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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

Χρειάζονται νέα 
οράματα και εμπνεύσεις, 

ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός, κέφι για 
δουλειά, προσωπική 
προσφορά έργου των 

διοικήσεων και απαλλαγή 
από την κρατικοδίαιτη 

νοοτροπία. 

Οι καιροί άλλαξαν. 

Οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από τους επί κεφαλής της Ελληνικής 
Ολυμπιακής αποστολής στο Λονδίνο δεν ευοδώθηκαν.

Είτε γιατί ήθελαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα αισιοδοξίας, είτε από λάθος 
εκτίμηση είχαν ανεβάσει τον πήχυ πολύ υψηλά.

Τα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση δεν τους δικαίωσαν.

Ευτυχώς που υπήρξε η Κωπηλασία και το Τζούντο που προσέφεραν από ένα 
χάλκινο μετάλλιο και έτσι έγινε εμφανής, κατά κάποιον τρόπο, η παρουσία της 
χώρας μας στο βάθρο των νικητών.

Ιδιαίτερα η Κωπηλασία, εκτός του μεταλλίου προσέφερε και πολλές άλλες 
διακρίσεις μέσα στη δεκάδα των νικητών, πράγμα που υπόσχεται ακόμη πιο 
πολλά στο μέλλον. Άλλωστε αυτό το επιβεβαιώνει και το πρόσφατο παρελθόν 
που αποδεικνύει τη δυναμική άνοδο του αθλήματος τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια πολλές ομοσπονδίες επικαλέσθηκαν μειωμένες κρατικές 
επιχορηγήσεις, αλλά αυτό ήταν δεδομένο και είναι γεγονός ότι τα προσεχή 
χρόνια θα υπάρξουν ακόμη αυστηρότερα περιθώρια επιχορηγήσεων.

Καιρός να αναζητηθούν πλέον άλλες πηγές. Αλλά δεν φθάνει μόνο αυτό. 

Χρειάζονται νέα οράματα και εμπνεύσεις, ολοκληρωμένος σχεδιασμός, κέφι για 
δουλειά, προσωπική προσφορά έργου των διοικήσεων και απαλλαγή από την 
κρατικοδίαιτη νοοτροπία. 

Οι καιροί άλλαξαν. 

Στην ανοικτή θάλασσα, το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου που πέρασε, είχαμε 
πολλές διοργανώσεις, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι ενώ στις αυστηρά αγωνιστικές διοργανώσεις, 
υπάρχει μία μειωμένη συμμετοχή, διότι τα αγωνιστικά σκάφη, εκτός από τον 
ακριβό εξοπλισμό τους, έχουν ν’ αντιμετωπίσουν και τα έξοδα διαμονής εκτός 
του σκάφους, οι υπόλοιπες διοργανώσεις διατηρούν ακόμη σε ανεκτό επίπεδο 
τον αριθμό των συμμετοχών. 

Κάτι είναι κι αυτό. 
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Μερος πρώτο: 

εννιά μέρες μετά...

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Εννιά ημέρες από τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ύστερα από μια συνεχή παρουσία σε 
τέσσερις ολυμπιάδες παρακολούθησα για πρώτη φορά αγώνες από την τηλεόραση!

Την τελετή έναρξης δεν την είδα. Δεν ξέρω..ένιωθα κάπως περίεργα, όντας για πρώτη φορά 
απών. Τελικά όμως το να μπορέσω μετά από 16 χρόνια να παρακολουθήσω τους αγώνες ήταν 
κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ ως αθλητής. Είχε και τα καλά του. Συνήθως όταν αγωνίζεσαι 
δεν υπάρχει χρόνος ώστε να παρακολουθήσεις κάποια άλλα αγωνίσματα. Άσε που το δικό μας 
άθλημα (ιστιοπλοΐα) πολλές φορές γίνεται μακριά από το κέντρο των αγώνων λόγω ειδικών 
συνθηκών (θαλάσσιος στίβος). 

Πέρα από τους αγώνες μπόρεσα να παρακολουθήσω και πολλά από αυτά που γράφτηκαν και 
δημοσιεύτηκαν στον έντυπο αλλά κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο. Απόψεις, κριτικές και διάφορα 
άλλα. Εκεί όμως που κυριολεκτικά έγινε χαμός ήταν τα social media όπου ο καθένας έγραφε ότι 
του κατέβαινε είτε κριτικάροντας τον Ελληνικό αθλητισμό (δεν πήραμε πολλά μετάλλια), είτε τους 
διοργανωτές (ειδικά στην τελετή έναρξης ο σχολιασμός ήταν καταιγιστικός) και το κυριότερο την 
όποια ιδέα αντιπροσωπεύουν οι Αγώνες σήμερα.

Απόψεις υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα πολλές. 

Θα ήθελα όμως να πω ότι, όταν μιλάς με τον φραπέ στο χέρι κάνοντας τα μπανάκια σου σε κά-
ποια παραλία για μετάλλια που δεν ήρθαν σαν να είναι λάφυρα ενός πολέμου ενάντια σε άλλους 
λαούς, θα πρέπει να σκέφτεσαι κάτω από ποιές συνθήκες έστειλες τους δικούς σου πολεμιστές 
στον 'πόλεμο' και φυσικά να αντιλαμβάνεσαι στο σύνολο τους τους κόπους και θυσίες που χρειά-
ζονται για να φτάσει κάποιος εκεί.

Όταν κριτικάρεις τους διοργανωτές για την τελετή έναρξης, ή τα λάθη τους, θα πρέπει να έχεις 
κατά νου ότι η κάθε χώρα προβάλλει τη δική της ιστορία μέσα στον χρόνο όπως την αντιλαμβάνε-
ται αυτή. Δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις παρά μόνο κριτικές σκηνοθετικού τύπου ή παραγω-
γής μιας και οι λαοί έχουν διαφορετικές ιστορίες να πουν ο καθένας τους. 

Ακόμη θυμάμαι την ερώτηση φίλου Αυστραλού επισκέπτη για τη σημασία των συμβολισμών στη 
δική μας τελετή έναρξης τους οποίους αδυνατούσε να κατανοήσει.

Για τα προβλήματα στη διοργάνωση να πω μόνο ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι όπως είναι σήμε-
ρα, είναι μια διοργάνωση τέρας οπότε και τα λάθη αναπόφευκτα. 

Εντάξει, η γκάφα με τη φλόγα ήτανε για πολλά γέλια. Μόνο με χιούμορ θα μπορούσες να αντιμε-
τωπίσεις κάτι τέτοιο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σήμερα δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που εκπροσωπούσαν 
στο παρελθόν και αυτό είναι ξεκάθαρο πια. Και πως να γίνει αυτό κατανοητό στον κόσμο που 
ζούμε σήμερα όπου δεν γκρεμίζουμε τείχη για να υποδεχθούμε τους Ολυμπιονίκες και η ανταμοι-
βή της νίκης δεν είναι ένας κότινος ελιάς; Οι αγώνες ουσιαστικά σήμερα είναι μια αντανάκλαση 
της όποιας μορφής της σημερινής κοινωνίας.

Διάβασα στο άρθρο του πανεπιστημιακού και συγγραφέα κυρίου Απόστολου Διαμαντή (www.
protagon.gr/?i=protagon.el.olympics&id=17161#commentsContainer) ότι οι ολυμπιάδες είναι 
μια μηχανή του κιμά. 

Πολλά από αυτά που αναφέρει ο κύριος Διαμαντής με βρίσκουν σύμφωνο. Αυτό όμως που θα 
ήθελα να προσθέσω είναι ότι στον αθλητισμό αυτό που μαθαίνεις είναι να παλεύεις και να προ-
σπαθείς κάτω από όποιες συνθήκες για το καλύτερο. 

Η αποχή από κάτι το οποίο αποδέχεται σχεδόν ολόκληρη η υφήλιος, είναι κάτι ουτοπικό και ούτε 
θα αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια βιομηχανία θεάματος 
στηριγμένο σε 'ιδεώδη' τα οποία σαφέστατα δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πρέσβευαν στο 
παρελθόν. Μήπως όμως και το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου δεν λειτουργεί έτσι; Μήπως 
η κοινωνία που ζούμε δεν είναι μια μηχανή του κιμά όπου η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια 
ευτελίζεται καθημερινά;

Πως θα μπορούσαν οι αγώνες αυτοί να μην είναι προέκταση μιας κοινωνίας σαν και αυτή που 
προανέφερα; Προς τι η απορία;

Οι αλλαγές δεν έρχονται με λόγια και αφορισμούς αλλά με πράξεις. Και στον αθλητισμό, ο οποίος 
υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων στη ζωή, 
για να κερδίσεις πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω.

Εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη δεν θα απείχα. Θα προσπαθούσα μέσα από τις πράξεις 
μου να καθιερώσω νέα ήθη και έθιμα. 

Υ.Γ: Η αναγωγή των ταυρομαχιών σε αθλητικό γεγονός τουλάχιστον ατυχής.

απόψεις
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Μερος Δε Υ τερο: 

Games are over. 
What’s next?

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες γενικότερα (όλα τα αγωνίσματα) και ειδικότερα 
(ιστιοπλοΐα) μπήκα στον πειρασμό πολλές φορές ως γνήσιος Έλλην 'φίλαθλος' να ασκήσω κι 
εγώ την κριτική μου για τις επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών γενικότερα και ειδικότερα. Κάθε 
φορά λοιπόν που προσπαθούσα να αποτυπώσω στο χαρτί την όποια άποψη μου για τις επιδό-
σεις κυρίως των Ελλήνων ιστιοπλόων δεν πήγαινε το χέρι… Ακόμη και τώρα που αποφάσισα να 
γράψω το μυαλό μου κατακλύζεται από χίλιες σκέψεις.

Η αλήθεια είναι ότι ενδόμυχα, παρά το γεγονός ότι γνώριζα τα τεράστια προβλήματα που αντιμε-
τώπιζαν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στην προετοιμασία τους, περίμενα κάτι καλύτερο, γιατί όχι και ένα 
μετάλλιο και κάποια καλά πλασαρίσματα. Πίστευα στην υπέρβαση μιας και όλα αυτά τα παιδιά 
ανέβηκαν τον Γολγοθά τους για να φτάσουν να συμμετέχουν στο κορυφαίο αθλητικό γεγο-
νός του πλανήτη. Ναι, δεν θα κάνω κριτική στον καθένα χωριστά (ποιος είμαι άλλωστε για να το 
κάνω αυτό). Αυτό θα ήταν το ευκολότερο πράγμα το οποίο θα μπορούσα να κάνω και απλά δεν θα 
το κάνω όντας ουσιαστικά έξω από τον 'χορό'. Αυτό που θα πω όμως είναι ότι για μια ακόμη φορά 
φάνηκε η υστέρηση μας να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και μας αξίζει εκεί που μετράει. 

Προσωπικά θεωρώ ότι τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων, μιας και ξεπέρασαν τον εαυτό τους, 
αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα οι οποίες δεν τους άφησαν ανεπηρέ-
αστους. Όλοι θα νομίζετε ότι μιλώ για το οικονομικό κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό και αυτό 
αλλά δεν ήταν το μόνο. 

Η κατάσταση στη χώρα είναι αυτή που είναι. Από εκεί και πέρα όμως αντί να διευκολύνουμε τους 
αθλητές μας δίνοντας τους τον χρόνο να προετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούσαν (με ιδία μέσα 
οι περισσότεροι) για να τους ετοιμάσουμε 'καλύτερα' τους στείλαμε και στις δουλειές τους! Αντί 
να τους προστατέψουμε (βλέπε κωπηλασία όπου οι Άγγλοι έπαιρναν όποια σειρά στους τελικούς 
είχε τον λιγότερο άνεμο) τους αφήναμε στη μοναξιά τους απροστάτευτους. Ας με συγχωρήσουν 
οι ιθύνοντες της κωπηλατικής ομοσπονδίας οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά έτσι 
το αντιλήφθηκε ο μέσος Έλλην τηλεθεατής. Μπορεί η οικονομία μας να είναι στο χείλος του 
γκρεμού αλλά πανάθεμα μας δεν θα μας κόστιζε τίποτε να δίναμε στα παιδιά αυτά τον χρόνο να 
κάνουν τη δουλειά τους, ούτε φυσικά η φυσική μας ενεργή παρουσία θα κόστιζε κάτι έτσι ώστε 
να νιώσουν ότι είμαστε δίπλα τους. 

Για μένα σημασία δεν έχει πόσα μετάλλια πήραμε. Σημασία έχει το αν καταφέραμε να φτάσουμε στο 
μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας κάτω από τις όποιες οικονομικές συνθήκες επικρατούν στη χώρα. 
Προσωπικά νομίζω πως όχι. Οι αγώνες αποτελούν παρελθόν πια. Και από εδώ και πέρα τι κάνουμε;

Η ιστιοπλοΐα το 2016 στη Βραζιλία θα έχει τρείς καινούριες κατηγορίες. Μικτό καταμαράν (άν-
δρας- γυναίκα), high performance dinghy γυναικών, και kite surfing σε αντικατάσταση του rsx. Αν 
υπολογίσουμε ότι και το Star μένει εκτός ολυμπιακού προγράμματος έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
ως ελληνική ιστιοπλοΐα μια τεράστια αλλαγή (40% των ολυμπιακών κατηγοριών που καλλιερ-
γούνται στην Ελλάδα). Με όλες αυτές τις αλλαγές που επέρχονται επιβάλλεται πια να πάρουμε τη 
μέγιστη απόδοση των όποιων πόρων διαθέτουμε. Να σχεδιάσουμε στον βαθμό που είναι εφικτό 
τα επόμενα βήματα μας αξιοποιώντας την όποια εμπειρία διαθέτουμε μεγιστοποιώντας τα οφέλη 
της προετοιμασίας-προπόνησης, μειώνοντας το κόστος όσο το δυνατό περισσότερο.

Να βάλουμε στη χειρότερη των περιπτώσεων στόχους ανάλογους με το που φτάνουν τα οικονο-
μικά μας, διατηρώντας τουλάχιστον ένα μίνιμουμ επίπεδο έτσι ώστε όταν οι συνθήκες βελτιω-
θούν να μπορέσουμε να επανέλθουμε πάλι σχετικά γρήγορα σε υψηλό επίπεδο μη χάνοντας την 
επαφή μας κατ αυτόν τον τρόπο με τον ανταγωνισμό. 

Να απευθυνθούμε σε όποιους ιδιώτες μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια μας για μια νέα 
αρχή, βασισμένη στο που θέλουμε να πάει η ελληνική ιστιοπλοΐα, έχοντας ξεκάθαρο προγραμ-
ματισμό και στόχους που αναλογούν στην πραγματικότητα που βιώνουμε. Στην ιστιοπλοΐα όλοι 
μας γνωρίζουμε ότι όσα χρήματα και να έχει κάποιος αν δεν κάνει σωστές επιλογές (υλικά-
προετοιμασία) δεν πρόκειται ποτέ αυτά να είναι αρκετά. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν ανασυνταχθού-
με σύντομα και μας πάρει από κάτω (αν δεν μας έχει πάρει ήδη), επιδόσεις σαν αυτές που είδαμε 
στο Λονδίνο θα αποτελούν στο μέλλον 'τεράστιες' επιτυχίες.

Όπως αντιλαμβάνεστε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι κάτω από τις χειρότερες των 
συνθηκών. Αν θα μείνουμε προσκολλημένοι στο άρμα των εξελίξεων της ιστιοπλοΐας διεθνώς 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς όσο και αν οι περισσότεροι μπορεί να μην το πιστεύετε. Το 
έμψυχο δυναμικό υπάρχει. Γνώση και εμπειρία υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν είμαστε διατεθει-
μένοι να το παλέψουμε. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούμε απλά να αφήσουμε τα πράγματα να 
κυλήσουν από μόνα τους περιμένοντας τον όποιο παλαβό θέλει να πάρει το τεράστιο ρίσκο να 
φτάσει ψηλά 'βαυκαλιζόμενοι' για μια ακόμη φορά ότι τα καταφέραμε.. 

Υ.Γ: Σε κάθε περίπτωση πρόθεση μου στο παραπάνω κείμενο δεν είναι να ασχοληθώ με το τί 
πήγε στραβά (δεν έχει νόημα πια) ούτε να κατηγορήσω κάποιον για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. 
Απλά εκθέτω μια άποψη προσωπική με την οποία πολλοί μπορεί να συμφωνείτε και άλλοι τόσοι 
να διαφωνείτε. Το ζητούμενο για μένα προσωπικά είναι να μη μείνουμε αδρανείς μπροστά σε 
όλη αυτή την κατάσταση. Να μην παραιτηθούμε. Προσωπικά δεν αρέσκομαι να αναλώνομαι στο 
παρελθόν. Για μένα όμως υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να δημιουργείς τις συνθήκες για 
κάτι καλύτερο παλεύοντας και προσπαθώντας καθημερινά, απ’ το να περιμένεις τις κατάλληλες 
συνθήκες για να ξεκινήσεις να προσπαθείς! 
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απόψεις

Λονδίνο 2012
οι ολυμπιακοί Αγώνες των φαβορί

του Πάνου Δημητρακόπουλου 

Με νίκες και μετάλλια των περισσοτέρων φαβορί ολοκληρώθηκαν στην ιστιοπλοΐα οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες του Λονδίνου, που έγιναν στο Weymouth and Portland. Οι καιρικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι ιστιοδρομίες και στις 10 Ολυμπιακές κατηγορίες ήταν εξαιρετι-
κές και βοήθησαν για σκληρές ιστιοπλοϊκές μονομαχίες επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων.

Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε σε ρηχά νερά και οι προσδοκίες για διακρίσεις και μετάλλια έμει-
ναν προσδοκίες και όνειρα για το 2016. Φυσικά μας έμεινε μία γλυκιά έστω γεύση από ορισμέ-
νους νέους αθλητές μας όπως ο Βαγγέλης Μιτάκης που δείχνουν να ξεχωρίζουν, ως προς τις 
ικανότητες τους και τη θέληση για διακρίσεις ενώ η ιστιοσανίδα με τον Βύρωνα Κοκκαλάνη, αν 
και σίγουρα μπορούσε για καλύτερη θέση μάλλον επαναπαύτηκε στις δάφνες της 6ης Ολυμπια-
κής θέσης. Τώρα που το αγώνισμα αυτό έμεινε έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε άλλη 
πρόβλεψη για το μέλλον δεν έχει νόημα σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Τέλος θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι την παρτίδα για τον ελληνισμό κέρδισε ο Κύπριος αθλητής Πάυλος Κοντίδης στην 
κατηγορία Laser Standard, πού όχι απλώς κέρδισε το αργυρό μετάλλιο, το μοναδικό Ολυμπιακό 
μετάλλιο για το νησί της Κύπρου, αλλά πάλεψε και έκανε καταπληκτικές ιστιοδρομίες αποδεικνύ-
οντας την αξία του. 

Ας κλείσουμε σκεφτόμενοι το Rio του 2016 και αναπολώντας την Atlanta του 1996 και την 
Αθήνα του 2004. 

Ένα Ράλλυ Αιγαίου ακόμα ολοκληρώθηκε, φτάνοντας πια στον μισό αιώνα αγωνιστικής και 
πολιτιστικής δραστηριότητας στο Αιγαίο. Ο παλαιότερος και μεγαλύτερος αγώνας της χώρας μας 
και ένας από τους παλαιότερους ολόκληρης της Μεσογείου, πέρασε από 49 κύματα όλα αυτά τα 
χρόνια. Προσαρμόστηκε, εξελίχθηκε και βελτιώθηκε. Οδηγώντας τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν 
η πρώτη διοργάνωση που έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή στα ΜΜΕ. Ενσωμάτωσε κάθε 
είδους νέες τεχνολογίες, με συνεργασίες με τους μεγαλύτερους φορείς στο είδος τους. Αλλά 
ποτέ δεν έκανε έκπτωση στη ναυτοσύνη και το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Ακόμα και σήμερα που 
άλλοι αγώνες Αιγαίου, κατ’ ευφημισμό offshore, περιλαμβάνουν σκέλη των δώδεκα (12) ναυτικών 
μιλίων, το φετινό Ράλλυ Αιγαίου άνοιξε την αυλαία με σκέλος των 146 ν.μ. Ακόμα και η παράκτια 
ιστιοδρομία στα Χανιά, ξεπερνούσε τα 28 ναυτικά μίλια. 

Το Ράλλυ Αιγαίου δεν παρασύρθηκε ευτυχώς σε φιέστες, δεξιώσεις, πάρτι και κοινωνικές 
εκδηλώσεις. Δεν φιλοδοξούσε ποτέ να προσελκύσει συμμετοχές επειδή ήταν εύκολο, επειδή είχε 
καλό φαγητό και έξαλλα πάρτι ή επειδή αγόραζε συμμετοχές τοις μετρητοίς. Αντίθετα, ήταν και 
είναι ακόμα ο πιο δύσκολος offshore αγώνας στη χώρα μας, στον οποίο δεν μπορεί να συμμετέχει 
ο καθένας. Έρχονται όσοι γοητεύονται από την ιστιοπλοΐα, 400 μίλια στο πέλαγος την εποχή του 
Μελτεμιού, όσοι αρέσκονται να ταξιδεύουν νύχτα, μεσοπέλαγα, παλεύοντας τα κύματα και τον 
άνεμο που κρατάει δεμένα στα λιμάνια τα μεγάλα βαπόρια, όχι όμως και τους ιστιοπλόους. Και 
φυσικά δεν αρκεί να θέλεις. Πρέπει και να μπορείς. Το σκάφος και η ομάδα χρειάζονται πολύμηνη 
προετοιμασία και ιδιαίτερες ικανότητες management. Υπάρχουν ομάδες που υφίστανται λόγω του 
Ράλλυ Αιγαίου και όλο το χρόνο το αγωνιστικό τους πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από αυτό. Όλα 
είναι προετοιμασία για το Ράλλυ Αιγαίου. Οι επιλογές των πανιών, του πληρώματος, των αγώνων, 
γίνονται με γνώμονα το Ράλλυ Αιγαίου. 

Το Ράλλυ Αιγαίου το διοργανώνει ο ΠΟΙΑΘ. Οι άνθρωποι του ομίλου καταβάλλουν τεράστιες 
προσπάθειες κάθε χρόνο ώστε να είναι όλα αντάξια των αγωνιζόμενων. Μπορεί να υπάρχουν 
παραλείψεις, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και βεβαίως δεν μπορεί να ικανοποιηθούν 
όλοι στο 100%. Αυτό όμως δεν υποβιβάζει το Ράλλυ Αιγαίου, ίσα-ίσα που το βελτιώνει και το κάνει 
κάθε χρόνο καλύτερο. 

Το Ράλλυ Αιγαίου το διοργανώνει ο ΠΟΙΑΘ, ανήκει όμως σε όλους τους ιστιοπλόους της ανοικτής 
θάλασσας. Είναι ο δικός μας αγώνας, είναι το ράλι μας, είναι το event που περιμένουμε όλη τη χρονιά 
να επικυρώσει την ιστιοπλοϊκή μας ταυτότητα. Εμείς είμαστε το Ράλλυ Αιγαίου και το Ράλλυ Αιγαίου 
είναι ότι είμαστε εμείς. Αν δεν είναι αρκετά καλό, δεν φταίει ο διοργανωτής όμιλος. Εμείς, οι Έλληνες 
ιστιοπλόοι οφείλουμε να το κάνουμε καλύτερο. Δεν μας προσφέρεται έτοιμο από κάποιον όμιλο, σαν 
ένα προϊόν που περιμένει τους πελάτες του στο ράφι. Εμείς το διαμορφώνουμε και εμείς μπορούμε 
και οφείλουμε να το κάνουμε καλύτερο: Να φέρουμε τους φίλους μας για να έχουμε περισσότερο και 
καλύτερο συναγωνισμό. Να βοηθήσουμε τους συναθλητές μας να γίνουν καλύτεροι. Να στεκόμαστε 
στο ύψος των περιστάσεων με τη συμπεριφορά μας. Να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, σαν να 
είμαστε επαγγελματίες. Να το προβάλλουμε και να το διαφημίζουμε σαν κάτι δικό μας. Δεν πρέπει 
μόνο να ζητάμε από το Ράλλυ Αιγαίου. Πρέπει να δώσουμε κι εμείς κάτι πίσω. 

Ας αναρωτηθεί λοιπόν ο καθένας μας τι έδωσε και τι πήρε όλα αυτά τα χρόνια από το Ράλλυ 
Αιγαίου και μετά ας αποφασίσει αν έχει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο για την επόμενη 
διοργάνωση.

του Μάνου Ρούδα

«Λαβών απόδος 
άνθρωπε και  
λήψη πάλιν».

 
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., 

Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Να ανταποδίδεις αυτό που παίρνεις  
και θα ξαναπάρεις
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ενημερωτικά

Την Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012, πραγματο-
ποιήθηκε στο Δελφινάριο του Αττικού Ζωο-
λογικού Πάρκου, παράσταση με δελφίνια με τη 
συνοδεία μουσικής και υπό το φως της πανσε-
λήνου. Αντιπροσωπεία της Π.Φ.Π.Ο κατέθεσε 
αίτημα στην Εισαγγελία Αθηνών να παρέμβει 
για τη διακοπή της παράστασης βάσει του 
νόμου 4039/12 που απαγορεύει τη χρήση 
οποιουδήποτε είδους ζώου σε παρουσιάσεις 
και προγράμματα και για οποιονδήποτε σκοπό. 
Στη συνέχεια, την ημέρα και ώρα της παράστα-
σης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Σπάτων για 
να δώσει ένορκη κατάθεση. Δυστυχώς, όμως, 
όλες αυτές οι προσπάθειες προσέκρουσαν για 
άλλη μια φορά στην αδυναμία των μηχανισμών 
της πολιτείας να εφαρμόσει τη νομοθεσία, λόγω 
είτε της έλλειψης βούλησης είτε της κατά το 
δοκούν ερμηνείας των νόμων. 

Η διεύθυνση του Αττικού Πάρκου προκειμένου 

να αποφύγει τις συνέπειες του νόμου χαρα-
κτηρίζει κατ’ ευφημισμό τις παραστάσεις των 
δελφινιών ως "εκπαιδευτικές" παραπλανώντας 
το κοινό, και χύνει κροκοδείλια δάκρυα για την 
άδικη και παράλογη επίθεση που δέχεται από 
τις φιλοζωικές οργανώσεις (!). Κάθε εχέφρων 
άνθρωπος, ωστόσο, μπορεί να αντιληφθεί ότι οι 
δεξαμενές των δελφιναρίων αδυνατούν εκ φύ-
σεως να προσομοιάσουν το φυσικό περιβάλλον 
των κητών, με αποτέλεσμα αυτά να βασανίζο-
νται και να πεθαίνουν πρόωρα. Η αιχμαλωσία 
οποιουδήποτε ζώου, εκτός των άλλων, το 
στερεί από τη φυσική και κοινωνική του ζωή και 
από τα διαρκή ερεθίσματα που είναι απαραίτητα 
για τη διαβίωση και την εξέλιξή του. 

Όσον αφορά την "εκπαιδευτικότητα" των θεαμά-
των αυτών, διερωτιόμαστε πόσο εκπαιδευτική 
μπορεί να είναι μία παράσταση που εξαναγκάζει 
ζώα να κάνουν "κωλοτούμπες" και άλλα κόλπα, 

εγκλωβισμένα μέσα σε μια μικρή "λεκάνη", όταν 
αυτά γεννήθηκαν για να διασχίζουν πέλαγα και 
ωκεανούς; Τέτοιες παραστάσεις μόνο ένα μήνυ-
μα μπορούν να μεταδώσουν: ότι τα ζώα μπορούν 
να διαβιούν σε συνθήκες αιχμαλωσίας όσο 
εξυπηρετούν τις ανθρωποκεντρικές μας ανάγκες! 

Επιπλέον, η επιχείρηση παρανομεί αφού δίνει 
παραστάσεις με δελφίνια που έχουν κατασχε-
θεί από το Δασαρχείο από το 2010, αλλά πα-
ραμένουν εκεί λόγω έλλειψης άλλου χώρου. 
Πόσο καιρό ακόμα οι αρχές θα εθελοτυφλούν 
και οι παραβάτες θα παραμένουν ατιμώρητοι;

Υποσχόμαστε ότι η Π.Φ.Π.Ο θα συνεχίσει με 
όλες τις δυνάμεις, και σε συνεργασία με άλ-
λους φορείς που αγωνίζονται για το ίδιο θέμα, 
την προσπάθεια να δοθεί ένα τέλος σ’ αυτή την 
παρανομία και νοοτροοπία.

Για περισσότερες πληροφορίες:  
www.pansyn.org

Μεγάλη επιτυχία είχε ο διαγωνισμός "ΙΚ - 10 τεύχη online" πού έτρεξε 
στη σελίδα του περιοδικού (www.istioploikoskosmos.gr) καθώς και ο δια-
γωνισμός "ΙΚ - 100 τεύχη" στο αντίστοιχο Facebook (/istioploikoskosmos.magazine), με σκοπό 
να εορταστούν τα 100 τεύχη του περιοδικού από το 1987 έως το 2012.

Μία πολύ μεγάλη εκδοτική προσπάθεια του ΠΟΙΑΘ, που όμοια της δεν υπάρχει στην χώρα μας. 
Εκατό περιοδικά που απεικονίζουν σχεδόν όλη την ιστορία της ανοικτής θαλάσσης της χώρα μας 
από το 1987 έως και σήμερα.

Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες, με κλήρωση που τελικά έγινε κατά την διάρκεια του δι-
οικητικού συμβουλίου του ΠΟΙΑΘ και όχι όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί στην συγκέντρωση κυβερ-
νητών του 49ου Ράλλυ Αιγαίου, οι νικητές που αναδείχτηκαν και αποδέχτηκαν τα δώρα τους ήταν: 

Μεγάλος νικητής ο κύριος Ηλίας Καψομενάκης που κέρδισε μία ολοκληρωμένη σειρά μαθη-
μάτων ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. Τα υπόλοιπα δώρα όπως τα δύο εξαιρετικής ποιότητας 
μπουφάν προσφορά της εταιρεία Magic Marine, η κυρία Σταυρούλα Γκιώνη (φωτογραφία) και ο 
κύριος Αθανάσιος Αργυρίου από την Πάτρα. Τέλος το φωτογραφικό λεύκωμα του 48ου Ράλλυ 
Αιγαίου, προσφορά της εταιρεία Paralos Creative (www.paralos.gr) o κύριος Ιωάννης Γκέγκες.

Η κυρία Γκιώνη παραλαμβάνοντας το 
δώρο της από τον πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ  
κ. Γιάννη Μαραγκουδάκη 

Αντίδραση Φιλοζωικής για τα δελφίνια

Οι νικητές των εορταστικών 
διαγωνισμών του ΙΚ

Πανελλαδική Φιλοζωική και  Περιβαλλοντική Ομοσπονδία & 
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωματείων 

Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο Ν.Ο.Χ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυ-
τικού Ομίλου Χανίων που εξελέγη 
κατά τις αρχαιρεσίες της 18ης 
Ιουνίου 2012, συγκροτήθηκε σε 
Σώμα κατά τη συνεδρίαση της 25ης 
Ιουνίου 2012, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑΣ 
Μυλωνάκη Πράπα Χαρούλα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙ-
ΣΗΣ ΑΝΔΡώΝ  
Μαραγκουδάκης Σπύρος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κρασαδάκη Ευαγ.
ΤΑΜΙΑΣ  Πατσιά Αλαξάνδρα
ΕΦ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ντουσάκης Εμμανουήλ
ΕΦ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕώΝ  
Καβαλιεράκης Στέφανος
ΕΦ. ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
Φραγκονικολάκη Μαρία
ΕΦΟΡΟΣ ΥΔΑΤ/ΣΗΣ ΑΝΔΡώΝ & ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕώΝ Μαρκάκης Κων/νος
ΕΦ. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
Παπαηλιακη Ελένη
ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
Δουβιτσα Παρασκευή
ΕΦ. ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 
Καλλιβρετάκης Δημήτρης
ΕΦΟΡΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣώΣΤώΝ  
Ζαγουράκης Αρτέμης
ΕΦ. ΤΜ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  
Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
ΜΕΛΗ - ΕΚΠΡ. Δ. ΧΑΝΙώΝ  
Λειψάκης Δημήτριος 
Χατζάκης Εμμανουήλ
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Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αλιβερίου, στα πλαίσια της άριστης συνερ-
γασίας, με την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. απόκτησε ένα επιπλέον 6θέσιο 
ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου “Topper sport 16”, πλήρως εξοπλισμένο.

