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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«...είχαμε την ευτυχία να εορτάσουμε τα 50 χρόνια του Ράλλυ Αιγαίου, ενός θεσμού που 
συνετέλεσε καταλυτικά, τόσο στην καθιέρωση της ανοικτής θάλασσας υπό την μορφή 
της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα αλλά και που συνέβαλε αποφασιστικά στην 

ανάπτυξη του αθλήματος.» 

Το προηγούμενο δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου ήταν γεμάτο με αγωνι-
στικές εκδηλώσεις τόσο στην ιστιοπλοΐα όσο και στην κωπηλασία.

Κατ’ αρχάς στην ανοικτή θάλασσα είχαμε την ευτυχία να εορτάσουμε 
τα 50 χρόνια του Ράλλυ Αιγαίου, ενός θεσμού που συνετέλεσε κα-
ταλυτικά, τόσο στην καθιέρωση της ανοικτής θάλασσας υπό την μορ-
φή της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα αλλά και που συνέβαλε 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη του αθλήματος. Πολλοί από αυτούς 
που αγαπούν αυτό το είδος της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας μετείχαν και 
εόρτασαν το γεγονός που πλαισιώθηκε με παράλληλες σημαντικές 
εκδηλώσεις όπως η έκδοση, με τη συνεργασία των ΕΛ.ΤΑ., γραμμα-
τοσήμων για τον ιστιοπλοϊκό τουρισμό αλλά και η ειδική συλλεκτική 
έκδοση γραμματοσήμων για τα 50 χρόνια.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα είχαμε τη διεξαγωγή με επιτυχία και 
πολλών άλλων αγώνων όπως τον Διεθνή αγώνα Κυκλάδων, το 
Rhodos Cup, την Εβδομάδα Ιονίου, το κύπελλο Βορείων Σποράδων, 
την Aegean Regatta το κύπελλο Βορείου Αιγαίου και το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα ανοικτής θαλάσσης.

Περισσότεροι από 2000 ιστιοπλόοι ασχολούνται με την ανοικτή 
θάλασσα και αυτό δείχνει ότι αποδίδει καρπούς η προσπάθεια 
τόσων δεκαετιών για να στραφούν οι Έλληνες στη θάλασσα.

Αυτό το πιστοποιεί εξάλλου και η προσέλευση νέων ανθρώπων 
στις σχολές του αθλήματος. Από τη σχολή του ΠΟΙΑΘ μόνον αποφοι-
τούν ετησίως περίπου 500 νέοι ιστιοπλόοι.

Παράλληλα στο πλαίσιο των επισκέψεων σε γειτονικές χώρες τόπων 
με ελληνική ιστορικότητα, πραγματοποιήθηκε από τον ΠΟΙΑΘ το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, το "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ 
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ" με τη συμμετοχή 16 σκαφών και με διαδρομή Χίο – 
Τσεμέ – Αϊβαλί – Τένεδο – Ίμβρο, που συνδυάστηκε με επιμέρους 
αγώνες.

Στην ιστιοπλοΐα ολυμπιακών κατηγοριών είχαμε την επιτυχία του 
χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των 470. 

Στον τομέα ανάπτυξης της ιστιοπλοΐας τριγώνου πρέπει να τονισθεί η 
προσπάθεια πολλών ομίλων που, παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα, 
λειτουργούν σχολές Optimum και Laser που είναι οι αιμοδότες της 
ιστιοπλοΐας τριγώνου, αλλά και η επιτυχία της 5ης θέσης στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα των Optimist και η επίσης 5η θέση στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Laser standard κάτω των 19 ετών.

Αυτό όμως που μας κάνει περήφανους και βοηθάει στη διεθνή προ-
βολή της Ελλάδος, είναι η κωπηλασία. Το άθλημα που τα τελευταία 
δέκα χρόνια αναπτύσσεται συνεχώς βαδίζοντας από θρίαμβο σε 
θρίαμβο.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κορέας η ελληνική ομάδα απέ-
σπασε χρυσό στο τετραπλό σκιφ ελ.βαρών ανδρών και το ασημένιο 
στο σκιφ ελ.βαρων γυναικών και πολλές άλλες διακρίσεις μέσα στις 
εξάδες των νικητών των άλλων αγωνισμάτων.

Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους της κωπηλασίας που με με-
γάλο κόπο, αφοσίωση και επίμονη προσπάθεια και παρά την έλλειψη 
επαρκών πόρων έχουν αναδείξει σε διεθνές επίπεδο, κορυφαίο το 
άθλημα.
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απόψεις

Ο εχθρός του 
καλού είναι πάντα 

το καλύτερο!

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Πολλή συζήτηση έχει γίνει μέχρι τώρα για το AC34 μιας και τα καταμαράν δεν ήταν καλή ιδέα 
για την πλειοψηφία θα έλεγα της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. 

Τα ερωτήματα πολλά όπως αν μπορούν αυτά τα τέρατα να στρίψουν; Πως θα γίνει το Match 
Race; Και αν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ταχύτητες μεταξύ των σκαφών, δεν θα είναι 
βαρετό; Επίσης είναι πανάκριβα κάτι το οποίο δεν βοηθά στο να εμπλακούν περισσότερες 
ομάδες.  Στους τελικούς όλα τα παραπάνω τα είδαμε.. Θα συμφωνήσω ότι στο LVC το θέαμα 
δεν ήταν και ότι καλύτερο, έως βαρετό θα έλεγα μιας και πλην των  Νεοζηλανδών που έκαναν 
τη βόλτα τους οι υπόλοιπες ομάδες ήταν ανέτοιμες (Artemis Racing) ή «άχρωμες» παρά τα 
μοδάτα ρούχα τους (Prada). Δεν ξέρω τι θα γινόταν στην περίπτωση του Artemis Racing αν 
είχε παραπάνω χρόνο μιας και από ποιότητα αθλητών που συνέθεταν την ομάδα πιστεύω ότι 
σε σχέση με τους Ιταλούς ήταν ένα σκαλί πάνω. Υπήρξαν και πολλές ζημιές. Τροφή για τους 
επικριτές τα υπερευαίσθητα σκάφη που διαλύονται, θαρρείς και στο παρελθόν δεν συνέβαιναν 
ζημιές. Μέχρι και σκάφος να σπάει στα δύο είδαμε και να πηγαίνει άπατο σε 2 λεπτά. Μέρος 
του παιχνιδιού και αυτό. Δικαστικές διαμάχες, ίντριγκες και διάφορα άλλα ήταν και θα είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι του γεγονότος αυτού. Μια ματιά στην ιστορία του κυπέλου θα σας πείσει.

Οι κανονισμοί; Κατ’ εμέ απλουστεύτηκαν και έγιναν πιο κατανοητοί στον απλό κόσμο. Η 
τεχνολογία έβαλε πάλι το χεράκι της με τους κριτές να έχουν τα μέσα τα οποία διασφαλίζουν 
99,9% σωστές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί σε κανένα 
άλλο σπορ! Η ασφάλεια ήταν ένα άλλο θέμα. Μετά τον άδικο χαμό του Andrew Simpson η 
κουβέντα πήγε στο γεγονός ότι τα σκάφη είναι επικίνδυνα. Και φυσικά είναι. Στο VOR πνίγεται 
κάποιος στον ωκεανό και το θεωρούμε φυσιολογικό και στο AC σκοτώνεται κάποιος επειδή 
πήγαινε με 50 μίλια το σκάφος ή εκτελούνταν κάποιος χειρισμός και είναι επικίνδυνο. Σε 
αυτό το επίπεδο δεν γίνεται να μην υπάρχει ρίσκο και όλοι μας το ξέρουμε και το κατανοούμε 
αυτό. Θαρρείς και η πρόοδος έρχεται εκ του ασφαλούς. Σαφέστατα η ασφάλεια είναι πρώτη 
προτεραιότητα και πάνω απ’ όλα αλλά στην 8η κούρσα των τελικών που εγκαταλείφθηκε λόγω 
έντασης ανέμου πάνω από το επιτρεπτό όριο για λόγους ασφαλείας όλοι γκρίνιαζαν!!! Σε αυτό το 
σημείο ο θάνατος του Simbson ξεχάστηκε... Μα ας αποφασίσουμε τέλος πάντων!!!! Τι θέλουμε;

Στους τελικούς έως τώρα έχουμε δει κάτι το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ και δεν νομίζω ότι θα 
ξαναδούμε αν οι Νεοζηλανδοί κερδίσουν το κύπελλο. Κάτι το οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν κάτι 
άλλο και όχι ιστιοπλοΐα.  Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ιστιοπλοΐα σε άλλο, κορυφαίο 
επίπεδο, απλά λόγω συνήθειας αδυνατούμε και ίσως δεν θέλουμε να την κατανοήσουμε. 
Φυσιολογικό είναι. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι νέο που δεν γνωρίζουμε, τα αντανακλαστικά μας 
γατζώνουν στο παλιό. Γενικότερα οι αλλαγές δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.

Σε αυτούς τους τελικούς λοιπόν μέχρι τώρα είδαμε aggressive pre-starts. Χειρισμούς που 
δεν φανταζόμασταν ούτε εμείς οι ίδιοι που ασχολούμαστε με τα καταμαράν, close racing με 
εξωπραγματικές ταχύτητες μα πάνω απ όλα μανούβρες! Πολλές μανούβρες! Ποιός το είπε ότι 
αυτά τα σκάφη δεν στρίβουν; Τα έκαναν να στρίβουν! Roll tack σε καταμαράν χρησιμοποιώντας 
τα foils, foiling πότζες με 37 κόμβους ταχύτητα κατά τη διάρκεια της μανούβρας. Έπεσε και αυτό 
το κάστρο. 

Πανάκριβα φυσικά. Μα το AC δεν ήτανε ποτέ ένα ιστιοπλοϊκό γεγονός για όλους. Και ούτε 
πρόκειται να γίνει, μιας και δεν ήταν ούτε είναι, ένας αγώνας στον οποίο μπορεί να συμμετάσχει 
ο καθένας. Απευθυνόταν πάντα στην ελίτ του οικονομικού κόσμου και αυτό δεν νομίζω ότι 
θα αλλάξει. Αν αλλάξει δεν θα είναι το AC! In this race there is no 2nd! Κοινώς δεν χωράνε 
πολλοί σε αυτό το έργο.  Οι Νεοζηλανδοί θέλουνε περισσότερες ομάδες με μικρότερα κόστη 
σκεφτόμενοι και την οικονομία της χώρας τους μιας και για αυτούς η νίκη είναι εθνικός στόχος 
και όχι το καπρίτσιο κάποιου δισεκατομμυριούχου, αλλά με τα χρήματα να ρέουν άφθoνα σε 
μια πιθανή κατά πολύ νίκη τους, πιστεύω δύσκολα θα πάνε πίσω στα μονόγαστρα. Αλλαγές 
σίγουρα θα γίνουν. Το θέαμα από τηλεοπτικής πλευράς είναι ότι καλύτερο έχουμε δει έως 
τώρα. Το Σαν Φρανσίσκο αποδείχθηκε ένας ιδανικός στίβος με τον αέρα να μη λείπει ούτε 
μέρα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ούτε μια καθυστέρηση στην τηλεοπτική κάλυψη. Γραφικά, 
τηλεμετρίες, εξηγήσεις κανονισμών και για το πως δουλεύουν κάποια πράγματα εξηγούνται με 
απλό και κατανοητό τρόπο και όχι μόνο αυτά. 

Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα όμως είναι το γεγονός ότι οι ομάδες βελτιώνονται συνέχεια. 
Τρανό παράδειγμα οι αμερικάνοι οι οποίοι πλέον παίζουν στα ίσια καλύπτοντας οποιαδήποτε 
κενά υπήρχαν. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ακόμη και σε αυτό τα καταμαράν βοηθούν, μιας 
και η βελτίωση στην ταχύτητα δεν μετριέται σε δέκατα του μιλίου αλλά σε ολόκληρα μίλια. 
Αυτά τα σκάφη όταν κάνεις τα πράγματα σωστά θα σε «πληρώσουν» σε απόδοση απλόχερα 
ή το αντίστροφο. Δεν μπορείς να το πάρεις χαλαρά. Δεν είσαι ποτέ εξασφαλισμένος αν 
δεν κροσάρεις τη γραμμή τερματισμού.  Για μένα οι τελικοί του AC είναι ότι καλύτερο έχω 
δει σε close racing και δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι καλύτερο στο εγγύς μέλλον, όπως 
προείπα. Ειδικά η 10η ιστιοδρομία ήταν χάρμα ιδέσθαι. Σε όποιον δεν άρεσε καλύτερα να δει 
κάποιο άλλο σπορ όπως είπε και ο Dean Barker στη συνέντευξη τύπου.  Αυτά τα σκάφη σε 
κάνουν να αναρωτιέσαι.. Μετά από αυτά τι; Δύσκολη η απάντηση.
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Φέτος ήταν ένα καλοκαίρι γεμάτο νησιά, θάλασσα και αέρα. Ταξίδεψα από τη μοναδική 
Κέρκυρα έως το μαγευτικό Καρπενήσι και σκέφτηκα ως άλλος περιηγητής να βάλω τις 
ταξιδιωτικές μου εντυπώσεις, σ’ αυτή τη σελίδα, όχι ως ιστιοπλοϊκές εικόνες αλλά ως 
τουριστικές αναμνήσεις. Ένοιωσα την ανάγκη να ξεφύγω από την ιδιότητα της οργανωτικής 
σχέσης με όλα τα παραπάνω ταξίδια και να τα ζήσω ως απλός τουρίστας. Αφορμή για αυτό 
το άρθρο θέλω να ομολογήσω, ήταν αυτό που στις αρχές του καλοκαιριού ακούστηκε και 
διαφημίστηκε κατά κόρον, από τους επικεφαλής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και δεν 
ήταν άλλο από την ιδέα να αφιερώσουν την τουριστική σεζόν στο «Ελληνικό πρωινό». Όταν το 
άκουσα στις αρχές του φετινού καλοκαιριού δεν γνώριζα ότι για τις ανάγκες της δουλειάς θα 
επισκεπτόμουν αρκετούς και διαφορετικούς προορισμούς μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού 
και θα είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω με τα ίδια μου τα μάτια ή μάλλον με τον ίδιο μου τον 
ουρανίσκο, το πόσο μακριά νυχτωμένοι ήταν αυτοί που είχαν την ιδέα της εφαρμογής του 
ελληνικού πρωινού, βασιζόμενοι στην καλή πίστη και διάθεση κάθε ξενοδόχου. Το ταξίδι στο 
χαμένο ελληνικό πρωινό ξεκινάει από την καταπράσινη Κέρκυρα, όπου σε ένα από τα 
καλύτερα ξενοδοχεία της παλαιάς πόλης, που φιλοξενούσε κυρίως Ρώσους τουρίστες, εκτός 
του ότι δεν μπορούσες να συνεννοηθείς, δεν υπήρχε και ίχνος ελληνικού προϊόντος σ’ ένα 
πρωινό που θύμιζε ξεπλυμένα πορτοκαλόχρωμα χρώματα σε τόνους άοσμου και άγευστου 
καφέ. Κάπου εκεί άρχισα να θυμάμαι την πρόταση που είχα ακούσει στην τηλεόραση και 
σκέφτηκα ότι είχα αποκομίσει μάλλον λάθος εντύπωση. Επιβεβαιώθηκα όμως από τη δεύτερη 
επίσκεψη λίγο μετά στην κοντινή Τζια, στο μαγευτικό Βουρκάρι και στα νησιά του 50ου Ράλλυ 
Αιγαίου. Στον Φοίνικα της Σύρου επεσήμανα την ιδέα του ελληνικού πρωινού στους ιδιοκτήτες 
του ξενοδοχείου- εστιατορίου-ξενυχτάδικου και φυσικά πήρα μια άκρως αποστομωτική 
απάντηση. Φεύγοντας από εκεί είχα αρχίσει να βάζω στοίχημα με τον εαυτό μου για τα πρωινά 
των επόμενων ξενοδοχείων κάτι σαν μία μάχη με τα γεγονότα ώστε να ξεφύγω από την πίεση 
της διοργάνωσης, να νοιώσω τουρίστας. Στο ιερό νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, όντως 
τα είδα όλα, αφού το πρωινό θύμιζε νοσοκομείο της δεκαετίες του 70 με τη συμπυκνωμένη 
πορτοκαλάδα να ρέει άφθονη, τις δυο φρυγανιές σε διάφανο σακουλάκι και την μαρμελάδα 
σε μικροσκοπικό πλαστικό κουτί ευρωπαϊκής προελεύσεως, να δεσπόζουν στην σάλα του 
πρωινού. Φυσικά το στοίχημα το έχασα και εδώ και πήρα τον δρόμο για τα Κουφονήσια, οπού 
δεν μπήκα καν στον πειρασμό της σκέψης και σύγκρισης του πρωινού. Απογοητεύτηκα αλλά 
το κράτησα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και όταν μετά από λίγες μέρες βρέθηκα στην 
κοσμοπολιτική Ίο σε ξενοδοχείο πολυτελείας που στην πισίνα το αγγλόφωνο προσωπικό 
σέρβιρε το πρωινό, το θέμα έσκασε ως βεγγαλικό ξανά στο μυαλό μου. Όχι είπα, δεν είναι 
δυνατόν φέτος να με κυνηγάει η ιδέα αυτή, από την ώρα που την άκουσα τον χειμώνα και 
πίστεψα ότι όντως θα εφαρμοζόταν και θα έφερνε μία ουσιώδη αλλαγή στην πολύπαθη 
ελληνική τουριστική βιομηχανία. Είχα άδικο και μη μετρήσετε πόσες φορές, αφού από εκεί 
μετά βρέθηκα στην Ηρακλειά, όπου δεν ήθελα καν να ασχοληθώ με το πρωινό διότι αν 
μη τι άλλο είχαν έτοιμη και την δικαιολογία των λίγων τουριστών και των μη πολλαπλών 
δρομολογίων, άρα πριν καν αντιμετωπίσω το ίδιο πρόβλημα της Ίου είχα από μόνος μου 
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Κάπως έτσι τελείωσε η φετινή περιπλάνηση του «πρωινού» 
στα νησιά μας και φυσικά ελληνικό πρωινό δεν είδα και δεν γεύτηκα πουθενά, πιστεύω δε ότι 
δυστυχώς αυτή την διαπίστωση δεν την έκανα μόνον εγώ. Όμως θα κλείσω αυτή την κάπως 
ιδιόρρυθμη άποψη μου για αυτό το τεύχος, με την αναφορά στο μοναδικό ελληνικό πρωινό 
με τα αναρίθμητα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα που βρήκα λίγο πριν κλείσει και τυπικά 
το καλοκαίρι στο μαγευτικό Καρπενήσι και μάλιστα εκτός τουριστικής περιόδου. Παράλογο 
ίσως, ελληνικό όμως. Ολοκληρώνοντας αναρωτιέμαι αν άξιζε τον κόπο που ανέφερα όλα τα 
παραπάνω, θεωρώντας τα ως είδηση, αφού κατά πάσα πιθανότητα τις ίδιες εμπειρίες έχουμε 
λίγο-πολύ όλοι μας.

