζεις	με	την	ελευθεριά	σου
Στ΄	αρματωμένο	μπρίκι	σου,	με	όλα	τα	πανιά	σου
Είτ’	έχεις	να	διαβείς	πορθμούς,	στενά	γεμάτα	ξέρα
Είτε	μια	θάλασσα	πλατειά	με	πρίμο	τον	αγέρα,
Τη	θάλασσα	που	άλλοτε	βράχους,	μώλους	ραγίζει
Κι’	άλλοτε	πα’	στο	κύμα	της	ήμερα	σε	λικνίζει
Τη	θάλασσα	που	σκοτεινή,	σαν	θύελλα	ξεσπάει	
Με	αστραπές,	ο	άνεμος	με	λύσσα	τη	χτυπάει.
Σου	μένει,	΄Έλληνα	τρανέ,	γαλάζια	η	θάλασσά	σου
Οι	πελαγίσιοι	σου	αετοί,	που	όλο	πετούν	κοντά	σου
Ο	ήλιος	σου	ο	λαμπερός	χειμώνα	καλοκαίρι
Οι	ορίζοντες	οι	ήμεροι	και	το	γλυκό	τ’	αγέρι.
Η	γλώσσα	σου	η	ανεκτίμητη,	γέννημα	αρμονίας
Που	με	τα	χρόνια	πλούτισε	γλώσσες	της	Ιταλίας.
Σαν	νάρθαν	Σάμου	κύματα	στης	Βάϊας	τα	μέρη
Λέξεις	του	Ομήρου	που	κι	αυτές	ο	Δάντης	τις	προφέρει
Σου	μένει,	κόσμημα	αγνό	στην	παλικαροσύνη,
Η	βράκα	η	ολομέταξη	που	το	κορμί	σου	ντύνει,
Με	τα	σειρίτια	τα	χρυσά	το	άλικο	καφτάνι,
Το	σκαλιστό	ντουφέκι	σου,	το	φίνο	γιαταγάνι!
΄Όταν	το	πλοίο	σου	γλιστρά	σε	κύματ’	αφρισμένα
Περήφανο	που	περιπλέει	περγιάλια	δοξασμένα
Σου	μένει	ακόμη,	ώ	Έλληνα,	τ΄	αγνάντεμα	σαν	χάδι
Ενός	πάλλευκου	μάρμαρου,	στο	πούσι	και	στο	βράδυ
Και	στα	δρομάκια	του	γιαλού	να	βλέπεις	ώρες-ώρες
Της	Σαλαμίνας,	των	Θηβών	τις	όμορφες	τις	κόρες
Με	όψη	υπερήφανη	τα	ζώα	να	κεντούνε
Που	βοϊδαμάξια	ομηρικά	οπίσω	τους	τραβούνε
Πηγαίνοντας	στην	αγορά	για	πούλημα	σιτάρια
Σαν	κάποια	αρχαία	΄Ισιδα	στης	Αίγινας	τα	πλάγια.

Στον Κανάρη
 Βίκτωρ Ουγκώ (1832) 
 (Μετάφραση- Διασκευή: Πλάτων Κεχαγιάς)
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πολεμική σημαία των Ψαρών, 
διαστάσεων 4,50 x 6,40 μέτρων,

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

πηγές εικονογράφησης:
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Ιδιωτική Συλλογή

Έπιλογή εικονογραφικού υλικού & επιμέλεια: 
Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Diego Furtuoso/Telefόnica/Volvo Ocean Race, Daniel Forster/Rolex

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομο-
σπονδία (ISAF) και η εταιρία 
Rolex ανακοίνωσαν τους νι-
κητές του ISAF Rolex World 
Sailor of the Year για τους 
ιστιοπλόους της χρονιάς του 
2011: τον Iker Martίnez και 
τον Xabier Fernάndez από 
την Ισπανία και την Anna 
Tunnicliffe από τις ΗΠΑ.

Το διάσημο πλέον δίδυμο Iker Martίnez 
και Xabier Fernάndez δεν ήταν δυνατό να 
παρίσταται στην εκδήλωσηπου έγινε στο 
Σαν Χουάν του Πόρτο Ρίκο, αφού βρίσκο-
νταν πάνω στο Telefόnica που μετέχει στο 
Volvo Ocean Race, τον αγώνα γύρω από τον 
κόσμο. Οι ισπανοί είχαν κερδίσει αυτή τη 
διάκριση 11 χρόνια πριν, μετά από τρεις 
υποψηφιότητες. Χάρις στη τεχνολογία, το 
ισπανικό δίδυμο κατάφερε να στείλει βίντεο, 
πάνω από το σκάφος Team Telefόnica.

Η αμερικανίδα αθλήτρια Anna Tunnicliffe 
ήταν μία από τις πέντε υποψήφιες για τον 
τίτλο. Η Anna Tunnicliffe είναι δύο φορές 
παγκόσμια πρωταθλήτρια Match Racing 
γυναικών, ενώ ήταν Ιστιοπλόος της Χρονιάς 
και το 2009. Η αμερικανίδα συγκινημένη 
αφού τους ευχαρίστησε όλους, εξήρε τις 
άλλες υποψηφίους. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε 
και στην ομάδα της.

Ο τίτλος του Ιστιοπλόου της Χρονιάς έχει 
καθιερωθεί από το 1994 και παλαιότεροι 
διακριθέντες ήταν μεταξύ άλλων ο Peter 
Blake (NZL), η Ellen MacArthur (GBR), ο 
Ben Ainslie (GBR), ο Robert Scheidt (BRA), 
ο Russell Coutts (SUI) και η Σοφία Μπεκα-
τώρου. Ο τίτλος του 2010 πήγε στον Tom 
Slingsby (AUS) για τους άντρες και στην 
Blanca Manchόn (ESP) για τις γυναίκες.

2011 ISAF Rolex 
Sailors of the Year

πάνω: Iker Martίnez και Xabier Fernάndez σε αναμετάδοση από το σκάφος Telefόnica που 
τρέχει στο Volvo Ocean Race.

Κάτω αριστερά: Η Anna Tunnicliffe που παρεβρέθει στην εκδήλωση, κρατώντας το βραβείο. 

Κάτω δεξιά: Το βραβείο.
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Osman Ugur / Farr40 European 

διεθνή

Το Πανευρωπαϊκό Σιρκουί της κλάσης των 
Farr40 ολοκληρώθηκε με την τέταρτη και 
τελευταία διοργάνωση, το Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Farr40 της Κωνσταντινούπο-
λης, με τη συμμετοχή οκτώ ομάδων από έξι 
χώρες. Τη φιλοξενία του αγώνα είχε ο Ιστι-
οπλοϊκός Όμιλος του Μαρμαρά, το Marmara 
Sailing Club.

Την πρώτη αγωνιστική ημέρα έγιναν τρεις ιστιοδρομίες και το Ιταλικό 
Enfant Terrible του Alberto Rossi κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή 
της κατάταξης. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής των Farr 40 Guido 
Belgiorno-Nettis, ιδιοκτήτης του Transfusion, ισοβάθμησε αλλά 
έπεσε στη δεύτερη θέση, επειδή ο Rossi είχε νίκη στην τελευταία 
ιστιοδρομία. Για τον Αμερικανό Jim Richardson με το Barking Mad, 
τρεις φορές πρωταθλητή της κλάσης, τρεις τρίτες θέσεις σε τρεις 
ιστιοδρομίες τον έστειλαν στην…τρίτη θέση της γενικής. 

Στην πρώτη ιστιοδρομία ο άνεμος δεν ξεπερνούσε τους 8 κόμβους 
από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις. Το Enfant Terrible έκανε την 
καλύτερη εκκίνηση και είχε τον έλεγχο της ιστιοδρομίας μέχρι που το 
Γερμανικό Struntje Light κατάφερε στα δεύτερα όρτσα να περάσει 
μπροστά. Το σκάφος του Wolfgang Schaefer που τιμόνευε ο ίδιος 
επέλεξε τη δεξιά πλευρά του στίβου καταφέρνοντας να κάνει διαφορά 
από το Enfant Terrible και το Barking Mad.

Στη δεύτερη ιστιοδρομία, το Transfusion, που είχε τον Ολυμπιονίκη 
Mike Leigh στην τακτική, επέλεξε την αριστερή πλευρά του στίβου 
και στο πρώτο σημείο στροφής πέρασε πρώτο. Πίσω του το Struntje 
Light και το Enfant Terrible, ενώ ο υπόλοιπος στόλος ήταν αρκε-
τά πιο πίσω. Στα πρύμα, το Enfant Terrible, που είχε τον Francesco 
Bruni στην τακτική, κατάφερε να μπει ανάμεσα του και στο Struntje 
Light, παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Το Transfusion κατάφερε να αυ-
ξήσει τη διαφορά του στο τελευταίο σκέλος. Ο Alessandro Barnaba 
με το Fiamma ανέβηκε στη δεύτερη θέση ενώ το Barking Mad, που 

στο πρώτος σκέλος ήταν προτελευταίο, βρέθηκε να τερματίζει τρίτο.

Στην τελευταία ιστιοδρομία, το Enfant Terrible ξεκίνησε και τερμάτισε 
πρώτο, ενώ το Transfusion το ακολουθούσε από κοντά. Το Barking 
Mad, με τον Hamish Pepper στην τακτική, πάλι κατάφερε να πάρει 
την τρίτη θέση. 

Τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα, έγιναν δύο ιστιοδρομίες. Ο Alberto 
Rossi με το Enfant Terrible κατάφερε να σιγουρέψει τη θέση του 
στην κορυφή της κατάταξης. Δύο δεύτερες θέσεις στο δύσκολο στίβο 
της θάλασσας του Μαρμαρά αύξησαν τη διαφορά στους 7 βαθμούς 
από το Struntje Light. Το Barking Mad ήταν τρίτο.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της κλάσης Guido Belgiorno-Nettis 
δεν πήγε καλά, καθώς το Transfusion τερμάτισε τελευταίο και στις 
δύο ιστιοδρομίες της ημέρας και από δεύτερο έπεσε τέταρτο στη 
γενική κατάταξη.

Στην πρώτη ιστιοδρομία ο καιρός ήταν πάλι ασθενής, στους 8 κόμ-
βους, νοτιοανατολικός, αλλά χωρίς κύμα. Το Struntje Light ξεκίνησε 
καλύτερα και ήταν επικεφαλής, ενώ το Τούρκικο Asterisk UNO ακο-
λουθούσε. Στα επόμενα σκέλη, το Enfant Terrible, που είχε ξεκινήσει 
πρόωρα, ανακτούσε τις χαμένες του θέσεις, τερματίζοντας τελικά 
δεύτερο, με τρίτο το Asterisk UNO.

Η Επιτροπή Αγώνος έπρεπε να περιμένει πολλές ώρες να σταθερο-
ποιηθεί ο καιρός, για να ξεκινήσει η επόμενη ιστιοδρομία. Η εκκίνηση 
δόθηκε κατά τις 3 το μεσημέρι, με την ένταση του ανέμου να είναι 
στους 10 κόμβους. Καλύτερη εκκίνηση έκανε το Struntje Light, 
αλλά το Τούρκικο Provezza του Ergin Imre και του Levent Peynirci, 
κατάφερε να περάσει πρώτο στο δεύτερο σκέλος. Το άλλο Τούρκικο 
σκάφος, το Asterisk UNO, βρέθηκε δεύτερο. Με αυτή τη σειρά τερμά-
τισαν, αλλά τελικά το Provezza ακυρώθηκε μετά από ένσταση, κι έτσι 
το Asterisk UNO πήρε την πρώτη θέση με το Enfant Terrible δεύτερο 
και το Barking Mad τρίτο.