Το εν λόγω σκάφος, που αποκτήθηκε με χορηγό τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θα 
εξυπηρετήσει επιπρόσθετα τις ανάγκες του Ομίλου μας για την εκπαί-
δευση κυρίως των μικρών αθλητών ηλικίας 5,5 ετών και άνω, αλλά 
και τη δυνατότητα εκπαίδευσης και των ενηλίκων αθλητών.

Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε να επισημάνουμε ότι η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
θα συνδράμει στην εκπαίδευση των μικρών αθλητών ηλικίας από 5,5 
έως και 7 ετών, προκειμένου τα μικρά παιδιά να γνωρίσουν δωρεάν 
το άθλημα της ιστιοπλοΐας και πολλά άλλα μυστικά του μεγάλου αυτού 
σχολείου που λέγεται θάλασσα, για ένα έτος.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αλιβερίου εκφράζει δημόσια τις πιο θερμές 
ευχαριστίες στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για την ανιδιοτελή στήριξη του 
έργου του.

Η απόκτηση του ανωτέρω σκάφους, με τη γενναία αυτή χορηγία στους 
χαλεπούς καιρούς που διατρέχουμε, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην 
επίτευξη του προσεχούς και απώτερου στόχου και σκοπού μας, δηλαδή 
στην πλήρη και ουσιαστική ανάπτυξη του Ομίλου μας για τελέσφορη 
απόδοση όλων των δυνατοτήτων μας, υπέρ του κοινωνικού συνόλου 
και ιδιαίτερα του ναυταθλητικού τομέα της ιστιοπλοΐας.

Ο ναυταθλητισμός θα πρέπει να είναι άρρηκτα δεμένος με την ιστορία 
και τη ναυτική παράδοση, να αποτελεί πολιτιστικά και αθλητικά, στόχο 
υψηλής προτεραιότητας σε μια χώρα θαλασσινή, η οποία διαθέτει 
πάρα πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμών, ιδανικό γεωφυσικό και κλιματικό 
περιβάλλον.

«Αξίζουμε να ζούμε σε μια χώρα ναυτική και κατεξοχήν θαλασσινή»

«Αξίζουμε να ζούμε σε μια χώρα 
ναυτική και κατεξοχήν θαλασσινή»
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ενημερωτικά

Προβληματίζουν τους μαθητές τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα στην Ελληνική περιφέρεια  

Ενδιαφέροντα είναι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που δι-
ενεργεί η HELMEPA σχετικά με την περιβαλλοντική ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας. 

Στην πλειοψηφία τους, οι 3.000 μαθητές Δημοτικών Σχολείων 
και Γυμνασίων του Βόλου, των Σερρών και της Θεσσαλονίκης 
που συμμετείχαν μέχρι τώρα στην έρευνα εμφανίζονται περιβαλ-
λοντικά ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι εκφράζοντας όμως 
ταυτόχρονα την ανησυχία τους για τη συνεχή υποβάθμιση του 
φυσικού μας πλούτου.

Τρεις στους πέντε μαθητές αναφέρουν τα σκουπίδια στους 
δρόμους και στις παραλίες ως το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό 
πρόβλημα στην περιοχή τους, ενώ σημαντική θεωρούν και την 
έλλειψη πάρκων και χώρων πρασίνου στις πόλεις τους.

Η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για την προστασία 
του περιβάλλοντος φαίνεται από το γεγονός πως δύο στους 
τρεις δηλώνουν να έχουν λάβει μέρος σε εθελοντικές δρά-
σεις όπως δεντροφυτεύσεις και καθαρισμούς ακτών, ενώ 
93% των μαθητών έχει κάνει ανακύκλωση κάποιου υλικού.

Κύριες πηγές πληροφόρησης των μαθητών για τα περιβαλλοντι-
κά θέματα αποτελεί το σχολείο και ακολουθούν η τηλεόραση και 
το διαδίκτυο. 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
ενημερωτικής Εκστρατείας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον 
και τις Επιστήμες, που υλοποιεί η HELMEPA με την υποστήριξη 
του Bρετανικού κοινωφελούς ιδρύματος Τhe Lloyd’s Register 
Education Trust (The LRET) σε 12 πόλεις της Ελλάδας. 

Τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται σε ερωτηματολόγιο που συ-
μπλήρωσαν οι μαθητές μετά την ξενάγησή τους σε κινητή έκθεση 
της HELMEPA που λειτούργησε σε Βόλο, Σέρρες και Θεσσαλονί-
κη μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2012.

Οι μικρότεροι μαθητές, ηλικίας 8-13 ετών, δείχνουν μεγάλο 
ενδιαφέρον στην ενότητα της έκθεσης για το Θαλάσσιο Κόσμο 
και στην παρουσίαση τόσο της ποικιλίας των θαλάσσιων οργανι-
σμών, όσο και των σχέσεων αλληλεξάρτησης που διαμορφώνο-
νται μεταξύ τους. 

Τους μεγαλύτερους μαθητές, ηλικίας 13-16 ετών, φαίνεται να 
προβληματίζει ιδιαίτερα η ανθρώπινη συμπεριφορά που οδηγεί 
στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ ενθαρρυντικό είναι το 
γεγονός πως δηλώνουν την πρόθεσή τους να αλλάξουν αυτή την 
εικόνα μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών στο σπίτι, στο σχολείο 
και στη γειτονιά τους.

Επίσης, μεγάλη εντύπωση προκαλεί στους νέους και στις νέες 
η εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία και την 
περιβαλλοντική έρευνα, με έναν στους δύο μαθητές να δηλώνει 
ότι θα ενδιαφερόταν να ασχοληθεί μελλοντικά με επαγγέλματα 
όπως οι θαλάσσιες επιστήμες και η μηχανική.

Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, οι μαθητές γνωρίζουν 
σε μεγάλο βαθμό τη σημασία του για τη ζωή στον πλανήτη μας, 
αναφέρουν τις Λιμενικές Αρχές ως το βασικό υπεύθυνο φορέα 
για την προστασία θαλασσών και ακτών στη χώρα μας, αλλά 
αναγνωρίζουν σε συντριπτικό ποσοστό (93%) και την προσωπι-
κή ευθύνη για ένα καθαρό περιβάλλον. 

Ειδικά για τη ναυτιλία, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντι-
κή συμβολή των πλοίων στην παγκόσμια μεταφορά αγαθών. 
ώστόσο, το γεγονός ότι ένας στους τρεις μαθητές κατατάσσει το 
πλοίο ως το πιο ρυπογόνο μέσο μεταφοράς δείχνει ότι απαιτείται 
μία πιο συστηματική προσέγγιση και από την ίδια τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία με σκοπό να αναδείξει ευρύτερα το ρόλο του πλοίου 
ως ενός περιβαλλοντικά φιλικού μέσου μεταφοράς σε σχέση με 
το έργο που επιτελεί.

Στην έρευνα συμμετείχαν και 258 ενήλικες, συνοδοί εκπαιδευ-
τικοί καθώς και απλοί πολίτες που επισκέφθηκαν την έκθεση 
τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με 
αυτούς, την κύρια ευθύνη για τη ρύπανση του περιβάλλοντος 
φέρουν η αδιαφορία των πολιτών και η έλλειψη πολιτικής προ-
στασίας του περιβάλλοντος, ενώ θεωρούν πολύ σημαντική την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα. Επίσης, ένας στους δύο ενήλικες θεωρεί το θαλάσσιο 
περιβάλλον ως το σημαντικότερο παράγοντα για την τουριστική 
ανάπτυξη της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως πολύ καλή την Έκθεση και το 
περιεχόμενό της θεωρώντας ότι η λειτουργία της σε περιοχές 
της Ελληνικής περιφέρειας συμβάλλει σημαντικά στα προγράμ-
ματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που οι ίδιοι εφαρμόζουν στο 
σχολείο. 

Η ενδιαφέρουσα αυτή έρευνα της HELMEPA θα συνεχιστεί 
και στις υπόλοιπες 9 πόλεις-σταθμούς της εκστρατείας, στις 
οποίες για το 2012 περιλαμβάνονται το Κιλκίς τον Οκτώβριο 
και η Καβάλα το Νοέμβριο.

Σημείωση:

Το Τhe LRET, είναι ένας ανεξάρτητος φιλανθρωπικός φορέ-
ας που έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη εξελίξεων στην 
εκπαίδευση, επιμόρφωση και έρευνα στους τομείς μεταφορών, 
επιστημών και τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο προς όφελος 
όλων.



11Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Το πρώτο χελωνάκι της σεζόν στα Σεκάνια Ζακύνθου!

Άρχισε και φέτος η εκκόλαψη των φωλιών με την παραλία των Σεκανίων και 
πάλι να προπορεύεται! Το βράδυ της 17ης Ιουλίου 2012 ένα χελωνάκι ξεμύτισε από 
τη φωλιά και ξεκίνησε το επικίνδυνο ταξίδι της ζωής τους ακολουθώντας το φως των 
άστρων και αφήνοντας τα ίχνη τους στην άμμο να γίνουν μια ευχάριστη έκπληξη για 
τους πρωινούς παρατηρητές της παραλίας από την ερευνητική ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ 
που συνεργάζεται με τον Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ. Στην 1η φωλιά που είχε κατα-
γραφεί φέτος στα Σεκάνια μετά από 56 ημέρες εκκόλαψης βγήκε επιτέλους ο πρώτος 
νεοσσός. Ήταν η φωλιά που είχε καταγραφεί στις 23 Μαΐου, την Παγκόσμια Ημέρα 
της Χελώνας! Την επόμενη μέρα ακολούθησε και άλλη μια φωλιά στην ίδια παραλία. 

Παράλληλα στην παραλία υπήρχαν και ίχνη θηλυκών χελωνών που συνεχίζουν 
να ωοτοκούν ακόμα, μέχρι και τις αρχές Αυγούστου. Η εκκόλαψη και των υπό-
λοιπων φετινών φωλιών θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβρη.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες χελωνάκια ξεκινούν το ταξίδι προς τη θάλασσα, μόνο 
ένα στα χίλια όμως περίπου από αυτά υπολογίζεται ότι θα καταφέρει να επιβι-
ώσει και να επιστρέψει ως ενήλικη στον τόπο γέννησής της μετά από 25 με 30 
χρόνια για να συνεχιστεί ο κύκλος της ζωής. Στο στάδιο της εκκόλαψης είναι πολύ 
σημαντικό να μην υπάρχουν φώτα στο πίσω μέρος των παραλίων ωοτοκίας, γιατί τα χελωνάκια αποπροσανατολίζονται και δεν καταφέρνουν να 
φτάσουν στη θάλασσα και πεθαίνουν. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχει κόσμος στην παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να ποδοπατηθούν κατά λάθος.

Η θαλάσσια χελώνα συνυπήρχε κάποτε με τους δεινοσαύρους και κατοικούσε σε θάλασσες και ωκεανούς πολύ πριν ο άνθρωπος εμφανιστεί 
στη γη. Σήμερα δυστυχώς η ύπαρξη της απειλείται σοβαρά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, λόγω της υποβάθμισης των παραλίων ωοτοκίας αλλά 
και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες χελώνες στη θάλασσα που συνήθως σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η 
πρόσκρουση με ταχύπλοα σκάφη, η εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, η ρύπανση κ.α.). Η Caretta caretta χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας για να 
συνεχίσει να μπορεί να γεννάει επιτυχώς στις παραλίες ωοτοκίας της, αλλά και να κολυμπάει χωρίς προβλήματα μέσα στη θάλασσα.

Ένας από τους πιο σημαντικούς τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Μεσόγειο είναι ο κόλπος του Λαγανά, που 
φιλοξενεί περίπου το 26% των καταγεγραμμένων φωλιών ανά τη Μεσόγειο. Το 1999 η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο Ζακύνθου και προστατεύεται. Για την προστασία αυτής της τόσο σημαντικής περιοχής, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ζα-
κύνθου συνεργάζεται με Τοπικούς Φορείς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, WWF – Ελλάς και Mom.

Για να μάθετε περισσότερα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και για τις θαλάσσιες χελώνες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: www.nmp-zak.org

ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας: www.archelon.gr

Η απολύτου προστασίας παραλία των Σεκανίων, ο πυρήνας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Στην παραλία αυτή, μήκους 700 μέτρων, 
συνωστίζονται κατά μέσο όρο 600 φωλιές θαλάσσιων χελωνών κάθε καλοκαίρι, σύμφωνα με το συνεχές πρόγραμμα παρακολούθησης της 
φωλεοποίησης που πραγματοποιεί ο ΑΡΧΕΛώΝ από το 1983. Για την προστασία αυτής της τόσο σημαντικής ανά τον κόσμο παραλίας, η WWF 
Ελλάς έχει αγοράσει τη γη στο πίσω μέρος της παραλίας για να παραμείνει ανέγγιχτη και να συνεχίσει να αποτελεί καταφύγιο για τις θαλάσσιες 
χελώνες και στο μέλλον.
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ενημερωτικά

Το Νέο Σκάφος VOLVO OCEAN
Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας

Η διοργάνωση Volvo Ocean Race αποκά-
λυψε τεχνικές λεπτομέρειες του νέου σκά-
φους υψηλών επιδόσεων που θα χρησιμο-
ποιηθεί στις επόμενες δύο διοργανώσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αγώνα Knut Frostad παρουσίασε τα νέα 
σχέδια στο Lorient της Γαλλίας. Τα νέα σκάφη θα μειώνουν κατά πολύ το 
κόστος της καμπάνιας, με στόχο να αυξηθούν οι συμμετοχές σε 8 με 10.

Το νέο σκάφος θα έχει μήκος 65 πόδια (19.8 μέτρα), θα είναι μονόγα-
στρο και one-design, δηλαδή όλα τα σκάφη θα είναι ίδια, σε αντίθεση με 
το box rule που ίσχυε μέχρι σήμερα και κάθε σχεδιαστής είχε περιθώρια 
βελτίωσης και αλλαγών εντός του κανονισμού. Το αρχικό σχέδιο των 
σκαφών θα κάνει η Farr Yacht Design και θα κατασκευάζονται σε κά-
ποιο από τα κορυφαία ναυπηγεία που θα προτείνει η διοργάνωση στην 
Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία.

Τα ναυπηγεία που θα χτίζουν τα σκάφη αποτελούν ένα consortium το 
οποίο συνεννοείται απευθείας με το Volvo Ocean Race ενώ μέρος της 
συμφωνίας αποτελεί η δέσμευση ότι θα ναυπηγηθούν τουλάχιστον 
οκτώ σκάφη.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο του 2012 και τα πρώτα σκάφη της 
κλάσης θα είναι έτοιμα τον Ιούνιο του 2013, δηλαδή περισσότερο από ένα 
χρόνο νωρίτερα από την εκκίνηση του 12ου Volvo Ocean Race, που θα ξε-
κινήσει πάλι από το Alicante της Ισπανίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

«Το νέο design κόβει την ανάσα και η συμφωνία να κατασκευα-
στούν τουλάχιστον οκτώ από αυτά τα σκάφη θα στείλει το Volvo 
Ocean Race σε μία νέα εποχή», είπε ο Knut Frostad, διευθύνων 
σύμβουλος του αγώνα.

«Είναι ένα ακόμα ορόσημο για τη διοργάνωση που ποτέ δεν φοβή-
θηκε να κάνει γενναία βήματα στα 39 χρόνια της ιστορίας της. Η 
κίνηση αυτή να γίνουν τα σκάφη one-design μας δίνει τον απόλυτο 
έλεγχο των διοργανώσεων και βοηθάει το Volvo Ocean Race να 
υποστηρίξει περισσότερες και καλύτερες συμμετοχές.»

Παρόλο που τα νέα σκάφη θα είναι πέντε πόδια (1.5 μέτρο) μικρότερα, 
θα είναι το ίδιο γρήγορα με τα σημερινά Volvo Open 70.

Φυσικά τα νέα σκάφη θα έχουν ακόμα καλύτερες δυνατότητες εξυπη-
ρέτησης των ΜΜΕ, με ενσωματωμένα facilities για video, δορυφορικές 
τηλεπικοινωνίες και συστήματα οπτικοακουστικής παραγωγής τοπικά, 
κάτι που ξεκίνησε το 2008-09.

Η ανακοίνωση που έγινε στο Lorient σήμανε επίσης και την επιβεβαίω-
ση της χρηματοδότησης των επόμενων Volvo Ocean Race.

Το Volvo Ocean Race, που ξεκίνησε το 1973, ανήκει στην εταιρία Volvo 
Car Corporation που ανήκει στο Volvo Group, που συνεχίζουν τη στήριξή 
τους στον αγώνα.

«Εμείς στη Volvo Cars υποστηρίζουμε πλήρως αυτές τις κινήσεις 
που πιστεύουμε ότι διασφαλίζουν το μέλλον αυτού του σπουδαίου 
αγώνα του Volvo Ocean Race που είναι ο κορυφαίος αγώνας ανοι-
κτής θαλάσσης στον κόσμο», είπε ο Stefan Jacoby, CEO της Volvo 
Car Corporation.

Ο ομόλογός του στη Volvo Group, Olof Persson, επίσης επιβεβαίωσε 
την υποστήριξη του στη διοργάνωση.

«Το Volvo Group πιστεύει ότι τα σχέδια του Knut και της ομάδας 
του θα περάσουν το Volvo Ocean Race στο επόμενο επίπεδο, με 
νέο σκάφος που θα βοηθήσει να αυξηθούν οι συμμετοχές», είπε ο 
Persson. «Είμαι πολύ χαρούμενος και έχω εμπιστοσύνη ότι κινούμαστε 
προς ένα καλύτερο αύριο».

Τα σκάφη θα πωλούνται από τη βρετανική Green Marine Ltd, που θα 
κάνει και τις τελικές επεμβάσεις. Η MULTIPLAST στη Γαλλία, η Persico 
S.p.A. στην Ιταλία και η DECISION S.A. στην Ελβετία θα κατασκευάζουν 
μέρη των σκαφών.

«Για εμάς είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη πρόκληση να είμαστε μέρος 
αυτού του προγράμματος και του αγώνα που αποτελεί μέρος της κληρο-
νομιάς μας», είπε ο Marcel Müller, managing director της Green Marine. 
«Είναι η ευκαιρία μας να δουλέψουμε μαζί με τους καλύτερους επαγγελ-
ματίες του χώρου συμπεριλαμβανομένων και των άλλων ναυπηγείων 
και των designer. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό».

Έτσι, με αυτό το τρόπο θα γίνει πιο εύκολο για μια ομάδα να λάβει μέρος 
στο Volvo Ocean Race. Με κοινούς πόρους που θα μοιράζονται οι αγω-
νιζόμενοι, το κόστος θα πέσει σημαντικά. Οι καμπάνιες θα είναι λιγότερο 
δαπανηρές, σύμφωνα με το Frostad λιγότερο από 15 εκατομμύρια ευρώ.

Το κόστος του σκάφους 'με το κλειδί στο χέρι', μαζί με τα πανιά για την 
περίοδο πριν την εκκίνηση, θα είναι περίπου 4.5 εκατομμύρια ευρώ.

«Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, ήταν ξεκάθαρος στόχος μας να είναι 
πιο εύκολο και πιο φτηνό για τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν 
στο Volvo Ocean Race», είπε ο Frostad. 

Το νέο σκάφος θα είναι πανέμορφο και πολύ αξιόπιστο. Ο Patrick 
Shaughnessy, πρόεδρος της Farr Yacht Design, είπε ότι η ομάδα του 
ήταν προετοιμασμένη για μία τέτοια πρόκληση.

«…είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρόκληση που έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε», είπε. «Είναι μεγάλη πρόκληση αλλά θα τα καταφέρουμε 
γιατί είμαστε προετοιμασμένοι και πάνω από όλα χαρούμενοι που μας 
δίνεται τέτοια ευκαιρία. Έχουμε δουλέψει για το Volvo Ocean Race και 
το Whitbread Round the World Race για πάνω από 20 χρόνια και είναι 
μεγάλη τιμή για εμάς να είμαστε παρόντες στο μέλλον του αγώνα».

Ο Grant Dalton, επικεφαλής της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας, πιστεύει 
ότι οι αλλαγές του αγώνα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή 
στο να μειωθεί το κόστος της συμμετοχής. 

«Βασικό πρόβλημα της ιστιοπλοΐας αυτή τη στιγμή είναι το υψηλό κόστος 
και κάθε κίνηση που επιτρέπει στις ομάδες να διατηρούν τα έξοδα υπό 
έλεγχο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οδηγεί το άθλημα μπροστά», 
είπε ο Dalton από το Lorient μετά της ανακοινώσεις των διοργανωτών. 

«Αυτό που μένει ακόμα να δούμε είναι τι σκοπεύουν να κάνουν με το 
πρόβλημα των ανθρώπων. Το ανθρώπινο δυναμικό των ομάδων αποτε-
λεί το 60% του συνολικού κόστους». 

Ο CEO της διοργάνωσης, που φέρεται ότι αποτιμάται στα 12 με 15 εκα-
τομμύρια ευρώ, Knut Frostad προβλέπει ότι το κόστος συμμετοχής στον 
αγώνα ξεκινάει από τα 4.5 εκατομμύρια ευρώ για ένα πλήρες σκάφος, 
με τα πανιά του. Ο προϋπολογισμός λοιπόν των ομάδων μειώνεται κατά 
1 εκατομμύριο ευρώ για την επόμενη διοργάνωση. 

Τα έξοδα θα μειωθούν κι άλλο αν οι ομάδες μπορούσαν να μοιράζονται 
υλικά (που θα είναι πλέον κοινά) και τεχνικό προσωπικό. 

Όσον αφορά το πλήρωμα των σκαφών, από 10 που είναι σήμερα, θα 
μειωθούν στους 8 (συν τον media crew member), ενώ το νέο Volvo 65 
θα είναι πιο εύχρηστο και πιο ασφαλές. 

ώστόσο ο Dalton θεωρεί ότι οι διοργανωτές μπορούν να κάνουν κι 
άλλα προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμετοχής. 

«Έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα και κινούνται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση αλλά εκτιμώ ότι μπορούν να κάνουν κι άλλα για το μέλ-
λον, μιας και η παγκόσμια οικονομία δεν φαίνεται να ανακάμπτει 
τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτός είναι λοιπόν ο μηχανισμός που θα 
κρατήσει το Volvo Ocean Race ζωντανό και υγιές τουλάχιστον για 
τις δύο επόμενες διοργανώσεις», είπε.
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Τριγκώνης & Πασχαλίδης 
στα άδυτα της 
Red Bull Racing!

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές tornado 
sailing, της ταχύτερης κατηγορίας ιστιο-
πλοΐας στον κόσμο, Κώστας Τριγκώνης 
και Ιορδάνης Πασχαλίδης, συναντούν την 
κορυφαία ομάδα της F1 στην πίστα του 
Hungaroring της Βουδαπέστης.

Στο Grand Prix της Ουγγαρίας το περασμένο Σαββατοκύριακο 
βρέθηκαν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του tornado sailing, Κώ-
στας Τριγκώνης και Ιορδάνης Πασχαλίδης, έχοντας την ευκαιρία 
να ζήσουν από κοντά την απόλυτη εμπειρία της F1. Το "χρυσό" 
δίδυμο της ιστιοπλοΐας ξεναγήθηκε στο pit της Red Bull Racing και 
συνάντησε τον οδηγό της Scuderia Toro Rosso, Daniel Ricciardo! 
Με κοινό στοιχείο την ταχύτητα και την αδρεναλίνη των αγώνων, ο 
Ricciardo μύησε το "χρυσό" δίδυμο στην προετοιμασία της ομάδας, 
λίγο πριν πάρει τη θέση του στην πίστα. 

Στην παρέα των Ελλήνων παγκόσμιων πρωταθλητών βρέθηκαν 
ακόμα ο γνωστός αρχιτέκτονας και τηλεπαρουσιαστής, Σπύρος 
Σούλης και ο Ανδρέας Δερδεμέζης, aka Cowboy. ώς προσκεκλη-
μένοι της Red Bull Racing, περιηγήθηκαν στα άδυτα της κορυφαίας 
ομάδας, κι έπειτα παρακολούθησαν τον εντέκατο αγώνα της F1 για 
τη φετινή σεζόν, στην ουγγρική πρωτεύουσα. 
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Στρούζας, Νίκος Αλευρομύτης

24 η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜ Α Δ Α ΙΟΝΙΟΥ 2012

5  -  13  ΑΥΓΟΥ ΣΤΟΥ 2012

Το ταξίδι του Οδυσσέα

Με εξαιρετική επιτυχία διοργανώθηκε φέτος η 24η 
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου, με χα-
ρακτηριστικό έμβλημα "Το ταξίδι του Οδυσσέα" 
και κύριους διοργανωτές την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας και τον 
Π.Ο.Ι.Α.Θ. Κέρκυρας.
Η διοργάνωση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση / ΕΤΠΑ, 
ΕΣΠΑ 2007-2013 με ποσοστό 85%.

Μεγάλη υποστήριξη στην διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων προσέφεραν 
οι Δήμοι Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης, με την 
βοήθεια των ναυτικών Ομίλων Λευκάδος, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς & Ιθάκης. 

Οι συμμετοχές ανήλθαν στις 68 και το σύνολο των διαδρομών ήταν 150 
ναυτικά μίλια, εκ των οποίων τρεις διαδρομές ήταν πρίμα και μία όρτσα.

Η διοργάνωση ξεκίνησε με ένα μικρό αγώνα όρτσα-πρύμα, στην Κέρκυρα, 
την Κυριακή 5 Αυγούστου ο οποίος δεν είναι ενταγμένος στην Εβδομάδα 
Ιονίου αλλά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αρκετών σκαφών, προσφέροντας 
ιδιαίτερο θέαμα σε όσους έμειναν στο Μαντράκι ή στις κοντινές παραλίες. 

Στο Μαντράκι, όπου ελλιμενίστηκαν όλα τα σκάφη του αγώνα, την Κυριακή 
το βράδυ έλαβε χώρα η Συγκέντρωση Κυβερνητών και η τελετή έναρξης 
ακολουθούμενη από μια από τις μοναδικές δεξιώσεις που διοργανώνει κάθε 
φορά ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας στις θαυμάσιες εγκαταστάσεις του. 

Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου δόθηκε η εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας νο-
τιοανατολικά του λιμανιού της Λευκίμμης, με προορισμό τη βόρεια είσοδο 
του διαύλου της Λευκάδας απόστασης 45 ν.μ. 

Η εκκίνηση δόθηκε από το κατάστρωμα του κανονιοφόρου ΤΟΛΜΗ του 
Π.Ν. που συνόδευε τον αγώνα. Η ιστιοδρομία ξεκίνησε το μεσημέρι με 
ελαφρύ άνεμο νοτιοδυτικών διευθύνσεων που όσο περνούσε η ώρα γύριζε 
δεξιά μέχρι το γνωστό μαΐστρο της περιοχής του Ιονίου και ενισχύθηκε 
ικανοποιητικά φέρνοντας γρήγορα τα σκάφη στο τερματισμό. Στις 18.15 
πέρασε τη γραμμή τερματισμού το σκάφος ERYTOS και οι τερματισμοί 
συνεχίστηκαν μέχρι και τις 22.00 το βράδυ. Τα σκάφη του αγώνα φιλο-
ξενήθηκαν στην οργανωμένη μαρίνα της Λευκάδας όπου έλαβε χώρα 
και η απονομή της ιστιοδρομίας μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Ν.Ο 
Λευκάδας που ήταν και ο φιλοξενών όμιλος. Η Τρίτη ήταν ελεύθερη ημέρα 
για επίσκεψη στις ονομαστές παραλίες του νησιού. 

Τα αποτελέσματα της πρώτης ιστιοδρομίας ήταν:
Κατηγορία ORCi: 
1. DOMENICA (Μ. Κεφάλα & Αλ. Μπεθάνης)
2. COCOBIL (Ν. Σαραϊλίδης)
3. TALE QUALE (Ν. Πανάρετος)

Κατηγορία ORC Club: 
1. GULIO (Ι. Αργυράκης)
2. ANEMOS (Π. Πλέσσας & Γ. Στάρας)
3. AEGEAS I (Σπ. Τζίτζης)

Την Τετάρτη το μεσημέρι δόθηκε η εκκίνηση για τη 2η ιστιοδρομία ανοιχτά 
της νήσου Σέσουλα στη Δυτική Λευκάδα. Οι συνθήκες που επικράτησαν 
ήταν περίπου ίδιες, με πολύ ελαφρύ άνεμο νότων νοτιοδυτικών διευ-
θύνσεων αρχικά που γύρισε δυτικός – βορειοδυτικός αργά το απόγευμα 
νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς και ενισχύθηκε σε ένταση πριν τους νήσους 
Βαρδιάνους και στο στενό Ληξουρίου – Αργοστολίου γύρισε καθαρός βο-
ριάς με ένταση γύρω στους 18 κόμβους. Δυστυχώς ο καιρός δεν βοήθησε 
τα περισσότερα σκάφη ORC Club να τερματίσουν καθώς δεν κατάφεραν 
να ξεκολλήσουν από την άπνοια του μεγαλύτερου μέρους της διαδρομής 
Οι τερματισμοί ξεκίνησαν στις 20.30 το βράδυ δυτικά του φάρου Αγίων 
Θεοδώρων στο Αργοστόλι και συνεχίστηκαν όλη την νύχτα μέχρι που τα 
τελευταία σκάφη τερμάτισαν τη Πέμπτη το πρωί ώρα 7.10 περίπου 

Τα πληρώματα των σκαφών την Πέμπτη ξεχύθηκαν στις κοντινές παραλίες 
και το βράδυ συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Ληξουρίου για την απονομή και 
τη δεξίωση που παρέθεσε ο Δήμος συνοδεία κεφαλλονίτικων καντάδων. 

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ιστιοδρομίας ήταν:
Κατηγορία ORCi: 
1. VANA VIOLETA (Γ. Συκάρης)
2. ERYTOS II (Κ. Μάνθος & Στ. Τσάβαλος)
3. DOMENICA (Μ. Κεφάλα & Αλ. Μπεθάνης)

Κατηγορία ORC Club: 
1. OKIROI (Γ. Θεοδώρου)
2. AMFITRITI (Χ. Ιωαννίδης)
3. AEGEAS I (Σπ. Τζίτζης)
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Την Παρασκευή 10 Αυγούστου δόθηκε έξω από το Ληξούρι η εκκίνηση 
της 3ης ιστιοδρομίας , απόστασης 32 ν.μ με τερματισμό βορειοανατολικά 
του ακρωτηρίου Κρυονέρι της Ζακύνθου. Όμορφος αγώνας γρήγορος για τα 
αγωνιστικά σκάφη, το πρώτο σκάφος τερμάτισε στις 17.15 , ενώ τα υπόλοι-
πα τερμάτιζαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σε αυτή την ιστιοδρομία επικράτησαν 
οι γνωστές συνθήκες του Ιονίου με τον αέρα να γυρίζει από νοτιοδυτικές 
διευθύνσεις βορειοδυτικά και να ενισχύεται σημαντικά σε ένταση το από-
γευμα . Ενδιαφέρον ήταν το παιγνίδι τακτικής σε σχέση με τις στεριές της 
Ζακύνθου. Το Σάββατο στην Ζάκυνθο ήταν για όλους ελεύθερη ημέρα και τα 
πληρώματα προτίμησαν τα beach bar στις διάσημες παραλίες του νησιού. 

Η απονομή επάθλων έλαβε χώρα στη προβλήτα κεντρικού λιμανιού, όπου 
παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια του φιλοξενούντος Ομίλου ΑΝΟΖ, όπου πα-
ρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί και προσφέρθηκαν πλούσια εδέσματα.