Πρωινές  
αναμνήσεις ενός  

καλοκαιριού

του Πάνου Δημητρακόπουλου 

Εκτός και αν οι Αμερικάνοι κάνουνε το θαύμα τους. Κομμάτι δύσκολο αν και με αυτούς τους 
τύπους ποτέ δεν ξέρεις. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια υποψία για το τι έχει στο μυαλό 
του ο Mr Elison.

Και κάτι τελευταίο. Ξέρω ότι υπάρχει η πιθανότητα να παρεξηγηθεί η άποψη μου λόγω του 
γεγονότος ότι είμαι “καταμαρανατζής” και φυσικά συναισθηματικά εμπλεκόμενος με αυτό που 
κάνω όχι με το καταμαράν αλλά με το σπορ γενικότερα.

Θα σας πω τούτο. Απολαμβάνω την ιστιοπλοΐα με οποιοδήποτε σκάφος σε οποιαδήποτε 
μορφή. Το καταμαράν όμως σου δίνει κάτι απλόχερα που άλλα σκάφη θέλουν ιδιαίτερες 
συνθήκες για να σου το δώσουν. Ονομάζεται ευχαρίστηση!  Όποιος δοκίμασε δεν 
ξαναεπέστρεψε.

“You cannot go back after you sailed a boat like this”  
Jimmy Spithill Oracle Team USA Skipper.
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απόψεις

Πολλά καλοκαίρια έχουν περάσει από τo πρώτο μου Ράλλυ Αιγαίου με το "Κορμοράνος".  
Η διαδρομή μας: Φάληρο - Πάρος - Πάτμος - Κως - Ρόδος, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία.  
Ο αγώνας αυτός έχει γίνει για μένα μια όμορφη ανάμνηση, ανάμνηση ζωής. Είναι ο λόγος 
που αγάπησα την ιστιοπλοΐα και τα νησιά του Αιγαίου με τα κρυστάλλινα νερά τους. Έτσι 
κάθε χρόνο όταν ξεκινάει το Ράλλυ Αιγαίου θυμάμαι πως ένιωθα τότε. Αγωνία, 
περιέργεια, χαρά και …λίγη ζαλάδα τις πρώτες μου ώρες πάνω στο σκάφος. Ζηλεύω καθώς 
βλέπω τα σκάφη να αποπλέουν και σταδιακά να χάνονται στον ορίζοντα. Μου έρχονται στο 
νου οι στίχοι του Δ. Σολωμού που μαθαίναμε στο σχολείο:

«Σ́  ολίγο σ́  ολιγάκι δεν ήξερα να πω, αν έβλεπα πανάκι ή του πελάγου αφρό». 

Οι ιστιοπλόοι με τα πανιά τους φουσκωμένα από αέρα και αισιόδοξες σκέψεις έβαλαν 
πλώρη για την όμορφη Σύρο. Υπέροχο θέαμα! Η θάλασσα, οι γλάροι, τα σκάφη ξεκινούν 
τον συναρπαστικό αγώνα με φόντο τον ήλιο που ακόμα είναι ψηλά. Στην παραλιακή 
λεωφόρο τα αυτοκίνητα γεμάτα ανυποψίαστους στεριανούς συνεχίζουν την πορεία τους. 
Μέσα στην τσιμεντούπολη που βράζει, αγχωμένοι, κουρασμένοι από τα προβλήματα 
της καθημερινότητας που πάει από το κακό στο χειρότερο, αγανακτισμένοι από το 

Με ένα 'κλικ'…  
στο Αιγαίο.

της Μαρίας Βουτσαδάκη

Εφέτος, στο επετειακό Ράλλυ Αιγαίου, η συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού ήταν η 
σημαντικότερη των τελευταίων ετών. Η συγκέντρωση των κυβερνητών και η υποδοχή 
των πληρωμάτων έγινε στο ιστορικό θωρηκτό Αβέρωφ, που πλέον λειτουργεί ως πλωτό 
μουσείο. Η τελετή της απονομής των επάθλων έγινε συμβολικά στη Ναυτική Διοίκηση 
Αιγαίου, με την παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. 

Επιπλέον, στον αγώνα συμμετείχαν δύο ιστιοφόρα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, το 
SOROCOS της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και το ZEFYROS της ΣΜΥΝ. Στο σκάφος 
SOROCOS κυβερνήτες ήταν οι πλωτάρχες Ολυμπιονίκες Δημήτρης Δεληγιάννης και 
Λεωνίδας Πελεκανάκης, ενώ την ομάδα ενίσχυσε και ο επίσης Ολυμπιονίκης ιστιοπλόος 
Κώστας Μάνθος. Το Πολεμικό Ναυτικό περιλαμβάνει στις τάξεις του τους κορυφαίους 
Έλληνες Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές ιστιοπλόους, οι οποίοι ανταποκρίνονται πάντα με 
προθυμία όταν η Πατρίδα τους καλεί. Κάθε χρόνο η συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στο 
Ράλλυ Αιγαίου στέφεται από επιτυχία, με πρώτες θέσεις στην κατηγορία ORC Club. 

Ωστόσο ο νικητής του Ράλλυ Αιγαίου βγαίνει από την αγωνιστική κατηγορία ORCi 
(International), όπου συμμετέχουν τα καλύτερα αγωνιστικά σκάφη της χώρας μας και σκάφη 
από το εξωτερικό, ενώ το SOROCOS συμμετείχε κι εφέτος στην κατηγορία των σκαφών Club.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο σκάφος αποκτήθηκε το 1983 και είναι πλέον 
από τα παλαιότερα του στόλου. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμμετάσχει στις αγωνιστικές 
κατηγορίες, όπου το Πολεμικό Ναυτικό, που έχει στη διάθεσή του όλους τους Ολυμπιονίκες 
και πρωταθλητές ιστιοπλόους, θα είχε εξασφαλισμένες διακρίσεις και μεγάλη προβολή. 
Μία τέτοια παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στον κορυφαίο αγώνα ανοικτής θαλάσσης 
της χώρας μας, εκτός του ότι θα ενίσχυε το γόητρο του ΠΝ, θα ανέβαζε και το επίπεδο 
της διοργάνωσης. Όσο δε για το κόστος, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι ένα τόσο 
παλιό σκάφος έχει μεγαλύτερο κόστος ετήσιας συντήρησης από την απόκτηση ενός νέου 
αγωνιστικού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κορυφαίος αγώνας ανοικτής θαλάσσης του κόσμου, ο 
περίπλους της Γης, Volvo Ocean Race (πρώην Whitbread), ξεκίνησε από το Βασιλικό 
Πολεμικό Ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας και σκοπό είχε αφενός να αποδείξει διεθνώς την 
υπεροχή της Γηραιάς Αλβιώνος στη θάλασσα και αφετέρου να παρακινήσει τους Βρετανούς 
ιστιοπλόους να κατακτήσουν τις θάλασσες εκτός συνόρων. Το εγχείρημα αυτό πέτυχε, αφού 
σήμερα οι Βρετανοί συγκαταλέγονται στις υπερδυνάμεις της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης 
και την ωκεανοπορεία. 

Εφόσον η χώρα μας διαθέτει τόσο άριστο έμψυχο υλικό, μήπως είναι μία μεγάλη ευκαιρία να 
ενισχυθεί και με αντίστοιχο εξοπλισμό;

Πολεμικό Ναυτικό 
και Ράλλυ Αιγαίου

του Μάνου Ρούδα

*Ο Μάνος Ρούδας είναι ειδικός 
επιστήμων στον τομέα του Διεθνούς 

Μάρκετινγκ και της Αθλητικής 
Επικοινωνίας. Είναι μέλος της ομάδας 

επικοινωνίας του ΠΟΙΑΘ και μέλος της 
επιτροπής "Αθλητισμός και Γυναίκα" της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).
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μποτιλιάρισμα, ούτε ματιά δε ρίχνουν στα πολύχρωμα πανιά. Κάποιοι θα γυρίσουν σπίτι 
και καθισμένοι στον καναπέ του σπιτιού τους θα ακούσουν το δελτίο καιρού. Μόλις, ο 
κατά τα άλλα συμπαθέστατος παρουσιαστής, μιλήσει για την ταραγμένη θάλασσα και τους 
ανέμους θα τα βάλουν μαζί του και μετά το γνωστό ελληνικό υβρεολόγιο θα αποφανθούν: 
«χαλάει ο καιρός και λέγαμε να πάμε στη θάλασσα με τα παιδιά το Σαββατοκύριακο». Κάποιοι 
άλλοι, όπως εγώ, που περπατούν αυτή την ώρα με πιο χαλαρή διάθεση και μπορούν να 
κοιτάξουν τον Φαληρικό όρμο αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Γιατί γέμισε η θάλασσα πανιά; 
Που πάνε όλοι αυτοί; Σπεύδω να ενημερώσω το νεαρό ζευγάρι που στάθηκε δίπλα μου και 
κοιτάζει προς την ίδια κατεύθυνση: «Το 50ό Ράλλυ Αιγαίου μόλις ξεκίνησε.» Τους προτείνω 
την ιστοσελίδα του ΠΟΙΑΘ για περισσότερες λεπτομέρειες και παίρνω τον δρόμο της 
επιστροφής. Το δελτίο καιρού επιβεβαιώνει τις σκέψεις μου. Βοριάδες εντάσεως 6 μποφόρ. 
Τέλεια!!! Για τους ιστιοπλόους μια ακόμα περιπέτεια αρχίζει με τους καλύτερους οιωνούς. 
Καλό σας ταξίδι.

Κάθε φορά που τα σκάφη ετοιμάζονται να διασχίσουν το Αιγαίο, νοερά πάω και εγώ μαζί 
τους και ας παραμένω στη στεριά. Είμαι τόσο τυχερή που οι διοργανωτές ακολουθούν τις 
εξελίξεις και την τεχνολογία. Έτσι, έχω τη δυνατότητα με ένα κλικ στον υπολογιστή μου να 
δω τη θέση των σκαφών, τις ρότες τους και να μάθω με ποια σειρά έφτασαν στο λιμάνι του 
προορισμού τους. Με το πάτημα ενός κουμπιού η οθόνη μου πλημμυρίζει θάλασσα. Ακόμα 
και οι πιτσιλιές, καθώς η μύτη του σκάφους σκάει στα κύματα, φαίνονται καθαρά. Κλικ. 
Τα video από το πρώτο σκέλος του αγώνα βρίσκονται ήδη στη διάθεση μου. Οι αθλητές 
προσπαθούν να τραβήξουν γρήγορα τις σκότες, να κάνουν 'τακ' στον συντομότερο δυνατό 
χρόνο. Ο άνεμος δυναμώνει. Η κλίση του σκάφους αλλάζει. Η μια πλευρά του βρίσκεται στο 
νερό. Το πλήρωμα απτόητο συνεχίζει τη δουλειά του. Κλικ. Ψάχνω στις θέσεις των σκαφών 
να βρω το αγαπημένο μου σκάφος. Σε αντίθεση με την πραγματικότητα, στο γαλάζιο φόντο 
του χάρτη, η θάλασσα είναι ακίνητη. Τα πράσινα, κόκκινα και μπλε σκούρα καραβάκια 
κινούνται, αλλάζουν θέσεις αργά αλλά σταθερά. Τα πιο μεγάλα σκάφη έχουν ήδη τερματίσει. 
Μόλις έκανα like στο facebook και ο 'τοίχος' μου γέμισε φωτογραφίες. Η Σύρος υποδέχεται 
τους ταξιδιώτες κι ας είναι περασμένα μεσάνυχτα. 

Με ένα παγωμένο φραπέ στο χέρι την επομένη είμαι και πάλι μπροστά στην οθόνη. Ημέρα 
ξεκούρασης για τα πληρώματα. Βραδιά χαράς για τους νικητές. Απονομή. Χαμόγελα και 
ικανοποίηση στα πρόσωπα όλων. Το σκάφος "Κορμοράνος" παίρνει την κούπα στην πρώτη 
ιστιοδρομία. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Χαμογελάει ο καπετάνιος και το πλήρωμα στο 
video, χαμογελάω κι εγώ μπροστά στον υπολογιστή μου. 

Επόμενη ιστιοδρομία: Σύρος – Πάτμος. Ο Ποσειδώνας έχει αγριέψει, το ίδιο και ο Αίολος. 
Οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 8 και 9 μποφόρ. Η αδρεναλίνη στο κόκκινο, τα σκάφη φτάνουν 
στα όρια τους. Παρά τα σχισμένα πανιά, ζημιές που αναπόφευκτα συμβαίνουν σε μεγάλες 
εντάσεις , τα χαμόγελα παραμένουν. Μετά από ένα δύσκολο σκέλος, η Πάτμος φιλοξενεί τα 
σκάφη στο λιμάνι της και η οθόνη μου γεμίζει με πανέμορφες φωτογραφίες. Κλικ. Λαμπερά 
ακρογιάλια, γραφικά λιμάνια, εκκλησίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο, χαμογελαστοί 
νησιώτες, η καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο μας! Όλα αυτά με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
που λέγεται Internet και G4S είναι εξαιρετικά!!! Είναι μια πραγματικότητα που πριν λίγα 
χρόνια έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αυτό που με διορατικότητα έκανε ο 
ΠΟΙΑΘ ήταν να δημιουργήσει μια 'κερκίδα' για το άθλημα που τόσο αγαπάμε. Το να βλέπεις 
την εξέλιξη του αγώνα στην οθόνη, σου προσφέρει την ψευδαίσθηση ότι ακολουθείς κι 
εσύ όλους αυτούς που παρά τις δυσκολίες διαπλέουν το Αιγαίο. Μετά την τρίτη ιστιοδρομία 
βλέπω και πάλι τον "Κορμοράνο" να έχει ανέβει στο βάθρο. Είμαι ενθουσιασμένη. Ειλικρινά 
είμαι ευγνώμων σε όλους αυτούς που επιμελήθηκαν το 'ανέβασμα' αυτών των εικόνων και 
τους ευχαριστώ από καρδιάς, αλλά…..

