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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«Τον Πολιτισμό», κατά τον μεγάλο Άγγλο ποιητή Shelley,  
«των εμπνευσμένων εκείνων ανθρώπων τους οποίους ακόμη  

και η φαντασία αρνείται σχεδόν να δεχτεί ως υπάρξεις που ανήκαν 
στο δικό μας ανθρώπινο είδος».

Στο δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου είχαμε αρκετά σημαντικά ναυτικά γεγονότα.

Κατ’ αρχάς είχαμε τις επετείους της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και των εκατό χρόνων της ενάρξεως του Ναυτικού Αγώνα για την απελευθέρωση 
του Αιγαίου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους.

Η "Ναυμαχία της Σαλαμίνας" που διεξήχθη στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου του 480 π.χ. υπήρξε ένα καταλυτικό γεγονός που επηρέασε την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας. Όπως αναφέρει και ο Καζαντζάκης «οδήγησε την ανθρωπότητα από το χάος στον Παρθενώνα».

Πράγματι η νίκη των Ελλήνων χάρισε την ελευθερία και αυτή με τη σειρά της τους έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον Κλασσικό Πολιτισμό, 
μία πανανθρώπινη κληρονομιά στην ανθρωπότητα. «Τον Πολιτισμό», κατά τον μεγάλο Άγγλο ποιητή Shelley, «των εμπνευσμένων εκείνων 
ανθρώπων τους οποίους ακόμη και η φαντασία αρνείται σχεδόν να δεχτεί ως υπάρξεις που ανήκαν στο δικό μας ανθρώπινο είδος».

Συγχαρητήρια στον Δήμο Σαλαμινίων για την προσπάθεια αναδείξεως του ιστορικού αυτού γεγονότος και τη διεκδίκηση ανακήρυξης της Σαλαμίνας 
ως "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης" το 2021 που συμπληρώνονται τα 2.500 χρόνια, αλλά και στους ναυτικούς ομίλους Ναυτικό 
Αθλητικό Όμιλο Ειρήνης-Φιλίας και Ναυτικό Όμιλο Βουρκαρίου Σαλαμίνας που διοργάνωσαν τον αγώνα για να τιμήσουν τη φετινή επέτειο.

 

Το επόμενο γεγονός ήταν ο εορτασμός των εκατό χρόνων από την έναρξη του Ναυτικού Αγώνα κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. 

Η επέτειος γιορτάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, με κορυφαία την εκδήλωση στο ιστορικό Θωρηκτό "ΑΒΕΡΩΦ" 
με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και λοιπών επισήμων.

Στο ένθετο αφιέρωμα του τεύχους αυτού, παρουσιάζονται όλοι οι σταθμοί του Ναυτικού Αγώνα με πλούσια εικονογράφηση.

Στους παραολυμπιακούς του Λονδίνου είχαμε την 8η θέση στα sonar των Βασίλη Χριστοφόρου, Θεόδωρο Αγελά και Αργύρη Νοτάρογλου.

Στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα τριγώνου, το δίμηνο αυτό είχαμε την πρώτη νίκη των Πασχαλίδη - Τριγκώνη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tornado, την 
πρώτη θέση του Μπουγιούρη στα Laser Master και την τρίτη θέση του Σπύρου Μαρμαρινού.

Στην ανοικτή θάλασσα είχαμε την πρώτη νίκη του ελληνικού σκάφους OPTIMUM3 - ASPIDA στο Rolex Middle Sea Race 2012 και οφείλουμε τα 
θερμά συγχαρητήριά μας στους δύο κυβερνήτες Π.Λιβά και Ν. Λάζο, που με τη συνεχή προσπάθειά τους και την αγάπη τους στην ιστιοπλοΐα, 
κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μία θαυμάσια ερασιτεχνική ομάδα που έφερνε μονίμως εξαιρετικές διακρίσεις στο Ράλλυ Αιγαίου και κατανίκησε 
μεγάλες επαγγελματικές ομάδες της ανοικτής θάλασσας σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς αγώνες. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν δέ την εφετινή νίκη στην κατηγορία Corinthians του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ORCi 2012 της ομάδας BOOKER του 
Ν.Σινούρη - Δ. Δεληγιάννη - Σ. Καμπουρίδη, τις προηγούμενες διακρίσεις του Γιώργου και Στρατή Ανδρεάδη σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα, του Νίκου Λυκιαρδόπουλου σε διεθνείς αγώνες καθώς και τη συνεχή παρουσία και τις διακρίσεις ελληνικών σκαφών στον αγώνα 
"Διάπλου του Ατλαντικού (ARC)" - ένα εγχείρημα που ξεκίνησε ο ΠΟΙΑΘ πριν 12 χρόνια – καταλήγουμε ότι ακόμη και σε εποχές οικονομικής κρίσης 
η Ελλάδα βασιζόμενη στην ιδιωτική πρωτοβουλία κατακτάει όλο και μεγαλύτερο μέρος στη διεθνή κυριαρχία της Ανοικτής Θάλασσας.
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απόψεις

Σάμπα από 
τους Έλληνες 

windsurfer στο Rio!

Μικρό Χωριό

του Πάνου Δημητρακόπουλου 

Όταν κάθε δύο μήνες είναι η ώρα να γράψω το σχόλιο μου ταλανίζομαι και βρίσκομαι σε 
δίλημμα τι να επισημάνω απ’ όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και σταχυολογώ όλο τον 
καιρό από τεύχος σε τεύχος. 

Αυτή την φορά άλλα είχα στο μυαλό μου, πιο καθημερινά, θέματα που με έβαλαν σε σκέψεις 
μέσα στον όμιλο που προπονούμαι μαζί με τα παιδιά μου, όμως πιστεύω ότι δεν έχουν 
νόημα να αναφερθούν και ότι το σημαντικότερο είναι να επισημάνω την απόφαση της ISAF 
να επαναφέρει το windsurfing και ειδικά την κατηγορία RS-X στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των 
αγώνων του ΡΙΟ το 2016. 

Ο λόγος που το αναφέρω, ειδικά τώρα στην καρδιά της οικονομικής καταιγίδας που 
διανύουμε, είναι ότι ήδη στην χώρα μας υπάρχει η υποδομή για την κατηγορία αυτή, 
πολλοί όμιλοι έχουν τα σκάφη και τον εξοπλισμό καθώς και την τεχνογνωσία. Όπως έδειξε 
και ο 6ος Ολυμπιονίκης του Λονδίνου Βύρων Κοκκαλάνης καθώς και πολλά παιδιά που 
ασχολούνται με την κατηγορία αυτή αλλά και αυτά που 'ακολουθούν' και προπονούνται με τα 
Techno, το windsurfing έχει αγωνιστικό μέλλον στην Ελλάδα. 

Με την ευκαιρία βέβαια αυτής της εξέλιξης θα ήθελα να επισημάνω την τεράστια εμπειρία 
και τεχνογνωσία του δύο φορές Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη που όπως όλα δείχνουν 
χάθηκε στην καταιγίδα της υστεροφημίας του, αφού δεν τον είδαμε να προπονεί και να 
μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του σε νέα παιδιά. 

Πάντως όπως και να έχει, η ελληνική ιστιοπλοΐα, που έχει συνηθίσει οι κορυφαίοι αθλητές 
της να κρατάνε για τον εαυτό τους τις γνώσεις που απέκτησαν με την επένδυση της 
πολιτείας σ’ αυτούς, θα βρει τον δρόμο των μεταλλίων σ’ ένα αγώνισμα που ταιριάζει στην 
μορφολογία της χώρας μας και στον τρόπο που έχουν στηθεί οι Όμιλοι.

Η ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης στη χώρα μας μία μικρή κοινωνία. Μερικές δεκάδες 
σκάφη όλα κι όλα και κάποιες εκατοντάδες οι ιστιοπλόοι. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας 
και γνωριζόμαστε καλά. Ειδικά όταν μιλάμε για την αγωνιστική ιστιοπλοΐα, εκεί ο στόλος 
και τα πληρώματα περιορίζονται κατά πολύ, αφού η Ελλάδα, λόγω μεγέθους, δεν έχει την 
πολυτέλεια να διαθέτει πολλά αγωνιστικά σκάφη ή πολλούς αθλητές ιστιοπλόους. 

Παρόλα αυτά, όταν έρχεται η ώρα να πάμε σε κάποιο αγώνα, σπάνια ομονοούμε. Αν 
τύχει και λάβουμε μέρος στον ίδιο αγώνα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είμαστε 
σε διαφορετικές κατηγορίες, κάνοντας ο καθένας τον δικό του αγώνα. Δεν υπάρχει 
συναγωνισμός και έτσι δεν υπάρχει και βελτίωση.

Κάθε όμιλος διοργανώνει τους δικούς του αγώνες, με τους περισσότερους να τιμούν 
ιδιαίτερα την Αίγινα και τα κοντινά νησιά. Και για να μη χάσουν οι διοργανωτές συμμετοχές, 
φιλοξενούν όλες τις κατηγορίες και τα συστήματα καταμέτρησης. Έτσι λοιπόν, ο ήδη 
κατακερματισμένος στόλος, έχει και μία πληθώρα επιλογών ακόμα, με αποτέλεσμα οι 
συμμετοχές να απαξιώνονται.

Να πρότεινε κανείς να μειωθούν οι όμιλοι θα ήταν 'ανθελληνικό'. Είναι στη φύση μας να 
ονειρευόμαστε ότι προεδρεύουμε το 'δικό' μας όμιλο. Να συνδιοργανώσουν οι όμιλοι 
τους κοινούς τους αγώνες, είναι ουτοπία. Μία σειρά από τεχνικά κωλύματα και ομιλικά 
επιχειρήματα έρχονται να διασφαλίσουν πως βδομάδα παρά βδομάδα επισκεπτόμαστε την 
Αίγινα, φιλοξενούμενοι διαφορετικού ομίλου. Να μειώσουμε τα συστήματα ισοζυγισμού 
και καταμέτρησης είναι επίσης ανήκουστο. Αφού ακόμα δεν έχουμε καταλήξει ποιο είναι το 
'καλύτερο' σύστημα, κανένας αγωνιζόμενος δεν θα δεχτεί να λάβει μέρος σε κατηγορία που 
δεν είναι πιστοποιημένα η 'καλύτερη'. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιοι έσπευσαν να 
επενδύσουν σε σκάφη που ευεργετούνται από το ένα σύστημα ή το άλλο, συνεπώς έχουν 
έναν ακόμα λόγο να μη δεχτούν με τίποτα να χάσουν το πλεονέκτημά τους.

Και τα χρόνια περνούν και όλα μένουν ίδια κι απαράλλαχτα και κανείς δεν τολμάει να 
αλλάξει κάτι. 

Έτσι λοιπόν, επανέρχομαι στην αρχική μου φράση ότι «όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και 
γνωριζόμαστε καλά» για να συμπληρώσω ότι για να βρεθούμε ισοδύναμες ομάδες στον ίδιο 
αγώνα και την ίδια κατηγορία ώστε να ευχαριστηθούμε τον μεταξύ μας συναγωνισμό, πρέπει 
να έχει προηγηθεί τηλεφώνημα και συμφωνία-ψηστήρι εκ των προτέρων. 

Καλή τύχη λοιπόν στην αγωνιστική χρονιά του 2013.

του Μάνου Ρούδα
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ενημερωτικά

Ο Ναυτικός Όμιλος Καρδαμύλων (Ν.Ο.Κ.) 
ιδρύθηκε το 2000 από τους Νικόλαο Φυκα-
ρη, Πλοίαρχο Ε.Ν., τον Υποναύαρχο Λιμενι-
κού Ε.Α. Γεώργιο Πατέρα και τον πλοίαρχο 
Ε.Ν. Κων/νο Σπανό Δήμαρχο Καρδαμύλων.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της 21 Ιανουα-
ρίου 2000, διοικείται από 9μελές συμβούλιο 
εκλεγόμενο ανά 2ετία. Οι δραστηριότητες του 
ΝΟΚ περιλαμβάνουν τμήματα κολύμβησης 
- ιστιοπλοΐας, κωπηλασία, υδατοσφαίριση, 
κανοε-καγιάκ και ιστιοσανίδα.

Στο ΝΟΚ παρεχωρήθησαν (προφορικά) από 
τον Δήμο οι εγκαταστάσεις της αποκαλούμενης 
Πλαζ Ν. Παπαλιου δηλαδή ένα ισόγειο οίκημα, 
και ένας λιμενίσκος για κολύμβηση και πρόσ-
δεση σκαφών. Η ανωτέρω εγκατάσταση έγινε 
τη 10ετία του 1970 από τον εφοπλιστή Νικ. 
Παπαλιο, χωρίς οικοδομική άδεια (δεν απαιτεί-
το τότε) με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται 
παράνομη και να μην επιτρέπεται καμία εργασία 
επισκευής ή αλλαγής από την Κτηματική Εται-
ρεία Δημοσίου (ΚΕΔ) και το Λιμεναρχείο.

Η προστασία από το χειμέριο κύμα δεν ήτο 
αρκετή και με την πάροδο του χρόνου διελύθη 
και μπαζώθηκε το λιμανάκι το δε οίκημα είχε 
σχεδόν ερειπωθεί. Από την ίδρυση του ΝΟΚ 
το 2001 μόνο το κολυμβητικό τμήμα λει-
τουργούσε σε παρακείμενη παραλία, και είχε 
εκπονηθεί μελέτη για κατασκευή κολυμβητη-
ρίου. Η χρηματοδότηση όμως καθυστερούσε, 
υπήρχαν και οι γνώριμες αντιδράσεις, με 
αποτέλεσμα η κατασκευή δεν προχώρησε.

Προ 2ετίας μετά τον θάνατο του καπ. Ν. 
Φυκάρη εξελέγη Πρόεδρος του ΝΟΚ και 
ανέλαβε καθήκοντα ο Μαθιός Τσουπάκης. 
Μέχρι τότε λειτουργούσε μόνο το τμήμα 

κολύμβησης επί 2 μήνες το καλοκαίρι για 
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Το νέο Συμβούλιο 
προχώρησε στις επισκευές του κτιρίου, την 
αποκατάσταση του λιμενοβραχίονα προστα-
σίας με ρίψη βράχων και ευπρεπισμό του 
χώρου και στην ενημέρωση του κοινού για 
την απόφαση να δημιουργήσουμε ιστιοπλοϊκό 
τμήμα και την αναγκαία οικονομική βοήθεια.

Η ανταπόκριση των συμπατριωτών μας ήταν 
ικανοποιητική σε χρήμα και είδη. Σε λιγότερο 
από 1 ½ χρόνο έγιναν τα ακόλουθα:

•	 Στο υπάρχον κτίριο δημιουργία γραφεί-
ου, 2 τουαλετών και 4 αποδυτηρίων και 
αλλαγή θυρο-παραθύρων.

•	 Τοποθέτηση ιστού σημαίας και σήματος 
ΝΟΚ.

•	 Αγορά τμηματικά 6 OPTIMIST, 3 LASER 
και ενός RIB 4,20μέτρων με μηχανή 
25ΗΡ. Το 1 OPTIMIST, τα 2 LASER και το 
RIB συνοδείας και ασφαλείας είναι δωρε-
ές συμπατριωτών μας εκτός από δωρεές 
σε μετρητά. Όλα τα σκάφη έχουν τρέιλερ.

•	 Αγοράστηκε container 40 ποδών για 
αποθήκευση των σκαφών τον χειμώνα.

•	 Αγοράστηκαν σχοινιά, τσαμαδούρες, 
άγκυρες είδη εξοπλισμού σωσίβια, 
σημαίες κλπ.

•	 Παραγγείλαμε φανέλες, καπέλα και 
σήματα του ΝΟΚ για τα παιδιά.

•	 Έγινε μερική εκσκαφή του λιμενίσκου 
και δημιουργία ράμπας για καθέλκυση / 
ανέλκυση των σκαφών.

•	 Υδραυλικές εγκαταστάσεις για πλύσιμο 
σκαφών και ιστίων.

•	 Τσιμεντόστρωση χώρου περίπου 
300τ.μ. για διάφορες εκδηλώσεις και 
αγορά καθισμάτων και ομπρελών.

•	 Πρόσληψη προπονήτριας για τα παιδιά με 
2μηνη απασχόληση και προπονητή ιστιο-
πλοΐας για 6μηνη (Μάιος - Οκτώβριος).

•	 Επισκευές ηλεκτροφωτισμού εξωτερι-
κού χώρου.

Για την τελική μορφή του Ν.Ο.Κ. πρέπει να 
γίνει ολική εκσκαφή του λιμενίσκου και δη-
μιουργία κολυμβητηρίου 25μ. και κερκίδων. 
Δυστυχώς η ΚΕΔ δεν επιτρέπει καμία επέμ-
βαση επιβάλλοντας πρόστιμα και ποινές.

Λόγω αύξησης των σκαφών θα αγορασθεί 
ένα ακόμα container για αποθήκευση.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, 
εκφράζει την ικανοποίηση του λαού των 
Καρδαμύλων για την επιτυχία του Ν.Ο.Κ. και τη 
χαρά των πλέον των 50 παιδιών που έγιναν 
ιστιοπλόοι και ήθελαν να συνεχίσουν και το 
χειμώνα, που δεν είναι εφικτό λόγω ελλείψε-
ως στολών wetsuit κλπ.

Ελπίζουν η οικονομική κρίση να τελειώσει 
γρήγορα για να συνεχισθεί και βελτιωθεί το 
έργο του Ν.Ο.Κ.

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου ο Ναυτικός Όμι-
λος Βουρκαρίου Σαλαμίνας συμμετείχε στον 
διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐας "Ανοιχτών 
Οριζόντων και Προοπτικής" για σκάφη τύ-
που optimist που διοργάνωσαν ο Σύλλογος 
Ελλήνων Ολυμπιονικών με τη συνεργασία 
του Ναυτικού Ομίλου Ξυλοκάστρου στο 
Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Η εκδήλωση τελούσε 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και της Ένωσης Συμμετεχόντων σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι οκτώ μικροί αθλητές 
του ΝΟΒΣ συναγωνίστηκαν με άλλους είκοσι 
αθλητές από τέσσερις Ναυτικούς Ομίλους με 
τα εξής αποτελέσματα: 

Κορίτσια: 1η νίκη με την Αθανασίου Βιολέτα 
- Χριστίνα

Κορασίδες: 2η νίκη με την Τσοβού Κρυσταλλένια

Παίδες: 3η νίκη με τον Ζήση Κωνσταντίνο.

Απονομές Επάθλων έκαναν οι Ολυμπιονί-
κες υδατοσφαίρισης Εύη Μωραϊτίδου και 
Ιστιοπλοΐας Βιργινία Κραβαριώτη και Σοφία 
Παπαδοπούλου. Η πολυπληθής αποστολή 
του ΝΟΒΣ έτυχε ιδιαίτερης φιλοξενίας από τα 
μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ξυλοκάστρου (ΝΟΞ) 

Ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου η Σχολή 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας που δι-
οργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο 
Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου. 

Η σχολή θα διαρκέσει οκτώ (8) εβδομά-
δες, και πραγματοποιείται κάθε χρόνο από 
τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Στη 
σχολή παίρνουν μέρος φέτος 48 μαθητές 
που απαρτίζουν την 57η και 58η σειρά. 

Υποστηρικτής της Σχολής Ιστιοπλοΐας 
του ΑΣΙΑΘΡ είναι για μια ακόμη χρονιά 
το Κατάστημα Ναυτιλιακών Ειδών 
"Αγησίλαος Ζαΐρης".

Η δράση του Ναυτικού Ομίλου Καρδαμύλων

ΝΟΒ ΣαλαμίναςΣχολή Ιστιοπλοΐας 

"Α.Σ.Ι.Α.Θ.Ρ."
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Με τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα "Ανοιχτών Οριζόντων και Προοπτικής" που 
συνδιοργάνωσαν Σ.Ε.Ο και Ναυτικός Όμιλος Ξυλοκάστρου, υπό την κα-
θοδήγηση των Χάλκινων Ολυμπιονικών του Πεκίνου, Σοφία Παπαδο-
πούλου και Βιργινία Κραβαριώτη, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 14/10, 
οι τριήμερες δράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών στην Κοριν-
θία στα πλαίσια του προγράμματος "Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας". 

Με βάση το παραπάνω πρόγραμμα, ομάδα Ελλήνων Ολυμπιονικών αποτε-
λούμενη από τους Δημοσθένη Ταμπάκο, Βασίλη Πολύμερο, Εύη Μωραϊτί-
δου, Βούλα Κοζομπόλη, Βούλα Ζυγούρη, Σοφία Παπαδοπούλου, Βιργι-
νία Κραβαριώτη και Νίκο Ξυλούρη, βρέθηκε το τριήμερο 12-14 Οκτωβρίου 
στην Κορινθία και συνέβαλε στην προαγωγή των αξιών του Αθλητισμού στην 
Τοπική Νεολαία, ενώ κατά τη διάρκεια της ημερίδας "Ο Ελληνικός Αθλητι-
σμός στα Χρόνια της Κρίσης" κατέθεσε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις 
της, για το μέλλον του Ελληνικού Αθλητισμού στα χρόνια που έρχονται.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 12/10 οι Ολυμπιονίκες επισκέφτηκαν 
σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, όπου αντάλλαξαν απόψεις 
με τα παιδιά και τους παρουσίασαν τα αθλήματά τους, ενώ δεν έχασαν την 
ευκαιρία να αθληθούν μαζί τους. Η θερμή ανταπόκριση των παιδιών στην 
παρουσία των Ολυμπιονικών και η διάθεσή τους να αντλήσουν όσες περισ-
σότερες πληροφορίες από εκείνους ήταν αξιοσημείωτη.

Το Σάββατο 13/10 στην ημερίδα "Ο Ελληνικός Αθλητισμός στα χρόνια της 
Κρίσης" που διοργάνωσε ο Σύλλογος τους, οι Ολυμπιονίκες πραγματεύτηκαν 
ενδιαφέρουσες θεματολογίες, παρουσιάζοντας προτάσεις για το μέλλον του Ελ-
ληνικού Αθλητισμού και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. 

Η Γενική Γραμματέας του ΣΕΟ κα Εύη Μωραϊτίδου, ανέπτυξε το θέμα του 
Αθλητικού Τουρισμού και η Ολυμπιονίκης - manager πλέον - της Εθνικής 
Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών κα Βούλα Κοζομπόλη, ανέλυσε το 
θέμα της Επένδυσης στην Αθλητική Παιδεία και το Ολυμπιακό Ιδεώδες. 
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας σημαντικοί άνθρωποι του Αθλητισμού είχαν 
την ευκαιρία να εκθέσουν απόψεις και προτάσεις, όπως ο γνωστός αθλητι-
κογράφος κ. Νίκος Τσώνης που κατέθεσε συμπεράσματα και διαπιστώσεις 
από τους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Σχολικός Σύμβουλος και 
Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, κ. Στέλιος Δασκα-
λάκης που παρουσίασε τα μοντέλα ανάπτυξης του σχολικού αθλητισμού 
στην Ελλάδα, ο κ. Σάββας Ανεστιάδης Πρόεδρος του μεγαλύτερου Ελληνι-
κού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, η προσπάθεια 
του οποίου και των συνεργατών του αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα, πως 
ερασιτεχνικές διοργανώσεις, δομημένες με επαγγελματικό τρόπο, μπορούν 
να φέρουν ανάπτυξη σε καιρό κρίσης, η κα Ιωάννα Καριοφύλλη, Γενική 
Γραμματέας του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου ‘Καλλιπάτειρα’, που 
ανέλυσε τη διάσταση και τη συμβολή του εθελοντισμού στη δημιουργία του 
αθλητικού προϊόντος. Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Μιχάλης Γιαν-
νούλης κατέθεσε πρόταση συμμετοχής μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε θεσμοθετημένες αθλητικές δράσεις της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο κ. Λάμπρος Μπούκλης αναφέρθηκε 
στη σχέση αθλητισμού και οικολογίας. Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. 
Αντώνης Νάτσιος αναφέρθηκε στην επιμόρφωση των μαθητών για τους 

σύγχρονους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, αναφέροντας 
ιστορικά παραδείγματα 
αθλητών που προάγουν 
τις ανθρώπινες αξίες 
και η κ. Φρόσω Πατσού, 
διακεκριμένη αθλήτρια 
του στίβου και Αθλητική 
Ψυχολόγος, ανέπτυξε τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης 
του τερματισμού της αθλη-
τικής καριέρας. Η ημερίδα 
ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του αντιπροέδρου της ΔΟΑ και μέλους της 
ΕΟΕ, κ. Πέτρου Συναδινού με θέμα τον τίτλο της ημερίδας. 

Το τριήμερο των δράσεων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14/10, με τη διοργάνω-
ση του 1ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα "Ανοιχτών Οριζόντων και Προοπτικής" όπου οι 
Ιστιοπλόοι-Χάλκινες Ολυμπιονίκες του Πεκίνου, Σοφία Παπαδοπούλου και 
Βιργινία Κραβαριώτη συμμετείχαν ενεργά, έχοντας όλη την επίβλεψη και τον 
σχεδιασμό της διαδρομής, συμβούλεψαν τους μικρούς αθλητές, δίνοντας τους 
οδηγίες από την εμπειρία τους και παρουσιάζοντάς τους τεχνικές και στρατηγι-
κές ναυσιπλοΐας, ενώ στο τέλος έκαναν και την απονομή στους νικητές.

Με την ολοκλήρωση του τριημέρου δράσεων στην Κορινθία, ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών κ. Δημοσθένης Ταμπάκος δήλωσε: «Τα 
αποτελέσματα του τριημέρου δράσεων του Συλλόγου μας στην Κορινθία ήταν 
πολύ ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Οι ομιλίες της Ημερίδας 
που διοργανώσαμε ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και κατέληξαν σε χρήσιμα 
συμπεράσματα, τα οποία άμεσα θα επεξεργαστούμε με τους παράγοντες 
του αθλητισμού και όλους τους αρμόδιους φορείς. Θα ήθελα να σημειώσω 
και να τονίσω ότι η αποτελεσματικότητα της επίσκεψής μας στα σχολεία της 
περιοχής, φάνηκε στον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα που συνδιοργανώσαμε με τον 
Ναυτικό Όμιλο Ξυλοκάστρου δύο ημέρες αργότερα και έγκειται στο γεγονός 
ότι η παρουσία των Ολυμπιονικών Κραβαριώτη-Παπαδοπούλου αποτέλεσε 
πόλο έλξης για πολλά παιδάκια, ώστε να έρθουν στον αγώνα, να ενημερω-
θούν από εκείνες και να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα. Στα πλαίσια ενός 
σχεδιασμού που ονομάσαμε "Κοινωνική Ανταποδοτικότητα", σκοπεύουμε 
να συνεχίσουμε παρόμοιες δράσεις, για την προαγωγή του Αθλητισμού και 
των αξιών που πρεσβεύει, σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα τέλος να εκφράσω 
θερμές ευχαριστίες στον κ. Λεωνίδα Τυπάλδο και τους συνεργάτες του για τη 
φιλοξενία που μας παρείχαν στο Ξενοδοχείο SIKYON COAST, εκδηλώνοντας 
έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο την αγάπη τους για τον αθλητισμό, συμβάλλο-
ντας κατ’ επέκταση στην πραγματοποίηση της τριήμερης αυτής δράσης μας». 

Για την ημερίδα "Ο Ελληνικός Αθλητισμός στα Χρόνια της Κρίσης" απέστειλαν 
χαιρετισμό η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού κ. Κυριακή 
Γιαννακίδου, ο πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Σπύρος Καπράλος, ο Γενικός Γραμματέας 
της ΕΣΟΑ κ. Γιώργος Λιβέρης, ο πρόεδρος των ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ κ. Γιώργος 
Δογάνης και η Χρυσή Ολυμπιονίκης και μέλος της ΕΟΕ κ. Σοφία Μπεκατώρου.

Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών
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ενημερωτικά

Ο αγώνας διεξήχθη το διάστημα από 20-
21 Οκτωβρίου στον κόλπο του Αιγίου με 
διοργανωτή όμιλο τον Ν.Ο. Αιγίου 
"Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" και τη συμμετοχή 44 
αθλητών από τους ομίλους: Ι.Ο.Πατρών, 
Α.Ι.Ο.Ρίου "ΙΑΣΩΝ", Ν.Ο. Αιγίου "Ο ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ", Ν.Ο.Κιάτου και Ν.Α.Ο.Γαλαξειδίου. 

Οι συνθήκες ήταν ήπιες για την εποχή, 
γεγονός που έδωσε την ευκαιρία και σε 
νεοφώτιστους αθλητές να πάρουν το 
βάπτισμα του πυρός σε αγώνες. 

OPTIMIST ΑΓΟΡΙΩΝ 
1. Ζαμάνος Δημήτριος Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ
2. Αργυρίου Αχιλλέας-Αλέξανδρος Ι.Ο.Π.
3. Χαχαλης Βασίλειος Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ

OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
1. Παπαγιαννακοπούλου Δήμητρα Ν.Ο.Κ.
2. Κουφοπαύλου Χριστίνα ΑΙΟ.ΡΙΟ.Ι.
3. Κανέλλου Αλίκη Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ

OPTIMIST ΕΝΤΕΚΑΧΡΟΝΑ 
1. Παπαπαναγιώτου Σταύρος ΑΙΟ.ΡΙΟ.ΙΑΣΩΝ
2. Σιώκος Ιωάννης Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
3. Παναγοπούλου Ουρανία Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ

Διασυλλογικός Αγώνας 
OPTIMIST ΑΙΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΕ 
ΑΙΟΛΙΑ – ΙΜΒΡΟ – 
ΤΕΝΕΔΟ

7-16 Αυγούστου 2013

Σεμινάρια VHF
H ISTION YACHTING ACADEMY αναγνω-
ρισμένο κέντρο εκπαίδευσης από τη Royal 
Yachting Association (RYA), σε συνεργα-
σία με τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης, καινοτομεί στο χώρο της 
ναυτικής κατάρτισης προσφέροντας εκπαιδευ-
τικές ημερίδες που όλοι οι εμπλακόμενοι με τη 
θάλασσα οφείλουν να γνωρίζουν. 

Η εκπαίδευση αφορά την χρήση του VHF, 
ναυτικού τύπου, και χορηγείται πιστοποιητι-
κό Ραδιο-χειριστή σκάφους αναγνωρισμένο 
απο το RYA και το MCA (Maritime Coastguard 
Agency), Οργανισμός Ναυτιλίας και Ακτοφυλα-
κής της Αγγλίας.

Η εν λόγω οκτάωρη εκπαίδευση περιλαμβάνει 
την χρήση ειδικών προσομοιωτών του VHF και 
καλύπτει θέματα όπως: 

•	 Χαρακτηριστικά του VHF 

•	 Κανάλια επικοινωνίας VHF

•	 Φωνητικά σήματα κινδύνου 

•	 Σύστημα Παγκόσμιου Κινδύνου και Ασφα-
λείας - GMDSS

•	 Συσκευές για GMDSS – VHF/DSC με χρήση 
ειδικών προσομοιωτών.

•	 EPIRB - Emergency Position Indicating 
Radio Beacons 

•	 SART - Search and Rescue transponder

Για περισσότερες πληροφορίες των προγραμ-
ματισμένων σειρών, επικοινωνηστε με την κα 
Βένια Βαρθολομαίου Τηλ: 2104226595 (4 
γραμμές), Κιν: 69326493333,  
E-mail: greece@yachtingacademy.gr  
Web: www.yachtingacademy.gr

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης στα πλαίσια των 
καθιερωμένων επισκέψεων, ανά διετία, 
των ελληνικών σκαφών και γνωριμί-
ας των πληρωμάτων με τις ελληνικές 
αποικίες των αρχαίων χρόνων, μετά 
την επιτυχημένη κατά γενική ομολογία 
των συμμετεχόντων στην επίσκεψη 
της Μεγάλης Ελλάδας το καλοκαίρι 
του 2011, προγραμματίζει για το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 2013, 
σε συνεργασία με τον Λεσβιακό Όμιλο 
Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης (ΛΟΙ-
ΑΘ), επίσκεψη στην περιοχή της Αιολίας 
και των νήσων Ίμβρο και Τένεδο.

Λεπτομέρειες του προγράμματος θα 
ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοι-
νωνήστε με την Γραμματεία του ΠΟΙΑΘ 
στα τηλέφωνα 210 4113201 & 210 
4123357. 
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου ο πρώτος ιστιο-
πλοϊκός αγώνας της σειράς αγώνων του "Φθινοπωρινού Κυπέλ-
λου 2012" που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων 
Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ). Στον αγώνα πήραν μέρος 
10 ιστιοπλοϊκά σκάφη και περίπου 50 ιστιοπλόοι.

Η εκκίνηση δόθηκε από την περιοχή Κάτω Πέτρες στις 11:00π.μ. Τα 
ιστιοπλοϊκά σκάφη διένυσαν μια παλινδρομική παράκτια διαδρομή. Αφού 
αρχικά κατευθύνθηκαν δυτικά προς τον κόλπο της Ιξιάς, στη συνέχεια 
επέστρεψαν πλέοντας με τα μπαλόνια τους στην περιοχή του Ενυδρείου. 
Εκεί έκαναν στροφή, για να γυρίσουν και πάλι και να τερματίσουν στην 
περιοχή Κάτω Πέτρες, προσφέροντας ένα πολύ ωραίο θέαμα στους 
λουόμενους της δυτικής πλευράς του νησιού και ειδικότερα σε αυτούς 
που απολάμβαναν τη θάλασσα στην περιοχή του Ενυδρείου.

Παρά τον χαμηλής έντασης άνεμο που έπνεε καθ' όλη τη διάρκεια 
του αγώνα, τα ιστιοπλοϊκά σκάφη κατάφεραν και τερμάτισαν σχετικά 
γρήγορα. Πρώτο αναδείχθηκε το σκάφος ESTELLA με κυβερνήτη τον 
Κώστα Ιμσιρίδη, δεύτερο το σκάφος BLUE SHARK με κυβερνήτη τον 
Μανώλη Σπυρίδη και τρίτο το σκάφος ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ με κυβερνήτη 
τον Σταμάτη Σταύρα.

Μετά τον τερματισμό οι ιστιοπλόοι συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του 
Συλλόγου που βρίσκονται στη Μαρίνα Μανδρακίου όπου έγινε η ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων και ακολούθησε εκδήλωση με μπουφέ 
και μουσική.

Φθινοπωρινό Κύπελλο 2012
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι μεταφορές ευθύνονται 
για το 23% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ το 
74% από τις εκπομπές αυτές προέρχεται μόνο από τον οδικό 
τομέα. To Πρωτόκολλο του Κιότο δεσμεύει τις αναπτυγμένες 
χώρες να μειώσουν τους ρύπους κατά 5% σε τομείς όπως 
οι μεταφορές, η γεωργία, τα απόβλητα κ.α. Επίσης δεσμεύει τις 
χώρες που το υπέγραψαν να επιβάλουν μέτρα ώστε μέχρι το 
2020  το 10% των καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα να 
προέρχεται από βιοκαύσιμα.

Προκειμένου η Ελλάδα να πετύχει το στόχο για τη μείωση των 
ρύπων από τον τομέα των μεταφορών πρέπει να εφαρμόσει 
στοχευμένες πολιτικές. 

Για το λόγο αυτό το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. του τμήματος Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
στα πλαίσια του μαθήματος "Δεδομένα Μοντέλα και Λήψη 
αποφάσεων" οργάνωσε μία έρευνα με σκοπό να διερευνηθούν 
οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεταφορικού μέσου 
(ενεργητική μετακίνηση, δημόσια μέσα μεταφοράς, ιδιόκτητα 
μέσα μετακίνησης) και τα χαρακτηριστικά των χρηστών που 
επιλέγουν το αντίστοιχο μεταφορικό μέσο.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολογίου το 
οποίο σας ζητείται να το απαντήσετε ηλεκτρονικά.

http://euclid.aegean.gr/~surveys/greentrans/

Η απάντηση ολόκληρου του ερωτηματολογίου θα πάρει μόνο 
10-15 λεπτά από το χρόνο σας και θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην 
εκπόνηση της έρευνάς μας προκειμένου να συγκεντρωθεί ένα 
ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος.!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ -
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

"ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
& ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ"



10 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

ανοικτή θάλασσα

Αγώνες Ναυτικού Ομίλου Λέρου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ναυτικού Ομίλου Λέ-
ρου για το 2012, με τον ΑΓΩΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
από 19-20 Σεπτεμβρίου και τον ΑΓΩΝΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΩΡΑΝ ΣΙΛΝΤ που έγινε στις 
22 Σεπτεμβρίου.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ήταν συνδιοργάνωση του Ν.Ο. Λέρου, 
του Ν.Ο. Σάμου και του ΝΑ.Ο. Καρλοβάσου με διαδρομή Μαραθόκα-
μπος-Λειψοί και Λειψοί-Λέρος.