 

Τα αποτελέσματα της τρίτης ιστιοδρομίας ήταν:
Κατηγορία ORCi: 
1. DOMENICA (Μ. Κεφάλα & Αλ. Μπεθάνης)
2. VANA VIOLETA (Γ. Συκάρης)
3. BLUE LINE (Γ. Δρακόπουλος)

Κατηγορία ORC Club: 
1. MICHALIS (Κ. Καλογερόπουλος)
2. CHRYSSAOR (Α. Λογοθέτης)
3. NAFSIKA (Δ. Αλχανάτης)

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Αυγούστου με την 4η ιστιο-
δρομία Ζάκυνθος-Ιθάκη, 30 ν.μ.. Η εκκίνηση δόθηκε ανατολικά του Αγίου 
Νικολάου στη βορειοανατολική πλευρά της Ζακύνθου και αφού τα σκάφη 
παρέκαμπταν σημείο στροφής στο νοτιοανατολικό άκρο της Κεφαλονιάς, 
τερμάτιζαν στην ανατολική Ιθάκη 12 ν.μ. πριν από τον όρμο Βαθύ. 

Στην εκκίνηση ο άνεμος ήταν ιδιαίτερα ασθενής αλλά στο στενό Κεφαλο-
νιάς Ιθάκης ενισχύθηκε πάνω από 20 μίλια ένταση από βόρειες διευ-
θύνσεις και τα σκάφη του αγώνα απόλαυσαν καταπληκτική ιστιοδρομία 
σε πλεύσεις όρτσα που έκριναν βέβαια και το τελικό αποτέλεσμα στη 
βαθμολογία. Το πρώτο σκάφος τερμάτισε στις 17.15 και το τελευταίο λίγο 
μετά τα μεσάνυχτα. Ο αέρας κράτησε δυνατός και μετά τους τερματισμούς 
και σε συνδυασμό με τον έντονο κυματισμό ταλαιπώρησε τα σκάφη στην 
απόσταση μέχρι το χώρο ελλιμενισμού. 

Μερικά σκάφη έδεσαν στο λιμάνι στο Βαθύ και άλλα στη μαρίνα και είχαν 
ολόκληρη την ημέρα της Δευτέρας να ξεκουραστούν αλλά και να περιηγη-
θούν την περιοχή. 

Τα αποτελέσματα της τέταρτης ιστιοδρομίας ήταν:
Κατηγορία ORCi: 
1. APIDALOS NAFS (Π. Κούρκουλος)
2. ZANTINO-WIND (Π. Στρούζας)
3. ERYTOS II (Κ. Μάνθος & Στ. Τσάβαλος)

Κατηγορία ORC Club: 
1. GULIO (Ι. Αργυράκης)
2. ILIOHARI (Θ. Δημητρακοπούλου)
3. ALEXANDROS (Αλ. Κότσης)

1. 2. 3.



16 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

ανοικτή θάλασσα

Τη Δευτέρα το βράδυ έλαβε χώρα η απονομή της Εβδομάδας Ιονίου σε 
γραφικό ξενοδοχείο στο Βαθύ όπου οι τοπικές αρχές δεξιώθηκαν τα πλη-
ρώματα με άφθονο κρασί και πλούσια εδέσματα. 

Τα τελικά αποτελέσματα, επί των τεσσάρων ιστιοδρομιών, ήταν:

Γενική κατάταξη Κατηγορίας ORCi: 
1. VANA VIOLETA (Γ. Συκάρης)
2. DOMENICA (Μ. Κεφάλα & Αλ. Μπεθάνης)
3. ZANTINO-WIND (Π. Στρούζας)
4. BLUE LINE (Γ. Δρακόπουλος)
5. ANAX (Ν. Αναγνώστου)
6. APIDALOS NAFS (Π. Κούρκουλος)

Ομάδά ORC INT A 
1. VANA VIOLETA (Γ. Συκάρης)
2. ZANTINO-WIND (Π. Στρούζας)
3. BLUE LINE (Γ. Δρακόπουλος)

Ομάδά ORC INT B 
1. DOMENICA (Μ. Κεφάλα & Αλ. Μπεθάνης)
2. COCOBIL (Ν. Σαραϊλίδης)
3. CHRISTINA II (Σπ. Κανάρης)

Ομάδά ORC INT C 
1. ARMENISTIS (Ισ. Κυριακού)
2. ANALEMMA (Χ. Λάμπρος)
3. LEONA (Neal McRobert)

Γενική Κατάταξη Κατηγορίας ORC Club: 
1. GULIO (Ι. Αργυράκης)
2. OKIROI (Γ. Θεοδώρου)
3. ALEXANDROS (Αλ. Κότσης)
4. CHRYSSAOR (Α. Λογοθέτης)
5. AEGEAS I (Σπ. Τζίτζης)
6. SUPER DOOPER (Δ. Κόμης)

Ομάδά ORC CLUB A 
1. GULIO (Ι. Αργυράκης)
2. ALEXANDROS (Αλ. Κότσης)
3. CHRYSSAOR (Α. Λογοθέτης)

Ομάδά ORC CLUB B 
1. OKIROI (Γ. Θεοδώρου)
2. SUPER DOOPER (Δ. Κόμης)
3. NAFSIKA (Δ. Αλχανάτης)

Ομάδά ORC CLUB C 
1. AEGEAS I (Σπ. Τζίτζης)
2. AMEDE (Αντ. Κοτσώνης)
3. AMFITRITI (Χ. Ιωαννίδης)

1.	 Οι κυβερνήτες του CHRISTINA ΙΙ, Σ. 
Κανάρης και Λ. Καρατζάνος με το 
πλήρωμά τους.

2.	 Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα 
των σκαφών του ΠΟΙΑΘ με τα 
έπαθλα των διακρίσεων. 

3.	 Ο κυβερνήτης του ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ, Ισ. 
Κυριακού με το πλήρωμά του. 

4.	 Ο κυβερνήτης του σκάφους WATER 
GIPSY κος Ι. Μαραγκουδάκης με το 
πλήρωμά του.

5.	 Το πλήρωμα του WIND ZANTINO.

6.	 Ο κυβερνήτης του σκάφους ΒΑΝΑ 
ΒΙΟΛΕΤΑ, Γ. Συκάρης με το πλή-
ρωμά του.

Κυρίαρχη παρουσία της Σχολής του ΠΟΙΑΘ στην ΕΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ

Με επτά σκάφη συμμετείχε και φέτος η 
Σχολή και ο Όμιλός μας στην Εβδομάδα Ιο-
νίου (05/08 – 13/08), που διοργάνωσε 
με μεγάλη επιτυχία ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Κέρκυρας. Σταθμοί ήταν τα νησιά Κέρκυρα, 
Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη.

Συμμετείχαν τα σκάφη, WATER GIPSY με 
κυβερνήτη τον πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ κον 
Ι. Μαραγκουδάκη, το ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 
με κυβερνήτη τον Γ. Συκάρη και το WIND 
ΖΑΝΤΙΝΟ με κυβερνήτη τον Π.Στρούζα με 
πληρώματα από απόφοιτους μαθητές της 

Σχολής ιστιοπλοΐας και επίσης τέσσερα από 
τα σκάφη της Σχολής με κυβερνήτες εκπαι-
δευτές του ΠΟΙΑΘ και πληρώματα μαθητές.

Συγκεκριμένα το σκάφος ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
με κυβερνήτη τον Μ. Καπότση, το σκά-
φος ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ με κυβερνήτη τον Δ. 
Πουρνατζή, το σκάφος ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ με 
κυβερνήτη τον Ι. Κυριακού και το ΧΡΙΣΤΙ-
ΝΑ ΙΙ με κυβερνήτες τον Σ. Κανάρη και τον 
Λ. Καρατζάνο.

Οι διακρίσεις ήταν πολλές και σημαντικές:

•	1ο Στην γενική κατάταξη ORCi ήλθε το 
ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΑ

•	3ο Στην γενική κατάταξη ORCi ήλθε το 
WIND ZANTINO

•	1ο Στην κατηγορία C, ORCi, ήλθε το ΑΡ-
ΜΕΝΙΣΤΗΣ

•	3ο Στην κατηγορία Β, ORCi, ήλθε το 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΙ

•	1ο Στην κατηγορία C, ORCi, στο σκέλος ΖΑ-
ΚΥΝΘΟΣ – ΙΘΑΚΗ ήλθε το WATER GIPSY

4.

5. 6.
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη
Φωτογραφίες: Νίκος Ζάγκας

Aegean Regatta 2012 

Για 12η συνεχή χρονιά οι όμιλοι ανοικτής θάλασ-
σας του Ανατολικού Αιγαίου: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, 
Ν.Ο. Καρλοβασου, Ν.Ο. Σάμου, Α.Ο. Αιγαίου, 
Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν. Ο. Σύρου με συντονιστή 
Όμιλο, για το 2012, τον Ν.Ο. Χίου, σε συνεργασία με 
τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολι-
τικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συν-
διοργανωτή την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας διοργάνωσαν 

την Aegean Regatta στο Ανατολικό και Κεντρικό 
Αιγαίο από Κυριακή 19 μέχρι Παρασκευή 24 
Αυγούστου 2012. 

Στη διοργάνωση της Aegean Regatta 2012 βοήθησαν και άλλοι φορείς 
όπως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η 
εταιρεία Folie Folie ΑΕ και το ίδρυμα "Μαρία Τσάκος" 

Στα 92 σκάφη - συμπεριλαμβανομένων 3 σκαφών από την Κύπρο και το 
εξωτερικό - ανήλθε η φετινή συμμετοχή, τα οποία αγωνίστηκαν στις κατηγορί-
ες: ORCi (29 σκάφη), IRC (10 σκάφη) & ORC CLUB (53 σκάφη) που μπορεί 
αυτό καθαυτό να θεωρηθεί ιδιαίτερη επιτυχία για το άθλημα της ιστιοπλοΐας 
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ανοιχτής θαλάσσης στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που περνάμε.

Η διαδρομή - 155 περίπου ναυτικά μίλια - περιελάμβανε το λιμάνι της 
Μυτιλήνης, τις Οινούσσες, τη Βολισσο της Χίου και την Ερμούπολη της 
Σύρου σαν τελικό προορισμό, με προγραμματισμένη επιπλέον 1 ημέρα πα-
ράκτιας διαδρομής, και άφηνε σχεδόν 2 ελεύθερες ημέρες για διασκέδαση 
και άλλες εκδηλώσεις στα τρία νησιά σταθμούς. 

Η διάθεση για φιλοξενία των τοπικών αρχών και ομίλων, είχε σαν αποτέ-
λεσμα να διοργανωθούν εκδηλώσεις που άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις 
στα πληρώματα.

Στη Μυτιλήνη, ο Δήμος μετά την τελετή έναρξης, που έλαβε χώρα στη πλα-
τεία Σαπφούς στο κέντρο της πόλης την παραμονή της πρώτης αγωνιστικής 
ημέρας, προσκάλεσε τα πληρώματα σε συναυλία στη Μαρίνα προσφέρο-
ντας πλούσια εδέσματα. 

Η εκκίνηση της 1ης ιστιοδρομίας δόθηκε στις 10 το πρωί της Κυριακής 
19 Αυγούστου με πρώτο σημείο στροφής την τσαμαδούρα των όρτσα που 
είχε στηθεί στο βοριά. Κατόπιν έβαλαν πλώρη νότια με κατεύθυνση προς 
τις Οινούσσες. Ο άνεμος από βόρειες διευθύνσεις έφτασε μέχρι τους 25 
κόμβους, αλλά σε συνδυασμό με τα μεγάλα κύματα έδωσε εντυπωσιακό 
θέαμα και δυνατές ιστιοπλοϊκές συγκινήσεις στα πλαναρίσματα. Το σκάφος 
JINETERA τερμάτισε πρώτο διανύοντας τα 46 ν.μ σε 4,50 ώρες κερδίζο-
ντας έτσι στην κατηγορία IRC Στην κατηγορία ORCi την ιστιοδρομία κέρδισε 
το σκάφος MELITI IV ενώ στην κατηγορία ORCi πάνω από 680 κέρδισε 
το σκάφος FATA MORGANA και στην κατηγορία ORC Club το σκάφος 
IPSIPILI AEGEAS YACHTING. 

Τη Δευτέρα ήταν προγραμματισμένη μία παράκτια ιστιοδρομία μπροστά από 
το νησί των Οινουσσών η οποία όμως ανεβλήθη από την Επιτροπή Αγώνων 
νωρίς το μεσημέρι. Έτσι τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
τις πανέμορφες παραλίες των Οινουσσών με τα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα 
νερά και να ξεκουραστούν για την επόμενη αγωνιστική ημέρα. Ο Δήμος Οι-
νουσσών φιλοξένησε τα σκάφη της Regatta στο ευρύχωρο λιμάνι του νησιού 
προσφέροντας διαμονή στα πληρώματα στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Εμποροπλοιάρχων. Το βράδυ, κατά την τελετή απονομής των επάθλων της 
1ης ιστιοδρομίας, παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τοπικό χορευτι-
κό συγκρότημα και παρασχέθηκαν εδέσματα στα πληρώματα. 

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα ξεκίνησε από τις Οινούσσες για να κατα-
λήξει στη Βολισσό, στη δυτική πλευρά της Χίου. Ο βοριάς ήταν αισθητά 
εξασθενημένος, γύρω στους 15 κόμβους την ώρα της εκκίνησης, και η 
πλειοψηφία των σκαφών επέλεξε τη σταβέντο μεριά της γραμμής εκκίνη-
σης , με σκοπό να φτάσουν γρηγορότερα στην ανατολική μεριά τις Χίου. 
Πρώτο πέρασε το στενό Χίου – Οινουσσών το σκάφος MELITI IV του 
Γιώργου Ανδρεάδη και σχεδόν αμέσως επέλεξε να γυρίσει και να μείνει 
κοντά στη βόρεια πλευρά του νησιού χάνοντας αρκετά αφού κρατήθηκε 
πολύ κοντά στη στεριά. Αντιθέτως τα σκάφη Code Zero – Vodafone και 
Jinetera, ανοίχτηκαν βορειότερα για να βρουν πιο δυνατό αέρα, αλλά δεν 
είχαν καλύτερη τύχη. Το πέρασμα της βόρειας πλευράς του νησιού της Χίου 
ήταν άσκηση για ιστιοπλόους με γερά νεύρα. Η ένταση και η διεύθυνση 
του ανέμου άλλαζε συνέχεια λόγω των ψηλών βουνών και ανάλογα με την 
απόσταση από τη στεριά αυξανόταν ή έπεφτε τελείως με το κύμα να δυσκο-
λεύει την κατάσταση. Τα πιο γρήγορα σκάφη του στόλου κατάφεραν μετά το 
πέρασμα του ΒΔ άκρου να μπουν στον δυνατό αέρα που κράταγε η δυτική 
μεριά του νησιού και να ταξιδέψουν γρήγορα, πρύμα μέχρι τον τερματισμό. 
Η κούρσα των 30 ν.μ τερματίστηκε σε 7 ώρες για το πρώτο σκάφος. Το 
χρονικό όριο πρόλαβαν μόνο 18 σκάφη. 

Νικητής του σκέλους στα ORCi το CODE ZERO-VODAFONE, στα IRC το 
BAXIMUS-ENGAIA και στα ORC CLUB το ΜΑKEDONIA. Το λιμάνι των 
Λιμνιών απεδείχθη μικρό για τον μεγάλο στόλο της Aegean Regatta, τα 
σκάφη έδεσαν σε ντάνες των 15 σκαφών και τη νύχτα όπου ο αέρας 
δυνάμωσε, τα πληρώματα ξαγρύπνησαν ώστε να είναι σε επιφυλακή για 
τυχόν ζημιές.
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Το γραφικό πέτρινο αμφιθεατρικό χωριό της Βολισσού με το αναστηλωμέ-
νο κάστρο ήταν ο δημοφιλής προορισμός των ιστιοπλόων και η φιλοξενία 
του Δήμου ήταν άψογη προσφέροντας συχνές μετακινήσεις στα πληρώμα-
τα προς και από το χωριό. 

Την Τετάρτη δεν διεξήχθη η αναβληθείσα παράκτια διαδρομή και έτσι τα 
πληρώματα κατευθύνθηκαν στο Lefkathia beach bar για το προγραμματι-
σμένο πάρτι, προσφορά των τοπικών αρχών. 

Η τελετή της απονομής της 2ης ιστιοδρομίας έλαβε χώρα στο μικρό αμφι-
θέατρο του ξενοδοχείου Volissos Holiday Homes.

Το μελανό σημείο της παραμονής στη Χίο και στις γειτονικές Οινούσσες 
που σημάδεψε καταλυτικά τη φετινή Aegean Regatta ήταν οι φωτιές που 
μαίνονταν για πολλές ημέρες στο νησί προκαλώντας ανυπολόγιστες κατα-
στροφές. 

Ο δυνατός βοριάς μπορεί να βοηθούσε τους ιστιοπλόους στις κούρσες, 
αλλά έκανε το έργο της πυρόσβεσης σχεδόν αδύνατο. Η Οργανωτική 
Επιτροπή του αγώνα πρότεινε και πολλά πληρώματα ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα για οικονομική ενίσχυση στις πληγείσες περιοχές. 

Το τελευταίο σκέλος από τη Βολισσό της Χίου ως την Ερμούπολη, 80 ν.μ. 
ξεκίνησε την Πέμπτη το πρωί, αρκετά συναρπαστικό αλλά και ενδιαφέρον 
από άποψη τακτικής. Η ένταση του ανέμου έφτασε σε κάποια σημεία και τους 
30 κόμβους. Τα περισσότερα σκάφη προτίμησαν το πέρασμα του στενού Τή-
νου – Μυκόνου όπου κοντά στην Τήνο η ένταση του ανέμου και το κύμα ενι-
σχύονταν. Κάποια σκάφη επέλεξαν το πέρασμα από το Δύσβατο αλλά μετά 
κατέβηκαν κατάπρυμα στην Ερμούπολη. Πρώτο σκάφος πέρασε τη γραμμή 
τερματισμού, αλλά δυστυχώς ακυρώθηκε γιατί δεν είχε παρακάμψει σωστά 
τη γραμμή εκκίνησης , το σκάφος JINETERA στις 18.00 το απόγευμα ενώ οι 
τερματισμοί συνεχίστηκαν μέχρι και τα μεσάνυχτα. Την ιστιοδρομία στα ORCi 
κέρδισε το INTERGRALE, στα ORCi πάνω από 680 το MEDOUSA II, στα IRC 
το σκάφος ANATELLOUSA AFRODITI και στα ORC Club το PRINCESS OF 
LIMNOS, ενώ 16 σκάφη δε συμμετείχαν στην 3η ιστιοδρομία. 

Η Παρασκευή ήταν ημέρα ελεύθερη για τα πληρώματα όπου είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν την Ερμούπολη, την Άνω Σύρο αλλά και τις παραλίες 
του νησιού. Το βράδυ η απονομή των επάθλων αλλά και η τελετή λήξης της 
12ης Aegean Regatta έλαβε χώρα στην πλατεία Μιαούλη μπροστά από 
το μνημείο του Δημοτικού Θεάτρου. Ακολούθησε συναυλία με τη Μαρία 
Αναματερού, Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η απονομή 
του επαμειβόμενου επάθλου με την ονομασία "Νίκος Παπάζογλου" 
στο σκάφος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στη μνήμη του αξέχαστου μουσικού και 
ερμηνευτή, αλλά και ιστιοπλόου, που είχε τρέξει πολλές φορές στην 
Aegean Regatta. 

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε ταυτόχρονα τη διαδρομή για το 
2013. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 17 Αυγούστου στον Μόλυβο της Μυτιλή-
νης και τα σκάφη θα βάλουν πλώρη για τη Λήμνο. Μετά θα κατευθυνθούν 
στη Σκύρο και ο τερματισμός θα είναι στη Σκόπελο, βάζοντας δυο νέους 
σταθμούς στην Aegean Regatta.

Η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων 
ως ακολούθως. 

Τ Ε Λ Ι Κ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

ORCi 
1. INTEGRALE NAOKTh 5 points
2. MELITI IV NOE 6 pt
3. CODE ZERO-VODAFONE NO HIOU 9 pt

ORCi (πάνω από 680) 
1. NEFELI NOTK 13 points
2. MEDOUSA IÌ  NAOKTh 18 pt
3. JOLLY JUMPER IOVATh 18 pt

IRC 
1. BAXIMUS-ENGAIA NOATH 10 points
2. OXYGONON NOTH 11 pt
3. MELX II – EΨA NO ELLADOS 15 pt

ORC CLUB 
1. MAKEDONIA NO LIMENIKOU SOMATOS 39 points
2. CALYPSO NO KAVALAS 61 pt
3. DANAE NO KAVALAS 62 pt

ανοικτή θάλασσα
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RODOS CUP 2012

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τις 22 έως τις 27 Ιουλίου το 16ο 
Rodos Cup που διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοι-
κτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ). Η συμμετοχή στον διεθνή ιστιοπλοϊκό 
αγώνα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Συνολικά συμμετείχαν περίπου 400 ιστιο-
πλόοι και ο αριθμός των αγωνιζόμενων σκαφών άγγιξε τα 60.  
Ο αγώνας, που διοργανώθηκε φέτος για 16η συνεχόμενη χρονιά, έχει γίνει 
πλέον θεσμός αφού είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά γεγονότα του 
νοτίου Αιγαίου. Επίσης είναι από τους αγώνες με τις περισσότερες διεθνείς 
συμμετοχές σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Στον αγώνα πήραν μέρος 
σκάφη και ιστιοπλόοι από τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κύπρο, το Ισραήλ, τη 
Γερμανία, την Ολλανδία, τον Καναδά, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ουκρανία, τη 
Λετονία, τη Λευκορωσία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα νησιά – σταθμοί του φετινού αγώνα ήταν η Κως, η Τήλος και η Σύμη, 
και ο τελικός προορισμός η Ρόδος. Η προσέλευση των σκαφών στη 
Μαρίνα της Κω άρχισε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 21 
και 22 Ιουλίου. Εκεί έγιναν οι απαραίτητες καταμετρήσεις, οι δηλώσεις 
συμμετοχής και έλεγχοι ασφαλείας. Επίσης την Κυριακή έγινε η επίσημη 
συγκέντρωση κυβερνητών όπου δόθηκαν στους κυβερνήτες οι απαραίτητες 
οδηγίες και οι οδηγίες πλου για τις τέσσερις ιστιοδρομίες του αγώνα.

Την πρώτη αγωνιστική μέρα της διοργάνωσης, Δευτέρα 23 Ιουλίου, πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη ιστιοδρομία, η οποία ήταν τύπου inshore απόστασης 
6 ναυτικών μιλίων και διεξήχθη έξω από τη Μαρίνα της Κω. Το θέαμα ήταν 
εντυπωσιακό. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Κω που θαύ-
μασαν τις μάχες που έδιναν τα σκάφη από τις κοντινές ακτές του νησιού. 
Το βράδυ της ίδιας μέρας έγινε η επίσημη τελετή έναρξης της διοργάνωσης 
στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας της Κω και δόθηκαν τα έπαθλα στους νικη-
τές της πρώτης κούρσας.

Ο αγώνας συνεχίστηκε την Τρίτη 24 Ιουλίου με τη δεύτερη ιστιοδρομία, 
απόστασης 30 ναυτικών μιλίων, η οποία είχε αφετηρία την Κω και τερ-
ματισμό στην Τήλο. Η ιστιοδρομία αυτή έγινε στη μνήμη του αείμνηστου 
Δημάρχου Τήλου Αλιφέρη και έφερε το όνομά του. Ο Τάσος Αλιφέρης 
κατά τη διάρκεια της θητείας του στήριζε με κάθε τρόπο όλες της δραστηρι-
ότητες του ΑΣΙΑΘ Ρόδου.

Η Τετάρτη 25 Ιουλίου ήταν μέρα ξεκούρασης για τους συμμετέχοντες στον 
αγώνα. Οι ιστιοπλόοι παρέμειναν στην Τήλο και η φιλοξενία στο νησί ήταν 
για ακόμη μια χρονιά εξαιρετική. Το μεσημέρι οι ιστιοπλόοι διασκέδασαν 
στο προγραμματισμένο Beach Party ενώ το βράδυ της Τετάρτης ο Δήμος 
Τήλου διοργάνωσε στην πλατεία των Λειβαδίων γιορτή με παραδοσιακούς 
χορούς και με πλούσιο μπουφέ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Τή-
λου ο οποίος διοργάνωσε και διαγωνισμό γευσιγνωσίας. Στην εκδήλωση 
αυτή δόθηκαν και τα έπαθλα στους νικητές της δεύτερης κούρσας.

Η επόμενη μέρα, Πέμπτη 26 Ιουλίου, περιελάμβανε την τέταρτη ιστιοδρομία 
η οποία είχε προορισμό τη Σύμη. Η εκκίνηση δόθηκε από τον κόλπο των 
Λειβαδίων της Τήλου και μετά από μια διαδρομή 23 ναυτικών μιλίων οι ιστι-

οπλόοι τερμάτισαν στη Σύμη και συγκεκριμένα στον κόλπο του Αγίου Αιμιλι-
ανού. Στη συνέχεια τα σκάφη έδεσαν στο φιλόξενο λιμάνι του Γιαλού Σύμης 
όπου το βράδυ διοργανώθηκε εκδήλωση από το Δήμο Σύμης στην κεντρική 
πλατεία, στην οποία έγιναν οι απονομές της ιστιοδρομίας της ημέρας.

Η τελευταία ημέρα του 16ου Rodos Cup ήταν η Παρασκευή 27 Ιουλίου. Τα 
σκάφη ξεκίνησαν το πρωί από την Σύμη με ελάχιστο άνεμο και τερμάτισαν 
στη Ρόδο το απόγευμα με άνεμο που έπνεε ιδιαίτερα ισχυρός, χαρίζοντας 
πλούσιο θέμα σε όσους βρέθηκαν στην παραλία του Ενυδρείου όπου έγινε 
ο τερματισμός.

Η τελετή λήξης της διοργάνωσης έγινε στο Elli ”Bar – Restaurant” το 
βράδυ της Παρασκευής. Ο πρόεδρος του ΑΣΙΑΘΡ κ. Σταμάτης Σταύρας 
ευχαρίστησε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου όλους 
τους συμμετέχοντες στον αγώνα, την Επιτροπή Αγώνα, την Επιτροπή Εν-
στάσεων, τους καταμετρητές και τους χορηγούς του αγώνα, οι οποίοι ήταν 
οι Δήμοι Κω, Τήλου, Σύμης και Ρόδου, η Μαρίνα της Κω, το ξενοδοχείο 
Plaza Hotel στη Ρόδο, το Bar - Restaurant Elli και το κατάστημα ναυτιλια-
κών ειδών Ζαίρης. Στην τελετή λήξης δόθηκαν τα έπαθλα στους νικητές 
της τέταρτης ιστιοδρομίας αλλά και τα έπαθλα για τους νικητές του αγώνα 
(overall) σε όλες τις κλάσεις.

Στην κατηγορία ORC International, πρώτο ήταν το σκάφος ESTELLA με 
κυβερνήτη τον Κώστα Ιμσιρίδη, δεύτερο το σκάφος ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με 
κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη και τρίτο το σκάφος EXCAPE με κυβερνήτη 
τον Παύλο Ξανθό.

Στην κατηγορία ORC Crusing, πρώτο ήταν το σκάφος DAS BOOT με 
κυβερνήτη τον Σταμάτη Σταματά, δεύτερο το σκάφος LIMNI από τη Λέρο 
με κυβερνήτη τον Μικέ Ταχλιαμπούρη και τρίτο το σκάφος MARNA με 
κυβερνήτη τον Prudnikov Alexander.

Στην κατηγορία IRC Racing, πρώτο ήταν το σκάφος IZMIRYELKEN με κυ-
βερνήτη τον Ozgonenc Kaan, δεύτερο το σκάφος COURRIER DU COEUR 
με κυβερνήτη τον Arbuzov Andrey και τρίτο το σκάφος TURUNCU με 
κυβερνήτη τον Palat Utkan.

Στην κατηγορία IRC Cruising, πρώτο ήταν το σκάφος HADAR με κυβερνήτη 
τον Zhabbarov Renat, δεύτερο το σκάφος KARAKAHIA με κυβερνήτη 
τον Wirtheim Nadav και τρίτο το σκάφος ALLEGRO με κυβερνήτη τον 
Doga Serhan Akalin.

Ο αγώνας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες 
οι οποίοι έδωσαν ραντεβού για το επόμενο Rodos Cup που θα διοργανω-
θεί του χρόνου.

Πληροφορίες για τον αγώνα και αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των 
ιστιοδρομιών έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης 
– www.rodoscup.gr
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ανοικτή θάλασσα Κείμενα: Βασίλειος Αντωνιάδης

Κύπελλο Ευρίπου
Από την Παρασκευή 29 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 
1 Ιουλίου, διεξήχθη το Περιφερειακό Πρωτάθλημα 
Evripos Cup, στη Χαλκίδα.
Ο αγώνας περιελάμβανε τις κατηγορίες ORCi, Club, IRC, J24 και OD25 
και συνδιοργανώθηκε από τον ΙΟ Χαλκίδας, τον ΙΟΒΑΘ, τον ΝΟ Ραχών, 
τον ΝΟ Αγ. Κωνσταντίνου, τον ΝΟ Αταλάντης και τον ΝΟ Λίμνης.

Με αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, διεξήχθη 
εφέτος το Κύπελλο Ευρίπου, στη θαλάσσια περιοχή του Βορείου λιμα-
νιού της Χαλκίδας. Φέτος μάλιστα ο αγώνας αναβαθμίστηκε σε Περιφε-
ρειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Στον αγώνα, δήλωσαν συμμετοχή 30 σκάφη, αλλά το απόγευμα της 
Παρασκευής στη γραμμή εκκίνησης εμφανιστήκαν τα 25, μάλλον λόγω 
των ισχυρών ανέμων. Τα σκάφη χωρίστηκαν τελικά σε τρεις κατηγορίες.

Αντίθετα με άλλες χρονιές, ο αέρας το απόγευμα της Παρασκευής ήταν 
αρκετά ισχυρός, ώστε η ιστιοδρομία Χαλκίδα – Αγ. Μηνάς – Αρ-
τάκη – Χαλκίδα, μήκους 8 ναυτικών μιλίων να ολοκληρωθεί σχετικά 
γρήγορα. Τα σκάφη ξεκίνησαν στις 17.00 το απόγευμα κανονικά, με τον 
άνεμο να έρχεται από μαΐστρο και κάνοντας τακ έφτασαν στο σημείο 
στροφής στη Βαλοπούλα. Εκεί οι πιο τολμηροί βιράρισαν τα μπαλόνια 
(ειδικά όσοι είχαν ασύμμετρα) και ταξίδεψαν γρήγορα στο μπράτσο προς 
την Αρτάκη. Κοντά όμως στη στεριά ο αέρας φρεσκάριζε περισσότερο 
και έδινε αρκετές φάτσες, οπότε το δεύτερο καβατζάρισμα έγινε εν πολ-
λοίς με τζένοες. Στον τερματισμό όμως στην ιχθυόσκαλα σχεδόν όλοι οι 
αγωνιζόμενοι είχαν μπαλόνι.

Τη δεύτερη ημέρα, ο αέρας από το πρωί φαινόταν αρκετά ενισχυμένος. 
Έτσι δόθηκε η εκκίνηση της διαδρομής Χαλκίδα – Γλαρομύτη – Χαλ-
κίδα – Αγ. Μηνάς – Αρτάκη – Χαλκίδα, μήκους 21 ναυτικών μιλίων, 
με εντάσεις ανέμου κοντά στους 15 κόμβους. Τα σκάφη ταξίδεψαν σχε-
δόν μονομπράτσο μέχρι τη Γλαρομύτη. Στο σημείο στροφής, τα γνωστά 
παιχνίδια και οι μεταβολές και αυξομειώσεις στην ένταση του αέρα, 
έφεραν κάποιες ανακατατάξεις στη σειρά του στόλου. Μετά το καβατζά-
ρισμα, πάλι, πολλοί επέλεξαν το μπαλόνι, το όποιο όμως ή το μαϊνάρανε 

λίγο μετά ή σφίξανε τα δόντια (και τους κουρείς) σε κάποια φρεσκαρί-
σματα, που έφταναν μέχρι περίπου τους 25 κόμβους. Στην ιχθυόσκαλα 
πάλι ο αέρας είχε στρώσει, οπότε επέτρεψε στους περισσότερους να 
φτάσουν με μπαλόνια. Ο βοριάς που επικρατούσε επέτρεψε στα σκάφη 
να ταξιδέψουν στα δυο επόμενα μπράτσα χωρίς τακ τερματίζοντας έτσι 
την κούρσα πολύ γρήγορα. Το βράδυ ακολούθησε συγκέντρωση και 
απονομή στις όμορφες εγκαταστάσεις του ΙΟ Χαλκίδας.