Τίποτε δεν συγκρίνεται με την πραγματικότητα. Ο άνεμος που δέρνει τα αιγαιοπελαγίτικα 
νησιά, το λίκνισμα του σκάφους, ο ήλιος που ανατέλλει και δύει μεσοπέλαγα, η χαρά του 
να αναγνωρίζεις από μακριά τον φάρο του προορισμού σου, το κάψιμο του ήλιου, η γεύση 
του αλμυρού νερού στα χείλη, η απόχρωση της θάλασσας που αλλάζει σε κάθε ξαφνική 
ριπή του ανέμου…. Κανένα κλικ δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει. Η χαρά της ιστιοπλοΐας, 
η δυνατότητα να διασχίζεις το βασίλειο του Ποσειδώνα με τα πανιά και την καρδιά 
σου, είναι μοναδική και δεν περιγράφεται με λέξεις γραμμένες στο πληκτρολόγιο ενός 
κομπιούτερ. Εύχομαι την επόμενη φορά να είμαι μαζί τους.



8 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

ενημερωτικά

Η ISTION YACHTING ACADEMY πιστοποιημέ-
νη σχολή από τη Royal Yachting Association 
(RYA) αναμένει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη 
της 13ης προγραμματισμένης σειράς του 
Yachtmaster Offshore & Coastal τον Νοέμ-
βριο του 2013.

Σε συνεργασία με τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΙ-
ΛΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(Π.Ο.Ι.Α.Θ.) διοργανώνονται εκπαιδευτικά προ-
γράμματα του παγκοσμίως αναγνωρισμένου 
Οργανισμού Royal Yachting Association (RYA), 
με εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε ιστιοφόρα και 
μηχανοκίνητα σκάφη από το επίπεδο Start 
Yachting μέχρι Yachtmaster Ocean (με 
δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης).

Η εκπαίδευση γίνεται σε ιστιοπλοϊκά και μηχανο-
κίνητα σκάφη από τους εκπαιδευτές της σχολής, 
ακολουθώντας τα ολοκληρωμένα προγράμματα 
του RYA έχοντας υιοθετήσει κλιμακωτό σύστη-

μα με διαβάθμιση στην πιστοποίηση, ξεκινώ-
ντας από επίπεδο αρχαρίων και φτάνοντας σε 
επαγγελματικό επίπεδο με διεθνή αναγνώριση 
για σκάφη αναψυχής μέχρι 200 GT. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναφέρονται 
στον χειρισμό ιστιοπλοϊκών σκαφών, καταμα-
ράν, μηχανοκινήτων (motor yachts) και μικρών 
ταχύπλoων (power boats).

RYA/MCA Yachtmaster 
Η απόκτηση του διπλώματος RYA/MCA 
Yachtmaster είναι ένα από τα σημαντικά βήμα-
τα στην επαγγελματική πορεία ενός καπετάνιου 
σκαφών αναψυχής.

Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα 
που ανοίγει πόρτες ευκαιριών όχι μονο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Η Istion Yachting Academy με τους καταξι-
ωμένους της εκπαιδευτές έχει εκπαιδεύσει 
επιτυχώς πάνω από εκατό κυβερνήτες επιπέ-
δου Yachtmaster με ποσοστό επιτυχίας στις 
εξετάσεις που αγγίζει το 100%.

Το τμήμα προετοιμασίας RYA/MCA 
Yachtmaster preparation course ξεκινάει τον 
Νοέμβριο του 2013. Τα τμήματα είναι ολιγομελή 
και θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας στις 
εγγραφες.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστά-
σεις του ΠΟΙΑΘ:  
Ακτή Αθηνάς Δηλαβέρη 3, 18533 Μικρολίμα-
νο, Πειραιάς.

Πληροφορίες: Βένια Βαρθολομαίου  
Τηλ: 2104226595 (4 γραμμές) 
Κιν: 6932649333

Για τέταρτη χρονιά διοργανώνεται ο ιστι-
οπλοϊκός αγώνας CATAMARANS CUP 
International regatta, από 19 έως 26 
Οκτωβρίου 2013. Πρόκειται για έναν αγώνα 
μοναδικό στο είδος του, αφού συμμετέχουν 
αποκλειστικά ιστιοπλοϊκά σκάφη τύπου καταμα-
ράν. Το γεγονός, μετά τις 3 επιτυχείς διοργα-
νώσεις (2010, 2011 και 2012), αναμένεται με 
μεγάλο ενδιαφέρον από τη διεθνή ιστιοπλοϊκή 
κοινότητα. Κάθε σκάφος φιλοξενεί 10 έως 
και 12 άτομα και συνολικά αναμένεται να 
συμμετέχουν περί τους 300 ιστιοπλόους 
από περισσότερες από 15 χώρες. 

Το 4ο Catamarans Cup international 
regatta θα ξεκινήσει από τον Άλιμο στις 19 
Οκτωβρίου 2013 και θα ακολουθήσει τη δια-
δρομή Άλιμος - Επίδαυρος – Πόρος – Πόρτο 
Χέλι – Σπέτσες / Ύδρα – Άλιμος. Το έπαθλο 
για τον πρώτο νικητή της γενικής κατάταξης, 
αξίας 5.000 ευρώ, προσφέρεται από το 
NOVA Catamaran. Κάθε μέρα θα εκτελείται 
ένα αγωνιστικό σκέλος και σε κάθε σταθμό 
διοργανώνονται εκδηλώσεις με απονομές 
επάθλων στους νικητές και παράλληλα events, 
διαγωνισμοί, κλπ. Η τελετή λήξης θα λάβει 

χώρα την 25η Οκτωβρίου στον Άλιμο. 

Α ν α λ υ τ ι κ ά  τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α :

1. Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013:  
Αθήνα, Μαρίνα Αλίμου. 
Τελετή έναρξης, συνάντηση κυβερνητών, 
παρουσίαση πληρωμάτων.

2.  Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013: 1ο σκέλος: 
Άλιμος – Παλαιά Επίδαυρος 30 νμ. 
Απονομή επάθλων στους νικητές. Εκδήλωση: 
Karaoke Party 

3. Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013: 2ο σκέ-
λος: Παλαιά Επίδαυρος - Πόρος 20 νμ.  
Απονομή επάθλων στους νικητές. Εκδήλωση: 
Διαγωνισμός COOK OFF! 

4. Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013: 3ο σκέλος: 
Πόρος-Πόρτο Χέλι 30 νμ. 
Απονομή επάθλων στους νικητές. Εκδήλωση: 
Διαγωνισμός SHOW OFF!

5. Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013: 4ο σκέλος: 
Πόρτο Χέλι – Σπέτσες / Ύδρα 24 νμ. 
Απονομή επάθλων στους νικητές. Εκδήλωση: 

Διαγωνισμός SHOOT OFF!

6. Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013: Ελεύθερη 
πλεύση.

7. Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013: Άφιξη 
στον Άλιμο. Εκδήλωση: Τελετή λήξης, απονο-
μή επάθλων στους νικητές.

8. Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013: αναχώρη-
ση πληρωμάτων.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του 
ΕΟΤ. Grand Prize Sponsor: Nova catamaran. 
Επίσημοι υποστηρικτές του αγώνα είναι οι 
Δήμοι Πόρου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και 
Ύδρας. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το περιοδι-
κό Πλεύση, το ONDeck, και το Zougla.gr. 

Διοργανωτής:  
ISTION Yachting Greece: www.istion.com

Ιστοσελίδα: www.catamaranscup.com

Πληροφορίες: ISTION Yachting:  
greece@catamaranscup.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109811515

Istion Yachting Academy Courses

CATAMARANS CUP International 
Regatta υπό την Αιγίδα του ΕΟΤ



9Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Κορυφαία επίδοση, με 4 μετάλλια, των αθλητών ιστιοπλοΐας τριγώνου του ΝΟΑ 
στην 5η International Summer Regatta 
στην Αλεξανδρούπολη

Με τη συμμετοχή 130 αθλητών από 5 κράτη και 
29 ομίλους ολοκληρώθηκε η 5η International 
Summer Regatta στην Αλεξανδρούπολη, ένα 
γεγονός με ξεχωριστή σημασία για τα ιστιοπλοϊκά 
δρώμενα πανελλαδικά αλλά και της ευρύτερης 
Μεσογείου δίνοντας μια άλλη όψη στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης.

Mε τον εντυπωσιακό αριθμό των 20 αθλητών η αγωνιστική ομάδα ιστιο-
πλοΐας τριγώνου του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης, έδω-
σε δυναμικό παρόν, για ακόμη μία χρονιά, στην 5η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή 
Regatta, που διοργάνωσε ο Όμιλος μας από 1 έως 4 Αυγούστου.

Μία διοργάνωση που κατάφερε να συγκεντρώσει, αθλητές από τις εθνι-
κές ομάδες της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκί-
ας και του Ισραήλ ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ειδικώτερα στην κατηγορία σκαφών Optimist δήλωσαν και αγωνίσθηκαν 
81 αθλητές/τριες, στην κατηγορία Laser 4.7 26 αθλητές/τριες, στην 
κατηγορία Laser Radial/Standard 16 αθλητές/τριες και στην κατηγορία 
470 (σκάφη με πλήρωμα 2 ατόμων) 4 πληρώματα. 

Η ομάδα του ΝΟΑ συμμετείχε στην κατηγορία Optimist με τους Ντούλα 
Αντώνιο που κατέλαβε την 4η θέση στα αγόρια, τον Πολυχρόνη Γιαννα-
κίδη 7ος, τη Δήμητρα Παπαχρήστου 4η στα κορίτσια, τον Γιώργο Χατζη-
κωνσταντίνου 23ο στα αγόρια, τον Ζήση Ορφανίδη 27ο στα αγόρια, τον 
Καμελίδη Παναγιώτη 66o, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν σε αγώνες 
οι αθλητές/τριες Θάνος Τσίλιας, Νεκταρία Αρβανητίδου, Ντούλα Μακρίνα 
και ο Αθανάσιος Λάσκαρης που βραβεύθηκε και ως ο μικρότερος αθλη-

τής της διοργάνωσης.

Στα Laser 4.7 συμμετείχαν οι αθλητές Δολιανίτης Ευάγγελος 7ος, Κακο-
λύρης Ανδρέας 11ος και Σουλτανίδης Αρης 12ος αντίστοιχα στα αγόρια. 

Στα Laser Radial ο αθλητής Αμπατζής Βασίλειος με 3η θέση και χάλκινο 
μετάλλειο 

Στα Laser Standard ο Ρήγας Παναγιώτης 5ος γενικής και ο Τσαούσης 
Χρήστος 6ος γενικής.

Στην κατηγορία 470 με δύο πληρώματα Χρυσό μετάλλιο και πρώτη 
θέση για τους Δολιανίτη Γιάννη και Μπολιάκη Στέλιο, με 3η θέση και 
χάλκινο μετάλλιο για τον Γιώργο Ντούλα και Μάνια Ψύλλα. Θερμά συγχα-
ρητήρια αξίζουν ακόμη, στους προπονητές Νικολάι Ιβανόφ και Κατερίνα 
Τζουμάρη για την ουσιαστική συμβολή τους στις παραπάνω επιτυχίες. 

Ο καιρός κατά τη διάρκεια της regatta μας επιφύλασσε ευχάριστες 
ιστιοπλοϊκές συνθήκες, με τον Αίολο να είναι παρών κάθε μέρα στην 
ώρα του. Έτσι η πρώτη ημέρα των αγώνων ξεκίνησε με βοριά εντάσεως 
16-20 κόμβων, που βοήθησε την επιτροπή αγώνα να στήσει τον αγωνι-
στικό στίβο και να ολοκληρωθούν 3 ιστιοδρομίες σε όλες τις κατηγορίες. 
Ηπιότερες συνθήκες με Δυτικούς-ΝΔ ανέμους επικράτησαν τις δύο 
επόμενες ημέρες, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται την Κυριακή μετά από 
οκτώ ιστιοδρομίες.

Μόνο θετικά σχόλια μπορεί να προκαλέσει η εμφάνιση του ΝΟΑ σε 
μία τόσο ανταγωνιστική διοργάνωση με συμμετοχές εθνικών ομάδων 
με υψηλό προϋπολογισμό. Οι ξένες αποστολές, αθλητές και συνοδοί, 
διασκέδασαν και απόλαυσαν τη διαμονή τους στην Αλεξανδρούπολη και 
έδωσαν ραντεβού για την επόμενη regatta 2014 στη διάρκεια της οποίας 
ο όμιλος μας θα γιορτάσει με πανηγυρικό τρόπο τα 50 χρόνια από την 
ίδρυση του (1964-2014). Επίσης αξίζουν συγχαρητήρια στους τοπικούς 
φορείς που στήριξαν την προσπάθεια, στους χορηγούς και στους εθελο-
ντές και στις εθελόντριες που βοήθησαν τον Ναυταθλητικό Όμιλο Αλεξαν-
δρούπολης να διοργανώσει άρτια, έναν τέτοιου επιπέδου διεθνή αγώνα.
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ενημερωτικά

«Όχι Σκουπίδια, Όχι Πλαστικά σε Θάλασσες και Ακτές» 
στο Facebook

«Εγώ χθες μάζεψα 3 ποτήρια και μια σακούλα μέσα από τη θάλασ-
σα και τα έβγαλα έξω!!! Εξ' αιτίας σας με ευαισθητοποιήσατε και 
κατάλαβα καλά ότι δεν είναι σωστό να πετάμε τίποτα δικό μας στη 
θάλασσα επειδή δεν υπάρχουμε μόνο εμείς αλλά και θαλάσσια 
ζωάκια. Σας ευχαριστώ πολύ!!!»

Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας που πήραμε 
στη σελίδα μας στο Facebook από μια νεαρή κοπέλα, που την 
ευαισθητοποίηση της βοήθησε και η διαχρονική προτροπή του 

"Γλάρου" της HELMEPA. Είναι η φωνή της νέας γενιάς που 
τώρα και μέσα από το Facebook, μας δίνει ελπίδα πως κάποιοι 
από εμάς θα πιστέψουμε τελικά πως η θάλασσα δεν είναι ένας 
τεράστιος σκουπιδότοπος. Και ίσως έτσι δικαιωθεί και ο "Γλά-
ρος", που για 30 χρόνια προσπαθεί επίμονα να πείσει πως δεν 
ρίχνουμε στη θάλασσα ούτε σκουπίδια ούτε πλαστικά! 

Η Κυπριακή Σημαία αναγνωρίζει το σεμινάριο της HELMEPA
“Marine Environmental Awareness” 

Η Ναυτιλιακή Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας αναγνώ-
ρισε το σεμινάριο “Marine Environmental Awareness” της 
HELMEPA που προσφέρει στους αξιωματικούς και στελέχη των 
εταιρειών μελών της από τις αρχές του 2012.

Το 2ήμερο σεμινάριο κατάρτισε το Ναυτιλιακό Επιμορφωτι-
κό Κέντρο της HELMEPA και πιστοποίησε το Germanischer 
Lloyd σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 
STCW και του σχετικού Model Course του Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισμού (IMO), που από την 1η Ιουλίου 2013 
αποτελεί μέρος της υποχρεωτικής Βασικής Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις και workshops. Τα θέ-
ματα των διαλέξεων καλύπτουν απορρίψεις πετρελαίου, χημικών, 
λυμάτων και απορριμμάτων στη θάλασσα, εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ατμοσφαιρική ρύπανση, εισβολή ξενικών ειδών 
στη θάλασσα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία 
των πλοίων, τη σημασία των ωκεανών, τις Ιδιαίτερα Ευαίσθητες 
Θαλάσσιες Περιοχές, το θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου κα-

θώς και τη συμβολή της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία. Τα 
workshops βοηθούν στην κατανόηση του σκεπτικού των απαιτή-
σεων της νομοθεσίας για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. 

Η HELMEPA θα παρουσιάσει το “Marine Environmental 
Awareness” ακόμη 3 φορές μέχρι το τέλος του 2013, στις ακό-
λουθες ημερομηνίες: 

•	 17-18 Σεπτεμβρίου

•	 22-23 Οκτωβρίου

•	 26-27 Νοεμβρίου

Για δηλώσεις συμμετοχής: 
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο HELMEPA 
Τηλ.: 210 9343088 
Email: training@helmepa.gr 
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Τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Ιουλίου 
2013, οι Έλληνες, Άγγλοι, Τσέχοι και 
Γάλλοι ερευνητές του ΑΡΧΕΛΩΝ, αφού 
ολοκλήρωσαν τη νυκτερινή παρατήρηση 
και το μαρκάρισμα χελωνών, βρήκαν το 
σταθμευμένο αυτοκίνητο του Ερευνητικού 
Σταθμού Πεδίου του Ν. Κυπαρισσιακού 
κόλπου, βανδαλισμένο με μαχαιρωμένα και 
τα 4 λάστιχα!

Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στη βόρεια 
άκρη του παραθαλάσσιου χωριού Καλό Νερό, 
που αποτελεί τμήμα του πυρήνα της 2ης 
σημαντικότερης παραλίας ωοτοκίας (μετά τη 
Ζάκυνθο) της Caretta caretta στη Μεσόγειο.

Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια έρχεται να 

προστεθεί σε μια σειρά πράξεων, όπως η 
κλοπή του επιστημονικού εξοπλισμού του 
Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ την 13η Ιουνίου, τους 
επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς σε βά-
ρος των φωλιών των θαλασσίων χελωνών 
και τους προπηλακισμούς και τις απειλές σε 
βάρος των ερευνητών του προγράμματος.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το οτιδήποτε 
για την ταυτότητα των δραστών των παραπάνω 
πράξεων, να ενημερώσει άμεσα τις τοπικές 
αρχές της Κυπαρισσίας, καθώς είναι το μόνο 
σίγουρο ότι τέτοιου είδους απαράδεκτες συ-
μπεριφορές πλήττουν καίρια τη διεθνή εικόνα 
της χώρας μας αλλά και της περιοχής της Τρι-
φυλίας ειδικότερα, τη στιγμή που η χώρα μας, 

στην προσπάθεια να βγει από τις δυσκολίες 
της, βασίζεται στην καλή εικόνα της ως ιδανικό 
τουριστικό προορισμό.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύ-
θυνη Προγραμμάτων Πελοποννήσου, κυρία 
Παναγιώτα Θεοδώρου κιν.: 6951009785

Βανδαλισμοί απειλούν την Caretta 
στον Ν. Κυπαρισσιακό!

Τα Κουφονήσια, εκτός από τη φετινή επίσκε-
ψη του 50ού Ράλλυ Αιγαίου έχουν τη χαρά 
να υποδεχθούν άλλο ένα σημαντικό γεγονός.

Το Πολεμικό Ναυτικό μέσω του Ναυτικού 

Νοσοκομείου Αθηνών θα υποστηρίζει 
πλέον τη λειτουργία του συστήματος 
τηλεϊατρικής του Αγροτικού Ιατρείου 
Κουφονησίων και την εκπαίδευση του 
προσωπικού του.

Η πολύτιμη και καθοριστική βοήθεια του 
Πολεμικού Ναυτικού θα συμβάλει στην 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας στο νησί.

Το Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει την ιατρική περίθαλψη των Κουφονησίων
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Στις 19 Ιουλίου, η Μαρίνα, μία πολύ σοβαρά 
τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα που έμεινε 
6 χρόνια στο Κέντρο Διάσωσης θαλάσσιων 
χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ, αφέθηκε ελεύ-
θερη, υγιής πλέον, στη θάλασσα του Πύργου 
Ψηλονέρου, του νομού Χανίων. 

Στην εκδήλωση της απελευθέρωσης, που έγινε σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Πλατανιά, παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός 
τουριστών και ντόπιων από όλο τον νομό και όχι μόνο, που 
έσπευσαν να δουν από κοντά το σπάνιο αυτό ζώο και να το 
αποχαιρετήσουν στο ταξίδι του στο φυσικό του περιβάλλον, 
μετά από τόσα χρόνια θεραπείας. Όλα αυτά τα χρόνια η 
"Μαρίνα" χρειάστηκε να υποβληθεί σε ειδική αγωγή, για να 
ξεπεράσει τα προβλήματα που της άφησε το σοβαρό χτύπη-
μα στο κεφάλι και το αγκίστρι που είχε καταπιεί. Παρέμεινε 
στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ, στη Γλυφάδα για 
6 χρόνια και η θεραπεία της κόστισε περίπου 10.000 ευρώ! 
Το αγκίστρι αφαιρέθηκε πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως 
μετά την άφιξή της. Και παρόλο που το τραύμα που είχε στο 
κεφάλι αποκαταστάθηκε σχετικά σύντομα, ήταν η αιτία που η 
Μαρίνα ταϊζόταν για κάποιο διάστημα με γαστροσκόπο, αλλά 
και για την απώλεια του δεξιού της ματιού, που παρά τις 
προσπάθειες των εθελοντών και κτηνιάτρων του ΑΡΧΕΛΩΝ, 
δεν μπόρεσε ποτέ να αποκατασταθεί. Επίσης, το χτύπημα 
αυτό ήταν και η αιτία που η Μαρίνα δεν μπορούσε να κα-
ταδυθεί στο νερό σωστά όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας την 

ελπίδα για την απελευθέρωση της στο φυσικό περιβάλλον 
ιδιαίτερα μακρινή. Προς έκπληξη όλων το τελευταίο εξάμηνο 
και μετά από πολύχρονη αντιβιοτική φαρμακευτική αγωγή, η 
Μαρίνα άρχισε να καταδύεται κανονικά και να τρέφεται μόνη 
της, φτάνοντας αισίως τα 73 κιλά. Αυτό σημαίνει πως ήταν 
έτοιμη να απελευθερωθεί στο φυσικό της περιβάλλον.

Παρόντες ήταν και ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μα-
λανδράκης, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Δασκαλάκης, και ο 
Εντεταλμένος Σύμβουλος στην καθαριότητα Παναγιώτης 
Μαυρογέννης, με τους οποίους ο ΑΡΧΕΛΩΝ συνεργάζεται 
στενά σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της ακτής και 
την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Πιο συγκεκριμένα, 
ο Δήμος Πλατανιά φέτος έβαψε τα δημοτικά φώτα από τη 
μεριά της θάλασσας στον Πύργο Ψηλονέρου, για τη μείωση 
της φωτορύπανσης που αποπροσανατολίζει τους νεοσσούς 
και πραγματοποιεί χειρονακτικούς καθαρισμούς παραλιών 
κατά την περίοδο ωοτοκίας. Επιπλέον, ο Δήμαρχος δεσμεύ-
τηκε στα στελέχη του ΑΡΧΕΛΩΝ και στους δημοσιογράφους 
που παρευρέθηκαν στην απελευθέρωση, πως θα εντάξει 
το μάζεμα των ξαπλωστρών μετά τη δύση του ηλίου, στη 
σύμβαση για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, γεγο-
νός πολύ σημαντικό για τον υπό εξαφάνιση πληθυσμό των 
θαλάσσιων χελωνών του κόλπου Χανίων.

Σημαντική ήταν και η προσφορά του Γιώργου Πρεκατσάκη, 
προέδρου της κοινότητας Κοντομαρίου-Πύργου Ψηλονέρου, 
που μοίρασε ντόπια γλυκά στους επισκέπτες που ήρθαν να 
αποχαιρετήσουν τη Μαρίνα. 

Η απελευθέρωση της Μαρίνας ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, μιας 
και το ζώο δεν δυσκο-
λεύτηκε καθόλου να 
κατευθυνθεί στη θά-
λασσα. Το έντονο κύμα 
που είχε τη μέρα της 
απελευθέρωσης, δεν 
δυσκόλεψε καθόλου 
τη θαλάσσια χελώνα 
να ταξιδέψει μακριά 

από την ακτή, αφήνοντας πίσω της τους συγκινημένους 
παρατηρητές της, οι οποίοι χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα, 
μέχρι να χαθεί τελείως από το οπτικό τους πεδίο.

Η Μαρίνα απελευθερώθηκε με 
επιτυχία στα Χανιά Κρήτης

ενημερωτικά
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RODOS CUP 2013

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουλίου το Rodos 
Cup 2013, o Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας που δι-
οργάνωσε για 17η συνεχή χρονιά ο ΑΣΙΑΘ Ρόδου 
(Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας 
Ρόδου). Ο αγώνας είχε ξεκινήσει το Σάββατο 20 Ιουλί-
ου με τις εγγραφές και τις καταμετρήσεις των σκαφών 
που έγιναν στη Μαρίνα της Κω. Ακολούθησε τη Δευτέ-
ρα η 1η ιστιοδρομία όρτσα – πρύμα στην Κω, την Τρίτη 
έγινε η 2η ιστιοδρομία η οποία ήταν Κως – Τήλος, την 
Πέμπτη ακολούθησε η 3η ιστιοδρομία από Τήλο προς 
Σύμη και ο αγώνας έκλεισε με την 4η ιστιοδρομία από 
Σύμη προς Ρόδο.

Ο αγώνας κατά γενική ομολογία ήταν ο καλύτερος των τελευταίων ετών 
τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά. Αγωνιστικά υπήρχε έντονος 
συναγωνισμός και στις 5 κατηγορίες, ενώ τα 58 σκάφη από 13 χώρες 
(Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ, Ουκρανία, Λετονία, ΗΠΑ, Γαλλία, Λευ-
κορωσία, Καζακστάν, Γερμανία, Κροατία, Καναδάς και Ελλάδα) και 
οι 385 ιστιοπλόοι που έλαβαν μέρος ήταν άρτια εκπαιδευμένοι και 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε όλες τις ιστιοδρομίες. Οργανωτικά 
φέτος υπήρχαν πολλές καινοτομίες και πολλές νέες παροχές προς τους 
ιστιοπλόους, οι οποίοι έμειναν ενθουσιασμένοι για μια ακόμη φορά από 
τη φιλοξενία που έτυχαν σε όλους τους σταθμούς του αγώνα.

Η εκκίνηση της 1ης ιστιοδρομίας δόθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουλί-

ου στη θαλάσσια περιοχή έξω από τη Μαρίνα της Κω. Ο άνεμος που επι-
κρατούσε από το πρωί ήταν ισχυρός βορειοδυτικός έντασης περίπου 20 
κόμβων. Έτσι τα 58 σκάφη και τα πληρώματά τους είχαν την ευκαιρία να 
πλεύσουν με μεγάλες ταχύτητες και να ολοκληρώσουν τον αγώνα νωρίς 
το μεσημέρι. Το θέαμα ήταν πανέμορφο και το απόλαυσε πολύς κόσμος 
από τις κοντινές ακτές, ειδικά κατά το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής των 
πρύμα, στην οποία τα σκάφη άνοιξαν τα πολύχρωμα μπαλόνια τους.

Στη συνέχεια τα σκάφη ελλιμενίστηκαν και πάλι εντός της Μαρίνας της 
Κω και αφού εκδόθηκαν τα αποτελέσματα ακολούθησε η απονομή των 
επάθλων στους νικητές όλων των κατηγοριών, από τον Κεντρικό Λιμε-
νάρχη Κω κ. Σωτήρη Μητσιάκη και από τον Διοικητή του Ναυτικού 
Κλιμακίου Κω κ. Σπύρο Αλεξίου.

Η 2η ιστιοδρομία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουλίου. Τα σκάφη πή-
ραν εκκίνηση έξω από τη Μαρίνα της Κω με προορισμό την Τήλο, με τον 
άνεμο να πνέει από τα Βορειοδυτικά με ένταση κοντά στους 20 κόμβους. 

Μετά το πέρας του αγώνα, τα ιστιοπλοϊκά σκάφη έδεσαν στο λιμάνι των 
Λιβαδιών. Η Οργανωτική Επιτροπή είχε ετοιμάσει μια όμορφη εκδήλωση 
για τους συμμετέχοντες στον αγώνα. Προσφέρθηκε παγωμένη μπύρα και 
σουβλάκια στους ιστιοπλόους οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητή-
σουν όχι μόνο για τον αγώνα και την τακτική που ακολούθησε το κάθε 
σκάφος αλλά και για τις επόμενες ιστιοδρομίες.

Η 3η ιστιοδρομία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουλίου. Το πρωί της 
ημέρας αυτής τα 58 σκάφη πήραν εκκίνηση εντός του κόλπου των Λιβα-
διών της Τήλου στις 10:00. Ο άνεμος αρχικά ήταν βορειοδυτικός μέτριας 
έντασης 10 – 15 κόμβους και όσο τα σκάφη πλησίαζαν τη Σύμη έπεφτε. 
Έτσι τα πληρώματα έπρεπε να τριμάρουν συνέχεια τα πανιά τους έτσι 
ώστε να πετύχουν τη μέγιστη ταχύτητα τους. Τελικά τα σκάφη άρχισαν να 
τερματίζουν νωρίς το μεσημέρι στον γραφικό κόλπο του Αγίου Αιμιλιανού 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο διεθνής 

ιστιοπλοικός αγώνας RODOS CUP 2013 απο τον ΑΣΙΑΘ 

Ρόδου. Μεγάλη η συμμετοχή και έντονος συναγωνισμός 

για τα 58 σκάφη και τους 385 ιστιοπλόους απο 13 

ξένες χώρες.

ανοικτή θάλασσα
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και τα πιο αργά ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους το απόγευμα.

Μετά το πέρας του αγώνα, τα σκάφη ελλιμενίστηκαν στο λιμάνι του 
Γιαλού της Σύμης. Μετά από τις λίγες ώρες ξεκούρασης που πέρασαν 
οι ιστιοπλόοι στην όμορφη Σύμη, την Παρασκευή 26 Ιουλίου, τελευταία 
ημέρα του αγώνα, δόθηκε η εκκίνηση της 4ης και τελευταίας ιστιοδρομί-
ας του φετινού Rodos Cup. Στις περισσότερες κατηγορίες και περισσότε-
ρο από όλες στην ORCi, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία 
στιγμή, αφού από το αποτέλεσμα της τελευταίας κούρσας θα κρινόταν το 
τελικό αποτέλεσμα της γενικής κατάταξης (overall).

Η εκκίνηση δόθηκε από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη. Τα 
σκάφη έπρεπε να διανύσουν 21 ναυτικά μίλια για να τερματίσουν στο 
Ενυδρείο της Ρόδου. Η εκκίνηση δόθηκε με σχετικά λίγο άνεμο (8 – 10 
κόμβους) και στα πρύμα. Τα σκάφη τερμάτισαν στη Ρόδο προσφέροντας 
μοναδικό θέαμα στους λουόμενους της Παραλίας Έλλη όπου και είχε 
στηθεί ο τερματισμός. 

Έτσι μετά το πέρας και της 4ης και τελευταίας ιστιοδρομίας ξεκαθάρισε 
και η τελική κατάταξη overall σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα:

•	 στην κατηγορία ORCi την πρώτη θέση πήρε το σκάφος "Estella" με 
κυβερνήτη τον Σωτήρη Κατσαρά, δεύτερο ήταν το "Blue Shark" 
με κυβερνήτη τον Αναστάσιο Φώτη και την τρίτη θέση πήρε το 
"Μούσμουλο" με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη.

•	 στην κατηγορία IRC Racing 1 την πρώτη θέση πήρε το "Courier Du 
Coeur", δεύτερο ήταν το "Ghost Rider" και την τρίτη θέση κατέλα-
βε το "ST Anna" (όλα από τη Ρωσία).

•	 στην κατηγορία IRC Racing 2 την πρώτη θέση πήρε το τουρκικό 
"Izmir Yelken Akademisi", δεύτερο ήταν το "La Loba" από τη 
Ρωσία και τρίτο το "Philoxene" από τη Ρωσία.

•	 στην κατηγορία IRC Cruising 1 την πρώτη θέση πήρε το "Hadar" 
από την Τουρκία, δεύτερο ήταν το "Turuncu" επίσης από την Τουρ-
κία και την τρίτη το "Marna" από τη Λευκορωσία. 

•	 στην κατηγορία Cruising την πρώτη θέση πήρε το ρωσικό "First", 
δεύτερο ήταν το "Southampton" από την Κροατία και την τρίτη το 
"Regina" από τη Ρωσία.

Το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η Τελετή Λήξης του 
αγώνα. Σε μια πραγματικά φαντασμαγορική εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στο Casino Rodos, που ήταν ένας από τους χορηγούς του αγώνα, 
δόθηκαν τα έπαθλα στους νικητές όλων των κατηγοριών. Παρόντες ήταν 
ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο Λιμενάρχης Ρόδου 
κ. Σεφεριάδης, η εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου κα. Μαρίνου, ο Σημαι-
οφόρος του Πολεμικού Ναυτικού κ. Γεωργάς και πλήθος κόσμου. Στην 
τελετή τιμήθηκαν όλοι οι χορηγοί του αγώνα και οι Επιτροπές Αγώνα και 
Ενστάσεων. 