Δυστυχώς εξ αιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουμε, η συμμετοχή από τους δύο ομίλους της Σάμου περιορίστηκε στα 
τρία σκάφη. Ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών έφτασε τα δεκατρία 
σκάφη, εκ των οποίων πέντε με ξένη σημαία και πληρώματα.

Στους Λειψούς τα πληρώματα του αγώνα δεξιώθηκε ο Δήμος του νησιού. 
Ο Δήμαρχος κ. Μπενέτος Σπύρου συνεχάρη τους διοργανωτές και τόνι-
σε το πόσο σημαντικό είναι να τιμούμε και να θυμόμαστε τους εθελοντές 
μας ,που αποτελούν το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας. Είπε ακόμα 
ότι θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από αυτούς ιδίως στην κρίσιμη 

περίοδο που διανύουμε ως χώρα και ότι ο Δήμος Λειψών θεωρεί τιμή να 
αποτελεί το νησί τους σταθμό αυτού του αγώνα κάθε χρόνο.

Οι καιρικές συνθήκες και κατά τις δύο ημέρες του αγώνα ήταν καλές εν 
αντιθέσει με τον καιρό που επικράτησε στον Αγώνα Μνήμης Γιώραν Σίλντ.

Νικητές του αγώνα Εθελοντών ήταν:
1. Λίμνη Ν.Ο. Λέρου, με κυβερνήτη τον Μικέ Ταχλιαμπούρη

2. Garfield Ν.Ο. Λέρου, με κυβερνήτη τη Ρεβέκκα Παπαθωμά

3. Tamarisk II Ν.Ο. Λέρου, με κυβερνήτη τον Αλέξη Χαραλαμπίδη

Κείμενο: Αλέξης Χαραλαμπίδης
Φωτογραφίες: Νίκος Νταλόγλου
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Τελετή Έναρξης: ο Πρέσβης της Φινλαδίας 
κος Πέκκα Λίντου απευθύνει χαιρετισμό.

Τελετή Έναρξης: ο Μητροπολίτης Λέρου 
κ.κ. Παΐσιος απευθύνει χαιρετισμό.

Ο Αγώνας Μνήμης Γιώραν Σίλντ ήταν συνδιοργάνωση του Ναυτικού 
Ομίλου Λέρου, του Ιδρύματος Χριστίνα και Γιώραν Σίλντ, του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Νέων Λέρου Άρτεμις και του Δήμου Λέρου.

Στη διάρκεια του Αγώνα Μνήμης Γιώραν Σίλντ που και φέτος ακο-
λούθησε την κλασσική διαδρομή, δηλαδή τον περίπλου της Λέρου, η 
ένταση του ανέμου έφτανε κατά διαστήματα τους 35 κόμβους. Δυστυ-
χώς το σκάφος Sea Dianna με Φινλαδική σημαία και πλήρωμα, που 
συμμετείχε για τρίτη χρονιά στον αγώνα, νότια της Λέρου δέχτηκε μία 
δυνατή σπηλιάδα με συνέπεια να σπάσει το άλμπουρο του στο ύψος του 
σταυρού. Ευτυχώς κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματί-
στηκε. Επί τόπου έσπευσαν τα σκάφη του αγώνα Condor και Tamarisk 
II, τα οποία παρέμειναν κοντά στο Sea Dianna έως ότου ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ρυμούλκησης του από σκάφος του Λιμενικού. Ο κυβερνήτης 
του σκάφους του Λιμενικού Ανθυποπλοίαρχος Αργύρης Φραγκού-
λης και το πλήρωμα του, με επαγγελματισμό και άψογους χειρισμούς 
ρυμούλκησαν με ασφάλεια το Sea Dianna στο λιμάνι Λακκιού.

Του Αγώνα Μνήμης Γιώραν Σίλντ προηγήθηκε η Τελετή Έναρξης αυτού 
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο στο Λακκί. Σ’ αυτή παραβρέθηκε ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας κ.κ. 

Παΐσιος, ο Πρέσβης της Φινλανδίας στην Αθήνα κ. Πέκκα Λίντου, 
Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας, οι στρατιωτικές αρχές του 
νησιού, τα πληρώματα των σκαφών και πλήθος κόσμου. Οι διοργανω-
τές του Αγώνα αποζημίωσαν τους φιλοξενούμενους με ένα μουσικό 
πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου που πρόσφερε ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Νέων Λέρου Άρτεμις. 

Νικητές του αγώνα ήταν:
1. Λίμνη Ν.Ο. Λέρου, με κυβερνήτη τον Μικέ Ταχλιαμπούρη

2. Garfield Ν.Ο. Λέρου, με κυβερνήτη την Ρεβέκκα Παπαθωμά

3. Milou Ν.Ο. Σάμου, με κυβερνήτη τον Γιώργο Καλογερόπουλο

Η Τελετή Λήξης και Απονομής Επάθλων και για τους δύο αγώνες έγινε 
την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου στο 
Λακκί. Ακολούθησε δεξίωση που φέτος ήταν προσφορά του Δήμου Λέρου 
ενώ για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα φρόντισε όπως πάντα ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Νέων Λέρου "Άρτεμις". Όλοι οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τις 
καλύτερες εντυπώσεις και όλοι δώσαμε ραντεβού για το 2013.

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος "Χριστίνα και Γιώραν Σίλντ" 
απονέμει το έπαθλο στο σκάφος "Λίμνη".

Τελετή Λήξης: χορευτές του Συλλόγου "Άρτεμις".
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ανοικτή θάλασσα

Αγώνας "Νέων Κυβερνητών"
Ολοκληρώθηκε το Σάββατο και την 
Κυριακή, 29 και 30 Σεπτεμβρίου, το 
Πρωτάθλημα 2012 που διοργάνωσε 
ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων 
Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) 
με τον αγώνα ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ. 
Ο αγώνας περιελάμβανε τη διεξαγωγή 
δυο ιστιοδρομιών.

Το Σάββατο, η πρώτη ιστιοδρομία του αγώνα είχε ως προορισμό 
τη Σύμη. Παρά τις δυσοίωνες προγνώσεις των δελτίων καιρού 
που προέβλεπαν άπνοια στην περιοχή της Ρόδου, ο αίολος 
έκανε το χατίρι στους ιστιοπλόους και με ένα βορειοδυτικό 
άνεμο μέτριας έντασης που έπνεε, επέτρεψε στην Επιτροπή 
Αγώνα να δώσει την εκκίνηση από την περιοχή Κάτω Πέτρες. 
Τα σκάφη είχαν σαν κυβερνήτες νέους ιστιοπλόους, απόφοι-
τους της σχολής ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας του ΑΣΙΑΘΡ 
οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ιστιοδρομίας 
να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που διδαχθήκαν στη Σχολή 
αλλά και αυτά που τους μεταδίδουν σε κάθε αγώνα οι έμπειροι 
κυβερνήτες των σκαφών, στις ιστιοδρομίες των αγώνων που 
διοργανώνει ο ΑΣΙΑΘΡ. Ο τερματισμός της ιστιοδρομίας έγινε 
στον κόλπο της Φανερωμένης στη Σύμη και τα σκάφη ολοκλή-
ρωσαν την κούρσα μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στη 
συνέχεια οι ιστιοπλόοι απόλαυσαν τη θάλασσα στους πανέμορ-
φους κοντινούς κόλπους της Σύμης και το βράδυ φιλοξενήθη-
καν στον Γιαλό, όπου και ελλιμενίστηκαν τα σκάφη. Νικητής της 
ιστιοδρομίας ήταν το σκάφος ESTELLA με κυβερνήτη την Όλγα 
Ιωακειμίδου, τη δεύτερη θέση πήρε το σκάφος BLUE SHARK 
με κυβερνήτη τον Θοδωρή Ζαννάκη και τρίτο ήταν το σκάφος 
ΑΠΟΛΛΩΝ με κυβερνήτη τη Μαρία Χεπάκη.

Την Κυριακή ήταν προγραμματισμένη η δεύτερη ιστιοδρομία 
του αγώνα ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ. Το μεσημέρι, η Επιτροπή 
Αγώνα οδήγησε τα σκάφη και πάλι στον κόλπο της Φανερω-
μένης, αφού έξω από τον κόλπο του Γιαλού δεν μπορούσε να 
δοθεί εκκίνηση λόγω της πλήρους άπνοιας που επικρατούσε. 
Εκεί παρά την αναμονή μιας και πλέον ώρας, δεν ήταν δυνατόν 
να δοθεί η εκκίνηση, αφού οι καιρικές συνθήκες ήταν παρό-
μοιες και ο άνεμος ήταν ιδιαίτερα ασθενής και ακατάλληλος 
για τη διεξαγωγή της ιστιοδρομίας. Έτσι η 2η ιστιοδρομία του 
αγώνα ακυρώθηκε.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε το ιστιοπλοϊκό Πρωτάθλημα 
2012 που διοργάνωσε ο ΑΣΙΑΘΡ. Μετά από 19 ιστιοδρομίες, 
6 μήνες και πολλά ναυτικά μίλια τα οποία διένυσαν σκάφη και 
πληρώματα, την πρώτη θέση της τελικής κατάταξης κατέλαβε 
το σκάφος ESTELLA με κυβερνήτη τον Κώστα Ιμσιρίδη, 
δεύτερο αναδείχθηκε το σκάφος BLUE SHARK με κυβερνήτη 
τον Μανώλη Σπυρίδη και στην τρίτη θέση ήταν το σκάφος 
ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη.

Τα αποτελέσματα του αγώνα ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ καθώς και τα 
τελικά αποτελέσματα και η κατάταξη του Πρωταθλήματος 2012, 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΙΑΘΡ – www.asiathr.gr
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Κείμενο: Σταμάτης Πάρχας

Με τη συμμετοχή 12 σκαφών και 50 ιστιοπλόων διεξήχθη 
την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου ο αγώνας ιστιοπλοΐας ανοικτής 
θαλάσσης "Βενιζέλος 2012" με διοργανωτή όμιλο το ΛΟΙΑΘ. 
Ο αγώνας περιελάμβανε μία ιστιοδρομία με εκκίνηση εξωτερικά του 
Λιμένα Μυτιλήνης, διαδρομή μέχρι τη Βραχονησίδα Βενιζέλος της 
Θερμής και επιστροφή. Ο "Βενιζέλος 2012" είναι ο προτελευταίος 
αγώνας στο αγωνιστικό πρόγραμμα του ΛΟΙΑΘ για το 2012 με επόμενο 
ιστιοπλοϊκό ραντεβού στις 8 Νοεμβρίου στον αγώνα "Ελευθέρια". 

Αποτελέσματα:  
1. CALEXICO με κυβερνήτη τον Χαράλαμπο Ανιτσάκη
2.  VIDA με κυβερνήτη το Στέλιο Μπράτο
3. NELLI με κυβερνήτη το Γιάννη Ζερδελή

Το προφίλ του αγώνα:
Άνετη επικράτηση του CALEXICO και πολλές εγκαταλείψεις λόγω 
άπνοιας συνθέτουν το προφίλ του αγώνα. Έντονος συναγωνισμός 
για 2η, 3η και 4η θέση με τα σκάφη να τερματίζουν με μικρή χρονική 

διαφορά και το VIDA να επικρατεί μετά από πολύ καλή εμφάνιση. 
Ατυχία για το CALΥPSO ΙΙ του Γιώργου Πιττού που εξαιτίας βλάβης 
στο ρόλερ μετά την εκκίνηση έμεινε αρκετά πίσω, καθώς και για το SUN 
FIZZ του Στρατή Πάλλη, όπου ένα σκίσιμο στο μπαλόνι του στέρησε 
ένα καλύτερο πλασάρισμα. Την επιτροπή του αγώνα στελέχωσαν ο 
Αλέξανδρος Γιαννόπουλος και η Δέσποινα Σκοπελίτου. 
Αξίζει να σημειωθεί πως στον αγώνα συμμετείχε συμβολικά 
το ιστορικό Ιστιοπλοϊκό σκαρί "Σαρακήνα" δημιούργημα του 
μεγάλου φίλου της Λέσβου, καλλιτέχνη και διανοητή Μανώλη 
Καλλιγιάννη. Με καπετάνιο τον καινούργιο ιδιοκτήτη του 
Γιάννη Ιατρέλλη το "Σαρακήνα" παραμένει σε άριστη κατάσταση 
αποτελώντας ένα κόσμημα για τον στόλον του ΛΟΙΑΘ. 
Το ΔΣ του ΛΟΙΑΘ ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Ομίλου 
που συμμετείχαν στο φετινό "Βενιζέλος 2012". Πληρώματα 
και αγωνιστική επιτροπή απέδειξαν για μία ακόμα φορά, πως 
ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στην προσπάθεια του 
ομίλου για τη συνεχή ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας στη Λέσβο.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2012

61 ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοιχτής θάλασσας συμ-
μετείχαν στο φετινό αγώνα, που έγινε σε συνδι-
οργάνωση ΝΑΟΕΦ – ΙΟΠ ΔΕΗ για 4η χρονιά με 
πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Ο καιρός ήταν βαρύς, γεγονός που απέτρεψε 
αρκετούς να δηλώσουν συμμετοχή, και κάποιους 
που δήλωσαν, να εκκινήσουν. Η πρώτη ιστιοδρομία 

ξεκίνησε χαλαρά, αλλά κατέληξε με 7 μποφώρ 
όρτσα και κύμα ύψους σχεδόν 2 μέτρων, που για τα 
μικρά σκάφη ήταν λίγο ταλαιπωρία. 
Το βράδυ του Σαββάτου έγινε μια όμορφη εκδήλωση 
στο μπαράκι στους Μύλους, με την απονομή της 
πρώτης ιστιοδρομίας. Ο γυρισμός την Κυριακή ήταν 
πιο ήπιος σε καιρό, αν και είχε συνεχώς άνεμο, 

οπότε τα σκάφη τερμάτισαν όλα νωρίς.
Νικητής στα ORC club το σκάφος De Malo V του 
ΠΟΙΑΘ με κυβερνήτη το Γιάννη Γιαπαλάκη, στα 
ORC I το Zantino Wind του ΠΟΙΑΘ με κυβερνήτη τον 
Παναγιώτη Στρούζα και στα IRC η Απήδαλος Ναύς 
του ΝΟΕ με κυβερνήτη τον Παύλο Κούρκουλο.

Το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Σε-
πτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ιστιοπλοϊκός 
αγώνας ανοικτής θάλασσας αφιερωμένος 
στη μνήμη των ηρωικών κυβερνητών και 
πληρωμάτων των δύο ιστορικών πλοίων 
Ελληνίς και Πλειάς.

Το γεγονός έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 
1941, πριν την κάθοδο των γερμανικών στρα-
τευμάτων στην Ελλάδα. Οι Γερμανικές δυνάμεις 
προετοίμασαν την εισβολή τους με ανελέητους 
αεροπορικούς βομβαρδισμούς όλων των 
πλοίων στον Ελλαδικό χώρο ενώ παράλληλα 
θέλησαν να εμποδίσουν την υποχώρηση των 
συμμαχικών στρατευμάτων στην Αίγυπτο δια 
θαλάσσης, που ήταν και ο μοναδικός τρόπος. Ο 
Πατραϊκός κόλπος βομβαρδίστηκε σφοδρά από 
τα Γερμανικά Junkers 87 τα γνωστά μας Stukas 
αλλά και από Junkers 88. Οι βομβαρδισμοί 
έγιναν κατά κύματα…

Στις 21 Απριλίου το πλωτό νοσοκομείο πλοίο 
Ελληνίς δέχεται αεροπορική επίθεση κοντά 
στη νήσο Οξιά, ενώ μεταφέρει 278 τραυ-
ματίες του Ελληνοιταλικού μετώπου από την 
Αμφιλοχία και προορισμό το Λουτράκι. Σε 
βοήθεια του Ελληνίς σπεύδει το υδρογραφικό 
πλοίο Πλειάς δημιουργώντας αντιπερισπασμό. 

Το Ελληνίς αποφεύγει τη βύθιση, ύστερα από 
εντυπωσιακούς ελιγμούς του κυβερνήτη του 
και καιόμενο καταφέρνει να πλεύσει εντός 
του λιμένα των Πατρών. Οι πυροσβέστες των 
Πατρών εν ώρα συναγερμού καταφέρνουν 
να διασώσουν τους τραυματίες πριν το πλοίο 
προσαράξει κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Στη 
συνέχεια, βυθίζεται ύστερα από νέα επιδρομή 
στο λιμάνι της Πάτρας στην περιοχή που σήμε-
ρα βρίσκεται το Τελωνείο χωρίς θύματα.

Το βοηθητικό-υδρογραφικό πολεμικό "Πλειάς" 
συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και τελικά στις 
25 Απριλίου αγκυροβολημένο στο χωριό 
Βασιλική απέναντι από την Πάτρα, βυθίζεται 
με θύμα τον θερμαστή Σ. Δεληγιάννη. Ο Κυ-
βερνήτης του Υποπλοίαρχος Β. Κρυσταλλίδης 
είχε τραυματιστεί θανάσιμα στην προηγούμενη 
αεροπορική επιδρομή της 21 Απριλίου.

Αργότερα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 
1958 το ναυάγιο θα ανελκυστεί μερικώς. Σή-
μερα στο βυθό και σε βάθος 4-5 μέτρων έχει 
απομείνει το κατωκάραβο του πλοίου…

Στο αγωνιστικό μέρος τώρα, η πρώτη ιστιο-
δρομία ξεκίνησε ύστερα από αναβολή περίπου 
μίας ώρας λόγω άπνοιας. Τελικά τα 16 σκάφη 
που βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης πήραν 

το ελαφρύ αεράκι που άρχισε να πνέει και 
ανοίγοντας μπαλόνια κατευθύνθηκαν προς το 
Ρίον όπου και ήταν το πρώτο σημείο ανα-
στροφής. Στην συνέχεια, μετά τη σημαδούρα 
έβαλαν πλώρη προς το Κρυονέρι με όρτσα 
πλεύσεις και τον άνεμο να πνέει από 2 έως 
4 μποφόρ. Επιστροφή από το Κρυονέρι στο 
Ρίον και τελικά τερματισμός στην Πάτρα. Μια 
πολύ ωραία πρώτη ιστιοδρομία με μεγάλο 
συναγωνισμό που την απόλαυσαν κυβερνήτες 
και πληρώματα. Την επόμενη μέρα Κυριακή 
εκκίνηση δόθηκε πάλι με ασθενείς ανέμους 
και με κατεύθυνση το Κρυονέρι με τα σκάφη 
να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και την 
παραμικρή "ρέφλα", προκειμένου να κινη-
θούν προς το Κρυονέρι μιας και ο αγώνας θα 
γινόταν Πάτρα - Κρυονέρι - Πάτρα. Τελικά ο 
τερματισμός έγινε στο Κρυονέρι αφού η επι-
τροπή αποφάσισε να επιβραχύνει τον αγώνα 
σε μία χρονική στιγμή που πράγματι ο άνεμος 
ήδη είχε αρχίσει να δυναμώνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CLUB
1. OKIROI - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
2. IRIS - ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
3. ANALEMMA - ΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - I.Ο.ΠΑΤΡΩΝ

Αγκίστρι 2012

Ελληνίς και Πλειάς 2012 Κείμενο: Δημήτρης Αντύπας
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ανοικτή θάλασσα

Ύδρα 2012 

Κάθε χρόνο, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες της Ύδρας 
συμπίπτουν με τις εθνικές επετείους. Ο Αγώνας 
της Ύδρας - Εθνικής Επαναστάσεως διοργανώνεται 
από τον ΠΟΙΑΘ κάθε Άνοιξη, στις 25 Μαρτίου, ενώ 
ο χειμερινός αγώνας της Ύδρας διοργανώνεται 
από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, το Φθινόπωρο. 
Εφέτος διεξήχθη από Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 
μέχρι Κυριακή 28 Οκτωβρίου. 

Οι συμμετοχές ήταν πολλές και στις τρεις κατηγορίες, ORCi (37 σκάφη), 
IRC (13 σκάφη) και ORC Club (40 σκάφη). Τα σκάφη συγκεντρώθηκαν 
στο Μικρολίμανο για να πάρουν εκκίνηση, την Παρασκευή στις 16.00, 
με τα ORCi και IRC να ξεκινούν πρώτα. Ο καιρός ήταν μέτριος, από νότιες 
διευθύνσεις, αλλά οι προγνώσεις ήταν αποθαρρυντικές, αφού στις 21.00 
προβλεπόταν σταδιακή εξασθένηση, με το κέντρο του χαμηλού μάλιστα 
να δημιουργείται κοντά στην Αίγινα κατά τα μεσάνυχτα. Παρ' όλ' αυτά, δεν 
ήταν λίγα τα σκάφη που επέλεξαν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία με 
αποτέλεσμα να βρεθούν το βράδυ σταματημένα έξω από τον Κάβο Αντώ-
νη. Όσοι κυβερνήτες επέλεξαν να ακολουθήσουν τις ακτές της Αττικής, 
εφόσον οι συνθήκες το επέτρεπαν, κατάφεραν να ξεκολλήσουν και να 
ταξιδέψουν λίγο καλύτερα. Όλα αυτά βέβαια μέχρι τα Τσελεβίνια, όπου 
ακόμα και τα πρώτα σκάφη που έφτασαν νωρίς, έμειναν χωρίς αέρα. Είναι 
χαρακτηριστικό πως όσοι περίμεναν να δουν τα σκάφη να τερματίζουν, 
έβλεπαν πλοηγά φώτα στο κανάλι με τις ώρες, χωρίς αυτά να πλησιάζουν. 
Τελικά, τα πρώτα σκάφη τερμάτισαν αργά το βράδυ της Παρασκευής, με 
πρώτο το ACES λίγο μετά τις 23.00, ενώ το τελευταίο σκάφος πέρασε τη 
γραμμή το πρωί του Σαββάτου. Αρκετά σκάφη αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-

ψουν, λόγω των ασθενών ανέμων.

Το Σάββατο ξημέρωσε με τις ίδιες πάνω-κάτω συνθήκες, όμως όσο η ώρα 
περνούσε ο νοτιάς δυνάμωνε, με αποτέλεσμα όσα σκάφη είχαν δέσει στη 
βόρεια πλευρά του λιμανιού να κινδυνεύουν να ξεσύρουν. Το απόγευμα, 
μετά την απονομή που έγινε στον Υδραίϊκο Ναυτικό Όμιλο, η περαιτέρω 
ενίσχυση του καιρού οδήγησε πολλά σκάφη να μετακινηθούν στη νότια 
πλευρά, ώστε να κρατιούνται στον καιρό με τους κάβους τους και όχι με 
τις άγκυρες. Η ταλαιπωρία συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, ενώ ακόμα και 
το βράδυ έλυναν σκάφη σε αναζήτηση καλύτερης προστασίας. Η ένταση 
του ανέμου στο μεταξύ είχε φτάσει τους 30 κόμβους, με δυνατές ριπές, με 
αποτέλεσμα η νύχτα του Σαββάτου να είναι ταραχώδης. 

Την Κυριακή το πρωί, όσοι είχαν καταφέρει να κοιμηθούν, βρήκαν ένα 
φθινοπωρινό σκηνικό να τους περιμένει. Λίγη βροχή, πολλά σύννεφα και 
η ένταση του ανέμου μέσα στο λιμάνι να ξεπερνάει σε πολλές περιπτώσεις 
τους 40 κόμβους. Η σκέψη και μόνο του λυσίματος με τέτοιες συνθήκες, 
έκανε πολλούς κυβερνήτες να ανησυχούν. Το μικρό λιμάνι της Ύδρας ήταν 
σχεδόν κατάμεστο, με ελάχιστο χώρο να απομένει για ελιγμούς, ενώ οι 
άγκυρες των περισσοτέρων σκαφών είχαν μπλεχτεί μεταξύ τους. Η Επι-
τροπή Αγώνος του ΝΟΕ παρακολουθούσε την εξέλιξη του καιρού, έχοντας 
ήδη μελετήσει τις εναλλακτικές. Όταν πλησίασε η ώρα της εκκίνησης, 
στις 10.00 το πρωί της Κυριακής, δόθηκε αρχικά αναβολή και κατόπιν 
ακύρωση της ιστιοδρομίας. Κάποια σκάφη, λίγα, έλυσαν και αποφάσισαν 
να ταξιδέψουν για να επιστρέψουν στη βάση τους. Πολλοί ήταν αυτοί που 
προτίμησαν να μη ριψοκινδυνεύσουν και παρέμειναν στην Ύδρα. Όσο περ-
νούσε η ώρα, έφευγαν όλο και περισσότεροι, με ελάχιστη ιστιοφορία. Όσο 
κυλούσε η μέρα και τα σκάφη πλησίαζαν στον Πειραιά η ένταση του ανέμου 
έπεφτε ενώ και το κύμα εξασθενούσε σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κοντά στο Μόδι η ένταση του ανέμου στις ριπές έφτανε τους 50 κόμβους 
και οι κορυφές των κυμάτων έσπαγαν, ενώ στο Μικρολίμανο η ένταση έπε-
σε κάτω από τους 20 κόμβους και το κύμα ήταν μεν ισχυρό αλλά χαμηλό. 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Παύλος Κούρκουλος
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Έτσι λοιπόν η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από τις διαμετρικά αντί-
θετες συνθήκες που επικράτησαν στο πρώτο και το δεύτερο σκέλος. Σκάφη 
που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πρώτο σκέλος του αγώνα λόγω 
άπνοιας, παρέμειναν δεμένα στο λιμάνι της Ύδρας λόγω της κακοκαιρίας 
την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, η ανοικτή θάλασσα πάντα φροντίζει να μας 
υπενθυμίζει ότι πάντα θα υπάρχουν εκπλήξεις και αστάθμητοι παράγοντες. 
Αυτή είναι άλλωστε και η ομορφιά της.

Τα αποτελέσματα του πρώτου σκέλους, που διαμόρφωσαν τη γενική 
κατάταξη λόγω της αναβολής του δεύτερου, ήταν:

ORCi
1. ERYTOS II - COSMOTE (Σ. ΤΣΑΒΑΛΟΣ - Κ. ΜΑΝΘΟΣ)

2. ARISTOFANI (Ν. ΣΙΝΟΥΡΗΣ)

3. BANA BIOLETTA 3 (Γ. ΣΥΚΑΡΗΣ)

IRC
1. ACES (ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ - ΒΕΝΕΤΗΣ)

2. ATALANTI XI (Ι. ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ)

3. JINETERA (Θ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ)

ORC Club
1. DRAGON (Ι. ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ)

2. ALTER EGO (Σ. ΜΠΟΝΑΣ)

3. ABSOLUT MELISSA (Ε. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ)

ERYTOS II - COSMOTE

ACES

DRAGON

Τα όργανα του ανέμου δείξανε μέχρι και 47 κόμβους.
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ανοικτή θάλασσα

J/24, ένα σκάφος που αν και σχεδιασμένο 
το 1975, προσφέρει δυνατές συγκινήσεις. 

Όρμος της Ροδιάς, ένας κόλπος στη μαγευ-
τική Κρήτη με συνθήκες αέρα από σταθερές 
Βορειοδυτικές διευθύνσεις και με ένταση να 
φθάνει μέχρι και τους 20 κόμβους.

Ποιον άλλο καλύτερο ιστιοπλοϊκό στίβο θα 
μπορούσε να ονειρευτεί κανείς για την Β’ 
φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
2012 της κλάσης σκαφών J24;

Η Ελληνική κλάση σκαφών J24 και η Ελ-
ληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διοργανώ-
νει κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
σε δύο φάσεις (Α και Β) της μεγαλύτερης 
κλάσης One Design σκαφών σε όλο τον 
κόσμο. Η κλάση σκαφών J24 έχει παρουσία 
σε 40 χώρες και εξακολουθεί να θεωρείται ο 
"χρυσός κανόνας" για σύγχρονο σχεδιασμό 
σκαφών με σταθερή καρίνα παγκοσμίως, 
αριθμώντας περισσότερους από 50.000 
ιστιοπλόους και πάνω από 5.200 σκάφη. Η 

Ελλάδα είναι μέλος της διεθνoύς κοινότητας 
από το 1989 και με 26 σκάφη (τρία από αυτά 
χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά από τη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων) είναι στην 16η 
θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος φέτος είχε πραγματοποιηθεί στον 
Φαληρικό όρμο στις 21 και 22 Απριλίου 
με μεγάλη συμμετοχή 17 σκαφών ενώ η 
δεύτερη και τελευταία φάση και με τη συμ-

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα J24 - 2012

Κείμενο: Κωνσταντίνος Τσιγκαράς
Φωτογραφίες: Σταύρος Κουρής 

J/24, ένα σκάφος που 

αν και σχεδιασμένο 

το 1975, προσφέρει 

δυνατές συγκινήσεις. 
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μετοχή 13 σκαφών διεξήχθη στις 20 και 21 
Οκτωβρίου με διοργανωτή τον Ναυταθλητικό 
Όμιλο Γαζίου Κρήτης, στον όρμο της Ροδιάς 
στο Ηράκλειο. 

Πραγματοποιήθηκαν και οι 7 προγραμμα-
τισμένες ιστιοδρομίες στις δύο μέρες των 
αγώνων. Την πρώτη μέρα των αγώνων, το 
Σάββατο το μεσημέρι, κάτω από καλοκαιρι-
νές σχεδόν θερμοκρασίες και ήλιο, μετά τις 
απαραίτητες εγγραφές και καταμετρήσεις, 
ξεκίνησαν οι ιστιοδρομίες. Η παρουσία Βορει-
οδυτικών ανέμων, έντασης 12-18 μιλίων 
βοήθησε την Επιτροπή να ολοκληρωθούν οι 
ιστιοδρομίες και το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ κέρδισε 
και τους τρεις αγώνες της ημέρας και έβαλε 
γερά τις βάσεις για τη διεκδίκηση του τίτλου. 

Μετά το τέλος της πρώτης ημέρας, στη δεύ-
τερη θέση μετά το ΕΥΝΙΚΗ ακολουθούσε το 
σκάφος JMANIA με 9 βαθμούς ποινής, ενώ 
στην τρίτη θέση το σκάφος MINOAN SPIRIT 
με 13 βαθμούς ποινής.

Δυστυχώς δεν έλειψαν και οι μικροζημιές στα 
σκάφη. Πιο σοβαρή ήταν στο σκάφος ΟΚΥΡ-
ΡΟΗ όπου στο τελευταίο σκέλος της πρώτης 
ιστιοδρομίας, έσπασε το gooseneck και το 
σκάφος έμεινε χωρίς μάτσα και μαΐστρα και 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στη δεύτερη 
ιστιοδρομία.

Η συνεργασία της Επιτροπής Αγώνων καθ' όλη 
τη διάρκεια των αγώνων και η φιλοξενία ήταν 
υποδειγματική, όπως κάθε φορά, και μέσα στο 
ίδιο ζεστό κλίμα έγιναν και οι εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου ΔΣ της κλάσης καθώς και 
η ετήσια γενική συνέλευση, το Σάββατο 20 
Οκτωβρίου. Κατόπιν, ακολούθησε πλούσιος 
μπουφές για τα πληρώματα και τους συνοδούς.

Τη δεύτερη μέρα και με ανέμους βορειοδυτι-
κούς μέχρι 17 κόμβους αλλά με συννεφιά και 
ψιλή βροχή ξεκίνησε με λίγη καθυστέρηση 
και η τέταρτη ιστιοδρομία περίπου στις 11 το 
πρωί. H επιτροπή θέλησε να πραγματοποιή-
σει 4 κούρσες, πράγμα που το κατάφερε με 
δυσκολία λόγω μη σταθερού αέρα στο τέλος, 
πριν τη λήξη του χρονικού ορίου στις 15:00. 

Για άλλη μια μέρα τα πληρώματα και τα σκάφη 
που πήραν εκκίνηση δεν θα μπορούσαν να 
είχαν συναρπαστικότερες συνθήκες για να 
αγωνιστούν. Συνεχείς αλλαγές στη διεύθυν-
ση και ένταση του αέρα, έδιναν την εντύπωση 
ενός στίβου που όλα είναι δυνατό να συμ-
βούν και καμία ομάδα δεν μπορεί να αναμένει 
ότι θα κερδίσει αν δεν βοηθηθεί και από τον 
παράγοντα τύχη.

Το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ με ακόμη δύο πρώτες 

θέσεις, στις τέσσερις ιστιοδρομίες που 
πραγματοποιήθηκαν, εδραίωσε την κυριαρχία 
του στον αγώνα. Το ANIMA κατάφερε να 
κερδίσει την τέταρτη ιστιοδρομία και ανέβηκε 
τελικά στη δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ 
στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε το JMANIA, 
κατακτώντας την πρώτη θέση στην πέμπτη 
ιστιοδρομία. Η ομάδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, βελτιώνοντας σημαντικά την 
απόδοση της κατά τη δεύτερη ημέρα, έμεινε 
τέταρτη σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών και 
της δεύτερης φάσης, το ΕΥΝΙΚΗ (Δημήτρης 
Αλτσιάδης, Άνθιμος Νικολαΐδης, Σωτήρης 
Κάρταλης, Θανάσης Σιούζος, Κωσταντίνος 
Τσιγκαράς,) ανακηρύχτηκε Πανελληνιονίκης 
για το έτος 2012, κατακτώντας για δεύτερη 
συνεχή χρονιά τον τίτλο. Τη δεύτερη θέση 
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατέκτησε 
το σκάφος ANIMA (Άγγελος Ψωμόπουλος, 
Μάνος Σμυρλής, Μάνος Πασαμιχάλης, Αλέ-
ξανδρος Μογαντάμ, Γιάννης Βούλγαρης), και 
τρίτο το σκάφος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ (Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος, Δημή-
τρης Κόκκορης, Νίκος Μαύρος, Θεόδωρος 
Πολυχρονίδης, Περικλής Αϊδινίδης).

Μετά το πέρας των ιστιοδρομιών και αφού τα 
περισσότερα σκάφη βγήκαν από το νερό, το 
απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε 
η απονομή επάθλων στο φιλόξενο λιμανάκι 
της Παντάνασσας με την παρουσία όλων των 
ιστιοπλόων-φίλων της συναρπαστικής κλάσης 
σκαφών J24 καθώς και εκπροσώπων των 
χορηγών. Χορηγοί του αγώνα ήταν η ΑΝΕΚ, ο 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και τα Νερά ΡΟΥΒΑΣ. 
Οι ομάδες και τα πληρώματα ανανέωσαν το 
ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση 
“ΑΡΚΑΔΙΑ” , στις 10 και 11 Νοέμβριου στο 
Ρέθυμνο, τύπου match race, αυτή τη φορά!

Αποτελέσματα:
	 	 	 	 Α’	Φάση	(net)	 Β’	Φάση	(net)	 Συνολικά

1. EYNIKI  Δ. ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ  ΙΟΑΝ 9 7 16
2. ANIMA  Α. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΑΝ 13 18 31
3. HELLENIC POLICE  Α. ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΘ 10 26 36
4. JMANIA  Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ  ΣΕΑΝΑΤΚ 27 18 45
5. MINOAN SPIRIT  Α. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΝΟΓΚ 25 28 53
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ανοικτή θάλασσα

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ναυμαχίας Σα-
λαμίνας διεξήχθη και ο ιστιοπλοϊκός αγώνας 
ανοιχτής θαλάσσης "Κύπελλο Ναυμαχίας Σα-
λαμίνος – Ιστιοπλοϊκή Φιλία 2012" σε συνδι-
οργάνωση του ΝΟΒΣ με τον ΝΑΟΕΦ, ο οποίος 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 

Τα 63 σκάφη που δήλωσαν συμμετοχή, από 17 Ναυτικούς Ομίλους, 
εκκίνησαν από το Φάληρο την 11:00 του Σαββάτου 29/9 με φρέσκο 
αγέρι, παρέπλευσαν τις νότιες και δυτικές ακτές μας και κατέπλευσαν 
στη γραμμή τερματισμού, νότια της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, από 
τις 15:27 μέχρι την 18:51, οπότε κατέπλευσε και το τελευταίο ιστιοπλο-
ϊκό, ολοκληρώνοντας το πρώτο μπράτσο, όπως χαρακτηριστικά αποκα-
λούν οι ιστιοπλόοι την πρώτη από τις δύο ιστιοδρομίες του αγώνα.