Την Κυριακή, ημέρα για όρτσα πρύμα, ο καιρός ξεκίνησε με αμφίβολες 
διαθέσεις. Ο αέρας ούτε φαινόταν, ούτε είχε διάθεση σταθεροποίησης. 
Παρ' όλα αυτά η επιτροπή με μικρή καθυστέρηση έδωσε εκκίνηση, 
μόλις η κατάσταση επέτρεπε τη διεξαγωγή του αγώνα. Η πρώτη κούρσα 
κύλησε ομαλά με αρκετά ενισχυμένο αέρα. Βέβαια, αργότερα προσέφε-
ρε πολύ γρήγορες πλεύσεις στα δεύτερα πρύμα. Εν τω μεταξύ ο αέρας 
είχε φρεσκάρει αισθητά και έτσι η δεύτερη κούρσα, μετά από μια γενική 
ανάκληση, έγινε με αέρα περί τους 20 κόμβους με αρκετά φρεσκαρί-
σματα προς τους 30 κόμβους όμως. Τα έμπειρα πληρώματα κατάφεραν 
να κρατήσουν τα μπαλόνια και ανταμείφτηκαν, αρκετοί άλλοι προτίμη-
σαν να κάνουν πεταλούδα που και αυτή προσέφερε υψηλές ταχύτητες! 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο 'Βενιαμίν' του στόλου, ένα First 21, είδε 
ταχύτητες περί τους 9 κόμβους.

Στον αγώνα διακρίθηκαν τα σκάφη ΑΣΤΡΑΠΗ, πρώτο στη γενική 
κατάταξη, αφού έπαιζε εντός έδρας και ήταν στο στοιχείο του γενικώς, 
με πολύ στιβαρό πλήρωμα, το ΦΑΤΑ ΜΟΡΓΚΑΝΑ του πολυνίκη Κώστα 
Αναστασόπουλου, με 'ενισχυμένο' πλήρωμα από τον Βόλο που ήρθε 
δεύτερο, αλλά και το Βολιώτικο 25αρι ΖΑΜΑΝΦΟΥ με νεανικό πλή-
ρωμα που ήρθε 3ο. Κύπελλα βέβαια, λόγω των 3 κατηγοριών, πήραν 
πολλοί ακόμα, αλλά η ουσιαστική ανταμοιβή ήταν ότι όλοι απήλαυσαν 
τον αγώνα κοντά σε φίλους από όλη την περιφέρεια.

Έτσι ολοκληρώθηκαν οι τρεις αγωνιστικές ημέρες με πολύ αέρα, πολλή 
ιστιοπλοΐα, σε έναν πολύ όμορφο στίβο. Το Κύπελλο Ευρίπου δίκαια 
αποτελεί τον πιο ενδιαφέροντα αγώνα inshore της περιοχής, μιας και ο 
στίβος είναι πολύ απαιτητικός με πάρα πολλές εναλλαγές στις συνθήκες 
και το πρόγραμμα του αγώνα ιδιαίτερα πολύπλευρο.

Ο αγώνας "Κυκλάδες 2012" διοργανώθη-

κε από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών 

Καλλιθέας από 30 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου, με 

διαδρομή Βουλιαγμένη – Πάρος – Ίος –

Σίφνος – Πάτροκλος.

Συμμετείχαν 43 σκάφη. 21 σκάφη στην κατηγορία ORCi, 19 σκάφη στην 
κατηγορία ORC Club και μόνο 3 σκάφη στην κατηγορία IRC.

Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα επί των 4 ιστιοδρομιών που πραγματο-
ποιήθηκαν είναι:

Κατηγορία ORCi: 
1. ERYTOS II  Κ. Μάνθος - Στ. Τσάβαλος
2. ECHIONAS  Γ. Μητρόπουλος
3. IONIA  Αν. Δεληγιώργης

Κατηγορία ORC Club: 
1. HIMAIRA  Στ. Τοροσής
2. KAPETAN THANASIS KLARAS  Ασ. Μαντάς
3. NYSTERI  Γ. Πετούσης

Κατηγορία IRC: 
1. MARPISA  Μ. Παπανδρέου

18ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2012
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...πέρασαν από το πρώτο Ράλλυ Αιγαίου, που έγινε το 
1964 και έφτασε μέχρι τη Σύρο, απόσταση μεγάλη 
για εκείνη την εποχή που οι αγώνες γίνονταν στον 
Αργοσαρωνικό. Αυτός ο πρώτος ιστιοπλοϊκός αγώνας 
ανοικτής θαλάσσης στα νερά του Αιγαίου, πυροδότη-
σε το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών και ιστιοπλόων και 
την επόμενη χρονιά ολόκληρος ο ελληνικός στόλος 
δήλωσε συμμετοχή, προκειμένου να διεκδικήσει το 
φημισμένο τρόπαιο. Λίγα, αλλά θαυμαστά σκάφη, 
πραγματικά αριστουργήματα της ναυπηγικής τέχνης, 
απάρτιζαν τον τότε Ελληνικό στόλο των ιστιοφόρων.

Η προτελευταία σελίδα του κεφαλαίου των πενήντα ετών γύρισε, με την 
ολοκλήρωση του φετινού Ράλλυ Αιγαίου, ενός από τους παλαιότερους ιστιο-
πλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης στη Μεσόγειο. Του χρόνου το Ράλλυ 
Αιγαίου κλείνει μισό αιώνα ζωής και κατά γενική ομολογία έχει μέχρι 
σήμερα ανοδική πορεία, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και συστηματι-

κής προσπάθειας. Από οργανωτικής πλευράς διαρκώς βελτιώνεται, ενώ η 
συνεχής παρουσία των χορηγών έχει ανεβάσει το επίπεδο της διοργάνωσης 
πολύ ψηλά. Είναι ο μοναδικός αγώνας που υποστηρίζεται από τεχνολογικές 
καινοτομίες που συνεχώς εξελίσσονται, προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες 
στους αγωνιζόμενους αλλά και στους θεατές. Η δημοσιότητα που παίρνει ο 
αγώνας κάθε χρόνο είναι η μεγαλύτερη δυνατή για τα Ελληνικά δεδομένα και 
είναι ίσως ο μόνος αγώνας που προβάλλεται και στο εξωτερικό. 

Η εφετινή, 49η διοργάνωση, διεξήχθη από 14 ως 23 Ιουλίου και επισκέ-
φθηκε τα Χανιά και τη Μήλο, περιλαμβάνοντας και τοπικές ιστιοδρομίες στην 
Κρήτη σε συνολική απόσταση 330 ν.μ. Σημαντική ήταν η κίνηση των αγωνι-
ζόμενων να συμφωνήσουν, έστω την τελευταία στιγμή, να συμμετάσχουν όλα 
τα αυστηρώς αγωνιστικά σκάφη σε μία κατηγορία, την ORCi, ώστε να υπάρχει 
έντονος συναγωνισμός και πολλές συμμετοχές που θα κρατούσαν το αγωνι-
στικό ενδιαφέρον ψηλά.

Η συγκέντρωση των κυβερνητών και η δεξίωση των πληρωμάτων έγινε την 
Πέμπτη 12 Ιουλίου στο κτίριο του ΠΟΙΑΘ στο Μικρολίμανο. Στη συγκέντρω-
ση δόθηκαν αναλυτικές εξηγήσεις των οδηγιών πλου, οδηγίες ελλιμενισμού, 
καθώς και διευκρινίσεις και πληροφορίες χρήσιμες για τους αγωνιζόμενους. 
Στη δεξίωση υποδοχής των πληρωμάτων που ακολούθησε, η αίθουσα γέμισε 
από ιστιοπλόους που γιόρτασαν με το δικό τους τρόπο τη συμμετοχή τους σε 
μία ακόμα μεγάλη γιορτή της θάλασσας.

Αγωνιστικά, η αυλαία άνοιξε το Σάββατο 14 Ιουλίου. Η εκκίνηση για το 
πρώτο σκέλος με προορισμό τα Χανιά, δόθηκε το πρωί στις 11.00. Η εκκί-
νηση δόθηκε στην ώρα της, από την κανονιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού 

Σαράντα εννέα χρόνια...

παρουσίαση
Κείμενα: Μάνος Ν. Ρούδας, Πάνος Δημητρακόπουλος

Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης
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"Νικηφόρος". Τα σκάφη του αγώνα ξεκίνησαν κανονικά και πρώτα έπλευσαν 
μία διαδρομή όρτσα - πρύμα, ώστε να έχει ενδιαφέρον και να διευκολυνθεί 
η εκκίνηση και επιπλέον να τα απολαύσουν όσοι παρακολουθούσαν από τις 
ακτές τον αγώνα. Ο καιρός ήταν από νότιες διευθύνσεις και τα σκάφη έφυγαν 
από τον θαλάσσιο χώρο του Φαλήρου, ανέβηκαν όρτσα, καβατζάρησαν το 
πρώτο σημείο στροφής και μετά κατέβηκαν πάλι προς τον χώρο της εκκίνησης. 
Παρέκαμψαν το σημείο στροφής και έβαλαν πλώρη για Κρήτη, 146 ναυτικά 
μίλια διαδρομή. Η ένταση του ανέμου ήταν χαμηλή, αλλά κοντά στη Βουλιαγ-
μένη ο άνεμος έσβηνε τελείως. Υπήρξαν μεγάλες ανακατατάξεις στη σειρά 
του στόλου, καθώς τα σκάφη έφταναν από πίσω με τον αέρα και επανεκκι-
νούσαν με τις νέες συνθήκες. Η ανατολική πλευρά της διαδρομής κρατούσε 
λίγο καλύτερη ένταση στον άνεμο, όμως υπήρχε ο περιορισμός να αφεθεί η 
Φαλκονέρα αριστερά. Ο άλλος περιορισμός, να αφεθεί η νήσος Βελοπούλα 
(Παραπόλα) δεξιά, δεν ήταν κρίσιμος με τις δεδομένες συνθήκες ανέμου. 
Έτσι τα σκάφη έκαναν κινήσεις τακτικής τέτοιες ώστε να ωφεληθούν από τις 
καλύτερες εντάσεις στην αριστερή πλευρά του στίβου, μένοντας όμως μέσα 
στα όρια του πλου. Η ένταση του ανέμου κυμαινόταν μεταξύ 6 και 10 κόμβων, 
με αποτέλεσμα να μην αφήνει περιθώρια στους αγωνιζόμενους να ελιχθούν 
γρήγορα. Η ιστιοδρομία απαιτούσε μεγάλη προσήλωση και προσοχή στις κινή-
σεις τακτικής, καθώς η διεύθυνση του ανέμου ήταν συνεχώς μεταβλητή. Τελικά 
το πρώτο σκάφος τερμάτισε την Κυριακή το πρωί στις 10.30 περίπου, ενώ οι 
τερματισμοί συνεχίζονταν μέχρι και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα τα πληρώματα 
ξεκουράστηκαν και προετοιμάστηκαν για τις επόμενες ιστιοδρομίες, αφού η 
πρώτη ιστιοδρομία ήταν αρκετά εξουθενωτική.

Τα αποτελέσματα της πρώτης ιστιοδρομίας, Φάληρο – Χανιά, για την 
κατηγορία ORCi τελικά διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. OPTIMUM 3 - ASPIDA (Ν.Λάζος - Π.Λιβάς)
2. SUGAR (A.Αθανασίου)
3. ALSOUMA - Allianz (Θ.Γεωργιάδης)
4. BOOKER - AMITA MOTION (Δ.Δεληγιάννης - Σ.Καμπουρίδης)
5. ACES - STATUS (M.Κουρτέσης - Δ.Πανανάκης - Μ.Χατζηκυριακάκης)
6. BANA BIOLETTA 3 (Γ.Συκάρης)

Στην κατηγορία ORC Club, νικητές ήταν:

1. ALTER EGO - ABS (Στ.Μπόνας)
2. AFRODITI - SOLARIS (Β.Μηλιώτης)
3. KORMORANOS II (Κ.Μανιουδάκης)

4. ALMYRA (Δ.Ναναδάκης)
5. AETHRA (Αλ.Γκότσης)
6. DE MALO V - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ι.Γιαπαλάκης)

Το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, το Μεγάλο 
Αρσενάλι, στο λιμάνι Χανίων, διοργανώθηκε μία εξαιρετικά υψηλής πολιτιστι-
κής ποιότητος βραδιά Λόγου και Μουσικής με θέμα "Θάλασσα και Αιγαίο" 
από τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων / τομέα πολιτισμού, αφιερωμένη στους 
συμμετέχοντες στο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου.

Την Τρίτη το πρωί, με μια ώρα καθυστέρηση λόγω του άστατου καιρού, ξεκίνη-
σε η παράκτια τριγωνική ιστιοδρομία. Ο άνεμος ερχόταν από τις 20 μοίρες, 
Γρέγος, με περί τους 15 κόμβους ένταση. Η εκκίνηση ήταν όρτσα, ενώ το 
δεύτερο σκέλος ήταν πρύμα και το τελευταίο πλαγιοδρομία. Αυτή η διαδρομή 
ακολουθήθηκε δυο φορές και το μήκος του αγώνα έφτασε τα 28 ναυτικά μίλια. 
Τα γρήγορα σκάφη πέρασαν μπροστά χωρίς καθυστέρηση και κάλυπταν τα 
μίλια με γοργούς ρυθμούς. Η σειρά τερματισμού ήταν η αναμενόμενη, αλλά οι 
νικητές κρίνονταν στους διορθωμένους χρόνους.

Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, με μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το πολύ κύμα 
που μείωνε τις ταχύτητες των σκαφών και κούραζε τα πληρώματα.

Τα αποτελέσματα λοιπόν της παράκτιας αυτής ιστιοδρομίας για την κατη-
γορία ORCi διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. BOOKER - AMITA MOTION (Δ.Δεληγιάννης - Σ.Καμπουρίδης)
2. ACES - STATUS (M.Κουρτέσης - Δ.Πανανάκης - Μ.Χατζηκυριακάκης)
3. OPTIMUM 3 - ASPIDA (Ν.Λάζος - Π.Λιβάς)
4. ALSOUMA - Allianz (Θ.Γεωργιάδης)
5. SUGAR (Α.Αθανασίου)
6. ZANTINO-WIND (Π.Στρούζας)

Για τα σκάφη ORC Club η κατάταξη της ιστιοδρομίας είχε ως εξής:

1. DE MALO V - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ι.Γιαπαλάκης)
2. ALTER EGO - ABS (Στ.Μπόνας)
3. TRINITY (W.Kraher)
4. SIMERA (Γ.Βιτσάκης)
5. AFRODITI - SOLARIS (Β.Μηλιώτης)
6. ALMYRA (Δ.Ναναδάκης)
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Το ίδιο βράδυ, είχε για τους ιστιοπλόους βραδιά χορού με ζωντανή μουσική 
στις φανταστικές εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων. 

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου έγινε τελικά μία μόνο ιστιοδρομία όρτσα – πρύμα, 
με λιγότερο αέρα από την προηγούμενη ημέρα, αλλά περίπου από την ίδια 
διεύθυνση. Δυστυχώς το κύμα ήταν ακόμα πολύ, λόγω των ισχυρών ανέμων 
που επικρατούσαν στο Αιγαίο και τα σκάφη δυσκολεύονταν πολύ να ταξιδέ-
ψουν. Αυτός ο παράγοντας προσέθετε στη σημασία της τακτικής που ακολου-
θούσαν οι αγωνιζόμενοι, ώστε να ανταπεξέλθουν την ισχύ των κυμάτων στην 
πορεία τους. Ειδικά τα μικρότερα σκάφη δεν κατάφερναν να αντιπαρέλθουν τη 
δύναμη που είχε το κύμα, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να μην καταφέρουν 
να τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου τους. Τα σκάφη της κατηγορίας ORC 
Club αγωνίστηκαν σε μια παράκτια ιστιοδρομία, περίπλου της νησίδας Αγ. 
Θεόδωροι.

Για την κατηγορία ORCi, η κατάταξη ήταν:

1. BOOKER - AMITA MOTION (Δ.Δεληγιάννης - Σ.Καμπουρίδης)
2. ACES - STATUS (Μ.Κουρτέσης - Δ.Πανανάκης - Μ.Χατζηκυριακάκης)
3. OPTIMUM 3 - ASPIDA (Ν.Λάζος - Π.Λιβάς)
4. DRAGON (Β. Εθνοπούλου)
5. BANA BIOLETTA 3 (Γ.Συκάρης)
6. BLUE SEAL – ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Ευάγγ.Ρωμαίος)

Ενώ για τα ORC Club νικητές ήταν:

1. DE MALO V - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Γ.Γιαπαλάκης)
2. ALTER EGO - ABS (Στ.Μπόνας)
3. ALMYRA (Δ.Ναναδάκης)
4. TRINITY (W.Kraher)
5. AFRODITI - SOLARIS (Β.Μηλιώτης)
6. KORMORANOS II (Κ.Μανιουδάκης)

Το βράδυ της Τετάρτης οι ιστιοπλόοι αποχαιρέτησαν τα φιλόξενα Χανιά και 
την εξαιρετική υποστήριξη του Δήμου Χανίων, του Ναυτικού Ομίλου Χανίων 
και Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων με την τοπική γιορτή και την απονομή των 
επάθλων της πρώτης offshore ιστιοδρομίας, της παράκτιας ιστιοδρομίας 
και των ιστιοδρομιών όρτσα-πρύμα, καθώς και του επάθλου "Κυπέλλου 
Κρήτης". 

Η φιλοξενία του Ράλλυ Αιγαίου στα Χανιά ήταν υποδειγματική αλλά και 
εγκάρδια. Η υποστήριξη από τους τοπικούς παράγοντες και η υποδοχή 
από την τοπική κοινωνία εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους ιστιοπλόους, που 
έμειναν ενθουσιασμένοι από την επίσκεψή τους στην Κρήτη.

Ενδεικτική είναι η αποστροφή του λόγου του Δημάρχου Χανιών κου 
Μανώλη Σκουλάκη κατά την εκδήλωση της απονομής στο Λιμάνι των 
Χανίων, με την παρουσία περισσότερων από 1000 ιστιοπλόων, δημοτών 
και τουριστών. 

«Το Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου έχει πλέον καταξι-
ωθεί σε κορυφαίο, ναυταθλητικό θεσμό, δίνοντας τη 
δυνατότητα να συμπράξουν, με επιτυχή τρόπο, και οι 
τρεις αυτές δραστηριότητες. Ναυτική τέχνη, αθλητικό 
ιδεώδες και ευ αγωνίζεσθαι, περιήγηση στις θάλασσες 
και στα νησιά μας.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, που ύστερα από εννέα χρόνια, 
από το 2003, φέτος, επελέγησαν και τα Χανιά ως 
σταθμός του Ράλλυ, γεγονός που εκτός των άλλων 
έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρί-
σουν τις ομορφιές του τόπου μας και τη φιλοξενία των 
ανθρώπων του.
Ελπίζουμε και σε επόμενες διοργανώσεις σας, να 
συμπεριλάβετε τα Χανιά μας στον προορισμό σας.»
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Οι νικητές του Κυπέλλου Κρήτης ήταν:

  Κατηγορία ORCi:

1. OPTIMUM 3 - ASPIDA (Ν.Λάζος – Π.Λιβάς)
2. BOOKER - AMITA MOTION (Δ.Δεληγιάννης - Σ.Καμπουρίδης)
3. ACES - STATUS (Μ.Κουρτέσης - Δ.Πανανάκης - Μ.Χατζηκυριακάκης)
4. ALSOUMA - Allianz (Θ.Γεωργιάδης)
5. SUGAR (Α.Αθανασίου)
6. BANA BIOLETTA 3 (Γ.Συκάρης)

 Κατηγορία ORC Club:

1. ALTER EGO - ABS (Στ.Μπόνας)
2. DE MALO V - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Γ.Γιαπαλάκης)
3. ALMYRA (Δ.Ναναδάκης)
4. TRINITY (W.Kraher)
5. KORMORANOS II (Κ.Μανιουδάκης)
6. AETHRA (Αλ.Γκότσης)

Μετά τις απονομές στους νικητές, ακολούθησαν Κρητικοί χοροί και τραγούδια 
που ενθουσίασαν το κοινό, ενώ αργότερα οι ιστιοπλόοι συγκεντρώθηκαν στον 
πανέμορφο χώρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων. 
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Δυόμισι εκατομμύρια ml  
θετικής ενέργειας στα πληρώματα του 
Ράλλυ Αιγαίου από την Amita Motion

Ο αποκλειστικός χορηγός του φετινού Ράλλυ Αιγαίου, η γνωστή 
σε όλους μας Amita-Motion, ο χυμός των 9 φρούτων με τις 7 βιτα-
μίνες, γέμιζε θετική ενέργεια τα πληρώματα που συμμετείχαν στον 
αγώνα, τις επιτροπές καθώς και πολύ κόσμο φίλους και θεατές που 
παρακολούθησαν τις ιστιοδρομίες και τις παράλληλες εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, η μητέρα εταιρεία της Amita-Motion, η 3Ε με επιλεγ-
μένα προϊόντα της και σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή 
του 49ου Ράλλυ Αιγαίου, δημιούργησε ανάλογα σημεία διανομής 
και μοίρασε στα πληρώματα, αρχίζοντας από το Φάληρο έως και 
την Μήλο περισσότερες από 14.000 συσκευασίες προϊόντων.

Για την ιστορία αναλυτικά κατα-
ναλώθηκαν, 

225.000 ml νερού Avra που 
αναλογούν σε 3.000 μπουκά-
λια, για αθλητική χρήση. 

2.145.000 ml Coca Cola που 
αναλογεί σε 6.500 κουτιά. 

105.000 ml νερού Avra που 
αναλογούν σε 2.100 μπουκάλια 
νερού σε συσκευασία για απλή 
χρήση.

825.000 ml Amita – Motion 
που αναλογεί σε 2.500 κουτιά 
του προϊόντος σε συσκευασία 
tetra pack. 

Τέλος δε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σχεδιάστηκε το συλλεκτι-
κό μπουκάλι της Amita-Motion και 5.000 συλλεκτικά μπουκάλια 
με το μοναδικό χυμό μοιράστηκε αποκλειστικά στα πληρώματα που 
δροσίστηκαν με 1.650.000 ml θετικής ενέργειας. 

Συνολικά 14.100 συσκευασίες έκαναν το γύρο του Αιγαίου μαζί με 
τα πληρώματα προσφέροντας δροσιά και θετική ενέργεια που μοι-
ράστηκε και φέτος από το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της διορ-
γάνωσης που ακολουθούσε τον αγώνα σε κάθε σημείο – σταθμό.
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Την Πέμπτη 19 Ιουλίου το πρωί, δόθηκε εκκίνηση για το επόμενο σκέλος 
ανοικτής θαλάσσης. Ο στόλος άφησε πίσω του τα Χανιά, με πολύ κύμα αλλά 
όχι αντίστοιχης έντασης άνεμο, γεγονός που δυσκόλευε το ταξίδεμά τους. Η 
πλεύση ήταν όρτσα και τα σκάφη πάλευαν για να ανέβουν μέχρι τη Μήλο. Η 
ένταση του ανέμου είχε τις σχετικές αυξομειώσεις, αλλά ποτέ δεν ξεπέρασε 
τους 20 κόμβους που χρειάζονταν τα σκάφη για να τρέξουν. Το πρώτο σκάφος 
τερμάτισε στις 23.30 περίπου, με τρία ακόμα να τερματίζουν σύντομα, ενώ ο 
υπόλοιπος στόλος έμεινε πίσω. Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή των κατοίκων 
της Μήλου, που περίμεναν τα πρώτα σκάφη στην προβλήτα για να τα καλωσο-
ρίσουν με ενθουσιασμό και να τους προσφέρουν δώρα. Ο άνεμος στο μεταξύ 
είχε εξασθενήσει κι έτσι σκάφη τερμάτιζαν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. 

Οι νικητές σ’ αυτή την ιστιοδρομία για τα ORCi ήταν:

1. BOOKER - AMITA MOTION (Δ.Δεληγιάννης - Σ.Καμπουρίδης)
2. ACES - STATUS (M.Κουρτέσης - Δ.Πανανάκης - Μ.Χατζηκυριακάκης)
3. OPTIMUM 3 - ASPIDA (Ν.Λάζος - Π.Λιβάς)
4. BANA BIOLETTA 3 (Γ.Συκάρης)
5. ALSOUMA - Allianz (Θ.Γεωργιάδης)
6. DRAGON (Β. Εθνοπούλου)

Για τα σκάφη ORC Club η κατάταξη είχε ως εξής:

1. ALTER EGO - ABS (Στ.Μπόνας)
2. SIMERA (Γ.Βιτσάκης)
3. TRINITY (W.Kraher)
4. DE MALO V - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ι.Γιαπαλάκης)
5. AETHRA (Αλ.Γκότσης)
6. KORMORANOS II (Κ.Μανιουδάκης)

Το ίδιο βράδυ έγινε η τελετή της απονομής των επάθλων στους νικητές 
της ιστιοδρομίας και ακολούθησε μπουφές με τοπικά προϊόντα της Μήλου, 
μουσική και τραγούδια. Τα πληρώματα δεν είχαν πολύ χρόνο για να ξεκου-
ραστούν και να απολαύσουν τις ομορφιές της Μήλου, ειδικά τις μοναδικές 
παραλίες της, αφού έπρεπε να προετοιμαστούν για το τελευταίο σκέλος, που 
είχε αποκτήσει πλέον μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το πρώτο με το δεύτε-
ρο σκάφος χώριζαν 1,25 βαθμοί και το αποτέλεσμα ήταν ανατρέψιμο, γι αυτό, 
ειδικά τα πρώτα σκάφη, προετοιμάστηκαν για μεγάλη μάχη. Όλα παίζονταν και 
ήταν η τελευταία ευκαιρία για τη διεκδίκηση μίας θέσης στο βάθρο.



29Iστιοπλοϊκός Kόσμος



30 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Το πρωί του Σαββάτου τα πληρώματα προετοιμάζονταν για το τελευταίο και 
καθοριστικό σκέλος, ενώ όσοι έφτασαν τελευταίοι, είχαν την ευκαιρία τους να 
ξεκουραστούν. Η εκκίνηση δόθηκε το απόγευμα στις 17.00, μέσα στον κόλπο 
του Αδάμαντα, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα στους κατοίκους και τους πα-
ραθεριστές, με τα αγωνιστικά σκάφη να ελίσσονται στη μάχη για την καλύτερη 
εκκίνηση. Ο άνεμος ήταν πάλι από βόρειες διευθύνσεις, όχι ιδιαίτερα ισχυρός, 
αλλά με τάση να εξασθενήσει. Οι μετεωρολογικές προγνώσεις συμφωνούσαν 
ότι το μελτέμι κρατούσε καλύτερα κοντά στη Σίφνο, τη Σέριφο και την Κύθνο 
κι έτσι όλοι οι αγωνιζόμενοι θα ακολουθούσαν λίγο-πολύ παρόμοια τακτική. 
Όμως, μετά το καβατζάρισμα των νησίδων Ακράδια, ένας δυτικός άνεμος που 
έφεραν δύο χαμηλά που σχηματίστηκαν κοντά στην Πελοπόννησο, ανάγκασε 
πολλούς αγωνιζόμενους να αναθεωρήσουν την τακτική τους. Έτσι τα πρώτα 
σκάφη δεν μπορούσαν παρά να απομακρυνθούν από το αρχικό σχέδιο και να 
πλεύσουν περισσότερο δυτικά από όσο ίσως έπρεπε για να εκμεταλλευτούν 
αυτόν τον αέρα, με αποτέλεσμα να μείνουν μετά από λίγο, προσπαθώντας 
μάταια να κινηθούν ανατολικότερα. Τα σκάφη που έρχονταν από πίσω, αφενός 
είδαν τι συνέβαινε μπροστά και αφετέρου δεν είχαν τόσο μεγάλη πτώση στην 
ένταση του ανέμου που είχε στο μεταξύ ομαλοποιηθεί κι έτσι μπόρεσαν να 
κρατηθούν ανατολικότερα και να πάρουν το φρέσκο αέρα του μελτεμιού. Η 
πλεύση δεν ήταν πολύ γρήγορη ούτως ή άλλως, αφού η ένταση του ανέμου 
δεν ξεπέρασε ποτέ τους 17 κόμβους και επειδή ήταν όρτσα, τα σκάφη άργη-
σαν να φτάσουν στο Σούνιο, στη γραμμή τερματισμού.

Ενδιαφέρον είχε η σειρά τερματισμού των πρώτων σκαφών τα ξημερώματα 
της Κυριακής, όπου το ACES - STATUS τερμάτισε πρώτο σκάφος στη σειρά 
και πήρε την κανονιά, με δεύτερο το BOOKER - AMITA MOTION και τρίτο το 
OPTIMUM3 – ASPIDA, που λογικά θα τερμάτιζε μπροστά, ως μεγαλύτερο και 
γρηγορότερο σκάφος. 

Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα της ιστιοδρομίας για τα σκάφη ORCi ήταν:

1. BOOKER - AMITA MOTION (Δ.Δεληγιάννης - Σ.Καμπουρίδης)
2. ACES - STATUS (Μ.Κουρτέσης - Δ. Πανανάκης - Μ.Χατζηκυριακάκης)
3. BANA BIOLETTA 3 (Γ. Συκάρης)
4. ALSOUMA - Allianz (Θ.Γεωργιάδης)
5. SUGAR (Α.Αθανασίου)
6. DRAGON (Β.Εθνοπούλου)



31Iστιοπλοϊκός Kόσμος

και για τα σκάφη ORC Club:

1. ALTER EGO - ABS (Στ.Μπόνας)
2. AFRODITI - SOLARIS (Β.Μηλιώτης)
3. TRINITY (W.Kraher)
4. DE MALO V - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ι.Γιαπαλάκης)
5. AETHRA (Αλ.Γκότσης)
6. KORMORANOS II (Κ.Μανιουδάκης)

Μετά την άθροιση των βαθμών κάθε σκέλους και την εκδίκαση 
των ενστάσεων, τα τελικά αποτελέσματα του 49ου Ράλλυ Αιγαίου 
διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κατηγορία ORCi
1. BOOKER - AMITA MOTION (Δ.Δεληγιάννης - Σ.Καμπουρίδης)
2. ACES - STATUS (Μ.Κουρτέσης - Δ.Πανανάκης - Μ.Χατζηκυριακάκης)
3. OPTIMUM 3 - ASPIDA (Ν.Λάζος - Π.Λιβάς)
4. ALSOUMA - Allianz (Θ.Γεωργιάδης)
5. SUGAR (Α.Αθανασίου)
6. BANA BIOLETTA 3 (Γ. Συκάρης)

Κατηγορία ORC Club
1. ALTER EGO - ABS (Στ.Μπόνας)
2. DE MALO V - GIATROI TOU KOSMOU (Ι.Γιαπαλάκης)
3. TRINITY (Walter Kraher)
4. KORMORANOS II (Κ. Μανιουδάκης)
5. AETHRA (Αλ.Γκότσης)
6. ALMYRA (Δ.Ναναδάκης)

Η τελετή απονομής έγινε τη Δευτέρα 23 Ιουλίου στον πανέμορφο χώρο 
της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου, παρουσία πολλών επισήμων και όλων των 
συντελεστών και των πληρωμάτων του Ράλλυ Αιγαίου. Ιδιαίτερη αίσθηση πα-
ρουσίασε και η προβολή ενός οκτάλεπτου video που είχε ετοιμάσει ο ΠΟΙΑΘ 
για την επέτειο των 100 χρόνων των Βαλκανικών Πολέμων. Ακολούθησε 
δεξίωση προς τους προσκεκλημένους και όλοι υποσχέθηκαν την παρουσία 
τους στα 50 χρόνια της διοργάνωσης.