Την τρίτη αγωνιστική ημέρα έγιναν τρεις ιστιοδρομίες, αφού η ένταση 
του ανέμου έφτασε τους 20 κόμβους, ανατρέποντας μάλιστα την 
κατάταξη.

Ο Jim Richardson με το Barking Mad χρησιμοποίησε την εμπειρία 
του και το πλήρωμά του μπόρεσε να ανταπεξέλθει καλύτερα στις 
απαιτητικές συνθήκες. Η ομάδα έφερε δύο δεύτερες και μία τρίτη 

Uno Farr 40 European Championship 2011
Κωνσταντινούπολη, 12 -16 Οκτωβρίου

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Farr40
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θέση στις αντίστοιχες ιστιοδρομίες, παίρνοντας έτσι και την πρώτη 
θέση στη γενική κατάταξη. Ο Alberto Rossi με το Enfant Terrible 
ήταν δεύτερος με μόλις ένα βαθμό διαφορά. Ο Wolfgang Schaefer 
με το Struntje Light πέρασε τρίτος, ενώ ένα βαθμό πίσω του ήταν το 
Transfusion του Guido Belgiorno Nettis. Με δύο ιστιοδρομίες να 
απομένουν και μόλις πέντε βαθμούς να χωρίζουν τα τέσσερα πρώτα 
σκάφη, η αγωνία κορυφώθηκε.

Στην πρώτη ιστιοδρομία της ημέρας ο Ιταλός Alessandro Barnaba με 
το Fiamma έκανε την καλύτερη εκκίνηση, αλλά το Transfusion και το 
Struntje Light ακολουθούσαν πιέζοντας από κοντά. Στο τρίτο σκέλος 
η Ιταλική ομάδα είχε καταφέρει να ξεφύγει λίγο ενώ το Struntje Light 
είχε περάσει δεύτερο μπροστά από το Transfusion. Στα τελευταία μέ-
τρα πριν τη γραμμή τερματισμού, το Struntje Light κατάφερε να πάρει 
τη νίκη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του πληρώματος του Barking 
Mad και του Fiamma. 

Η δεύτερη ιστιοδρομία ήταν εξίσου συναρπαστική, καθώς η μάχη για 
την πρώτη θέση παίχτηκε ανάμεσα στο Transfusion και το Barking 
Mad, ενώ το Enfant Terrible και το Struntje Light πάλευαν για την τρί-
τη. Στο τέλος, το Transfusion κατάφερε να επικρατήσει 
και να πάρει την πρώτη θέση, ενώ το Struntje Light 
κέρδισε τη δική του μονομαχία, παίρνοντας την τρίτη 
θέση με τη διαφορά στον τερματισμό να παίζεται στα 
εκατοστά.

Στην τελευταία ιστιοδρομία της ημέρας το Τούρκικο 
Asterisk UNO ήταν επικεφαλής του στόλου από την 
εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό. Το Enfant Terrible 
ξεκίνησε δεύτερο, αλλά το Τούρκικο Provezza 8 κατά-
φερε να περάσει μπροστά του πριν τον τερματισμό.

Την τελευταία ημέρα, η αγωνία είχε κορυφωθεί. Το 
Transfusion του Guido Belgiorno-Nettis, ξεκίνησε κα-
λύτερα στην πρώτη ιστιοδρομία της ημέρας. Το σκάφος 
κατάφερε να παραμείνει πρώτο μέχρι τον τερματισμό, 
ενώ δεύτερο ήταν το Charisma από το Μονακό. Το 
Enfant Terrible πήρε την τρίτη θέση κι έτσι ισοβάθ-
μησε με το Barking Mad στη Γενική Κατάταξη, ενώ το 
Transfusion ήταν μόλις δύο βαθμούς πίσω του. 

Για την πρώτη θέση υπήρχαν τέσσερις διεκδικητές, 

εκτός από το Barking Mad και το Transfusion, το Enfant Terrible και 
το Struntje Light είχαν σοβαρές ελπίδες να πάρουν την πρώτη θέση, 
αρκεί να έκαναν μία καλή εμφάνιση στην τελευταία ιστιοδρομία. 

Στη δέκατη και τελευταία ιστιοδρομία του Πρωταθλήματος και δεύτερη 
της ημέρας, το Barking Mad κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη, πήρε 
την πρώτη θέση που χρειαζόταν στην ιστιοδρομία για να διασφαλίσει 
και τον τίτλο του πρωταθλητή. Δεύτερο τερμάτισε το Struntje Light 
και τρίτο το Transfusion που όμως αργότερα ακυρώθηκε λόγω ένστα-
σης και έπεσε στην τέταρτη θέση. 

Με το επεισοδιακό αυτό φινάλε, το Αμερικάνικο Barking Mad 
εστέφθη πρωταθλητής του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Farr 
40 του 2011. Η ομάδα του Jim Richardson που είχε τον Hamish 
Pepper στην τακτική επέδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία και εμπειρία, 
κατακτώντας την πρώτη θέση στην ιστιοδρομία, καθαρά και δίκαια. 

Στην τελετή απονομής, το Enfant Terrible πήρε και το κύπελλο του 
Πανευρωπαϊκού Σιρκουί των Farr 40, μετά από τέσσερις διρογανώ-
σεις. Δεύτερος ήταν ο Alessandro Barnaba με το Fiamma και τρίτος 
ο Nico Poons με το Charisma.
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Στην πρώτη φάση των προκριματικών γύρων, ο Σουηδός Bjorn 
Hansen με την ομάδα του Mekonomen Sailing Team, αν μη τι άλλο, 
τόνωσε το ηθικό και την ψυχολογία του, κλείνοντας την ημέρα με σκορ 
3-0, κερδίζοντας τον Δανό Jesper Radich (Adrian Lee & Partners), 
τον επικεφαλής του τουρνουά Βρετανό Ian Williams (Team GAC 
Pindar) και το Νεοζηλανδό Will Tiller (Full Metal Jacket Racing).

Τη δεύτερη ημέρα των προκριματικών, ο Will Tiller, ο νεαρός Νεο-
ζηλανδός, κατάφερε να ολοκληρώσει τα ματς του επικεφαλής στην 
κατάταξη, πηγαίνοντας στην προημιτελική φάση με ένα επιπλέον 
ατού. Τα ματς του Tiller δεν ήταν εύκολα, κατάφερε όμως να κερδίσει 
μεγάλα ονόματα, όπως τον Ian Williams και τον Torvar Mirsky, δύο 
από τα τρία φαβορί για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή του 
ISAF Match Racing. Ενώ ο Williams και ο Mirsky λοιπόν βρέθηκαν να 
πηγαίνουν στην επόμενη φάση με ήττες, ο μεγάλος τους αντίπαλος, 
Francesco Bruni, χρειαζόταν μία νίκη ακόμα για την πρόκριση, αφού 
είχε κι εκείνος χάσει ιστιοδρομίες από τον Phil Robertson και τον 
Johnie Berntsson.

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι ιστιοδρομίες της 
προκριματικής φάσης. Από νωρίς ο Αυστραλός Torvar Mirsky είχε 
εξασφαλίσει δύο νίκες. Από την άλλη ο Ιταλός Francesco Bruni είχε 
δύο ήττες και μία τριπλή ισοβαθμία ανάμεσα σε εκείνον, τον Williams 

και τον Mirsky. Ο Williams ήταν σε δύσκολη θέση, γιατί αν έχανε το 
επόμενο ματς από τον Mathieu Richard θα βρισκόταν εκτός, ενώ ο 
Bruni και ο Mirsky είχαν και δεύτερη ευκαιρία. Στο τέλος βέβαια θα 
είχαν να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον. Έτσι κι έγινε. Στα μεταξύ 
τους ματς, η ένταση ήταν μεγάλη. Τα δύο σκάφη εναλλάσσονταν συνε-
χώς στην πρώτη θέση. Η απόφαση του Bruni να επιλέγει συνεχώς την 
αριστερή πλευρά του στίβου, έδινε στον Mirsky ένα μικρό προβά-
δισμα, εκτός από το τελευταίο σκέλος που ο Bruni βρήκε αυτό που 
περίμενε, με αποτέλεσμα να τερματίσει πρώτος και να προκριθεί. 

Από την άλλη, ο Williams, αν και την προηγούμενη ημέρα είχε ένα 
σοβαρό πλεονέκτημα, στο κλείσιμο των προκριματικών βρέθηκε να 
έχει σκορ 4-3, χάνοντας τα δύο πρώτα ματς από τον Phil Robertson 
και από τον Torvar Mirsky. Με το σκορ να έχει αντιστραφεί σε 4-5, ο 
Williams δεν είχε άλλη επιλογή από το να κερδίσει και τα δύο τελευ-
ταία ματς του. Στην πρώτη προσπάθεια εναντίον του Bruni η ιστιοδρο-
μία ακυρώθηκε. Μετά, ο Williams απέδειξε την αξία του, κερδίζοντας 
με καθαρές νίκες και τον Francesco Bruni και τον Mathieu Richard, 
παίρνοντας την πρόκριση. 

Η επόμενη ημέρα, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, ήταν μία σημαντική ημέρα 
για το πρωτάθλημα. Εκτός από τους προημιτελικούς του Monsoon Cup, 
θα κρινόταν και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Match Racing της ISAF, 

Monsoon Cup
Σκάφος:
Foundation 36, 
σχεδίασης Brett 
Bakewell- White, 
πλήρωμα 5 ατόμων, 

Διοργανωτής όμιλος: 
Ri-Yaz Heritage 
Marina Resort & Spa

Τοποθεσία: 
Kuala Terengganu, 
Μαλαισία

Ημερομηνία:
22 - 27 Νοεμβρίου 
2011

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Chris Davies / WMRT

διεθνή

Το τελευταίο μέρος του πρωταθλήματος Match Race, του World Match Racing Tour του 
2011, ολοκληρώθηκε με τους αγώνες στη Μαλαισία, το γνωστό πλέον Monsoon Cup. 
Η διοργάνωση άνοιξε με τον καιρό να είναι με το μέρος των θεατών και όχι των αθλητών, 
αφού οι Μουσώνες, χαρακτηριστικό της περιοχής, έφερναν ανέμους άνω των 40 κόμβων 
και καταρρακτώδη βροχή.
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Αποτελέσματα Monsoon Cup
1) Ian Williams (GBR)  Team GAC Pindar

2) Johnie Berntsson (SWE)  Berntsson Sailing Team

3) Jesper Radich (DEN)  Adrian Lee & Partners

4) Peter Gilmour (AUS)  YANMAR Racing

5) Will Tiller (NZL)  Full Metal Jacket Racing

6) Phil Robertson (NZL)  Team China powered by WAKA Racing

7) Bjorn Hansen (SWE)  Mekonomen Sailing Team

8) Francesco Bruni (ITA)  Bruni Racing

9) Torvar Mirsky (AUS)  The Wave Muscat

10) Mathieu Richard (FRA)  French Match Racing Team

11) Damien Iehl (FRA)  French Match Racing Team

12) Jeremy Koo (MAS)  Abdullah Chan / KRT

Αποτελέσματα Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 
Match Racing
1) Ian Williams (GBR) Team GAC Pindar,  144 βαθμοί

2) Francesco Bruni (ITA) Bruni Racing,  112 βαθμοί

3) Johnie Berntsson (SWE) Berntsson Sailing Team,  106.2 βαθμοί

4) Torvar Mirsky (AUS) The Wave Muscat,  105.8 βαθμοί

5) Peter Gilmour (AUS) YANMAR Racing,  102.8 βαθμοί

6) Jesper Radich (DEN) Adrian Lee & Partners,  99.2 βαθμοί

7) Bjorn Hansen (SWE) Mekonomen Sailing Team,  90 βαθμοί

8) Phil Robertson (NZL) Team China powered by WAKA Racing, 
   74.4 βαθμοί

9) Damien Iehl (FRA) French Match Racing Team,  74 βαθμοί

10) Mathieu Richard (FRA) French Match Racing Team,  72 βαθμοί

Διοργανώσεις World Match Racing Tour για το 2011

ανάλογα με την έκβαση του αγώνα ανάμεσα σε Williams και Bruni.