Τα σκάφη, μετά τον τερματισμό τους κατευθύνθηκαν από μέλη του 
ΝΟΒΣ σε τρείς ευρύχωρες περιοχές πλαγιοδέτησης, που είχαν 
αποδεσμευτεί από τα μόνιμα επαγγελματικά αλιευτικά, διευκόλυνση 
που παρείχαν οι ιδιοκτήτες των με τη βοήθεια του Λιμενικού Ταμείου, 
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Έτσι η Μεγάλη Σκάλα, το λιμάνι του 
Βουρκαρίου και η περιοχή του Ομίλου μας, φόρτωσαν πολύχρωμους 
επισκέπτες, που εμπλούτισαν το λιμάνι με διαφορετική αισθητική, 
φρεσκάδα, δροσιά, κέφι, χωρίς να λείπουν και οι ουζοκρασοκατανύξεις 
στα διάφορα ουζερί μας.

Στις 20:30 έλαβε χώρα η τελετή απονομής στα προπύλαια του Δημαρ-
χείου, στα πλαίσια της τελετής λήξεως των "Σαλαμινίων 2012". Μετά 
τον θερμό χαιρετισμό του κ. Δημάρχου, το βήμα δόθηκε στους παρά-
γοντες των Ομίλων ΝΟΒΣ και ΝΑΟΕΦ, για την απονομή των βραβείων 
στους νικητές της πρώτης ιστιοδρομίας.

Τέλος, τιμήθηκε ιδιαίτερα, το σκάφος της πρώτης κανονιάς, όπως απο-
καλείται από τους παλιούς καιρούς, το ιστιοπλοϊκό, που εισήλθε πρώτο 
στο λιμάνι ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ V. Κάποτε, ο τερματισμός επιβεβαιωνόταν 
με κανονιοβολισμούς, από την ξηρά.

Την Κυριακή στις 11:00 ξεκίνησε το δεύτερο μπράτσο, με ανάμεικτα 
συναισθήματα του κοινού που έσπευσε στα παραλιακά καφέ. Το υπέρο-
χο θέαμα, που μας χάρισε η αρμάδα με τους διακόσους και πλέον επι-
σκέπτες, κατά τους ελιγμούς στη γραμμή της εκκίνησης σηματοδότησε 
και το τέλος ενός διαφορετικού διήμερου για το λιμάνι και την κοινωνία 
μας. Όλα τα σκάφη τερμάτισαν χωρίς απρόοπτα και το ραντεβού των 
ιστιοπλόων στη Σαλαμίνα ανανεώθηκε για τον επόμενο Σεπτέμβρη.

Τόσο η επιτυχία για δεύτερη φορά, όσο και οι δηλώσεις όλων των 
αρμοδίων, μετά τη γνωστή Κουλουριώτικη φιλοξενία, πείθουν ότι ο 
αγώνας "Κύπελλο Ναυμαχίας Σαλαμίνας – Ιστιοπλοϊκή Φιλία", τείνει 
να εξελιχθεί σε θεσμό προς μεγάλη ικανοποίηση των ανθρώπων του 
ΝΟΒΣ, που αποσκοπούν διπλά στην ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά 
κυρίως στην προβολή του νησιού μας και των αρετών του, ώστε να 
καταχωρηθεί, ως προορισμός στις καρδιές των θαλασσινών επισκε-
πτών του Αιγαίου.

Οι τρεις πρώτοι νικητές στις κλάσεις ORCi και ORC 
Club ήταν:
ORCi

1. ARGONAFTIS V με κυβερνήτη τον Ιωάννη Αντωνακόπουλο

2. HARA με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κατσώρχη

3. ERODIOS με κυβερνήτη τον Σωκράτη Καλλιγά

ORC Club

1. DE MALO V – ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ με κυβερνήτη τον Ιωάννη 
 Γιαπαλάκη

2. PERAN με κυβερνήτη τον Σωκράτη Καβαλιεράτο

3. PRESTIGE με κυβερνήτη τον Δημήτρη Καλοδήμο

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα υπάρχουν στις ιστοσελίδες 
www.nobs.gr και www.naoef.gr.

Κύπελλο Ναυμαχίας Σαλαμίνας –  
Ιστιοπλοΐκή Φιλία 2012
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REGATES ROYALES - PANERAI TROPHY
2 2  –  2 9  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 2 ,  Κ ά ν ν ε ς

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Alexis Courcoux / Régates Royales

διεθνή

Ο Σεπτέμβριος σημαίνει την ώρα για την περίφημη διοργάνωση Les Regates Royales των Καν-
νών, το αποκορύφωμα του παγκοσμίου φήμης Τρόπαιου της Panerai. Υψηλού επιπέδου αγώνες, 
μοναδικό θέαμα, ναυτική τέχνη και μια πάντα χαρούμενη ατμόσφαιρα κάνουν τη Regates Royales 
ένα ραντεβού για το οποίο όλοι φαίνεται να ανυπομονούν. Τα πληρώματα, οι κυβερνήτες, οι φίλα-
θλοι, οι εθελοντές και οι επαγγελματίες, όλοι τους εραστές των πανέμορφων κλασσικών σκαφών 
συναντιούνται για αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίσταση. Τα καλύτερα σκάφη ήταν και πάλι παρόντα, 
καθιστώντας τη διοργάνωση πραγματικά μοναδικό γεγονός. Μεγάλα σκάφη δίπλα στα μικρότερα 
παραδοσιακά, ενωμένα στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. 

Στη Regates Royales-Trophee Panerai η Γαλλία αντιπροσωπευόταν 
από 33 συμμετοχές, η Βρετανία από 27, η Ιταλία από 9, το Μόντε Κάρλο 
από 3,ο Καναδάς από 2, όπως και η νήσος Man, η Μάλτα, η Ολλανδία, τα 
νησιά Κέιμαν , ενώ τις συμμετοχές συμπλήρωναν σκάφη από τις ΗΠΑ, 
τις Παρθένους Νήσους, τη Δανία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τη 
Φιλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία τη Ρωσία και τη Σουηδία.

Η πρώτη αγωνιστική ημέρα ξημέρωσε υπό τους ήχους της δυνατής 
βροχής, η οποία όμως σταμάτησε σύντομα, αφήνοντας πίσω της ασθε-
νείς νοτιοδυτικούς ανέμους. Τα 44 σκάφη τύπου Dragon άνοιξαν την 
αυλαία της 34ης διοργάνωσης Regates Royales-Trophee Panerai. 
Έπρεπε να προχωρήσει η ημέρα μέχρι το απόγευμα για να σταθερο-
ποιηθεί ο καιρός και να μπορέσουν να γίνουν αγώνες, όμως και πάλι 
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η ένταση ανέβηκε στους 25 κόμβους, δυσκολεύοντας σκάφη και πλη-
ρώματα και επιτρέποντας στην Επιτροπή Αγώνος να διεξάγει μόλις μία 
ιστιοδρομία. Ο στίβος που στήθηκε σύντομα ώστε να προλάβουν την 
αλλαγή του καιρού, ήταν όρτσα-πρύμα μήκους 1.2 ναυτικών μιλίων. 

Νικητής αναδείχτηκε ο Ρώσος Vassily Senatorov με το σκάφος I feel 
Good, ενώ δεύτερος ήταν ο παλαιός πρωταθλητής Giuseppe Duca με 
το σκάφος Cloud. Τρίτος ήταν ο Δανός Soren Pehrsson με το Blue 
Lady. Ο πρώτος ντόπιος που τερμάτισε, ήταν ο Γάλλος Gerard Blanc 
με το Tsuica II στη δωδέκατη θέση.

Η δεύτερη ημέρα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά από την προηγού-
μενη, παρόλο που ξεκίνησε με μία τοπική καταιγίδα. Ο ανατολικός – νο-
τιοανατολικός άνεμος των 12 κόμβων, η ήρεμη θάλασσα και οι υψηλές 
θερμοκρασίες, επέτρεψαν να γίνουν δύο ιστιοδρομίες για τα Dragon 
και μία παράκτια για τα υπόλοιπα κλασσικά σκάφη. 

Η παράκτια ιστιοδρομία είχε σχήμα τραπεζίου και ήταν μήκους 8 ναυ-
τικών μιλίων. Το θρυλικό Shamrock V, αντιπροσωπευτικό της J Class, 
σχεδιασμένο από τον Charles E. Nicholson γρήγορα τέθηκε επικεφαλής 
των 100 σκαφών που συμμετείχαν και κατάφερε να τερματίσει πρώτο, 
μετά από μία ώρα και 20 λεπτά. Πίσω από το Shamrock V τερμάτισε 
το Teewa 5 ενώ τρίτο πέρασε τη γραμμή το Tofinou, που ανήκαν στην 
κατηγορία Spirit of Tradition.

Το Leonore, κατηγορίας Q-Class (πρώην Cotton Blossom II), τέθηκε 
επικεφαλής της κατηγορίας Marconi άνω των 15 μέτρων, ακολου-
θούμενο από δύο σκάφη σχεδίασης Olin Stephens, το Skylark και το 
Manitou. Το Mariquita κέρδισε την κατηγορία των Μεγάλων Σκαφών 
(Big Boats) τερματίζοντας μόλις δύο λεπτά μετά το γιγάντιο J Class 
σκάφος Cambria. Το Cholita ήταν πρώτο με διαφορά 15 λεπτών από 
το επόμενο στην κατηγορία Marconi κάτω των 15 μέτρων. Οι μάχες 
ήταν αμφίρροπες στην κατηγορία Vintage όπου το White Dolphin 
τελικά νίκησε, με δεύτερο το Stella Polare του Ιταλικού Πολεμικού 
Ναυτικού. Το γνωστό Avel κέρδισε στα Gaff, παρά την πίεση του Kelpie 
και του Nan of Fife.

Τα Dragon έκαναν δύο όρτσα-πρύμα μέσα στον κόλπο, με πολλές 
επιλογές και παγίδες τακτικής για τους ιστιοπλόους. Η πρώτη ιστιο-
δρομία ξεκίνησε κανονικά, αλλά διεκόπη λόγω μεγάλης μεταβολής του 
ανέμου. Τη δεύτερη φορά η ιστιοδρομία ξεκίνησε κανονικά και συνεχί-
στηκε ομαλά, αναδεικνύοντας νικητή τον Ρώσο Anatoly Loginov με το 
Annapurna. Δεύτερος ήταν ο συμπατριώτης του Vassily Senatorov 
με το I feel Good. Τη δεύτερη ιστιοδρομία κέρδισε μία από τις ελάχι-
στες γυναίκες κυβερνήτες στον αγώνα η Βρετανίδα Gavia Wilkinson-
Cox με το Jerboa. Δεύτερος ήταν ο Δανός Soren Pehrsson με το 
Blue Lady και τρίτος ο Guiseppe Duca με το Cloud από την Ιταλία.

Έτσι, μετά από τρεις ιστιοδρομίες, επικεφαλής στη γενική κατάταξη 
ήταν ο Soren Pehrsson με 12 βαθμούς, δεύτερος ο Guiseppe Duca με 
13 βαθμούς και τρίτος ο Vassily Senatorov με 19 βαθμούς, που ουσια-
στικά καταβαραθρώθηκε από την κακή απόδοσή του στη δεύτερη ιστιο-
δρομία. Τέταρτος ήταν ο Γερμανός Helmut Schmidt με 20 βαθμούς.

Την επόμενη ημέρα ο καιρός ήταν άστατος, με ισχυρές ριπές να εναλ-
λάσσονται με τους ασθενείς ανέμους, θυμίζοντας συνθήκες λίμνης. 
Μόλις ο καιρός σταθεροποιήθηκε κάπως στους 5 κόμβους, οι πέντε 
κατηγορίες πήραν εκκίνηση, για μία παράκτια ιστιοδρομία 9 ναυτικών 
μιλίων. Λίγο αργότερα η ένταση του ανέμου έπεσε κι άλλο, με αποτέλε-
σμα τα σκάφη να μείνουν ακινητοποιημένα, ενώ ξέσπασε και καταιγίδα 
που πλημμύρισε τα πάντα. Τα πληρώματα δεν είχαν πολλές επιλογές, 
παρά να περιμένουν υπομονετικά. Πράγματι, μετά την καταιγίδα βγήκε 
ο ήλιος που έφερε μαζί του και τον άνεμο, ικανό ώστε να τερματίσουν 
τα σκάφη, αν και η διαδρομή είχε επιβραχυνθεί.

Μόνο το Milena δεν κατάφερε να τερματίσει, λόγω απώλειας του καταρ-
τιού, που προκλήθηκε από το σπάσιμο ενός βαρδαριού. 

Πρώτο σκάφος στη γραμμή τερματισμού ήταν πάλι το Shamrock V, 
αλλά με τον διορθωμένο χρόνο νικητής αναδείχτηκε ο Jacques Fauroux 
με το Dilong Catleya της κατηγορίας Spirit of Tradition. Στην κατηγο-

ρία Vintage το Arcadia κατέκτησε την πρώτη του νίκη, ενώ ένα από τα 
μικρότερα σκάφη, το Dainty, διακρίθηκε στην κατηγορία Marconi κάτω 
των 15 μέτρων. Το Leonore κέρδισε την κατηγορία σκαφών άνω των 15 
μέτρων και το Thendara την κατηγορία Big Boats. Το Bona Fide έκανε 
μία εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησε την πρώτη θέση στα Gaffer.

Ο διάσημος πλέον Σκωτσέζος σχεδιαστής William Fife θα ήταν 
απόλυτα ικανοποιημένος με την απόδοση των σκαφών του, αν ζούσε. 
Δώδεκα σκάφη του διακρίθηκαν στις διάφορες κατηγορίες, με ποικίλες 
καιρικές συνθήκες που περιελάμβαναν από ισχυρές ριπές μέχρι 
ασθενείς ανέμους, με ήλιο και βροχή. Ονομαστικά, το Nan of Fife 
(1896), το Pen Duick (1898), το Iona (1899), το Moonbeam of Fife 3 
(1903), το Mariska (1908), το Mariquita (1911), το Moonbeam 4 (1914), 
το Hallowe’en (1926), το Cambria (1928), το Eilean (1936), το Vanity 
V (1936) και το Sunshine (ανακατασκευή του 2003) ήταν τα σκάφη 
σχεδίασης William Fife που πήγαν καλά αγωνιστικά. 

Τρίτη αγωνιστική ημέρα για τα Dragon που έκαναν μία ακόμα ιστιο-
δρομία. Οι διαφορές πλέον, μετά από τέσσερις ιστιοδρομίες, άρχισαν 
να διαφαίνονται και να γίνονται σημαντικές, ειδικά ανάμεσα στα δύο 
πρώτα σκάφη και τα υπόλοιπα του στόλου. 

Τα σκάφη ξεκίνησαν με μία ιστιοδρομία όρτσα-πρύμα, αμέσως μόλις 
ο καιρός έφτασε τους 5 κόμβους. Η αριστερή πλευρά του στίβου 
ήταν πιο ευνοημένη από τις μεταβολές της διεύθυνσης, αλλά καθώς 
ο καιρός εξασθενούσε, στα πρύμα ήταν δύσκολο να ακολουθήσουν 
συγκεκριμένη τακτική οι ιστιοπλόοι. Όσοι έμειναν κοντά στη στεριά 
εκμεταλλεύτηκαν κάποιες ρέφλες από την αύρα. Για τη γραμμή τερμα-
τισμού μονομάχησαν οι Ιταλοί με το Little Hook και οι Αμερικάνοι με το 
Grendel, με επικράτηση των πρώτων. Πολύ κοντά τους ωστόσο ήταν 
ο Γερμανός Timann Krackhardt με το Hausdraken ενώ ο Βρετανός 
Ivan Bradbury με το Blue Haze του πήρε την τρίτη θέση την τελευταία 
στιγμή. Ο βετεράνος Giuseppe Duca με το Cloud ήταν πέμπτος και πήρε 
αρκετούς βαθμούς ώστε να ανέλθει στη γενική κατάταξη. Ο Δανός 
Soren Pehrsson με το Blue Lady, που ήταν επικεφαλής στη βαθμολο-
γία, ο Ρώσος Anatoly Loginov (Annapurna) και ο Γερμανός Helmut 
Schmidt (Kleine Brise) τερμάτισαν εκτός δεκάδας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ιστιοδρομίας, η Επιτροπή Αγώνος έστειλε τα 
σκάφη πίσω στο λιμάνι για να αποφύγουν την καταιγίδα, όσο υπήρχε 
ακόμα άνεμος. 

Όταν πέρασε η καταιγίδα και έστρωσε πάλι ο καιρός, λίγο πριν τις 4 το 
απόγευμα, τα Dragon ξαναβγήκαν για την πέμπτη τους ιστιοδρομία, με 
τον άνεμο να έχει φτάσει στους 15 κόμβους στην εκκίνηση. Το ρώσικο 
Annapurna έκανε καλή εκκίνηση και κατάφερε να τερματίσει πρώτο, 
μπροστά από τα βρετανικά Jerboa και Sunflower, διασφαλίζοντας τη δεύ-
τερη θέση στη γενική κατάταξη πίσω από το Cloud που τερμάτισε έβδομο. 

Την τέταρτη αγωνιστική ημέρα ο καιρός θύμιζε περισσότερο Βρετάνη 
παρά Κυανή Ακτή, με τον μουντό καιρό, τη συννεφιά, το κύμα και τον 
δυτικό άνεμο των 25 κόμβων. Η Επιτροπή Αγώνος ωστόσο εκμεταλ-
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λεύτηκε τις συνθήκες και έδωσε εκκίνηση για μία παράκτια ιστιοδρομία 
μήκους 10 ναυτικών μιλίων για τα κλασσικά σκάφη. Τα σκάφη έκαναν 
μία θεαματική ιστιοδρομία δείχνοντας όλη τους τη χάρη, ειδικά αυτά της 
J Class όταν ταξίδευαν πρύμα με τα ασύμμετρα μπαλόνια τους, πολύ 
κοντά στους θεατές στην ακτή. Οι άνθρωποι βέβαια απολάμβαναν το 
θέαμα, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη δυσκολία των χειρι-
σμών, την εκκίνηση, τα όρτσα, τις αποφάσεις τακτικής που ταλαιπω-
ρούσαν τα πληρώματα. Εξαιτίας αυτού, αρκετά ήταν τα σκάφη που 
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν, είτε λόγω μικρών ζημιών που έπαθαν, 
είτε από το φόβο μην συμβεί κάτι χειρότερο εξαιτίας των σκληρών 
συνθηκών. 

Στην κατηγορία Spirit of Tradition, το Shamrock V πέρασε πρώτο τη 
γραμμή τερματισμού για μία ακόμα φορά, αλλά κέρδισε και στον διορ-
θωμένο χρόνο. Δεύτερο ήταν το Nazgul of Fordell. Τέσσερα σκάφη 
της κατηγορίας εγκατέλειψαν. Το Dainty της κατηγορίας Marconi κάτω 
των 15 μέτρων και το Leonore της κατηγορίας άνω των 15 μέτρων, 
αλλά και το Thendara της κατηγορίας Big Boats, κατάφεραν για μία 
ακόμα φορά να διακριθούν στις δύσκολες συνθήκες. Ένα από τα 
παλαιότερα σκάφη των Καννών, το Marigold (του 1892) κέρδισε την 
κατηγορία των gaff. Τέλος, το White Dolphin κέρδισε στην κατηγορία 
Vintage.

Τα Dragon έκαναν δύο ιστιοδρομίες. Οι Ρώσοι με το Annapurna είχαν 
πολύ καλή απόδοση και πλησίασαν τους Ιταλούς με το Cloud, που εί-
χαν τη χειρότερή τους ημέρα. Πολύ άσχημη αγωνιστική ημέρα είχε και 
ο Δανός Soren Pehrsson με το Blue Lady που βγήκε 27ος. 

Το θετικό ήταν ότι είχαν συμπληρωθεί πέντε ιστιοδρομίες, συνεπώς οι 
αγωνιζόμενοι είχαν το δικαίωμα να εξαιρέσουν τη χειρότερη ιστιοδρο-
μία από τη βαθμολογία τους.

Στη δεύτερη ιστιοδρομία, το βρετανικό Bear, με κυβερνήτη τον Martin 
Payne, έφερε μία πρώτη θέση και ανήλθε στην κατάταξη. Οι συνθήκες 
πλέον γίνονταν σκληρότερες, καθώς η ένταση του ανέμου ανέβαινε 
και η Επιτροπή Αγώνος αποφάσισε να σταματήσει τις ιστιοδρομίες.

Έτσι λοιπόν, μετά τον Payne ακολούθησε ο συμπατριώτης του Yan 
Bradbury με το Blue Haze, με τρίτο τον Giuseppe Duca (Cloud), ενώ 
ο Anatoly Loginov (Annapurna) τερμάτισε δέκατος. Έτσι, η γενική 
βαθμολογία των Dragon είχε αρκετές ανακατατάξεις και άφησε ανοιχτά 
τα ενδεχόμενα για πολλά σκάφη να διεκδικήσουν την πρώτη θέση.

Την τελευταία αγωνιστική ημέρα για την κατηγορία των Dragon έγιναν 
τρεις ιστιοδρομίες με ιδανικές συνθήκες, σταθερό βορειοανατολικό άνε-
μο 10 κόμβων χωρίς κύμα. Έγιναν τρεις ιστιοδρομίες. Ο Ρώσος Anatoly 
Loginov με το Annapurna, παλαιός πρωταθλητής της διοργάνωσης 
Régates Royales έφερε μία τέταρτη, μία τρίτη και μία δεύτερη θέση που 
του έδωσαν τους βαθμούς που χρειαζόταν στη γενική κατάταξη. 

Οι ιστιοδρομίες της τελευταίας ημέρας ήταν καθοριστικές, καθώς 
υπήρξε ανατροπή στις δύο πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης. Ο 
Anatoly Loginov (Annapurna) βγήκε πρώτος, ενώ ο Giuseppe Duca 
(Cloud) πέρασε στη δεύτερη θέση, μετά από μία 16η και 10η και μία 8η 
θέση. Ο Soren Pehrsson (Blue Lady) πήρε την τρίτη θέση.

 

Τελικά Αποτελέσματα Κατηγορία Dragon 

1. Anatoly Loginov (RUS) Annapurna: 40 βαθμοί
2. Giuseppe Duca (ITA) Cloud: 62 βαθμοί
3. Soren Pehrsson (DEN) Blue Lady: 78 βαθμοί
4. Ivan Bradbury (GBR) Blue Haze: 92 βαθμοί
5. Helmut Schmidt (GER) Kleine Brise: 98 βαθμοί
6. Bo Selko (DEN) Bonobo: 100 βαθμοί
7. Martin Payne (GBR) Bear: 105 βαθμοί
8. Victor Fogelson (RUS) Sunflower: 116 βαθμοί
9. Joseph Varoqui (FRA) Rusalka: 117 βαθμοί
10. Vassily Senatorov (RUS) I Feel Good: 125 βαθμοί

Οι κατηγορίες των κλασσικών σκαφών, δεν είχαν ολοκληρώσει ακόμη 
τους αγώνες τους, αφού ξεκίνησαν μία ημέρα αργότερα. Έτσι, την ίδια 
ημέρα, έκαναν μία παράκτια ιστιοδρομία ακόμα. Ο συναγωνισμός ήταν 
πολύ έντονος, τόσο στην εκκίνηση όσο και στα καβατζαρίσματα, ενώ το 
θέαμα ήταν συναρπαστικό, με τόσες αλλαγές πανιών. 

Στην κατηγορία Vintage το Nan of Fife κέρδισε σε διορθωμένο χρόνο, 
ενώ το Avel και το Bona Fide ακολούθησαν. Στην κατηγορία Big Boats 
τα δύο Moonbeam πρώτευσαν, ενώ το Mariquita πήρε την τρίτη θέση 
μερικά δευτερόλεπτα μπροστά από το Thendara. Το Leonore κέρδισε 
στα μεγάλα Marconi με δεύτερο το Manitou και τρίτο το Rowdy, ενώ 
στα μικρά Marconi κέρδισε το Cholita.

Την τελευταία ημέρα για τους αγώνες των Κλασσικών, ο άνεμος ήταν 
πολύ ισχυρός από το πρωί, προβληματίζοντας την Επιτροπή Αγώνος 
αλλά και τους διοργανωτές που δεν ήθελαν με τίποτε να ριψοκινδυνεύ-
σουν να γίνουν ζημιές στα πανέμορφα σκάφη. Έτσι, με τη συγκατάθεση 
των 87 ιδιοκτητών, αποφασίστηκε να μη γίνουν περαιτέρω αγώνες και 
να βγει ο νικητής από τη βαθμολογία της γενικής κατάταξης.

Αποτελέσματα Régates Royales 
Trophée Panerai 2012

Κατηγορία Gaff 
1. Avel (Chris Austin) 7 βαθμοί
2. Bona Fide (Beppe Zaoli) 8 βαθμοί
3. Nan of Fife (Philippe Menhinick) 9 βαθμοί

Κατηγορία Big Boats 
1. Thendara (Markus Schweiger) 6 βαθμοί
2. Moonbeam of Fife 3 (Erwan Noblet) 6 βαθμοί
3. Moonbeam IV (Mickaël Créac’h) 6 βαθμοί

Κατηγορία Marconi +15m 
1. Leonore (Brad Swain) 3 βαθμοί
2. Skylark of 1937 (Tony Morse) 9 βαθμοί
3. Mercury (Jordi Cabau) 14 βαθμοί

Κατηγορία Marconi -15m 
1. Cholita (Bruno Roma) 4 βαθμοί
2. Dainty (Mike Hollis) 8 βαθμοί
3. Sonda (Pascal Borel) 9 βαθμοί

Κατηγορία Spirit of Tradition 
1. Catleya (Jacques Fauroux) 3 βαθμοί
2. Highlander (JN Bonaletoff) 6 βαθμοί
3. Nada (Marcus Fitzgerald) 12 βαθμοί

Κατηγορία Vintage 
1. Arcadia (Raphaël Coldefy) 4 βαθμοί
2. Maria Giovanna 2 (Jean-Pierre Sauvan) 11 βαθμοί
3. White Dolphin (Yann Delplace) 13 βαθμοί
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Kurt Arrigo / Rolex, Optimum Sailing Team

διεθνή

Rolex Middle Sea Race

Έτσι ξεκινάει η ιστορία της συμμετοχής του ελληνικού σκάφους 
OPTIMUM 3 – ASPIDA του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου στον αγώνα 
Rolex Middle Sea Race, που περιπλέει Μάλτα, Σικελία, Παντελέρια 
και Λαμπεδούσα, ιστιοδρομία μήκους άνω των 600 ναυτικών μιλίων. 
Για να επιτευχθεί η συμμετοχή και μόνο, χρειάστηκαν πάρα πολλές 
εργατοώρες, από όλη την ομάδα, που ξεκίνησε την προετοιμασία του 
σκάφους αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 49ου Ράλλυ Αιγαίου. Και 
φυσικά η συμμετοχή σε έναν τέτοιο αγώνα δεν θα ήταν εφικτή χωρίς 
την υποστήριξη από έναν χορηγό που δεν τροφοδοτεί μόνο οικονομικά 
την ομάδα, αλλά ψυχή τε και σώματι.

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, βασικό μέλος της ομάδας, στο άλμπουρο 
(mast man), είναι υπεύθυνος και για τα τεχνολογικά στο σκάφος αλλά 
και για την επικοινωνία και την προβολή στα ΜΜΕ. Εκτός από τον αγώ-
να, συμμετείχε και στο “delivery” προς τη Μάλτα, το ταξίδι δηλαδή που 
έκανε το σκάφος από το Καλαμάκι μέχρι τη Βαλέτα, πριν τον αγώνα: 
«Όποιος πει ότι δεν περίμενε αυτή την ημέρα λέει ψέματα! Πολυήμε-
ρες, εξαντλητικά λεπτομερείς, συστηματικές προετοιμασίες έφτασαν 
στο τέλος τους. Το OPTIMUM 3 - ASPIDA ξεκίνησε ένα ταξίδι που δεν 
είναι άγνωστο. Η επιτυχία του 2004 μας εμπνέει και μας προκαλεί να 
αποδείξουμε ότι τίποτε πάνω σ’ αυτό το σκάφος δεν είναι τυχαίο. Πέντε 

από τα τακτικά μέλη του πληρώματος μαζί με άλλους τέσσερις φίλους 
της ομάδας μοιραζόμαστε την εμπειρία του διάπλου της Μεσογείου» 
λέει 'ηλεκτρονικά' μέσω του facebook και της ιστοσελίδας της ομάδας 
(www.optimumsailing.gr) στους φίλους. 

Παρά την εντατική προετοιμασία που κράτησε πολλές εβδομάδες στο 
Καλαμάκι, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν στη Βα-
λέτα μέχρι το Σάββατο που ήταν η εκκίνηση του αγώνα, κι εκεί ανέλαβε 
η ομάδα παραμονής: Ο Αλέξης Μαρούγκας, ο Γεράσιμος Πετράτος, ο 
Γιώργος Ηλιόπουλος και η Ευγενία Μαυράκη (shore crew). 

Το πλήρωμα του σκάφους περίμενε μία έκπληξη όταν επισκέφτηκαν 
το Royal Malta Yacht Club: Μπαίνοντας στην κεντρική σάλα του νέου 
κτηρίου, αντίκρισαν ένα κάδρο με το OPTIMUM 3 - SUPERFAST και την 
ελληνική σημαία, από τη διοργάνωση του 2006! 

«Δεν μπορώ να περιγράψω τι νοιώσαμε. Στο τέλος έμεινε μόνο η 
περηφάνια και η δικαίωση για όσο άγχος έχουμε περάσει ως ομάδα για 
να φτάσουμε σήμερα εδώ» είπε ο Αλέξης Μαρούγκας, που έχει λάβει 
μέρος σε όλους τους αγώνες της Μάλτας που έχει συμμετάσχει η 
ομάδα OPTIMUM. 

«Φανταστείτε μόνο ότι σε αυτή την αίθουσα θα έρθουν κάποια στιγμή οι 
κορυφαίοι επαγγελματίες ιστιοπλόοι ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και 

Ένα σκάφος με 15 ερασιτέχνες ιστιοπλόους ξεκίνησε 
από το Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου με προορισμό τη 
Βαλέτα στη Μάλτα, με σκοπό να λάβει μέρος για μία 
ακόμα φορά στον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα Rolex 
Middle Sea Race. 
Σχεδόν 600 ναυτικά μίλια έπρεπε να ταξιδέψει μέχρι 
να καταπλεύσει στην Grand Harbour Marina και άλλα 
τόσα για να επιστρέψει, αλλά οι 15 Έλληνες του 
πληρώματος ήταν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν 
και πάλι τη διάκριση και να αποδείξουν πως η πρώτη 
θέση overall το 2004 δεν ήταν τυχαία.
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θα βλέπουν το σκάφος μιας ομάδας ελλήνων ερασιτεχνών!» μας λέει ο 
Γεράσιμος Πετράτος, από τα παλαιότερα μέλη του πληρώματος, που 
δεν έχει χάσει παρά ελάχιστους αγώνες από το αγωνιστικό καλαντάρι 
του σκάφους. 

Το μεγαλύτερο σκάφος του φετινού αγώνα ήταν το πρώην Alpha 
Romeo II. Το πανέμορφο Αυστραλέζικo σκαρί πλέον ονομάζεται 
ESIMIT EUROPA 2, έχει τεθεί "υπό την αιγίδα της Κομισιόν 
και του Χοσέ Μπαρόζο" προάγοντας την ιδέα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Ο τιμονιέρος ήταν Γερμανός και το πλήρωμα 
αποτελούνταν κυρίως από Γάλλους, Ισπανούς και Ιταλούς. Οι Έλ-
ληνες πάντως, με υποπολλαπλάσια χρηματοδότηση, κατάφεραν 
να τους κερδίσουν! (και μάλιστα με 36 θέσεις διαφορά)

Αγωνιστικά
Ο αγώνας των 606 ναυτικών μιλίων ξεκίνησε εφέτος το Σάββατο 20 
Οκτωβρίου, με 83 συμμετοχές από 19 χώρες. Ο καθαρός ουρανός 
και ο νοτιοανατολικός άνεμος των 13 κόμβων, βοήθησε να γίνει μία 
όμορφη εκκίνηση στο πανέμορφο μπαρόκ σκηνικό της Βαλέτας. Οι 
εκκινήσεις δίνονταν διαδοχικά για τις κλάσεις, από τις 11.00 τοπική 
ώρα και ανά δεκάλεπτο, με τα μεγαλύτερα και γρηγορότερα σκάφη να 
φεύγουν τελευταία. 

Τα βλέμματα σαφώς έπεφταν πάνω στο 30.48 μέτρων (100 πόδια) 
Esimit Europa 2 αλλά και στα δύο 72άρια Mini Maxi, το Ran 2 από τη 
Βρετανία και το Stig από την Ιταλία. Το OPTIMUM 3 – ASPIDA, η μονα-
δική ελληνική συμμετοχή, όχι μόνο δεν περνούσε απαρατήρητη, αλλά 
από πολλούς θεωρούνταν φαβορί, με βάση τις επιδόσεις της ομάδας 
στο συγκεκριμένο αγώνα τα προηγούμενα χρόνια. 

Η ένταση του ανέμου λίγο αργότερα έπεσε δραματικά και οι υπεύθυνοι 
τακτικής των ομάδων έπιασαν δουλειά, προσπαθώντας να ανακαλύψουν 
τη βέλτιστη πορεία. Μάταια όμως, αφού η λειψαριά ήταν καθολική και 
ευνοούσε τα μικρότερα σκάφη. Ακόμα και τα γρηγορότερα σκάφη, χρειά-
στηκαν 2 ημέρες για να φτάσουν στο ηφαιστιογενές νησί του Στρόμπολι, 
με το Esimit Europa 2 να έχει αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα. 

Όταν τα σκάφη είχαν πια περάσει τη Σικελία, ο άνεμος έγινε ευνοϊκό-
τερος, με τα γρήγορα σκάφη να ξεκόβουν γρήγορα από τον υπόλοιπο 
στόλο. Το OPTIMUM 3 – ASPIDA ακολουθούσε μία πολύ σταθερή 
στρατηγική, κάνοντας για ακόμα μία φορά τα μεγάλα μάξι να ανησυ-
χούν, βλέποντάς το συνεχώς κοντά τους. 

Ο Νίκος Λυκιαρδόπουλος, διεθνώς καταξιωμένος ιστιοπλόος και 
navigator της ομάδας, την τέταρτη νύχτα του αγώνα, προϊδεάζοντας 
για την έκβαση του αγώνα, έλεγε μέσα από το σκάφος: «Η πορεία μετά 
τη Σικελία είναι σχετικά εύκολη, ο άνεμος είναι σταθερός και το σκάφος 
κατεβαίνει με ελάχιστες τσίμες προς την Παντελέρια και μετά τη Λαμπε-
δούσα. Η πλεύση είναι πρύμα, που σημαίνει σκληρή δουλειά από τους 
grinder και τους τρίμερ, αλλά εδώ έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε 
πολλά μίλια. Από πλευράς τακτικής είναι καθοριστικό το γεγονός ότι κρα-
τηθήκαμε από την αρχή στην ομάδα των δέκα πρώτων (και μεγαλύτερων) 
σκαφών.»

Με έξυπνες κινήσεις και πετυχημένες επιλογές, η ελληνική ομάδα κρα-
τιόταν στην ομάδα των δέκα μεγαλύτερων αγωνιστικών, προσπαθώντας 
να συναγωνιστεί τα σκάφη με τους επαγγελματίες ιστιοπλόους. Αυτό βο-
ήθησε πολύ την ψυχολογία του πληρώματος, αλλά και την τελική επίδοση 
στον αγώνα, αφού το σκάφος τερμάτισε τελικά μόλις μερικές ώρες μετά 
το πρώτο, που ήταν, όπως αναμενόταν το Esimit Europa 2, ξημερώματα 
Τετάρτης 24 Οκτωβρίου, στις 01.13.15 ώρα CEST. 

«Ο αγώνας μας φάνηκε ατελείωτος και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να 
αγωνιστούμε ξανά σε τόσο δύσκολες συνθήκες» είπε χαρακτηριστικά ο 
κυβερνήτης του ) Esimit Europa 2, Jochen Schümann. 

Τις δύο επόμενες ημέρες κατέπλευσε στη Βαλέτα και το μεγαλύτερο 
μέρος του στόλου, αφού οι συνθήκες είχαν ήδη αλλάξει, ευνοώντας 

τα σκάφη που βρίσκονταν πίσω. Παρ' όλ' αυτά, η διαφορά που είχε 
καταφέρει να κάνει το OPTIMUM 3 – ASPIDA ήταν αρκετή για να του 
εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην απαιτητική κατηγορία των ORCi και 
την τέταρτη τελικά θέση στην κατηγορία των IRC. 