Aces - Status

De Malo V - Giatroi tou Kosmou

Alter Ego - ABS

Trinity

Booker - Amita motion

Optimum 3 - Aspida
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚOΣ ΧΟΡΗΓΟΣΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  ΧΟΡΗΓOΣ ΜΕΤΑΦΟΡώΝ 

www.aegeanrally.gr

/aegeanrally

@aegean_rally
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

HELLENIC OFFSHORE
RACING CLUB

www.horc.gr
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To Ράλλυ Αιγαίου και η προβολή του  
από το facebook πού έφτασε τις 362.000 
προβολές μέσα από 970 likes
Η δημοσιότητα και η διεισδυτικότητα του Ράλλυ Αιγαίου στο κοινό 
της ιστιοπλοΐας αλλά και στο απλό κοινό, μέσα από τα social media 
και την τηλεοπτική εκπομπή που μεταδίδονταν από την ΕΤ, φέτος 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Χορηγός επικοινωνίας για μία ακόμα χρονιά, η ΕΤ που μετέδιδε 
τις καθημερινές εκπομπές (9 συνολικά) καθώς και η ΝΕΤ που είχε 
καθημερινά ολιγόλεπτα αφιερώματα στα δελτία ειδήσεων. 

Επίσης μεγάλη προβολή του αγώνα έγινε από την ΕΡΑ sport το 
ραδιόφωνο της ΕΡΤ, αφού δύο εκπομπές της, είχαν καθημερινά 
αφιερώματα για τον αγώνα.

Η προβολή του αγώνα αλλά και η ανταπόκριση των φίλων της ιστιο-
πλοΐας ήταν μοναδική.

Λίγα από τα νούμερα που μας δίνει ως στατιστικά η 
σελίδα του facebook:
Επίσκεψη: 58.382 μοναδικοί χρήστες 

Μίλησαν για το γεγονός: 2.123 χρήστες 

Μίλησαν για το γεγονός μέσα από τους παραπάνω χρήστες (re 
post): 71.139 χρήστες 

Μοίρασαν το γεγονός: 326.101 χρήστες 

Likes πού πλέον παρακολουθούν κάθε Post: 952 χρήστες 

Φωτογραφίες που ανέβηκαν: 846 από το κινητό της διοργάνωσης 
και τον φωτογράφο Νίκο Αλευρομύτη

Στατιστικά για το κοινό που παρακολουθεί την σελίδα: Άνδρες 
57,3 % και γυναίκες 42,7 %  με ηλικίες 25 - 34 & 35 – 44 

H σελίδα έγινε re post, από την Amita Motion, την Aegean airlines, 
τον EOT, την ANEK, την Volvo car Hellas και την Ιταλική Franklin & 
Marshall.

Σημαντικό επίσης εργαλείο προβολής του αγώνα το Twitter, μέσα 
από το οποίο δίνονταν καθημερινά αναλυτικές πληροφορίες για τον 
αγώνα, ενώ το Daily motion ήταν το επίσημο διαδικτυακό κανάλι 
του Ράλλυ όπου ανέβαιναν καθημερινά αποσπάσματα από τις ιστιο-
δρομίες καθώς και οι τηλεοπτικές εκπομπές, φτάνοντας τις 16.000 
εμφανίσεις. 

Υποστηρικτές της φετινής επικοινωνίας ήταν το Contra.gr, η 
κορυφαία ιστιοπλοϊκή σελίδα στο διαδίκτυο, η istioselida.gr και η 
αγγλόφωνη εφημερίδα Athens News. 

Προβολή του αγώνα 
έγινε από όλους 
τους μεγάλους τηλε-
οπτικούς σταθμούς 
καθώς και τις διά-
φορες αθλητικές και 
ειδησεογραφικές σε-
λίδες στο διαδίκτυο, 
όπως το contra.gr, το 
nova.gr, το gazzetta.
gr, το skai.gr κ.α. 

Προβολή του Ράλλυ Αιγαίου
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Λίγα ενδιαφέροντα νούμερα για την 
τηλεοπτική εκπομπή του Ράλλυ Αιγαίου
Την παραγωγή της εκπομπής ανέλαβε για έκτη συνεχόμενη χρονιά 
η εταιρεία ''See-Real TV'' και αυτή τη φορά ακολούθησε το Ράλλυ 
στα Χανιά. Όπως μας ενημερώνει ο επικεφαλής της παραγωγής 
Νίκος Στεφάνου, εργάσθηκαν 11 άτομα επί 12 ημέρες σε 12ωρη 
βάση και προσθέτει: «Χρειάσθηκαν 4 εικονολήπτες από ελικόπτερο, 
φουσκωτά και στεριά, οι οποίοι τράβηξαν περίπου 42-45 ώρες υλικό. 
Το υλικό αυτό ερχόταν στο studio το οποίο είχαμε στήσει στον Ιστιο-
πλοϊκό Όμιλο Χανίων και αποτελείτο από τρία μοντάζ δικτυωμένα σε 
BSN με οπτικές ίνες. Εκεί τρεις μοντέρ αναλάμβαναν την επεξεργασία 
σε συνεργασία με τη δημοσιογραφική ομάδα με την οποία οφείλω να 
τονίσω ότι συνεργασθήκαμε άψογα και αυτό βγήκε και στην εκπο-
μπή. Κάθε βράδυ στις 11 από τον ΟΤΕ Χανίων η εκπομπή έφευγε με 
κύκλωμα για την ΕΤ και αμέσως μετά στέλναμε 2λεπτα high lights για 
τα υπόλοιπα κανάλια.»

- Τι είναι αυτό που κάνει την παραγωγή της εκπομπής δύσκολη;

- Είναι πολλά. Η ιδιαιτερότητα των διαδρομών όπου δεν 
υπάρχει απ' ευθείας σύνδεση των νησιών για να μπορούμε 
να ακολουθούμε έγκαιρα. Το γεγονός ότι έχουμε εκπομπή 
κάθε βράδυ, η αδυναμία να σταλεί η εκπομπή με κύκλωμα από 
κάποια νησιά, ακόμη και η καθυστέρηση της ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων για κάποιο λόγο, είναι θέματα που μας προ-
σθέτουν πίεση αφού όλα γίνονται με το ρολόι στο χέρι. Γι αυτό 
και πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο ως προς τη φετινή επιτυχία 
της εκπομπής έπαιξε το γεγονός ότι ακολουθήσαμε το Ράλλυ.

- Πόσο καθοριστικό ήταν το γεγονός ότι ακολουθήσαμε το Ράλλυ;

- Είμαστε εκεί, είχαμε άμεση πρόσβαση στο υλικό. Δεν ερχόταν 
το βράδυ ή την επομένη με αεροπλάνο ή βαπόρι. Στις συσκέψεις 
που κάναμε πριν το Ράλλυ με τον επι κεφαλής της δημοσιο-
γραφικής ομάδας τον Παντελή Λώλη και το γραφείο Τύπου του 
ΠΟΙΑΘ, είχαμε την ίδια επιθυμία: Θέλαμε φέτος να έχουμε μια 
εκπομπή μεγαλύτερη σε διάρκεια, με περισσότερα θέματα και 
πιο πλούσια εικόνα αλλά στον ίδιο χρόνο! Στήνοντας το studio 
στα Χανιά, ήμασταν στο κέντρο των εξελίξεων, κερδίσαμε χρό-
νο. Τόσο ο Παντελής Λώλης όσο και ο Κώστας Τσέλλος έκαναν 
τα ρεπορτάζ και αμέσως έμπαιναν στο μοντάζ. Εδώ πρέπει να 
σας πω πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η εμπειρία τους. Ξέρετε, 
η τηλεόραση έχει ένα κοινό σημείο με την ιστιοπλοΐα, είναι 
και αυτή ομαδικό σπορ. Όλη η ομάδα έχει μεγάλη τηλεοπτική 
εμπειρία και το 80% γνωρίζει ιστιοπλοΐα. Είχαμε προετοιμαστεί 
πολύ πριν το Ράλλυ για το πως θα διαχειριστούμε έναν τόσο 
μεγάλο όγκο δουλειάς (15' εκπομπή την ημέρα) σε τόσο λίγο 
χρόνο (περίπου 5 ώρες μοντάζ αφού τις υπόλοιπες γίνονταν 
άλλες εργασίες). Όλη η ομάδα επικοινωνούσε με μια ματιά σαν 
ένα καλά προπονημένο πλήρωμα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό 
όταν άρχιζε η πίεση. Και βέβαια να μην ξεχνάμε τον ΠΟΙΑΘ όπου 
τα δύο τελευταία χρόνια μας έδωσε τη δυνατότητα να μεγαλώ-
σουμε την ομάδα τόσο τεχνικά όσο και δημοσιογραφικά.

Λίγα λόγια για την εκπομπή από τον Παντελή Λώλη,  
επι κεφαλής δημοσιογράφο της εκπομπής

«...Σε όλα τα παραπάνω θα πρόσθετα τη λέξη ποιότητα. Εκτός δηλαδή 
από θεματολογία κι διάρκεια προσπαθήσαμε όλοι μας να ανεβάσουμε 
τον πήχυ της ποιότητας παντού. Και σε εικόνα και σε μοντάζ και σε 
θεματολογία. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις 15 λεπτά καθημερινής 

'ζωντανής' ποιοτικής εκπομπής. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το αντιλη-
φθούν όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι μία εύκολη παραγωγή, η εκπομπή 
του Ράλλυ. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί και η ασφάλεια που παρείχε 
η εμπειρία της παραγωγού εταιρείας στο εγχείρημα. Τεχνικά δεν είναι 
πάντα εύκολο να πετυχαίνεται αυτό το στήσιμο. Η εμπειρία μας και η 
σωστή χημεία όλης της ομάδας έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα και 
πάντα στην ώρα που θέλαμε. Τέλος δε, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο 
ΠΟΙΑΘ είναι ο μοναδικός Όμιλος στην Ελλάδα που έχει επιλέξει να πα-
ράγει δική του αποκλειστικά τηλεοπτική εκπομπή, επενδύοντας μεγάλο 
μέρος της χορηγίας σε αυτήν, ώστε να προβάλει την ιστιοπλοΐα αλλά 
και αυτό καθ αυτό το γεγονός με υψηλό επίπεδο ποιότητας τόσο από 
πλευράς δημοσιογραφικής κάλυψης όσο και τεχνολογικής, στοιχεία 
που τον διακρίνουν σε όλες τους τις δραστηριότητες.»
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Προβολή του Ράλλυ Αιγαίου συνέχεια...

Να αναφέρουμε ότι για τις φετινές εκπομπές του Ράλλυ 
Αιγαίου συνεργάστηκαν:

Παραγωγής: See-Real TV
Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Στεφάνου
Επικεφαλής Δημ. Ομάδας: Παντελής Λώλης
Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Κώστας Τσέλλος
Εικονολήπτες: Κωνσταντίνος Γιαπτσές - Θεοφάνης Γκουντινάκης - 
Δημήτρης Μαόφης - Στέφανος Νικολάου 
Μοντάζ: Γιάννης Στεργιούλης - Νίκος Καμούζης
Μιχ, CC: Νίκος Στεφάνου
Γραφικά: Νικήτας Μήκας
Μουσική Τίτλων: Νίκος Σανιός
Β. Σκηνοθέτη: Αναστασία Καραγιάννη
Εκφωνητής Τραίηλερ: Σπύρος Σταμούλης
Γεν. Καθηκόντων: Θοδωρής Κασκάνης
Ελικόπτερο: Ηλίας Σοφιανός

Στα γυρίσματα πολύτιμη ήταν η βοήθεια των Πάνου Δημητρακόπουλου 
και Κώστα Χανιώτη που με την εμπειρία τους διευκόλυναν τους εικο-
νολήπτες καθώς και ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου Ηλίας Σοφιανός.

Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε όσους προσφέρουν τα φου-
σκωτά τους για τις ανάγκες της διοργάνωσης και φέτος ήταν αρκετοί 
τόσο στο Φάληρο όσο και στα Χανιά και την Μήλο άλλα και την 

υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού, πού και φέτος με την Κανονιο-
φόρο "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ" ήταν πάντα δίπλα στα πληρώματα αλλά και στην 
τηλεοπτική παραγωγή. 

Η σελίδα του αγώνα (www.aegeanrally.gr) 
και τα στατιστικά της
Η κεντρική σελίδα του 49ου Ράλλυ Αιγαίου που είναι ουσιαστικά 
το επίσημα σημείο ενημέρωσης και προβολής του αγώνα, αφού 
εμπεριέχει πληροφορίες ιστορικά στοιχεία αποτελέσματα και φωτο-
γραφικό υλικό απ όλα τα Ράλλυ Αιγαίου, είναι και ο ιστότοπος με τη 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Φέτος έφτασε το 1.404.552 εμφανίσεις από 16.389 μοναδικούς 
χρήστες που μπήκαν στη σελίδα για να διαβάσουν όλες τις ενδια-
φέρουσες πληροφορίες αλλά και να δουν τη διαδρομή των σκαφών 
που συμμετείχαν στο 49ο Ράλλυ Αιγαίου, αφού μέσα από τη σελίδα 
έτρεχε και η εφαρμογή της G4S που παρακολούθησε κατά πό-
δας τα σκάφη, δίνοντας το στίγμα τους κάθε στιγμή. 

Η εφαρμογή αυτή είναι μία ευγενική χορηγία της εταιρείας που υπο-
στηρίζεται από το τεχνικό επιτελείο του ΠΟΙΑΘ.

«Στο Ράλλυ Αιγαίου δεν δίνουν μάχη 
με τη Θάλασσα μόνον τα ιστιοπλοϊκά 
σκάφη αλλά και τα πολεμικά...»
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Εμπειρία για πέντε στελέχη 
της χορηγού εταιρείας 3Ε

Μία έκπληξη επιφύλασσε η φετινή 
διοργάνωση του 49ου Ράλλυ Αιγαίου 
για πέντε στελέχη της χορηγού εται-
ρείας 3Ε που τους προτάθηκε να τρέ-
ξουν τις ιστιοδρομίες όρτσα – πρύμα 
του αγώνα. Έτσι κατά τη διάρκεια της 
ημέρας που είχαν οριστεί να πραγμα-
τοποιηθούν οι ιστιοδρομίες αυτές στα 
Χανιά, τα στελέχη παρουσιάστηκαν στο 
περίπτερο της διοργάνωσης και μετά 
στο σημείο που είχαν δέσει τα σκάφη 
του αγώνα και γνωρίστηκαν με τους 
κυβερνήτες τους. Για την κατανομή των 
στελεχών στα πέντε πρώτα σκάφη της 
γενικής βαθμολογίας ORCi το προηγού-
μενο βράδυ είχε πραγματοποιηθεί κλή-
ρωση, από την πρόεδρο της Επιτροπής 
Αγώνων. Τα στελέχη που είχαν έντονο 
ενδιαφέρον να επιβιβαστούν στα σκάφη 
τους, έγιναν αμέσως μέρος του πληρώ-
ματος απολαμβάνοντας μία καταπληκτι-
κή και εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική 
ιστιοδρομία. Συγκεκριμένα, η Παρα-
σκευή Κουκουλάρη έγινε μέλος του 
πληρώματος του Optimum–Aspida. Ο 
Μανώλης Κατσιγιαννάκης μέλος του 
πληρώματος Booker Amita-Motion 
και μάλιστα βραβεύτηκε μαζί με το 
πλήρωμα του σκάφους κατά τη διάρκεια 
της απονομής στα Χανιά, αφού κέρδισαν 
την ιστιοδρομία αυτή. Ο Χαράλαμπος 
Σολανάκης έγινε πλήρωμα στο Sugar, 
η Μαρία Πετράκη στο Alsouma– 
Allianz, και ο Χάρης Μεσοδιακάκης 
στο Aces – Status.

Οι εντυπώσεις τους μοναδικές και 
είμαστε σίγουροι ότι θα θυμούνται την 
ευχάριστη και μοναδική αυτή εμπειρία 
για χρόνια.
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Παροχών συνέχεια...

Οι παροχές προς τα πληρώματα για το 
49ο Ράλλυ Αιγαίου για μία ακόμα χρονιά 
ήταν αρκετές και σημαντικές.

•	 Μπλουζάκια T-shirts για κάθε μέλος του πληρώματος. 
(700 τεμάχια)

•	 Καπέλο για πρώτη φορά ειδικά σχεδιασμένο, για τους ιστιο-
πλόους με τα χρώματα της Amita-Motion και του 49ου Ράλλυ 
Αιγαίου. (1.000 τεμάχια) 

•	 Πλήρης σειρά αναψυκτικών και νερού για τις ανάγκες του πλη-
ρώματος, όλες τις μέρες των ιστιοδρομιών. (14.100 μπουκάλια)

•	 Προστασία από τον ήλιο με προϊόντα Korres. 
Μια συσκευασία με τα  
κορυφαία βιολογικά  
αντηλιακά, για όλα  
τα μέλη του σκάφους,  
ώστε να προστατευτούν  
από τις βλαβερές ακτίνες  
του ήλιου διασχίζοντας  
το Αιγαίο.

Σετ αντηλιακών με επιλογή από ποικιλία δεικτών 
προστασίας και After Sun lotions, προσέφερε σε 
ειδικά ατομικά πακέτα δώρου για κάθε μέλος των 
πληρωμάτων, η εταιρεία KORRES. 



41Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Υποστηρικτές του 49ου Ράλλυ Αιγαίου

Μία σειρά από εταιρείες εντάχθηκαν στην ομάδα των υποστηρικτών 
του 49ου Ράλλυ Αιγαίου προσφέροντας στους αθλητές και τις επιτρο-
πές της διοργάνωσης, υπηρεσίες και προϊόντα που συναντά κανείς 
σε διοργανώσεις παγκοσμίου επιπέδου. 

Η ΑΝΕΚ έδωσε 
50% έκπτωση 
σε αυτοκίνητα 
και μεμονωμένα 

άτομα που θέλησαν να μεταβούν και να επιστρέψουν από τα Χανιά, 
για να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση.

Η G4S ανέπτυξε το σύστημα παρακολούθησης 
μέσα από το διαδίκτυο, των σκαφών που αγωνίζο-
νται στο Ράλλυ Αιγαίου και βοήθησε έτσι το κοινό 

του αγώνα, αλλά και τις επιτροπές ώστε να έχουν μία πιο ολοκληρω-
μένη εικόνα της αγωνιστικής εξέλιξης.

Η Volvo Car Hellas, πού μετά την επιτυχημένη συνεργασία της με 
τον ΠΟΙΑΘ για το Volvo Ocean Race, έγινε υποστηρικτής μεταφο-
ρών και στο 49ο Ράλλυ Αιγαίου, δίνοντας για τις ανάγκες της διορ-
γάνωσης δύο Volvo V60, η βοήθεια των οποίων κατά την παραμονή 
του αγώνα στα Χανιά ήταν καταλυτική. 

Η Franklin & Marshall έντυσε την επιτροπή 
αγώνων καθώς και τα μέλη της τηλεοπτικής και 
δημοσιογραφικής ομάδας. Η εμφάνιση όλων όσων 
εργάζονταν για το Ράλλυ Αιγαίου ξεχώριζε με δια-
φορετικό χρώμα αφού κόκκινες ήταν οι εμφανίσεις 
της Επιτροπής Αγώνων και πράσινες της δημοσιο-

γραφικής ομάδας. Ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά του αγώνα που η 
Επιτροπή και η ομάδα προβολής είχαν τη δική τους ξεχωριστή και με 
σήμανση εμφάνιση. 

Δημοσιογραφική αποστολή
Στα Χανιά βρέθηκαν 6 δημοσιογράφοι από μεγάλα περιοδικά 
και εφημερίδες με την ευγενική υποστήριξη της Amita-motion 
αποκλειστικού χορηγού αγώνα.

Η δημοσιογραφική ομάδα επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις όπου 
ετοιμαζόταν η εκπομπή του Ράλλυ, ενημερώθηκε για πολλά και εν-

διαφέροντα θέματα με τη βοήθεια του υπεύθυνου επικοινωνίας του 
αγώνα και έκλεισε την πρώτη ημέρα της επίσκεψης περνώντας όλο 
το απόγευμα με το πλήρωμα του Booker Amita-motion, το οποίο 
φυσικά επισκέφτηκαν και από κοντά, ώστε να δούνε τις πραγματικές 
δυσκολίες επιβίωσης μέσα σ ένα άκρως αγωνιστικό σκάφος. 

Την επόμενη μέρα η αποστολή επιβιβάστηκε σε ειδικά ναυλωμένο 
μηχανοκίνητο σκάφος και με την βοήθεια μελών του πληρώματος 
τόσο του Alsouma–Allianz όσο και του Optimum-Aspida, παρακο-
λούθησαν την ιστιοδρομία όρτσα πρίμα από κοντά, ζώντας λεπτό 
προς λεπτό όσα την προηγούμενη μέρα τους είχαν εξηγήσει τα 
μέλη του πληρώματος του Booker Amita-motion καθώς και ο πρό-
εδρος του ΠΟΙΑΘ, Γιάννης Μαραγκουδάκης.
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Οι άνθρωποι πίσω από τη διοργάνωση 

Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το φετινό Ράλλυ Αιγαίου εργάστηκαν 
αρκετοί έμπειροι συνεργάτες του ΠΟΙΑΘ, που θα ήταν παράληψη να 
μη τους αναφέρουμε. Η εμπειρία τους και οι γνώσεις τους είναι μεγά-
λη συμβολή στη σωστή και επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα. 

ΕπιτρΟπή ΕνστάσΕων

Μιτάκης Μιχάλης - Σκυλίτζης Παύλος - Λεμπεσόπουλος Θέμις -  
Λυμπεράκης Κώστας - Σμυρλής Σταυρος - Νικολάου Τασος -  
Πατερακης Γιάννης  

ΕπιτρΟπή άγωνων

Πρόεδρος: Γαλάνη Ρούλα

Γραμματεία Πειραιάς:  Δαμιανού Λίζα 

Γραμματεία Χανιά:  Μπενιουδάκη Ντίνα
 Κουτσουπάκη Στέλλα

Μέλη: Κασκούρας Βασίλης
 Χανιώτης Κων/νος 
 Ταβουλάρης Θεολόγος 
 Πρωτοψάλτης Θανάσης 
 Πουρνατζής Δημήτρης 
 Κυριακού Ισίδωρος 

Κλιμάκιο Χανιά:  Πατενιώτης Άκης
 Πατενιώτη Αγγελική 
 Φλουρή Ρούλα 
 Νικολάου Τάσος 
 Μαμουνάκης Εμμανουήλ 
 Παναγιωτίδης Παύλος 
 Λεκάκης Εμμανουήλ 
 Μπενιουδάκης Εμμανουήλ 
 Τριπολιτάκης Ιάκωβος 
 Καλφάκης Ευγένιος

Κλιμάκιο Μήλου: Καπότσης Ιάκωβος
 Πανόπουλος Διονύσης 

ΕπιτρΟπή ΕπιθΕωρήσΕωσ κάι ΕλΕγχΟυ σκάφων

Επίσημος καταμετρητής: Ασημάκος Αντώνης

Υπεύθυνος ελέγχου διαφημίσεων / προβολής χορηγού: 
 Δημητρακόπουλος Πάνος  
 (paralos creative) 

Αποκλειστικός φωτογράφος: Νίκος Αλευρομύτης
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Το πρώτο μου Ράλλυ Αιγαίου 
ήταν το 1986 με το σκάφος 
"Κορμοράνος" και κυβερνήτη 
τον Κων/νο Μανιουδάκη. 
Μεγάλη εμπειρία. Ανάμνηση ζωής. Μόλις είχα 
τελειώσει το σχολείο. Φέτος είχα τη χαρά να 
ανέβω και πάλι στον Κορμοράνο, όχι ως πλή-
ρωμα στο Ράλλυ, αλλά ως επιβάτης στο ταξίδι 
της επιστροφής από το Λαύριο στα Χανιά. 
Αυτές είναι οι σκέψεις μου πάνω στα κύματα 
του αιγαίου 26 χρόνια μετά…

Το 49ο Ράλλυ Αιγαίου έχει μόλις τελειώσει. 
Οι ιστιοπλόοι τερμάτισαν στο Σούνιο ,αφού 
πρώτα αντίκρισαν με σεβασμό το ναό του 
θεού της θάλασσας που επέτρεψε σε όλους 
να πλεύσουν πάνω της. Με δυνατό καιρό 
και με άπνοια ,με συνθήκες διαφορετικές σε 
κάθε σκέλος του αγώνα. Τα σκάφη κάθε φορά 
προσπαθούν να τιθασεύσουν τα στοιχεία της 
φύσης. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα 
όλοι είναι χαρούμενοι που τα κατάφεραν 
και δίνουν ραντεβού για του χρόνου που το 
Ράλλυ θα σβήσει 50 κεράκια!!!

Εμείς πρέπει να επιστρέψουμε στα Χανιά. 
Αποχαιρετώ τη στεριά με χαρά. Ανυπομονώ 
να βρεθώ μεσοπέλαγα. Το μεγάλο τιμόνι 
θέλει διαφορετικό χειρισμό από τη λαγουδέρα 
και απαλές κινήσεις. Το χαϊδεύω. Νιώθω το 

σκάφος να με καλωσορίζει. Η πυξίδα στις 190 
μοίρες, δείχνει την πορεία μας προς το νησί 
της Αφροδίτης, τη Μήλο. Αφήνουμε στα αρι-
στερά μας το φάρο της Μακρονήσου. Το φεγ-
γάρι μια λεπτή φετούλα στην απεραντοσύνη 
του ουρανού, μας συντροφεύει. Καλύτερα που 
δεν είναι πανσέληνος, έτσι θα μπορέσω να 
δω τα αστέρια. Τον Γαλαξία. Πόσο χαρούμενη 
είμαι τώρα. «Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι 
του Οδυσσέα…» Αφήνουμε αριστερά μας τη 
Τζιά. Ο καιρός αλλάζει, ο άνεμος ευτυχώς 
δυναμώνει και σύντομα φτάνουμε στη στιγμή 
που μου αρέσει τόσο. Ο καπετάνιος σβήνει τη 
μηχανή και τώρα το μόνο που ακούγεται είναι 
η θάλασσα, ο άνεμος και ο Κορμοράνος. Το 
χαρακτηριστικό τρίξιμο του καθώς καβαλάει τα 
κύματα. Η ανάσα του. Το νερό που σκάει στην 
πλώρη μας πετάγεται χρωματισμένο πράσινο 
από τα πλοϊκά φώτα. Ας πάμε λίγο πιο όρτσα. 
Αφήσαμε και την Κύθνο και πάμε για τη Σέρι-
φο. Ξεκινάμε τις βάρδιες μας. Μπαίνω μέσα 
για να κοιμηθώ. Χαίρομαι γιατί όταν ξυπνήσω 
για τη βάρδια μου, θα δω την ανατολή του 
ήλιου. Στην πολυάσχολη ζωή μας, με τις υπο-
χρεώσεις και τα 'πρέπει' μας, δεν νοιαζόμαστε 
για ανατολές και ηλιοβασιλέματα. Τρέχουμε 
να προλάβουμε τα πάντα και τίποτα, ξεχνάμε 
να χαρούμε τη στιγμή, προσπαθώντας να 
προλάβουμε την ώρα. Στο τελείωμα της μέρας 
είμαστε απλώς κουρασμένοι, προσπαθούμε 
να πάρουμε δυνάμεις για να συνεχίσουμε την 

επόμενη ,σκεπτόμενοι το σαββατοκύριακο 
που θα μας δώσει ανάσες. Μπροστά στην 
οθόνη του υπολογιστή μας, που ίσως έχει για 
φόντο κάποια εξωτική παραλία, απαντάμε 
σε email, μιλάμε στο τηλέφωνο, εργαζόμα-
στε σε φρενήρεις ρυθμούς και όλα αυτά τα 
αποκαλούμε ρουτίνα και καθημερινότητα. 
Λίγες ανατολές βλέπουμε στη ζωή μας. 
Ακόμα λιγότερες είναι αυτές που βλέπουμε 
μεσοπέλαγα. Ξυπνώ. Βλέπω τον Αυγερινό. 
Η θάλασσα έχει ησυχάσει. Σε λίγο θα λάμψει 
ο ήλιος «ο Ηλιάτορας» στον ορίζοντα και θα 
γίνουν όλα χρυσά. Ο ορίζοντας, τα σύννεφα, 
η θάλασσα και το περίγραμμα του πλοίου που 
έρχεται από αριστερά μας. Μαγεία!!! Ο ήλιος 
ανεβαίνει σιγά σιγά, όλα παίρνουν χρώμα και 
φως. Οι λέξεις φυσικά δεν επαρκούν για να 
το περιγράψει κανείς. Πρέπει να το δεις, και 
να αισθανθείς τη ζεστασιά του. Τυχερή που 
είμαι… Αν δεν υπήρχε ο ιστιοπλοϊκός αυτός 
αγώνας και ο Κορμοράνος δεν θα το ζούσα 
αυτό. Σίφνος, Αντίμηλος, Μήλος. 

Είναι πια μεσημέρι. Το νησί της Αφροδίτης μας 
υποδέχεται στις νότιες ακτές του, με τα γαλα-
ζοπράσινα νερά. Οι σπηλιές στον όρμο του 
Κλέφτικου μας προκαλούν να τις εξερευνή-
σουμε κολυμπώντας. Η αλυσίδα της άγκυρας 
με τον χαρακτηριστικό ήχο της σηματοδοτεί το 
τέλος αυτής της ιστιοπλοΐας. Βουτάω στα δι-
αυγή νερά. Τα ψαράκια φαίνονται καθαρά κι ας 
είμαστε στα βαθιά 'αρόδου' φουνταρισμένοι. 