Τελικά ο Bruni έχασε τα δύο πρώτα ματς και κινδύνευε να χάσει και 
τον παγκόσμιο τίτλο και την πρόκριση στο Monsoon Cup με μία ήττα 
ακόμα. Στην πρώτη ιστιοδρομία, ο Bruni έφτασε πρώτος στη γραμμή 
τερματισμού, αλλά είχε ποινή να εκτελέσει με αποτέλεσμα να χάσει.  
Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στη δεύτερη ιστιοδρομία. 

Με το σκορ 2-0, η πίεση για τον Bruni ήταν μεγάλη, αλλά κατάφερε 
να συγκεντρωθεί και να αποφύγει τα σφάλματα. Παρά την πίεση του 
Williams, ο Bruni κατάφερε να αποφύγει τις ποινές. Αντίθετα, στο 
πρώτο σημείο στροφής, ο Williams χρεώθηκε με πέναλτι, λόγω 
προτεραιότητας του Bruni στη σημαδούρα. Έτσι, ο αγώνας πήγε υπέρ 
του Ιταλού.

Το επόμενο ματς λοιπόν ήταν κρίσιμο. Ο Williams, επέμεινε στη δεξιά 
πλευρά του στίβου, παρόλο που μέχρι εκείνη τη στιγμή η αριστερή 
φαινόταν καλύτερη. Ο Williams όμως κάτι είχε δει, αφού η διαφορά 
που έκανε στον αντίπαλό του, του επέτρεψε να κερδίσει με ασφαλή 
διαφορά. Έτσι προκρίθηκε στον ημιτελικό και κέρδισε τον τίτλο του 
παγκόσμιου πρωταθλητή ISAF Match Racing. Είναι σημαντικό ότι αν ο 
Bruni είχε κερδίσει τον Williams στο τελευταίο ματς, θα είχε κερδίσει 
εκείνος τον τίτλο, αν και η πρόκριση στο Monsoon Cup, θα παιζόταν σε 
ένα ακόμα ματς. 

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου ήταν η ημέρα των ημιτελικών και των τελικών. 

Με το σκορ 2-1, υπέρ του Williams, το τελευταίο ματς εναντίον του 
Radich ήταν καθοριστικό. Ο Βρετανός κατάφερε να κερδίσει, αφή-
νοντας τον Δανό Jesper Radich και τον Peter Gilmour στον μικρό 
τελικό, για την τρίτη και τέταρτη θέση. Τελικά ο Gilmour έχασε και ο 

Radich πήρε την τελευταία 
θέση στο βάθρο.

Στον τελικό, ο Ian Williams 
κατάφερε το νταμπλ, κερδίζο-
ντας το Monsoon Cup μετά 
τον τίτλο του πρωταθλητή 
ISAF Match Racing. Ο 
Βρετανός κέρδισε τον Johnie 
Berntsson με 3-1 στο μεγά-
λο τελικό.

Ο Berntsson έφτασε στον 
τελικό του Monsoon Cup 
ακολουθώντας μία πολύ καλή 
πορεία, η οποία ξεκίνησε από 
χαμηλά. Η πορεία του αυτή, 
τον οδήγησε ψηλά, στην τρίτη 
θέση, του παγκόσμιου πρωτα-
θλήματος Match Racing, πίσω 
από τον Francesco Bruni.

Monsoon Cup (Μαλαισία)
Argo Group Gold Cup (Βερμούδα)
St. Moritz Match Race (Ελβετία)

Stena Match Race Sweden (Σουηδία)
Portimao Portugal Match Cup  
(πορτογαλία)

Korea Match Cup (Κορέα)
Match Race Germany (Γερμανία)
Match Race France (Γαλλία)
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Στα πλαίσια του 3ου ΚΥΠΕ-
ΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ OPTIMIST 
"ΕΡΜΙΟΝΗ 2011": πνεύμα 
αλληλεγγύης, αγάπης και 
αθλητισμού ενέπνευσε ο Ν.Ο. 
Ερμιόνης στις 26 και 27 Νο-
εμβρίου 2011 στο θαλάσσιο 
κόλπο Ερμιόνης.

Οι αθλητές των Ναυταθλητικών Ομίλων 
Κοιλάδας και Νέα Επιδαύρου ανταποκρίθηκαν 
θερμά στην πρόσκληση του Ναυταθλητικού 
Ομίλου Ερμιόνης να λαμβάνουν μέρος στους 
Διασυλλογικούς Αγώνες OPTIMIST που 
συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία – Ε.Ι.Ο –, προκειμένου να ενι-
σχυθεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Με την 
συμμέτοχή τους στους αγώνες, οι 19 αθλητές 
πρόσφεραν ο καθένας το συμβολικό ποσό 
των 10 ευρώ, για την οικονομική ενίσχυση 
του Ε.Ε.Σ παραρτήματος Ναύπλιου. 

Τις απονομές έκαναν ο πρόεδρος της 
δημοτικής κοινότητας Ερμιόνης κ. Γιάννης 
Κρητσωτάκης, ο αντιδήμαρχος Ερμιονίδας 
κ. Ευάγγελος Γουζούασης, ο πρόεδρος 
του Δ.Α.Κ. Ερμιόνης "Γεώργιος και Ευαγγε-
λία Μπουρνάκη" κ. Παναγιώτης Μπάζος, 

ο εκπρόσωπος του Ν.Ο Νέας Επιδαύρου κ. 
Παπαδιάς, ο πρόεδρος του Ν.Ο. Κοιλάδας κ. 
Ζάχος Πουρής, ο πρόεδρος του Ν.Ο. κ. Κων-
σταντίνος Κατσουράνης, και ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Αγώνων κ. Νίκος Ταρσινός.

Οι νικητές είναι 

Κατηγορία αγοριών:
1) Κρινής Γιάννης - Ν.Ο. Ερμιόνης - 
 (1ος γενικής κατάταξης)

2) Παπαμιχαήλ Νίκος - Ν.Ο. Ερμιόνης -

3) Κότσιου Ρομίνο Ν.Ο. - Νέας Επιδάυρου -

Αγόρια 11 Ετών:
1) Φιλιππάκης Χρήστος - Ν.Ο. Νέας 
 Επιδαύρου (2ος γενικής κατάταξης) -

2) Καπερώνης Κων/νος - 
 Ν.Ο. Νέας Επιδαύρου-

3) Καπερώνης Βασίλειος - 
 Ν.Ο. Νέας Επιδαύρου -

Κατηγορία κοριτσιών:
1) Παπαδιά Αμαλία - Ν.Ο. - Νέας Επιδαύρου -

2) Φασιλή Ειρήνη - Ν.Ο. Κοιλάδας -

Κορίτσια 11 Ετών
1) Κατσουράνη Ερμιόνη
 - Ν.Ο. Ερμιόνης - (3η γενικής κατάταξης)

2) Δριβάλα Παντελίνα - Ν.Ο. Κοιλάδας -

3) Φιλιππάκη Μυρτώ - Ν.Ο. Νέας Επιδαύρου -

Ακόμη βραβεύτηκε και ο μικρότερος ηλικι-
ακά αθλητής του Ν.Ο. Ερμιόνης Σκούρτης 
Πέτρος. 

Στην ομιλία του, ο κ. Κατσουράνης επισήμα-
νε ότι «η ιστιοπλοΐα είναι ένα άθλημα με 
αρχές που προσφέρει πολλά στα παιδιά». 
Κάνοντας ιστιοπλοΐα όχι μόνο μαθαίνει ο 
αθλητής να κατακτήσει το στοιχείο της θάλασ-
σας, που περιβάλλεται η πατρίδα μας, αλλά 
μαθαίνει να πλάθει και τη ψυχική του δύναμη 
για να γίνει αύριο κυβερνήτης της ζωής του. 
Το πνεύμα αλληλεγγύης που έδηξαν σήμερα 
οι μικροί ιστιοπλόοι είναι ένα μάθημα που 
περιλαμβάνεται η ιστιοπλοΐα. 

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος θέλει να συγχαρεί 
όλους του αθλητές και τους εύχεται να έχουν 
πάντα επιτυχίες, τον προπονητή μας Κουτού-
βαλη Κωνσταντίνο για τις συνέχεις του επιτυ-
χημένες προσπάθειες και όλους όσους συμμε-
τείχαν και βοήθησαν στην αίσια ολοκλήρωση 
στη διεξαγωγή των διασυλλογικών αγώνων, 
και ιδιαιτέρως τους χορηγούς του αγώνα, το 
κατάστημα MOBShop – κινητής τηλεφωνίας, το 
αρτοποιό ΔΡΟΥΓΚΑΣ, το κρεοπωλείο ΠΑΠΑ-
ΜΙΧΑΗΛ και το σουπερμάρκετ ΔΗΜΗΤΡΑ.

3ο ΚΥΠΕΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
«ΕΡΜΙΟΝΗ 2011» 

αγώνες τριγώνου Κείμενο / φωτογραφίες: Ν.Ο.Ερμιόνης
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομο-
σπονδία διοργάνωσε με επι-
τυχία τον αγώνα με ονομασία: 
3ο Κύπελλο του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το Σαββατο-
κύριακο 26 και 27 Νοεμβρίου και ήταν 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αφού τα έσοδα 
που εισπράχτηκαν από τις συμμετοχές των 
αθλητών (10 ευρώ η συμμετοχή) στις κατηγο-
ρίες Optimist και Laser 4,7 δόθηκαν για την 
ενίσχυσή του Ερυθρού Σταυρού.

Στο κάλεσμα αυτό παρά τις πολύ δύσκολες 
μέρες για τον τόπο, τον αθλητισμό και ειδικότε-
ρα την ιστιοπλοΐα που αντιμετωπίζει τεράστιο 
οικονομικό πρόβλημα, ανταποκρίθηκαν και 
συμμετείχαν στον αγώνα 

25 όμιλοι με 236 αθλητές και αθλήτριες συνο-
λικά στις κατηγορίες Optimist και Laser 4,7.

Συγκινητική υπήρξε η συμμετοχή σωματείων 
από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ο Ν.Ο. 
Χίου, ο Ν.Ο. Άνδρου, ο Ν.Ο. Ρίου ΙΑΣΩΝ, ο Ν.Ο. 
Αταλάντης, ο Ν.Ο. Αλεποχωρίου κ.α.

Παρόντες στον αγώνα ήταν εκπρόσωποι 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι 
μοίρασαν αναμνηστικά στους ιστιοπλόους 
και στους προπονητές των σωματείων και 
εισέπραξαν το ποσό των 2.360 €.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων πραγματο-
ποιήθηκαν από την Επιτροπή Αγώνων, δυο 
ιστιοδρομίες μόνο, παρότι υπήρχε το περιθώριο 
και για τρίτη κούρσα αφού οι καιρικές συνθήκες 
ήταν άψογες και η ώρα μόλις 14.45.

Την δεύτερη μέρα των αγώνων με άνεμο Βόρει-
ας διεύθυνσης, όπως και την πρώτη μέρα και με 
ένταση από 8-12 κόμβους πραγματοποιήθηκαν 
τρείς ιστιοδρομίες και έτσι δόθηκε στους αθλη-
τές η δυνατότητα να εξαιρέσουν στα αποτελέ-
σματα την χειρότερη τους ιστιοδρομία.

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ πως η διοργά-
νωση και διεξαγωγή των αγώνων έγινε 
εθελοντικά.