Στην εκδήλωση επίσης παρέστη και ο Δ/ντης του Casino Rodos κ. 
Ενρίκος Αιντάν, ο οποίος τιμήθηκε από τους διοργανωτές για τη χορηγία 
και την τεράστια βοήθεια που παρείχε το Καζίνο της Ρόδου στην άρτια 
διοργάνωση του αγώνα. Το φετινό Rodos Cup 2013 έκλεισε με τις 
καλύτερες εντυπώσεις και οι 385 ιστιοπλόοι από 13 χώρες έμειναν 
ενθουσιασμένοι από την άρτια διοργάνωση και από τη φιλοξενία που 
έτυχαν σε όλα τα νησιά.
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ανοικτή θάλασσα

24ος ιστιοπλοϊκός αγώνας
Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Με πλήρη επιτυχία, για 24η χρονιά, πραγματοποιήθηκε 
και φέτος από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Βόλου Ανοι-
κτής Θαλάσσης, ο ιστιοπλοϊκός αγώνας που αποτελεί 
πια θεσμό στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και 
φέτος, όπως και το 2012 συνδιοργανωτής και αρωγός 
στη δύσκολη προσπάθεια του Ι.Ο.Β.Α.Θ ήταν η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας.

Ο αγώνας έχει πια καταξιωθεί και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών 
ιστιοπλόων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Έτσι και φέτος και παρά τις δύσκολες συγκυρίες δήλωσαν συμμετο-
χή 42 σκάφη από 16 Ομίλους, ενώ με το σκάφος ASSANTE συμμε-
τείχαν 8 Βούλγαροι ιστιοπλόοι. μέλη ομίλου της γείτονος χώρας. 

Σκάφη και πληρώματα, τριακόσια (300) άτομα περίπου, έφτασαν την 
Παρασκευή 21/06/13 στη Σκόπελο για τη Συγκέντρωση Κυβερνητών.

Την πρώτη μέρα σύμφωνα με το πρόγραμμα προβλεπόταν αγώνας με 
δύο σκέλη, δηλαδή εκκίνηση από Σκόπελο και παραπλέοντας τη νότια 
πλευρά της Αλοννήσου 'ανέβασμα' στο στενό της Περιστέρας με διέλευ-
ση από βαθμολογική 'πόρτα' στη Στενή Βάλα, στη συνέχεια καβατζάρισμα 
της βραχονησίδας Πελέρισσας στην Κυρά Παναγιά και τερματισμός στη 
Στενή Βάλα.

Πράγματι στις 11:00 του Σαββάτου δόθηκε η εκκίνηση έξω από το λιμάνι 
της Σκοπέλου, με βόρειους ανέμους, έντασης 5-6 κόμβων.

Επόμενο κομβικό σημείο ο πρώτος κάβος της Αλοννήσου και το πέρασμα 
από το Κοκκινόκαστρο, με την περσινή πεπατημένη του να κρατηθείς 
μακριά, να μη δουλεύει φέτος. 

Στη συνέχεια το αριστερό γύρισμα του αέρα σε Β-ΒΔ διεύθυνση οδήγησε 
γρήγορα τα σκάφη σε αριστερήνεμα ανοιχτά όρτσα ως την Πελέρισα και 

Κείμενο: Απόστολος Πλάκας
Φωτογραφίες: Απόστολος Αλεξίου & Κώστας Χαρατσής
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επιστροφή με μπαλόνια σε δεξήνεμη πλαγιοδρομία με εντάσεις ανέμου 
ως και 11 κόμβους.

Τα πρώτα σκάφη τερμάτισαν πρύμα και με πότζες στη Στενή Βάλα με 
εντάσεις ανέμου 12 κόμβων, με πρώτο να παίρνει την κόρνα του τερματι-
σμού στις 16.36΄.32΄΄ το INTEGRALE.

Η εκκίνηση της επόμενης ιστιοδρομίας δόθηκε την Κυριακή στις 
10.05΄00΄με μία μεγάλη ρέφλα νοτίων διευθύνσεων και έντασης 5 
κόμβων και διαδρομή το νότιο άκρο της Περιστέρας, τα νησιά Αδέλφια 
και τερματισμό στη Σκόπελο.

Πρώτο έφτασε το AELLA του ΝΟΑΘ στις 15.08΄.42΄΄ 

Για τον υπόλοιπο στόλο, αέρας ήρθε νωρίς το απόγευμα από βόρεια 
διεύθυνση φέρνοντας τους 2-3 μίλια έξω από το λιμάνι της Σκοπέλου, 
όπου και η γνωστή κουρτίνα (άπνοια) ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο για την 
πλειοψηφία του στόλου, με μόνο 10 σκάφη να προλαβαίνουν τελικά το 
χρονικό όριο τερματισμού! 

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν όλο το 3ήμερο δημιούργησαν 
σασπένς και πολλές εκπλήξεις ενώ δοκιμάστηκαν σκληρά η επιμονή η υπο-
μονή και η αντοχή κυβερνητών και πληρωμάτων οι οποίοι εξάντλησαν όλες 
τις ικανότητές τους προσπαθώντας να φτάσουν στον τερματισμό, εξαντλώ-
ντας έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο των χρονικών τους ορίων.

Για άλλη μία φορά αποδείχθηκε ότι η Ιστιοπλοΐα Ανοικτής Θάλασσας 
είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό άθλημα όπου οι απρόβλεπτοι παράγο-
ντες μπορεί να παίξουν σε πολλές περιπτώσεις καθοριστικό ρόλο στο 
αποτέλεσμα.

Παρά όμως την εξαντλητική δοκιμασία, κυβερνήτες και πληρώματα 
συγκεντρώθηκαν στο Παλιό Λιμάνι όπου με τη φροντίδα του Δήμου 
Σκοπέλου και του προέδρου του Ν.Ι.Κ.Ο.Σ. κ. Ε. Δρόσου οργανώθηκε 
η τελετή απονομής των κυπέλλων στους νικητές παρουσία όλων των 
συμμετεχόντων, των φίλων τους, του προέδρου της Επιτροπής Ενστά-
σεων κ. Α. Πινιάρη, της Προέδρου του Ι.Ο.Β.Α.Θ και της Επιτροπής 
Αγώνα κ. Ε. Βαρδάκη, η οποία είναι και Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Θ./Ε. Ι. 
Ο., του Υπολιμενάρχη Ν. Ξερομερίσιου, του Δημάρχου Σκοπέλου κ. Γ. 
Μιχελή, του Προέδρου του Ν.Ο.Θ και της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο κ. Α.Τσαλίκη, του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ.Αγοραστού, του Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Γ.Καλτσογιάννη, των Περ. Συμβούλων κκ Φ. Χήρα και Α. Μπατζιάκα, 
καθώς και της Υφυπουργού Υγείας κ. Ζ. Μακρή, οι οποίοι απένειμαν και 

τα κύπελλα στους νικητές. 

 

Αποτελέσματα Γενικής 

Κατηγορία ΙΙΙ

1. FATA MORGANA  K.ANAΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Ο.Β.ΑΘ.

2. SUERTE Ν. ΚΑΛΟΥΣΗΣ Ι.Ο.Β.Α.Θ

3. ΝΟΤΟΣ  Γ. ΣΑΜΟΥΡΗΣ Ν.Ο.Ρ.

Κατηγορία ΙΙ

1. JE M EN FOUS  Σ .ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΕΑ-ΝΑΒ

2. ΩΚΕΑΝΟΣ  Δ. ΘΕΜΕΛΗΣ Ι.Ο.Β.Α.Θ.

3. AVANTES  I. ΑΦΕΝΤΡΑΣ Ν.Ο.Ν.Α.

Κατηγορία Ι

1. GRANMA X  Χ. ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ Ν.Ο.Θ.

2. INTEGRALE  Σ .ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Ν.Ο.Κ.Θ.

3. AELLA  Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.Α.Θ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OVERALL
1. JE M EN FOUS

2. GRANMA X 

3. INTEGRALE

Επίσης για 2η χρονιά αθλοθετήθηκε και το Κύπελλο Σχολών. Συμ-
μετείχαν πέντε σχολές, (2 του Θ.Μπαξεβάνη από Θες/νίκη, 1 του Ν.Ο.Θ 
με τον Χ.Πριτσούλη, 1 από Καβάλα με τον Σ. Σοφίτση και 1 από Βόλο η 
himaira sailing με τους Α.Πλάκα και Γ.Μπένη.) Νικήτρια αναδείχθηκε η 
Σχολή του Ν.Ο.Θες/νίκης με το σκάφος GRANMA X. και εκπαιδευτή 
τον Χ Πριτσούλη.



18 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Κείμενο: Α. Τσαλίκης
Φωτογραφίες: Νίκος Ζάγκας

ανοικτή θάλασσα

Aegean Regatta 2013
Για άλλη μια χρονιά, 82 σκάφη 
απ' όλη την Ελλάδα αλλά επίσης 
και μερικές διεθνείς συμμετοχές 
δήλωσαν το παρών στη Ρεγκάτ-
τα του Αιγαίου, η οποία αυτή τη 
φορά είχε προορισμό το βόρειο 
τμήμα του Αρχιπελάγους.

Στις 10 ακριβώς της 19ης Αυγούστου, οι τρεις 
κατηγορίες σκαφών (IRC, ORCi και ORC CLUB) 
εκκίνησαν έξω από το λιμάνι του Μόλυβου και 
κατευθύνθηκαν όρτσα προς τη σημαδούρα, πριν 
ανοιχτούν προς τα βορειοδυτικά και το ακρωτήρι 
Μπαμπακαλέ της Τουρκίας, με τελικό προορισμό 
τον Μούδρο της Λήμνου.

Ωστόσο, ο ασταθής άνεμος ταλαιπώρησε τους 
αγωνιζόμενους ευνοώντας τελικώς αυτούς που 
επέλεξαν να πλεύσουν κοντά στις τουρκικές 
ακτές. Το μεσημέρι το μελτέμι σταθεροποιήθηκε 
με ισχυρή ένταση, οι ταχύτητες των σκαφών αυ-
ξήθηκαν, και τα περισσότερα από αυτά μείωσαν 
την ιστιοφορία τους.

Νωρίς το απόγευμα οι πρώτες ομάδες μπήκαν 
στον βαθύ όρμο του Μούδρου όπου φιλοξενήθη-
καν τις επόμενες δύο μέρες. Νικητές του σκέλους 
τα JINETERA (IRC), GRANMA X (ORCi) και 
TRINITY (ORC Club).

Τη δεύτερη ημέρα της Aegean Regatta, μετά το 
πρώτο επίπονο μπράτσο, το ενδιαφέρον στράφη-
κε στις προγραμματισμένες παράκτιες ιστιοδρομί-
ες. Η γραμμή της εκκίνησης στήθηκε έξω από τον 
όρμο του Μούδρου σε απαιτητικές συνθήκες, με 
περισσότερο από 20 κόμβους άνεμο και σχετικά 

μικρό κύμα.

Πρώτα ξεκίνησαν τα ORC Club για την παράκτια 
ιστιοδρομία τους απόστασης 6ΝΜ, η οποία 
ολοκληρώθηκε σύντομα χάρις στον δυνατό αέρα 
με νικητή το SUERTE. Σε μια άτυχη στιγμή το ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ, με πλήρωμα στελέχη του Λιμενικού 
Σώματος, έχασε το κατάρτι του, με αποτέλεσμα να 
αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον αγώνα. 

Τα ORCi και IRC αγωνίστηκαν σε μία ιστιοδρομία 
όρτσα/πρύμα, που πρόσφερε ωραίο θέαμα και 
δυνατές συγκινήσεις. Νικητές τα ERYTOS II – 
COSMOTE (ORCi) και JINETERA (IRC).

Η τρίτη ημέρα της Aegean Regatta ήταν ίσως η 
δυσκολότερη. Οι αθλητές έπρεπε να διανύσουν 
85 ναυτικά μίλια στο μακρύτερο σκέλος του 
αγώνα, από τον Μούδρο της Λήμνου στη Λιναριά 

της Σκύρου.

Εκκίνησαν διαδοχικά τα IRC, ORCi και ORC Club, 
με πρώτο στόχο τη σημαδούρα των όρτσα και 
κατόπιν τη Σκύρο. Με σύμμαχο και πάλι τον άνεμο, 
που η έντασή του ξεπερνούσε τους 20 κόμβους, 
τα περισσότερα σκάφη βιράρισαν τα μπαλόνια 
τους αφού καβαντζάρισαν το σημείο των όρτσα.

Η κούραση των προηγούμενων ημερών και η 
μεγάλη απόσταση την οποία έπρεπε να καλύψουν 
ήταν οι αντίπαλοι των ιστιοπλόων. Ευτυχώς το μελ-
τέμι κράτησε την έντασή του και αργά το απόγευμα, 
λίγο πριν τη δύση του ηλίου, τα πρώτα σκάφη 
εμφανίστηκαν στον κόλπο της Λιναριάς, περνώ-
ντας τη γραμμή του τερματισμού. Οι τερματισμοί 
συνεχίστηκαν μέχρι τις μικρές ώρες της επόμενης 
ημέρας. Νικητές τα ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ (IRC), 
GRANMA X (ORCi) και AEOLUS (ORC Club).

Η τέταρτη ημέρα βρήκε τον στόλο αγκυροβολημέ-
νο στη Λιναριά της Σκύρου, που για πρώτη φορά 
στα χρονικά υποδέχθηκε ιστιοπλοϊκό αγώνα. 
Ήταν μία ημέρα ξεκούρασης, ιδανική ευκαιρία για 
να απολαύσουν τα πληρώματα τις ομορφιές του 
νησιού και να ανασυγκροτηθούν για το επόμενο 
σκέλος της Aegean Regatta. Οι τοπικοί φορείς 
ανέλαβαν το βράδυ την οργάνωση μίας όμορφης 
τελετής απονομής στον χώρο του λιμανιού, στην 
οποία τα πληρώματα που κατείχαν τις πρώτες 
θέσεις κάθε κατηγορίας έλαβαν τα βραβεία τους.

Την πέμπτη ημέρα ξεκίνησε το τελευταίο σκέλος 
του αγώνα, η τελική διαδρομή την οποία έπρεπε 
να ολοκληρώσουν οι ιστιοπλόοι, καλύπτοντας 45 
ναυτικά μίλια με προορισμό το λιμάνι της Σκοπέ-
λου εκμεταλλευόμενοι τον δυνατό και πάλι άνεμο 
που έπνεε από νωρίς το πρωί.

Το μικρό σκέλος όρτσα το οποίο έπρεπε να διανύ-
σουν τα σκάφη ώστε να καβαντζάρουν το σημείο 
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στροφής, που είχε τοποθετηθεί μπροστά στο 
λιμάνι, ήταν απαιτητικό λόγω των αλλεπάλληλων 
αλλαγών διεύθυνσης και έντασης του ανέμου. 
Τα σκάφη όλων των κατηγοριών καβαντζάρισαν 
γρήγορα τη σημαδούρα και βιράρισαν τα μπαλό-
νια τους, κατευθυνόμενα προς το νότιο μέρος της 
νήσου Βάλαξα.

Ορτσάροντας κατόπιν προς τη Σκόπελο, τα σκάφη 
βιράρισαν τους φλόκους ταξιδεύοντας πλέον πλα-
γιοδρομία, και περνώντας από τα Ρίνια Σκύρου 
αποχαιρέτησαν οριστικά το νησί, ταξιδεύοντας 
στην ανοιχτή θάλασσα.

Σύντομα, το κύμα και η ένταση του ανέμου 
δυνάμωσαν, καθιστώντας τις συνθήκες ακόμη 
πιο απαιτητικές για όλους τους συμμετέχοντες, 
παράλληλα όμως μειώθηκε ο χρόνος που 
απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του σκέλους, 
και πολύ σύντομα τα πρώτα σκάφη πέρναγαν τη 
γραμμή του τερματισμού, μπροστά από το λιμάνι 
της Σκοπέλου. Νικητές τα ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ 
(IRC), ARISTOTELIS – MIKEL CAFE (ORCi) και 
BANDIT (ORC Club).