Κείμενο: Μαρία Ν. Βουτσαδάκη
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

ταξιδιωτικό

Σκέψεις πάνω  
στα κύματα  
του Αιγαίου  

με το  

"Κορμοράνος"
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Πάντοτε από παιδί μου άρεσε να έχω το κε-
φάλι μου μέσα στο νερό. Πλέω προς την ακτή, 
κολυμπώ προς τις σπηλιές. Το νερό που σκάει 
στα βράχια μαζί με τον αέρα δημιουργούν έναν 
παράξενο αντίλαλο. Ο ήχος μέσα στη σπηλιά 
είναι τρομαχτικός. Θυμίζει τη Σκύλα και τη 
Χάρυβδη έτσι όπως τις περιγράφει ο Όμηρος 
στην Οδύσσεια. Το νησί είναι βραχώδες με 
πολλά διαφορετικά πετρώματα. Η χαρά του 
γεωλόγου. Στρώματα διαφορετικά σε χρώμα 
και υφή. Ακουμπάω πάνω σε ένα βραχάκι. 
Μετά από 12 ώρες πάνω στο σκάφος θέλω να 
αγγίξω κάτι σταθερό. Σκαρφαλώνω πάνω στη 
μικρή ξέρα. Τις σκέψεις μου διακόπτει ο θόρυ-
βος από το διπλανό μηχανοκίνητο πλεούμενο. 
Τουρίστες που ήρθαν να κάνουν μια βουτιά και 
μετά να γυρίσουν στο πολυτελές ξενοδοχείο 
τους. Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγες ώρες για 
την Κρήτη. Ο τόπος καταγωγής μου, γεμά-
τος γεύσεις και μυρωδιές οικείες. Το μέρος 
που έχω περάσει τα ξέγνοιαστα παιδικά μου 
καλοκαίρια. Προορισμός μας το παλιό ενετικό 
λιμάνι των Χανίων. Αποπλέουμε λίγο πριν το 
ηλιοβασίλεμα. Ο καιρός έχει και πάλι αλλάξει. 
Στη βάρδια μου, ο καπετάνιος, μου εμπιστεύ-
εται το τιμόνι. Πρέπει να κρατήσω τη σωστή 
πορεία χωρίς να ταλαιπωρώ το σκάφος. Να 
καβαλάω γλυκά το κύμα. «Λάσκα λίγο τη σκότα, 
άστο να ανασάνει» μου λέει. Ο στεριανός θα 
γελούσε μαζί μας. «Μα τι κάνουν; Αφήσανε 
πέντε πόντους σχοινί και τι έγινε;» που να 

καταλάβει. Ο Κορμοράνος είναι ζωντανός. 
Πονάει όταν πας συνεχώς όρτσα με κύμα. 
Πρέπει να ποδίσεις, να τον βοηθήσεις και 
θα σε βοηθήσει και αυτός να φτάσεις στον 
προορισμό σου. Προσπαθώ να κρατήσω την 
πορεία μου δεν είναι εύκολο. Μου έρχεται στο 
νου ο στίχος του Καββαδία: «ο μπούσουλας 
είναι που στρέφει ή το καράβι;» Μετά από λίγο 
τα καταφέρνω και παίρνω τα εύσημα από τον 
καπετάνιο. Το δικό του «μπράβο» έχει μεγάλη 
αξία, γιατί ξέρω από ποιόν προέρχεται. Μια 
ζωή μέσα στη θάλασσα και όχι μόνο τη Μεσό-
γειο. Μια ζωή γεμάτη εμπειρίες ναυτοσύνης. 
Μου λέει ιστορίες που θα έπρεπε να γραφτούν 
σε βιβλίο αλλά έχω το προνόμιο να τις ακούω 
μόνο εγώ και ο φάρος που μόλις καβατζάραμε. 
Τώρα έχουμε το GPS, δεν δίνουμε και πολύ 
σημασία στους φάρους. Η τεχνολογία που 
έκανε ασφαλέστερα τα ταξίδια έκλεψε λίγη 
από τη μαγεία τους. Πάντοτε όμως είναι ωραία 
να τους βλέπεις και να τους μετράς μέσα 
στη νύχτα. Ο άνεμος δυναμώνει. Πουνέντες. 
Το crescendo του αντηχεί στα ξάρτια που 
τεντωμένα στέκουν σα χορδές. Θα χρειαστεί 
να πάρουμε μούδες. Ίσως αλλάξουμε και πανί. 
Αυτό απαιτεί συγχρονισμό και επιδεξιότητα. 
Ένα πλήρωμα είναι σαν μια ορχήστρα που, 
έχοντας κάνει τις πρόβες της ,καλοκουρδι-
σμένη ,υπακούει στις εντολές του μαέστρου – 
καπετάνιου. Το πιο μικρό φλαουτάκι, το piccolo 
είναι κι αυτό σημαντικό. Οι κινήσεις πρέπει 

να είναι συντονισμένες. Πρέπει να βοηθάει ο 
ένας τον άλλο. Αλλιώς η ορχήστρα φαλτσάρει 
και το αποτέλεσμα είναι κακόηχο. 

Καταφέρνω επιτέλους να αποδεσμευτώ από 
την πυξίδα. Βρήκα ένα αστεράκι που το έβαλα 
στο δεξί ξάρτι, είναι πάνω στην πορεία μου 
και παίζω μαζί του. Πότε δεξιά πότε αριστερά 
με πηγαίνει στον προορισμό μας. Ένα τόσο δα 
αστεράκι, μια κουκίδα στην απεραντοσύνη του 
ουρανού κι όμως με οδηγεί με ασφάλεια πίσω 
στο νησί του Μίνωα. Πλέω πάνω στην ίδια θά-
λασσα που έπλεαν και οι πρόγονοι μου. Ακο-
λουθώ τις ρότες τους, κοιτάζω τα ίδια άστρα. 
Νησιά και βραχονησίδες ξεπροβάλλουν μέσα 
από το πέλαγος. «Πουθενά αλλού στη γη δεν 
στάθηκε τόσο πλουσιοπάροχος ο Θεός με τους 
βράχους του όσο στην Ελλάδα». Τραγουδάω το 
αγαπημένο μου τραγούδι στο φεγγαρόφωτο. 
Είμαι μόνη πάνω στο σκάφος, ο καπετάνιος 
κατέβηκε για λίγο κάτω να δει τους χάρτες και 
την πορεία μας. Το τραγούδι μου, η θάλασσα, 
η γραμμή του ορίζοντα κι ο Θεός. Άθελα μου 
σκέφτομαι τα λόγια του Καζαντζάκη: 

«Χαρά στον άνθρωπο συλλογίζομαι, που αξιώθη-
κε προτού πεθάνει να αρμενίσει το Αιγαίο. Πολλές 
χαρές έχει ετούτος ο κόσμος…. Μα να είναι 
χινόπωρο τρυφερό και να σκίζεις το πέλαο ετούτο, 
μουρμουρίζοντας το όνομα κάθε νησιού, θαρρώ 
δεν υπάρχει χαρά που να βυθίζει περισσότερο την 
καρδιά του ανθρώπου στην Παράδεισο.» 
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ανοικτή θάλασσα
Φωτογραφίες: Νίκος Ζάγκας

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής 
Θαλάσσης & Syros Race 2012

Την Τετάρτη, 29 Αυγούστου έπεσε η αυλαία για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης για το έτος 2012 με 
την τελετή απονομής επάθλων. Για τη φετινή χρονιά το Πανελλήνιο 
διεξήχθη παράλληλα με το Syros Race.

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της ΕΙΟ σε συνεργασία με το Ναυτικό 
Όμιλο Σύρου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το Πρωτάθλημα παρ’ όλες τις δυσκολίες που 
εμφανίστηκαν κυρίως λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών που επικρά-
τησαν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το σύνολο των συμμετοχών, για όλες τις κατηγορίες, έφτασαν τις 32, 
11 σκάφη στην κατηγορία ORCi, 9 στην κατηγορία IRC και 12 στην κατη-
γορία ORC Club. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα συμμετείχαν μόνο οι δύο 
πρώτες κατηγορίες (ORCi και IRC), ενώ τα σκάφη της κατηγορίας ORC Club 
συμμετείχαν μόνο στο Syros Race.

Η συγκέντρωση κυβερνητών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24/8 στο 
εντευκτήριο του Ν.Ο.Σύρου όπου και δόθηκαν οι τελευταίες οδηγίες και 
διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων κ. Κλείδωνα, προς 
τα πληρώματα που θα συμμετείχαν στον αγώνα.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό μέρος και στην πρώτη ημέρα των αγώνων 
το Σάββατο 25/8 ο βοριάς ήταν από το πρωί δυνατός και τα πληρώματα 
ξεκίνησαν από νωρίς τις εργασίες στα σκάφη τους ώστε να είναι προε-
τοιμασμένοι για τις δύσκολες συνθήκες που θα αντιμετώπιζαν Ο άνε-
μος συχνά ξεπερνούσε σε ένταση τους 30 κόμβους και δεν έδειχνε να 
εξασθενεί μέχρι το μεσημέρι που ήταν προγραμματισμένες οι ιστιοδρομίες. 
Στις 14:00 δόθηκε η εκκίνηση για την 1η Ιστιοδρομία της κατηγορίας ORC 
Club η οποία περιελάμβανε μία παράκτια διαδρομή. Στη συνέχεια δόθηκαν 
διαδοχικά οι εκκινήσεις για τις κατηγορίες ORCi και IRC οι οποίες αγωνί-

στηκαν σε όρτσα-πρύμα διαδρομή. Η Επιτροπή Αγώνων εκμεταλλεύτηκε 
την ικανοποιητική ένταση ανέμου και κατάφερε να πραγματοποιήσει τρεις 
ιστιοδρομίες για κάθε μία από τις κατηγορίες.

Για την κατηγορία ORCi το Meliti ΙV έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα τερμα-
τίζοντας και στις τρεις ιστιοδρομίες πρώτο, μπροστά από το Aristofani που 
μετά από την ολοκλήρωση της 1ης ημέρας βρισκόταν στη δεύτερη θέση της 
γενικής κατάταξης και στην τρίτη θέση το Granma X από τη Θεσσαλονίκη.

Στην IRC κατηγορία, το Jinetera ήταν στην πρώτη θέση της γενικής με το 
Baximus Engaia δεύτερο και το Oxygonon τρίτο.

Για την κατηγορία ORC Club νικητής της παράκτιας διαδρομής ήταν το 
σκάφος Avantes.

Η δεύτερη ημέρα των αγώνων περιελάμβανε μία offshore διαδρομή με 
εκκίνηση έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης και αφού τα σκάφη καβατζά-
ρανε σημαδούρα νότια της Μυκόνου θα κατέληγαν πάλι στην είσοδο του 
λιμανιού της Ερμούπολης για τερματισμό.

Ο άνεμος ήταν αρκετά εξασθενημένος και ενώ δόθηκε η πρώτη εκκίνηση, 
η Επιτροπή αναγκάστηκε να διακόψει την κούρσα και να γυρίσει τα σκάφη 
πίσω, αφού αρκετή ώρα μετά την εκκίνηση βρίσκονταν μόλις μερικά μέτρα 
μακριά. Τελικά η εκκίνηση στήθηκε ξανά λίγα μέτρα πιο πάνω που ο άνεμος 
ήταν πιο στρωμένος και κατάλληλος για να γίνει η κούρσα. 

Πρώτα ξεκίνησαν τα ORCi και στη συνέχεια ακολούθησαν τα IRC και τα 
ORC Club. Ο στόλος κατευθύνθηκε προς τη Δήλο με σκοπό να περάσει το 
νησί από τη νότια μεριά και να κατευθυνθεί προς την παραλία Paradise της 
Μυκόνου. Δυστυχώς όμως όσο τα σκάφη πλησίαζαν στη Δήλο ο άνεμος 
γινόταν όλο και πιο λίγος μέχρι που κάποια στιγμή ήταν ανύπαρκτος.

Μετά από πολλές αλλαγές πανιών και πορείας τα πρώτα σκάφη κατάφεραν 



47Iστιοπλοϊκός Kόσμος

να μπουν στο στενό Δήλου–Μυκόνου όπου ο άνεμος ήταν αρκετά ενισχυ-
μένος στους 20 περίπου κόμβους και να ταξιδέψουν όρτσα προς τη σημα-
δούρα. Πρώτο πέρασε το σκάφος Meliti IV με το Jinetera να ακολουθεί 
λίγα μέτρα πιο πίσω. Στη συνέχεια ακολούθησαν και τα υπόλοιπα σκάφη 
βιράροντας τα μπαλόνια τους ένα-ένα και κατευθυνόμενοι προς τη βόρεια 
μεριά της Δήλου αυτή τη φορά.

Ο άνεμος δυστυχώς για άλλη μια φορά έπεσε δραματικά και τα τελευταία 
10 ναυτικά μίλια ήταν βασανιστικά για τα σκάφη τα οποία κατάφεραν να 
τερματίσουν με τη Δύση του Ηλίου στο λιμάνι της Ερμούπολης.

Τα αποτελέσματα και για τις τρεις κατηγορίες μετά την ολοκλήρωση και της 
2ης ημέρας είχαν ως εξής.

ORCi IRC ORC Club

1. ARISTOFANI 1. BAXIMUS ENGAIA 1. QUASAR

2. ARISTOTELIS 2. MELX II ΕΨΑ 2. AVANTES

3. MELITI IV 3. JINETERA 3. IPSIPILI AEGEAS 
YACHTING

Την τρίτη ημέρα της διοργάνωσης οι δυσοίωνες προγνώσεις για πλήρη 
έλλειψη ανέμου τελικά επιβεβαιώθηκαν. Παρ' όλα αυτά ή Επιτροπή Αγώ-
νων ήταν από νωρίς το πρωί σε ετοιμότητα να δώσει εκκίνηση κάνοντας 
άπειρες μετρήσεις της έντασης και της διεύθυνσης του ανέμου στο στίβο 
των αγώνων. Οι προσπάθειες δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα αφού ο 
άνεμος δεν έκανε την εμφάνισή του με ικανοποιητική ένταση, σε εύλογο 
χρόνο, προκειμένου να είναι δυνατή η διεξαγωγή ιστιοδρομιών. Τελικά στις 
16:30 η Επιτροπή Αγώνων αποφάσισε την ολοκλήρωση της τρίτης ημέρας 
αναβάλλοντας όλες τις ιστιοδρομίες που είχαν προγραμματιστεί.

Όλα τα πληρώματα πλέον ανάμεναν με αγωνία την τέταρτη και τελευταία 
ημέρα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκειμένου να βελτιώσουν τη 
θέση του στη γενική βαθμολογία.

Το σκηνικό του πρωινού της Τρίτης 28/8 ήταν το ακριβώς αντίθετο από 
αυτό της προηγούμενης ημέρας. Η ένταση του ανέμου ήταν σταθερά πάνω 
από 28 κόμβους φτάνοντας στις σπιλιάδες ακόμη και τους 44.

Η Επιτροπή Αγώνων αποφάσισε να σηκώσει τη σημαία της αναβολής και 
να κρατήσει τα σκάφη στο λιμάνι, περιμένοντας τον άνεμο να πέσει. Τελικά 
μετά από αρκετές ώρες αναμονής πήραν την απόφαση να δώσουν τη 
λήξη της ημέρας και παράλληλα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Αυτό 
σήμαινε πως τα αποτελέσματα παρέμειναν τα ίδια, με τρεις ιστιοδρομίες 
όρτσα-πρύμα και το μεγάλο offshore ολοκληρωμένα.

Έτσι στην ORCi κατηγορία Πανελλήνιος Πρωταθλητής και νικητής του 
Syros Race για το 2012 είναι το σκάφος Aristofani με κυβερνήτη τον 
Νικόλαο Σινούρη. Η ομάδα έδειξε να είναι αρκετά ικανοποιημένη με την 
επίδοσή της έχοντας τρέξει αρκετούς διεθνείς αγώνες φέτος και έχοντας το 
Πανελλήνιο ως απώτερο σκοπό του. Δεύτερο τερμάτισε το Aristotelis με 
πλήρωμα τους φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
μπροστά από το Meliti IV του Γιώργου Ανδρεάδη που πήρε την τρίτη θέση.

Στην IRC κατηγορία πρώτο και για τις δύο διοργανώσεις είναι το 
σκάφος Baximus Engaia από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και 
κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη, μπροστά από το Melx II ΕΨΑ του 
Σταύρου Παπαγιανόπουλου στη δεύτερη θέση και το Jinetera του Θάνου 
Ανδρόνικου στην τρίτη.

Για την κατηγορία ORC Club η οποία συμμετέχει μόνο στο Syros Race απέ-
μενε μία ακόμη ιστιοδρομία για να ολοκληρωθεί η διοργάνωση και η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/8, η οποία υπήρχε στο πρόγραμμα ως 
εφεδρική ημέρα σε περίπτωση που δεν είχε πραγματοποιηθεί ο απαιτούμε-
νος αριθμός ιστιοδρομιών για το Πανελλήνιο ή για το Syros Race. 

Έτσι η πέμπτη και τελευταία ημέρα του Syros Race περιελάμβανε μία 
μόνο παράκτια ιστιοδρομία για την κατηγορία ORC Club. Το μελτέμι ήταν 
ελαφρώς εξασθενημένο κάτι που επέτρεψε στην Επιτροπή Αγώνων να 
ξεκινήσει την ιστιοδρομία, μέσα από το λιμάνι της Ερμούπολης αφού το 
δυνατό κύμα απ’ έξω ήταν απαγορευτικό για να στηθεί η εκκίνηση.

Το σκάφος Ipsipili Aegeas Yachting ξεκίνησε καλύτερα από τον υπόλοιπο 

στόλο αποφασίζοντας τελευταία στιγμή πάνω στην εκκίνηση να αλλάξει 
πορεία και να ξεκινήσει δεξήνεμο αναγκάζοντας το Quasar και το Ivahnoe 
να περάσουν πίσω του αριστερήνεμα. Πολύ γρήγορα τα σκάφη κατευθύν-
θηκαν έξω από το λιμάνι και πόδισαν νότια με προορισμό την παραλία του 
Φοίνικα όπου θα περνάγανε από σημείο στροφής και θα επέστρεφαν πίσω 
στην Ερμούπολη για να τερματίσουν.

Τελικά ο αέρας δυνάμωνε όσο πέρναγε η ώρα και η Επιτροπή αποφάσι-
σε να τερματίσει τον αγώνα στον Φοίνικα για να μην ταλαιπωρήσει τους 
ιστιοπλόους με τη δύσκολη επιστροφή. Στην γενική κατάταξη το Quasar 
μετά τη δεύτερη θέση σ’ αυτή την κούρσα κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 
κορυφή, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Ipsipili Aegeas Yachting και στην 
τρίτη το Aethra.

Το βράδυ ακολούθησε η απονομή των επάθλων και για τις τρεις κατηγορίες 
με τα πληρώματα να παραλαμβάνουν τα βραβεία τους για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα και το Syros Race παράλληλα.

Επίσης στους 1ους Πανελληνιονίκες για τις κατηγορίες ORCi και IRC απο-
νεμήθηκαν τα επαμειβόμενα έπαθλα που αθλοθετεί η Επιτροπή Ανοικτής 
Θαλάσσης της ΕΙΟ εις μνήμη των Ηλία Καρώνη και Σάββα Γεωργίου. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ζωντανή μουσική και χορός για να γιορτάσουν 
όλοι οι συμμετέχοντες τη λήξη ενός επιτυχημένου αγώνα και τη λήξη της 
θερινής αγωνιστικής περιόδου.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ORCi
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & SYROS RACE
1. ARISTOFANI  ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 βαθμοί
2. ARISTOTELIS  ΚώΣΤΑΣ ΓΙώΡΓΟΣ  7.125 β.
3. MELITI IV  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙώΡΓΟΣ 7.5 β.
4. GRANMA X  ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 10.5 β.
5. ALSOUMA-Allianz  ΓΕώΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔώΡΟΣ  15.5 β.
6. KOURSAROS  ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  22.5 β

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ IRC
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & SYROS RACE
1. BAXIMUS ENGAIA  ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  5.125 β.
2. MELX II ΕΨΑ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 8 β.
3. JINETERA  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ  9 β.
4. OXYGONON  ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΚΗΣ  9.75 β.
5. GRASSHOPPER  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  13.5 β.
6. AFROESSA  ΓΚΡΕΤΣΟΣ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  24 β.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ORC CLUB
SYROS RACE
1. QUASAR  ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  5.625 β.
2. IPSIPILI AEGEAS YACHTING ΣΟΦΙΤΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 8.438 β.
3. AETHRA  ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  17 β.
4. AVANTES  ΑΦΕΝΤΡΑΣ ΙώΑΝΝΗΣ  20 β.
5. PANOS GOLEMIS  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  25.25 β.
6. IVANHOE II  ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚώΣΤΑΣ  27.25 β.
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ανοικτή θάλασσα

Πλήγμα υπέστη η μοναδική ιστιοπλοϊκή διοργάνωση του 
Βορείου Αιγαίου από την ξαφνική ακύρωση των ακτοπλο-
ϊκών δρομολογίων από Θεσσαλονίκη. Ο Ναυτικός Όμιλος 
Ανοιχτής Θάλασσας διοργανωτής της Διεθνούς Ιστιο-
πλοικής Εβδομάδος Βορείου Αιγαίου, είδε τις συμμετο-
χές να μειώνονται, κάνοντας προφανές ότι η κατάσταση 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους ιστιοπλόους της περιοχής. 

Εξ άλλου είναι γεγονός ότι η κρίση έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο απ’ 
ότι αναμένανε οι διοργανωτές των ιστιοπλοϊκών αγώνων της χώρας την 
πρόθεση των σκαφών να συμμετάσχουν. Τα έξοδα συντήρησης των σκα-
φών, ο κίνδυνος φθορών και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των 
πληρωμάτων είναι δυσανάλογα μεγάλα για ένα άθλημα που πασχίζει 
να αναδειχθεί στην θέση που πρέπει να βρίσκεται, σε μια κατά τα λοιπά 
ναυτική χώρα. 

ώστόσο, η απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν να επιμείνει παρά τις 
αντιξοότητες στη διοργάνωση του αγώνα και με αυτό τον τρόπο τίμησε τα 
σκάφη που δήλωσαν συμμετοχή και είχαν ήδη προβεί σε έξοδα, αλλά και 
όσα τελικά το αποφάσισαν την τελευταία στιγμή. Ο Ν.Ο.Α.Θ έχει αναλάβει 
την υποχρέωση να διατηρήσει ζωντανό τον θεσμό της Δ.Ι.Ε.Β.Α, ικανοποι-
ώντας τις αγωνιστικές, αλλά και τουριστικές, ανάγκες των ιστιοπλόων για 
τους οποίους προκηρύσσεται. 

Ο Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Κολυμβητικός Όμιλος Σκοπέλου, με την 
εμπειρία της περυσινής διοργάνωσης, αλλά κυρίως με την αγάπη των 
μελών του για την διάδοση της ιστιοπλοΐας στο νησί, υποστήριξε κάθε 

προσπάθεια προς αυτή κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα ο τοπικός Δήμος, 
αναγνωρίζοντας τα οφέλη του ναυταθλητικού τουρισμού για το νησί βρέ-
θηκε στο πλευρό των αγωνιζομένων και διοργανωτών και ανταποκρίθηκε 
στην ‘ στεριανή’ διασκέδαση και ικανοποίηση των πληρωμάτων. 

Οι καιρικές συνθήκες ήταν από απόλυτη μπουνάτσα έως μετρίας εντάσεως 
ανέμους και πολλές φορές δυσκόλεψαν τους ιστιοπλόους που μετείχαν 
στον αγώνα.

Συνολικά έτρεξαν 13 σκάφη και ύστερα από έξι ιστιοδρομίες(2 offshore, 3 
όρτσα-πρύμα και 1 inshore), τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων διαμορ-
φώθηκαν ως εξής:

ΓεΝΙΚΗ ΚΑτΑτΑΞΗ ORCi 
1. BAXIMUS-ENGAIA 10,44 βαθμοί
2. OXYGONON 15,00 β.
3. ANATELLOYSA AFRODITI 16,00 β.
4. FAIRYTALE 24,75 β.
5. CODE ZERO-VODAFONE 28,50 β.

ORCi ΚΑτΗΓορΙΑ Α
1. BAXIMUS-ENGAIA 8,94 β.
2. OXYGONON 13,50 β.
3. ANATELLOYSA AFRODITI 14,13 β.

ORCi ΚΑτΗΓορΙΑ Β
1. DE MAR A MAR 7,13 β.
2. SUERTE 12,19 β.
3. HAKUNA MATATA 13,75 β.

Δ.Ι.Ε.Β.Α. στη Σκόπελο  
α π ό  4 - 1 1  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ
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ολυμπιακοί αγώνες - λονδίνο 2012 Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ε Σ  2 0 1 2

Η φτωχότερη συγκομιδή των δύο τελευταίων δεκαετιών

Ο Κοκκαλάνης κράτησε την παράδοση

Η ελληνική ιστιοπλοΐα δεν κατάφερε να 
επιστρέψει με κάποια διάκριση από τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Από το 1996 
και ύστερα, η ελληνική σημαία υπήρχε πάντα 
στον ιστό των μεταλλίων αλλά κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη αυτή τη φορά. 

Το καλύτερο πλασάρισμα είχε ο Βύρων Κοκ-

καλάνης, ο οποίος τερμάτισε στην 6η θέση 
των RSX. 

Αντίθετα, η Κύπρος πανηγύρισε το πρώτο της 
μετάλλιο στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση, 
με τον Παύλο Κοντίδη στα Λέιζερ. 

Ποίοι, όμως, ήταν οι λόγοι που οι Έλληνες 
ιστιοπλόοι δεν συνέχισαν την παράδοση των 
διακρίσεων; Σύμφωνα με όσα λένε οι ίδιοι τα 
πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στην οικονο-
μική κρίση που 'ψαλίδισε' τους προϋπολογι-
σμούς με αποτέλεσμα να μην υπάρξει η κα-
τάλληλη προετοιμασία. Η 7η θέση που πήρε 
η χώρα μας μεταξύ των χωρών που αγωνί-
στηκαν αποτελεί... μία παρηγοριά. Ήδη έχει 
ξεκινήσει ένα νέος ολυμπιακός κύκλος. Τον 
Νοέμβριο, η ISAF θα αποφασίσει ποιες κατη-
γορίες θα μείνουν στο ολυμπιακό πρόγραμμα. 
Ιστιοπλόους με ταλέντο και πρόθυμους να 
δουλέψουν έχουμε. Τα πάντα θα εξαρτηθούν 

από τις αποφάσεις της Πολιτείας εάν θα 
στηρίξει τον αθλητισμό ή εάν με τη δικαιολο-
γία της κρίσης θα καταστρέψει ολοκληρωτικά 
τον αθλητισμό της χώρας που γεννήθηκαν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι, όταν η Ελλάδα 
δεν θα έχει αθλητισμό, θα δικαιωθεί και ο 
πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, Ζακ Ρογκ, ο οποίος κατά την ομιλία τους, 
στην Τελετή Έναρξης των 30ων Ολυμπιακών 
Αγώνων, χαρακτήρισε την Αγγλία «πατρίδα 
των Ολυμπιακών». 

Μια θέση στο βάθρο ήταν ο στόχος του Βύρω-
να Κοκκαλάνη, ο οποίος, τελικά, πλασαρίστη-
κε στην 6η θέση στα RSX. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη διάκριση της ελληνικής ιστιοπλοΐ-
ας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. 
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ολλανδός, 
Φαν Ράισελμπερχε, το ασημένιο ο Αγγλος Ντέ-
μπσι και το χάλκινο ο Πολωνός Μιαρτσίνσκι. 

«Υπέροχη εμπειρία», χαρακτήρισε ο Βύρω-
νας Κοκκαλάνης τη συμμετοχή του στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά δεν έκρυψε την 
απογοήτευσή του καθώς ήθελε ένα καλύτερο 
πλασάρισμα: «Πίστευα σε μια ακόμα κα-
λύτερη θέση, αλλά στον αθλητισμό, όπως 
και σε κάθε αγώνα της ζωής μας, πάντα 
υπάρχουν απρόβλεπτες παράμετροι καθώς 
και ατυχίες. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και 
γι’ αυτό, κάνοντας τον τελικό απολογισμό, 
είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέ-

λεσμα. Βρέθηκα στην 6η θέση της τελικής 
κατάταξης και θεωρούμαι Ολυμπιονίκης. 
Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα και σίγου-
ρα πέτυχα ένα σημαντικό στόχο». 

Ο Βύρων Κοκκαλάνης θεωρεί απόλυτα επιτυ-
χημένη, από αγωνιστικής πλευράς, την ολυμπι-
ακή ρεγκάτα. Τώρα περιμένει την απόφαση της 
παγκόσμιας ομοσπονδίας για το εάν θα παρα-
μείνει η κατηγορία στο ολυμπιακό πρόγραμμα 
γιατί θέλει να μετάσχει και στο αθλητικό ρα-
ντεβού του Ρίο. «Μπορώ να πω ότι έζησα μία 
υπέροχη εμπειρία. Θέλω η διοργάνωση αυτή 
να αποτελέσει την αρχή ώστε να αγωνίζομαι 
σκληρά και στο Ρίο να διεκδικήσω κάτι κα-
λύτερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με 
στήριξαν και ιδιαίτερα στον, επί 14 χρόνια 
προπονητή μου, Δημήτρης Πηλιχό». 

Στα RSX των γυναικών πρωταγωνίστρια 
ήταν η Ισπανίδα Αλαμπάου Νέιρα, η οποία 
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ενώ δεύτερη 
ήρθε η Φινλανδέζα Πετάγα και 3η η εκπληκτική 
Πολωνέζα Νοτσέτι - Κλεπάτσκα. Η Αγγελική 
Σκαρλάτου ήρθε 16η, μια θέση που κάθε 
άλλο την ευχαρίστησε: «Δεν θέλω να κατα-
φύγω σε δικαιολογίες αλλά στην κλήρω-
ση πήρα ένα σκαφάκι που ήταν ιδιαίτερα 
σκληρό και παρόλο που το δήλωσα δεν μου 
το άλλαξαν. Έτσι, σε σχέση με τις άλλες δεν 

είχα ταχύτητα. Παραδοσιακά πάω καλά στον 
αέρα και όμως την καλύτερή μου κούρσα 
(7η) την έκανα όταν δεν είχε αέρα. Δηλαδή 
εκεί που παίζει ρόλο ο εξοπλισμός, όταν δεν 
πλανάρει ένα Φιννάκι. Στον λίγο αέρα δεν 
παίζει ρόλο τόσο πολύ», δήλωσε στον "Ιστιο-
πλοϊκό Κόσμο". Η πρωταθλήτρια περιμένει την 
απόφαση της ISAF για να δει εάν θα συνεχίσει 
στην κατηγορία καθώς εάν αντικατασταθεί από 
το kite πρέπει να... ξαναρχίσει. 

Η Αγγελική Σκαρλάτου θεωρεί ότι οι ιστι-
οπλόοι μας έκαναν το καλύτερο δυνατόν: 
«Τα αποτελέσματα, σε σχέση με τις άλλες 
φορές, δεν είναι καθόλου καλά. Τα παιδιά, 
όμως, πρέπει να έχουν ψηλά το κεφάλι 
γιατί με αυτές τις συνθήκες είμαστε ήρωες 
που βρεθήκαμε εκεί και συνεχίσαμε τον 
πρωταθλητισμό. ΟΙ Έλληνες ήθελαν επι-
τυχίες για να ανεβεί το ηθικό της χώρας. 
Όλοι στενοχωρηθήκαμε που δεν καταφέ-
ραμε κάτι καλύτερο αλλά όλοι πρέπει να 
είμαστε υπερήφανοι γιατί ότι καταφέραμε 
το κάναμε με ελάχιστη βοήθεια». 
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Μέτρια στα 470 και Laser

Αγραφιώτη: «Ήταν διοργάνωση για έμπειρες»

Στα 470 των ανδρών, οι Παναγιώτης 
Καμπουρίδης και Στάθης Παπαδόπουλος 
κατέλαβαν την 19η θέση. Πρώτευσαν οι 
Αυστραλοί, Μπάλκερ και Πέιτζ (Αυστραλία), 
με δεύτερους τους Λουκ Πέισενς και Στιούαρτ 
Μπίθελ (Μ. Βρετανία) και τρίτους τους Καλα-
μπρέζε και Ντε Λα Φουέ (Αργεντινή). 

«Η 19η θέση δεν ήταν αυτό που περιμέ-
ναμε και ούτε η θέση που θα έπρεπε να 
βρεθούμε. Λάθη, κακές επιλογές, ατυχίες, 
ζημιές. Όλα καλά! Μένουμε δυνατοί για να 
συνεχίσουμε για τους επόμενους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες, και κρατάμε μέσα μας 
μια τεράστια εμπειρία και όλα τα θετικά 
που αποκομίσαμε από αυτό που ζήσαμε», 
τόνισαν οι πρωταθλητές. 

Στα 470 των γυναικών, η χώρα μας δεν είχε 

εκπροσώπους. Πρώτευσαν οι Νεοζηλανδές 
Αλεχ και Πόουρι, με δεύτερες τις Αγγλίδες 
Μιλς και Κλαρκ και τρίτες τις Ολλανδές Βέ-
στερχοφ και Μπέρκχάουτ. 

Στα Ελιοτ, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η 
Ισπανία, το ασημένιο η Αυστραλία και το 
χάλκινο η Φινλανδία. 

Απογοητευμένος από την εμφάνισή του είναι 
ο Βαγγέλης Χειμώνας που ήρθε 26ος. 
«Δεν πήγα καθόλου καλά. Πρέπει να ήταν 
ο χειρότερος αγώνας που έχω τρέξει τα 
τελευταία δύο χρόνια. Προσπάθησα πάρα 
πολύ σε όλες τις κούρσες αλλά δεν είχα 
σωστή επιλογή σε θέμα τακτικής. Εκεί 
που χρειάστηκα λίγη τύχη, δεν με βοή-
θησε ο καιρός. Όλα πήγαν ανάποδα. Πριν 
ξεκινήσουν οι αγώνες παραλίγο να είχα 

ποινή. Επίσης, σε ακόμη μία ολυμπιακή 
διοργάνωση είχα άκυρη κούρσα. Αυτό, δε 
μου συμβαίνει ούτε σε παγκόσμια ούτε σε 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έγινε σε 
Ολυμπιακούς» τονίζει, ενώ όταν τον ρωτάμε 
εάν θα συνεχίσει μας λέει: «Δεν έχω ιδέα τι 
θα κάνω. Αυτή τη χρονιά θα ξεκουραστώ 
και ύστερα θα πάρω τις αποφάσεις μου. 
Σκέπτομαι να αλλάξω κατηγορία.»