Η διάκριση σε ένα τέτοιο αγώνα σαφώς δεν είναι τυχαία και δεν είναι 
αποτέλεσμα καμίας μεμονωμένης προσπάθειας. Ολόκληρη η ομάδα 
που αριθμεί 25 άτομα βοήθησε στην προετοιμασία, ενώ καθορι-
στικής σημασίας ήταν η συμβολή του χορηγού ASPIDA MARITIME 
SECURITY που εγκαίρως και αποφασιστικά στήριξε την ομάδα με 
κάθε τρόπο. Ο Πάνος Μωραϊτης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, 
δήλωσε: «Ένιωσα ιδιαίτερα περήφανος που το σκάφος OPTIMUM 3 - 
ASPIDA τίμησε τα ελληνικά χρώματα, ειδικά σε μία τόσο δύσκολη περί-
οδο για την πατρίδα μας. Το να ακούγεται το όνομα της Ελλάδας για επιτυ-
χίες, ειδικά στον αθλητισμό, είναι σημαντικό εντός και εκτός συνόρων.»

Ο Νίκος Λάζος, υπεύθυνος για την τακτική και ο συγκυβερνήτης τού 
OPTIMUM 3 – ASPIDA, Περικλής Λιβάς, από το Media Center της 
διοργάνωσης, δήλωσαν προς τα διεθνή media μετά τον τερματισμό: 
«Ο αγώνας είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά στο πρώτο μισό που είχε 
πολύ ασθενείς καιρούς. Το πλήρωμα κατέβαλε προσπάθειες να δουλεύει 
ακατάπαυστα. Έτσι βρεθήκαμε σε πλεονεκτική θέση στη δυτική άκρη της 
Σικελίας, όπου και ξεκίνησε να έχει λίγο περισσότερο αέρα. Από εκεί 
και πέρα ήταν πολύ πιο γρήγορος ο ρυθμός, το πλήρωμα δούλεψε πάρα 
πολύ καλά, οι βάρδιες δούλεψαν άψογα και το σκάφος δούλευε όλο το 
24ωρο στο 100% γι αυτό και είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.» 

Ο Θανάσης Μπαξεβάνης, τιμονιέρος του OPTIMUM 3 – ASPIDA, ήρθε 
από τη Θεσσαλονίκη για να συμπληρώσει την ομάδα. Η δική του άποψη 
για τον αγώνα ήταν: «Η συμμετοχή με ένα σκάφος όπως το OPTIMUM 
σε αυτό τον αγώνα είναι μία εξαιρετική εμπειρία, ειδικά όταν είναι με μία 
τόσο καλή παρέα και ένα τόσο οργανωμένο πλήρωμα. Είναι πάρα πολύ 
δύσκολο επί πέντε ημέρες συνεχόμενα μία ομάδα να συντονίζεται και να 
βγάζει το 100% του σκάφους και μάλιστα με ιδιαίτερα δύσκολες συν-
θήκες. Είναι αξιοσημείωτη η στήριξη του χορηγού, ASPIDA MARITIME 
SECURITY αλλά και η συμμετοχή του κόσμου που παρακολουθούσε τις 
προσπάθειές μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για την 
ψυχολογία ενός ιστιοπλόου που ταξιδεύει στην ανοιχτή θάλασσα.»

Με την επιστροφή του σκάφους στην Ελλάδα και κατά την πρώτη αποτί-
μηση των πεπραγμένων, ο Νίκος Λάζος είπε: «Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω όλη την ομάδα που έτρεξε τον αγώνα για την πολύ σκληρή δουλειά 
καθ' όλη τη διάρκειά του, παρόλο που σε κάποια σημεία ο καιρός ήταν 
εκνευριστικά ελαφρύς. Αλλά η υπομονή και η επιμονή μάς δικαίωσε. 
Αφήσαμε πίσω όλα τα πολύ καλά σκάφη της κατηγορίας 1, που σίγουρα 
δεν ήρθαν στη Μάλτα για βόλτα αλλά για να κερδίσουν. Και δεν κατάφε-
ραν να μας κρατήσουν ή να μας πλησιάσουν στις μπουνάτσες τα σκάφη 
από τις μικρότερες κατηγορίες (3-4) κάτι που ήταν πολύ επικίνδυνο με τις 
συνθήκες που επικρατούσαν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα 
παιδιά της ομάδας που βοήθησαν στην προετοιμασία και δεν ήταν επάνω 



26 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

στον αγώνα. Στόχος μας είναι του χρόνου να πάμε πάλι, αλλά αυτή τη 
φορά να καταφέρουμε να μην είμαστε η μοναδική Ελληνική συμμετοχή 
και γι αυτό είμαστε εδώ να βοηθήσουμε κάθε ενδιαφερόμενο».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα ORCi

1. OPTIMUM 3 - ASPIDA, FARR52 OD, 
 4 ημέρες, 13 ώρες, 48 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο

2. CIPPA LIPPA 8, Cookson 50, 
 4 ημέρες, 14 ώρες, 52 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα

3. XP-ACT Banks Sails Racing, Xp44, 
 5 ημέρες, 6 ώρες, 42 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα

Αποτελέσματα IRC

1. HI FIDELITY, Welbourne 46,
 4 ημέρες, 16 ώρες, 48 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα

2. SPEEDY, marten49,
 4 ημέρες, 15 ώρες, 22 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα

3. XP-ACT Banks Sails Racing, Xp44,
 5 ημέρες, 6 ώρες, 42 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα

4. OPTIMUM 3 - ASPIDA, FARR 52 OD,
 4 ημέρες, 13 ώρες, 48 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο

Το πλήρωμα του αγώνα

1. Αλέξανδρος Μαρούγκας,  
 πλώρη, mid bow.

2. Γιάννης Κάπος, mid bow,  
 πλώρη.

3. Γιώργος Ηλιόπουλος,  
 mastman, mid bow,  
 media man.

4. Νίκος Αποστολάκης, pitman,  
 chef.

5. Βαγγέλης Καράς,  
 pitman, chef.

6. Κώστας Μακρίδης,  
 spi/jib trimmer, grinder.

7. Μανώλης Μαρκογιαννάκης,  
 spi/jib trimmer, grinder.

8. Γιώργος Παναγιωτίδης,  
 jib/spi trimmer, grinder.

9. Πάτροκλος Ταχτατζής,  
 jib/spi trimmer, grinder.

10. Λάμπρος Νάκης,  
 main trimmer, grinder.

11. Γεράσιμος Πετράτος,  
 main trimmer, grinder.

12. Θανάσης Μπαξεβάνης,  
 helmsman, watch leader.

13. -

14. Περικλής Λιβάς, skipper,  
 helmsman, watch leader.

15. Νίκος Λάζος, skipper,  
 tactician, helmsman.

16. Νίκος Λυκιαρδόπουλος,  
 navigator.

Για την προετοιμασία του 
σκάφους συνέβαλαν τα 
μέγιστα και οι:

Χρήστος Χατζηδημητρίου

Νίκος Φούγιας

Αντώνης Δρίλλιας

Μάνος Ρούδας

Αλέξης Χρυσοχοΐδης

Θάνος Παπασιδέρης

Κωστής Αφεντάκης

Τάσος Δικαστόπουλος

…και τα καταστήματα PELAGOS, 
ΝΑΥΤΙΛΟΣ, TECREP MARINE και 
MELTEMI YACHTING, τα οποία 
βοήθησαν στην ανανέωση του 
εξειδικευμένου εξοπλισμού του 
σκάφους.
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Ο Ναυτικός αγώνας
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Ο 19ος αιώνας θα μπορούσε ίσως να χαρακτη-
ρισθεί ως ο σημαντικότερος αιώνας στη νεώ-
τερη ελληνική ιστορία, γιατί κατά τη διάρκειά 

του συντελέσθηκε η απελευθέρωση ενός μεγάλου 
τμήματος του υπόδουλου γένους των Ελλήνων που 
είχε μείνει σκλαβωμένο πάνω από τέσσερις αιώνες.

Μετά από αναρίθμητους αγώνες, καταστροφές και 
ανθρωποθυσίες, που άρχισαν το 1821, το ελληνι-
κό κράτος αναγνωρίσθηκε με το πρωτόκολλο του 
Λονδίνου του 1830, ενώ καταλυτικός παράγων 
υπήρξε η ναυμαχία του Ναβαρίνου της 8ης Oκτω-
βρίου 1827, κατά τη διάρκεια της οποίας καταστρά-
φηκε ο Τουρκο-αιγυπτιακός Στόλος από τους ενωμέ-
νους στόλους των τριών Mεγάλων Δυνάμεων, Αγγλίας 
- Γαλλίας - Ρωσίας.

Το τέλος όμως του 19ου αιώνα βρήκε τη μικρή Ελλάδα 
να προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της από τον 
καταστροφικό Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, 
τον οποίο ουσιαστικά η ίδια είχε προκαλέσει και που 
ρόλο έπαιξε και η Κρητική Επανάσταση του 1896. 
Ένας πόλεμος που προέκυψε τόσο από την αδυναμία 
των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων να ιεραρχή-
σουν τους στόχους που υπαγόρευε η "Μεγάλη Ιδέα" 
του Έθνους, όσο και από τη λανθασμένη εκτίμηση των 
διατιθεμένων πόρων, μέσων και δυνατοτήτων, για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. Παράλληλα η Ελλάδα 
εμφανίστηκε να αγνοοεί τις σαφείς αποφάσεις των 
Mεγάλων Δυνάμεων που δεν επιθυμούσαν διατάραξη 
του εδαφικού καθεστώτος της Βαλκανικής τη συγκε-
κριμένη περίοδο.

Έτσι, η αυγή του 20ου αιώνα εύρισκε τη χώρα ηττημέ-
νη, ταπεινωμένη, σε άθλια οικονομική κατάσταση που 
επετείνετο τόσο από τις πολεμικές αποζημιώσεις 
που έπρεπε να πληρώσει στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία, όσο και από τον επιβληθέντα το 1898, στυγνό 
Διεθνή Oικονομικό Έλεγχο (ΔOΕ). Επιπλέον, τα δύο 
μεγάλα εθνικά θέματα, το "Κρητικό" και το "Μακε-
δονικό", βρισκόντουσαν σε έξαρση και κρίσιμη φάση. 
Oι ψυχώσεις της ταπείνωσης από την ήττα διαχέ-
ονταν στην ελληνική κοινωνία, δημιουργώντας 
ερεθισμό και αναταραχή. 

Η έκταση του νέου κράτους, στην αρχή του 20ου αι-
ώνα, περιοριζόταν προς βορράν μέχρι τον Τύρναβο, 
την Καλαμπάκα και την Άρτα. Η νησιωτική χώρα περι-
ελάμβανε τα Επτάνησα, την Εύβοια, τις Σποράδες και 
τις Κυκλάδες.

Tο 1909 εκδηλώθηκε στη χώρα κίνημα από τον 
"Στρατιωτικό Σύνδεσμο". Το κίνημα είχε ως αρχηγό 
τον Συνταγματάρχη Πυροβολικού Νικόλαο Ζορμπά. 
Μετά την προβολή κάποιων λογικών και μετριοπα-
θών αιτημάτων, που αφορούσαν κυρίως την επίσπευ-

ση της ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των Ενόπλων 
Δυνάμεων και λήψη ορισμένων νομοθετικών και δι-
οικητικών μέτρων, που επηρέαζαν τόσο τη δομή του 
στρατεύματος, όσο και την ανασύνταξη του κρατικού 
μηχανισμού και την αποδοχή τούτων από τη διορισθεί-
σα κυβέρνηση Μαυρομιχάλη, ο "Στρατιωτικός Σύνδε-
σμος" ουσιαστικά διέκοψε τις δραστηριότητές του. Το 
μεγάλο, όμως, επίτευγμα του στρατιωτικού κινήματος 
υπήρξε η πρόσκληση από την Κρήτη και η καθιέρωση 
στην κεντρική πολιτική σκηνή του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου, ως μόνου γνησίου εκφραστού των αναγεννητι-
κών σκοπών του "Στρατιωτικού Συνδέσμου" και κατ’ 
επέκταση του Ελληνισμού.

Χάρτης της Ελλάδος προ των Βαλκανικών Πολέμων.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Ελευθέριος 
Βενιζέλος.

Ελαιο-
γραφία, 
Εθνικό 
Ιστορικό 
Μουσείο.



Στον "Στρατιωτικό Σύνδεσμο" μετείχε, μεταξύ άλλων 
στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, ο Υποπλοίαρχος 
Κωνσταντίνος Τυπάλδος, ο οποίος ανεξάρτητα από 
τη μη πρωταγωνιστική συμμετοχή του στη διαμόρφω-
ση των σκοπών και των επιδιώξεων του "Συνδέσμου", 
επέμεινε μαζί με άλλους αξιωματικούς του Ναυτικού 
και τελικά πέτυχε την ενίσχυση του Στόλου με την αγο-
ρά ενός θωρακισμένου καταδρομικού που ναυπηγείτο 
από το 1907 στα ναυπηγεία Oρλάντο στο Λιβόρνο της 
Ιταλίας. Για το πλοίο υπήρχαν εν εξελίξει διαπραγμα-
τεύσεις να αγορασθεί από την Τουρκία η οποία πα-
ρέτεινε τις συζητήσεις στο πλαίσιο ενός ανατολίτικου 
παζαριού. Το 1/3 της δαπάνης καλύφθηκε από το κλη-
ροδότημα που είχε αφήσει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου 
ο πλούσιος ομογενής από την Αίγυπτο, Γεώργιος Αβέ-
ρωφ, το όνομα του οποίου έλαβε εν συνεχεία το κατα-
δρομικό εντασσόμενο στον Ελληνικό Στόλο.

Oι εξελίξεις στα Βαλκάνια ακολούθησαν την πορεία 
τους με την Ελλάδα να έχει από το 1910 στο τιμόνι της 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έναν πολιτικό ρεαλιστή και 
ευφυή, με γνώση της δυναμικής των διεθνών εξελίξεων 
και των διεθνών σχέσεων, και παράλληλα στιβαρό και 
δημοκρατικό Κυβερνήτη των εσωτερικών πραγμάτων.

Οι διεθνείς διεργασίες δημιούργησαν στη Βαλκανική 
τις κατάλληλες συνθήκες για τη σύμπηξη συμμαχίας 
μεταξύ των κρατών της χερσονήσου. Ξεπερνώντας τις 
διαφορές τους και εξομαλύνοντας τις σχέσεις τους, 
Σόφια και Βελιγράδι αποφάσισαν τον Φεβρουάριο 
του 1912 να συνάψουν διμερή αμυντική συμμαχία. 
Η σερβο-βουλγαρική συμμαχία και οι συνακόλουθοι 
κίνδυνοι που αυτή περιέκλειε για τον Ελληνισμό της 
Μακεδονίας, δεν διέλαθαν της προσοχής της Ελλάδος 

και τότε ο Βενιζέλος, ενέτεινε την επιμονή του για προ-
σέγγιση με τους βόρειους γείτονες και σε πρώτη φάση 
με τη Βουλγαρία. Η πρώτη μυστική ελληνο-βουλγαρική 
συμμαχία υπογράφηκε τον Μάιο του 1912 και είχε κα-
θαρά αμυντικό χαρακτήρα. Τον Ιούλιο του 1912 ακο-
λούθησε η συνθήκη μεταξύ Βουλγαρίας και Μαυ-
ροβουνίου. Την 22α Σεπτεμβρίου 1912 υπεγράφη 
ελληνο-βουλγαρική στρατιωτική συμφωνία. Έτσι 
για πρώτη φορά στη νεώτερη ιστορία των βαλκανικών 
λαών είχε συγκροτηθεί εμμέσως ένα τετραμερές συμ-
μαχικό δίκτυο, με επίκεντρο τη Σόφια, το οποίο πίσω 
από το παραπέτασμα του αμυντικού κυρίως συνασπι-
σμού, άφηνε να διαφανεί μια αναμφισβήτητη επιθετική 
αιχμή εναντίον της Τουρκίας. 

Oι αφορμές δεν άργησαν και την 25η Σεπτεμβρίου το 
Μαυροβούνιο κηρύσσει πρώτο τον πόλεμο στην 
Τουρκία και ακολουθούν την 4η Οκτωβρίου η Σερ-
βία και η Βουλγαρία και την 5η Οκτωβρίου η Ελλάς 
μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων.

Από τους συμμάχους η Βουλγαρία διέθετε τον ισχυ-
ρότερο στρατό ενώ στην Ελλάδα έπεφτε το βάρος να 
αντιμετωπίσει μόνη τον Τουρκικό Στόλο. Το σύνολο 
των στρατευμάτων που παρέτασσαν οι σύμμαχοι στα 
θέατρα επιχειρήσεων των Βαλκανίων ήταν 675.000 
άνδρες περίπου (Βούλγαροι 300.000, Σέρβοι 
220.000, Έλληνες 120.000, Μαυροβούνιοι 35.000). 
Oι Oθωμανοί διέθεταν περίπου 400.000 άνδρες στη 
Βαλκανική. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το στρατιω-
τικό δόγμα της εποχής προέβλεπε πιθανότητες νίκης 
επιτιθεμένων δυνάμεων, μόνον εφ’ όσον η αναλογία 
προς τους αμυνομένους ήταν 3:1. Επομένως οι Οθω-
μανοί βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση. Παράλληλα 
οι Οθωμανοί διέθεταν περίπου 250.000 εφέδρους 
που περίμεναν στη Σμύρνη, στην Αλικαρνασό, στην 
Αλεξανδρέττα, και στη Λατάκεια, να μεταφερθούν δια 
θαλάσσης στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλ-
λας και του Δεδεαγάτς (Αλεξανδρούπολης) ώστε να 
παραταχθούν εγκαίρως στα μέτωπα της Μακεδονίας 
και να κλίνουν την πλάστιγγα του πολέμου υπέρ της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Oι μεταφορές δια ξηράς, με ανύπαρκτα οδικά δίκτυα 
και με τα ελάχιστα κακής ποιότητας μηχανοκίνητα μέσα 
της εποχής ήταν πρακτικά εξαιρετικά περιορισμένες. 
Το περιορισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν απόλυτα 
ανεπαρκές να μεταφέρει τις ενισχύσεις καθώς και τον 
όγκο των εφοδίων που απαιτούσε η συντήρηση του 
οθωμανικού στρατεύματος. Πλέον της οδικής αδυνα-
μίας οι ενισχύσεις θα έπρεπε να περάσουν δια μέσου 
του Βουλγαροτουρκικού μετώπου, γεγονός που κα-
θιστούσε αδύνατη την αποστολή των. Η μόνη εφικτή, 
επομένως, οδός μεταφοράς εμψύχου υλικού και εφο-

Το θωρηκτό Αβέρωφ. 
Χρωμολιθογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσειο.



δίων σε ικανοποιητικούς ρυθμούς παρέμενε για τους 
Oθωμανούς η θαλάσσια, με φορτηγά και μεταγωγικά 
εμπορικά πλοία. Έτσι, λοιπόν, ο ρόλος του ναυτικού 
αγώνα που έπρεπε να δοθεί σε όλη την έκταση του 
Αιγαίου αλλά και του Ιονίου πελάγους, έπεφτε βαρύς 
στον Ελληνικό Στόλο. 

Η επίτευξη "επιχειρησιακού ελέγχου" σε μια θαλάσσια 
έκταση, με την έννοια της ναυτικής ορολογίας, απο-
σκοπεί στην παρεμπόδιση των γραμμών επικοινωνίας 
του αντιπάλου και στη διατήρηση ανοικτών των θα-
λασσίων οδών μεταφοράς για ικανοποίηση των δικών 
μας αναγκών. Η πλήρης απαγόρευση στον αντίπαλο 
της χρήσης των θαλασσίων μεταφορών και η άνετη, 
ασυνόδευτη εξυπηρέτηση των ημετέρων μεταφορι-
κών αποστολών εγγίζει τα όρια της "απόλυτης κυ-
ριαρχίας". Σε αυτή την κυριαρχία απέβλεπε και ήταν 
αυτό που πέτυχε ο Ελληνικός Στόλος, το 1912.

Κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει τον ηρωισμό που 
επέδειξαν στα πεδία των μαχών ξηράς τα στρατευμένα 
παιδιά της Ελλάδος. Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει 
την ορμή του στρατού μας που έμοιαζε περισσότερο 
με ξέσπασμα και που σάρωνε στο διάβα του τις τουρ-
κικές φρουρές και τις εστίες αντιστάσεως. Δεν υπάρ-
χει καμία αμφιβολία για την τακτική αξία των μαχών, 
για τα περάσματα, τους λόφους, τα ποτάμια, τις οχυρές 
θέσεις. Δεν παραγνωρίζεται καθόλου η ψυχολογική 
αλλά και η ουσιαστική αξία της απελευθέρωσης χω-
ριών και πόλεων και η δικαιολογημένη προβολή του 
ενθουσιασμού και της συγκίνησης των τοπικών πλη-
θυσμών που υποδέχονταν τα ελληνικά απελευθερωτι-
κά στρατεύματα. Κανείς δεν ξεχνά τις μάχες του Σαρα-
νταπόρου (9-10 Oκτωβρίου), των Γιαννιτσών (19-20 
Oκτωβρίου), την απελευθέρωση της Πρέβεζας (21 
Oκτωβρίου), την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 
(27 Oκτωβρίου), την πτώση του Μπιζανίου και την 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων (19-22 Φεβρουαρίου 
1913). O καλπασμός του στρατηλάτη Διαδόχου Κων-
σταντίνου στα δύο μέτωπα του Ελληνοτουρκικού πο-
λέμου, το Θεσσαλικό-Μακεδονικό και το Ηπειρωτικό, 
δημιουργούσε ρίγη υπερηφάνειας στον Ελληνισμό απ’ 
άκρου σ’ άκρο της οικουμένης, που οιστρηλατείτο από 
το όραμα της "Μεγάλης Ιδέας". 

O πρωταγωνιστής, όμως, που έκρινε την έκβαση του 
Βαλκανικού Πολέμου και που ουσιαστικά εκδίωξε 
τους Oθωμανούς από τα Βαλκάνια, ύστερα από από-
λυτη κυριαρχία μεγαλύτερη από πέντε αιώνες, πρέπει 
να αναγνωρίσουμε ότι ήταν ο ναυτικός αγώνας του 
Αιγαίου. O Ελληνικός Στόλος ήταν αυτός που κράτησε 
αδρανείς και αχρησιμοποίητες τις τουρκικές εφεδρεί-
ες στα λιμάνια της Μικράς Ασίας που ήταν τόσο απα-
ραίτητες για τους Oθωμανούς στις κρίσιμες περιόδους 

του πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.

Η μεγάλη, η στρατηγική νίκη του πολέμου, επιτεύ-
χθηκε στη θάλασσα. Ήταν αυτή που εάν χανόταν, 
μοιραία θα είχε άλλη εξέλιξη ο ρους του πολέμου 
και η ιστορία θα ήταν διαφορετική. 

Έχοντας κατά νου αυτή την ιστορική αποστολή και ευ-
θύνη, ο Αρχηγός του Στόλου, Υποναύαρχος Παύλος 
Κουντουριώτης, διέταξε την άπαρση από τον όρμο του 
Φαλήρου το μεσημέρι της 5ης Oκτωβρίου 1912 πλέο-
ντας ανατολικά, προκειμένου να συναντήσει "τον προ-
αιώνιο εχθρό του γένους", συνοδευόμενος από "τας ευ-
χάς του Βασιλέως" και ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Είναι χαρακτηριστική η προτροπή του πρωθυπουργού 
Ελευθερίου Βενιζέλου.

«... Η πατρίς αξιοί από υμάς, όχι απλώς να 
αποθάνητε υπέρ αυτής. Αυτό θα ήτο το ολι-
γώτερον. Αξιοί να νικήσετε...»

O Ελληνικός Στόλος περιελάμβανε:

•	 Θωρακισμένο Καταδρομικό "ΑΒΕΡΩΦ". Νεό-
τευκτο, σε αρίστη κατάσταση.

•	 Τρία παλαιά θωρηκτά "ΥΔΡΑ", "ΣΠΕΤΣΑΙ" και 

Παύλος Κουντουριώτης. Λάδι σε μουσαμά. 
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"ΨΑΡΑ" Το "ΥΔΡΑ" υπό διάλυση. Τα "ΨΑΡΑ" και 
"ΣΠΕΤΣΑΙ" σε καλή σχετικώς κατάσταση.

•	 Τέσσερα μεγάλα αντιτορπιλλικά (ανιχνευτικά) 
"ΑΕΤOΣ", "ΛΕΩΝ", "ΠΑΝΘΗΡ" και "ΙΕΡΑΞ". Αγο-
ράσθηκαν από την Αγγλία λίγο προ της κηρύ-
ξεως του πολέμου και ενώθηκαν με τον Στόλο 
μετά την 18η Oκτωβρίου. Δεν είχαν τορπίλλες.

•	 Δύο μεσαία αντιτορπιλλικά "ΚΕΡΑΥΝOΣ" και 
"ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ". Πολύ καλή κατάσταση. Αγορά-
σθηκαν από τη Γερμανία λίγο προ της κηρύξεως 
του πολέμου και ενώθηκαν με τον Στόλο μετά 
την 1η Νοεμβρίου.

•	 Oκτώ μικρά αντιτορπιλλικά "ΣΦΕΝΔOΝΗ", 
"ΝΙΚΗ", "ΔOΞΑ", "ΘΥΕΛΛΑ", "ΝΑΥΚΡΑΤOΥΣΑ", 
"ΑΣΠΙΣ", "ΒΕΛOΣ" και "ΛOΓΧΗ". Όλα σε πολύ 
καλή κατάσταση.

•	 Το υποβρύχιο "ΔΕΛΦΙΝ". Oλίγον προ της κηρύ-
ξεως του πολέμου εκτελούσε δοκιμές παραλα-
βής στη Γαλλία.

•	 Πέντε πολύ παλαιά τορπιλλοβόλα τα υπ’ αριθμ. 
"11", "12", "14", "15" και "16". 

•	 Δύο κανονιοφόρους (ατμοβάριδες) "ΑΚΤΙOΝ" 
και "ΑΜΒΡΑΚΙΑ".

•	 Τρεις μικρές κανονιοφόρους "Α", "Β" και "Δ".

•	 Τέσσερις ατμομυοδρόμωνες "ΑΛΦΕΙOΣ", "ΠΗ-
ΝΕΙOΣ", "ΑΧΕΛΩOΣ" και "ΕΥΡΩΤΑΣ".

•	 Πλοία ανεφοδιασμού, το παλιό ναρκοβόλο "ΚΑ-
ΝΑΡΗΣ", τη ναρκοθέτιδα "ΑΡΗΣ" και δύο οπλι-
ταγωγά "ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ" και "ΚΡΗΤΗ".

•	 Πέντε μόνιμα επίτακτα εξοπλισμένα επιβατικά, 
"ΕΣΠΕΡΙΑ", "ΑΡΚΑΔΙΑ", "ΜΑΚΕΔOΝΙΑ", "ΜΥΚΑ-
ΛΗ" και "ΑΘΗΝΑΙ".

•	 Περίπου 90 ακόμη επίτακτα εμπορικά πλοία, που 
συντηρούσαν ένα καθημερινό ρεύμα εφοδίων, 
πυρομαχικών και εμψύχου υλικού, από τα μετό-
πισθεν στις περιοχές και τα λιμάνια των πρόσω.

•	 Oι κανονιοφόροι, οι ατμομυοδρόμωνες και ορι-
σμένα εμπορικά, εξοπλισμένα και μη, συγκρο-
τούσαν τη Μοίρα του Ιονίου υπό τον Πλοίαρχο 
Ι. Δαμιανό.

Ο Τουρκικός Στόλος περιελάμβανε στη σύνθεσή του:

•	 4 θωρηκτά (Χαϊρεδίν Βαρβαρόσας, Τουργούτ Ρεΐς, 
Μεσουδιέ, Ασάρ-ι-Τεφίκ) εις αρίστη κατάσταση.

•	 2 εύδρομα (Χαμηδιέ, Μετζητιέ) εις αρίστη κατά-
σταση.

•	 2 τορπιλλοβάριδες (Μπερκ-ι-Σατβέτ, Πεϊκ-ι-
Σεφκέτ) εις αρίστη κατάσταση.

•	 4 αντιτορπιλλικά τύπου "Διαδικιάρ-ι-Μιλέτ" εις 
αρίστη κατάσταση.

•	 4 μικρά αντιτορπιλλικά τύπου "Σαμψούν" εις 
αρίστη κατάσταση.

•	 8 τορπιλλοβόλα σε καλή κατάσταση.

•	 4 μικρά τορπιλλοβόλα σε καλή κατάσταση.

Η ύπαρξη του "ΑΒΕΡΩΦ" στη σύνθεση του Ελληνι-
κού Στόλου αποτελούσε αναμφισβήτητα το συγκριτικό 
πλεονέκτημα, κυρίως λόγω της υψηλής του ταχύτητας 
των 22-23 κόμβων αλλά και λόγω του όγκου πυρός 
που μπορούσε η ναυαρχίδα να βάλλει στη μονάδα 
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του χρόνου. Oι λοιπές μονάδες, κυρίως τα θωρηκτά, 
συγκριτικώς ήταν ισοδύναμα έως υποδεέστερα των 
αντιστοίχων τουρκικών και υπελείποντο σε αριθμούς. 
Η τακτική που υιοθετήθηκε από τους δύο στόλους, 
ήταν απότοκη της ναυτικής παράδοσης και ευψυχίας 
που διακατείχε τους αξιωματικούς και τα πληρώματα 
που επάνδρωναν τα πλοία.

O Ελληνικός Στόλος εκδήλωσε πολύ γρήγορα τις προ-
θέσεις του υιοθετώντας ένα άκρατο επιθετικό πνεύμα 
που εξέφραζε, πλην των άλλων και την ψυχοσύνθεση 
του Αρχηγού του καθώς και την τάση των πληρωμά-
των. Εγκαταλείποντας το συνηθισμένο ορμητήριο των 
Ωρεών, στη βόρεια Εύβοια, στο οποίο ναυλοχούσε 
κατά τον πόλεμο του ’97, επιλέγει αμέσως ως βάση 
ελλιμενισμού του, τον Μούδρο της Λήμνου τον οποίο 
καταλαμβάνει την 8η Οκτωβρίου και τον χρησιμοποιεί 
ως προκεχωρημένο ορμητήριο σε επαφή σχεδόν με 
τα Δαρδανέλλια και τον Τουρκικό Στόλο, εάν και όταν 
αποφάσιζε να βγει από τα Στενά. 

Η αποφασιστική αναμέτρηση των δύο στόλων αργεί 
να έλθει γιατί ο Τουρκικός Στόλος παραμένει στο αγκυ-
ροβόλιο του Ναγαρά, μέσα στα Δαρδανέλλια. Αποτε-
λεί απορίας άξιο γεγονός, γιατί δεν ελήφθη εξ αρχής 
αποφασιστική δράση εναντίον του Ελληνικού Στόλου, 
δεδομένου μάλιστα ότι και οι επιχειρήσεις στην πλευρά 
του Ευξείνου ήταν υποτονικές και όχι σοβαρές, λόγω 

ελλείψεως ουσιαστικού ναυτικού αντιπάλου εκ μέρους 
της Βουλγαρίας. Αντιθέτως, οι ναυτικές επιχειρήσεις 
που αναλαμβάνονται από τον Ελληνικό Στόλο έχουν ως 
στόχο την απελευθέρωση των νησιών του ανατολικού 
Αιγαίου και την εξάλειψη των όποιων εστιών τουρκικής 
ναυτικής παρουσίας υπήρχαν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Η ναυτική Μοίρα του Ιονίου Πελάγους από την έναρ-
ξη του πολέμου ανέλαβε μια σειρά επιχειρήσεων, οι 
οποίες αφ’ ενός αποσκοπούσαν στην εξουδετέρωση 
της μόνης υπαρκτής οθωμανικής ναυτικής παρουσίας 
στον Αμβρακικό κόλπο, αφ’ ετέρου στη διενέργεια και 
υποστήριξη ενός αριθμού αποβάσεων, τμημάτων του 
Στρατού ξηράς και ναυτικών αγημάτων, στις βορειοη-
πειρωτικές ακτές μέχρις Αυλώνος.

Oι επιχειρήσεις αυτές, που επισκιάσθηκαν από τις επι-
χειρήσεις του Στόλου του Αιγαίου, έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στο αποτέλεσμα των πολεμικών προσπαθειών.

Την 21η Oκτωβρίου απελευθερώνεται η Πρέβεζα. 
Κατά τη μάχη της Νικόπολης (στα προάστεια της Πρε-
βέζης), την οποία διεξήγαγε το απόσπασμα του Ταγμα-
τάρχη Σπηλιάδη, η Ναυτική Μοίρα συμμετείχε με πυρά 
κατά των εχθρικών θέσεων καθώς και κατά των δύο 
φρουρίων της πόλεως της Πρεβέζης. Μετά τη νίκη της 
Νικόπολης και την παράδοση της εχθρικής φρουράς, ο 
Αρχηγός της Μοίρας, Πλοίαρχος Ι. Δαμιανός εισήλθε 
στον λιμένα της Πρεβέζης με την ατμοβάριδα "ΑΜΒΡΑ-

Ο στόλος του Αιγαίου σε βραδυνή περιπολία. Λάδι σε καμβά. Βασίλειος Χατζής. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος.



ΚΙΑ" και την κανονιοφόρο "Β", σε κατάσταση πολεμικής 
εγέρσεως, και κατέλαβε επισήμως την πόλη.

Τη μάχη της Νικόπολης υπεστήριξαν δια πυρών και οι 
εντός του Αμβρακικού ευρισκόμενες δύο κανονιοφόροι 
"Α" και "Δ". Το τουρκικό τορπιλλοβόλο "ΑΤΤΑΛΕΙΑ", ευ-
ρισκόμενο στον λιμένα της Νικόπολης, αυτοβυθίσθηκε 
από το πλήρωμά του για να αποφύγει την αιχμαλωσία. 

Την 5η Νοεμβρίου οι ελληνικές δυνάμεις προχωρούν 
στην απελευθέρωση της Χειμάρρας. 

Στο Αιγαίο πέλαγος χρονολογικώς έχουμε τις ακό-
λουθες κύριες ναυτικές επιχειρήσεις:

Μετά την κατάληψη του Μούδρου που όπως προανα-
φέρθηκε έγινε την 8η Οκτωβρίου, εγκαταστάθηκαν 
αδιάλειπτες περιπολίες στο στόμιο του Μούδρου για 
αποφυγή αιφνιδιασμού αλλά και στην είσοδο των 
Δαρδανελλίων για έγκαιρη προειδοποίηση σε περί-
πτωση εμφάνισης του Τουρκικού Στόλου.

Την 18η Oκτωβρίου, βυθίστηκε από το τορπιλλοβόλο 
υπ’ αριθμ. "11" στο λιμένα Θεσσαλονίκης, το παροπλι-
σμένο τουρκικό θωρηκτό "ΦΕΤΧ-Ι- ΜΠOΥΛΕΝΤ". 

Από 18 έως 19 Οκτωβρίου απελευθερώνονται άνευ 
ουσιαστικής αντιστάσεως η Ίμβρος, ο Άγιος Ευστρά-
τιος, η Θάσος, η Σαμοθράκη. 

Την 22α Οκτωβρίου απελευθερώνονται τα Ψαρά από 
το ανιχνευτικό “ΙΕΡΑΞ” με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρ-
χο Αντώνη Βρατσάνο, δισέγγονο του Αντώνη Βρα-
τσάνου που ανατίναξε τη Μαύρη Ράχη το 1824 για να 
αποφευχθεί η αιχμαλωσία των Ψαριανών από τους 
Τούρκους. 

Oι διαδοχικές απελευθερώσεις των νησιών, πλην της 
ουσιαστικής σημασίας αυτών καθ’ εαυτών των γεγο-
νότων, προκάλεσαν φρενίτιδα ενθουσιασμού στην ελ-

ληνική κοινωνία που παρακολουθούσε τον Στόλο της 
να επιτυγχάνει τον ένα μετά τον άλλο τους στόχους του. 

Την 24η Oκτωβρίου ο "ΑΒΕΡΩΦ" αποβιβάζει ναυτικό 
άγημα και καταλαμβάνει τη νήσο Τένεδο.

Την 1η Νοεμβρίου λαμβάνεται επείγουσα διαταγή από το 
Υπουργείο Ναυτικών να καταληφθεί επειγόντως η Χερ-
σόνησος του Άθω, ένεκα απολύτου εθνικής ανάγκης.

Το Επιτελείο του Στόλου αντιλαμβάνεται ότι διεξάγε-
ται αγώνας δρόμου μεταξύ των Χριστιανών συμμά-
χων για την κατάληψη της κιβωτού της Oρθοδοξίας. 
Εκ των υστέρων, επιβεβαιώθηκε πράγματι, ότι τμήμα 
του Βουλγαρικού Στρατού κατευθυνόταν εσπευσμέ-
να προς το Άγιον Όρος. O Αρχηγός Στόλου στέλνει το 
"ΘΥΕΛΛΑ" με ναυτικό άγημα και το πρωΐ της 2ας Νο-
εμβρίου καταλαμβάνονται η Δάφνη και οι Καρυές στη 
δυτική πλευρά της Χερσονήσου. Εκεί καταπλέουν μετ’ 
ολίγον τα "ΑΒΕΡΩΦ", "ΠΑΝΘΗΡ" και "ΙΕΡΑΞ". 