Αν και οι νικητές των πρώτων θέσεων των κα-
τηγοριών είχαν μάλλον κριθεί, η ιστιοδρομία της 
έκτης και τελευταίας ημέρας των αγώνων ήταν 
καθοριστική για τις επόμενες θέσεις του πίνακα 

των αποτελεσμάτων. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε 
για την παράκτια ιστιοδρομία των ORC club μπρο-
στά από το λιμάνι της Σκοπέλου, με διέλευση από 
τα νησάκια Άη Γιώργης και Μικρό και τερματισμό 
στο λιμάνι.

Η ένταση του ανέμου κυμαινόταν από 10 έως 12 
κόμβους, προσφέροντας ακόμη μία φορά ιδανικές 
συνθήκες στον στόλο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των σκαφών ήταν εμφανής και τα πληρώματα 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την κάλυψη 
των τελευταίων μιλίων της ρεγκάτας.

Σύντομα, τα πρώτα σκάφη πλησίασαν τα δύο 
νησιά, κατόπιν πόδισαν και αφού άφησαν τα 
νησιά αριστερά βιράρισαν τα μπαλόνια τους και 
κατευθύνθηκαν προς τη γραμμή του τερματισμού.

Τα IRC και ORCi, είχαν προγραμματισμένη μία 
κούρσα όρτσα/πρύμα. Εκκίνησαν πρώτα τα IRC 
και αμέσως μετά τα ORCi. Ο στίβος στήθηκε νότια 
της Αλόνησου σε εξαιρετικές συνθήκες, με χαμη-
λό κυματισμό και σταθερό μέτριο άνεμο, δίνοντας 
τη δυνατότητα στα πληρώματα να επιδείξουν την 
τακτική και τις ικανότητες χειρισμού τους. Νικητές 
τα ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ (IRC), ARISTOTELIS 
– MIKEL CAFE (ORCi) και IPSIPILI-AEGEAS 
YACHTING (ORC Club).

Ως επισφράγισμα της Aegean Regatta 2013, ακο-
λούθησε μια λαμπρή τελετή απονομής! Σε συν-
δυασμό με την εγκάρδια φιλοξενία των κατοίκων 
της Σκόπελου, το νησί αποτέλεσε έναν ιδανικό 
σταθμό τερματισμού της φετινής Regattaς. H 13η 
Αegean Regatta στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, 
προσελκύοντας αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων, 
με έντονο το αίσθημα του ευ αγωνίζεσθαι.

Οι ιδανικές καιρικές συνθήκες, συνέβαλαν στο να 
πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ιστιο-
δρομίες, και να προσφέρουν σε αγωνιζόμενους 
και θεατές όμορφο θέαμα και συναγωνισμό.

IRC: ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ, JINETERA, BAXIMUS

ORCi: GRANMA X, ARISTOTELIS – MIKEL 
CAFE, ERYTOS II – COSMOTE

ORC Club: IPSIPILI-AEGEAS YACHTING, TE 
DEUM, BANDIT
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Μιχάλης Μελισσίδης
Φωτογραφίες: Νίκος Ζάγκας

Κύπελλο Βόρειου Αιγαίου
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ…
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια…. δώδεκα ολό-
κληρα χρόνια έπρεπε να περάσουν, μέχρι 
να βρεθεί η άκρη του νήματος, απ’ εκείνο 
το σημείο που κόπηκε άδοξα, η πορεία ενός 
θεσμού στην ανοικτή θάλασσα.

Το πάζλ άρχισε να φανερώνει την εικόνα του 
και τα τελευταία κομμάτια αναζητήθηκαν στον 
τόπο, ή μάλλον στους τόπους που έγραψε 
ιστορία από το 1979.

Η σκέψη της Οργανωτικής Επιτροπής να 
ενώσει τη Σκόπελο με το Πόρτο Καρράς φα-
νερώνει τη διαχρονική αξία δύο λιμανιών που 
υπηρέτησαν πιστά τη διοργάνωση, κι έτσι όταν 
το πρώτο σκάφος αρμένισε στον Τορωναίο 
έχοντας πλώρη τους σκούρους όγκους Meliton 
και Sithonia, λίγο πριν ξημερώσει η 26η 
Αυγούστου, ίσως κάποιοι συγκινήθηκαν, ίσως 
ξαναέφεραν στον νου τους κάτι από τα παλιά, 
ίσως την ηρεμία που μετέδιδε το ίδιο το μέρος, 
τεράστιο μα συνάμα και τόσο 'ήσυχο', σαν απά-
νεμο λιμάνι ύστερα από 12 χρόνια εκνευριστι-
κής ατέρμονης αναζήτησης και προσμονής.

Όταν το επόμενο πρωινό αφίχθηκε και το τε-
λευταίο σκάφος, η πρώτη φωτογραφία ήταν του 
λιμανιού με τα 36 σκάφη το ένα δίπλα στο άλλο, 
με τους τουρίστες να αντιλαμβάνονται ότι κάτι 
άλλαξε από το προηγούμενο βράδυ που έκαναν 
τη βόλτα τους στον ντόκο και με τους ιστιοπλό-
ους να αναγνωρίζουν ένα από τα πιο αγαπημέ-
να τους σημεία συνάντησης …«ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕ»…

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Τα ORCi με τον πολυπληθέστερο στόλο, τα IRC, 
και τα ORC Club ήταν οι βασικές κατηγορίες, με 
το επαμειβόμενο "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" να 

κάνει την επανεμφάνισή του στη βιτρίνα των 
κυπέλλων – δώδεκα χρόνια το είχε στην Τουρ-
κία η Νάζλι Ιμρέ (σήμερα αντιπρόεδρος της 
ISAF), κυβερνήτρια του IDEFIX από το 2001 – 
και να περιμένει τον επόμενο νικητή των ORCi.

To ELLINIX X νικητής προηγούμενων διορ-
γανώσεων ξεκίνησε και πάλι εντυπωσιακά 
με τον Στέργιο Λεονταρίδη πάντα στο τιμόνι 
και με θέσεις 1,3 στις δύο πρώτες κούρσες 
έδωσε την εντύπωση ότι και φέτος θα είναι η 
χρονιά του. Κοντά του, συμπλέοντας σχεδόν, 
το ARISTOFANI R με τον Νίκο Σινούρη και 
τον Σίμο Καμπουρίδη, έκανε τις κούρσες πιο 
ανταγωνιστικές.

Όμως οι 'Ασσοι' είχαν και αυτοί τους 470άρη-
δες, στη μάχη τριών σκαφών που μετά την 
αφαίρεση της κούρσας, έδειξαν ότι βρήκαν τα 
πατήματά τους, γνώστες άλλωστε των νερών 
του Τορωναίου κόλπου.

Η 5η κούρσα ήταν η καθοριστική και για τα τρία 
πληρώματα. ELLINIX X και ARISTOFANI R είχαν 
την άσχημη μέρα τους, και το ACES κρατήθηκε 
ψηλά (2ο) και έτσι στην 6η και τελευταία ιστιο-
δρομία η κατάταξη φανέρωσε και τον νικητή με 
την ίδια σειρά.

Ο Μάρκος Χατζηκυριακάκης μαζί με τον Πα-

ναγιώτη Μάντη κράτησαν το βαρύτιμο έπαθλο 
που είχε αθλοθετήσει η οικογένεια Βουράκη 
στα χέρια τους και βρήκαν χώρο να γράψουν 
"ACES 2013", συνεχίζοντας τις μικρές μπρού-
τζινες επιγραφές που τοποθετούνται στη βάση 
του από το 1988.

Στην 2η κατηγορία των ORCi, η διαφορά του 
1ου GRANMA X (Χριστόφορος Πριτσούλης), 
με το 2ο BLUELINE (Γιώργος Δρακόπουλος) 
κρίθηκε στις πρωτιές και στα πλασαρίσματα, 
αλλά μια πιο προσωπική ματιά μας παραπέ-
μπει στη διαφορά (1-4) του offshore αγώνα, 
κούρσα που δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τα 
πληρώματα.

IRC 

Το "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" στο ACES, αλλά το 
"ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’" στο JINETERA. Το επαμει-
βόμενο του Σταύρου Κωνσταντινίδη (από το 
1993) μπορεί να μη το κράτησαν βασιλικά 
χέρια, αλλά ιστιοπλοϊκά με μπόλικη αλμύρα και 
τεχνογνωσία σίγουρα ναι. Ο Θάνος Ανδρό-
νικος, ο οποίος διεκδικεί και το βραβείο 'ευ 
αγωνίζεσθαι' του ΠΣΑΣ, δεν έχασε την επαφή 
του με τη δυάδα κορυφής και παρά το γεγονός 
ότι ο Γιώργος Αυγερινός με το ΑΝΑΤΕΛΟΥΣΑ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ είχε 3 πρωτιές στις 6 κούρσες δεν 
κατάφερε να βγει μπροστά του. Τρίτο το σκά-
φος ΟΞΥΓΟΝΟΝ με τον Λάζαρο Τσαλίκη στο 
τιμόνι και την πρωτιά στην τελευταία κούρσα με 
διαφορά δυο δευτερολέπτων από το δεύτερο.

ORC Club

Δεν είναι έκπληξη όταν το 'μικρό’ σκαφάκι 
"DE MAR A MAR" κερδίζει αγώνες, γιατί 
πολύ απλά έχει τον ‘μεγάλο’ Νότη Μπατσή 
στο τιμόνι. Εκτός από τον offshore, ο σπουδαί-
ος ιστιοπλόος με το συνεπές πλήρωμα του, 
αρμένισαν καλά από ‘θάλασσα σε θάλασσα’ και 
από ‘όρτσα σε πρύμα’, συγκεντρώνοντας 3,5 
βαθμούς περισσότερους από το TE DEUM που 
είχε έναν παλαιό πανελληνιονίκη των 470 στο 
τιμόνι τον Μπάμπη Ψωμιάδη.

Τα αποτελέσματα:  
από το site www.northaegeancup.gr
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παρουσίαση

Λ Ο Γ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Σ

"Το κύμα"
Ακούω το κύμα και ριγώ πως σιγοψιθυρίζει

στην πέτρα την ανάλαφρη την καλοσμιλεμένη
και τ’ αεράκι το γλυκό σιμά κρυφανασαίνει

στο κάλεσμα του γαλανού της θάλασσας και τ’ ουρανού.

Ο Βασιλιάς βασίλεψε και ο βράχος κοκκινίζει
ο γκιώνης πέρα στο βουνό τραγούδι πάλι αρχίζει
και η βαρκούλα η ταπεινή με τον ψαρά αλαργεύει
στην αγκαλιά του πέλαγου καλή ψαριά γυρεύει.

Βλέπω το κύμα το ξανθό που σπεύδει στ’ ακρογιάλι
στης θάλασσας της μάγισσας καλώντας την αγκάλη

ακούω το κύμα και ριγώ του Ζέφυρου καμάρι
που ’χει φτωχή καρδούλα μου του κόσμου όλη τη χάρη.

Λ Ο Γ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ

"Η νύχτα"
Ο Ήλιος ξαναφόρεσε το πορφυρό στεφάνι

στης θάλασσας βυθίζεται το δροσερό κλινάρι
φεγγαρογέννητη νυχτιά ασήμωσε το δείλι

κι η πούλια η τρεμοφώτιστη λυπητερό καντήλι

Το ύστερο της μέρας φως έσβησε και εχάθη
και το κρινάκι της αυγής έπεσε και μαράθη

στο κάλεσμα του φεγγαριού ανασαλεύει η πλάση
στήνει σε κάμπους και βουνά ανείπωτο γιορτάσι.

Με τη δροσιά τ’ απόβραδου της θάλασσας αλμύρα
κίνησαν με το λιόγερμα του κόσμου όλα τα μύρα

με την πνοή του Ζέφυρου στου φεγγαριού το τάσι
δοκίμασα με το αφρό γλυκόπικρο κεράσι.

Ο Δημήτρης Ανδρέϊκος εκτός από την ενασχόληση με την ιστιοπλοΐα ως αθλητής του 
Ν.Ο.Βουλιαγμένης, αλλά και των άλλων εξωσχολικών ενασχολήσεών του, επέτυχε 6ος μεταξύ 75 
μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρότυπο Πειραϊκό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών και 
έλαβε τον 3ο έπαινο στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό, με την ποιητική τριλογία 
του "Πικρά και Θαλασσινά".

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η  Τ Ρ Ι Λ Ο Γ Ι Α

"Πικρά και Θαλασσινά"
του Δημήτρη Ανδρέϊκου

Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Σ

"Το πικροθάλασσα"
Σαν πίστεψα στα λόγια σου με τέχνη που ’χες πει

κι αν στόλισες τα χείλη μου με δροσερό φιλί
η χαρά μου χάθηκε μεσ’ τα νερά τα μαύρα

μου στέρησες την πρωϊνή θαλασσινή σου αύρα.

Μεσ’ τη ματιά μου έστρεψες το παγερό σου βλέμμα
και με ταξίδεψες γοργά απ’ τη ζωή στο τέρμα

θάλασσα, πικροθάλασσα με τάματα πλανεύεις
τους νιούς που σε πιστεύουνε, τους κλείνεις, τους μαγεύεις.

Τώρα πικρά βασίλεψαν τα δόλια μου τα μάτια
και η καρδιά μου χώρισε κι έγινε δυο κομμάτια

στα χέρια μου κι αν δάκρυσες μ’ αλμύρα περισσή
σαν πίστεψα στα λόγια σου με τέχνη που ’χες πει.
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Τα 50 χρόνια Ράλλυ Αιγαίου γιορτάστηκαν 
με τον καλύτερο τρόπο και όπως τους άρμοζε: 
Στη θάλασσα του Αιγαίου, με ισχυρό μελτέμι 
και την παρουσία της αφρόκρεμας των ιστι-
οπλόων ανοικτής θαλάσσης, από όλη την 
Ελλάδα.

Με τη συγκέντρωση των κυβερνητών που συμμετείχαν στο 50o Ράλλυ 
Αιγαίου και την υποδοχή των πληρωμάτων, άνοιξε η αυλαία του 
επετειακής διοργάνωσης. Η συγκέντρωση των κυβερνητών εφέτος 
έγινε πάνω στο ιστορικό Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, συμβολικά, αφού 
το πλοίο αυτό πρωτοστάτησε καταλυτικά στην απελευθέρωση του 
Αιγαίου. Το Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ βρίσκεται πλέον στη μαρίνα Φλοίσβου 
και έχει μετατραπεί σε πλωτό μουσείο, ανοικτό για το κοινό. Οι 46 κυ-
βερνήτες άκουσαν με μεγάλη προσοχή τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις 
που αφορούσαν στις οδηγίες πλου, που εκδίδονται πάντα πριν τους 
αγώνες από τον διοργανωτή όμιλο, καθώς και για τον ελλιμενισμό των 

σκαφών τους στα νησιά.

Τις προηγούμενες ημέρες στις περισσότερες μαρίνες της Αττικής 
επικρατούσε ένας οργασμός. Ένας τόσο μεγάλος αγώνας σε απαιτη-
τικές συνθήκες χρειάζεται σωστή και μακρά προετοιμασία. Ήδη όλη 
την εβδομάδα πολλά σκάφη προπονούνταν στον Σαρωνικό, εμπλου-
τίζοντας με τα πανιά τους το καλοκαιρινό σκηνικό που πλαισιώνει τις 
ακτές της Αττικής. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί τι σημαίνει 
για ένα πλήρωμα και κυρίως για έναν κυβερνήτη η συμμετοχή στο 
Ράλλυ Αιγαίου. Το δέος του αρχιπελάγους, το μελτέμι, η ιστορία. Αλλά 
και οι φήμες, οι ιστορίες που ακούγονται από τους παλιότερους για 
τις απίστευτες συνθήκες που αντιμετώπισαν στο Αιγαίο. Με αυτές τις 
συνθήκες, νέοι και παλιοί ιστιοπλόοι προετοιμάστηκαν για μία ακόμη 
ιστιοπλοϊκή περιπέτεια.

Η πρώτη ιστιοδρομία ξεκίνησε την Παρασκευή 19 Ιουλίου, στις 
18.00 από τον όρμο Φαλήρου, με διαδρομή Φάληρο – Σύρος (Φοίνι-
κας), συνολικής απόστασης 83 ναυτικών μιλίων περίπου. 

Στον μόλο του ΠΟΙΑΘ στο Μικρολίμανο ήταν ήδη στημένο το περίπτε-
ρο του χορηγού, που μοίραζε παγωτά ΕΒΓΑ στους ιστιοπλόους, κα-

παρουσίαση
Κείμενα: Μάνος Ν. Ρούδας
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θώς και το περίπτερο των ΕΛΤΑ, που φιλοξενούσε τις συλλεκτικές 
σειρές γραμματοσήμων ειδικής έκδοσης για το Ράλλυ Αιγαίου. 