Η εμπειρία ήταν η πρωταγωνίστρια στα Λέι-
ζερ Ράντιαλ, στη διοργάνωση του Λονδίνου. 
Η Άννα Αγραφιώτη πήρε για πρώτη φορά 
μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες ήρθε 33η και 
πιστεύει ότι η εμπειρία σε συνδυασμό με την 
καλή προετοιμασία έδωσαν τα μετάλλια. 

Στην πρώτη θέση του βάθρου ανέβηκε 
η Κινέζα Λίγια Σου, στη δεύτερη η Μαρίτ 
Μπουβμέεστερ από την Ολλανδία και στην 3η 
η Εβι Φαν Ακερ από το Βέλγιο. «Το αποτέ-
λεσμα ήταν αξιοκρατικό. Η Ολυμπιονίκης 
είναι δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια 
ενώ η 2η και η 3η επίσης θεωρούνται 
από τις κορυφαίες του κόσμου. Έτσι, τα 
αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν 
έκπληξη. Η εμπειρία έπαιξε βασικό ρόλο. 
Αυτό φάνηκε και στην περίπτωση της Ιρ-
λανδής Ανα Λάιβ Μέρφι. Η ιστιοπλόος είχε 
πολύ καλά πλασαρίσματα αλλά ήταν άπειρη 
και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα διότι δεν 
κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα». 

- Ποιες ήταν οι δικές σου εμπειρίες από 
αυτή τη διοργάνωση; 

Ήταν η πρώτη φορά που αγωνίζομαι σε Ολυ-
μπιακούς και έτσι δεν έχω μέτρο σύγκρισης. 
Πιστεύω, όμως, ότι η διοργάνωση ήταν 
τέλεια. Προσωπικά προσπάθησα να την δω 
σαν έναν αγώνα όπως όλους τους άλλους. 
Αυτή ήταν η τακτική μου. Στην πραγματικότη-
τα υπήρχαν πολλές διαφορές. Εκεί ήμασταν 
οι καλύτερες από τις χώρες που πήραν τις 
προκρίσεις. Το επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υψηλό 
και φάνηκε στην εμπειρία που είχαν οι 
υπόλοιπες. Η εμπειρία σε συνδυασμό με την 
σωστή προετοιμασία έφερε τα μετάλλια. Στο 

Γουέιμουθ, είχαμε το δικό μας ολυμπιακό 
χωριό, το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό 
από αυτό του Λονδίνου. Τα σπίτια ήταν δίπα-
τα και η ατμόσφαιρα, θα έλεγα, οικογενεια-
κή. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. 

- Πως ήταν ο στίβος και οι ιστιοδρομίες 
στη δική σου κατηγορία; 

Δεν είχα ξαναπάει αλλά από αυτά που μου 
είπαν οι συναθλήτριές μου, παρόλο που 
έβγαλε αέρα, αυτός δεν είχε σχέση με τον 
αέρα που φυσάει συνήθως στην περιοχή. 
Άλλες φορές ο αέρας είναι πολύ δυνατός. 
Μπορώ να πω ότι είχε έναν αέρα που 
μπορούσες να «ταξιδέψεις». Ευτυχώς δεν 
υπήρχε κύμα. Καθημερινά τρέχαμε σε δια-
φορετικούς στίβους και αυτό ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολο. Επίσης, οι κούρσες διεξάγονταν 
σε διαφορετικές ώρες. 

- Πλασαρίστηκες στην 33η θέση. Είσαι 
ευχαριστημένη; 

Όταν πήγα στους αγώνες δεν είχα κάποιο 
νούμερο στο μυαλό μου. Για την προετοι-
μασία που είχα κάνει και για την εμπει-
ρία μου, το όλο εγχείρημα ήταν αρκετά 
δύσκολο. Δεν πήγαινε παρακάτω. Έκανα, 
βέβαια, κάποια λάθη αλλά αισθανόμουν ότι 
το σκάφος είχε ταχύτητα, οπότε δεν μπορώ 
να πω ότι έφταιγε αυτό. 

- Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον; 

Το 2013 έχουμε τους Μεσογειακούς Αγώ-
νες. Θα ήθελα να τρέξω σε αυτούς αλλά ακό-
μη δεν έχω συζητήσει τίποτα. Τα πάντα είναι 
ρευστά. Πρωταρχικός μου στόχος είναι να 
τελειώσω τη σχολή μου (ΤΕΦΑΑ) ώστε να εί-

μαι πιο ελεύθερη. Σε ότι αφορά τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του Ρίο, δεν το έχω σκεφτεί. 
Μου αρέσει να κάνω σχέδια που αφορούν 
μόνο το κοντινό μέλλον. Εάν αποφασίσω να 
πάω στη Βραζιλία, θα ήθελα να κάνω μία 
κατάλληλη προετοιμασία με πολλούς αγώνες 
στο εξωτερικό. Δεν θα πήγαινα για την απλή 
συμμετοχή. Εάν δεν υπάρχει στόχος δεν 
υπάρχει λόγος να κάνω το ταξίδι. 

- Πως κρίνεις τη συμμετοχή της ελληνικής 
ιστιοπλοϊκής ομάδας στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου; 

Θεωρώ ότι κάποιοι από τους αθλητές μας 
είχαν αρκετές ατυχίες. Εάν δεν υπήρχαν 
αυτές θα μπορούσαν να είχαν καλύτερα 
πλασαρίσματα. Όλοι είπαν ότι δεν έγινε 
η κατάλληλη προετοιμασία και έτσι ήταν 
δύσκολα τα πράγματα. Οι ξένοι ιστιοπλό-
οι είναι επαγγελματίες και ασχολούνται 
αποκλειστικά με αυτό. Στην Ελλάδα, τα 
παιδιά προσπάθησαν αλλά δεν μπορούσαν 
να ασχοληθούν μόνο με τους Αγώνες. Με 
αυτά τα δεδομένα, πιστεύω ότι οι περισσό-
τεροι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. 
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49er: «Απέχουμε πολύ από τους κορυφαίους»
Ένας τραυματισμός και ο δυνατός αέρας στέ-
ρησαν από το ελληνικό πλήρωμα των 49er 
μία καλύτερη θέση. Οι Διονύσης Δήμου 
και Μιχάλης Πατενιώτης τερμάτισαν στην 
τελευταία θέση της κλάσης τους (20οι). 
Στην πρώτη θέση του βάθρου ανέβηκαν οι 
Αυστραλοί, Νέιθαν Aουτεριντζ - Αϊεν Τζένσεν 
ενώ δεύτεροι ήρθαν οι Μπούρλινγκ - Τιούκε 
από τη Νέα Ζηλανδία και τρίτοι οι Νόρεγκαρ - 
Λάνγκ από τη Δανία. 

«Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
ήταν κάτι ξεχωριστό και μοναδικό που ήθε-
λα να το ζήσω. Από εκεί και πέρα, ο καιρός 
δεν μας βοήθησε. Εμείς θέλαμε μέτριο αέρα 

που δεν είχαμε ποτέ. Όλο το πρωτάθλημα 
έγινε με δυνατούς. Λίγες εβδομάδες πριν 
από τους Ολυμπιακούς, ο Μιχάλης έπαθε 
μία μετατόπιση στη σπονδυλική στήλη και 
όταν φυσούσε πολύ αέρας που χρειαζόταν 
περισσότερη δύναμη, δεν μπορούσαμε 
να κάνουμε τίποτα», λέει στον "Ιστιοπλοϊκό 
Κόσμό" ο Διονύσης Δήμου ενώ ο Μιχάλης 
Πατενιώτης προσθέτει: «Κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας αντιμετώπισα αυτό το 
πρόβλημα με τη μέση μου. Έκανα συνεχώς 
φυσικοθεραπείες ενώ είχα και φυσικοθε-
ραπευτή μαζί μου. Εκεί βγήκε και ένας άλ-
λος παλιός μου τραυματισμός. Κατά τα άλλα 
βρεθήκαμε εντελώς απροετοίμαστοι. Τα 
υλικά, τα πήραμε μόλις μία εβδομάδα πριν 
από τους αγώνες. Έτσι, σε συνδυασμό με 
τους δυνατούς ανέμους που δεν μας ευνο-
ούν, βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Η συμμε-
τοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί 
το όνειρο κάθε αθλητή. Εμείς πήραμε αυτά 
που έπρεπε να πάρουμε και είμαστε, πλέον, 
περισσότερο προετοιμασμένοι». 

- Πώς ήταν οι Αγώνες; 

Ως διοργάνωση ήταν πολύ καλή. Βοήθησε 

και ο καιρός για να διεξαχθούν οι κούρσες. 
Όλα έγιναν, όπως έπρεπε να γίνουν. Όπως 
ήταν προγραμματισμένα. 

- Πως κρίνετε τους αντιπάλους σας αλλά 
και τη δική σας εμφάνιση; 

Από την αρχή ξέραμε ότι δεν θα διεκ-
δικούσαμε μετάλλιο. Θέλαμε όμως να 
πετύχουμε μία καλύτερη εμφάνιση. Αυτό 
δεν το καταφέραμε εξαιτίας των προβλη-
μάτων αλλά και του καιρού. Οι Αυστραλοί, 
τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά πρώτοι. 
Νίκησαν με άνεση. Πρόκειται για πολύ 
καλούς ιστιοπλόους. 

- Πόσο απέχουμε εμείς από αυτό; 

Απέχουμε πάρα πολύ. Είναι και θέμα δου-
λειάς. Αυτοί είναι επαγγελματίες. Ασχολού-
νται με αυτό. Κουβεντιάζαμε με κάποιους 
παλιούς Έλληνες ιστιοπλόους και μας έλεγαν 
ότι νικούσαν έχοντας ελάχιστα μέσα στη 
διάθεσή τους. Ναι, αλλά τότε και οι ξένοι 
αγωνίζονταν με ανάλογες συνθήκες. Τώρα τα 
πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Αυτή τη φορά, 
σε ότι αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, εξαι-
τίας της οικονομικής κρίσης, η προετοιμασία 
δεν ήταν η κατάλληλη για όλους μας.

Έλαμψε το 'αστέρι' του Μπεν Εϊνσλι
Σε... παράσταση για έναν ρόλο, εξελίχθη-
καν οι ιστιοδρομίες στα Φινν. Ο κορυφαίος 
της κατηγορίας, ο Μπεν Εινσλι αγωνίστηκε 
εντός έδρας και στη 'δική' του σκηνή είχε τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο, το οποίο είναι το 4ο σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες καθώς έχει πάρει και πρωτιά στα 
Λέιζερ, στο Σίδνεϊ. Το ασημένιο μετάλλιο φό-
ρεσε στο στήθος ο Χογκ - Κρίστενσεν (Δανία) 
και το χάλκινο ο Γάλλος Λόμπερ. Τη χώρα μας 
στα Φινν εκπροσώπησε ο Γιάννης Μιτάκης. Ο 
ιστιοπλόος μας ήρθε 14ος ενώ ένα καλύτερο 
πλασάρισμα ήταν μέσα στις δυνατότητές του. 

«Θα μπορούσα να πάω καλύτερα. Είχα αρ-
κετά καλύτερα πλασαρίσματα αλλά δεν τα 
κατάφερα. Μία θέση μέσα στη δεκάδα ήταν 
εφικτή για εμένα αλλά δεν ήρθε. Δεν πει-
ράζει στην επόμενη διοργάνωση όπου θα 
έχω και περισσότερες εμπειρίες», δήλωσε 
ο πρωταθλητής μας στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" 
ενώ όταν τον ρωτήσαμε τι σχεδιάζει για το 
μέλλον απάντησε: «Πιστεύω ότι μπορώ 
να πάρω μέρος σε ακόμη μία ολυμπιακή δι-
οργάνωση. Βασική προϋπόθεση είναι πως 
θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ελλάδα σε 
ότι αφορά τον αθλητισμό». 

- Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου; 

Ηταν κάτι το διαφορετικό. Οι αγώνες με 
εντυπωσίασαν. Μου άρεσε η όλη διορ-
γάνωση. Μπορώ να τη χαρακτηρίσω 
εκπληκτική. Ανάλογη δεν συναντάς στα 
παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήμα-
τα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Στα αρνητικά θα 
μπορούσα να βάλω το θέμα της μεγάλης 
ασφάλειας. Σε κάθε σημείο της μαρίνας 
γίνονταν έλεγχοι. Εάν όμως δούμε αυτό το 
θέμα από μία άλλη σκοπιά δεν ήταν τόσο 
αρνητικό καθώς ότι γινόταν, γινόταν για τη 
δική μας την ασφάλεια. 

- Πως ήταν ο στίβος; 

Μπορώ να πω ότι ήταν ακριβώς όπως 
τον περιμέναμε. Ήταν δύσκολος. Υπήρχε 
αρκετός αέρας και ρεύμα. Ευτυχώς, κατά τη 
διάρκεια των ιστιοδρομιών, δεν έβρεξε. 

- Αγωνίστηκες μαζί με τον Μπεν Εΐνσλι. 
Ποια είναι η άποψή σου για αυτόν; Πως 
είδες την προσπάθειά του; 

Πρόκειται για μεγάλο αθλητή. Αυτό δεν 
χρειάζεται να το πω εγώ. Οι διακρίσεις του 
το αποδεικνύουν περίτρανα. Φυσικά άξιζε το 
χρυσό μετάλλιο. Με τον τρόπο που αγωνί-
στηκε έδειξε ότι εκτός από καλός ιστιοπλόος 

ξέρει να χαράσει και σωστή στρατηγική. Τα 
πάντα κρίθηκαν στην τελευταία κούρσα, πριν 
από την ιστιοδρομία των μεταλλίων. Κατάφε-
ρε να αφήσει πίσω τους αντιπάλους του και 
να μπει με διαφορά στον αγώνα για το χρυσό 
μετάλλιο. Συζητήσαμε για το εάν θα συνεχίσει 
στην κλάση και απ́  ότι άφησε να εννοηθεί 
σκέπτεται να πάει στα Σταρ, εάν μείνουν στο 
ολυμπιακό πρόγραμμα. Διαφορετικά μπορεί 
και να σταματήσει από την ολυμπιακή ιστιο-
δρομία. Τώρα θα ασχοληθεί με το "Αμέρικαν 
Καπ", όπου έχει φτιάξει μία δική του ομάδα. 

- Εσένα ποια είναι τα σχέδιά σου για το 
άμεσο μέλλον; 

Θα αγωνιστώ στο Βαλκανικό πρωτάθλημα 
και ύστερα ενδέχεται να πάρω μέρος σε 
έναν αγώνα Ματς Ρέισινγκ με την ομάδα 
του Στρατή Ανδρεάδη. Ύστερα θα ξεκου-
ραστώ και από την καινούρια χρονιά θα 
αρχίσω προπονήσεις για τις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις του 2013. 
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Παπαθανασίου: Δεν σταματάω
Ο Αιμίλιος Παπαθανασίου είναι από τους 
εμπειρότερους Έλληνες ιστιοπλόους που 
πήραν μέρος στη διοργάνωση. Τα τελευταία 
χρόνια ασχολείται με τα "Σταρ" ενώ με τον 
παρτενέρ του Αντώνη Τσότρα, κάνουν 
ιστιοπλοΐα ελάχιστους μήνες μαζί. Αυτό δεν 
του επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο 
από την 14η θέση. 

Πρωταγωνιστές ήταν οι Σουηδοί Φρέντρικ 
Λόοφ και Μαξ Σαλμίνεν με δεύτερους τους 
Αγγλους Πέρσι και Σίμπσον και τρίτους τους 
Βραζιλιάνους, Σκέιντ και Πράντα. 

- Αιμίλιε στην ελληνική ιστιοπλοϊκή 
αποστολή, ήσουν ο εμπειρότερος. Πως 
κρίνεις τους αγώνες; 

Ως διοργάνωση, από ιστιοπλοϊκής 
πλευράς, πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη 
που έχω πάρει μέρος. Όλα ήταν σωστά 
μελετημένα. Ο στίβος υπήρξε άψογος, οι 
γλίστρες, όλα. Τώρα σε ότι αφορά τους 
υπόλοιπους τομείς, ήταν η χειρότερη 
διοργάνωση που έχω τρέξει. Και σε ότι 
αφορά τα καταλύματα και σε ότι αφορά το 
φαγητό. Μέναμε 11 άτομα σε ένα σπίτι, 
όπου υπήρχαν μόνο τρεις τουαλέτες. Στο 
φαγητό υπήρξαν ακόμα και τρεις ημέρες 
που δεν υπήρχε μοσχάρι η κοτόπουλο, 
παρά μόνο χοιρινό. Εγώ δεν μπορώ να 
παίρνω σκόνες για να αναπληρώσω την 
πρωτεΐνη που χρειάζομαι και έτσι, αρκετές 
φορές, αναγκάστηκα να φάω έξω. Οι 
άνθρωποι ήταν φιλικοί, ευγενικοί και 
προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι 
έκαναν οικονομίες σε όλους τους τομείς. 
Ακόμα και τα κρεβάτια ήταν απαράδεκτα. 
Ήταν στενά και κοντά. 

- Η 14η θέση δεν αντικατοπτρίζει τις 
ιστιοπλοϊκές σου ικανότητες. Τι έφταιξε; 

Από την αρχή ξέραμε ότι εάν υπάρχει 
αέρας δεν θα μπορούσαμε να 
αντεπεξέλθουμε. ο Αντώνης ζύγιζε 
μόνο 91 κιλά. Η πρώτη ημέρα κύλησε 
ικανοποιητικά. Όταν όμως πήγαμε στον 
άλλο στίβο που είχε αέρα, κύμα και 
δυνατά ρεύματα, γνωρίζαμε ότι θα έχουμε 
πρόβλημα. Ήμασταν μαζί μόνο έξι μήνες. 
Άλλα 'ζευγάρια' έτρεχαν οκτώ ή και 12 
χρόνια μαζί. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο. 
Από την αρχή πίστευα ότι μπορώ να τα 
καταφέρω με βάση την εμπειρία μου. 
Τελικά δεν έφτανε. Όταν βγήκαμε στον 
εξωτερικό στίβο, έπρεπε να έχουμε πολύ 
καλή ταχύτητα. Πίεσα στην εκκίνηση, είχα 
και άκυρες για τις οποίες δεν νιώθω ότι 
αδικήθηκα. Πίεσα το σκάφος στα όριά 

του. Στα όρτσα δεν είχα την πολυτέλεια να 
αντεπεξέλθω. Ο Αντώνης κάνει μόνο τρία 
χρόνια ιστιοπλοΐα και ήταν ο μικρότερος 
στην κατηγορία. Έκανε ότι μπορούσε. 
Δυστυχώς δεν κατάφερε να ανεβάσει τα 
κιλά του.

 -Πως κρίνεις την ελληνική παρουσία στη 
διοργάνωση; 

Ήταν η πρώτη φορά, ύστερα από αρκετά 
χρόνια, που επιστρέψαμε χωρίς μετάλλιο... 
Ναι αλλά ήταν και η πρώτη φορά που η 
χώρα βιώνει μία τόσο μεγάλη οικονομική 
κρίση. Θεωρώ ότι, δεδομένων των 
αναλογιών, η παρουσία μας ήταν πολύ 

καλή. Πλασαριστήκαμε στην 7η θέση 
ως χώρα. Αυτό ήταν αρκετά σημαντικό. 
Δεν υπήρξε, εξαιτίας των οικονομικών 
προβλημάτων, η κατάλληλη προετοιμασία. 
Στα άλλα αθλήματα, η μείωση των 
χρημάτων έπαιξε μικρό ρόλο. Σε εμάς, 
τον μέγιστο, γιατί έχουμε τον εξοπλισμό, 
ο οποίος κοστίζει αρκετά χρήματα και 
είναι δικός μας. Από την άλλη πλευρά, 
δεν υπήρξε η δυνατότητα να κάνουμε 
μελέτες των καιρικών φαινομένων ώστε 
να δούμε και πως θα τα αντιμετωπίσουμε. 
Άλλες ομάδες είχαν μαζί τους ακόμα και 
ωκεανογράφους. Εμείς δεν είχαμε τέτοιες 
δυνατότητες και προσπαθήσαμε μόνοι 
μας. Θεωρώ ότι η ελληνική ιστιοπλοΐα 
ήταν παρούσα σε ακόμη μία ολυμπιακή 
διοργάνωση, με αξιοπρέπεια. Πήραμε 

τόσες προκρίσεις, αυτό ήταν σημαντικό. Η 
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έκανε 
τα πάντα για να μας βοηθήσει, με βάση τις 
οικονομικές της δυνατότητες. 

- Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον; 

Όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση που 
θα πάρει η παγκόσμια ομοσπονδία, τον 
Νοέμβριο, σχετικά με την παραμονή των 
Σταρ στο ολυμπιακό πρόγραμμα. Δεν θέλω 
να σταματήσω την ιστιοπλοΐα. Βέβαια, 
θα εξαρτηθεί και από τις αποφάσεις 
που θα πάρει η Πολιτεία, σε ότι αφορά 
τον αθλητισμό. Εάν δω ότι το κράτος 
επιθυμεί να αφήσει τον αθλητισμό, όπως 

είχαν πράξει τα τελευταία χρόνια με την 
κατάργηση του υφυπουργείου Αθλητισμού, 
θα πράξω διαφορετικά. Μερίδιο ευθύνης 
βέβαια έχει και η παλαιότερη κυβέρνηση, 
η οποία, με στόχο να πατάξει το ντόπινγκ, 
κατήργησε τα προνόμια. Δεν υπήρξε 
καμία πάταξη του ντόπινγκ. Ο μόνος που 
χτυπήθηκε ήταν ο αθλητισμός. Κατάφεραν 
να τον καταστρέψουν. Οπότε όλα θα 
εξαρτηθούν από την απόφαση της ISAF και 
από τη στάση της Πολιτείας. 

- Εάν βγει το Σταρ από το ολυμπιακό 
πρόγραμμα, θα σκεπτόσουν να 
επιστρέψεις στα Φινν; 

Γιατί όχι; 
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ολυμπιακοί αγώνες - λονδίνο 2012

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ CLUB ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

«Τραγουδούσα τον εθνικό μας ύμνο στο βάθρο»

Ιστορία έγραψε ο Παύλος Κοντίδης στους 
30ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο 22χρονος 
ιστιοπλόος των Λέιζερ, ήρθε δεύτερος, και 
χάρισε στην Κύπρο το πρώτο της ολυμπια-
κό μετάλλιο. Μάλιστα, 'φλέρταρε' και με την 
πρώτη θέση του βάθρου αλλά, όπως λέει ο 
ίδιος στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" δεν το πίστε-
ψε όσο έπρεπε. 

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστραλός 
Τομ Σλίνγκσμπι και ο χάλκινο ο Σουηδός, 
Ράσμους Μίργκρεν. Ο Βαγγέλης Χειμώνας 
ήταν 26ος στην τελική κατάταξη. 

- Παύλο εκπροσώπησες με τον καλύτερο 
τρόπο την κυπριακή ιστιοπλοΐα και παρα-
λίγο να ακούγαμε τον εθνικό μας ύμνο... 

Οταν ήμουν στο βάθρο, τον τραγουδούσα. 

-Τι έφταιξε και έχασες την πρώτη θέση, 
παρ' όλο που είχες καλά πλασαρίσματα; 

Από την αρχή είχα βάλει στόχο ένα με-
τάλλιο και το κατέκτησα. Εάν πίστευα ότι 
μπορώ να πάρω το χρυσό, θα το πετύχαι-
να. Πίστεψα ότι έχω τις δυνατότητες να 
ανεβώ στο πρώτο σκαλί του βάθρου μόνο 
μετά τις δύο πρωτιές που έφερα. Ήταν, 
όμως, ήδη αργά. Ο Αυστραλός πίστευε 
ότι θα νικήσει, τουλάχιστον, τα τελευταία 
τρία χρόνια. Σε όσους αγώνες είχε πάρει 
μέρος ήταν αήττητος και, ιδιαίτερα, στα 
νερά του Γουέιμουθ. Ήταν φαβορί και στη 
διοργάνωση της Κίνας αλλά τότε δεν τα 
κατάφερε ενώ αυτή τη φορά, ετοιμάστηκε 
περισσότερο προσεκτικά. Την ώρα που 
εμείς ανεβάζαμε επίπεδο για να βρεθούμε 
μέσα στα μετάλλια, αυτός ανέβαζε επίπεδο 
για να κατακτήσει το χρυσό. 

-Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε 
πολλά για εσένα. Θα μας πεις 
πως βρέθηκε στην ιστιοπλοΐα; 

Άρχισα να ασχολούμαι με την 
ιστιοπλοΐα από τότε που ήμουν 
εννέα ετών με τα όπτιμιστ. 
Λόγω σωματικής ανάπτυ-
ξης, στα 12 πήγα στα Λέιζερ 
και από τα 15 ασχολούμαι 
συστηματικά με το άθλημα. 
Έχω κατακτήσει δύο χρυσά 
σε παγκόσμια πρωταθλήματα 
νέων (2007, 2008), το χάλκι-
νο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα του 2009 και την 5η θέση 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

ανδρών του 2010, όπου ήμουν πρώτος 
στους κάτω των 21 ετών. 

-Η κλάση των Λέιζερ θεωρείται από τις 
πιο δύσκολες για μία διάκριση. περίμενες 
ότι θα φτάσεις στο ολυμπιακό μετάλλιο; 

Το Λέιζερ είναι από τα πιο φθηνά σκάφη 
και γι’ αυτό έχει τις περισσότερες συμμε-
τοχές. Περίμενα ότι θα βρισκόμουν στο 
βάθρο. Ήμουν έτοιμος. Είχα προετοιμαστεί 
κατάλληλα και γί  αυτόν τον αέρα αλλά και 
για άλλες καιρικές συνθήκες που πιθανόν 
να συναντούσα. Δούλεψα πολύ σκληρά. 
Μπορεί, την τελευταία χρονιά να μην είχα 
επιτυχίες σε μεγάλες διοργανώσεις αλλά 
αυτό είχε σχέση με την προετοιμασία μου. 
Δούλευα και ήμουν κουρασμένος στους 
αγώνες. Είχα βασικό στόχο τους Ολυμπι-
ακούς. Το πίστεψα από την πρώτη στιγμή 
ότι έχω τις δυνατότητες για να πάρω ένα 
μετάλλιο. 

- Η ηλικία σου επιτρέπει να πάρεις μέρος 

σε πολλές διοργανώσεις... 

Σίγουρα θα συνεχίσω. Προτεραιότητά 
μου, όμως, τώρα είναι να τελειώσω τις 
σπουδές μου. Σπουδάζω ναυπηγός στην 
Αγγλία. Θα τελειώσω και, παράλληλα, θα 
προπονούμαι. Όμως ολοκληρωτικά θα 
αφιερωθώ στην ιστιοπλοΐα όταν τελειώσω 
τις σπουδές. Τότε θα δούμε και για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. 

-Όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες της 
Κύπρου έσπευσαν να σε συγχαρούν και 
να σου προσφέρουν εισιτήρια διαρκείας. 
Κάτι αντίστοιχο δεν έχουμε δει να γίνεται 
ποτέ στην Ελλάδα. Έχεις κάποια σχέση με 
το ποδόσφαιρο; 

Όχι, δεν έχω καμιά σχέση. Μου αρέσει, βέ-
βαια, να βλέπω και χαίρομαι όταν οι κυπρι-
ακές ομάδες πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη. 
Υποστηρίζω όλες τις ομάδες μας. Επίσης, 
μ’ αρέσει να βλέπω να αγωνίζονται κύπριοι 
ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι ο κύπριος 
ποδοσφαιριστής έχει λίγο παραμεληθεί και 
οι παράγοντες βασίζονται σε ξένους. 
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Η ελληνική κωπηλασία σημαιοφόρος των 
επιτυχιών στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου

Η Ελλάδα ξέρει να τραβάει καλό κουπί κι αυτό το 
απέδειξε περίτρανα και στους 30ους Ολυμπιακούς 
αγώνες του Λονδίνου. Τέσσερα πληρώματα έλαβαν 
μέρος στην Ολυμπιακή ρεγκάτα του Ίτον και ο απο-
λογισμός για τα κουπιά μας ήταν κάτι παραπάνω 
απο ικανοποιητικός. 

Ένα χάλκινο μετάλλιο, μια 4η θέση, μια 8η και μια 9η. Τα δυο απο 
τα τέσσερα πληρώματα πέρασαν στον τελικό, το ένα ανέβηκε στο 
βάθρο χάνοντας για εκατοστά το ασημένιο, το άλλο διεκδίκησε ως το 
τέλος μια θέση στο βάθρο ενώ τα άλλα δυο μπήκαν στα δέκα καλύτε-
ρα σκάφη του κόσμου αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κωπηλασία έχει 
βάθος. 

Έχει όμως και συνέχεια και συνέπεια αφού χαρίζει στην Ελλάδα ένα 
Ολυμπιακό μετάλλιο για τρίτη συνεχόμενη φορά. Μετά το χάλκινο του 
Βασίλη Πολύμερου και του Νίκου Σκιαθίτη το 2004 στην Αθήνα 
, το ασημένιο με τον Βασίλη Πολύμερο και πάλι και τον Δημήτρη 
Μούγιο στο Πεκίνο ήρθε και η γυναικεία πινελιά από την Αλε-
ξάνδρα Τσιάβου και τη Χριστίνα Γιαζιτζίδου να ομορφύνει ακόμη 
περισσότερο το κάδρο του αθλήματος στην Ελλάδα. 

Τα δυο κορίτσια απο την Ηγουμενίτσα και την Καστοριά αντίστοιχα 
επιβεβαίωσαν τις πιθανότητες που τις ήθελαν φαβορί για μια θέση 
στο βάθρο και έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα με λίγη 

κωπηλασία Κείμενα & φωτογραφίες: Νίκος Γκομώλης
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Η τελική κατάταξη:

Μεγάλη Βρετανία (Χόσκινγκ, Κόουπλαντ) 
7:09.30

Κίνα (Ξο, Χουάνγκ) 7:11.93

εΛΛΑΔΑ (Γιαζιτζίδου, Τσιάβου) 7:12.09

Δανία (Τόμσεν, Ρασμούσεν) 7:15.53

Αυστραλία (Ουάτσον, Έβερι-Χολ) 7:20.68

Γερμανία (Μούλερ/Νόσκε) 7:22.18

τύχη θα μπορούσαν να είχαν κρεμάσει στον λαιμό τους και το ασημέ-
νιο μετάλλιο που κέρδισαν τελικά οι Κινέζες αντίπαλοί τους πάνω στον 
τερματισμό. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Βρετανίδες έχοντας την 
εντυπωσιακή συμπαράσταση των 30.000 και πλέον συμπατριωτών 
τους που γέμιζαν ασφυκτικά κάθε μέρα όλα τα σημεία του Ολυμπιακού 
Κωπηλατοδρομίου του Ίτον όπου έγιναν οι αγώνες. 

«Δεν θα μπορούσα να έχω ονειρευτεί τίποτα λιγότερο από ένα Ολυ-
μπιακό μετάλλιο. Όταν πετυχαίνεις πάνω από 90% το στόχο σου 
και μηδενίζει το κοντέρ... δεν ξέρεις πως νιώθεις. Προσπαθώ να 
συνειδητοποιήσω τι πετύχαμε. Το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε μας 
και σε όσους χάρηκαν μαζί μας» δήλωσε η Αλεξάνδρα Τσιάβου.

«Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Το θέλαμε το μετάλλιο. Ελπίζω να 
έχουν μοιραστεί τη χαρά μας όλοι οι Έλληνες» συμπλήρωσε η 
Χριστίνα Γιαζιτζίδου.