Από εκεί τα τέσσερα πλοία πλέουν προς βορράν και 
το μεσημέρι αγκυροβολούν στον όρμο Πρόβλακα, απ' 
όπου με ναυτικό λόχο καταλαμβάνουν τον Ισθμό που 
ενώνει τη χερσόνησο με την απέναντι ξηρά.

Την 4η Νοεμβρίου το "ΘΥΕΛΛΑ" αποβιβάζει ναυτικό 
άγημα και καταλαμβάνει τη νήσο Ικαρία. 

Την 9η Νοεμβρίου το τορπιλλοβόλο υπ’ αριθμ. "14" με 
Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Π. Αργυρόπουλο εισέ-
πλευσε στον λιμένα των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και κατε-
βύθισε την τουρκική κανονιοφόρο "ΤΡΑΠΕΖOΥΝΤΑ". 

Από την 7η Νοεμβρίου μέχρι την 8η Δεκεμβρίου έλαβαν 
χώρα οι επιχειρήσεις κατάληψης της νήσου Λέσβου. 

Από την 10η Νοεμβρίου έως την 21η Δεκεμβρίου έλα-
βαν χώρα οι επιχειρήσεις κατάληψης της νήσου Χίου. 
Το ναυτικό αποβατικό άγημα και ο 11ος λόχος του ΙΙΙ 
τάγματος επεχείρησαν απόβαση με κωπήλατες λέμ-
βους απέναντι σε σθεναρή αντίσταση εκ μέρους των 
Τούρκων, στη θέση Κοντάρι νοτίως της πόλεως της 
Χίου. Ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε βιαία από-
βαση υπό εχθρικό πυρ και ήταν αξιοθαύμαστη η ψυ-
χραιμία που επέδειξαν τα πληρώματα των αποβατικών 
λέμβων που κωπηλατούσαν σαν να ήσαν σε γυμνά-
σια. Τα εξοπλισμένα επίτακτα υπεστήριξαν με το πυρο-
βολικό τους την απόβαση και σκόρπισαν την εχθρική 
αντίσταση. Η τουρκική φρουρά εγκατέλειψε την πόλη 
και τα πεδινά και αποσύρθηκε σε ορεινές και πλέον 
οχυρές θέσεις. Μετά από αποτυχημένες προσπάθειες 
να εκπορθηθούν οι οχυρές αυτές θέσεις, οι ελληνικές 
δυνάμεις άρχισαν πολιορκία από όλες τις πλευρές που 
κράτησε μέχρι την 20η Δεκεμβρίου. Oι επιχειρήσεις 
στη Χίο στοίχισαν στον Ελληνικό Στρατό και το Ναυτικό 
36 νεκρούς και 166 τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών 
ήσαν ο Ανθυποπλοίαρχος Νικόλαος Ρίτσος και ο ναυ-
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τικός δόκιμος Ιωάννης Παστρικάκης.

Την 20η Νοεμβρίου υπογράφεται ανακωχή μεταξύ 
Τούρκων αφ’ ενός και Βουλγάρων - Σέρβων - Μαυ-
ροβουνίων αφ’ ετέρου. Η Ελλάδα δεν μετείχε στην 
ανακωχή επειδή ζητούσε να παραδοθούν και οι φρου-
ρές των Ιωαννίνων, Λέσβου και Χίου, που προέβαλαν 
μέχρι τότε σκληρή αντίσταση. Oι Τούρκοι απέκρουσαν 
την πρόταση κι έτσι η Ελλάδα έμεινε μόνη της στον 
πόλεμο κατά της Τουρκίας, ο δε Ελληνικός Στόλος συ-
νέχισε τον αποκλεισμό των στενών του Ελλησπόντου.

3 Δεκεμβρίου. Στις ιστορίες όλων των λαών υπάρχουν 
κάποιες στιγμές που καθορίζουν κατά πολύ αποφασι-
στικό τρόπο τις μετέπειτα εξελίξεις. Τις περισσότερες 
φορές είναι η έκβαση μιας μάχης ή μιας ναυμαχίας που 
κρίνει την τύχη ενός πολέμου και σφραγίζει τον ρουν 
της ιστορίας. Πίσω απ’ τα γεγονότα αυτά καθ’ εαυτά, 
υπάρχει συχνά η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που 
με την ευφυΐα ή την αποκοτιά του, τη στρατηγική του 
σκέψη ή την τύχη του, την πίστη στις αξίες του γένους 
του ή την εμπιστοσύνη του προς τους άνδρες που διοι-
κεί ή και όλα μαζί, αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμα της 
ιδιοσυγκρασίας του στην ιστορική διαδρομή του λαού 
του, με τα αποτελέσματα που προκαλεί. Για την Ελλάδα 
και τους συμμάχους της, η μεγαλύτερη μέρα των Βαλ-
κανικών Πολέμων ήταν ασφαλώς η 3η Δεκεμβρίου 
1912. Ήταν η μέρα που επικύρωσε την εκδίωξη των 
Oθωμανών από το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανί-
ων, ύστερα από περίπου 6 αιώνες που παρέμειναν 
ως κατακτητές. Ήταν η στιγμή που οριστικοποιήθηκε 
ο διπλασιασμός σχεδόν της εδαφικής κυριαρχίας της 
Ελλάδος και η οποία σε μεγάλο ποσοστό παραμένει 
αναλλοίωτη μέχρι σήμερα. Τέλος, απετέλεσε ένα ακό-
μη παράδειγμα στην παγκόσμια ιστορία του δόγματος, 
που πρεσβεύει ότι οι θαλασσοκράτειρες δυνάμεις δια-
τηρούν στρατηγικό πλεονέκτημα, το οποίο μεταφράζε-
ται σε άμεσο και απτό αποτέλεσμα στην ξηρά.

Oι λεπτομέρειες της ναυμαχίας της Έλλης, όπως 
αποκλήθηκε στην ελληνική πλευρά, ή της ναυμαχίας 
της Ίμβρου, όπως την ονόμασαν οι Τούρκοι, έχουν 
ιστορηθεί από πολλούς συμμετασχόντες σε όλα τα 
ιεραρχικά επίπεδα. Επίσημα ημερολόγια πλοίων, ημε-
ρολόγια και απομνημονεύματα Διοικητών, Επιτελών, 
Κυβερνητών, Αξιωματικών ακόμη και ναυτών μελών 
των πληρωμάτων, έχουν δώσει μια ακριβή περιγρα-
φή των επεισοδίων και των γεγονότων της ναυμαχίας, 
έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την αλ-
ληλουχία των φάσεων. 

Το σήμα προς τα πλοία του Ναυάρχου Αρχηγού λίγα λε-
πτά πριν την έναρξη των κανονιοβολισμών έμεινε να 
διδάσκεται στην ελληνική ιστορία ως υπόδειγμα θάρ-

ρους, ορμητικότητας και περιφρόνησης του κινδύνου.

«Με την δύναμιν του Θεού και τας ευχάς του 
Βασιλέως μας και εν ονόματι του δικαίου, 
πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και με την πε-
ποίθησιν της νίκης, εναντίον του εχθρού του 
Γένους»

Προεξάρχον και καταλυτικό στοιχείο της ναυμαχίας 
αποτέλεσε η έφοδος του "ΑΒΕΡΩΦ", που εκμεταλ-
λευόμενος την υψηλή του ταχύτητα μετά 10 περίπου 
λεπτά από την έναρξη ανταλλαγής πυρών, ενώ οι δύο 
στόλοι έπλεαν σε στήλες με συγκλίνουσες πορείες, 
αποσπάσθηκε και έπλευσε με μεγίστη ταχύτητα να 
διασταυρώσει το "Τ" της εχθρικής στήλης και να θέ-
σει τα εχθρικά πλοία μεταξύ δύο πυρών, του ιδίου του 
"ΑΒΕΡΩΦ" και των τριών θωρηκτών. Εμπρός στην 
υπερβολικά τολμηρή και ριψοκίνδυνη αυτή κίνηση του 
"ΑΒΕΡΩΦ", ο Τουρκικός Στόλος, έχοντας ήδη δεχθεί 
πολλά και σοβαρά πλήγματα, ανέστρεψε και εν αταξία 
επέστρεψε στα Στενά.

O "ΑΒΕΡΩΦ" καθ’ όλη τη διάρκεια τόσο της ανταλλαγής 
πυρών όσο και της καταδιώξεως του Τουρκικού Στόλου 
δέχθηκε 4 βλήματα μεγάλου διαμετρήματος και 15 πε-
ρίπου μικρού από τα εχθρικά πλοία και τα επάκτια πυ-
ροβολεία. Είχε ελάχιστες υλικές ζημιές και οι απώλειές 
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του ανήλθαν σε 2 νεκρούς και 5 τραυματίες.

Τα "ΣΠΕΤΣΑΙ" και "ΥΔΡΑ" δέχθηκαν συνολικά μόνο 5 
βλήματα και τραυματίσθηκε ελαφρά ένας ναύτης του 
"ΣΠΕΤΣΑΙ". Το "ΨΑΡΑ" και τα λοιπά πλοία του στόλου δεν 
εβλήθησαν. Στην τουρκική πλευρά το "ΒΑΡΒΑΡOΣΣΑ" 
είχε 7 νεκρούς και απροσδιόριστο αριθμό τραυματιών. 
Είχε σοβαρές βλάβες στους λέβητες και ένα πυροβόλο 
των 280 χιλ. αχρηστευμένο. Το "ΤOΥΡΓOΥΤ ΡΕΪΣ" είχε 
51 νεκρούς και 41 τραυματίες αλλά οι ζημιές του ήσαν 
επουσιώδεις. Ελάχιστες ζημιές είχε το "ΜΕΣOΥΔΙΕ" αν 
και δέχθηκε τα περισσότερα πλήγματα. Το "ΑΣΑΡ-Ι-
ΤΕΦΙΚ" δεν βλήθηκε καθόλου.

Πολλά εγράφησαν, κυρίως διθυραμβικά αλλά και 
ορισμένα επικριτικά, για τον χειρισμό που σκόρπισε 
πανικό στους Τούρκους και ολοκλήρωσε τη ναυμα-
χία σε χρονικό διάστημα μιας περίπου ώρας. Πολλά 
επιχειρήματα μπορούν να αντιπαρατεθούν με κριτήρια 
σχολών πολέμου. Σημασία, όμως, έχει ότι η επιθετι-
κή πρωτοβουλία του Ναυάρχου Κουντουριώτη ήταν 
εκείνη που επέφερε το αποτέλεσμα και, όπως είναι 
γνωστό, η ιστορία γράφεται από τα αποτελέσματα των 
μαχών και των ναυμαχιών και όχι από τις θεωρητικές 
μελέτες στα γραφεία των επιτελείων. Άλλωστε απο-
τελεί αξίωμα ότι η τύχη βοηθά τους τολμηρούς και η 
ιστορία τους επιβραβεύει.

Την 1η Ιανουαρίου 1913 το εύδρομο "ΧΑΜΗΔΙΕ", 
αφού διέλαθε της προσοχής των περιπολούντων νοτί-
ως της Ίμβρου αντιτορπιλλικών "ΣΦΕΝΔOΝΗ", "ΙΕΡΑΞ" 
και "ΝΑΥΚΡΑΤOΥΣΑ", μέσα σε σφοδρή θαλασσοτα-
ραχή και με συνθήκες χαμηλής ορατότητας, διέφυγε 
προς βορράν, μέχρι περίπου νοτίως της Αλεξανδρου-
πόλεως και από εκεί προς δυσμάς, απ' όπου ανοί-
χθηκε στο Αιγαίο. Ήταν μια κίνηση καλά σχεδιασμένη 
από το Τουρκικό Ναυτικό Επιτελείο με στόχο να υπο-

χρεώσει τον "ΑΒΕΡΩΦ" και ενδεχομένως ορισμένα 
αντιτορπιλλικά να απομακρυνθούν από τη Λήμνο κα-
ταδιώκοντας το επιδρομικό, ώστε ο Τουρκικός Στόλος 
κατά την έξοδό του να συναντήσει μόνο τα θωρηκτά 
και να τα καταναυμαχήσει. Oρθώς είχε εκτιμηθεί ότι 
μόνο ο "ΑΒΕΡΩΦ", λόγω ταχύτητας, θα μπορούσε να 
καταδιώξει το "ΧΑΜΗΔΙΕ". Την 2α Ιανουαρίου το τουρ-
κικό επιδρομικό βρέθηκε προ του λιμένος της Σύρου, 
στον οποίον είχε καταφύγει το εξοπλισμένο επίτακτο 
"ΜΑΚΕΔOΝΙΑ" λόγω βλάβης πηδαλίου. Το "ΧΑΜΗΔΙΕ" 
κανονιοβόλησε το "ΜΑΚΕΔOΝΙΑ", από το οποίο ο Κυ-
βερνήτης, Πλωτάρχης Λ. Τσουκαλάς, είχε αποβιβάσει 
το πλήρωμα στην ξηρά και είχε ανοίξει τους κρουνούς 
των ψυγείων των λεβήτων ώστε το σκάφος να βυθι-
σθεί. Πράγματι, το πλοίο παρέμεινε ημιβυθισμένο με 
εστίες πυρκαϊάς σε όλο το σκάφος πάνω από την επι-
φάνεια της θάλασσας.

Το εγχείρημα του "ΧΑΜΗΔΙΕ" θορύβησε την ελληνική 
κυβέρνηση και την κοινή γνώμη. Η πρώτη αντίδραση 
ήταν να δοθεί εντολή στον Στόλο να καταδιώξει το 
επιδρομικό συγκροτώντας μοίρα με επικεφαλής τον 
"ΑΒΕΡΩΦ". Ήταν ακριβώς η αντίδραση που επεδίωκε 
και είχε προβλέψει το Τουρκικό Ναυτικό Επιτελείο. O 
Κουντουριώτης διεφώνησε με τη διαταγή, γιατί διέ-
βλεπε ότι η κίνηση του "ΧΑΜΗΔΙΕ" ήταν κίνηση αντιπε-
ρισπασμού και η απομάκρυνση του "ΑΒΕΡΩΦ" από την 
περιοχή έθετε σε κίνδυνο την επιτυχία της αποστολής 
του. Η επιμονή του επικράτησε, πείθοντας την κυβέρ-
νηση να ανακαλέσει την αρχική της πρόθεση.

Την 5η Ιανουαρίου, στις 8 και 20 το πρωΐ, ο Τουρκικός 
Στόλος πιστεύοντας ότι ο "ΑΒΕΡΩΦ" είχε αποχωρήσει 
από την περιοχή σε καταδίωξη του "ΧΑΜΗΔΙΕ", βγή-
κε από τα Στενά και κατευθύνθηκε προς τον όρμο του 
Μούδρου για να αντιπαρατεθεί στον Ελληνικό Στόλο. 
Η ναυμαχία της Λήμνου ολοκλήρωσε το έργο της ναυ-
μαχίας της Έλλης και εξασφάλισε για την Ελλάδα την 
κυριαρχία του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου. 
Προ της ναυμαχίας ο Ναύαρχος Αρχηγός εξέπεμψε 
προς τα πλοία του το ακόλουθο σήμα :

«Υπενθυμίζομεν το σήμα της 3ης Δεκεμβρίου. 
Το παν εξαρτάται από την σημερινήν ημέ-
ραν δια την αγαπητήν μας Ελλάδα. Φανήτε 
λεόντες.»

Στη ναυμαχία αυτή τον κυριώτερο ρόλο έπαιξε η ευστο-
χία του πυρός των ελληνικών πλοίων, σε αντιδιαστολή 
με τα άστοχα πυρά των τουρκικών πλοίων. Απέναντι 
στον "ΑΒΕΡΩΦ" και τα τρία ελληνικά θωρηκτά αντιπα-
ρατάχθηκαν τα τουρκικά θωρηκτά "ΤOΥΡΓOΥΤ ΡΕΪΣ", 
"ΒΑΡΒΑΡOΣΣΑ", "ΜΕΣΣOΥΔΙΕ" και "ΜΕΤΖΗΤΙΕ".

Ναυμαχία Έλλης. Λαϊκή λιθογραφία. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.



Η ναυμαχία διήρκεσε ουσιαστικά 20 λεπτά, μετά τα 
οποία ο Τουρκικός Στόλος τράπηκε σε φυγή και επανέ-
πλευσε στα Στενά, με τα θωρηκτά του μόλις επιπλέοντα 
και έχοντας σε εξέλιξη πυρκαϊές και σημαντικές ζημιές.

Oι ναυτικές επιχειρήσεις που επακολούθησαν μετά τη 
ναυμαχία της Λήμνου ήσαν μικρότερης σημασίας, χω-

ρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάντως όχι τέτοιες που 
να επηρεάσουν το αποτέλεσμα που ήταν μια περιφα-
νής και λαμπρή νίκη του Ελληνικού Στόλου.

Στις ναυτικές επιχειρήσεις των Βαλκανικών Πολέ-
μων συγκαταλέγονται και δύο παγκόσμιες πρω-
τιές του Ελλήνικού Ναυτικού.

α.- Στις 9 Δεκεμβρίου επιχειρήθηκε έξοδος από τα 
Δαρδανέλια τμήματος του τουρκικού στόλου αποτε-
λούμενου από το Καταδρομικό ΜΕΤΖΗΤΙΕ και πέντε 
αντιτορπιλικά. Αντιμετωπίσθηκε από ελληνικά αντι-
τορπιλικά που ναυλοχούσαν στην Τένεδο και το Υ/Β 
ΔΕΛΦΙΝ. Κατά την ανταλλαγή πυρών το Υ/Β ΔΕΛΦΙΝ 
εξετόξευσε ανεπιτυχώς τορπίλη εναντίον του κατα-
δρομικού από θέση κατάδυσης. Ήταν η πρώτη φορά 
στην ιστορία που υποβρύχιο λάμβανε μέρος σε πολε-
μικές επιχειρήσεις.

β.- Στις 23 Ιανουαρίου ένα υδροπλάνο MAURICE 
FARMAN με πιλότο τον Λοχαγό Μιχάλη Μουτούση και 
παρατηρητή τον μετέπειτα αεροπορικό θρύλο Σημαι-
οφόρο Αριστείδη Μωραϊτίνη αποθαλασσώθηκε από 
τον Μούδρο και αφού διέτρεξε 112 μίλια πάνω από τη 
χερσόνησο της Καλλιπόλεως έφτασε στο αγκυροβό-
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λιο του Ναγαρά. Ο Μωραϊτίνης έφτιαξε ένα πρόχειρο 
σκαρίφημα του αγκυροβολίου και αναγνώρισε τα εκεί 
ναυλοχούντα τουρκικά πλοία. Πριν αποχωρήσει από 
την περιοχή, υπό χάλαζα πυρών ελαφρού οπλισμού εκ 
μέρους των τουρκικών πληρωμάτων και στρατευμά-
των, έριξε τέσσερις χειροβομβίδες εναντίον τουρκικού 
μεταγωγικού.

Στην επιστροφή εξ αιτίας βλάβης του κινητήρα προ-
σθαλασσώθηκε κοντά στην Ίμβρο και ρυμουλκήθηκε 
από το ΒΕΛΟΣ στον Μούδρο.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που αεροσκάφος 
εχρησιμοποιείτο επ’ ωφελεία Ναυτικής Δυνάμεως και 
βομβάρδιζε εχθρικό πλοίο. 

Την 17η Μαΐου 1913, υπογράφηκε η προκαταρκτι-
κή συνθήκη ειρήνης στο Λονδίνο. Χαρακτηρίσθηκε 
ως προκαταρκτική, παρά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα 
των διατάξεών της, διότι δεν καθορίζονταν ουσιαστικά 
τα νέα σύνορα μεταξύ των πέντε κρατών που έλαβαν 
μέρος στον Ά  Βαλκανικό Πόλεμο.

Την 19η Μαίου 1913 υπογράφηκε η ελληνο-
σερβική συνθήκη συμμαχίας.

Η διπλωματία των εμπολέμων χωρών αλλά κυρίως 
των ευρωπαϊκών δυνάμεων είχε ένα ευρύ πεδίο δρά-
σης και ένα μεγάλο έργο να επιτελέσει. Το ενιαίο βαλ-
κανικό μέτωπο των χριστιανικών λαών εξασφάλισε τις 
προϋποθέσεις για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού 
από τη χερσόνησο του Αίμου, αλλά εμπεριείχε ήδη τα 
σπέρματα των νέων διαφορών και ανταγωνισμών με-
ταξύ των συμμάχων κρατών. Oι μελλοντικές δυσχέρει-
ες στο επίπεδο ιδίως των ελληνο-βουλγαρικών σχέ-
σεων είχαν διαφανεί εξ αρχής. 

Το απόγευμα της 16ης Ιουνίου 1913, τα βουλγαρικά 
στρατεύματα επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά εναντίον των 
ελληνικών και σερβικών προφυλακών στο μέτωπο της 
κεντρικής Μακεδονίας, εγκαινιάζοντας τον Β΄ Βαλκα-
νικό Πόλεμο. 

Κατά τον Β́  Βαλκανικό Πόλεμο ο Ελληνικός Στόλος 
συνέχισε να διατηρεί την κυριαρχία του Αιγαίου, να 
μην επιτρέπει την έξοδο του τουρκικού από τα Στενά 
και απελευθερώνει την Καβάλα και την Αλεξανδρού-
πολη. Στον πόλεμο ξηράς το Ναυτικό συνεισέφερε με 
το 29ο Ναυτικό Αποβατικό Σύνταγμα το οποίο τέθηκε 
στη διάθεση του Γενικού Στρατηγείου. 

Την 5η Ιουλίου υπογράφηκε ανακωχή. Oι διαπραγμα-
τεύσεις της ειρήνης άρχισαν την 17η Ιουλίου στο Βου-
κουρέστι και ολοκληρώθηκαν την 28η Ιουλίου 1913 
με την συνθήκη μεταξύ αφενός της Ελλάδος, Σερβίας, 
Μαυροβουνίου και αφετέρου της Βουλγαρίας. Στις δι-
απραγματεύσεις έλαμψε η διπλωματική μαεστρία και 

ελικτική ευφυΐα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος 
παρουσίασε πειστικότατα, τα φυσικά και ηθικά όρια 
αντοχής στα οποία είχε φθάσει ο Ελληνικός Στρατός, 
ως επίδειξη διαλλακτικότητας εκ μέρους της Ελλάδoς, 
ώστε να διασωθεί η βαλκανική και η ευρωπαϊκή ειρήνη.

Η Ελλάδα βγήκε μεγαλύτερη απ’ τους δύο Βαλκανι-
κούς Πολέμους. Στην προ των πολέμων έκτασή της 
δεν προστέθηκε η Βόρεια Ήπειρος όπως θα της ανα-
λογούσε, προστέθηκαν όμως, η Ήπειρος με τα Ιωάν-
νινα, η δυτική και κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανο-
μένων των μεγάλων αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης, 
Σερρών, Δράμας και Καβάλλας, ενώ τα σύνορα ορι-
στικοποιήθηκαν ανατολικά επί του Νέστου ποταμού. 
Στη νησιωτική χώρα προστέθηκαν η Κρήτη και όλα τα 
νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου εκτός των 
Ίμβρου και Τενέδου που παρέμειναν στην Τουρκία και 
των Δωδεκανήσων που κρατήθηκαν από την Ιταλία.

Oι θυσίες των νεκρών και των ηρώων των Βαλκανι-
κών Πολέμων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
θεμέλια της σημερινής κρατικής υπόστασης της Ελλά-
δος και μία από τις ενδοξότερες παρακαταθήκες που 
συνοδεύουν τον ιστορικό βηματισμό της χώρας στην 
απαρχή του 21ου αιώνα.

Oι νεώτερες γενιές των στελεχών του Πολεμικού 
Ναυτικού εξακολουθούν να γαλουχούνται και να αν-
δρώνονται με την εικόνα του μεγάλου πρωταγωνιστή, 
του αρχιτέκτονα της νίκης των Βαλκανικών Πολέμων, 
του Ναυάρχου Κουντουριώτη, όρθιου στην ακάλυπτη 
γέφυρα του θρυλικού "ΑΒΕΡΩΦ" να εφορμά "μεθ’ ορ-
μής ακαθέκτου και με την πεποίθησιν της νίκης, ενα-
ντίον των εχθρών του Γένους".

Χάρτης της Ελλάδος μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους.



Ναυμαχία της Έλλης.
Λάδι σε καμβά. Βασίλειος Χατζής. 

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος.
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Maxi Yacht Rolex Cup
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Το Maxi Yacht Rolex Cup είναι εκ φύσεως ένας 
εντυπωσιακότατος αγώνας, αφού συμμετέχουν σε αυ-
τόν μόνο μεγάλα και πανάκριβα σκάφη. Επειδή δε στα 
σκάφη αυτά επιβαίνουν επαγγελματίες ιστιοπλόοι, το 
θέαμα που προσφέρουν είναι εξασφαλισμένο. Η 23η 
διοργάνωση, που έγινε στο Πόρτο Τσέρβο της Σαρ-
δηνίας, επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη φήμη της. 
Με ποικιλία στις συμμετοχές αλλά και στις καιρικές 
συνθήκες, ο αγώνας είχε τεράστιο ενδιαφέρον.

Τα σκάφη αγωνίζονταν όπως πάντα σε παράκτιες ιστιοδρομίες, με φό-
ντο το φυσικό κάλλος των ακτών της Σαρδηνίας. Οι μεταβλητοί άνεμοι 
και οι ποικίλες καιρικές συνθήκες, προσέθεταν σε αυτό το σκηνικό 
προκλήσεις για τους ιστιοπλόους.

Τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι ιστιοδρομίες, με νοτιοανατο-
λική αύρα η οποία βοήθησε τα σκάφη να πάρουν εκκίνηση λίγο μετά τις 
12 το μεσημέρι, για μία διαδρομή 29 ναυτικών μιλίων. Η πλεύση ήταν 
πολύ ευχάριστη λόγω των μέτριων ανέμων και των υψηλών, καλοκαι-
ρινών θερμοκρασιών. Νικητές της πρώτης ημέρας ήταν το βρετανικό 
Ran 2 στην κατηγορία Mini Maxi, το Velsheda στην κατηγορία Maxi 

Racing, το Aegir στην κατηγορία Maxi Racing/Cruising, το Nilaya στην 
κατηγορία Supermaxi και το Magic Carpet 2 στα Wally. Ταχύτερο 
σκάφος ήταν το Esimit Europa 2 που ολοκλήρωσε την ιστιοδρομία σε 
δυόμισι ώρες.

Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου ο καιρός είχε αλλάξει και δεν θύμιζε καθό-
λου καλοκαίρι. Μία ξαφνική καταιγίδα έφερε όχι μόνο πολλή βροχή, 
αλλά και θυελλώδεις ανέμους που δεν άφησαν περιθώριο στην 
Επιτροπή Αγώνος παρά να ακυρώσει τις ιστιοδρομίες της ημέρας. Ενώ 
η ημέρα είχε ξεκινήσει με μέτριους ανέμους εντάσεως 10-14 κόμβων, 
κατά το μεσημέρι το ξέσπασμα της καταιγίδας έφερε ανέμους που 
ξεπερνούσαν τους 35 κόμβους και το κύμα έσκαγε στην προκυμαία με 
σφοδρότητα.

Την επόμενη ημέρα ο καιρός επέστρεψε στα κανονικά του, με την 
ένταση του ανέμου να κυμαίνεται στους 15 κόμβους. Τα 12 σκάφη της 
κατηγορίας Mini Maxi έκαναν δύο ιστιοδρομίες όρτσα-πρύμα, ενώ τα 
υπόλοιπα  22 σκάφη αγωνίστηκαν σε μία παράκτια ιστιοδρομία των 38 
ναυτικών μιλίων. Τα αποτελέσματα της ημέρας άρχισαν να καταδει-
κνύουν τα φαβορί των κατηγοριών με το αμερικάνικο Bella Mente να 
κερδίζει και τις δύο ιστιοδρομίες της κατηγορίας Mini Maxi, το Esimit 
Europa 2, που ήταν και πάλι το γρηγορότερο σκάφος του στόλου κέρ-
δισε την κατηγορία Maxi Racing, το Altair κέρδισε στην κατηγορία Maxi 
Racing/Cruising, το Nilaya στην κατηγορία Supermaxi και το Open 
Season κέρδισε την κατηγορία των σκαφών Wally.
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Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου ο καιρός είχε στρώσει εντελώς και είχε 
επανέλθει στα φυσιολογικά του επίπεδα, με ζέστη, ήλιο, άνεμο 15 κόμ-
βων και στρωτή θάλασσα. Ιδανικές δηλαδή συνθήκες για ιστιοπλοΐα. 

Οι κατηγορίες των Mini Maxi και των Wally έκαναν δύο ιστιοδρομίες 
όρτσα-πρύμα, ενώ ο υπόλοιπος στόλος αγωνίστηκε σε παράκτια 
ιστιοδρομία 36 ναυτικών μιλίων, που περιελάμβανε όλες τις πλεύσεις. 
Νικητές της ημέρας ήταν πάλι το Bella Mente στα Mini Maxi με μία 
πρώτη και μία δεύτερη θέση, το Velsheda στα Maxi Racing, το Altair 
στα Maxi Racing/Cruising, το Nilaya στα Supermaxi και το Magic Carpet 
2 στα Wally με δύο πρώτες θέσεις.

Η Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου ήταν η προτελευταία αγωνιστική ημέρα 
και καθώς ξημέρωσε με ασθενείς ανέμους, έφερε μεγάλη αγωνία 
στους ιστιοπλόους που ήθελαν να αγωνιστούν προκειμένου να βελτιώ-
σουν τη θέση τους. Η ημέρα λοιπόν ξεκίνησε με αναβολή και μόνο κατά 
τις 3 το μεσημέρι η ασθενής αύρα επέτρεψε στην Επιτροπή Αγώνος 
να δώσει την εκκίνηση μίας μικρής παράκτιας ιστιοδρομίας. Τα σκάφη 
που πρώτευσαν ανά κατηγορία ήταν το Ran 2 στα Mini Maxi Rolex, το 
Esimit Europa 2 στα Maxi Racing, το Aegir στα Maxi Racing/Cruising, 
το Nilaya στα Supermaxi και το Magic Carpet 2 στα Wally. 

Όσες ομάδες είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν βαθμούς την προη-
γούμενη ημέρα, αποδείχτηκαν οι πιο ωφελημένες, καθώς η τελευταία 
αγωνιστική ημέρα ξημέρωσε με δυσοίωνες προβλέψεις. Ο άνεμος 
ήταν εξαιρετικά ασθενής από νωρίς, χωρίς σημάδια βελτίωσης, με 
αποτέλεσμα η ανησυχία των αγωνιζόμενων να κορυφώνεται, καθώς 
μάταια η Επιτροπή Αγώνος έκανε ότι μπορούσε να θέσει ένα δίκαιο 
στίβο. Τελικά η μέρα πέρασε χωρίς ίχνος βελτίωσης και η Επιτροπή 
Αγώνος κήρυξε τη λήξη της διοργάνωσης. Έτσι, η γενική κατάταξη που 
είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη ημέρα παρέμεινε αμετάβλητη με 
το Bella Mente να κερδίζει την κατηγορία Mini Maxi, το Esimit Europa 
2 να κερδίζει την κατηγορία Maxi Racing, το Aegir να κερδίζει στα Maxi 
Racing/Cruising, το Magic Carpet 2 να είναι πρώτο στα Wally και το 
Nilaya να είναι επικεφαλής στην κατηγορία Supermaxi.

Έτσι, από τις έξι αγωνιστικές ημέρες της διοργάνωσης, μόνο οι τέσσερις 
είχαν αγώνες, ενώ τις άλλες δύο οι ιστιοδρομίες αναβλήθηκαν. Τη μία 
φορά λόγω θυελλωδών ανέμων και την άλλη λόγω παντελούς νηνεμίας!

Στην κατηγορία των Mini Maxi αγωνίστηκαν 12 σκάφη, αλλά το ενδιαφέ-
ρον τράβηξαν αμέσως το Ran 2 του N. Zennström και το Bella Mente 
του Hap Fauth, με το δεύτερο να είναι επικεφαλής όλη την εβδομάδα, 
αλλά το Ran 2 να κερδίζει τελικά με μία εξαιρετική τελευταία ημέρα. 

Στην κατηγορία των Maxi Racing υπήρχαν τρία σκάφη που διεκδικού-
σαν τη νίκη ως φαβορί: το Esimit Europa 2, το Highland Fling και το 
Velsheda.

Από την άλλη πλευρά, στην κατηγορία Maxi Racing/Cruising, το Aegir 
ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Στα φαντασμαγορικά Wally, το Magic Carpet 2 έκανε το εντυπωσιακό 
του φινάλε με νίκη, αφού ο 
ιδιοκτήτης του πλέον θα αγω-
νίζεται με το νέο του σκάφος 
το Magic Carpet 3. Με τρεις 
νίκες σε πέντε ιστιοδρομίες, 
το Magic Carpet κατάφερε να 
ξεπεράσει τον ανταγωνισμό 
του Open Season.

Το Nilaya του Filip Balcaen, 
αν και το μικρότερο της 
κατηγορίας του, κέρδισε την 
κατηγορία των μεγαλύτε-
ρων σκαφών του στόλου, τα 
Supermaxi. 

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε 
με την τελετή απονομής στην 
Piazza Azzurra μπροστά στο 
Yacht Club Costa Smeralda. 
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Carlo Borlenghi / Rolex 

διεθνή

Rolex Swan Cup
Π ό ρ τ ο  Τ σ έ ρ β ο ,  Ι τ α λ ί α ,  10  –  16  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ

Τα σκάφη Swan αποτελούν στολίδι της 
παγκόσμιας ναυπηγικής, αφού είναι ταυτό-
χρονα πολυτελή και υψηλών επιδόσεων, με 
πανέμορφες γραμμές που μαγνητίζουν τα 
βλέμματα αλλά και αγωνιστικά που προ-
σφέρουν δυνατές συγκινήσεις. Όλα αυτά 
φυσικά με το αντίστοιχο τίμημα.

Στο Πόρτο Τσέρβο της Σαρδηνίας ολοκληρώθηκε η 17η διοργάνωση 
Rolex Swan Cup, που γίνεται κάθε δύο χρόνια. Τη διοργάνωση φιλοξέ-
νησε το Yacht Club Costa Smeralda.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος τέσσερις κατηγορίες σκαφών Swan: η κα-
τηγορία Maxi (18.29 μέτρα / 60 πόδια και άνω), η Grand Prix (18.28 
μέτρα και κάτω) και τα κλασσικά (σχεδίασης Sparkman και Stephens), 
ενώ συμμετείχε και η κλάση των Swan 45 one design που ταυτόχρο-
να αγωνιζόταν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swan 45. 

Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 11 Σεπτεμβρίου, με τον καιρό στο Πόρτο 
Τσέρβο να είναι ασθενής. Έτσι η Επιτροπή Αγώνος δεν είχε άλλη επι-

λογή από το να σηκώσει τη σημαία της αναβολής και να αναμένει την 
αλλαγή του καιρού.

Τα 55 πληρώματα περίμεναν στο λιμάνι, μέχρι που στις 13:00, η θα-
λάσσια αύρα έφτασε τους 9 κόμβους κι έτσι δόθηκαν οι εκκινήσεις και 
των τεσσάρων κατηγοριών.

Η κατηγορία Maxi και η κατηγορία Grand Prix έκαναν μία παράκτια 
ιστιοδρομία περίπου 30 ναυτικών μιλίων, που τους έδωσε την ευκαιρία 
να αγωνιστούν σε διαφορετικές συνθήκες, με πολλές προκλήσεις. Ο 
στόλος ξεκίνησε πρύμα με κατεύθυνση το Bomb Alley και το Αρχι-
πέλαγος Maddalena για να γυρίσει όρτσα προς το Monaci κι από εκεί 
στον τερματισμό στο Πόρτο Τσέρβο. Τα 14 κλασσικά σκάφη έκαναν μία 
μικρότερη παράκτια ιστιοδρομία 20 ναυτικών μιλίων, ενώ η κλάση των 
Swan 45 One Design boats, αγωνίστηκε σε δύο ιστιοδρομίες όρτσα-
πρύμα, 7 ναυτικών μιλίων, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Νικητές της ημέρας ήταν το Bronenosec από τη Ρωσία, στη Maxi. Το 
Natalia στην Grand Prix, το Ondine στα κλασσικά ενώ το γερμανικό 
Earlybird και το ιταλικό TalJ ισοβάθμησαν στο πρωτάθλημα της κλάσης. 