Τον κανονιοβολισμό που σηματοδότησε την εκκίνηση έδωσε η 
υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναγνωρίζοντας με αυτό 
τον τρόπο τη συμβολή του Ράλλυ Αιγαίου στον θαλάσσιο Τουρισμό 
και ναυταθλητισμό. Την υπουργό συνόδευσε πάνω στην κανονιοφό-
ρο, προκειμένου να δώσει την εκκίνηση, ο ίδιος ο αρχηγός ΓΕΝ, Ε. 
Αποστολάκης.

Τα σκάφη ξεκίνησαν στην ώρα τους, με αρκετό αέρα, που τα βοήθησε 
να ελιχθούν μπροστά στα μάτια των θεατών που εντυπωσιασμένοι 
παρακολουθούσαν τους λεπτούς χειρισμούς και έζησαν την ένταση 
της εκκίνησης. Τόσο από τα σκάφη θεατών, όσο και από τη στεριά, 
όσοι παρακολούθησαν την έναρξη της επετειακής διοργάνωσης, 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα θέαμα μοναδικό. Τα σκάφη 
ξεκίνησαν με ανέμους εντάσεως 5 μποφόρ, παρέκαμψαν δύο σημεία 
στροφής, πολύ κοντά στη στεριά τα οποία ήταν ορατά από τους θεατές 
στο Μικρολίμανο και μετά έβαλαν πλώρη για τη Σύρο. 

Στη διαδρομή από το Φάληρο προς τη Σύρο, τα σκάφη έπρεπε να 
αφήσουν τη βραχονησίδα Σεριφοπούλα αριστερά, ώστε η απόσταση 
να μεγαλώσει και να περιλαμβάνει διαδρομή στα όρτσα. 

Στη διαδρομή, ο στόλος συνάντησε τις συνθήκες που περίμενε, αρχικά 
5 μποφόρ, έπειτα 6, ενώ στο τέλος της ιστιοδρομίας, στον κόλπο του 
Φοίνικα, μία μικρή εξασθένηση δεν αποτέλεσε εμπόδιο για γρήγορους 
τερματισμούς. Η ιστιοδρομία ήταν γενικά "στρωτή" χωρίς δραματι-
κές αλλαγές και εκπλήξεις κατά γενική ομολογία. Ο καιρός είναι ο 
καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει ακόμα και τον πιο 
προσεκτικό σχεδιασμό, την πιο έξυπνη τακτική.

Πρώτο σκάφος που μπήκε στο λιμάνι ήταν το OPTIMUM3 - ASPIDA, 
έχοντας διανύσει τα 80 ναυτικά μίλια της διαδρομής σε λιγότερο από 
8 ώρες, δηλαδή με μέση ωριαία ταχύτητα άνω των 10 κόμβων.

Χαρακτηριστικό ήταν ότι παρά το προχωρημένο της ώρας (το σκάφος 
τερμάτισε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα), κόσμος ήταν συγκεντρω-
μένος στο λιμάνι και επευφημούσε την επιστροφή του Ράλλυ Αιγαίου 
στον πρώτο του σταθμό, 50 χρόνια μετά!

Τα υπόλοιπα σκάφη του στόλου δεν άργησαν να φανούν στον ορίζο-
ντα. Το κλιμάκιο της Επιτροπής Αγώνος που περίμενε στην άκρη του 
μόλου, έδινε τους τερματισμούς στο ένα σκάφος μετά το άλλο. 

Οι Συριανοί υποδέχονταν τα πληρώματα με τη γνωστή φιλοξενία που 
τους χαρακτηρίζει, ενώ είχαν σχεδιάσει πλήθος εκδηλώσεων, κάθε 
μέρα, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί που τα σκάφη αναχώρησαν για την 
Πάτμο. 

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής ημέρας του 50ού Ράλλυ 
Αιγαίου, για τη διαδρομή Φάληρο - Σύρος, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κατηγορία ORCi 
1. OPTIMUM 3 – ASPIDA, ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΟΣ / ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ 
2. ARISTOFANI – ENEOS, ΝΙΚΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ / ΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 
3. SERENDIPITY, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

Κατηγορία IRC 

1. DRAGON, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ 
2. URSUS MINOR, ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 
3. iSAIL, ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗΣ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

Κατηγορία ORC Club 
1. AFRODITI-SOLARIS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ 
2. SOROCOS, ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ / ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ / ΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ  
3. KORMORANOS II, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ
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Το πολύ υψηλό επίπεδο συναγωνισμού του κορυφαίου αγώνα ανοι-
κτής θαλάσσης της χώρας μας αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά, με 
τους τερματισμούς των αγωνιστικών σκαφών να είναι με την ίδια έντα-
ση όπως η εκκίνηση. Οι διορθωμένοι χρόνοι με βάση τους οποίους 
βαθμολογούνται τα σκάφη, στην κατηγορία ORCi εμφάνισαν διαφορά 
μεταξύ πρώτου και δεύτερου σκάφους 8 λεπτά, ενώ για το δεύτερο 
με το τρίτο, ακόμα μικρότερη, μόλις 2 λεπτά! Στην 4η και 5η θέση η 
διαφορά κρίθηκε στα δευτερόλεπτα!

Το Σάββατο τα πληρώματα άδραξαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, 
αλλά και να προετοιμάσουν τα σκάφη για την επόμενη ιστιοδρομία, 
από τη Σύρο στην Πάτμο, μήκους περίπου 80 ναυτικών μιλίων. 

Το βράδυ ο σύλλογος επαγγελματιών Φοίνικα, οργάνωσε ένα παρα-
δοσιακό γλέντι για τους ιστιοπλόους, ακριβώς μπροστά στα σκάφη 
τους, με παραδοσιακή μουσική και χορό και φυσικά, τοπική, σπιτική 
κουζίνα. Η ευγενική αυτή χειρονομία εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους 
ιστιοπλόους και τους διοργανωτές οι οποίοι έμειναν μέχρι αργά για να 
απολαύσουν τη φιλοξενία. 

Την Κυριακή το βράδυ έγινε η τοπική τελετή απονομής για τους 
νικητές του πρώτου σκέλους. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα στο 
παλαιό διατηρητέο δημαρχείο, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά 
του Φοίνικα σε μία φανταστική τοποθεσία της Ποσειδωνίας. Ακο-
λούθησε μουσικοχορευτική βραδιά με φαγητό και ποτό και διανομή 
παγωτών ΕΒΓΑ από τον χορηγό, ενώ τις εντυπώσεις κέρδισε επίσης 
και το περίπτερο των ΕΛΤΑ που διέθεσε γραμματόσημα, φακέλους 
και καρτ-ποστάλ με θέμα το 50ό Ράλλυ Αιγαίου, την πρώτη ημέρα 
κυκλοφορίας τους! Οι ιστιοπλόοι δεν έχασαν την ευκαιρία να εκμεταλ-
λευτούν τη φιλοτελική αξία των ταχυδρομικών προϊόντων.

Με τον άνεμο να μαίνεται τα σκάφη έλυσαν το πρωί της Δευτέρας 22 
Ιουλίου στις 10.00 από το ασφαλές καταφύγιο στον Φοίνικα Σύρου, 

για τη δεύτερη ιστιοδρομία, Σύρος – Πάτμος, μήκους 87 ναυτικών 
μιλίων. Η πρόγνωση του καιρού ήταν σαφής: Τα σκάφη θα ξεκινούσαν 
με 8 μποφόρ από τη Σύρο, ενώ κάτω από τη Μύκονο περίμενε τον 
στόλο ένα 9άρι, το οποίο θα έπρεπε να προσέξουν ιδιαίτερα οι ιστιο-
πλόοι. Ο τερματισμός στη Σκάλα της Πάτμου προβλεπόταν να γίνει με 
συνθήκες πάλι 8 μποφόρ. 

Η Επιτροπή Αγώνος έστησε την εκκίνηση έξω από τον όρμο, ώστε 
τα σκάφη να πάρουν εκκίνηση όρτσα, να παρακάμψουν ένα σημείο 
στροφής και ένα spreader mark και μετά να ποδίσουν για να βάλουν 
πορεία για την Πάτμο. Πράγματι, η εκκίνηση δόθηκε στην ώρα της με 
τον άνεμο να ξεπερνάει τα 6 μποφόρ, με έντονες ριπές ανέμου και 
αλλαγές στη διεύθυνση και την ένταση, λόγω της μορφολογίας της 
περιοχής. Η ένταση στην εκκίνηση ήταν έκδηλη, αλλά όλοι πέρασαν 
τη γραμμή χωρίς απρόοπτα. Οι επόμενες μάχες εκδηλώθηκαν στη 
σημαδούρα Μ1, το πρώτο σημείο στροφής, όπου όλοι προσπάθησαν 
να βελτιώσουν τη θέση τους, αφού εκεί είχαν την ευκαιρία να διορθώ-
σουν ή να υπερασπιστούν την τακτική που ακολούθησαν στην εκκίνη-
ση. Από το σημείο στροφής μέχρι το spreader mark, τα σκάφη μπήκαν 
στη σειρά, καβατζάροντας τη δεύτερη σημαδούρα το ένα μετά το άλλο. 
Η πλεύση στη συνέχεια ήταν ανοικτή για περίπου ένα μίλι, αλλά μόνο 
το ARISTOFANI - ENEOS αποφάσισε να βιράρει το μπαλόνι. Μετά 
τον κάβο, η πλεύση ήταν πλαγιοδρομία. Γρήγορη πλεύση που απαιτεί 
συγκέντρωση και «δουλειά» στο τιμόνι, αλλά και συνεχές τριμάρισμα 
των πανιών ώστε το σκάφος να τρέχει στη μέγιστη ταχύτητα. 

Τελικά, ο καιρός επιβεβαίωσε την πρόγνωση και επιφύλαξε μία επει-
σοδιακή ιστιοδρομία για τους ιστιοπλόους του 50ού Ράλλυ Αιγαίου. 
Όπως είχαν προειδοποιήσει τα δελτία καιρού, ο άνεμος ξεπερνούσε τα 
7 μποφόρ στη Σύρο, ενώ αργότερα έφτασε τα 8 και κατά τόπους τα 9. 
Οι ιστιοπλόοι που λαμβάνουν μέρος στο Ράλλυ Αιγαίου όμως έχουν 
την απαραίτητη ναυτοσύνη και εμπειρία για να αντιμετωπίζουν τέτοιες 
καταστάσεις. Το Αιγαίο με μελτέμι δεν είναι για τον καθένα. 
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Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο σκάφος μπήκε στο λιμάνι στις 
17.40 περίπου, έχοντας ταξιδέψει λιγότερο από 8 ώρες για τα 87 
ναυτικά μίλια της διαδρομής και έχοντας επιτύχει μέγιστη ταχύτητα 
σχεδόν 30 κόμβων!

Δεν έλειψαν ωστόσο και οι 'αβαρίες', οι ζημιές δηλαδή στον εξοπλι-
σμό. Ήταν αναμενόμενο και έτσι αντιμετωπίστηκε. Η εμπειρία των 
κυβερνητών έλαμψε στον τρόπο που αντιμετώπισαν τα απρόβλεπτα. 
Τελικά, όλα τα σκάφη κατέπλευσαν σε ασφαλή λιμάνια χωρίς κανένα 
πρόβλημα, πέραν μικρών ζημιών στον εξοπλισμό. 

Τα αποτελέσματα των κατηγοριών ήταν:

ORCi 
1. OPTIMUM 3 – ASPIDA, ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΟΣ / ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ 
2. SERENDIPITY, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
3. PHOEBUS COSTEAS GEITONAS ALUMNI, ΦΑΙΔΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ

IRC 
1. APIDALOS NAFS, ΑΛΙΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ 
2. AFROESSA, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ 
3. DRAGON, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ

ORC Club 
1. SOROCOS, ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ / ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ / ΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ 
2. AFRODITI-SOLARIS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ 
3. ALKYON, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΝΔΡΑΣ

Το επόμενο βράδυ, ο Δήμος Πάτμου επεφύλαξε μία ευχάριστη έκ-
πληξη στους αγωνιζόμενους. Είχε διοργανώσει μουσικοχορευτική 

βραδιά με τοπική κουζίνα, η οποία είχε μεγάλη ζωντάνια και κέφι. Η 
μουσική κράτησε το κέφι ψηλά μέχρι αργά, ενώ ο χορός δεν σταμάτη-
σε λεπτό. Ξένοι τουρίστες μάλιστα που βρίσκονταν στο νησί, εντυ-
πωσιάστηκαν από την ελληνική φιλοξενία και το παραδοσιακό γλέντι, 
ενώ άκουγαν εκστασιασμένοι τις ιστορίες των ιστιοπλόων που μόλις 
λίγες ώρες πριν μάχονταν με τα κύματα του Αιγαίου.

Με τις καιρικές συνθήκες στο Αιγαίο να είναι ιδανικές για ιστιοπλοΐα, 
τα σκάφη του στόλου πήραν εκκίνηση στις 10.00 της Τετάρτης 24 
Ιουλίου το πρωί από τη Σκάλα Πάτμου. Προορισμός τους το Μεγάλο 
Κουφονήσι, 63 ναυτικά μίλια μακριά. Τα σκάφη ξεκίνησαν όρτσα μέσα 
στον κόλπο, ταξιδεύοντας περίπου ένα μίλι μέχρι το πρώτο σημείο 
στροφής και από εκεί γύρισαν πρύμα κατεβαίνοντας μέχρι το νότιο 
άκρο της Πάτμου. Μετά η πλεύση ήταν πιο κλειστή κι έτσι τα μπαλόνια 
κατέβηκαν, αλλά τα σκάφη ταξίδευαν πολύ γρήγορα. Ο καιρός ήταν 
βόρειος-βορειοδυτικός με ένταση που κυμαινόταν στους 20 κόμβους 
και ενίοτε έφτανε τους 25. 

Η ένταση του ανέμου παρέμενε στα 6 μποφόρ, μέχρι που σε κάποιο 
σημείο στο Ικάριο Πέλαγος, ο καιρός εξασθένησε σημαντικά και γύρι-
σε όρτσα. Αυτό ανάγκασε τα πρώτα σκάφη τουλάχιστον να αλλάξουν 
πορεία και να κάνουν αλλαγή πλωριού πανιού. Εκεί χάθηκε αρκετός 
χρόνος μέχρι ο καιρός να ξαναστρώσει και να συνεχιστεί η κούρσα σε 
γρήγορους ρυθμούς. Τελικά, τα σκάφη τερμάτισαν νωρίς στο Κουφο-
νήσι, έχοντας αγωνία για τα αποτελέσματα. Το Ράλλυ Αιγαίου είναι 
ένας αγώνας αντοχής και στρατηγικής. Οι ιστιοδρομίες είναι μεγάλες 
και περιλαμβάνουν πάντα σημεία που χρήζουν προσοχής, όσον αφορά 
στην τακτική. Γενικά η ιστιοπλοΐα είναι ένα άθλημα που χρειάζεται μυα-
λό, ναυτοσύνη και ψυχική αντοχή, περισσότερο από ότι μυϊκή δύναμη, 
όσο κι αν αυτό φαντάζει ξένο, βλέποντας τους ιστιοπλόους του Ράλλυ 
Αιγαίου να μάχονται τα μποφόρ του πελάγους. Και όμως, η εκκίνηση 
που θα κάνει κάθε σκάφος, η διαδρομή που θα ακολουθήσει, η χρήση 
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των κατάλληλων πανιών, η γωνία πλεύσης, τα περάσματα κοντά ή 
μακριά από τα νησιά, καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου του αγώνα είναι ότι για μία 
ακόμα φορά, οι τερματισμοί σε διορθωμένο χρόνο είχαν σε πολλές 
περιπτώσεις χρονική διαφορά δευτερολέπτων, κρίνοντας τη θέση 
στην ιστιοδρομία και τους τόσο πολύτιμους βαθμούς για τη γενική 
κατάταξη.

Τα αποτελέσματα μετά την τρίτη ιστιοδρομία διαμορφώθη-
καν ως εξής:

ORCi 
1. OPTIMUM 3 - ASPIDA, ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΟΣ / ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ 
2. BLUE LINE, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
3. ARISTOFANI - ENEOS, ΝΙΚΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ / ΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

IRC 

1. DRAGON, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ 
2. URSUS MINOR, ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 
3. iSAIL, ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗΣ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

ORC Club 
1. SOROCOS, ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ / ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ / ΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ 
2. ALTER EGO, ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΝΑΣ 
3. KORMORANOS II, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ

Στην κατηγορία ORCi, το πρώτο με το δεύτερο σκάφος , μετά από 
ταξίδεμα μίας ημέρας, τερμάτισαν με διαφορά μόλις 9 δευτερολέπτων, 
ενώ το δεύτερο με το τρίτο σκάφος είχαν διαφορά ενός λεπτού.