Επιτροπή Αγώνων: Χριστόνικος Γιαννίρης, 
Δημήτρης Ναγκουζάλογλου, Χρήστος Χιονάς, 
Σπύρος Πάσχος, Κώστας Γασπαρινάτος, Έλενα 
Δημητρακοπούλου, Γιώργος Κανελάτος.

Γραμματεία Αγώνων: Βάλια Εσμέρογλου,

Προβολή αγώνων: Δημήτρης Κουμαράς, 
Γιάννης Παπαδημητρίου.

Τα αποτελέσματα είναι τα 
εξής:

LASER 4.7 Αγόρια
1) Μαζαράκης Γρηγόρης Ν.Ο.Κ

2) Γεωργαλάς Γεώργιος Ο.Σ.Φ.Π

3) Βελούδης Γιώργος Ν.Ο.Δ

LASER 4.7 Κορίτσια
1) Φακίδη Αθανασία Ο.Σ.Φ.Π

2) Μητροπούλου Σοφία Ο.Σ.Φ.Π

3) Μακρυωνίτη Λυδία Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ

ΟPTIMIST Αγόρια
1) Καραδήμας Γιώργος  Ν.Ο.Τ.Κ

2) Μαθιούδης Μάριος Ν.Ο.ΧΙΟΥ

3) Γαβριάς Ευάγγελος Ν.Ο.Κ.Β

ΟPTIMIST Κορίτσια 
1) Γκαρή Αναστασία Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ

2) Καλαντζή Αλίκη Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ

3) Παλαιού Κυριακή Ο.Σ.Φ.Π

3ο ΚΥΠΕΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Αθήνα 2011 

Κείμενο / φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτης



48 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

αγώνες τριγώνου

Διασυλλογικός Αγώνας «ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ»

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, το Σαββατοκύριακο, διοργάνωσε έναν δια-
συλλογικό αγώνα προς τιμήν του Αγ. Ανδρέα, θέλοντας μ’ αυτό τον τρόπο να 
αναδείξει το γεγονός ότι αυτή η παραθαλάσσια πόλη έχει για πολιούχο έναν 
άγιο θαλασσινό κατά παράδοση. Και η συγκυρία ήθελε ο Άγιος να χαρίσει 
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες (θα έλεγε κανείς…καλοκαιρινές) στους 50 
περίπου αγωνιζόμενους και στους θεατές ένα όμορφο πραγματικά θέαμα 
μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού. 

Οι ήπιες καιρικές συνθήκες έδωσαν τη δυνατότητα στους νέους αθλητές να 
συμμετάσχουν στο πρώτο τους αγώνα και στους εμπειρότερους να κάνουν 
μία καλή αρχή για την προετοιμασία τους για το Περιφερειακό τον Μάρτιο και 
το Πανελλήνιο τον Ιούνιο.

Η διεύθυνση του ανέμου έδωσε την ευκαιρία στην Επιτροπή να στήσει το 
στίβο κοντά στη στεριά έτσι ώστε ο αγώνας να έχει κερκίδα, πράγμα όχι 
τόσο συνηθισμένο σε ιστιοπλοϊκό αγώνα. 

Αγωνιστικά οι αποστολές από τον Ιάσονα Ρίου, την Ιθάκη και τον Ποσειδώ-
να του Αιγίου έφυγαν ικανοποιημένες, αφού μοιράστηκαν τα έπαθλα στις 
κατηγορίες. 

Η Κων/να Δανιά εγκαινίασε με πρωτιά τον πρώτο της αγώνα στα Laser, 

αφού φέτος άλλαξε κατηγορία, γεμίζοντας ικανοποίηση τους ανθρώπους 
του Ι.Ο.Πατρών. Στη 2η θέση ο Στέφανος Κυρλιγκίτσης του Α.Ι.Ο.Ρίου και 
στην 3η θέση ο Σπύρος Μολφέσης του Α.Ο.Ιθάκης. Τις υπόλοιπες θέσεις 
μοιράστηκαν οι αθλητές του Ιάσονα Ρίου που έδωσαν μία δυνατή παρουσία 
στον αγώνα στα σκάφη Laser.

Ο Βασίλης Καρπούζας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών κυριάρχησε στην 
πολύ ανταγωνιστική κατηγορία των Optimist με πρωτιά στη γενική και 1η 
θέση στα αγόρια. Ακολούθησαν ο Ιάσονας Δενδρινός της Ιθάκης με 1η 
θέση στα junior και 2η θέση στη γενική και η Μαρία Ζαφειροπούλου του 
Ποσειδώνα Αιγίου με 1η θέση στα κορίτσια και 3η γενική. Τη 2η θέση στα 
junior και 3η στα αγόρια πήρε ο Φάνης Μεντζελόπουλος του Ιάσονα Ρίου 
ενώ την 3η θέση στα junior πήρε ο Μιχάλης Κασσιανός της Ιθάκης. Στα κο-
ρίτσια τη 2η θέση πήρε η Χριστίνα Κουφοπαύλου του Ιάσονα Ρίου, και την 
3η θέση η Βασιλική Δευταιραίου της Ιθάκης. Την πρώτη δεκάδα συμπλή-
ρωσαν 4 αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, ο Αχιλλέας Αργυρίου, 
ο Διονύσιος Τσακαρισάνος, ο Βασίλης Χάχαλης και ο Ιωάννης Σιώκος. 

Καλή εμφάνιση επίσης και του Λάμπρου Γεωργόπουλου και των 'νεοφώτι-
στων' Αριστοτέλη Κουλουμπή-Καλογερόπουλου, Διονυσίας Χρυσοβι-
τσάνου και Σταύρου Τσαπάρα.

OPTIMIST

1) ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ

2) ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Α.Ο.ΙΘΑΚΗΣ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

3) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ν.Ο.ΑΙΓΙΟΥ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

4) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ι.Ο.ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ

5) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ο.ΙΘΑΚΗΣ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

6) ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Ι.Ο.ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ

LASER 4,7

1) ΔΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ

2) ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ι.Ο.ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ

3) ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ο.ΙΘΑΚΗΣ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

4) ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ι.Ο.ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ

5) ΓΚΡΙΜΠΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Ι.Ο.ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ

6) ΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ι.Ο.ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ

Κείμενο / φωτογραφίες: Ι.Ο.Πατρών

Aποτελέσματα:
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Η ελληνική ιστιοπλοΐα έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στα βι-
βλία των Ολυμπιακών Αγώνων. Πιστή στην προϊστορία, η νέα γενιά 
του αθλήματος έδωσε το 'παρών' σε ακόμη μία διοργάνωση. Από το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Περθ της Αυστραλίας η 
αποστολή της χώρας μας επέστρεψε έχοντας στις αποσκευές εισιτή-
ρια σε πέντε από τις εννέα κατηγορίες. Οι ιστιοπλόοι στις υπόλοιπες 
κατηγορίες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν προκρίσεις μέσα 
από τα παγκόσμια πρωταθλήματα του 2012. 

Το ταξίδι της ελληνικής ομάδας στην Αυστραλία δεν ξεκίνησε με 
τους καλύτερους οιωνούς. Τα οικονομικά προβλήματα αποτέλεσαν 
'σκόπελο' τόσο για την προετοιμασία όσο και για την μετάβαση. Οι 
αθλητές δεν γνώριζαν εάν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν. Τελικά, με 
τη βοήθεια της Ομοσπονδίας αλλά και της ελληνικής ομογένειας του 
Περθ, οι ιστιοπλόοι μετέβησαν στην Ωκεανία και η συμμετοχή τους 
στη διοργάνωση θεωρείται επιτυχημένη παρόλο που επέστρεψαν χω-
ρίς μετάλλια. Από την αρχή όλα τα πληρώματα είχαν ξεκαθαρίσει ότι 
βασικός τους στόχος ήταν η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Λονδίνου. Τελικά 'θέσεις' για τη διοργάνωση του 2012 'έκλεισαν' 
τα 470 των ανδρών, τα RSX ανδρών και γυναικών, το Λέιζερ ανδρών 
και το Φινν. Αξίζει να θυμίσουμε ότι την πρόκριση δεν την παίρνει ο 
αθλητής αλλά η χώρα. Οι αθλητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλά-
δα στο Λονδίνο θα προκύψουν ύστερα από τα αποτελέσματα που θα 
φέρουν στις διεθνείς διοργανώσεις. Από το Περθ, οι ιστιοπλόοι μας 
επέστρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ελληνική ομογένεια στά-
θηκε δίπλα τους από την άφιξή τους και η ζεστασιά με την οποία τους 
περιέβαλε έκανε τους αθλητές να ξεχάσουν τα δεκάδες προβλήματα. 

«Η αποστολή άρχισε με τον χειρότερο τρόπο. Μέχρι τελευταία στιγμή 
δεν ξέραμε εάν θα ταξιδεύαμε γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Τελικά όλα 
πήγαν καλά. Οι ομογενείς μας βοήθησαν στο θέμα της διαμονής και της 
διατροφής. Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Περθ, μας επιφύλαξαν 
θερμή υποδοχή. Ήρθαν στην αίθουσα αφίξεων, μας έδωσαν αυτοκίνητα 
για να κινούμαστε και προσπάθησαν να μας λύσουν τα προβλήματα. 
Έχω κάνει πολλά ταξίδια αλλά οι συγκεκριμένοι Έλληνες του εξωτερικού 
με εντυπωσίασαν. Έχουν δημιουργήσει ελληνική λέσχη, τρώνε όλοι 
μαζί και προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη τους για την 
Ελλάδα στα παιδιά ή τα εγγόνια τους που έχουν γεννηθεί εκεί. Στο Περθ 
μένουν πάνω από 8.000 συμπατριώτες μας. Σε ότι αφορά τη διαμονή 
μας μέναμε σε μία ωραία φοιτητική εστία και το βράδυ μας έφερναν 

φαγητό, το οποίο έφτιαχνε για όλους ένας Έλληνας μάγειρας. Ήταν από 
τα πιο ωραία φαγητά που έχουμε φάει», θυμάται λίγες ημέρες μετά την 
επιστροφή του ο Βύρων Κοκκαλάνης. 

Ο πρωταθλητής των RSX τερμάτισε 2ος στην κούρσα των μεταλλίων 
αλλά κάποια άσχημα αποτελέσματα των προηγούμενων ημερών δεν 
του επέτρεψαν να καταλάβει κάτι καλύτερο από την 7η θέση στην γε-
νική κατάταξη. «Οι αγώνες ήταν αρκετά καλοί και θα μπορούσα να είχα 
πάει καλύτερα εάν δεν υπήρχαν κάποιες ατυχίες σε 2-3 κούρσες. Σε μία 
από αυτές εάν είχα πάρει καλύτερη θέση θα ήμουν μέσα στην τριάδα. 
Ξεκίνησα 12ος, πέρασα στην 11η θέση και ύστερα στην 5η αλλά εκεί 
είχα τα άσχημα αποτελέσματα και έπεσα στην 7η θέση. Το επίπεδο είναι 
πολύ ανεβασμένο. Το θετικό είναι ότι πήραμε την πρόκριση. Επόμενοί 
μου στόχοι είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ισπανία 
και το ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας. Θέλω να επιστρέψω με μετάλλια. Τα 
αποτελέσματα της Αυστραλίας με έκαναν να πεισμώσω. Έχω περισσότε-
ρη όρεξη για διακρίσεις», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο αθλητής. 

Πρόκριση πήρα η χώρα μας και στα RSX των γυναικών. Ύστερα από 10 
ιστιοδρομίες, η Αγγελική Σκαρλάτου τερμάτισε στην 36η θέση με 91 
βαθμούς. Ως χώρα η Ελλάδα πέρασε 19η σε σύνολο 20.