Η επόμενη ημέρα, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, αποζημίωσε τους ιστιο-
πλόους, τουλάχιστον από πλευράς συνθηκών. Ο άνεμος κυμαινόταν 
στους 20 κόμβους σταθερά κι έτσι τα 55 σκάφη βγήκαν από νωρίς για 
να πάρουν εκκίνηση στις 10:30 το πρωί. 
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Η Επιτροπή Αγώνος επέλεξε μία ιστιοδρομία 24 ναυτικών μιλίων για 
τα Maxi και τα Κλασσικά σκάφη. Μάλιστα τα σκάφη της κατηγορίας Maxi 
πρόλαβαν να κάνουν και μία ιστιοδρομία όρτσα-πρύμα πριν ξεκινήσουν 
την παράκτια. Η κατηγορία Grand Prix έκανε μία ιστιοδρομία όρτσα-
πρύμα ενώ τα σκάφη της κλάσης Swan 45 έκαναν άλλες δύο ιστιοδρο-
μίες όρτσα-πρύμα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Νικητές της ημέρας τελικά αναδείχτηκαν το Berenice Bis (ITA) στην 
κατηγορία Maxi με μία πρώτη και μία δεύτερη θέση, το Magical 
Mystery Tour στην κατηγορία Grand Prix, το Ondine στα κλασσικά 
και το TalJ στο Παγκόσμιο της κλάσης Swan 45 με μία πρώτη και μία 
δεύτερη θέση.

Έτσι, επικεφαλής της γενικής κατάταξης ήταν το Bronenosec στα Maxi, 
το Magical Mystery Tour στα Grand Prix, το Ondine στα Κλασσικά και 
το TalJ στα Swan 45.

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου ξημέρωσε μία άλλη ημέρα. Ο τοπικός άνε-
μος Μιστράλ έφερνε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, με αποτέλεσμα 
η Επιτροπή Αγώνος να αναζητά το κατάλληλο σημείο για να στήσει ένα 
δίκαιο και ασφαλή στίβο. Έτσι, μετά από αναβολή, η πρώτη ιστιοδρομία 
ξεκίνησε στις 14:00 ώρα CEST.

Η κατηγορία των σκαφών Maxi έκανε πάλι μία παράκτια ιστιοδρομία 
μήκους 30 ναυτικών μιλίων που περιελάμβανε όλες τις πλεύσεις και 
αρκετά σημεία που απαιτούσαν προσεκτική τακτική. Όλες οι άλλες 
κατηγορίες αγωνίστηκαν σε μία παράκτια ιστιοδρομία μικρότερου 
μήκους, η οποία επίσης ήταν πολύ απαιτητική. Απόδειξη αυτού ήταν το 
ότι εμφανίστηκαν νέοι νικητές σε όλες τις κατηγορίες. Οι νικητές της 
ημέρας ήταν το Highland Breeze στην κατηγορία Maxi, το Merel Four 
στην κατηγορία Grand Prix, το Shirlaf στα κλασσικά και το Earlybird 
στην κλάση Swan 45. Ωστόσο στη γενική κατάταξη της κατηγορί-
ας Maxi, παρέμεινε επικεφαλής το Bronenosec (RUS). Το Magical 
Mystery Tour ήταν πρώτο στη γενική κατηγορία των Grand Prix, το 
Ondine στα Κλασσικά και το TalJ στην κλάση Swan 45 και στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα.

Η Παρασκευή ήταν ημέρα ανασύνταξης των ομάδων και δεν έγιναν 
ιστιοδρομίες.

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου οι ιστιοπλόοι αγωνιούσαν για την έκβαση 
της ημέρας, καθώς η διοργάνωση Rolex Swan Cup θα ολοκληρωνόταν 
την επόμενη και είχαν περιορισμένες ευκαιρίες να ανατρέψουν το απο-
τέλεσμα. Οι συνθήκες την τέταρτη αγωνιστική ημέρα ήταν ηπιότερες, 
αλλά οι μάχες στον υγρό στίβο της Κόστα Σμεράλντα ήταν σκληρότε-
ρες από τις προηγούμενες.

Οι κατηγορίες Maxi, Grand Prix και Κλασσικών έκαναν παράκτιες 
ιστιοδρομίες through στο Αρχιπέλαγος Maddalena, μήκους 36 ναυτι-
κών μιλίων για τα Maxi και λίγο μικρότερες για τα υπόλοιπα σκάφη. Η 
θαλάσσια αύρα έφτανε τους 6-7 κόμβους στην εκκίνηση, τοπικά όμως 
ενισχυόταν, ενώ οι αλλαγές στη διεύθυνση έπαιζαν καθοριστικό ρόλο 
στην τακτική. Στο μεταξύ τα σκάφη της κλάσης Swan 45 One Design 
αγωνίστηκαν σε τρεις ιστιοδρομίες όρτσα-πρύμα των πεντέμισι ναυτι-
κών μιλίων.

Νικητές της ημέρας αναδείχτηκαν τα σκάφη Stark Raving Mad στην 
κατηγορία Maxi, Natalia στην κατηγορία Grand Prix, Ondine στα 
Κλασσικά και Earlybird στην κλάση Swan 45, με μία πρώτη θέση και 
δύο δεύτερες.

Έτσι, στη γενική κατάταξη της διοργάνωσης, στην κατηγορία Maxi παρέ-
μεινε πρώτο το Bronenosec , το Natalia πέρασε πρώτο στην Grand Prix, το 
Ondine παρέμεινε πρώτο στην κατηγορία των Κλασσικών, ενώ το Earlybird 
ετέθη επικεφαλής του πρωταθλήματος της κλάσης των Swan 45.

Κι έτσι ήρθε η Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα των αγώνων. 
Ο άνεμος και πάλι ήταν ασθενής, με τη θαλάσσια αύρα να σώζει την 
κατάσταση, φέρνοντας ανέμους εντάσεως 7-8 κόμβων. Οι ιστιοδρο-
μίες ξεκίνησαν στις 11:30 το πρωί, με τα Maxi να αγωνίζονται σε μία 
ιστιοδρομία 24 ναυτικών μιλίων, με όρτσα μέχρι το Monaci, πρύμα μέ-
χρι το Secca di Tre Monti, και επιστροφή στο Πόρτο Τσέρβο. Μικρότερη 
ιστιοδρομία, μήκους 17 ναυτικών μιλίων είχαν τα σκάφη των κατηγο-
ριών Grand Prix και Κλασσικών, ενώ τα σκάφη της κλάσης Swan 45 
έκαναν δύο όρτσα-πρύμα ακόμα.

Στην κατηγορία Maxi νικητής ήταν το σκάφος Emma, από τη Γερμανία, 
το Natalia κέρδισε την κατηγορία Grand Prix, το Gaetana τα Κλασσικά, 
ενώ το Earlybird επανέλαβε την πρότερη καλή του απόδοση με μία 
πρώτη και μία δεύτερη θέση κερδίζοντας στην κλάση Swan 45.

Ωστόσο τα αποτελέσματα της τελευταίας ιστιοδρομίας δεν κατάφε-
ραν να ανατρέψουν το ρώσικο Bronenosec από την πρώτη θέση της 
κατηγορίας Maxi. Από την άλλη, το Natalia είχε συνεχόμενα υψηλές 
επιδόσεις και παρέμεινε στην κορυφή της κατηγορίας Grand Prix, όπως 
και το Ondine που πρώτευσε στην κατηγορία των Κλασσικών Σκαφών. 
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της κλάσης των Swan 45 αναδείχτηκε η 
ομάδα Earlybird από τη Γερμανία.

Η τελετή απονομής έγινε στη φημισμένη πλατεία Piazza Azzurra στο 
Yacht Club Costa Smeralda.
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Kurt Arrigo / Rolex

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα   Rolex Farr 40
Σ ι κ ά γ ο ,  Η Π Α ,  1 7  –  2 0  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 2

Από τότε που το πρώτο σκάφος Farr 40 έπεσε 
στη θάλασσα, το 1997, η συγκεκριμένη κλάση 
εξελίχθηκε στην πιο grand-prix κατηγορία της 
αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, με 
160 σκάφη να έχουν πουληθεί σε 20 χώρες. Η 
κλάση τους είναι η πιο οργανωμένη και λειτουργεί σαν 
επιχείρηση με διεθνή ανταγωνισμό που δραστηριο-
ποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο, στα καλύτερα ιστιο-
πλοϊκά μέρη: Σαν Φραντσίσκο, Μαϊάμι, Πόρτο Τσέρβο, 
Νιούπορτ, Σίδνεϊ. Από τις 17 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 
οι ομάδες αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Rolex Farr 40 που έγινε στο Σικάγο. Με συμμετοχή 
20 σκαφών από οκτώ χώρες (Αυστραλία, Καναδά, 
Γερμανία, Ιταλία, Μεξικό, Μονακό, Τουρκία και ΗΠΑ), 
οι ιθύνοντες της κλάσης εξέφραζαν την ικανοποίησή 
τους για τη μακροζωία και την ευρεία αποδοχή της 
στην ιστιοπλοϊκή κοινότητα. 
Με την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών αγώνων και του βορειοαμε-
ρικανικού σιρκουί, άνοιξε η αυλαία του παγκόσμιου πρωταθλήματος με 
καθημερινές ιστιοδρομίες.

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι πρώτες ιστιοδρομίες, στις 
11.00 το πρωί. Έγιναν δύο ιστιοδρομίες, με το Transfusion να κερδίζει 
την πρώτη και το Struntje Light να κερδίζει τη δεύτερη.

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, μία βραδινή καταιγίδα είχε καθαρίσει την 
περιοχή της λίμνης Μίτσιγκαν και είχε αφήσει ισχυρό άνεμο 20-22 
κόμβων. Ο βορειοδυτικός άνεμος έφτανε στις ριπές τους 28 κόμβους, 
ενώ το κύμα ξεπερνούσε τα 3 μέτρα. Με τον φόβο να επιδεινωθεί ο 
καιρός όσο προχωρούσε η ημέρα, η Επιτροπή Αγώνος αποφάσισε να 
ξεκινήσει τις ιστιοδρομίες χωρίς καθυστέρηση.

Ο Wolfgang Schaefer με το Struntje Light κέρδισε την πρώτη ιστιο-
δρομία, ακολουθούμενος από το Heartbreaker, το Flash Gordon 6, 
το Enfant Terrible και το Kokomo. 

Η ένταση του ανέμου ανέβηκε και ο στίβος μεγάλωσε για τη δεύτερη 
ιστιοδρομία. Μετά από γενική ανάκληση τα σκάφη ξεκίνησαν ξανά, 
με τρία από αυτά να έχουν 20% πέναλτι στη βαθμολογία τους, λόγω 
πρόωρης εκκίνησης. Ο Alexander Roepers με το PLENTY ξεκίνη-
σε πολύ καλά και τερμάτισε πρώτος χωρίς λάθη. Ο Kevin McNeil με 
το Nightshift πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούσαν το Enfant 
Terrible, το Hot Lips και το Barking Mad. 

Στην τρίτη και τελευταία ιστιοδρομία, ο John Demourkas με το 
Groovederci έκανε πολύ καλή εμφάνιση και κέρδισε. Το Struntje 
light και το as Flash Gordon 6 τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση 
αντίστοιχα, με το Transfusion και το Barking Mad να παίρνουν τις 
τελευταίες θέσεις της πεντάδας.

Έτσι, στη βαθμολογία overall μετά από πέντε ιστιοδρομίες, επικεφαλής 
ήταν ο Helmut Jahn με το Flash Gordon 6. Ο Jahn είχε τερματισμούς 
μέσα στη δεκάδα σε όλες τις ιστιοδρομίες και κατάφερε να συγκεντρώ-
σει 20 βαθμούς συνολικά, με διαφορά εννέα βαθμών από το δεύτερο 
σκάφος στην κατάταξη το Transfusion του Guido Belgiorno-Nettis. 
Τρίτος ήταν ο Alberto Rossi με το Enfant Terrible με τρεις βαθμούς 
διαφορά.

Την τρίτη ημέρα στη λίμνη Μίτσιγκαν επικρατούσαν νοτιοδυτικοί άνεμοι 
έντασης 18-20 κόμβων, αλλά με τις ριπές να φτάνουν τους 32. 

Ο στίβος μεγάλωσε κι άλλο, φτάνοντας τα 6.6 ναυτικά μίλια. Η πρώτη 
ιστιοδρομία ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση. Ο Wolfgang Schaefer με 
το Struntje light τερμάτισε πάλι πρώτος. Ακολουθούσαν το PLENTY, το 
Groovederci, το Heartbreaker και το Flash Gordon 6.

Στη δεύτερη ιστιοδρομία η ένταση του ανέμου είχε ανέβει κι άλλο. 
Νικητής ήταν ο Guido Belgiorno-Nettis με το Transfusion. Το Struntje 
Light τερμάτισε δεύτερο ενώ το Flash Gordon 6 τρίτο. Enfant Terrible 
και Kokomo συμπλήρωσαν την πεντάδα. Καθώς η ένταση του ανέμου 
συνέχισε να ανεβαίνει, η Επιτροπή Αγώνος αποφάσισε να μη διεξάγει 
άλλη ιστιοδρομία για την ημέρα.

Με μία πέμπτη και μία τρίτη θέση ο Helmut Jahn παρέμεινε επι-
κεφαλής στη βαθμολογία overall, με 28 βαθμούς και 10 βαθμούς 
διαφορά από τον δεύτερο, τον Guido Belgiorno-Nettis που είχε 38. 
Από την τρίτη ως την έκτη θέση όμως, μόλις τρεις βαθμοί χώριζαν 
τους αγωνιζόμενους, με αποτέλεσμα οι προσδοκίες να είναι υψηλές 
και οι μάχες σφοδρές. Ο Wolfgang Schaefer με το Struntje light στην 
τρίτη θέση είχε 46 βαθμούς, ο Alberto Rossi με το Enfant Terrible στην 
τέταρτη είχε 47 βαθμούς, ενώ ο John Demourkas με το Groovederci 
και ο Alexander Roepers με το PLENTY είχαν 48 και 49 βαθμούς και 
μοιράζονταν την πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα. 

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου έγιναν οι τελευταίες ιστιοδρομίες. Η 
ένταση του ανέμου είχε πέσει αισθητά στους 13 κόμβους, με τις ριπές 
να φτάνουν τους 24. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη ιστιοδρομία και ο John 
Demourkas με το Groovederci ήταν πρώτος στα σημεία στροφής αλλά 
έχασε στο τελευταίο σκέλος την πρώτη θέση από τον Hasip Gencer με 
το Asterisk Uno για εκατοστά του δευτερολέπτου. Το Enfant Terrible 
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα   Rolex Farr 40
πέρασε τη γραμμή τερματισμού τρίτο, με το Charisma και το Barking 
Mad να ακολουθούν. Ο επικεφαλής της γενικής κατάταξης Helmut Jahn 
με το Flash Gordon 6 τερμάτισε έκτος, αλλά αυτή η θέση όχι μόνο τον 
διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά αύξησε τη διαφορά 
βαθμών από τον δεύτερο από τους 10 στους 13. 

Μετά από αναβολή για να σταθεροποιηθεί ο καιρός και δύο γενικές 
ανακλήσεις, ξεκίνησε η δεύτερη ιστιοδρομία. Η ένταση του ανέμου δεν 
ξεπερνούσε τους 12 κόμβους, αλλά το Enfant Terrible έδειξε την υπε-
ροχή του σε αυτές τις συνθήκες, τερματίζοντας πρώτο με διαφορά 10 
δευτερολέπτων από το Nightshift και το Heartbreaker, ενώ το Struntje 
light και το Transfusion πήραν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. 
Το Flash Gordon 6 τερμάτισε έβδομο, κι έτσι η θέση του στην κορυφή 
κατοχυρώθηκε. 

Έτσι λοιπόν ο Helmut Jahn, αρχιτέκτονας από το Σικάγο, κέρδισε 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2012 της κλάσης Farr 40, μετά 
από εννέα ιστιοδρομίες που έγιναν σε τέσσερις ημέρες στη λίμνη 
Μίτσιγκαν. Την περσινή χρονιά η ομάδα του Jahn είχε τερματίσει στην 
τέταρτη θέση του παγκόσμιου πρωταθλήματος Farr 40. Αυτή ήταν η 
δωδέκατη συμμετοχή του Jahn στο πρωτάθλημα της κλάσης. 

Από τις εννέα ιστιοδρομίες οι αγωνιζόμενοι δεν είχαν δικαίωμα να 
'πετάξουν' τη χειρότερη. Ο Helmut Jahn με το Flash Gordon 6 ήταν 
στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 41 βαθμούς, παρόλο που ο 
Alberto Rossi με το Enfant Terrible με τη νίκη του στην τελευταία 
ιστιοδρομία ανέβηκε δύο θέσεις και έφτασε τους 51 βαθμούς. Ο 
περσινός πρωταθλητής Guido Belgiorno-Nettis με το Transfusion 
πήρε την τρίτη θέση στο βάθρο με 52 βαθμούς. Ο Wolfgang 
Schaefer με το Struntje light ήταν τέταρτος με 62 βαθμούς, ακο-
λουθούμενος από τον John Demourkas με το Groovederci στην 
πέμπτη θέση με 66 βαθμούς.

Αποτελέσματα Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
1. Flash Gordon 6, Helmut Jahn

2. Enfant Terrible, Alberto Rossi

3. Transfusion, Guido Belgiorno-Nettis

4. Struntje light, Wolfgang Schaefer

5. Groovederci, John Demourkas
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Kurt Arrigo / Rolex

Argo Gold Cup

Το σιρκουί του Alpari World 
Match Race Tour συνεχίστηκε 
στις Βερμούδες, με το Argo Gold 
Cup, που έγινε από τις 2 ως τις 
7 Οκτωβρίου. 

Εφέτος, για πρώτη φορά, συμμετείχαν 20 
ομάδες από όλον τον κόσμο, ανάμεσα τους 
οι καλύτερες ομάδες και κυβερνήτες όπως 
ο Σουηδός Johnie Berntsson, ο Βρετανός 
Ian Williams, ο Bjorn Hansen, αλλά και ο 
νεαρός Νεοζηλανδός Will Tiller που είχε 
αναδειχτεί μετά τη δεύτερη θέση που πήρε 
στη Γαλλία στον προηγούμενο σταθμό του 
πρωταθλήματος. 

Την επανεμφάνιση του στο Argo Gold Cup έκα-
νε και ο Adam Minoprio μετά την αποχή του 
από το match racing, επειδή συμμετείχε στο 
Volvo Ocean Race με την ομάδα της Camper. 
Ο Minoprio είχε καιρό να αγωνιστεί σε τέτοιου 
είδους αγώνες, αλλά ήταν για πολύ καιρό 
επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης. Ανάμε-
σα στις ομάδες που έλαβαν μέρος, για πρώτη 
φορά συμμετείχε σε αγώνα του WMRT και η 
ομάδα ATALANTI του Στρατή Ανδρεάδη! 
Μαζί του ήταν ο Στέλιος Σωτηρίου, ο Θοδω-

ρής Πολυχρονίδης και ο παγκόσμιος πρωτα-
θλητής Γιάννης Μιτάκης που αντικατέστησε 
τον Τάσο Μηλιώνη που ήταν τραυματίας. 

Στη διοργάνωση εκπροσωπήθηκαν 16 δια-
φορετικές χώρες, με τη Σουηδία να έχει τρεις 
συμμετοχές και από δυο οι Βερμούδες, η Νέα 
Ζηλανδία, και η Βρετανία. Από μια συμμετοχή 
είχαν ο Καναδάς, η Φιλανδία, η Βραζιλία, οι 
ΗΠΑ, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η 
Τουρκία, η Ρωσία, η Ελλάδα κ.α. 

Η ομάδα ATALANTI ξεκίνησε την προκριμα-
τική φάση με το πρώτο γκρουπ, αντιμετωπίζο-
ντας, μεταξύ άλλων, τους Ian Williams, William 
Tiller, Staffan Lindberg, κ.α.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων, ο βετεράνος 
Blythe Walker και ο νεαρός Lance Fraser 
έκαναν ένα δυνατό ξεκίνημα, καθώς τα τοπικά 
φαβορί αγωνίζονταν μαζί με τους κορυφαίους 
ιστιοπλόους του match race. Ο Walker και ο 
Fraser, είχαν πάνω τους στραμμένα τα βλέμ-
ματα των θεατών καθώς και οι δύο αγωνίζο-
νταν με τα χρώματα της Βερμούδας και ήταν 
αυτοί που είχαν καταλάβει τις δύο πρώτες 
θέσεις στο εθνικό τους πρωτάθλημα.

Ο Lance Fraser ξεκίνησε λοιπόν τους αγώνες 
στην προκριματική φάση με ένα εντυπωσιακό 
σκορ 3-1, προσβλέποντας σε μία εύκολη πρό-

κριση. Ο Taylor Canfield είχε τρεις αγώνες 
την πρώτη ημέρα τους οποίους κέρδισε και 
πέρασε στην επόμενη φάση με ανεβασμένη 
ψυχολογία. 

Ο Στρατής Ανδρεάδης και η ελληνική ομάδα 
ATALANTI είχε μία νίκη και δύο ήττες την 
πρώτη ημέρα, όπως και η ομάδα του William 
Tiller. Ωστόσο τα θεωρούμενα φαβορί 
πήγαν πολύ καλά όπως ήταν αναμενόμενο: 
Ο Staffan Lindberg είχε σκορ 3-0, ο Ian 
Williams 3-1, ο Bjorn Hansen 3-1 και ο 
Adam Minoprio 2-1.

Η Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου ανήκε αναμφισβήτη-
τα στον Adam Minoprio, που έκανε το μεγάλο 
του comeback, περνώντας αήττητος από 
τους προκριματικούς αγώνες. Ο Minoprio 
και η ομάδα του Argo Group BlackMatch είχε 
κερδίσει το σιρκουί του 2009, σε ηλικία 24 
ετών και ήταν ο νεότερος ιστιοπλόος που 
είχε καταφέρει κάτι τέτοιο. Παρά την απουσία 
του από τους αγώνες match racing, λόγω 
της συμμετοχής τους στο Volvo Ocean Race, 
επέστρεψε στην προηγούμενη διοργάνωση 
(Match Race France) με χαμηλές επιδόσεις, 
ενώ στο Argo Gold Cup έδειξε να ξαναβρίσκει 
το ρυθμό του.

Ο Taylor Canfield και η ομάδα Canfield 
Racing ωστόσο, αν και όχι τόσο διάσημο 
φαβορί, κατάφερε να ολοκληρώσει την προ-
κριματική φάση με σκορ 6-0, επικεφαλής της 
κατάταξης. 

Η ελληνική ομάδα ATALANTI του Στρατή Αν-
δρεάδη βελτίωσε την απόδοσή της τη δεύτερη 
ημέρα και έφερε το ισόπαλο σκορ 3-3, με ίσες 
νίκες και ήττες.

Ο Νεοζηλανδός Adam Minoprio και η ομάδα 
Team Argo Group κατάφερε να περάσει τους 
δύο προκριματικούς γύρους με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Ενώ ξεκίνησε λίγο μουδιασμέ-
νος, τις δύο τελευταίες ημέρες δεν έχασε ούτε 
ένα ματς και πέρασε πρώτος ανάμεσα στους 
8 που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Η 
μοναδική του ήττα στην προκριματική φάση 
ήταν την πρώτη ημέρα από τον Σουηδό Bjorn 
Hansen. 

Ως κορυφαίος στη βαθμολογία, ο Minoprio 
είχε το δικαίωμα να διαλέξει τον αντίπαλό του 
για τους προημιτελικούς. Όμως, αποχώρησε 
από τη διαδικασία και έτσι το δικαίωμα της 

Διοργανωτής: Royal Bermuda Yacht Club
Τοποθεσία: Hamilton, Bermuda
Ημερομηνίες: 01 - 07 Οκτωβρίου 2012
Σκάφος: International One Design 
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2011 Torvar Mirsky (The Wave Muscat) 
2010 Ben Ainslie (TEAMORIGIN) 
2009 Ben Ainslie (TEAMORIGIN) 
2008 Johnie Berntsson (Berntsson Sailing Team) 

επιλογής απέκτησε ο επόμενος στην κατάτα-
ξη, ο Taylor Canfield. Ο Canfield επέλεξε τον 
Αυστραλό David Chapman που ερχόταν στη 
Βερμούδα για πρώτη φορά και τον θεώρησε 
εύκολη λεία. Ίσως επειδή ο Chapman ήταν η 
έκπληξη του προκριματικού γύρου. 

Ο Staffan Lindberg ήταν ο δεύτερος κυβερ-
νήτης που είχε το δικαίωμα επιλογής και 
αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον Eric Monnin 
(Oklays Corum Sailing Team). Ο Johnie 
Berntsson επέλεξε να αντιμετωπίσει τον συ-
μπατριώτη του Bjorn Hansen. Τελικά, έμεινε 
ο Ian Williams ο οποίος θα αντιμετώπιζε τον 
Minoprio. Έτσι, ο πρώτος στη βαθμολογία των 
προκριματικών γύρων θα αντιμετώπιζε τον 
πρώτο στη διεθνή κατάταξη match race κατά 
την ISAF και το WMRT. 

Τα αποτελέσματα των προκριματικών 
γύρων για κάθε ομάδα είχαν ως εξής: 

Group 1 
Taylor Canfield (ISV) 8-1 
Staffan Lindberg (FIN) 7-2 
Ian Williams (GBR) 6-3 
David Chapman (AUS) 5-4 
Blythe Walker (BER) 5-4 
Stratis Andreadis (GRE) 4-5 
William Tiller (NZL) 4-5 
Marek Stanczyk (POL) 3-6 
Peter Wickwire (CAN) 3-6 
Magnus Sandberg (SWE) 0-9 

Group 2 
Adam Minoprio (NZL) 8-1 
Johnie Berntsson (SWE) 6-3 
Bjorn Hansen (SWE) 6-3 
Eric Monnin (SUI) 5-4 
Sally Barkow (USA) 5-4 
Henrique Haddad (BRA) 4-5 
Lance Fraser (BER) 4-5 
Nicolai Sehested (DEN) 4-5 
Sergy Musikkin (RUS) 3-6 
Jurjen Feitsma (NED) 0-9

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου τα βλέμματα 
ήταν στραμμένα στον Ian Williams που 
αντιμετώπιζε τον Adam Minoprio στον προ-
ημιτελικό. Τα δύο μεγάλα φαβορί κατέληξαν 
να αγωνιστούν μαζί, κάτι που ανέβασε το εν-

διαφέρον των θεατών από νωρίς. Ο Williams 
όμως ήταν πιο ψύχραιμος στις επιλογές του 
και κατάφερε να προκριθεί με σκορ 3-0. 

Ο Eric Monnin επίσης προκρίθηκε έναντι 
του Staffan Lindberg για να αντιμετωπίσει 
τον Taylor Canfield στον ημιτελικό, ο οποίος 
προηγουμένως είχε καταφέρει μία άψογη 
εμφάνιση, κερδίζοντας με 3-0 τον Αυστραλό 
David Chapman (AUS) Flying Wasp Racing. 
Τα ματς αυτά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον από 
τόσο πλευράς τακτικής, όσο και από πλευράς 
έντασης.

Ο τελευταίος προημιτελικός ήταν ανάμεσα 
στους Σουηδούς Bjorn Hansen και Johnie 
Berntsson, ο οποίος πάλεψε σκληρά για 
να ξαναβγεί στο προσκήνιο. Πράγματι, ο 
Berntsson κατάφερε με σκορ 3-1 να περάσει 
στον επόμενο γύρο, αν και ξεκίνησε τη μέρα 
του με αναβολή και μετά με ήττα. 

Την επόμενη μέρα, στον κόλπο του Χάμιλτον, 
ο καιρός που μέχρι τότε ήταν σταθερός και 
ευνοϊκός ώστε να κυλήσει το πρόγραμμα 
απροβλημάτιστα, άλλαξε διαθέσεις, προκα-
λώντας κάποια ανησυχία σε διοργανωτές 
και αγωνιζόμενους. Τελικά, οι μεταβολές στη 
διεύθυνση και την ένταση του ανέμου, απλώς 
ενίσχυσαν το ενδιαφέρον για τις αποφάσεις 
τακτικής των ιστιοπλόων, προσφέροντας ευ-
καιρίες για ανατροπή των αποτελεσμάτων των 
ιστιοδρομιών. Χρειάστηκαν πολλές αλλαγές 
στους στίβους κατά τη διάρκεια της ημέρας και 
συνεχής παρακολούθηση από την Επιτροπή 
Αγώνος ώστε να γίνουν δίκαιοι αγώνες.

Ο Johnie Berntsson (Bertnsson Sailing 
Team) εκμεταλλεύτηκε καλύτερα τις αλλα-
γές του καιρού και κέρδισε με 2-0 τον Ian 
Williams (GAC Pindar). Ένα ακόμα ματς από-
μενε, το οποίο αναβλήθηκε για την επόμενη 
ημέρα.

Στο άλλο ματς του ημιτελικού, ο Taylor 
Canfield (Canfield Racing), ολοκλήρωσε την 
ημέρα με 1-1 εναντίον του αντιπάλου του Eric 
Monnin (Okalys Corum), που έχασε το ματς 
από πρόωρη εκκίνηση.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε 
η διοργάνωση. Η ημέρα ξεκίνησε με τα δύο 
υπολειπόμενα ματς της ημιτελικής φάσης. Ο 
Berntsson κατάφερε να κερδίσει και το τρίτο 

ματς εναντίον του Ian Williams με επεισοδιακό 
τρόπο, αφού ο Βρετανός προηγούνταν σε όλο 
τον αγώνα, εκτός από το τελευταίο σκέλος 
πρύμα που ο Berntsson βρήκε σε ένα σημείο 
καλύτερο αέρα και πέρασε μπροστά, λίγα μέ-
τρα πριν τη γραμμή τερματισμού. Και ο άλλος 
ημιτελικός ολοκληρώθηκε σύντομα, με νίκη 
του Canfield επί του Monnin.

Τα ματς του τελικού ξεκίνησαν με εξαιρετικές 
συνθήκες. Ο άνεμος ήταν 9-12 κόμβους και η 
Επιτροπή Αγώνος προετοίμασε το στίβο. 

Ο Canfield κέρδισε το πρώτο ματς με συνοπτι-
κές διαδικασίες. Με μικρή διαφορά, αλλά χω-
ρίς καμία εναλλαγή, χωρίς ρίσκα και κυρίως 
χωρίς λάθη. 

Στο δεύτερο ματς, στα πρώτα πρύμα, ο 
Canfield μονομάχησε με τον Berntsson με 
αποτέλεσμα ο δεύτερος να χρεωθεί με ποινή. 
Εκτελώντας την ποινή του, ο Berntsson πέρα-
σε από την πρύμνη του Canfield, με βάση το 
νέο κανόνα εκτέλεσης ποινών, με αποτέλεσμα 
ο σουηδός να παραμείνει στη διεκδίκηση. 
Όμως ο Canfield δεν άφησε περιθώρια στον 
αντίπαλό του να τον περάσει κι έτσι τερμάτισε 
πρώτος.

Στο τρίτο και καθοριστικό ματς του τελικού, 
ο Berntsson χρεώθηκε από νωρίς με ποινή, 
ενώ άργησε να εκκινήσει, με αποτέλεσμα να 
χάσει τις ελπίδες για διεκδίκηση. 

Έτσι, ο Canfield κατέκτησε τον τίτλο 
και μπήκε στο Πάνθεον, ανάμεσα στους 
Russell Coutts (7 τίτλοι), Peter Gilmour (3 
τίτλοι) και Ben Ainslie (2 τίτλοι). 

Στον μικρό τελικό, ο Eric Monnin αντιμε-
τώπισε τον Williams, αλλά δεν μπόρεσε να 
κατακτήσει την τρίτη θέση, χάνοντας από 
τον έμπειρο Βρετανό με σκορ 2-1.

2007 Mathieu Richard (French Match Racing Team)
2006 Ian Williams 
2005 James Spithill 
2004 Russell Coutts 

2003 Peter Gilmour
2002 Jesper Radich
2001 Peter Holmberg 
2000 Russell Coutts
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Gilles Martin - Raget

διεθνή

Match Race France
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Match Race συνεχίζεται, ανα-
νεωμένο και με ακόμα μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον. Το σιρκουί 
του 2012 περιλαμβάνει τους 
αγώνες Monsoon Cup, Argo 
Group Gold Cup, Match Race 
France, St. Moritz Match Race, 
Chicago Match Cup, Stena 
Match Cup Sweden, Korea 
Match Cup και Match Race 
Germany.

Η διοργάνωση της Μασσαλίας ξεκίνησε με 
τις πρώτες προκριματικές ιστιοδρομίες που 
έγιναν την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου. Ο άνεμος 
ήταν ισχυρός και επέτρεψε να γίνουν θεαματι-
κές μονομαχίες, χαρίζοντας στιγμές έντονων 
συγκινήσεων τόσο στους συμμετέχοντες όσο 
και στους θεατές. Ο Peter Gilmour ξεκί-
νησε δυναμικά το τουρνουά, με πέντε νίκες 
σε ισάριθμους αγώνες. Έτσι έφτασε σχεδόν 
στην άμεση πρόκριση της επόμενης φάσης. 
Ο Gilmour παραδέχτηκε ότι τα βρήκε σκούρα 
με τον καιρό, αλλά θεωρεί ότι κλειδί της επιτυ-
χίας ήταν η ομάδα του, που εκτελούσε όλους 
τους χειρισμούς με άνεση και χωρίς λάθη.

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου συνέβη κάτι 
μη αναμενόμενο. Ο Bjorn Hansen, αν και 
επικεφαλής στη γενική βαθμολογία όλου του 
σιρκουί, αποκλείστηκε από το δεύτερο προ-
κριματικό γύρο. Κακή εμφάνιση, φτωχά αποτε-
λέσματα και γενική ατολμία στις κινήσεις, τον 
οδήγησαν εκτός της επόμενης φάσης. 

Το πρόβλημα του Hansen μετατοπίστηκε στη 
γενική κατάταξη, υπό την μορφή απειλής οι 
αντίπαλοί του να συγκεντρώσουν αρκετούς 
βαθμούς από το Match Race της Γαλλίας 
και να τον ξεπεράσουν στη βαθμολογία του 
σιρκουί.

Ωφελημένοι από την έξοδο του Hansen ήταν 
ο Ian Williams με την GAC Pindar, ο Peter 
Gilmour με την YANMAR Racing, και ο Laurie 
Jury.

Ο Williams (GAC Pindar) προκρίθηκε μετά από 

μία αποφασιστική νίκη εναντίον του William 
Tiller (Full Metal Jacket Racing), ο οποίος κα-
τάφερε τελικά να προκριθεί κι αυτός στα ματς 
μπαράζ. Παραδόξως, ο Williams ηττήθηκε από 
τον Hansen νωρίτερα, αλλά κατατρόπωσε τον 
Tiller στο επόμενο ματς. 

Την επόμενη φάση έχασαν επίσης ο Σουη-
δός Johnie Berntsson (Berntsson Sailing 
Team), η πρωταθλήτρια στα Elliott Tamara 
Echegoyen (Echegoyen Team) από την 
Ισπανία και ο πρωταθλητής του 2009 Adam 
Minoprio (Argo Group BlackMatch). 

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν 
οι προκριματικοί γύροι και έγιναν οι ημιτελι-
κοί. Ο Ian Williams και η ομάδα GAC Pindar 
κατάφερε τρεις αποφασιστικές νίκες κατά 
του Damien Iehl σε τρία συνεχόμενα ματς 
στην προκριματική φάση. Με την απουσία του 
Bjorn Hansen ο Williams είχε την ευκαιρία να 
συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς 
που χρειαζόταν για να ανέλθει στην κατάταξη 
του σιρκουί. Γι αυτόν τον σκοπό προσπάθησε 
και στους προημιτελικούς, αλλά εκεί οι μάχες 
ήταν δυσκολότερες. Ωστόσο, η προσπάθειά 
του στέφθηκε με επιτυχία. 

Αλλά και ο Iehl ήταν χαρούμενος, παρόλο που 
δεν προκρίθηκε, για τη θέση που πήρε στη 
διοργάνωση. Όμως και ο συμπατριώτης του 

βγήκε εκτός της επόμενης φάσης. Ο Pierre-
Antoine Morvan και η ομάδα Vannes Agglo 
Sailing Team έχασε από τον Νεοζηλανδό 
William Tiller που πήγε στους ημιτελικούς. 

Ο άλλος Νεοζηλανδός της διοργάνωσης, ο 
Laurie Jury και η ομάδα Kiwi Match προκρί-
θηκε κι αυτός, κερδίζοντας τον Ιταλό Simone 
Ferrarese παρά τις αξιόλογες προσπάθειές του. 