Η Αλεξάνδρα Τσιάβου ανέτρεξε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Πεκίνου: «Και τις δύο φορές, τόσο στο Πεκίνο, όσο και στο Λονδίνο, 
αισθάνθηκα επιτυχημένη γι' αυτά που είχα θέσει ως στόχους. Στο Πεκίνο 
αισθάνθηκα πραγματικά Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ στο Λονδίνο δεν 
καταφέραμε να νιώσουμε τόσο πολύ το πνεύμα του Ολυμπισμού. Ίσως 
επειδή μέναμε μακριά από το Ολυμπιακό χωριό και αυτό μας έκανε να 
νιώθουμε λίγο απομακρυσμένα. Στο Πεκίνο, ίσως επειδή ήταν και η 
πρώτη φορά που συμμετείχα σε Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν πιο εν-
θουσιασμένη. Παρ' όλα αυτά το μετάλλιό μου, όμως έχει επάνω τη Θεά 
Νίκη και είμαι πολύ υπερήφανη γι' αυτό!»

Η 23χρονη αθλήτρια από την Καστοριά, Χριστίνα Γιαζιτζίδου, σχολίασε 
για το 'ταξίδι' της στη βάρκα με την Αλεξάνδρα Τσιάβου, μετά την παρ-
θενική συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες: «Με την Αλεξάνδρα 
από το 2009 που ξεκινήσαμε ν' αγωνιζόμαστε μαζί έχω τις καλύτερες 

αναμνήσεις. Ακόμη κι αν δεν συνεχίσουμε, ζήσαμε τόσο έντονες στιγμές 
που θα τις θυμάμαι όλη μου τη ζωή».

Το χάλκινο δίδυμο του Λονδίνου δεν σκέφτεται ακόμη τους επόμενους 
Ολυμπιακούς αγώνες στη Βραζιλία, το 2016 «Είναι νωρίς ακόμη να μιλή-
σουμε για τους Ολυμπιακούς του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο μεγάλος στόχος της 
τετραετίας έχει τελειώσει... όμως η χρονιά δεν έχει κλείσει. Έχουμε τώρα 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε της Ιταλίας, ενώ θ' αγωνιστώ στη 
Βουλγαρία και στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μη Ολυμπια-
κών αγωνισμάτων. Ακόμη δεν υπάρχει χρόνος για σκέψεις για το μέλλον».

Στο τέλος, η Αλεξάνδρα Τσιάβου δήλωσε: «Θέλω να πω συγχαρητήρια 
σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που ήταν μέλη της ελληνικής 
Ολυμπιακής ομάδας. Συγχαρητήρια και στον Ηλία Ηλιάδη που κατέκτη-
σε το χάλκινο στο τζούντο. Θέλαμε να τον συναντήσουμε, αλλά δεν τα 
καταφέραμε. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή συνέχεια».
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Τετράκωπος: Πάλεψε με τα θηρία 
Μια ανάσα από το βάθρο έφτασε η τετράκωπος άνευ των ανδρών 
για να κατακτήσει τελικά την 4η θέση. Οι Γιάννης Χρήστου, Γιώργος 
Τζιάλλας, Γιάννης Τσίλης και Στέργιος Παπαχρήστος αναδείχθηκαν 
Ολυμπιονίκες με το σπαθί τους κι έγιναν το πρώτο ελληνικό πλήρωμα 
στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων στις βαριές κατηγορίες που 
φτάνει σε τελικό και διεκδικεί μετάλλιο.

Όπως είπε και ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΚΟΦΝΣ Τζιάνι Ποστιλιόνε 
είναι σα να κέρδισαν το πλατινένιο μετάλλιο αφού οι μεγάλες δυνάμεις 
του αθλήματος, όπως η Βρετανία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ, οι τρεις 
ομάδες που κέρδισαν τα μετάλλια επέλεξαν τους κορυφαίους τους κω-
πηλάτες για να δημιουργήσουν τα πληρώματα αυτού του αγωνίσματος. 
Ενώ η Ελλάδα αγωνίστηκε με τους τέσσερις μοναδικούς που είχε: 

«Δείξαμε στον κόσμο ότι τα πάντα στη ζωή πρέπει να τα κατα-
φέρεις κάνοντας πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια όπως κάνουμε 
εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Οχτώ χρόνια συνεχούς και αδιάκοπης 
προπόνησης χρειάστηκαν για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα» 
είπε ο Γιάννης Τσίλης.

Ο Στέργιος Παπαχρήστος απο την πλευρά του τόνισε: «Καταρχήν 
είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες. Δείξαμε πως η χώρα 
μας ακόμη και σε δύσκολες στιγμές καταφέρνει να κρατά ψηλά τη 
σημαία, τον αθλητισμό και όλα τα ιδεώδη που γέννησε η Αρχαία 
Ελλάδα. Όταν φτάσαμε στο Λονδίνο ξέραμε πως είναι Ολυμπιακοί 
Αγώνες κι όχι ένας αγώνας μεταξύ φίλων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Το 
όνειρό μας ήταν να γίνουμε Ολυμπιονίκες και τελικά τα καταφέραμε. Εί-
μαι στενοχωρημένος μόνο για ένα λόγο... γιατί έχασα από ένα πλήρωμα 
που το περνάω (το χάλκινο πλήρωμα των ΗΠΑ). Σίγουρα θα ξανασυνα-
ντηθούμε και θα δείξουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Χάσαμε γιατί ένας 
άνθρωπος θέλησε να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες... μπίζνα. Άλλαξε 
τις διαδρομές τελευταία στιγμή και μας γύρισε όλη η τακτική μας. Το πα-
λέψαμε... και η 4η είναι μια πάρα πολύ καλή θέση για μας και μας δίνει 
δύναμη να συνεχίσουμε».

Ο έμπειρος της τετρακώπου, Γιάννης Χρήστου σχολίασε: «Στο Πεκίνο 
έχασα στο... τσακ τον τελικό (10ος στο σκιφ ανδρών), στο Λονδίνο 
χάσαμε στο... τσακ το μετάλλιο. Ελπίζω την επόμενη φορά να χάσουμε 
στο... τσακ το ρεκόρ: Να βγούμε πρώτοι και να χάσουμε στο τσακ το 
παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή η βάρκα έχει σίγουρα προοπτικές και μέλλον. 
Είμαστε πολύ μικροί σε ηλικία. Εγώ που είμαι ο μεγαλύτερος είμαι 
29. Έχουμε μέσα στη βάρκα 24χρονους και 25χρονους με όρεξη για 
δουλειά. Το θέμα είναι να συνεχίζονται να μας δίνονται τα απαραίτητα για 
να μας λυθούν τα χέρια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στην 
κωπηλασία και να μην έχουμε στο μυαλό μας βιοποριστικά προβλήματα 
και τέτοιου είδους ανησυχίες που θα μας αποσπούν από τον στόχο. 
Για να μπορέσουμε στην επόμενη Ολυμπιάδα να έχουμε περισσότερες 
επιτυχίες,» έδωσε την... είδηση ο Γιάννης Χρήστου ή τουλάχιστον την 
πρόθεση να συνεχίσει μαζί το πλήρωμα της τετρακώπου μέχρι το Ρίο 
ντε Τζανέιρο.

Ο Γιώργος Τζιάλλας μέσα από την εμπειρία του στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους Έλληνες: 
«Μέσα από κάθε δυσκολία ο καθένας πρέπει να βγει πιο δυνατός. Ό,τι 
δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Ας μη βρίσκουμε σαν δικαιο-
λογία την κρίση και όλες αυτές τις δυσκολίες, σκύβουμε κάτω το κεφάλι 
και αγωνιζόμαστε. Οι Έλληνες αγωνίζονται σας ήρωες πέφτουμε μέσα 
στη μάχη και αγωνιζόμαστε πάντα!» 

Η τελική κατάταξη:
1. Μεγάλη Βρετανία (Γκρέγκορι, Ριντ, Τζέιμς, Τριγκς) 6:03.97

2. Αυστραλία (Λόκγουντ, Τσάπμαν, Τζιν, Ντάνκλεϊ-Σμιθ) 6:05.19

3. ΗΠΑ (Ότσαλ, Ράμελ, Κόουκ, Γκολτ) 6:07.20

4. εΛΛΑΔΑ (Παπαχρήστος, Τσίλλης, Τζιάλλας και Χρήστου) 6:11.43

5. Ολλανδία (Χέντρικς, Μέιλινκ, Κναμπ, Φερσλούις) 6:14.78

6. Γερμανία (Χάουφε, Ζάιφερτ, Καόιφερ, Σμιντ) 6:16.37 

κωπηλασία
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Παν.Μαγδανής Λ.Κόνσολας  
Μπήκαν οι βάσεις για διάκριση στο Ριο
Τις βάσεις για να πρωταγωνιστήσουν στους Ολυμπιακούς αγώνες του 
Ριο το 2016 έβαλε το νεότερο ελληνικό πλήρωμα με τους Λευτέρη 
Κόνσολα και Παναγιώτη Μαγδανή. Οι δυο νεαροί κωπηλάτες μπορεί 
να μην κατάφερταν, λόγω της απειρίας τους να φτάσουν στον μεγάλο 
τελικό του διπλού σκιφ ελ βαρών έδειξαν όμως δείγματα του μεγά-
λου ταλέντου τους καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στον μικρό τελικό 
και την 8η στην τελική κατάταξη του αγωνίσματος στο Λονδίνο. 

Διατήρησαν έτσι την παράδοση που θέλει την Ελλάδα να βρίσκεται 
στα κορυφαία πληρώματα του κόσμου στο συγκεκριμένο αγώνισμα 
όπως έκαναν στο πρόσφατο παρελθόν ο Βασίλης Πολύμερος με τον 
Παναγιώτη Μηλιώτη αρχικά, τον Νίκο Σκιαθίτη στη συνέχεια και τον 
Δημήτρη Μουγιο το 2008. 

Ο Σαλαμίνιος Λευτέρης Κόνσολας τόνισε: «Ακόμη δεν μπορώ να 
πιστέψω πως είμαι Ολυμπιονίκης. Είναι τιμή μου που εκπροσώ-
πησα τη χώρα και έκανα όλη την Ελλάδα χαρούμενη. Πιστεύω στο 
Ρίο να καταφέρουμε να είμαστε στο βάθρο. Είμαστε λίγο στενο-
χωρημένοι που για λίγο χάσαμε την πρόκριση στον τελικό, αλλά 
είμαστε νέοι και έχουμε το μέλλον μπροστά μας.»

Ο Παναγιώτης Μαγδανής απο την ακριτική Λήμνο δήλωσε: «Αυτά 
τυχαίνουν στους Αγώνες. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι γιατί 
είναι οι πρώτοι μας Ολυμπιακοί Αγώνες. Στο Λονδίνο ήταν οι αρ-
γυροί του Πεκίνου Πολύμερος και Μούγιος. Μας είπαν ότι πρέπει 
να πιστέψουμε σ' αυτό που κάνουμε, πως είναι δύσκολο, πως οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι σαν τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
και Κύπελλα... αλλά κάτι ξεχωριστό. Μας είπαν πως πρέπει να 
συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι».

 

Η κατάταξη στον "μικρό τελικό" (θέσεις 7-12)
7. Ιταλία (Ρούτα, Λουίνι) 6:29.92

8. εΛΛΑΔΑ (Κόνσολας, Μαγδανής) 6:31.71

9. Νορβηγία (Μρουν, Στράντλι) 6:32.82

10. Κούβα (Σουάρες Μπάριος, Πέρες Αγκιλέρα) 6:34.96

11. Ουγγαρία (Χίρλινγκ, Βάργκα) 6:39.98

12. Ιαπωνία (Ούρα, Τακέντα) 6:48.27 



60 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας  
Ο αέρας τους πήρε το όνειρο

Τα τερτίπια του ανέμου δεν άφησαν τα δίδυμα αδέλφια Γκουντούλα να 
ξετυλίξουν το σπουδαίο ταλέντο τους, στερώντας τους την πρόκριση 
στο μεγάλο τελικό της δικώπου άνευ που ήταν και ο αρχικός στόχος 
του για την πρώτη τους συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες. Οι δυο 
πρωταθλητές απο τα Σέρβια Κοζάνης, έπεσαν σε πολύ κακή διαδρομή 
κατά τον κρίσιμο ημιτελικό με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να μπούν 
στην τριάδα που θα οδηγούσε στον τελικό. Σε άλλες εποχές η παρουσία 
τους ακόμη και σε μικρό τελικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεγάλη 
επιτυχία ωστόσο οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πολύ μεγαλύτερες 
βλέψεις απο την 9η θέση (3η στον μικρό τελικό) που κατέλαβαν. 

«Το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν ήταν το αναμενόμενο. Ειδικά και μετά τις 
νίκες των τελευταίων τεσσάρων ετών περιμέναμε και φανταζόμασταν 
κάτι πολύ καλύτερο. Ωστόσο αυτός είναι ο αθλητισμός. Κάποιες φορές 
πάνε φανταστικά από την αρχή... κάποιες φορές όπως την τελευταία τα 
πράγματα από την αρχή δεν πήγαν καθόλου καλά. Δηλαδή από τον προ-
κριματικό ο καιρός μας σακάτεψε, δεν μας βοήθησαν και οι διαδρομές. 
Ήταν αρκετά δύσκολο χωρίς να αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Μας 
μένει μια πικρία. Κρατάμε τη διαδρομή και τις εμπειρίες που μας χάρισε 
και τώρα θα δούμε για το μέλλον τι θα γίνει. Ηλικιακά προλαβαίνουμε 
για άλλες δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς. Το θέμα είναι το μυαλό πως 
θ' αντέξει. Το σώμα αντέχει. Όταν τα δίνεις όλα για ένα όνειρο που το 
κάνεις από το πάθος σου... για να κάνεις το επόμενο βήμα χρειάζεται και 
άλλα εκτός από τον προσωπικό στόχο.» είπε ο Νίκος Γκουντούλας. 

Ο δίδυμος αδελφός τους Απόστολος Γκουντούλας παραδέχτηκε: 
«Η 9η θέση που καταλάβαμε είναι η πιο τρανή απόδειξη πως στον 
πρωταθλητισμό δεν υπογράφεις κανένα συμβόλαιο για να σε περιμένει 
το μετάλλιο στον τερματισμό. Κι εμείς περιμέναμε κάτι πολύ παραπάνω... 
ειδικά φέτος όλα πήγαιναν άψογα... αλλά κάποιες λεπτομέρειες ίσως δεν 
έγινε καλή διατήρηση δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες, πράγμα που δεν 
μας άφησε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Το δυνατό μας σημείο 
είναι η τεχνική όχι η δύναμη οπότε με μια παραπάνω κούραση αν δεν 
μας βγει η τεχνική έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήρθε και ο καιρός... 

με πολύ δυνατούς ανέμους. Κάναμε μισό λεπτό παραπάνω την κούρσα 
που κάνουμε συνήθως... πόσο ν' αντέξουμε. Μας πόνεσε... αλλά δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.»

«Ηλικιακά είμαστε στην αρχή μεγάλων επιδόσεων. Δυστυχώς δεν μπο-
ρώ ν' απαντήσω ακόμη αν θα είμαι στο Ρίο. Υπάρχουν πολλοί παράγο-
ντες που πρέπει να ρυθμίσουμε... με τη ζωή μας και την επαγγελματική 
μας αποκατάσταση. Δεν θα ήθελα με τίποτα να ξυπνήσω μετά το Ρίο... 
33 χρονών και να πω ήμουν μόνο κωπηλάτης... τώρα τι κάνω;»

κωπηλασία
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Σε εφαρμογή το πρόγραμμα “Keep rowing Greece” 
Το πρόγραμμα "Keep Rowing Greece" που έχει απώ-
τερο στόχο τη στήριξη και ενίσχυση της Εθνικής 
ομάδας κωπηλασίας ως τους Ολυμπιακούς αγώνες 
του Ρίο ντε Τζανέιρο παρουσίασαν ο πρόεδρος της 
ΕΚΟΦΝΣ Γιάννης Καρράς και η πρέσβειρα της ελλη-
νικής κωπηλασίας στη Μεγάλη Βρετανία κ. Χρυσάνθη 
Λαιμού μια μέρα μετά το τέλος του προγράμματος των 
αγώνων στο Λονδίνο .

Δεκάδες ομογενείς που ζουν στη Βρετανία, ξένοι και Έλληνες δημο-
σιογράφοι μέλη του ελληνικού αρχηγείου της Ολυμπιακής ομάδας με 
επι κεφαλής τον πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο και τον αρχηγό της 
αποστολής Ισίδωρο Κούβελο έδωσαν το παρών στο Ελληνικό Σπίτι 
στο Λονδίνο. Ξεχώρισαν βέβαια η παρουσία σύσσωμης της Ολυμπι-
ακής κωπηλατικής ομάδας, του Έλληνα πρέσβη στο Λονδινο και βέ-
βαια του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγ. Βρετανίας Γρηγόριου. 

Βασικός στόχος του εν λόγω φιλόδοξου προγράμματος, που τελεί 
υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, είναι η προσέλκυση ιδιωτών χορηγών, οι 
οποίοι θα συμπληρώσουν τη χρηματοδότηση της Πολιτείας. Οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να χορηγήσουν την Ομοσπονδία, ένα πλήρωμα 
ή κάποια διεθνή διοργάνωση που μπορεί να φιλοξενηθεί στη χώρα μας, 
μετατρέποντας την Ελλάδα σε διεθνή κωπηλατικό προορισμό. 

Στην πρώτη γραμμή αυτής της καμπάνιας θα βρεθούν δεκάδες Ελληνες 
κωπηλάτες, νυν και πρώην πρωταθλητές, από 14 πόλεις της χώρας που 
διαθέτουν υποδομές για να καλλιεργήσουν το άθλημα.

«Η ομοσπονδία παίρνει από το κράτος από το 2004 και μετά σταθερά 1.3 
εκ. ευρώ το χρόνο. Αυτά δεν φτάνουν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες. 
Αν στα ταμεία μας έμπαιναν πάνω από 2 εκ. , θα κάναμε θαύματα», επι-
σήμανε ο Γιάννης Καρράς, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι, με τη 
βοήθεια οικονομικών παραγόντων και των ΜΜΕ, η κωπηλασία μπορεί 
να εξελιχθεί στο Νο3 άθλημα στην Ελλάδα. 

Ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας τόνισε επίσης «Τα τελευταία 7 
χρόνια το άθλημα μας με αποφάσεις του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, που δικαι-
ώθηκαν από τον χρόνο και τη ζωτική παρουσία και δουλειά του επι κεφαλής 
τεχνικού μας κ. Τζιοβάνι Ποστιλιόνε με την ομάδα των ομοσπονδιακών 
προπονητών κ.κ. Αθανασιάδη, Παλαιοπάνου, Βλασταρίδη, έχει καταφέρει 
να βρίσκεται στην πρώτη θέση συγκομιδής Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων 
μεταλλίων σε σχέση με τα υπόλοιπα Ολυμπιακά αθλήματα της Ελλάδος. 

Οι γνωστές σε όλους μας δραματικές οικονομικές συγκυρίες που κυρι-
αρχούν στη χώρα μας, κάνουν αυτές τις επιτυχίες, τις επιδόσεις και τα 
μετάλλια ακόμα πιο πολύτιμα από κάθε άλλη επιτυχία του παρελθόντος. 
Την ίδια στιγμή όμως, μας οπλίζουν με περηφάνια και πείσμα ώστε να 
συνεχίσουμε, πάντα προς τα πάνω, να προβάλλουμε όλα όσα έχουμε πε-
τύχει και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για τις εθνικές μας ομάδες 
ώστε να μη στερηθούν τη θέση τους στο όνειρο και στο βάθρο κάθε μεγά-
λης μελλοντικής Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής και Ολυμπιακής διοργάνωσης 
υψώνοντας το εθνικό μας σύμβολο, την Ελληνική σημαία, όσο ψηλότερα 
γίνεται κάθε φορά σε όλο τον κόσμο.

Μόνος μας στόχος είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για να 
εξασφαλίσουμε στην άξια αυτή Ολυμπιακή μας ομάδα, τις καλύτερες 
δυνατές προϋποθέσεις για τον εξοπλισμό, την προετοιμασία τους, το 
καλύτερο δυνατό υποστηρικτικό προσωπικό, δίνοντας τους έτσι όλα τα 
εφόδια που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τον επίπονο αγώνα, τις 
αναγκαίες θυσίες και στερήσεις που ο πρωταθλητισμός απαιτεί, ώστε να 

μπορούν με τον αγώνα τους κάθε φορά να δικαιώνουν τον ιδρώτα και τον 
κόπο τους στους κωπηλατικούς στίβους του κόσμου. Απώτερος στόχος να 
διατηρήσουμε ζωντανό αυτό το κορυφαίο κύτταρο της δομής μας ώστε να 
αποτελέσει πόλο έλξης για όλο και περισσότερα Ελληνόπουλα να ασχολη-
θούν με την κωπηλασία, ένα καθαρά παραδοσιακό ναυταθλητικό σπορ.»

Η πρέσβειρα της ελληνικής κωπηλασίας στην Αγγλία κυρία Χρυσάνθη 
Λαιμού προτίμησε τα λίγα λόγια: «Σας αγαπήσαμε από τις προσπάθειές 
σας και θα είμαστε πάντα κοντά σας. Τραβήξτε εσείς κουπί όπως ξέρετε 
και η ελληνική παροικία θα είναι πάντα δίπλα σας». 

Για το εγχείρημα μίλησαν οι προπονητές της Εθνικής ομάδας. 

Τζιάνι Ποστιλιόνε: «Θέλω να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην τετρά-
κωπο γιατί συνάντησε απέναντί της τους θρύλους της Βρετανίας, της Αυ-
στραλίας και την Αμερικής. Για μένα τα παιδιά αυτά δεν κέρδισαν το χρυσό 
αλλά το πλατινένιο μετάλλιο. Για τη δίκωπο έχω να πω ότι αγωνίστηκαν 
απέναντι σε αθλητές που ήταν κατά 30 κιλά βαρύτεροι τους, αλλά η μοίρα 
των Ελλήνων είναι να παλεύει πάντα με δυνατότερους της. 

Για το διπλό σκιφ των ανδρών, τα παιδιά ήρθαν να κάνουν πλάκα κι 
έκαναν σοβαρή πλάκα. Πολλά συγχαρητήρια και σ αυτούς. Επίσης για 
τους τρεις ομοσπονδιακούς προπονητές και συνεργάτες μου θα πω ότι 
έχουν θυσιάσει και τη ζωή τους για την ομάδα αυτή. Τους έχουν ξεχάσει 
οι οικογένειές τους. 

Τέλος να ανακοινώσω ότι σήμερα (Κυριακή ) το πρωί πήγαμε στο γυμναστή-
ριο. Ουσιαστικά ξεκίνησε η προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς του Ρίο».

Σάκης Αθανασιάδης: «Το μόνο που θα πω γι αυτή την ομάδα είναι ότι 
και οι 11 είναι ανεπάγγελτοι . Δεν τους αφήνουμε εμείς να δουλέψουν 
αφού τις τρεις απο τις τέσσερις εβδομάδες κάθε μήνα τους έχουμε στην 
προετοιμασία».

Χρόνης Βλασταρίδης: «Όταν ξεκινήσαμε πριν απο 8 χρόνια θέσαμε 
κάποιους στόχους. Αυτούς τους στόχους ακόμη δεν τους έχουμε πιάσει».

Τόλης Παλαιοπάνος: «Όλοι γνωρίζουν στο παγκόσμιο στερέωμα την αξία 
αυτής της ομάδας, η δική σας υποστήριξη όμως θα δώσει άλλη διάσταση». 
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Γιάννης Καρράς «Ξεκινήσαμε ήδη για το Ριο»

Τέσσερα μετάλλια  
στο παγκόσμιο Εφήβων και μη Ολυμπιακών αγωνισμάτων.

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών όχι 
όμως κι απο τα τελικά αποτελέσματα, αφού ο πήχυς είχε μπει πιο 
ψηλά δήλωσε ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Γιάννης 
Καρράς. Ο επι κεφαλής της πιο πετυχημένης κατά γενική ομολογία 
αθλητικής ομοσπονδίας τα τελευταία χρόνια μιλώντας μετά τους Ολυ-
μπιακούς του Λονδίνου και το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο της Ελλάδας 
σε αντίστοιχες Ολυμπιάδες έδωσε το σύνθημα για περισσότερη δουλειά 
εν όψει των επερχόμενων στο Ριο ντε Τζανέιρο το 2016 «... με τόσο 
υψηλό επίπεδο που είχαν αυτοί οι Αγώνες, το μετάλλιο είναι πολύ 
μεγάλη επιτυχία. Τα όνειρα και οι στόχοι μας ήταν πιο ψηλά, όμως 
τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Οι καιρικές συνθήκες 
επηρέασαν τα αποτελέσματα, πιστεύω ότι αν ήταν καλύτερες, θα 
είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα».

Για τον πρόεδρο της ελληνικής ομοσπονδίας, η σκέψη έχει ήδη στραφεί 
στην επόμενη ημέρα: «Από σήμερα θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμα-
ζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Αυτός θα πρέπει να 
είναι ο στόχος μας. Ένας κύκλος έκλεισε, ένας άλλος κύκλος ανοίγει. 
Σε τέσσερα χρόνια θα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί, πιο έτοιμοι και 
ελπίζω με τη βοήθεια της Πολιτείας -γιατί τα οικονομικά είναι ιδιαίτε-
ρα στενάχωρα- να έχουμε περισσότερα και μεγαλύτερα πληρώματα, 
καλύτερη προετοιμασία και φυσικά καλύτερα αποτελέσματα».

Ο Γιάννης Καρράς ρωτήθηκε για το μυστικό των επιτυχιών και της εξέ-
λιξης που έχει παρουσιάσει η ελληνική κωπηλασία τα τελευταία χρόνια 
και εξήγησε: «Το μυστικό μας είναι πολλή, σκληρή και οργανωμένη δου-
λειά. Για περίπου 170 ημέρες το χρόνο τα παιδιά δουλεύουν μαζί, σε ένα 
εξαντλητικό πρόγραμμα με προπονήσεις πρωί-απόγευμα. Αν αθροίσουμε 

και τη συμμετοχή σε αγώνες, ξεπερνάμε τις 230 ημέρες το χρόνο για να 
μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ».

Και κατέληξε: «Έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια, η οποία συνεχίζεται. 
Στο πρόσφατο Παγκόσμιο νέων πήραμε τρία μετάλλια και αυτό δείχνει ότι 
έρχεται από πίσω μία νέα γενιά αθλητών, που θα συμπληρώσει και θα 
συνεχίσει την υπάρχουσα».

μετάλλια (ένα χρυσό, δυο ασημένια κι ένα χάλκινο) απο το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων και μη Ολυμπιακών αγωνι-
σμάτων να μεγαλώσουν τη συλλογή των επιτυχιών για το 2012.
 
Η Αλεξάνδρα Τσιάβου παρά την κούραση και την υπερπροσπάθεια στην ολυμπιακή 
ρεγκάτα του Λονδίνου που της χάρισε μαζί με τη Χριστίνα Γιαζιτζίδου το χάλκινο Ολυ-
μπιακό μετάλλιο κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα για τα μη ολυμπιακά αγωνίσματα που έγινε στο Πλόβντιβ 
της Βουλγαρίας. Η πρωταθλήτρια απο την Ηγουμενίτσα ήταν ασυναγώνιστη στο σκιφ 
ελ βαρών και έπεσε πρώτη στον τερματισμό προσθέτοντας ακόμη μια μεγάλη επιτυχία 
στο ήδη πλούσιο παλμαρέ της. 

Είχε προηγηθεί το ασημένιο του τετραπλού σκιφ ελ βαρών ανδρών με τους Γιώργο 
και Λευτέρη Κόνσολα, τον Παναγιώτη Μαγδανλή και τον Νίκο Αφεντούλη καθώς 
και η κατηγορία των εφήβων όμως δεν τα πήγε χειρότερα. Η δίκωπος των νεανί-
δων με τις Στυλιανή Κουμπλή και Κατερίνα Καλαμαρά ανέβηκε στο τρίτο σκαλί 
του βάθρου του παγκοσμίου πρωταθλήματος ενώ οι αγώνες έκλεισαν ιδανικά με το 
ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε η δίκωπος άνευ των εφήβων με τους Μιχάλη 
Κουσκουρίδα και Θανάση Τσιαλιό. 

Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι για 
τις επιτυχίες της ελληνικής κωπηλασί-
ας στο Λονδίνο ήρθαν ακόμη τέσσερα 

κωπηλασία
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αγώνες τριγώνου Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφία: Sulzer

'Χρυσά' παιδιά στα 420

Ελπίδες για το μέλλον της ελληνικής ιστιο-
πλοΐας έδωσαν για, ακόμη μία φορά, οι νεα-
ροί Αλέξανδρος και Γιώργος Καββάς του 
Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ανδρών για σκάφη 420, που 
ολοκληρώθηκε στην πόλη Νιουσίντλερ της 
Αυστρίας, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, 
με προπονητή τον Νίκο Δρούγκα.

Στον υψηλότερο ιστό του Αυστριακού 
Ναυτικού Ομίλου κυμάτισε η γαλανόλευκη 
και τα αδέλφια συνέχισαν την παράδοση των 
διακρίσεων στη συγκεκριμένη κλάση. Κατά 
τη διάρκεια των αγώνων πραγματοποιήθη-
καν 10 ιστιοδρομίες ενώ η τελευταία δεν 
έγινε εξαιτίας της άπνοιας. Οι πρωταθλητές 
μας έφεραν επτά πρωτιές, κάτι που αποτελεί 
ρεκόρ σε παγκόσμιο πρωτάθλημα της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας 420. 

Οι αδελφοί Καββά κατέκτησαν και την 
πρώτη θέση στην κατηγορία Junior. Στη 
δεύτερη θέση του βάθρου ανέβηκαν οι 
Γάλλοι Guillaume Pirovelle, Valentin Sipan 
και στην τρίτη οι Ισπανοί αδελφοί Danid & 
Alex Charles. 

Θετικές μπορούν να θεωρηθούν και οι 
εμφανίσεις των υπολοίπων Ελλήνων. Ο 
Φρ. Μπακατσιάς με τον Βαγγ. Τιμογιάννη 
ήρθαν 7οι, ο Μ. Ζενετζιδάκης με τον Β. Κο-
ντάκη πήραν την 9ην θέση. Οι Ι. Ανδρέου - 
Κ. Μπάρτζης πλασαρίστηκαν στην 29η, οι Ι. 
Μουστακαριάς - Δ. Κανακάρης κατέλαβαν 
την 34η θέση και στον ασημένιο στολίσκο οι 
Αλ. Αγγελόπουλος - Δ. Καραβάς την 14η 
θέση ( 50η στη γεν. κατάταξη.). 

Στην κατηγορία γυναικών η Ελ. Γεωργακο-
πούλου με τη Μαριέτα Μωραϊτου πήραν 
την 16η θέση και η Ευαγγ. Δρούγκα με την 
Εύα /Μαρία Βάρδαλη την 34η. Πρωταθλή-
τριες κόσμου αναδείχτηκαν η Lee Rachel με 
τη Low Cicilia από τη Σιγκαπούρη. 

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων 420 
(Ιταλία), οι Φρ. Μπακατσιάς και Β. Χριστό-
πουλος ήρθαν 4οι και οι Μ. Καραγιάννης 
- Β. Κοντάκης 8οι.

w w w . i s t i o s e l i d a . c o m
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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
Ακτή Τρ. 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

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ
Ακτή Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς
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Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

Τ. 2104123357, 2104113201

F. 2104227038 • www.horc.gr

Εκδότης  

Γιάννης Μαραγκουδάκης

 

Eιδικός Συνεργάτης 

Μάνος Ν. Ρούδας

 

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Μάνος Ν. Ρούδας,  

Κωνσταντίνος Τριγκώνης,  

Πάνος Δημητρακόπουλος, 

Ρούλα Γαλάνη, 

Βασίλειος Αντωνιάδης, 

Σπυριδούλα Σπανέα, 

Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr), 

Παναγιώτης Στρούζας, 

Νίκος Ζάγκας (www.zagas.gr), 

Πάνος Δημητρακόπουλος / www.paralosphotos.gr, 

Sulzer, 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

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr

Νο102 ψηφιακή έκδοση

Ολυμπιακοί Αγώνες Λονδίνου: 
Εξαιρετικές διακρίσεις  
στην Κωπηλασία

49 Χρόνια Ράλλυ Αιγαίου 
Νικητής: Booker - Amita Motion

φωτογραφία: Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr)
"49ο Ράλλυ Αιγαίου, 2012"
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