Ολυμπιακές προκρίσεις σε 5 από τις 9 κατηγορίες

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
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αγώνες τριγώνου Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα

Χωρίς μετάλλιο αλλά με πρόκριση  
τα 470 ανδρών

Μία θέση στο βάθρο ήταν ο στόχος των Παναγιώτη Μάντη και Παύλου 
Καγιαλή αλλά, τελικά, περιορίστηκαν στην 7η θέση (11 ιστιοδρομίες) με 
92 βαθμούς. Την πρόκριση πήραν οι πρώτες 19 χώρες και η Ελλάδα, ως 
χώρα, ήρθε 5η. Το άλλο ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε 12ο με 95 βαθμούς. 

«Δεν πήγαμε καλά. Εξαιτίας της απεργίας των τελω-
νειακών άργησαν να έρθουν τα σκάφη και αυτό μας 
επηρέασε. Μείναμε πίσω από τα μετάλλια. Δεν είμαστε 
στενοχωρημένοι αλλά δεν πετάμε και από τη χαρά μας. 
Σε ότι αφορά τη διοργάνωση μου έκανε μεγάλη εντύ-
πωση ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον Τύπο. 
Οι εγκαταστάσεις πολύ καλές και το μέρος ιδανικό για 
ιστιοπλοΐα», 
δήλωσε ο Παναγιώτης Μάντης ενώ ο Παύλος Καγιαλής πρόσθεσε:

 «Αγωνιστήκαμε έχοντας μόνο δύο προπονήσεις στα 
νερά του Περθ και αυτό δεν έφτανε για να γίνουμε 
ανταγωνιστικοί. Οι αντίπαλοί μας προετοιμάζονταν ένα 
μήνα. Βέβαια, είδαμε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε 
τίποτα. Πρέπει όμως να υπάρξει ανάλογη υποστήριξη. 
Ακόμα δεν έχει λυθεί ούτε το πρόβλημα των αδειών με 
εμάς που δουλεύουμε σε δημόσιες υπηρεσίες». 

Οι δύο αθλητές μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την φιλοξενία των 
Ελλήνων ομογενών. 

«Έχουμε ταξιδέψει σε πολλά μέρη που υπάρχει ελλη-
νική ομογένεια αλλά αυτό που ζήσαμε στο Περθ δεν 
περιγράφεται. Οι άνθρωποι έγιναν...θυσία. Οι αδελφοί 
Καραγιώργη μας παραχώρησαν το ναυπηγείο τους και, 
έτσι, μπορούσαμε να έχουμε όλα τα σκάφη μας κοντά 

στη θάλασσα. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να περάσου-
με καλά. Μέχρι και πάρτυ - μπάρμπεκιου. Ήταν απίστευ-
τοι. Όπου πηγαίναμε μάς ρωτούσαν συνεχώς για την 
Ελλάδα και εξέφραζαν την απογοήτευσή τους για τους 
πολιτικούς. Μας έλεγαν ότι είναι περήφανοι που είναι 
Έλληνες αλλά τώρα, όπως έχει η κατάσταση, ντρέπο-
νται να μιλάνε στους άλλους για τον τόπο καταγωγής 
τους. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν οι αισιοδο-
ξία τους. Έλεγαν ότι οι Έλληνες επιβιώνουν σε όλες 
τις καταστάσεις και θα καταφέρουν να ξεπεράσουν και 
αυτές τις δυσκολίες». 
Οι Μάντης - Καγιαλής μπορεί να κατέκτησαν την πρόκριση για λογα-
ριασμό της χώρας αλλά στο παγκόσμιο της Βαρκελώνης θα χρειαστεί 
να υπερισχύ-
σουν του άλ-
λου ελληνικού 
πληρώματος 
(Καμπουρίδης 
- Παπαδό-
πουλος) για 
να ταξιδέψουν 
στο Λονδίνο. 

Στα 470 των 
γυναικών, 
η χώρα μας 
δεν κατάφε-
ρε να πάρει 
πρόκριση. 
Υπήρχαν 48 
συμμετοχές και οι Βιργινία Κραβαριώτη - Ολγα Τσιγαρίδη ήρθαν 
24ες. Προκρίθηκαν οι πρώτες 14 χώρες. Οι αθλήτριες θα διεκδική-
σουν ξανά το 'εισιτήριο' για το Λονδίνο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
της Βαρκελώνης (10-19/5). 
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Στο Λονδίνο και το Λέιζερ
Την πρόκριση για τη χώρα μας στα Λέιζερ έφερε ο Βαγγέλης 
Χειμώνας. Παρόλο που ο αθλητής δεν ξεκίνησε καλά, χάρη στην 
επίδοσή του στην προτελευταία κούρσα κατάφερε να προηγηθεί, από 
ελληνικής πλευράς, και να βρεθεί στην 29η θέση. 

Αντίθετα, ο Αντώνης Μπουγιούρης, ο οποίος είχε μέχρι τότε το ελλη-
νικό προβάδισμα πέρασε στην 36η θέση. Οι δύο αθλητές θα βρεθούν 
αντιμέτωποι για τη διεκδίκηση του 'εισιτηρίου' για το Λονδίνο. Ο 
αγώνας που θα κρίνει τη συμμετοχή θα είναι το Γιουρολύμπ της Γκάρντα. 

«Η 29η θέση, για εμένα, είναι μέτρια αλλά ευτυχώς πήρα την πρό-
κριση. Κατά τη διάρκεια των αγώνων είχα πολλές ατυχίες και έτσι 
βρέθηκα εκεί. Όλοι οι αντίπαλοί μου βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο 
και είναι πανέτοιμοι για τους Ολυμπιακούς. Όταν φτάσαμε εκεί δεν 
είχαμε σκάφη να προπονηθούμε. Ευτυχώς, σε ότι αφορά εμένα, πήρα 
ένα από ξένο συναθλητή μου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα αντιμετω-
πίσαμε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ήταν ένα δυνατό πρωτάθλημα 
και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό», δήλωσε ο Βαγγέλης Χειμώνας στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο". 

Στα Λέιζερ ράντιαλ η χώρα μας δεν κατάφερε να πάρει πρόκριση. 
Ύστερα από 10 ιστιοδρομίες η Άννα Αγραφιώτη τερμάτισε 64η με 
199 βαθμούς. Η αθλήτρια θα έχει ακόμη μία ευκαιρία στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Γερμανία (15-20/5). Θα προκρι-
θούν εννέα πληρώματα. 

Για ελάχιστες θέσεις έχασε την πρόκριση και ο Αιμίλιος Παπαθα-
νασίου. Ο ιστιοπλόος των Σταρ ταξίδεψε στο Περθ με πλήρωμα, τον 
Αντώνη Τσότρα καθώς ο Αλέξανδρος Δραγούτσης δεν μπορούσε 
να πάρει άδεια από την υπηρεσία του. Οι δύο αθλητές είχαν κάνει 
ελάχιστη προετοιμασία μαζί και, έτσι, το αποτέλεσμα θεωρείται φυσι-
ολογικό. Τερμάτισαν 27οι σε 41 σκάφη. Προκρίνονταν οι πρώτες 11 
χώρες. Οι ιστιοπλόοι θα έχουν ακόμη μία ευκαιρία στη διοργάνωση 
του Ιερ (Γαλλία) από τις 20 έως τις 30 Μαΐου. 

«Θεωρώ πως η εξέλιξη ήταν θετική γιατί έχω ταλαιπωρηθεί πολύ 
με τις αλλαγές πληρωμάτων. Ο Αντώνης είναι ο 5ος ενώ αυτό το 

διάστημα έχω αλλάξει και 3-4 προπονητές - συνοδούς. Το 2011, μαζί 
με τον Αλέξανδρο, κατακτήσαμε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό, 
κάτι που το θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, σε ότι αφορά το Περθ, ο 
Αντώνης ήταν 15 κιλά ελαφρύτερος από τους αντιπάλους μας ενώ ο 
στίβος στο Περθ είναι ο τρίτος στίβος στον κόσμο σε ότι αφορά την 
ένταση του αέρα. Είχαμε κάνει τέσσερις προπονήσεις με ένα άλλο 
σκάφος στην Ελλάδα και κάναμε και τέσσερις με αυτό που τρέξαμε 
στην Αυστραλία. Ο Αντώνης πήρε εμπειρίες και εικόνες από μία μεγά-
λη διοργάνωση. Έτσι, τώρα, κάνουμε καθημερινές προπονήσεις ώστε 
τον Μάιο να βρεθούμε σε καλή αγωνιστική κατάσταση να πάρουμε 
την πρόκριση και να πάμε στο Λονδίνο με αξιώσεις. Γιατί εάν δεν γίνει 
αυτό, δεν θα πάω ως κομπάρσος. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου για να το 
κάνω τώρα. Προτιμώ να αγωνίζομαι ως φαβορί και ας αποτύχω, παρά 
να πετύχω ως αουτσάιντερ. Για τη νέα χρονιά, εάν το επιτρέψουν τα 
οικονομικά, θα πάρουμε μέρος στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου 
που θα διεξαχθεί στην Μαγιόρκα», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" 
ο Αιμίλιος Παπαθανασίου. 

Μακριά από τις 14 χώρες που κατακτούσαν την πρόκριση στα 49er 
βρέθηκε η χώρα μας. Οι Δ. Δήμου – Μ. Πατενιώτης ήρθαν 47οι σε 
67 σκάφη. Η τελευταία ευκαιρία των δύο αθλητών για να προκρι-
θούν στο Λονδίνο θα είναι στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο 
Ζαντάρ της Κροατίας (4-15/5). Από τη διοργάνωση της Κροατίας θα 
προκριθούν πέντε σκάφη. 

Οι καιρικές συνθήκες στο Περθ ήταν καλές για ιστιοπλοΐα αλλά οι 
αθλητές είχαν να αντιμετωπίσουν και έναν...διαφορετικό αντίπαλο. 
Αυτός δεν ήταν άλλος από τους καρχαρίες, οι οποίοι δεν είδαν με...
καλό μάτι την εισβολή των σκαφών στο περιβάλλον τους. «Κάποιοι 
συναθλητές μου είδαν καρχαρίες. Κοντά στον αγωνιστικό χώρο μας εί-
παν ότι τριγυρνούσε ένας λευκός. Ευτυχώς κάθε φορά που έφτανε κο-
ντά υπήρχε κινητοποίηση από τους ναυαγοσώστες και απογειωνόταν 
ένα ελικόπτερο για να παρακολουθεί τις κινήσεις του. Τους τελευταίες 
δύο μήνες, στο σημείο που διεξήχθησαν οι αγώνες, υπήρξαν τρεις 
επιθέσεις από καρχαρία», μας είπε ο Βύρων Κοκκαλάνης. 

«Όλοι οι ξένοι βρίσκονται σε μεγάλη φόρμα»
Με θετικές αναμνήσεις έφυγε από την Αυστραλία και ο Γιάννη Μιτά-
κης. Στα Φινν έγιναν 10 ιστιοδρομίες και ο αθλητής τερμάτισε 20ος. Η 
Ελλάδα προκρίθηκε ως 13η χώρα σε σύνολο 18. Ο ιστιοπλόος ταξίδε-
ψε νωρίτερα από τους συναθλητές του στο Περθ με στόχο να κάνει μία 
καλή προετοιμασία αλλά λογάριαζε χωρίς... τους απεργούς. «Επειδή 
ήθελα να κάνω προετοιμασία έδωσα κάποια χρήματα για να ταξιδέψω 
νωρίτερα αλλά άργησε να φτάσει το κοντέινερ με το σκάφος. Ήρθε τρεις 
ημέρες πριν από τους αγώνες και, έτσι, έχασα το μεγαλύτερο κομμάτι 
των προπονήσεων. Οι αγώνες ήταν δύσκολοι και όλοι οι αντίπαλοί μου 
σε μεγάλη φόρμα. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πάει ένα μήνα 
νωρίτερα. Βέβαια, παρά τα προβλήματα, τα καταφέραμε να πάρουμε την 
πρόκριση και να μου φύγει ένα μεγάλο βάρος. Σε ότι αφορά τις καιρικές 
συνθήκες, κάθε μέρα, είχε κύμα και πολύ αέρα, κάτι που εμένα δεν μου 
ταιριάζει», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Γιάννης Μιτάκης και 
αναφερόμενος στους ομογενείς πρόσθεσε: «Οι Έλληνες του Περθ 

μας βοήθησαν να λύσουμε πολλά προβλήματα. Η νέα γενιά μαθαίνει 
ελληνικά αλλά τα αγόρια μιλάνε καλύτερα από τα κορίτσια. Στο δημοτι-
κό συμβούλιο του Περθ είναι μέλη Έλληνες και, έτσι, υπήρξε δεξίωση 
για όλη την αποστολή στο δημαρχείο. Η αποστολή μπορεί να ξεκίνησε 
επεισοδιακά αλλά τελείωσε ωραία». 