Ενδιαφέρον είχαν επίσης τα ματς του βετερά-
νου Peter Gilmour εναντίον του συμπατριώ-
τη του Keith Swinton που τελικά είχαν ευτυχή 
κατάληξη για τον δεύτερο. 

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, ο νεαρός 
Νεοζηλανδός William Tiller κατάφερε να 
κερδίσει τη μάχη του ημιτελικού εναντίον του 
συμπατριώτη του Laurie Jury και να περάσει 
έτσι στον μεγάλο τελικό. Ο άλλος μονομάχος 
που προκρίθηκε για τον τελικό ήταν ο Ian 
Williams.

Παρά το κακό ξεκίνημα στον προκριματικό 
γύρο, ο Tiller και η ομάδα Full Metal Jacket 
Racing κατάφεραν να ανακάμψουν και να 
περάσουν τους προημιτελικούς με νίκες 
3-1 κατά του Pierre-Antoine Morvan και της 
Vannes Aggle Sailing Team. Εξαιρετικά φορ-
μαρισμένος και αποφασισμένος, κατάφερε 
ένα σκορ 3-0 στους ημιτελικούς εναντίον του 
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Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Τ Ε Σ

2011 Damien Iehl (Γαλλία, με την ομάδα French Match Racing Team)
2010 Mathieu Richard (Γαλλία, με την ομάδα French Match Racing Team)
2009 Adam Minoprio (Νέα Ζηλανδία, με την ομάδα ETNZ BlackMatch)

Διοργανωτής Όμιλος: Yachting Club de la Pointe Rouge
Τοποθεσία: Μασσαλία, Νότια Γαλλία
Ημερομηνίες: 24 - 29 Σεπτεμβρίου 2012
Σκάφος: J80 

Laurie Jury με την Kiwi Match Racing. Στο 
δεύτερο ματς μάλιστα, ο Jury είχε καταφέρει 
να του ξεφύγει μπροστά, αλλά ο Tiller κατά-
φερε να κερδίσει πέναλτι και έτσι ο αντίπαλός 
του έπρεπε να εκτελέσει την ποινή του. Ο 
Jury προσπάθησε να καθυστερήσει μήπως 
κερδίσει κι εκείνος πέναλτι, αλλά μάταια. Στα 
τελευταία πρύμα εκτέλεσε την ποινή του και 
έχασε το προβάδισμα.

Μετά και το τελευταίο ματς και το σκορ 3-0, 
ο Tiller έστρεψε την προσοχή του στον τελικό 
και τον αντίπαλό του, που θα προκρινόταν από 
το άλλο ματς του ημιτελικού.

Στα άλλα ματς του ημιτελικού, ο Ian Williams 
και η ομάδα του GAC Pindar αντιμετώπιζε τον 
Keith Swinton και την Black Swan Racing. Τα 
ματς ήταν αμφίρροπα, αλλά ο Williams έκανε 
μία δυναμική αντεπίθεση κερδίζοντας τελικά 
με 3-2. Στην αρχή ο Williams είχε φτάσει το 
σκορ στο 2-0, μετά ο Swinton κατάφερε να 
ισοφαρίσει και τελικά ο Williams έβαλε τα 
δυνατά του και πήρε το τελευταίο καθοριστικό 
ματς. Στην εκκίνηση του τελευταίου ματς ο 
Williams δεν ξεκίνησε καλά αλλά κατάφερε 
να ανατρέχει την κακή απόδοση με το πρώτο 
σκέλος πρύμα. Ο Swinton δεν μπόρεσε να 
κάνει κάτι από εκείνο το σημείο κι έπειτα, κι 
έτσι ο Williams τερμάτισε πρώτος. 

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα 
των τελικών. Ο παλαιός παγκόσμιος πρωτα-

θλητής του ISAF Match Racing, Ian Williams, 
πάλεψε σκληρά εναντίον του αποφασισμένου 
Νεοζηλανδού William Tiller υπό αντίξοες 
συνθήκες, συνεχούς και έντονης βροχόπτω-
σης. Ίσως σε αυτές τις συνθήκες να οφείλεται 
και η επικράτηση του Βρετανού Williams, ο 
οποίος κατάφερε για τέταρτη φορά στις πέντε 
τελευταίες διοργανώσεις, να ανέβει στο 
βάθρο. Κι έτσι, η ομάδα GAC Pindar βρέθηκε 
στην κορυφή του σιρκουί Alpari World Match 
Racing Tour (AWMRT). 

 Ο Williams έφτασε στον τελικό μετά από 
σκληρή προσπάθεια στον ημιτελικό, εναντίον 
του Keith Swinton, με ότι αυτό συνεπάγεται 
στην ψυχολογία τη δική του και της ομάδας. 
Πριν την εκκίνηση ο άνεμος ήταν ασθενής κι 
έτσι η Επιτροπή Αγώνος έδωσε αναβολή. Η 
αγωνία συνεχιζόταν και τελικά η διοργάνω-
ση αποφάσισε να μειώσει τον αριθμό των 
ιστιοδρομιών του τελικού, από τρία νικηφόρα 
σε δύο ματς, δηλαδή από μάξιμουμ 5 σε μά-
ξιμουμ 3 ματς. Η ένταση του ανέμου ανέβηκε 
λίγο και η εκκίνηση δόθηκε. Ο Williams έκανε 
φανταστική εκκίνηση και αμέσως απέκτησε 
προβάδισμα δύο σκαφών. Από το πρώτο κα-
βατζάρισμα, η ομάδα του Williams δεν άφησε 
κανένα περιθώριο στον Tiller, αποφεύγοντας 
κάθε εμπλοκή. Έτσι το σκορ έγινε 1-0 και ο 
Tiller έπρεπε να κερδίσει το επόμενο ματς ή 
να χάσει όλο τον αγώνα. 

Πράγματι ο Tiller ανασυντάχθηκε, καθώς 
η ένταση του ανέμου συνεχώς αυξανόταν. 
Η δεύτερη εκκίνηση επίσης δεν ήταν καλή 
για τον Tiller αλλά κατάφερε να περάσει τον 
Williams πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. 
Ο Williams δεν ήθελε να το αφήσει να περάσει 
έτσι αυτό. Ήθελε να τελειώσει τον τελικό με 
μία δεύτερη νίκη του και για αυτό πίεσε όσο 
μπορούσε, πήρε τα ρίσκα του και πέρασε τον 
Tiller στα δεύτερα όρτσα. Στο τελευταίο πρύμα 
σκέλος ο Tiller προσπάθησε να ανακάμψει, 
αλλά ο Williams επικεντρώθηκε στην ταχύτη-
τα, ώστε να κρατηθεί μακριά από τον αντίπαλό 
του. Πράγματι τα κατάφερε και τερμάτισε πρώ-
τος, αν και με μικρή διαφορά. Έτσι ο Williams 
και το πλήρωμα του στέφθηκαν νικητές του 
τελικού και της διοργάνωσης.

Στον μικρό τελικό, ο Αυστραλός Keith Swinton 
και η ομάδα Black Swan Racing, αντιμετώπι-
σαν τον Νεοζηλανδό Laurie Jury και την ομά-
δα Kiwi Match. Ο Jury χρεώθηκε με πέναλτι 
ήδη από το pre-start αλλά με καλή εκκίνηση 
και καλή τακτική προηγούνταν. Επέλεξε να 
εκτελέσει την ποινή του λίγο πριν το δεύτερο 
καβατζάρισμα της νούμερο ένα. Ένα μικρό 
λάθος περίμενε ο Swinton για να περάσει 
μπροστά και αυτό συνέβη κι έτσι κατάφερε να 
είναι μπροστά στο τελευταίο σκέλος, τερματί-
ζοντας τελικά πρώτος.
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Κείμενo και φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναυτικός 
Όμιλος Ελλάδος και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Πειραιώς τίμησαν και φέτος τον τριτοετή 
Ναυτικό Δόκιμο Ιωάννη Παστρικάκη πραγ-
ματοποιώντας τον ιστιοπλοϊκό αγώνα με την 
ονομασία "ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2012".
Ο Ιωάννης Παστρικάκης ήταν ο πρώτος μα-
θητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, που έπε-
σε στο πεδίο της τιμής κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους. Γεννήθηκε στις Αρχάνες, Ηρακλεί-
ου Κρήτης το 1894. Έχασε τη ζωή του στη Χίο 
σε μάχη με τον Τουρκικό στρατό τον Νοέμβριο 
του 1912 συμμετέχοντας σε αποβατικό άγημα 
για την κατάληψη της νήσου.
Μετά τον θάνατό του, τού απενεμήθη ο βαθ-
μός του αρχικελευστή - οπλίτη. Η προτομή του 
τοποθετήθηκε τιμητικά στον κήπο της Σ.Ν.Δ.
Ο αγώνας ήταν υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο και 
διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 6-7 Οκτωβρί-
ου 2012. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν 
ιστιοδρομίες στις κάτωθι κατηγορίες:

Διοργανωτής Ν.Ο.Ε: 
OPTIMIST (Αγοριών – Κοριτσιών) 
OPTIMIST (Παίδων – Κορασίδων γεννημένοι 
το 2000 ή αργότερα)
Διοργανωτής Ι.Ο.Π: 
420 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
470 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ)  

LASER RDL/LASER 4,7 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
LASER STD (ΑΝΔΡΩΝ)  
FINN (ΑΝΔΡΩΝ)  
49er (ΑΝΔΡΩΝ)
Διοργανωτής Σ.Ν.Δ: 
LIGHTNING (ΓΕΝΙΚΗ) 
J24  
PLATU 25 
2,4mR

Οι καιρικές συνθήκες ήταν με το μέρος των 
διοργανωτών και τις δύο ημέρες των αγώ-
νων, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν και 
οι έξι ιστιοδρομίες που ήταν στο πρόγραμμα 
των αγώνων.
Το Σάββατο έπνεε βορειοανατολικός άνεμος 
έντασης 8-15 κόμβων και οι Επιτροπές 
Αγώνων κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν 
τέσσερις ιστιοδρομίες σε όλες τις κατηγορίες.
Την Κυριακή ο άνεμος δεν έλεγε να κάνει 
την εμφάνιση του το πρωί ως τις 11.00 που 
ήταν προγραμματισμένη η πρώτη ιστιοδρομία 
και έτσι δόθηκε αναβολή από τις Επιτροπές 
Αγώνων. 
Ο άνεμος τελικά έδειξε πως άρχιζε να 
‘στρώνει’ γύρω στις 12.30 από νοτιοδυτική 
διεύθυνση με ένταση ολοένα αυξανόμενη, 
μέχρι να φτάσει τελικά στους 12 κόμβους και 
έτσι ολοκληρώθηκαν οι δυο ιστιοδρομίες που 

υπολείπονταν.

Τα τελικά αποτελέσματα σε όλες 
τις κατηγορίες είναι τα εξής:

OPTIMIST ΑΓΟΡΙΑ
1. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΟΤΚ
2. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΟΤΚ
3. ΓΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΙΟΠ

OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΙΟΠ
2. ΛΑΛΙΖΑ ΔΑΝΑΗ, ΝΟΑΙΓΙΝΑΣ
3. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΒΙΚΕΝΤΙΑ, ΝΟΚ

OPTIMIST ΠΑΙΔΕΣ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΟΚΒ
2. ΠΟΥΖΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΟΚΒ
3. ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, ΝΟΚ

OPTIMIST ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΟΚ
2. ΜΟΙΡΑΝΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΟΔ
3. ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ, ΕΝΟΑ

420 ΑΓΟΡΙΩΝ
1. Ι.ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ/Α.ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ, ΝΟΤΚ
2. Κ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ / Ο.ΜΠΑΤΣΗΣ, ΝΟΚΒ
3. Φ.ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ / Σ.ΜΙΧΑΗΛ, ΙΟΠΟΡ

"ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2012": 
Ιστιοπλοϊκοί αγώνες στη μνήμη ενός ήρωα 

αγώνες τριγώνου

Η κλάση των Όπτιμιστ στην εκκίνηση της τέταρτης ιστιοδρομίας.

Τα 470 λίγο μετά την εκκίνηση της τρίτης ιστιοδρομίας.

Τα LASER 4.7 κατεβαίνουν πρύμα.
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Tα LASER RDL σε εκκίνηση ιστιοδρομίας.

Ο Πρόεδρος του Π.Ο.Ι.Α.Θ, 
απονέμει στους νικητές 
των 470.

Ο Διοικητής ΣΝΔ Υποναύαρχος Αλέξανδρος 
Θεοδοσίου Π.Ν., βράβευσε την μικρότερη  
αθλήτρια των "Παστρικακείων".

O Διοικητής της Σ.Ν.Δ Υποναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου 
Π.Ν, απονείμει στις 3 νικήτριες ομάδες σκαφών J24 της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων.

O πρόεδρος του Ι.Ο.Π κος Γιάννης Παπαδημητρίου με τους 
αθλητές του παραλαμβάνουν το έπαθλο του πολυνίκη ομίλου.

420 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1. Ε.ΔΡΟΥΓΚΑ / Ε.ΒΑΡΔΑΛΗ, ΝΟΤΚ
2. Ε.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / Μ.ΜΩΡΑΙΤΟΥ,  
 ΙΟΠΟΡ
3. Α.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ / Φ.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ, ΙΟΠ

470
1. Β.ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ / Ι.ΟΡΦΑΝΟΣ, ΙΟΠ
2. Γ.ΒΑΣΙΛΑΣ / Α.ΔΡΟΥΓΚΑΣ, ΝΟΠΦ
3. Α.ΚΑΒΑΣ / Γ.ΚΑΒΑΣ, ΝΟΕ

FINN
1. Π.ΚΟΤΣΟΒΟΣ, ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
2. Α.ΤΣΟΤΡΑΣ, ΝΟΠΦ
3. Π.ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ, ΝΟΠΦ

LASER STD
1. Ν.ΧΡΥΣΟΣ, ΙΟΠ
2. Γ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΝΟΔ
3. Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΝΟΠΦ

LASER RDL ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Μ.ΒΛΑΧΟΥ, ΝΟΠΦ
2. Σ.ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ, ΝΑΣ
3. Ε.ΜΑΤΡΟΖΟΥ, ΝΟΒ

LASER RDL ΑΝΔΡΩΝ
1. Ν.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΝΑΟΕΛΛ ΙΠΠ
2. Ι.ΡΟΥΣΟΣ, ΝΟΕΦ

3. Τ.ΣΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΟΒ

LASER 4,7 ΠΑΙΔΩΝ
1. Π.ΣΤΑΘΗΣ, ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
2. Μ.ΛΕΦΑΤΖΗΣ, ΙΟΠ
3. Ε.ΣΤΑΘΗΣ, ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

LASER 4,7 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Κ.ΠΑΛΑΙΟΥ, ΙΟΠ
2. Ν.ΞΕΝΕΛΛΗ, ΝΟΚΒ
3. Χ.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΟΠ

LIGHTNING
1. κυβ.Π.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ / Μ.ΛΕΜΠΕΣΗΣ  
 / Δ.ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ, NOE
2. κυβ. Ι.ΠΑΓΚΑΚΗΣ / Α.ΚΑΛΠΑΚΑΣ / Ν.Α 
 ΔΑΝΑΛΗΣ, NAOB
3. κυβ. Α.ΛΕΒΕΝΤΗ / Α.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ /  
 Ε.ΣΑΚΕΤΟΥ, NAOB

J24
1. Δ.ΚΑΜΗΛΟΣ / Π.ΚΟΚΟΝΑΣ /  
 Π.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ / Ν.ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ /  
 Κ.ΖΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΝΔ
2. Δ.ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ / Ν.ΛΙΑΚΟΣ /  
 Α.ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ / Π.ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ /  
 Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΝΔ
3. Γ.ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ / Ν.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ /  
 Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑ- 

 ΚΗ / Α.ΚΟΥΡΑΜΠΗΣ, ΣΝΔ

Η απονομή των επάθλων πραγματοποιήθηκε 
με πλήθος επισήμων από τον ιστιοπλοϊκό 
κόσμο αλλά και από την ηγεσία του Πολε-
μικού Ναυτικού, την Κυριακή 07/10/12 και 
ώρα 19:00 στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων.
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Κείμενo και φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτης

45ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

αγώνες τριγώνου

Μετά το 44ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη πέρυσι 
στην Τουρκία, ήταν η σειρά της Ελλάδος εφέτος να διορ-
γανώσει το 45ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας. 
Τη διοργάνωση των αγώνων είχε αναλάβει η Ε.Ι.Ο και ο 
Ν.Ο.Γαλαξιδίου. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στη θα-
λάσσια περιοχή του Γαλαξιδίου το διάστημα από 2 έως 8 
Σεπτεμβρίου με ιδανικές καιρικές συνθήκες κατά γενική 
ομολογία, αφού η ένταση του ανέμου ήταν από ασθενής 
έως και ισχυρή.
Εκτός από την κατηγορία Optimist, στην οποία συμμετείχαν 70 
σκάφη, αγωνίστηκαν 7 Ολυμπιακές και 2 διεθνείς κατηγορίες 
σκαφών με σύνολο συμμετοχών 200 ιστιοπλόων από 9 χώρες. Η 
Ελληνική αποστολή αποκόμισε συνολικά 10 Χρυσά Μετάλλια, 8 
Αργυρά και 7 Χάλκινα. 
Την Εθνική ομάδα των Optimist συνόδευαν οι: Νικήτας Κεχαγιόγλου 
και Χρήστος Αντζεμιάν, των 420-470 ο Γεράσιμος Ωρολογάς και 
των Laser o Κωνσταντίνος Χανιώτης.
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Ελλάδας στις Ολυμπιακές κατηγο-
ρίες 470 Γυναικών και Laser Std Ανδρών, όπου και τις τρείς πρώτες 
θέσεις κατέλαβαν τα Ελληνικά πληρώματα.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός όταν κατά την απονομή και 
κατά τη διάρκεια της έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας λόγω τεχνικού 
προβλήματος δεν ακουγόταν ο Εθνικός Ύμνος από τα μεγάφωνα της 
διοργάνωσης οπότε οι αθλητές της Ελληνικής αποστολής αρχικά και 
στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι, 'αποκατέστησαν' το πρόβλημα, 
ψάλλοντας τον Εθνικό μας Ύμνο.

RSX γυναικών Η Χαρά Αντωνάτου ταξιδεύει όρτσα.

O Aλέξης Κάτσιος νικητής 
των Laser STD την στιγμή που 
τερματίζει στην πρώτη θέση.

Kαβαντζάρισμα των Laser STD από πρύμα προς όρτσα.

Η Βαλκανιονίκης στα Laser 
RDL Bασιλεία Καραχάλιου την 
στιγμή που τερματίζει πρώτη.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν τα εξής:

Optimist Αγόρια:  
1. Βασίλης Γουργιώτης 
2. Bprtu Ozgur (TUR) 
3. Γιώργος Καραδήμας 

Optimist Κορίτσια:  
1. Βαρβάρα Καλαντζή 
2. Αναστασία Γκαρή 
3. Κατερίνα Γκόκα 

Laser 4,7:  
1. Selim Hekimoglu (TUR) 
2. Αθανασία Φακίδη 
3. Anil Gentin (TUR) 

420:  
1. Μιχάλης Ζενετζιδάκης Καραγιάννης - 
 Βασίλης Κοντάκης 
2. Cafer Cicibiyik - Caner Cicibiyik (TUR) 

3. Deniz Bagci - Kaan Tuna (TUR) 

Laser Radial:  
1. Βασιλεία Καραχάλιου 
2. Cagal Donerdas (TUR) 
3. Sirma Karaca (TUR) 

Laser Standard:  
1. Αλέξης Κάτσιος 
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Νικητές RSX ανδρών 1ος Yoan Colev (BUL), 2ος Γιώργος 
Φράγκος(αριστερά), 3ος Αλέξανδρος Ζηντόβας(δεξιά).

Οι Βαλκανιονίκες των Όπτιμιστ κοριτσιών 1η Βαρβάρα Καλαντζή 
(κέντρο), 2η Αναστασία Γκαρή(αριστερά), 3η Κατερίνα Γκόκα(δεξιά).

2. Αντώνης Μπουγιούρης 
3. Νικόλαος Χρυσός 

470 Ανδρών:  
1. Βασίλης Παπουτσόγλου - Γιάννης Ορφανός 
2. Deniz Cinar - Ateg Cinar (TUR) 
3. Γιώργος Βασιλάς - Ακύλας Δρούγκας 

470 Νέων:  
1. Αλέξανδρος Καββάς - Γιώργος Καββάς 
2. Γιάννης Ταφλαμπάς - Σταύρος Ταβουλάρης 
3. Kalayan Shanfarov - Yasen Obrefekov (BUL) 

470 Γυναικών:  
1. Βιργινία Κραβαριώτη - Σοφία Παπαδοπούλου 
2. Δήμητρα Παγίδα - Αλίκη Aννα Στρατηγίου 

3. Κατερίνα Καϊτατζίδου - Σοφία Καϊτατζίδου 

RS:X Ανδρών:  
1. Yoan Kolev (BUL) 
2. Γιώργος Φράγκος 
3. Αλέξανδρος Ζηντζόβας 

RS:X Νέων:  
1. Jonas Lan Sendil (TUR) 
2. Georgi Dzhingov (BUL) 
3. Mert Budak (TUR) 

RS:X Γυναικών:  
1. Silma Cilingiroglu (TUR) 
2. Χαραλαμπία Αντωνάτου 
3. Iliyana Stoilova (BUL) 

FINN Ανδρών (Balkan):  
1. Γιάννης Μιτάκης 
2. Αλέξανδρος Δραγούτσης 
3. Alican Kaynar (TUR) 

FINN Ανδρών (Open Balkan):  
1. Γιάννης Μιτάκης 
2. Χάρης Παπαδόπουλος (CYP) 
3. Αλέξανδρος Δραγούτσης 

FINN Νέων:  
1. Dimitar Vangelov (BUL) 
2. Radostin Damianov (BUL) 
3. Αναστάσιος Κατσιμίδης

470 Ανδρών: Bασίλης Παπουτσόγλου-Γιάννης 
Ορφανός (αριστερά-1η θέση) & Γιώργος Βάσιλας- 
Ακύλας Δρούγκας (αριστερά-3η θέση).

Νικητές 470 Νέων Ανδρών 1η Θέση Αλέξανδρος και Γιώργος Καββάς 
(κέντρο), 2η θέση Γιάννης Ταφλαμπάς και Σταύρος Ταβουλάρης 
(αριστερά), 3η θέση Κalayn Shanfarou-Yasen Obrefekov (BUL).

Oι νικήτριες των 470 γυναικών 1ες Βιργινία Κραβαριότη – Σοφία 
Παπαδοπούλου (κέντρο), 2ες Δήμητρα Παγίδα – Αλίκη Στρατηγίου 
(αριστερά), 3ες Κατερίνα και Σοφία Καϊτατζίδου(δεξιά). H Eθνική Ομάδα κατά την απονομή.
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Χωρίς μετάλλιο αλλά ικανοποιημένη από 
την εμφάνισή της επέστρεψε από τους Πα-
ραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου η 
Παραολυμπιακή ομάδα της ιστιοπλοΐας. 

Οι Βασίλης Χριστοφόρου, Θοδωρής Αλεξάς και Αργύρης Νοτάρο-
γλου ήρθαν 8οι στην κατηγορία των Sonar και ο Γιώργος Δεληκούρας 
πλασαρίστηκε στην 14η θέση στα 2,4mR. Τώρα, και για τους τέσσερις 
ιστιοπλόους το μέλλον φαντάζει εξαιρετικά αβέβαιο καθώς οι προκρί-
σεις για τη διοργάνωση του Ρίο θα πραγματοποιηθούν στον Καναδά και 
τη Μελβούρνη, γεγονός που απαιτεί πολλά χρήματα για τα ταξίδια και τις 
μεταφορές. 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τον αθλητισμό και, τώρα, οι 
αθλητές φοβούνται ότι, εάν δεν βρεθεί κάποιος χορηγός και η Πολιτεία 
δεν στηρίξει τον αθλητισμό στα ΑΜΕΑ, δύσκολα θα εκπροσωπήσουν τα 
γαλανόλευκα σε κάποια άλλη διοργάνωση. 

Ο Βασίλης Χριστοφόρου είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί για τρίτη φορά 
σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. «Υπήρχαν κάποια προβλήματα στην προ-
ετοιμασία μας, εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης, αλλά την τελευταία 
χρονιά, χάρη στα χρήματα που έδωσε ο ΟΠΑΠ στην Παραολυμπιακή Επι-
τροπή, κάναμε όλο το προπονητικό πρόγραμμα και αγοράσαμε και κάποια 
υλικά που είχαμε ανάγκη. Στο Λονδίνο, οι συνθήκες δεν ήταν αυτές που 
μας ταιριάζουν αλλά καταφέραμε και ήρθαμε 8οι. Ο ανταγωνισμός έχει 
μεγαλώσει πολύ στη δικιά μας κατηγορία. Όλα τα σκάφη έπεφταν, σχεδόν 
μαζί στις σημαδούρες και οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά. Στο Πεκίνο, 
μέχρι και την τελευταία ημέρα τα πρώτα έξι σκάφη ήταν υποψήφια για τα 
μετάλλια. Στο Λονδίνο, είχαν ξεχωρίσει οι Ολλανδοί από την αρχή. Υπήρχε 
μεγάλη διαφορά. Οι υπόλοιποι ήμασταν μαζί και οι λεπτομέρειες έδιναν τη 
διαφορά στις θέσεις. Πριν πάμε στη διοργάνωση, ξέραμε ότι η 8η θέση θα 
ήταν καλή και η 6η πολύ καλή για εμάς. Πιάσαμε το στόχο μας και είμαστε 
ικανοποιημένοι», δήλωσε ο πρωταθλητής στον "Ιστιοπλοϊκό Kόσμο" ενώ 
όταν τον ρωτήσαμε για τις συνθήκες που υπήρχαν στη διοργάνωση απά-
ντησε: «Ήταν καλά και θα σας πω ένα παράδειγμα: για κάποιους δικούς 
μου λόγους έμενα εκτός του Παραολυμπιακού Χωριού και όταν πήγα στους 
αγώνες είχα ένα άγχος για το πως θα έκανα τις μετακινήσεις. Στη πράξη 
φάνηκε ότι τσάμπα αγχωνόμουν. Έρχονταν και με έπαιρναν χωρίς να 
υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήταν τέλεια. Εκεί που μπορώ να πω ότι υπήρχε 
κάποια υπερβολή ήταν στο θέμα της ασφάλειας. Δεν υπήρχε κανένας 
λόγος για να φοβούνται κάτι, παρ' όλ' αυτά τα μέτρα στους ελέγχους ήταν 
ιδιαίτερα αυστηρά. Τώρα, σε ότι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της διοργά-
νωσης, οι αγώνες διεξάγονταν μέσα στο λιμάνι και τρέχαμε εναλλάξ με τα 
μονοθέσια και τα διθέσια. Όταν τρέξαμε όλοι μαζί δεν ήταν τόσο καλά. Έτσι, 
μπορώ να πω ότι υστερούσαν στο θέμα της διαχείρισης του χρόνου γι’ 
αυτό υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις. Σε γενικές γραμμές, οι αγώνες 
ήταν αρκετά καλοί αλλά όχι τόσο καλοί όσο της Κίνας.» 

Ο Βασίλης Χριστοφόρου ασχολείται με την αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα 
ΑΜΕΑ από το 2003 (το 1999 έπαθε κάκωση στον αυχένα). Η οικο-
νομική κρίση που μαστίζει τη χώρα ενδέχεται να γίνει αιτία για να μην 
εκπροσωπήσει άλλη φορά τη χώρα σε διεθνείς αγώνες. «Θέλουμε να 
συνεχίσουμε αλλά η οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα 
αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα για εμάς. Οι προκρίσεις για τους Παραο-
λυμπιακούς Αγώνες του Ρίο θα πραγματοποιηθούν στον Καναδά και τη 
Μελβούρνη. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες και χρειάζονται πολλά χρήματα, 
τα οποία δεν ξέρω εάν θα βρεθούν. Περιμένουμε να δούμε με τα νέα 
δεδομένα, που υπάρχουν στη χώρα, εάν θα στηριχθεί ο αθλητισμός. 

Στη δικιά μας την περίπτωση είναι δύσκολο και να βρεις χορηγούς. Αυτή 
την εποχή δεν έχουμε αγωνιστική δράση. Κανονικά αρχές του 2013 θα 
μπούμε στη θάλασσα γιατί δεν πρέπει να χαθεί και η επαφή με το νερό. 
Στη συνέχεια θα δούμε. Βέβαια, τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, οπότε 
όλα μου φαίνονται πολύ μακρινά». 

Την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα για δεύτερη φορά 
σε Παραολυμπιακούς Αγώνες είχε ο Θοδωρής Αλεξάς στο Λονδίνο. 
Η διοργάνωση του άφησε καλές εντυπώσεις και ελπίζει ότι θα λυθούν 
τα βασικά προβλήματα ώστε να συνεχίσει και στο Ρίο. «Οι Παραολυ-
μπιακοί ήταν άψογοι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στη διαμονή και η 
προσβασιμότητα στους αγωνιστικούς χώρους, ένα θέμα που έχει για 
εμάς μεγάλη σημασία, ήταν άριστη. Ήμασταν τυχεροί γιατί την εποχή που 
πραγματοποιήθηκαν το κλίμα ήταν, περίπου, ίδιο με αυτό της Ελλάδας. Δεν 
τύχαμε, δηλαδή, στις βροχές που χαρακτηρίζουν την Αγγλία. Από την αρχή 
είχαμε θέση ως στόχο μία θέση στην οκτάδα. Από τη στιγμή που πιάσαμε 
τον στόχο μας είμαστε ευχαριστημένοι. Η ελλιπής προετοιμασία δεν μάς 
επέτρεπε να κάνουμε όνειρα για μία θέση στα τρία πρώτα σκάφη της 
κατηγορίας. Τώρα σε ότι αφορά τον στίβο ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό 
που είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Υπήρχαν αρκετά ρεύματα αλλά το 
ξέραμε και προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα 
για αυτές τις συνθήκες». 

Για τον Αργύρη Νοτάρογλου, η συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς πρώτη φορά 
έπαιρνε μέρος σε αντίστοιχη διοργάνωση. Έτσι, ο ενθουσιασμός ήταν 
μεγάλος: «Οι Παραολυμπιακοί δεν είχαν καμιά σχέση με άλλους διεθνείς 
αγώνες που έχω πάρει μέρος. Για όλα τα προβλήματα, που βρίσκαμε 
μπροστά μας, υπήρχαν οι εθελοντές και οι εθελόντριες που μάς βοηθού-
σαν συνεχώς. Η διοργάνωση ήταν άρτια. Μέναμε στο Γουέιμουθ και το 
Χωριό ήταν σαν να είχε βγει από παραμύθι. Πέτρινα σπιτάκια σε πολύ 
όμορφο καταπράσινο περιβάλλον. Σε ότι αφορά το φαγητό ήταν πολύ 
καλύτερο από αυτό που υπήρχε στο Παραολυμπιακό Χωριό του Λονδίνου 
γιατί μαγείρευαν για λιγότερα άτομα και το πρόσεχαν πολύ. Στο Λονδίνο, 
επειδή βρέθηκα και στο εκεί Παραολυμπιακό Χωριό, η αλήθεια είναι ότι 
το φαγητό δεν ήταν ωραίο και είχαν δίκιο οι αθλητές που πήγαιναν σε 
ταχυφαγεία για να μπορέσουν να φάνε». Ο μεγάλος ανταγωνισμός και 
οι δυνατές κούρσες ήταν μέσα σε αυτά που ενθουσίασαν τον 38χρονο 
ιστιοπλόο: «Έκανε αρκετά καλό καιρό. Δεν είχε, όμως, πολύ αέρα και την 
τελευταία ημέρα αναβλήθηκε η κούρσα εξαιτίας της άπνοιας. Ο ανταγω-
νισμός ήταν μεγάλος. Θυμάμαι ένα απόγευμα, μετά την ολοκλήρωση 
μιας ιστιοδρομίας, βρισκόμασταν στην 10η θέση και κοιτούσα αυτούς 
που προπορεύονταν και αναρωτιόμουν ποιους μπορούμε να περάσουμε. 
Ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Οι περισσότεροι είχαν κάνει πολλές 
προπονήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο στίβο και είχαν πλεονέκτημα. 

Καλές εμφανίσεις στους Παραολυμπιακούς

Κείμενo: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

αγώνες τριγώνου
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Ευρωπαϊκό LASER MASTER
Στο Ρόσες της Ισπανίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλ-
λία πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 29 Σεπτεμ-
βρίου ως 5 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
Laser Masters. Μετείχαν συνολικά 265 αθλητές και 
αθλήτριες στις κατηγορίες Laser STD και Laser RDL.

Από Ελληνικής πλευρά είχαμε 2/2 αφού την Ελλάδα εκπροσώπησαν 
ο Αντώνης Μπουγιούρης και ο Σπύρος Μαρμαρινός καταλαμβά-
νοντας την 1η και 3η θέση αντίστοιχα σφραγίζοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο την πρωτοκαθεδρία της Ελλάδος στο Laser. 
Μετά την ολοκλήρωση οκτώ ιστιοδρομιών με ανέμους νοτιοανατολι-
κής διεύθυνσης (τοπική μπουκαδούρα) και έντασης από 7-20 κόμβους 
ο Α.Μπουγιούρης στην κατηγορία Αpprentice (35-45 χρόνων) κέρδι-
σε σχετικά εύκολα με 6 πρωτιές στις 8 κούρσες με 8 βαθμούς ποινής 
και ο μοναδικός αντίπαλος του ήταν ο Ισπανός Carlos Echavari, με 16 
βαθμούς ποινής που πέρυσι είχε κερδίσει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
στην κατηγορία. 
Καταπληκτική ήταν και η εμφάνιση του Σπύρου Μαρμαρινού που κατε-
τάγη στην 3η θέση με 35 βαθμούς ποινής. 

Ο Αντώνης μας δήλωσε:
«Στόχος μου τώρα είναι η κατάκτηση του Παγκοσμίου πρωτα-
θλήματος της κατηγορίας, όπου θα έχω αντίπαλο τον θρύλο της 
ιστιοπλοΐας Robert Scheidt, ο οποίος επανήλθε στα Laser και 
ηλικιακά είμαστε στην ίδια κατηγορία. Το Παγκόσμιο του 2013 θα 
γίνει στο Ομάν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη MG YACHTS και τη 
sailingandmore.com για τη στήριξη που μου προσέφεραν».

O Σπύρος μας δήλωσε:
«Ότι έμεινε πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση του, κα-
θώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις αλλά και ο χρόνος που 

αφιερώνει στη μεγαλύτερη αδυναμία της ζωής του, που δεν είναι 
άλλη από τον πεντάχρονο γιό του Σωτήρη, δεν του επιτρέπουν να 
προπονηθεί όσο θα ήθελε. Όσο αφορά τη διοργάνωση του αγώνα 
όπως χαρακτηριστικά μας είπε: ‘άγγιζε το τέλειο’».

O Σπύρος Μαρμαρινός μετά το 
καβαντζάρισμα της σημαδούρας 
‘ανεβαίνει’ όρτσα.

Μέχρι την τελευταία ημέρα οι 
θέσεις από την 2η έως την 7η 
'έπαιζαν'. Μόνο ο Ολλανδός 
είχα 'καπαρώσει' το χρυσό 
μετάλλιο», δήλωσε ο Αργύρης 
Νοτάρογλου. 

Ο Γιώργος Δεληκούρας 
έγραψε τη δική του ιστορία 
στους αγώνες του Λονδίνου 
καθώς πήρε μέρος για τρίτη 
φορά σε Παραολυμπιακούς: 
«Είμαι πολύ χαρούμενος. 
Δεν είναι εύκολο να πάρεις 
μέρος σε τρεις διαφορετικές 
διοργανώσεις. Τώρα, δεν ξέρω 

εάν θα συνεχίσω. Θα αποφασίσω τον Ιανουάριο. Δεν θέλω να μπω 
σε μια διαδικασία χωρίς να έχω ελπίδες για πρόκριση. Η πρόκριση σε 
απλά ελληνικά κοστίζει γύρω στις 80.000 ευρώ, τα οποία μεταφρά-
ζονται σε ταξίδια στο εξωτερικό για προετοιμασίες και για συμμετοχές 
σε αγώνες. Εάν δεν υπάρχουν αυτά δεν θα συνεχίσω. Θα βρω κάποιο 
πιο φθηνό άθλημα γιατί η ιστιοπλοΐα είναι δαπανηρή», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ενώ χαρακτήρισε τους Παραολυμπιακούς του 
Λονδίνου «άψογους»: «Ο θαλάσσιος στίβος ήταν τέλειος. Η πίστα βατή, 
χωρίς δυσκολίες και ο ανταγωνισμός υψηλός, μεγαλύτερος από κάθε 
άλλη φορά. Γί αυτό υπήρχαν και τόσες ανατροπές. Ο πρώτος από τον 
τελευταίο είχαν ελάχιστες διαφορές. Το χρυσό μετάλλιο το κατέκτησε η 
Αγγλίδα, Έλενα Λούκας, η μοναδική γυναίκα που έπαιρνε μέρος στην 
κατηγορία. Αξίζει να σας πω ότι οι αθλητές που τερμάτισαν από την 
πρώτη έως την 8η θέση ήταν επαγγελματίες. Ασχολούνται μόνο με την 
ιστιοπλοΐα». 
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Το Σαββατοκύριακο 29-30 Σεπτεμβρίου ο Ναυτικός 
Όμιλος Ελλάδος διοργάνωσε τον αγώνα με την ονομασία 
“Κύπελλο Μπενάκη - Αφανούς Ναύτη”.

Ο αγώνας περιελάμβανε τις εξής κατηγορίες: Optimist, 420, 470, 
Laser 4.7, Laser RDL και Laser STD.
Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για ιστιοπλοΐα την πρώτη ημέρα 
των αγώνων με τον άνεμο να πνέει από βορειοανατολική διεύθυνση 
και την ένταση να κυμαίνεται μεταξύ 8-18 κόμβων. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα να πραγματοποιηθούν τρείς ιστιοδρομίες στις περισσότερες 
κλάσεις, ενώ για κάποιες κατηγορίες πραγματοποιήθηκαν ακόμη και 

τέσσερις ιστιοδρομίες αφού οι Επιτροπές Αγώνων έστηναν σωστά και 
γρήγορα τον στίβο και υπήρχε το χρονικό περιθώριο.
Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και τη δεύτερη ημέρα των αγώνων αφού 
η παντελής έλλειψη ανέμου δεν έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή 
Αγώνων και στους αθλητές να πραγματοποιήσουν καμία ιστιοδρομία 
μέχρι τις 16.00 που ήταν χρονικό όριο για την εκκίνηση των ιστιο-
δρομιών. Έτσι σε αρκετές κλάσεις όπως π.χ στα Laser 4.7 δεν τους 
δόθηκε η ευκαιρία να εξαιρέσουν τη χειρότερη τους ιστιοδρομία, αφού 
βάσει οδηγιών πλου, το δικαίωμα αυτό το είχαν μετά την ολοκλήρωση 
της 5ης ιστιοδρομίας.

"ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ - 
ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ 2012"

Optimist αγοριών
1. Παπαδημητρίου Δημήτρης Ν.Ο.Β
2. Καράδημας Γιώργος Ν.Ο.Τ.Κ
3. Αθανασόπουλος Τέλης Ν.Α.Ο.Β

Optimist κοριτσιών
1. Αθανασοπούλου Χρυσή Ν.Ο.Κ
2. Γκαρή Αναστασία Ι.Ο.Π
3. Σμυρνιούδη Βικτώρια Ν.Ο.Κ

Optimist παίδων
1. Βαρδάλης Κωνσταντίνος Ν.Ο.Τ.Κ
2. Σέγγας Μάριος Ν.Α.Ο.Β
3. Ματσαδές Παναγιώτης Ν.Ο.Τ.Κ

Optimist κορασίδων
1. Μαζαράκη Χριστίνα Ν.Ο.Κ
2. Γεροστάθη Γεωργία Ν.Ο.Τ.Κ
3. Μοϊρανέου Κων/να Ν.Ο.Δ

420 αγοριών
1. Καραβάς Δ. – Μιχαήλ Σ. Ι.Ο.ΠΟΡ
2. Μουστακαριας Ι. – Κανακάρης Α. Ν.Ο.Τ.Κ
3. Λορέντζος Χ. – Αντωνόπουλος Α. Ι.Ο.Π

420 κορίτσια
1. Ταβουλάρη Κ.-Κουτσουμπού Φ. Ι.Ο.Π
2. Γεωργακοπούλου Ε. – Μωραϊτου Μ. Ι.Ο.ΠΟΡ
3.  Μπακατσιά Σ – Παπαγεωργίου Ν. Ν.Ο.Τ.Κ

470
1. Καββάς Α. – Καββάς Γ. Ν.Ο.Ε
2. Παπουτσόγλου Β. – Ορφανός Γ. Ι.Ο.Π
3. Τσαμης Σ. – Κούνας Φ. Ν.Ο.Ε

Laser STD
1. Παπαδόπουλος Βαγγ. Ν.Ο.Β
2. Γεωργαλάς Γ. Ο.Σ.Φ.Π
3. Νικολαϊδης Γερ. Ν.Ο.Δ

Laser RDL ανδρών
1. Υφαντής Ι. Ι.Ο.Π
2. Κυρλικιτσής Στ. Α.Ι.Ο.ΡΙΟ
3. Θεοδωράκης Ν. Ν.Α.Ο.ΕΛΛ

Laser RDL γυναικών
1. Πετρακοπούλου Μ. Ν.Ο.Ε
2. Κοκαλιάρη Σ. Ν.Α.Σ
3. Κυρούση Μ. Α.Ι.Ο.ΡΙΟ

Laser 4.7 αγοριών
1. Μαστραντωνάκης Γ. Ε.Ν.Ο.Α
2. Λεφατζής Μ. Ο.Σ.Φ.Π
3. Παπαδόπουλος Ο. Ι.Ο.Π

Laser 4.7 κοριτσιών
1. Χατζηδημητρίου Χ. Ι.Ο.Π
2. Μακκαρ Χλόη
3. Σερραίου Ε. Ε.Ν.Ο.Α

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:

Tα Laser 4.7 μετά το καβαντζάρισμα της Νο 4 σημαδούρας, ανεβαίνουν όρτσα.
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ομιλικά

Σεμινάρια  
Καρδιοπνευμονι-
κής Αναζωογόνη-
σης (ΚΑΡΠΑ)

Ευχαριστήρια επιστολή

Επαναφορά στη ζωή. Έτσι θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί η Καρδιοπνευμονική Αναζωο-
γόνηση που συνδυάζει συμπιέσεις καρδιάς 
με τεχνητή αναπνοή. Η μέθοδος διδάσκεται 
στους μαθητές της Σχολής του ΠΟΙΑΘ σε σεμι-
νάρια πρώτων βοηθειών από τον διευθυντή της 
Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας (ΕΝΑΚ) 
κον Νίκο Γιοβανίδη.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τον κον Γιοβανίδη 
να διδάσκει τη μέθοδο χρησιμοποιώντας ειδική 
κούκλα. Με την εξομοίωση αυτή η καρδιοπνευ-
μονική αναζωογόνηση γίνεται εύκολα κατανοητή 
ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί όταν παραστεί 
ανάγκη.



ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Βροχή τα μετάλλια στο Πλόβντιβ 

Με 19 μετάλλια (8 χρυσά, 8 ασημένια, 3 χάλκινα) 
στις αποσκευές της και τη δεύτερη θέση στη γενική 
βαθμολογία επέστρεψε η Εθνική ομάδα κωπηλα-
σίας απο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας και 
αφορούσε στις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων και 
Παίδων-Κορασίδων. 

Μάλιστα στην κατηγορία αγοριών η ελληνική ομάδα κατέλαβε την 1η 
θέση ενώ στα κορίτσια ήταν 2η πίσω απο τη Ρουμανία. 

Για τις εμφανίσεις των ελληνικών πληρωμάτων ο ομοσπονδιακός 
τεχνικός Κώστας Κοντομανώλης τόνισε «Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα 
που έφεραν τα παιδιά ήταν τα καλύτερα απο κάθε άλλη φορά. Κερδίσα-
με αθλητές που είχαν αναδειχθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές πριν λίγες 
μέρες και επίσης καταφέραμε να πάρουμε την 1η θέση στην κατηγορία 
αγοριών. Αυτό δείχνει ότι έρχεται μια φουρνιά που μπορούμε να ελπί-
ζουμε ότι θα δούμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον».

κωπηλασία Κείμενα και φωτογραφίες: Νίκος Γκομώλης

ΧΡΥΣΑ (8)

Σκιφ Κορασίδων: (Αγγελοπούλου Αθηνά)

Δίκωπος άνευ Εφήβων: (Κουσκουρίδας-Τσιαλιός)

Διπλό σκιφ Παίδων: (Παπασακελλαρίου-Τσάπος)

Σκιφ Παίδων: (Πέτρου Ιωάννης)

Τετραπλό σκιφ Παίδων: (Μπούφης-Σακάς-Παπασα-
κελλαρίου-Τσάπος )

Σκίφ Νεανίδων: (Αγγελοπούλου Αθηνά)

Δίκωπος άνευ Παίδων: (Παπατσίμπας-Ζήσης)

Τετράκωπος άνευ παίδων: (Κακούρης-Φλώρος-

Αποστολιδης-Καραμήτρος)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ (8)

Οκτάκωπος Παίδων : (Αθανασίου-Χρυσόπουλος-
Κακούρης-Φλώρος-Αποστολίδης-Καραμήτ-
ρος-Παπατσίμπας-Ζήσης-Τσιβόγλου πηδαλ) 

Διπλό σκιφ Κορασίδων: (Ζέρβα-Μάμαλου)

Τετραπλό σκιφ Νεανίδων:(Νικολαίδου-Εμμανουηλί-
δου-Ζυγούρα-Κολτσίδα)

Τετράκωπος Νεανίδων :(Αλιβιζάτου-Γκισγκινη-Κου-
μπλή-Καλαμαρα)

Δίκωπος άνευ Νεανίδων: (Κουμπλή -Καλαμαρά) 

Τετραπλό σκιφ εφήβων: (Χειμάριος-Δημητρίου-Αγ-
γελόπουλος-Βαγενάς)

Τετραπλό σκιφ Κορασίδων (Παπαντωνάτου-Κοντρα-
φούρη-Ζέρβα-Μάμαλου)

Σκιφ Εφήβων: (Πέτρου Ιωάννης)

ΧΑΛΚΙΝΑ (3)

Διπλό σκιφ εφήβων: (Αγγελόπουλος-Βαγενάς)

Τετράκωπος άνευ Εφήβων: (Αθανασίου-Χρυσόπου-
λος-Κώστας-Λαδόπουλος)

Διπλό σκιφ Νεανίδων: (Ζυγούρα-Κολτσίδα)

4Η ΘΕΣΗ 

Οκτάκωπος εφήβων: (Μητρομάρας-Αραμπατζής-
Μπακάλης-Μαγκλάρας-Κουσκουρίδας-Τσιαλι-

ός-Κώστας-Λαδόπουλος-Τσιβόγλου πηδαλ.)

Αναλυτικά τα ελληνικά μετάλλια και οι βαθμολογίες: 

Αναλυτικά οι βαθμολογίες: 

ΓΕΝΙΚΗ

1.Ρουμανία 99

2.ΕΛΛΑΔΑ 91

3.Σερβία 56

4.Τουρκία 43

5.Βουλγαρία 33

6.FYROM 5

ΑΝΔΡΩΝ

1.ΕΛΛΑΔΑ 59

2.Ρουμανία 58

3.Σερβία 40

4.Τουρκία 29

5.Βουλγαρία 21

6.FYROM 3

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1.Ρουμανία 41

2.ΕΛΛΑΔΑ 32

3.Σερβία 16

4.Τουρκία 14

5.Βουλγαρία 12

6.FYROM 2
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πολύμερος: “Βαρύτητα στην ανάπτυξη”

Ιδανικό φινάλε με τρια μετάλλια
Με τον ιδανικότερο τρόπο έκλεισε αγωνιστικά η 
χρονιά για την Ελληνική κωπηλασία. Δυο χρυσά 
μετάλλια κι ένα ασημένιο ήταν ο σπουδαίος απο-
λογισμός των πρωταθλητών μας στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στις 16 Σεπτεμ-
βρίου στο Βαρέζε της Ιταλίας. 

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν η τετράκωπος άνευ των 
ανδρών που αποτελούν οι Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας, ο 
Γιάννης Χρήστου και ο Γιώργος Τζιάλλας. Ο Εθνικός ύμνος ήχησε και 
για το διπλό σκιφ ελ βαρών των ανδρών που αποτελούσαν οι Παναγιώ-
της Μαγδανής και Σπύρος Γιάνναρος. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτη-
σαν οι χάλκινες Ολυμπιονίκες του Λονδίνου η Αλεξάνδρα Tσιάβου και 
Χριστίνα Γιαζιτζίδου που τερμάτισαν πίσω απο την ιταλική βάρκα. 

Τέλος η δίκωπος άνευ των ανδρών με τους Χρηστομάνο-Λαμπρίδη πήρε 
την 2η θέση στον μικρό τελικό και την 8η στη γενική ενώ το διπλό σκιφ με 
τις Νικολαΐδου-Διαμάντη ήταν 4ο στον μικρό και 10ο στη γενική.

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε σημειώθηκε νέο ρεκόρ 
συμμετοχών αφού στα 14 ολυμπιακά αγωνίσματα του προγράμματος 
πήραν μέρος 448 αθλητές κι αθλήτριες από 36 χώρες. 

Πέτυχε τα πάντα ως αθλητής κατακτώντας δυο Ολυμπιακά μετάλλια 
και πολλές παγκόσμιες νίκες, αξιώνει πλέον αντίστοιχη καριέρα κι 
ως διοικητικό στέλεχος. Ο Βασίλης Πολύμερος κοσμεί με την 
παρουσία του από το Σάββατο 13 Οκτωβρίου το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κωπηλατικής ομοσπονδίας που θα καθίσει στο 
πηδάλιο της ελληνικής κωπηλασίας ως το 2016. 

Ο “χάλκινος” Ολυμπιονίκης το 2004 και “ασημένιος” το 2008 
ανέλαβε έφορος Ανάπτυξης της ΕΚΟΦΝΣ που αποτελεί την 
δεξαμενή άντλησης των αυριανών πρωταθλητών. 

«Μετά το τέλος της αθλητικής μου καριέρας ήθελα να μείνω στον 
χώρο. Το κλίμα είναι πολύ καλό και η στιγμή ιδανική για να κάνω 
ένα διαφορετικό ξεκίνημα στη ζωή μου» ήταν τα πρώτα του λόγια 
αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα και συμπλήρωσε. «Θέλω 
πολύ να βοηθήσω με την εμπειρία μου σε ότι μου ζητηθεί. Ιδιαί-
τερα στον τομέα της ανάπτυξης, όπου μετά την κατάργηση των 
κινήτρων τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και πρέπει να δώσουμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα. Είμαι έτοιμος για πολλή δουλειά. Η ελληνική 
κωπηλασία ‘πλέει’ σε πολύ υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια κι 
εκεί πρέπει να παραμείνει» κατέληξε. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Πολύμερος είναι ο πρώτος 
Ολυμπιονίκης που εκλέγεται στο Διοικητικό συμβούλιο της Ελλη-
νικής κωπηλατικής Ομοσπονδίας από την ίδρυση της το 1927.
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κωπηλασία Κείμενα και φωτογραφίες: Νίκος Γκομώλης

7η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο ΝΟΙ θριαμβευτής στο Αργοστόλι

Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων ήταν ο πολυνίκης 
όμιλος στην Β΄φάση της 7ης Πανελλήνιας Συνά-
ντησης Ανάπτυξης που διεξήχθη στην Κεφαλλονιά 
το περασμένο Σαββατοκύριακο 1-2 Σεπτεμβρίου. 
Ο Ν.Ο.Ι. βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα μεταλ-
λίων με 2 χρυσά, 1 ασημένιο και 2 χάλκινα. Στη 
δεύτερη θέση ήταν ο Ν.Ο.Α. με 2 χρυσά, 1 ασημένιο 
και 1 χάλκινο και στην τρίτη ο Δ.Ν.Ο.Η. με 2 χρυσά 
και 1 χάλκινο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΚΑΤ/ΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΥΣΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ

1 Ν.Ο.Ι. 2 1 2

2 Ν.Ο.Α. 2 1 1

3 Δ.Ν.Ο.Η. 2 - 1

4 Ν.Α.Ο.ΣΑΛ. 1 2 -

5 Ν.Ο.Κ.Ι. 1 1 1

6 Ν.Ο.Θ. 1 - 2

7 Ν.Α.Ο.Κ. 1 - 1

8 Ν.Ο.ΜΑΥΡ. - 2 -

9 Ν.Ο.Β.Α. - 1 -

10 Ν.Ε.Κ. - 1 -

11 Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ - 1 -

12 Ν.Ο.ΚΑΤ. - - 2

  10 10 10

Οι τρεις πρώτοι κάθε αγωνίσματος ήταν:

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ Ελένη, ΚΟΥΝΑΔΗ Μαρία Ν.Ο.Α

2 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ Νεφέλη – Γεωργία, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χρυσούλα  
 Ν.Α.Ο.Σαλαμίνας

3 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ Ειρήνη, ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ Χρυσάνθη Ν.Ο.Θ

ΣΚΙΦ (1Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ Ανδροϊωαννης Ν.Ο.Κ.&Ι.

2 ΡΑΠΙ Αχμέτ Ν.Ο.Ι.

3 ΒΛΑΧΟΣ Στέφανος Ν.Α.Ο.Κ.

ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΚΙΦ (4Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΠΑΙΔΑΡΟΥ Παρασκευή, ΣΙΟΛΟΥ Αφροδίτη, ΜΑΡΤΙΝΙ Ιωσηφίνα,  
 ΚΟΖΑΝΙΤΗ Βασιλική Ν.Ο.Ι.

2 ΠΕΤΚΑΝΑ Ευδοκία, ΧΑΛΚΙΑ Ειρήνη - Χρυσοβαλάντη, ΠΕΤΚΑΝΑ  
 Ευαγγελία, ΧΑΤΣΙΟΥ Μαρία - Αφροδίτη Ν.Ο.Μαυροχωρίου

3 ΓΚΙΟΚΑ Σωτηρία, ΧΑΡΙΣΗ Αννα Μαρία, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φωτεινή,  
 ΚΟΥΛΟΥΡΗ Φωτεινη - Σοφία Δ.Ν.Ο.Η.

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12

1 ΒΕΡΜΠΗ Φλωρένια, ΒΕΝΟΥ Βασιλική Δ.Ν.Ο.Η.

2 ΚΑΠΠΑΤΟΥ Κλειώ, ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ Ειρήνη Ν.Ο.Α.

3 ΛΟΥΚΑΤΟΥ Χριστιάννα, ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Αρετή Ν.Ο.Α.2

ΣΚΙΦ (1Χ) ΠΑΙΔΩΝ 12

1 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ηλίας Ν.Α.Ο.Σαλαμίνας

2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Δαυίδ Ν.Ο.Κ.&Ι.

3 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ Χρήστος Ν.Ο.ΚΑΤ.

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χρήστος - Αγγελος, ΜΗΤΣΗΣ Αχιλλέας Ν.Ο.Ι.

2 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ηλίας  
 Ν.Α.Ο.Σαλαμίνας

3 ΜΑΝΟΣ Ηλίας, ΜΠΑΝΑΧΑΡΗΣ Σάββας Ν.Ο.Θ.2

ΣΚΙΦ (1Χ) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12

1 ΛΙΑΜΠΟΥΣΗ Χριστίανα Δ.Ν.Ο.Η.

2 ΔΕΜΕΛΗ Ευαγγελία Ν.Ο.Β.Α.

3 ΚΟΤΣΙΝΑ Ιωάννα Ν.Ο.Ι.

ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΚΙΦ (4Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

1 ΜΑΚΡΗΣ Αντώνης, ΑΡΓΥΡΟΣ Δημήτρης, ΚΟΝΤΗΣ Αντώνης,  
 ΣΜΠΙΤΑΣ Σωτήρης Ν.Α.Ο.Κ.

2 ΜΑΣΛΑΡΗΣ Ιωάννης, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΜΠΑΣΙΟΣ  
 Ευάγγελος, ΠΑΣΧΟΣ Χρήστος Ν.Ε.Κ.

3 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Γιώργος, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος, ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  
 Νικόλαος, ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ Θεοτόκης Ν.Ο.Κ.&Ι.

ΣΚΙΦ (1Χ) ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ Ελισάβετ - Αναστασία Ν.Ο.Θ.

2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Αναστασία Ν.Ο.Μαυροχωρίου

3 ΤΣΙΠΗ Μαρία Ν.Ο.Ι.2

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΠΑΙΔΩΝ 12

1 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ Κωνσταντίνος, ΣΙΔΕΡΗΣ Ευάγγελος Ν.Ο.Α.

2 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ Γιώργος, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Βασίλης Ν.Α.Ο.Σούδας

3 ΔΡΑΝΤΖΙΟΣ Σπύρος, ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Κυριάκος Ν.Ο.ΚΑΤ.2
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΟΦΝΣ 

“Σύννεφα” πάνω απο το Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο

Ψήφο εμπιστοσύνης στον Γιάννη Καρρά ως το 2016

Με αρκετά θέματα να μένουν ανοιχτά αποχώρησε η αντιπροσωπεία 
της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας από τη συνάντηση με τα στελέχη των 
Τουριστικών Ακινήτων για τη λειτουργία του Ολυμπιακού Κωπηλατο-
δρομίου του Μαραθώνα την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου .

Η πτώση της στάθμης των υδάτων, η άναρχη υδροβλάστηση στον στίβο 
αλλά και η λειτουργία των ξενώνων ήταν τα κύρια θέματα που απασχό-
λησαν τους εκπροσώπους των δυο πλευρών οι οποίες συμφώνησαν 
μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα να γίνει συνάντηση με τα μέλη του 
Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Σχοινιά που είναι υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση των υδάτων. 

Τα συμπεράσματά του για τις συζητήσεις με τα Τουριστικά Ακίνητα κα-
τέθεσε ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Γιάννης Καρράς: 

«Ολοκληρώσαμε τη συνάντηση αρκετά προβληματισμένοι για τη 

μελλοντική χρήση του Κωπηλατοδρομίου καθώς πρέπει να γίνουν 
πολλές ενέργειες και πολύ γρήγορα τόσο από τα ΕΤΑ όσο και απο 
τον Φορέα Διαχείρισης. Στους ξενώνες έγιναν κάποιες βελτιώσεις 
που καλυτερεύουν την κατάσταση ωστόσο δεν λύνουν το πρό-
βλημα. Στα θετικά και η απόφαση των Τουριστικών Ακινήτων να 
επισκευάσουν τμήματα της εξέδρας που έχουν ζημιές».

Υπενθυμίζεται ότι για τα μέσα Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί στο 
Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο το πρώτο προπονητικό κοινόβιο για τη νέα 
αγωνιστική σεζόν ωστόσο η παραμονή ή όχι της ομάδας στους ξενώνες 
θα εξαρτηθεί από το κόστος που θα ζητηθεί από τα Τουριστικά Ακίνητα. 

Εκτός του προέδρου της ΕΚΟΦΝΣ στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο 
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Μωϋσίδης και ο Γενικός 
Γραμματέας Αντώνης Αργυρίου.

Το νέο προεδρείο που 
θα οδηγήσει την ελληνική κωπηλασία στην επόμενη τετραετία εξε-
λέγη το Σάββατο (13/10) κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιή-
θηκαν σε ξενοδοχείο του Πειραιά.

Το παρών έδωσαν τα 29 απο τα 30 σωματεία μέλη της ΕΚΟΦΝΣ που 
είχαν δικαίωμα ψήφου και 3 χωρίς δικαίωμα.

Eξελέγησαν οι: Καρράς (27 ψήφοι) Λιτσάκης (26), Μωυσίδης (26), 
Νταλαμάνγκας (26), Παπαγιάννης (26), Αργυρίου (25), Μητρούσης (25), 
Μουτσάτσος (25), Λούλης (22), Μαρκαντωνάτος (21), Πολυμερος (21). 
Δεν εκλέχθηκε ο Δούκας Πέτρος.

Αναπληρωματικά μέλη: Βλάχος Χαράλαμπος (26), Θωμαϊδης Νικόλαος 
(24), Ζαχείλας Βασίλειος (23). Δεν εξελέγη ο Βαρδάλης Εμμανουήλ (5).

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Γκιζλής Άγγελος, Κουρτι-
κάκης Ιωάννης, Λορέντζος Σταμάτης 

Τα 11 μέλη του νέου ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή τους συγκροτήθηκαν 
σε σώμα και έλαβαν τις παρακάτω θέσεις:

Πρόεδρος: Καρράς Ιωάννης
Αντιπρόεδροι: Λούλης Λεωνίδας-Μωυσίδης Ιωάννης (και  
 έφορος Δημοσίων Σχέσεων)
Γενικός Γραμματέας: Αργυρίου Αντώνης
Ταμίας:  Μουτσάτσος Γιώργος
Έφ. Εθ. Ομ. Ανδ.-Γυν.:  Παπαγιάννης Κώστας
Έφ. Εθ. Ομ. Εφ.-Νεαν.: Νταλαμάνγκας Κωνσταντίνος
Έφορος Αγώνων: Λιτσάκης Ιωάννης
Έφορος Υλικού:  Μητρούσης Αθανάσιος
Έφ. Εγκαταστάσεων: Μαρκαντωνάτος Σίμος
Έφορος Ανάπτυξης: Πολύμερος Βασίλης

Ο επανεκλεγής πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Γιάννης 
Καρράς δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των εκλογών δικαιώνουν τις 
προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της ελληνικής κωπηλασίας. Με 
την αναδιάρθρωση των θέσεων στο Διοικητικό συμβούλιο και την 
παρουσία του Ολυμπιονίκη μας Βασίλη Πολύμερου θα συνεχίσουμε 
στο δρόμο της προόδου και των επιτυχιών για το άθλημα μας».
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ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2012

Η επέτειος της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας (Σεπτέμβριος 480 π.Χ) που 
διοργανώθηκε από τον Δήμο Σαλαμίνας κράτησε μια εβδομάδα και 
κορωνίδα ήταν οι εκδηλώσεις παγκόσμιας απήχησης που έγιναν την 
Παρασκευή 28 και 29 Σεπτεμβρίου στον Τύμβο Σαλαμινομάχων, 
αφού είναι διεθνώς αποδεκτό και αναμφισβήτητο ότι η ναυμαχία της 
Σαλαμίνας άλλαξε για πάντα την πορεία της ιστορίας αφού σταμάτησε 
τους Πέρσες από την προώθηση προς τη Δύση. 

Το 480 π.Χ., η μικρά συμμαχία των ελληνικών πόλεων-κρατών στάθη-
κε απέναντι της ισχυρής Περσικής Αυτοκρατορίας του Βασιλιά Ξέρξη 
και αγωνίστηκε για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Οι εφετινές εκδηλώσεις εντάσσονται σε ένα πλαίσιο δράσεων για 
την πανηγυρική ανάδειξη της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας ως γεγο-
νός Παγκόσμιας σημασίας που θα γίνει το 2021 κατά την επέτειο 
των 2.500 ετών. Ήδη εδώ και μήνες οι δραστήριοι Σαλαμίνιοι - 
μαζί με τον καταγόμενο από το ιστορικό νησί σημερινό Υφυπουργό 
Αμυνας κ Δ.Ελευσινιώτη - πήγαν στη Νέα Υόρκη και ενημέρωσαν 
ομογενείς και ξένους για τη μεγάλη επέτειο.

Μεγάλη και σημαντική ήταν η συμμετοχή των ξένων χωρών που ξεπέ-
ρασε κάθε προηγούμενο αφού 25 Πρεσβείες τίμησαν την επέτειο της 
επικής Ναυμαχίας όπου σύμφωνα με τον τελετάρχη δεν έχει ξανασυμβεί 
στο παρελθόν σε κανένα άλλο μέρος στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί 
ιδιαίτερα ότι για δεύτερη συνεχόμενη φορά τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση πολλοί Πρέσβεις και Στρατιωτικοί Ακόλουθοι. 
Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα όπου 25 χώρες από όλον τον κόσμο 
τιμούν ένα Ιστορικό γεγονός. Συγκεκριμένα παρευρέθησαν εκπρόσωποι 
πρεσβειών από την Κύπρο, Ιταλία, Βενεζουέλα, Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, Ρωσία, Κίνα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τσεχία, Λιθουανία, Λετο-
νία, Εσθονία, Μεξικό, Βιετνάμ, Μονακό, Φιλιππίνες, Αρμενία, Πολωνία, 
Ισραήλ, Κατάρ, Σερβία, Αυστραλία, Φιλανδία, Κούβα, Μάλτα.

Επίσης στη μεγάλη παρέλαση συμμετείχαν οι 23 Δήμαρχοι από 
ολόκληρη την Ελλάδα (Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων Σαλαμινομά-
χων), πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος στον 
Αρχαίο Λιμένα, κομάντος αλεξιπτωτιστές, άγημα Ομάδας Υποβρυχίων 
Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.), άγημα του Πολεμικού Ναυτικού, οι Σπαρτιατικές 
μώρες , το Λύκειο των Ελληνίδων, Ένωση Προσκόπων Ελλάδος κλπ. 
Η επιτυχημένη μεγάλη παρέλαση στον Αρχαίο Λιμένα της Αρχαίας 
Σαλαμίνας (Αμπελακίων), σκόρπισε ρίγη συγκίνησης σε όλους όσους 
παρευρέθησαν, μας πληροφορούν τοπικά ιστολόγια και φορείς...

Εξάλλου το διήμερο 28 και 29 Σεπτεμβρίου έγινε διαβούλευση των 
Δημάρχων στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας όπου διαπιστώθηκε σύγκλιση 
απόψεων, όσον αφορά στην αναγκαιότητα ευρύτερης ανάδειξης του 
κορυφαίου ιστορικού γεγονότος της Ναυμαχίας και της υποψηφι-
ότητας της Σαλαμίνας ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
το 2021 με τη συμπλήρωση των 2500 χρόνων από τη Ναυμαχία. 
Επιπροσθέτως, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Τσαβαρής κατέθεσε νέες 
προτάσεις των αδελφοποιημένων Δήμων με άμεση συνεργασία με την 
Ελληνική Κυβέρνηση, την Ουνέσκο και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι 
οποίες έγιναν ομόφωνα αποδεκτές.

Ξεκίνησαν από τη Νέα Υόρκη
Συγκεκριμένα η φετινή εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου στη Νέα 
Υόρκη ουσιαστικά ήταν αφιερωμένη στο Έπος της Ναυμαχίας της 
Σαλαμίνας. Στη μεγάλη ελληνική παρέλαση πήρε μέρος και αντιπροσω-
πεία του Δήμου με τον Δήμαρχο Σαλαμίνος Γιάννη Τσαβαρή αλλά και 
τον επίτιμο Αρχηγό ΓΕΝ - και υφυπουργό σήμερα - κ Δ.Ελευσινιώτη. 
Αυτό έγινε μετά από τιμητική πρόσκληση της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Σωματείων Μείζονος Ν. Υόρκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος 
Ν. Υόρκης εξέφρασε τη θετική διάθεση να συμπράξουν στην ανάδειξη 
του ιστορικού γεγονότος της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και του "ιερού 
κενοταφικού χώρου του τρόπαιου των ηρώων Σαλαμινομάχων", όπως 
χαρακτηριστικά ανέφεραν ώστε να τιμηθεί κατάλληλα το 2021 η θυσία 
των ενωμένων Ελλήνων για την ύπαρξη της Ελευθερίας και της Δημο-
κρατίας σε όλον τον κόσμο.

Δήμαρχοι που παραβρέθηκαν στα "Σαλαμίνια 2012"
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κος Τζωρτζάκης Μάριος 
και ο Δημοτικός Σύμβουλος Αργυρόπουλος Παναγιώτης

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ: Αντιδήμαρχος κος Μπουλώτης Δημήτριος.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Δήμαρχος κος Αραβανής Κώστας.

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ: Αντιδήμαρχος κος Κούστας Σταύρος.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ: Δήμαρχος κος Αντωνάκης Αντώνης και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κος Λιβάνιος Θεόδωρος.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ: Αντιδήμαρχος κος Φιλιππαίος Κων/νος.

Η επέτειος της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας

1.

2. 3. 4.

ιστορικό
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Δήμαρχος κος Πνευματικός Αλέξανδρος.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα Βελισσαροπούλου Ρένα.

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Δήμαρχος κος Βελέντζας Βασίλειος

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: Δήμαρχος κος Γκάτζιος Κώστας.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ: Δήμαρχος κος Παπαλέξης Γιάννης.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ: Δήμαρχος κος Σακιώτης Σάκης.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Αντιδήμαρχος κος Βαρελάς Ανδρέας.

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές που τίμησαν την 
επέτειο της Ναυμαχίας Σαλαμίνας, από 22 έως 29 
Σεπτεμβρίου 2012

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΡΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ
Η.Π.Α.
ΚΙΝΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ

ΜΟΝΑΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
BIETNAM

1.	 1 και 2.Κατάθεση στεφάνων στον άγστρα

2.	 ένων κρατών.

3.	 Παραδοσιακοί χοροί Σαλαμίνας.

4.	 Δέηση Απολλώνιου φωτός και κατάθεση 
στεφάνων στον τύμβο των Σαλαμινομάχων. 

5.	 Κατάθεση στέφανου από τον Δήμαρχο 
Σαλαμίνας Γιάννη Τσαβαρή.

6.	 Κατάθεση από τον Αρχηγό Στόλου Υπο-
ναύαρχο Κωνσταντίνο Μαζαράκη.

7.	 Διαβούλευση Δημάρχων, των ,τότε 
Κρατών-πόλεων, που συμμετείχαν στη 
ναυμαχία Σαλαμίνας.

8.	 Δοξολογία στον Ι.Ν Εισοδίων Θεοτόκου, 

Αμπελακίων, παρουσία αντιπροσωπιών 
ξένων κρατών, και του Υφ. Εθ. Αμυνας 
Δημήτρη Ελευσινιώτη. 

9.	 Παρελαση παρουσία αντιπροσωπιών 
ξένων κρατών, του Υφ. Εθ. Αμυνας Δη-
μήτρη Ελευσινιώτη, της ηγεσίας του Πολ. 
Ναυτικου/Λιμενικού και του Αντιπροέδρου 
της Βουλής Ιωάννη Τραγάκη. 

10.	 Παρέλαση των σημαιών των αντιπροσω-
πιών ξένων κρατών που τίμησαν τους 
Σαλαμινομάχους. 

11.	 Πτώση αλεξιπτωτιστών της μονάδας 
καταδρομέων.

12.	 Απονομή επάθλων Ιστιοπλοϊκού Αγώνα 
"Κύπελλο Ναυμαχίας Σαλαμίνας". 

1	και	2. Κατάθεση στεφάνων στον άγνωστο 
 στρατιώτη, παρουσία αντιπροσωπιών  
 ξένων κρατών.

5. 6. 7.

8.

10.

11. 12.

9.
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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, Πάνος Δημητρακόπουλος, 

Αλέξης Χαραλαμπίδης, Σταμάτης Πάρχας, 

Δημήτρης Αντύπας, Κωνσταντίνος Τσιγκαράς, 

Κωνσταντίνος Χανιώτης, Σπυριδούλα Σπανέα, 

Σπυριδούλα Σπανέα, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr), Νίκος Νταλόγλου, 

Σταύρος Κουρής, Alexis Courcoux / Régates Royales, 

Kurt Arrigo / Rolex, Optimum Sailing Team, 

Carlo Borlenghi / Rolex, Carlo Borlenghi / Rolex, 

Kurt Arrigo / Rolex, Kurt Arrigo / Rolex, Παύλος Κούρκουλος, 

Gilles Martin - Raget, Κωνσταντίνος Χανιώτης, 

Πάνος Δημητρακόπουλος / www.paralosphotos.gr, Αρχείο 

 

Διεύθυνση Πωλήσεων 

Πάνος Δημητρακόπουλος

 

Yπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο

Γιάννης Μαραγκουδάκης

Σχεδιασμός εντύπου / επιμέλεια έκδοσης

PARALOS Creative

Τ. 210 9680820 • F. 210 6626972

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

CTP - Εκτύπωση

ARIAGRAF & ΣΙΑ ΟΕ

Γραφικές Τέχνες

Ανθέων 72, 12461, Χαϊδάρι

T: 210-5822130

Ιστιοπλοϊκός Κόσμος
Διμηνιαία Έκδοση του  
Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας
Ανοικτής Θαλάσσης

Ψηφιακή έκδοση: www.istioploikoskosmos.gr

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr

Νο103 ψηφιακή έκδοση

Ελληνική νίκη με το OPTIMUM 
στο Rolex Middle Sea Race

Κωπηλασία:  
2 Χρυσά και 1 ασημένιο  
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Αφιέρωμα στον Ναυτικό αγώνα  
των Βαλκανικών Πολέμων

φωτογραφία: Kurt Arrigo / Rolex
"OPTIMUM - ASPIDA, στο Rolex Middle Sea Race"
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