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Περθ αγωνίστηκε και ο...γνωστός μας 
από τις 'κόντρες' του με τον Αιμίλιο Παπαθανασίου, Μπεν Εΐνσλι. Ο 
Βρετανός επέστρεψε στη χώρα του χωρίς μετάλλιο και ο Γιάννης Μι-
τάκης μάς εξηγεί γιατί: «Ο Εΐνσλι άξιζε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο 
και ήταν από τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Σε μία κούρσα, όμως, 
ένα δημοσιογραφικό σκάφος είχε μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 
Όταν τελείωσε ο Εΐνσλι πήγε βρήκε τον δημοσιογράφο και, σχεδόν, τον 
χτύπησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του ακυρώσουν την κούρσα οι 
κριτές. Ο Εΐνσλι είχε δίκιο αλλά δεν έπρεπε να κάνει τόσο μεγάλη φασα-
ρία. Σε εκείνο το σημείο έχασε το δίκιο του». 



52 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Κείμενα / φωτογραφίες: Νίκος Γκομώληςκωπηλασία

Με διπλή παγκόσμια διάκριση 
κλείνει η χρονιά για την ελληνική 
κωπηλασία. Tο διπλό σκιφ των γυ-
ναικών με τις Χριστίνα Γιαζιτζίδου 
και Αλεξάνδρα Τσιάβου αναδεί-
χθηκε κορυφαίο γυναικείο πλήρωμα 
στον κόσμο ενώ και ο τεχνικός σύμ-
βουλος της ΕΚΟΦΝΣ Τζιάνι Ποστι-
λιόνε κέρδισε τον αντίστοιχο τίτλο 
ως καλύτερος προπονητής στον 
κόσμο για το 2011 όπως ανακοίνω-
σε στις αρχές Νοεμβρίου η Διεθνή 
Κωπηλατική Ομοσπονδία (FISA).

Οι τρεις μεγάλοι πρωταγωνιστές μετέβησαν στο Βαρέζε της Ιταλίας 
όπου κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Προπονητικού συνεδρίου 
έλαβαν τις τιμητικές τους βραβεύσεις 

Είναι η πρώτη φορά που Έλληνες κωπηλάτες κερδίζουν αυτή 
τη διάκριση ενώ για τον Τζιάνι Ποστιλιόνε που βρίσκεται από το 
2005 στο τιμόνι της Εθνικής ομάδας είναι η δεύτερη φορά που 
κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο αφού και το 2006, πάλι ως προπο-
νητής της Ελλάδας είχε αναδειχθεί κορυφαίος στον κόσμο. 

Για την σπουδαία διάκριση μίλησαν 
οι δυο παγκόσμιες πρωταθλήτριες 
και πρωταθλήτριες Ευρώπης και ο 
Ιταλός Ομοσπονδιακός

Αλεξάνδρα Τσιάβου: «Πίστευα ότι 
θα είμαστε στα τρια κορυφαία πλη-
ρώματα . Νιώθω ήδη την αναγνώρι-
ση του κόσμου στο πρόσωπό μας. 
Είμαστε πολύ χαρούμενες που πετύ-
χαμε κάτι που δεν έχει ξαναπετύχει 
ποτέ Έλληνας κωπηλάτης. Ελπίζω 
να μην είναι και η τελευταία».

Χριστίνα Γιαζιτζίδου: «Είναι μεγάλη τιμή για μας . Πίσω απο αυτό τον 
τίτλο βρίσκονται όλοι όσοι μας πιστεύουν , όσοι μας ψήφισαν. Τους 
ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω το 2012 να μπορέσουμε να ικανοποιή-
σουμε τις προσδοκίες μας και τις δικές τους». 

Τζιάνι Ποστιλιόνε: «Εί-
ναι πολύ μεγάλη τιμή να 
κερδίζω αυτό τον τίτλο 
για δεύτερη φορά στην 
καριέρα μου. Είμαι πολύ 
υπερήφανος για όλα 
αυτά τα χρόνια, όχι για 
κάποιο μετάλλιο αλλά 
για τα αποτελέσματα 
σε άνδρες και γυναίκες 
που αποδεικνύουν την 
ποιοτική δουλειά που 
γίνεται με ελάχιστους 
αθλητές. Ευχαριστώ 
όλους αυτούς που με εμπιστεύτηκαν αυτά τα χρόνια. Η δουλειά του 
αρχιπροπονητή δεν είναι μοναχική. Δεν δουλεύω μόνο με τους αθλητές 
αλλά και με παθιασμένους προπονητές. Η ομάδα που έχω στην Ελλάδα 
είναι πραγματικά εξαιρετική. Τους ευχαριστώ όλους». 

Για τα ονόματα που έθεταν υποψηφιότητα για τους τίτλους τον κορυ-
φαίων του 2011 ψήφισαν 2000 άτομα που ασχολούνται με την κωη-
λασία μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
και στη συνέχεια την τελική απόφαση πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή 
της FISA. 

Κορυφαίο ανδρικό πλήρωμα αναδείχθηκε η δίκωπος άνευ της Νέας 
Ζηλανδία με τους Έρικ Μάρει και Χαμισ Μπόντ και κορυφαίο ΑΜΕΑ 
πλήρωμα η σκιφίστρια της Ουκρανίας Άλα Λουσένκο.

Διπλή παγκόσμια κορυφή  
για την Ελλάδα
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Στον ΓΓΑ οι θριαμβευτές
Συγχαρητήρια απο κοντά στους Έλληνες 
παγκόσμιους πρωταθλητές της κωπηλασίας 
και τους προπονητές τους μοίρασε ο Γενικός 
Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής 
που την Τρίτη (15/11) τους υποδέχθηκε στο 
γραφείο του στη ΓΓΑ. 

Ο Πάνος Μπιτσαξής είχε απο καιρό εκφράσει την επιθυμία του να 
σφίξει το χέρι στους Παγκόσμιους πρωταθλητές και τους προπονητές 
τους που συγκέντρωσαν μια ντουζίνα μετάλλια στα παγκόσμια και 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που πήραν μέρος κατά τη φετινή σεζόν. 

Παρόντες τόσο το διπλό σκιφ ελ βαρών των γυναικών με τις Τσιά-
βου-Γιαζιτζίδου όσο και ο τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας 
Τζιάνι Ποστιλιόνε που πριν λίγα εικοσιτετράωρα βραβεύτηκαν απο 
την παγκόσμια ομοσπονδία ως το καλύτερο γυναικείο πλήρωμα και ο 
καλύτερος προπονητής στον κόσμο για το 2011.

Από την πλευρά τους όλοι οι αθλητές που συνοδεύονταν από τον πρό-
εδρο της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Γιάννη Καρρά χάρισαν στον ΓΓΑ 
μια μπλούζα της Εθνικής ομάδας με τις υπογραφές τους. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Καρράς είπε:

«Ο κ. Μπιτσαξής μας ενημέρωσε για το οικονομικό πλάνο. Οι αθλητές 
τον άκουσαν με προσοχή. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται από 
τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού παρά από μας. Πιστεύω ότι 
θα προχωρήσουμε στο μέλλον με επιτυχία παρά τις όποιες δυσκολίες 
μπορεί να έχουμε.»

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΚΟΦΝΣ 
έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική 
κωπηλασία τα τελευταία χρόνια. 

Φέτος η Κωπηλατική Ομοσπονδία με 
την Υπεύθυνη Ανάπτυξης προπονήτρια 
Δήμητρα Γιαννιού ξεκίνησαν ήδη ένα 
κύκλο επισκέψεων σε όλα τα σωματεία 
της Ελλάδας προκειμένου να αξιολογή-
σουν τους αθλητές (γενν 1998 και 99) 
και να συζητήσουν με τους σωματειακούς 
προπονητές τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν στην προσπάθεια καλλιέργειας του 
αθλήματος. 

Ήδη η κ.Γιαννιού έχει πραγματοποιήσει τις 
επισκέψεις που ήταν προγραμματισμένες 

για το 2011 και αφού ολοκληρώσει κι 
εκείνες του 2012 θα καταθέσει την έκθεσή 
της στην ΕΚΟΦΝΣ: 

26/11/11: 
ΝΟ Ιωαννίνων και ΔΝΟ Ηγουμενίτσας

27/11/11: ΝΑΟ Κέρκυρας

3/12/11: ΝΟ Κατερίνης

4/12/11: ΝΟ Θεσσαλονίκης

10/12/11: 
ΝΟ Καστοριάς και ΝΕ Καστοριάς

11/12/11: ΝΟ Μαυροχωρίου

15/12/11: ΝΑΟ Σαλαμίνας 

16/12/11: ΝΟΠΤ, ΟΝΑΤ,ΕΝΟΑ, ΝΑΣ, 
ΟΕ, ΚΟΕ, ΟΣΦΠ

28/12/11: ΝΑΟΚΘ

3/1/12: ΙΟΘ

4/1/12: ΝΟΒΑ, ΟΕΑΝΑΒ

21/1/12: ΝΟ Κεφαλλονιάς-Ιθάκης 

22/1/12: ΝΟ Αργοστολίου

29/1/12: ΝΟ Κοζάνης

11/2/12: ΝΑΟ Σούδας

12/2/12: ΝΟ Ηρακλείουυ 

Σε εφαρμογή  
το αναπτυξιακό
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Στέργιος Παπαχρήστος:  
Το "ανερχόμενο αστέρι" της FISA

κωπηλασία Κείμενα / φωτογραφίες: Νίκος Γκομώλης

Τα αφιερώματα της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας προς τους αθλητές και τις αθλήτριες 
της ελληνικής κωπηλασίας συνεχίζονται με 
αμείωτους ρυθμούς. Αυτή τη φορά είναι 
σειρά του Στέργιου Παπαχρήστου που 
φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της FISA ως 
"Ανερχόμενο Αστέρι" με τους συντάκτες του 
άρθρου να επιχειρούν μια πρώτη γνωριμία 
μαζί του με την "συνέντευξη των 5 λεπτών" 
όπως την ονομάζουν.

Σε αυτήν μεταξύ άλλων ο ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής 
του Βόλου αναφέρει:

Το ίνδαλμα μου στον αθλητισμό είναι ο Στιβ Ρεντγκρέιβ.

Κωπηλατώ γιατί η κωπηλασία είναι διάσημο άθλημα στην πατρίδα 
μου το Βόλο. Δοκίμασα πολλά αθλήματα νωρίτερα αλλά όταν μπή-
κα σε βάρκα την αγάπησα αμέσως. 

Το όνειρό μου είναι να συμμετάσχω σε Ολυμπιακούς αγώνες και 
να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όταν κάνω εργόμετρο ακούω καλή μουσική.

Χαλαρώνω όταν οδηγώ την μοτοσυκλέτα μου ή όταν βγαίνω για 
καφέ με τους φίλους μου και ακούω μουσική.

Η καλύτερη προπόνηση μου είναι στο νερό.

Η αγαπημένη μου βάρκα είναι η τετράκωπος άνευ.

Η πιο συναρπαστική μου κούρσα ήταν πέρυσι στο Παγκόσμιο 
στη Νέα Ζηλανδία . Με τους υπόλοιπους συναθλητές μου κάναμε 
μια "ονειρεμένη κούρσα" και με το μετάλλιο που κερδίσαμε έσβη-
σα κάθε κακή στιγμή από το μυαλό μου.

Με βοηθούν η οικογένειά μου και οι φίλοι μου.

Με ενοχλεί να με προδίδουν οι άνθρωποι που αγαπώ.

Σε 10 χρόνια δεν ξέρω αν θα κωπηλατώ . Ελπίζω να έχω δημι-
ουργήσει οικογένεια και να κάνω πράγματα που δεν μπορώ να 
κάνω τώρα λόγω έλλειψης χρόνου.

Αγαπημένα μου φαγητά είναι τα γλυκά και οι πίτες της γιαγιάς μου.

Αγαπημένα μου προγράμματα στην τηλεόραση είναι οι ποδο-
σφαιρικοί αγώνες. 

Δεν έχω κάποιο αγαπημένο βιβλίο προτιμώ να διαβάζω εφημερί-
δες και ιδιαίτερα αθλητικές. 

Η αγαπημένη μου ηθοποιός είναι η Αντζελίνα Τζολί. 

Φοβάμαι τον θάνατο.
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ιστορικό Κείμενο: Φώφη Καστανάκη, Δημοσιογράφος 

Τ
ο κείμενο θα μπορούσε να ξεκινάει σαν παραμύθι «Μια φορά 
κι ένα καιρό τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα μαζί με τα κάλαντα, 
τη βασιλόπιτα, τα γλυκά, τα σπίτια στόλιζαν με Χριστόξυλο και 
Παραδοσιακό Καραβάκι…»

Η αλήθεια δεν απέχει πολύ από το παραμύθι. Το έθιμο με το καραβάκι 
έχει τις ρίζες του βαθιά στο χρόνο και συνδέεται με την Αρχαία 
Ελλάδα.

Ο Όμηρος περιγράφει τον εορτασμό της έλευσης του θεού Διονύσου 
και την έναρξη της βλάστησης και ανθοφορίας με παιδιά πού γυρνούν 
στο δρόμο κρατώντας ξύλινο καραβάκι, που συμβολίζει τον Διόνυ-
σο και κλαδιά ελιάς, στολισμένα με κόκκινες και λευκές κλωστές, 
για να κρεμούν τα φιλέματα. Με αυλούς, φλογέρες, τύμπανα τραγου-
δούν κάλαντα (το τραγούδι της Ειρεσιώνης, από τη λέξη έριο=μαλλί, 
που ήταν φιαγμένες οι κλωστές).

Τα κάλαντα είναι τραγούδια όχι γραμμένα από λόγιους αλλά από τον 
λαό και προαναγγέλουν τον ερχομό κάποιου γεγονότος. Σε γραπτά 
κείμενα πού βρέθηκαν αποσπάσματα από το τραγούδι της Ειρεσιώνης, 
συναντούμε κάλαντα της Θράκης.

Στο Βυζάντιο με ομοίωμα καραβιού τρίγωνα και τύμπανα τα παιδιά 
προαναγγέλουν τον ερχομό των Χριστουγέννων.

Μετά την Τουρκοκρατία στην Ηπειρωτική Ελλάδα τα Χριστούγεννα ο 
κύρης στο σπίτι το Χριστόξυλο. Κλαδιά σε σχήμα σταυρού από αειθαλή 
δέντρα ελιά, καστανιά, μυρτιά, δάφνη, μυρσίνη, που συμβόλιζαν την 
ευημερία και ευζωία πού ήθελαν στο σπιτικό τους.

Στην Νησιωτική Ελλάδα τα παιδιά έφιαχναν ξύλινα καραβάκια τιμώ-
ντας έτσι την ναυτοσύνη των Ελλήνων και την ενασχόληση τους 
με τη θάλασσα, την επιστροφή των ναυτικών τους στα σπίτια τους για 
τη γιορτή των Χριστουγέννων αλλά και την θρησκευτικότητα αφού η 
εκκλησία πολλές φορές απεικονίζεται σαν καράβι συμβολίζοντας την 
νέα "πλεύση της ζωής του ανθρώπου" μετά την γέννηση του Χριστού. 
Κρατώντας τα καραβάκια τους στα χέρια, με νταούλια λαούτα λύρες 
και τρίγωνα γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι τραγουδούσαν κάλαντα 
διανθισμένα με παινέματα χάριν των φιλεμάτων πού προσδοκούσαν. 
«….Σε σένα πρέπει αφέντη μου καράβι ν’ αρματώσεις και τα σκοινιά του 
καραβιού να τα μαλαματώσεις….»

Εδώ το παραμύθι θα μπορούσε να λέει «…..και ξάφνου στο παλάτι 
άναψαν όλα τα φώτα, στρώθηκαν τα κόκκινα χαλιά οι σάλπιγγες ήχησαν 
χαρμόσυνα και οι υπήκοοι που περίεργοι έτρεξαν είδαν ένα δέντρο, εν 
μέσω τιμών να περπατά αργά, καμαρωτά, μ’ απλωμένα τα κλαδιά του κι 
απ’ την κορυφή του να χαμογελά στα έκπληκτα πρόσωπα με τα διάπλατα 
ανοιγμένα μάτια. Μπήκε αγέρωχο στο παλάτι στάθηκε στο κέντρο της 
μεγάλης σάλας χορού και περίμενε να στολίσουν τα κλαδιά του με 
κορδέλες και κεριά, για να ξεκινήσει η γιορτή των Χριστουγέννων. 
Θάμπωσε τους ανθρώπους με το καταπράσινο χρώμα του την όμορφη 
κορμοστασιά του, την γλυκιά μυρωδιά πού ανέδιδε το ξύλο και το φύλ-
λωμα του και η λάμψη του από τα κεριά πού ντύθηκε. Έτσι ξεκίνησε το 
ταξίδι της καθιέρωσής του σαν το απαραίτητο Χριστουγεννιάτικο στολίδι 
βγάζοντας από τη ρότα του το μικρό καραβάκι γι’ αρκετά χρόνια….»

Το έλατο γίνεται Χριστουγεννιάτικο σύμβολο τον 8ο αιώνα από τον 
Άγιο Βονιφάτιο, που θέλοντας να προσδώσει Χριστιανικό χαρα-
κτήρα στο δέντρο αντικαθιστά την βελανιδιά, που λατρευόταν από 

ειδωλολάτρες και παγανιστές με το έλατο. Αργότερα ο στολισμός 
του με κεριά προσθέτει ένα ακόμη σύμβολο το άστρο της Βηθλεέμ.

Το 1833 οι Βαυαροί στολίζουν για πρώτη φορά έλατο στο παλάτι 
του Όθωνα κι αμέσως μετά στα ανάκτορα της Ελλάδος. Μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο στην Ελλάδα το έλατο δεσπόζει κι ο στολισμός του 
σηματοδοτεί τον ερχομό των Χριστουγέννων.

Γύρω από τα κλαδιά του θα μαζευτεί η οικογένεια κι οι φίλοι, για ν’ 
ανταλλάξουν ευχές και δώρα. Τα παιδιά ανυπόμονα θα σκίσουν τα 
φανταχτερά περιτυλίγματα από τα πακέτα πού βρίσκονται τριγύρω του, 
ελπίζοντας να κρύβουν όσα ζήτησαν στο γράμμα τους στον Άγιο Βα-
σίλη. Αγκαλιά με τα παιχνίδια, αποκαμωμένα και καθισμένα δίπλα στο 
δέντρο θα τα πάρει ο ύπνος ακούγοντας ιστορίες γι αυτά τα κακάσχημα 
γκαφατζίδικα ανθρωπάκια τους Καλικάτζαρους, που τριγυρίζουν τις 
μέρες των Χριστουγέννων πάνω στη γη και σκαρφίζονται ζαβολιές

Το Καραβάκι όμως βρήκε και πάλι τη ρότα του. Αργά και με σταθερό 
τιμόνι παίρνει τη θέση του σε σπίτια, μπαλκόνια, βιτρίνες, πλατείες. 
Όμορφα φωτισμένο με πολύχρωμα λαμπάκια που αναβοσβήνουν, είναι 
σαν να μετρά αντίστροφα με κάθε άναψε σβήσε, τον ερχομό της γέννη-
σης του Χριστού και του Καινούργιου Χρόνου, σε αρμονική συνύπαρξη 
με το επίσης φωτισμένο έλατο.

Σε "πείσμα των καιρών" σε λίγες μέρες μυρωδιές από κανέλλα, γαρύ-
φαλλο, μαχλέπι, μαστίχα θα ξεχυθούν στις κουζίνες των σπιτιών για να 
ξεσηκώσουν παιδικές αναμνήσεις στους μεγάλους και να δημιουργή-
σουν γλυκές αναμνήσεις στα παιδιά.

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες, βασιλόπιτα, φωτάκια στολίδια 
δώρα για τα παιδιά και τους αγαπημένους, κάλαντα θα σημάνουν τον 
ερχομό των φετινών Χριστουγέννων.

Ίσως φέτος, πιο πολύ από ποτέ το Καραβάκι θα πρέπει να είναι αυτό 
πού θα σημάνει τον ερχομό της Γιορτής.

Και την Αγια Νύχτα ας κάνουμε όλοι μια Ευχή από τα βάθη της καρδιάς 
μας. Να ’χει μια 'Καλή Πλεύση' αυτή την Καινούργια Χρονιά για Εμάς 
και την Χώρα μας.

     Χρόνια μας Πολλά!  

Χριστουγεννιάτικο Καραβάκι
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τεχνικό

Ετήσιο συνέδριο ORC
Αλλαγές στο σύστημα

Τα νέα για την ανοιχτή θάλασσα από το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του ORC

Από την 3η έως την 9η Νοεμβρίου 2011 διε-
ξήχθη στo San Juan του Puerto Rico το ετήσιο 
συνέδριο του ORC. Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι 
Γιώργος Ανδρεάδης (μέλος συμβουλίου ORC, 
Management Committee), Άκης Τσαλίκης (μέλος 
συμβουλίου ORC, Race Management Committee), 
Δημήτρης Δήμου (Measurement Committee) 
και Παναγιώτης Παπαποστόλου (Rating Officers 
Committee, ORC Staff).

Οι στατιστικές για το 2011 δείχνουν ότι έχει εκδοθεί σχεδόν ο ίδιος 
αριθμός πιστοποιητικών ORCi και ORC Club μέχρι το Νοέμβριο του 
2011 (7220) με το 2010, προσδοκώντας μια μέτρια αύξηση 5% για 
το τέλος του έτους. Αυτό αποτελεί αξιοπρόσεκτο επίτευγμα δεδομέ-
νων των οικονομικών περιστάσεων, και απεικονίζει τη δημοτικότητα 
του ORC στις 42 χώρες που εξυπηρετεί. Επιπλέον, ο σχετικά χαμηλός 
αριθμός submissions (21 συνολικά ) αποδεικνύει ότι οι πρόσφατες 
οδηγίες, οι κανονισμοί και οι πολιτικές του ORC γίνονται αποδεκτές στις 
παραπάνω χώρες.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι αλλαγές στους Κανονισμούς Καταμέ-
τρησης του ORC καθώς επίσης και στο Πρόγραμμα Πρόβλεψης Ταχύτη-
τας του ORC (VPP), το οποίο έχει βελτιωθεί και έχει αναβαθμιστεί από 
τα μέλη της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής (ITC).

Αναλυτικά οι αλλαγές για το 2012 είναι οι ακόλουθες ανά κατηγορία: 

VPP - Πρόγραμμα Πρόβλεψης Ταχύτητας
•	 Νέες υδροδυναμικές επεξεργασίες ώστε να εξετασθούν οι κατά 

μήκος θέσεις του βάρους του πληρώματος, 

•	 Αποτελέσματα έρευνας για την καταμέτρηση των σκαφών σε 
άδεια κατάσταση "lightship" Από το 2013 τα σκάφη θα καταμε-
τρώνται σε κατάσταση "lightship" , θα αφαιρούνται δηλαδή όλα 
τα κινητά αντικείμενα που τώρα επιτρέπονται από τον κανονισμό 
κατά την διάρκεια της καταμέτρησης ευστάθειας και εξάλων. 

•	 Καλύτερη αντιμετώπιση του δηλωθέντος εκτοπίσματος στα 
πιστοποιητικά ORC Club

•	 Η απλουστευμένη επεξεργασία της εξαρτίας παραμένει αμετά-
βλητη, αλλά θα αναθεωρηθεί πλήρως το 2012 

•	 Το IG αντί του ISP θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό της 
περιοχής αναφοράς για το σχήμα, προκειμένου να αξιολογηθούν 
μπαλόνια ίδιου εμβαδού με διαφορετικά ISP ύψη

•	 Νέα διατύπωση της λειτουργίας του TWIST που λαμβάνει υπόψη 
την αποδυνάμωση των φλόκων όταν μειώνεται το εμβαδόν τους, 
χαμηλώνοντας κατά συνέπεια το CEΗ (Center of Effort Height) 
κατά ένα περαιτέρω ποσοστό 5% όταν ο φλόκος μειώνεται .

•	 Αναθεωρημένο Dynamic Allowance που μειώνει την επίδρασή 
του στα non-cruising σκάφη 

•	 Καταργείται η επιδότηση που δινόταν όταν άγκυρα & αλυσίδα 
βρίσκεται στο εμπρός 30% του LOA. 

•	 Οι προκαθορισμένες διαδρομές Όρτσα – πρίμα (Windward/
Leeward) υπολογίζονται πλέον χωρίς μέσο όρο ανέμου 

•	 Αλλάζει ο τύπος υπολογισμού των συντελεστών Time on 
Distance Offshore, που μέχρι τώρα συνέπιπτε με το GPH, και 
συνεπώς του Time on Time Offshore ( 600 / Offshore Time-
on-distance) προκειμένου να δίνεται περισσότερη έμφαση στις 
πλεύσεις όρτσα και πρίμα Το GPH θα παραμείνει να χρησιμοποι-
είται ως αναφορά για τον διαχωρισμό των κλάσεων. Ο συντε-
λεστής Offshore time-on-distance υπολογίζεται ως μέσος όρος 
των ακόλουθων ταχυτήτων από τα πολικά:

TWS 8 12 16

Beat VMG 40% 25% 10%

60 5% 10% 20%

90 5% 15% 20%

120 5% 15% 20%

150 5% 10% 20%

Run VMG 40% 25% 10%

Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη
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Σύστημα Καταμέτρησης IMS
•	 Τα σκάφη άνω των 24 μ στο μήκος μπορούν να μετρηθούν 

με τον εν πλω εξοπλισμό που απαιτείται για το IMS και δεν 
μπορεί να μετακινηθεί για την καταμέτρηση , με ρυθμίσεις στα 
freeboards και περίπου μίας μοίρας (1°). επιτρεπόμενης στην 
ευστάθεια, υπό την έγκριση και την επαλήθευση από το Chief 
Measurer

•	 Ενημερώθηκαν οι ορισμοί για στοιχεία της εξαρτίας όπως του 
εσωτερικού προτόνου, Fiber rigging, furler μαΐστρας και Τζενοας. 

•	 Δόθηκε διευκρίνηση ώστε να αποφεύγεται η κατασκευή σε 
πλωρια πανιά και μαΐστρες με τα πάνω girths μεγαλύτερα από τα 
κατώτερα. 

•	 Συστάσεις για την τοποθέτηση των 2 σπινακοξυλων στο πείραμα 
ευστάθειας. 

ORC Rating Systems
•	 Μπαλόνια και Code 0 μπορούν να μην προσδένονται στο πρότονο 

•	 Διευκρινίζεται η χρήση μπαλονιών και φλόκων στο σπινακόξυλο 

•	 Το GPH δεν χρησιμοποιείται πλέον για scoring 

Green Book 
•	 Νέες προδιαγραφές για την ανάθεση των Πρωταθλημάτων του ORC

•	 Νέες επιλογές για τη βαθμολογία του αγώνα ανοιχτής θαλάσ-
σης των Πρωταθλημάτων του ORC με ένα αγώνα long offshore 
με συντελεστή 1.5 ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα αγώνα short 
offshore με συντελεστή 1.0 ή δυο αγώνες short offshore με 
συντελεστή 1.0 ο καθένας

•	 Επιθεωρήσεις στη καταμέτρηση των σκαφών κατά τη διάρκεια 
των αγώνων δίνοντας έμφαση στα σκάφη που βαθμολογούνται 
στις καλύτερες θέσεις. 

Η συσσωρευμένη επίδραση αυτών των αλλαγών στους κανονισμούς 
είναι μικρή - λιγότερο από 0.5% στα rating των 2000 σκαφών που 
αποτελούν το δοκιμαστικό στόλο του ORC - αλλά επιδιώκουν να καθο-
ρίσουν περαιτέρω την ακρίβεια της χρήσης του συστήματος ισοζυγι-
σμού παγκοσμίως. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ORC Int 2012
ORC Int.Worlds    Helsinki, Φιλανδία 

European Championship   Punta Ala, Ιταλία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ORC Int 2013
ORC Int.Worlds    Ancona, Ιταλία

European Championship   Σουηδία 

Το επόμενο συνέδριο του ORC θα γίνει τον Νοέμβριο του 2012 στο 
Δουβλίνο της Ιρλανδίας.
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ομιλικά

Την Παρασκευή το βράδυ, 16/12/2011, 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "ΑΙΓΑΙΟΥ" 
του Ομίλου μας η απονομή της 211ης σειράς 
αρχαρίων, της 106ης και 98ης σειράς 
Προχωρημένου και Αγωνιστικού αντίστοιχα.

Οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους από 
τους εκπαιδευτές τους και στη συνέχεια 
διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
στο Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ της Σχολής.

Στις φωτογραφίες παρέες αποφοίτων με τα 
πτυχία τους.

Η απονομή των Φθινοπωρινών σειρών και 
το Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ της Σχολής
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1961-2011
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τίτλος: “Πειραϊκό Λεύκωμα”

τίτλος: “Στα κύματα του Αιγαίου ~ Ένα συλλεκτικό φωτογραφικό άλμπουμ για το 48ο Ράλλυ Αιγαίου”

ΜΟΝΟ ΜΕ 10 ΕΥΡΩ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ! 

Το Πειραϊκό Λεύκωμα έρχεται να καλύψει ένα κενό στη σύγχρονη ιστορική και 
πολιτιστική πραγματικότητα του Πειραιά. Το Πειραϊκό Λεύκωμα αποτυπώνει μέσα 
στην πολυσημία των σελίδων του, τα διαλεκτικά ιστορικά και μνημονικά 
σημάδια της διαδρομής του χώρου του Πειραιά σε συλλογικό και ατομικό 
επίπεδο που του προσέδωσαν την χαρακτηριστική ιδιαιτερότητά του. Την 
τόσο αναγνωρίσιμη ατμόσφαιρα του. Πρωτότυπο, καλαίσθητο, λειτουργικό και 
ενδιαφέρον. Μέσα από τις 450 έγχρωμες σελίδες του γίνονται αναφορές στις 
ιστορικές αξίες του παρελθόντος, παρουσιάζονται και προβάλλονται οι Πειραιώτες 
δημιουργοί της τέχνης, αναδεικνύονται οι κοινωνικοί φορείς και οι χώροι της 
Ναυτιλίας και των Επιχειρήσεων.

Πληροφορίες - παραγγελίες: 

Εφημερίδα Κοινωνική  
Καραϊσκου 98 Πειραιάς   |   Τηλ: 210.42.26.476-7

παρουσίαση βιβλίων

Τον Ιούλιο του 2011, ο Πάνος Δημητρακόπουλος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου 
για το Ράλλυ Αιγαίου επι σειρά ετών - και ο φωτογράφος Νίκος Αλευρομύτης, 
γέμισαν τις βαλίτσες με τους φακούς τους, τα χαρτιά τους, την αγάπη τους για την 
ιστιοπλοΐα και ακολούθησαν όλα τα δρώμενα για το 48ο Ράλλυ Αιγαίου: από την 
συγκέντρωση κυβερνητών έως την απονομή και από την γραμμή εκκίνησης 
μέχρι την γραμμή τερματισμού.

Στις 80 σελίδες αυτού του έργου ξετυλίγεται αυτή η εικονογραφημένη ιστορία με 
φροντίδα, ενθουσιασμό και αγάπη για τον ιστιοπλοϊκό κόσμο.

Πληροφορίες - παραγγελίες: 

Για αγορά του δικού σας αντίτυπου online: 
blurb.com (www.blurb.com/bookstore/detail/2791639) 

Για παραγγελία: paralos creative
Tηλ.: 210 9680820   |   email: info@paralos.gr   |   www.paralos.gr
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Αγγελίες

ΠωΛΕΙταΙ

τΟ ΚΟΑLA VI

(cutter)

15,10 μ. - one-off. Κατασκευή West System ενισχυμένη 
με ανθρακονήματα έτος 1990.  
Γενική ανακατασκευή έτος 2006. Με πολύ μεγάλη 
λίστα εξοπλισμού. Νεα γεννήτρια Fisher Panta και νέα 
μηχανή Yanmar 125hp - Jprop. κ.α. 

Ζητούμενη τιμή 150,000 ευρώ (ΦΠΑ πληρωμένο).

Πληροφορίες Tηλ.: +30 6978593191
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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

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,  

Κωνσταντίνος Χανιώτης,

Πλάτων Κεχαγιάς,  

Ν.Ο.Ερμιόνης,  

Ι.Ο.Πατρών,

Σπυριδούλα Σπανέα,  

Νίκος Γκομώλης,  

Φώφη Καστανάκη,

Ρούλα Γαλάνη

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr), Ι.Ο.Πατρών,  

Νίκος Γκομώλης, Κωνσταντίνος Χανιώτης, Ν.Ο.Ερμιόνης,  

Chris Davies / WMRT, Osman Ugur / Farr40 European,  

Diego Furtuoso/Telefόnica/Volvo Ocean Race, Daniel Forster/Rolex, 

Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 

Ιδιωτική Συλλογή,

Ian Roman / Audi MedCup, Gilles Martin-Raget / ACEA, 

Paul Todd / Volvo Ocean Race, Νίκος Κουμαράς, 

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. 210 6626972

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

Ιστιοπλοΐα:
5 Ολυμπιακές Προκρίσεις

Κωπηλασία 
Διπλή παγκόσμια πρωτιά

Αφιέρωμα:
Ο Κανάρης, η θάλασσα  
και οι ποιητές

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr!

Νο 98 ψηφιακή έκδοση

φωτογραφία: Paul Todd / Volvo Ocean Race
"Volvo Ocean Race"



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

Booker – Amita Motion
Νικητής Ράλλυ Αιγαίου
Πασχαλίδης – Τριγκώνης
Παγκόσμιοι πρωταθλητές  
Tornado
Αδελφοί Καββά
Χρυσό στο ευρωπαϊκό 420
Κωπηλασία
Χρυσό και ασημένιο στο  
Παγκόσμιο Κύπελλο

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr!

Νο 96 ψηφιακή έκδοση