Στη γενική κατάταξη των ORCi τη διαφορά έκανε το σκάφος BLUE 
LINE από την Καλαμάτα που βγήκε δεύτερο στην ιστιοδρομία και ανέ-
βηκε στην 5η θέση της γενικής, ενώ οι ισοβαθμίες ήταν πολλές και σε 
όλες τις κατηγορίες. Το πρώτο και το δεύτερο σκάφος, OPTIMUM 3 
– ASPIDA και SERENDIPITY έχτισαν μία ασφαλή διαφορά 6 βαθμών 
από τα επόμενα σκάφη, ενώ μετά οι διαφορές στους βαθμούς ήταν 
μικρές και ανατρέπονταν εύκολα. Στην κατηγορία IRC, δεύτερο με τρίτο 
και τέταρτο με πέμπτο σκάφος ισοβαθμούσαν. Στη γενική κατάταξη 
των ORC Club, το σκάφος SOROCOS του Πολεμικού Ναυτικού είχε 
διαφορά 6 βαθμών από το δεύτερο σκάφος, ενώ από εκεί και κάτω οι 
διαφορές ήταν μικρές. 

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου ήταν η μέρα της παράκτιας ιστιοδρο-
μίας του Κουφονησίου. Το νέο είχε ήδη διαδοθεί στους ντόπιους 
και τους τουρίστες και κόσμος είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στην 
περιοχή του λιμανιού για να παρακολουθήσει τα σκάφη να λύνουν και 
να παίρνουν εκκίνηση στον θαλάσσιο χώρο μπροστά στον οικισμό. 
Ένα μοναδικό θέαμα σε μία μοναδική περιοχή μεταξύ Κουφονησίου, 
Νάξου και Κέρου. 

Ο καιρός ήταν βοριάς 6 μποφόρ με μία μικρή ενίσχυση κατά το μεση-
μέρι, γεγονός που διευκόλυνε τη διεξαγωγή μίας γρήγορης και θεαμα-
τικής κούρσας. Τα σκάφη έπλευσαν γύρω από το Μεγάλο Κουφονήσι, 
με πρώτο σημείο στροφής βόρεια κοντά στη Ναξο, μετά ανατολικότερα 
στη βραχονησίδα Κοπριά, μετά ένα σημείο στροφής κοντά στην Κέρο 
και τερματισμός για τα σκάφη της κατηγορίας ORC Club πάλι μπροστά 
στο λιμάνι. Η ιστιοδρομία αυτή ήταν μήκους 14 ναυτικών μιλίων, ενώ 
τα υπόλοιπα σκάφη επανέλαβαν το τελευταίο σκέλος ώστε η διαδρομή 
να γίνει 25 ναυτικά μίλια. Έτσι τα σκάφη τερμάτιζαν σχεδόν ταυτόχρο-
να, προσφέροντας ένα όμορφο θέαμα.

Ο Κώστας Μάνθος αφίχθη την προηγούμενη ημέρα για να ενισχύσει 
το dream-team του Πολεμικού Ναυτικού και δεν μπορούσε να κρύψει 
τον ενθουσιασμό του που θα ένωνε τις δυνάμεις του με το πλήρωμα 
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www.aegeanrally.gr

/aegeanrally

@aegean_rally

 ΧΟΡΗΓΟΣ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ WEB-MEDIA ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 



29Iστιοπλοϊκός Kόσμος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

HELLENIC OFFSHORE
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION
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για να διεκδικήσουν μαζί την πρώτη θέση στην κατηγορία τους. Η 
ομάδα βρισκόταν ήδη στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας θέσεις 
στις προηγούμενες ιστιοδρομίες 2, 1, 1. 

Μετά την τελετή απονομής στον μόλο, μπροστά στα σκάφη, το ίδιο 
βράδυ, οι ιστιοπλόοι διασκέδασαν την τελευταία νύχτα παραμονής 
τους στο Κουφονήσι. Οι ντόπιοι είχαν ετοιμάσει μία πολύ όμορφη 
γιορτή με σπιτικό φαγητό, ποτό και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Δό-
θηκαν τα κύπελλα στους πρώτους νικητές της ιστιοδρομίας Πάτμος – 
Σύρος και της τοπικής ιστιοδρομίας στο Κουφονήσι και οι συζητήσεις 
στρέφονταν γύρω από τα αποτελέσματα, αλλά και την επόμενη ημέρα. 

Το Σάββατο 27 Ιουλίου ξεκίνησε η τελευταία ιστιοδρομία με ανέμους 
εντάσεως 6 μποφόρ, υπό το βλέμμα πολλών θεατών, λίγο έξω από 
το λιμάνι του Κουφονησίου. Τα σκάφη έφυγαν πλαγιοδρομία ενώ λίγο 
αργότερα εμφανίστηκαν στον ορίζοντα τα πρώτα μπαλόνια.

Στη συνέχεια, παραπλέοντας τη Νάξο και την Πάρο, η διεύθυνση του 
ανέμου γύρισε προς βορειότερα και τα σκάφη ταξίδεψαν πλαγιοδρο-
μία. Μετά τη νησίδα Στρογγυλό, που ήταν σημείο στροφής, η πλεύση 
προς Σούνιο ήταν όρτσα με αρκετές αλλαγές στην ένταση του ανέμου.

Το πρώτο σκάφος τερμάτισε στο Σούνιο στις 21.40, ανέλπιστα 
γρήγορα αφού η ιστιοδρομία ήταν σύντομη, αν και η μεγαλύτερη του 
φετινού Ράλλυ Αιγαίου, και ευχάριστη. 

Η επετειακή διοργάνωση των 50 χρόνων Ράλλυ Αιγαίου έκλεισε με 
τη λαμπρή τελετή απονομής στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, με την 
παρουσία πολλών επισήμων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. 
Ακολούθησε δεξίωση στον θαυμάσιο κήπο πάνω στη θάλασσα με 
μπουφέ και μουσική από την ορχήστρα του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο ΠΟΙΑΘ τίμησε και 
το Λιμενικό Σώμα στο 
πρόσωπο του αρχη- 
γού του, Αντιναυάρχου 
Δημ. Μπαντιά.

Ο αρχηγός του ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ε. Αποστολάκης με τους κυβερνήτες με 
τις μεγαλύτερες συμμετοχές στο Ράλλυ Αιγαίου: Γιάννη Γιαπαλάκη, Γιάννη 
Μαραγκουδάκη, Χαρ. Τσουρουγιάννη, Στέλιο Μπόνα και Ντίνο Μανιουδάκη.

Το Optimum 3 - Aspida, 1ος νικητής κατηγορίας ORCi.

Το DRAGON, 1ος νικητής κατηγορίας IRC.
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Το AFRODITI-SOLARIS, 2ος νικητής κατηγορίας ORC Club.

Νικητής του σκέλους και τελικά νικητής του Ράλλυ Αιγαίου 
αναδείχτηκε το σκάφος OPTIMUM 3 – ASPIDA, ενώ αναλυτικά τα 
αποτελέσματα ήταν:

ORCi  
1. OPTIMUM 3 – ASPIDA, ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΟΣ / ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ  
2. SERENDIPITY, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  
3. ARISTOFANI – ENEOS, ΝΙΚΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ / ΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

IRC  
1. DRAGON, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ  
2. APIDALOS NAFS, ΑΛΙΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ  
3. URSUS MINOR, ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 

ORC CLUB  
1. SOROCOS, ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ / ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ / ΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ  
2. AFRODITI-SOLARIS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ  
3. ALTER EGO, ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΝΑΣ 

Το ARISTOFANI-ENEOS, 3ος νικητής κατηγορίας ORCi.  

Το URSUS MINOR, 3ος νικητής κατηγορίας IRC.

Το ALTER EGO, 3ος νικητής κατηγορίας ORC Club.

Το SOROCOS, 1ος νικητής κατηγορίας ORC Club.

Το SERENDIPITY, 2ος νικητής κατηγορίας ORCi.  

Το APIDALOS NAFS, 2ος νικητής κατηγορίας IRC.
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Για την διοργάνωση του 50ού Ράλλυ Αιγαίου, 
εργάστηκε μία εξειδικευμένη ομάδα 70 
ατόμων. Ο διοργανωτής όμιλος ΠΟΙΑΘ 
ευχαριστεί προσωπικά όλους όσους συνέβαλλαν 
στην επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα.

Ο ΠΟΙΑΘ, με σκοπό να βοηθήσει την προβολή 
των συμμετεχόντων στο Ράλλυ Αιγαίου, 
θέτει στη διάθεση των ιστιοπλοϊκών ομάδων 
τα στοιχεία επικοινωνίας του 50ού Ράλλυ 
Αιγαίου. Τα στοιχεία αυτά (αποδελτίωση, 
τηλεθέαση, ακροαματικότητα, αναγνωσιμότητα, 
επισκεψιμότητα) είναι απαραίτητα στις ομάδες 
που διαθέτουν ή αναζητούν χορηγούς. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με τον ΠΟΙΑΘ. 
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διεθνή

Louis Vuitton Cup

Το μεγάλο φαβορί, η ομάδα Emirates Team 
New Zealand ήταν τελικά ο νικητής του 30ού 
επετειακού Louis Vuitton Cup με νίκη επί 
του ιταλικού Luna Rossa Challenge στην 
όγδοη και καθοριστική ιστιοδρομία. Οι Nεοζη-
λανδοί που είχαν κερδίσει ξανά το Luna Rossa 
στο προηγούμενο Louis Vuitton Cup το 2007, 
κέρδισαν και αυτή τη φορά με σκορ 7-1.

Οι δύο ομάδες δεν ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν στην αρένα 
των μονομάχων του America’s Cup. Οι δύο τους ήταν φιναλίστ και 
στο προηγούμενο Louis Vuitton Cup του 2007 ενώ ήταν αντιμέτωποι 
και στο 30ό America’s Cup Match το 2000. Όλες τις προηγούμενες 
φορές, όπως και αυτή, οι Nεοζηλανδοί επικρατούσαν και μάλιστα με 
συντριπτικό σκορ.

«Αναγνωρίζω τις προσπάθειες του Luna Rossa», είπε ο κυβερνήτης 
της Emirates Team New Zealand, ο γνωστός Dean Barker. «Είχαμε 
μία φανταστική σχέση με αυτούς τους αθλητές όλη την προηγού-
μενη χρονιά. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ. Έχουν βελτιωθεί 
πάρα πολύ και έχουν ωθήσει και εμάς να βελτιωθούμε».

Έτσι λοιπόν με αυτή τη νίκη, η Emirates Team New Zealand είναι 
και επίσημα πλέον ο διεκδικητής του 34ού America’s Cup που θα 
αγωνιστεί εναντίον του ORACLE TEAM USA στον μεγάλο τελικό του 
Σεπτεμβρίου, που θα ανοίξει την αυλαία του στις 7 Σεπτεμβρίου. Είναι 
η πέμπτη φορά στις τελευταίες έξι διοργανώσεις που οι Nεοζηλανδοί 
θα είναι διεκδικητές.

«Για να διεκδικήσεις το America’s Cup πρέπει πρώτα να έχεις 
κατακτήσει το Louis Vuitton Cup», είπε ο κυβερνήτης της Emirates 
Team New Zealand, Dean Barker. «Εμείς έχουμε έρθει εδώ για να 
κερδίσουμε το America’s Cup, γι αυτό η κατάκτηση του Louis 

Vuitton Cup είναι μέρος της προετοιμασίας. Η ομάδα είναι πολύ 
συγκεντρωμένη στον στόχο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε στη Βα-
λένθια το 2007 γι αυτό τώρα θα τα δώσουμε όλα, ώστε να είμαστε 
όσο προετοιμασμένοι γίνεται».

Η ομάδα Luna Rossa έφτασε για τρίτη φορά στον τελικό του Louis 
Vuitton Cup, στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις. Η δημοφιλής 
ομάδα κέρδισε το Louis Vuitton Cup το 2000 και τερμάτισε δεύτερη 
το 2007. Στο Louis Vuitton Cup του 2013 δήλωσε συμμετοχή από τις 
τελευταίες, αλλά έκανε μεγάλες προόδους τους τελευταίους μήνες. Ο 
χρόνος προετοιμασίας τους δεν ήταν όμως αρκετός όπως φαίνεται.

«Και πάλι η Team New Zealand έκανε εξαιρετική δουλειά. Κατάφε-
ραν από το pre-start να διασφαλίσουν τη νίκη τους. Είναι μία πολύ 
δυνατή ομάδα και ανυπομονώ να τους παρακολουθήσω στον τελι-
κό», είπε ο κυβερνήτης του Luna Rossa, Max Sirena. «Εμείς αργήσαμε 
να ξεκινήσουμε και ο μόνος στόχος που μπορούσαμε να επιδιώξου-
με ήταν να πάμε καλά στο Louis Vuitton Cup. Είμαστε περήφανοι 
για αυτό που επιτύχαμε. Κανείς δεν προέβλεπε ότι θα ήμασταν στον 
τελικό του Louis Vuitton Cup πριν από ένα χρόνο. Είμαι περήφανος 
για την ομάδα. Είπα στους συναθλητές μου σήμερα πριν τον τερμα-
τισμό ότι σήμερα ξεκινάει η καμπάνια μας για το επόμενο America’s 
Cup. Θα είμαστε δυνατότεροι την επόμενη φορά».

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Acea / Gilles Martin Raget
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Αποτελέσματα Τελικού Louis Vuitton Cup 
Emirates Team New Zealand – 7

Luna Rossa Challenge – 1

Οι Nεοζηλανδοί θα βάλουν το σκάφος τους στο υπόστεγο για τις 
επόμενες ημέρες ώστε να προετοιμαστεί για τον Μεγάλο Τελικό του 
Σεπτεμβρίου εναντίον του ORACLE TEAM USA. Η Emirates Team New 
Zealand και η Luna Rossa θα ενώσουν τις δυνάμεις τους ξανά για την 
προετοιμασία των Nεοζηλανδών.

Οι δύο ομάδες συνδέονται από παλιά, καθώς η Luna Rossa το φθινό-
πωρο του 2011 αποφάσισε τελικά να λάβει μέρος στη διοργάνωση. 
Η Luna Rossa αγόρασε τον παλιό εξοπλισμό της Emirates Team New 
Zealand και οι δύο ομάδες πέρασαν τρεις μήνες μαζί για προπόνηση.

«Δεν είμαστε και χαρούμενοι που χάσαμε σήμερα το Louis Vuitton 
Cup, αλλά τουλάχιστον χάσαμε από την καλύτερη ομάδα», είπε ο 
κυβερνήτης της Luna Rossa, Max Sirena δείχνοντας τους Nεοζηλαν-
δούς. «Οι ομάδες μας έχουν μακρά ιστορία και ήταν χαρά μας να 
τους αντιμετωπίσουμε στον τελικό. Είναι η πρώτη φορά που δύο 
διεκδικητές συνεργάστηκαν τόσο πολύ για τον ίδιο σκοπό».

Έτσι η Luna Rossa αποχωρεί από τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά. 
Οι Iταλοί έχουν άλλωστε πείρα από το America’s Cup από το 2000 κι 
έπειτα και ήταν πάντα μία δημοφιλής ομάδα. Άλλωστε η Luna Rossa 
ήταν αυτή που έβαλε την Ιταλία στον πυρετό του America’s Cup και 
σύμφωνα με τις δηλώσεις του Sirena η ομάδα θα επιστρέψει δριμύτερη 
για το 35ο America’s Cup, όπου και όποτε αυτό προκηρυχτεί. Ο ίδιος 
ο Sirena είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία για την ομάδα αφού ήταν 
απλό πλήρωμα στην ομάδα στη διοργάνωση του 2000 και έφτασε 
σήμερα να είναι ο κυβερνήτης.

«Είναι τιμή για εμένα να είμαι επικεφαλής της ομάδας» δηλώνει ο 
Sirena. «Μέσα σε ενάμιση χρόνο καταφέρναμε να φτιάξουμε μία 
δυνατή ομάδα. Και φτάσαμε μέχρι τον τελικό του Louis Vuitton Cup 
όταν κανείς δεν πίστευε σε εμάς».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Patrizio Bertelli που μας έδωσε αυτή 

την ευκαιρία», είπε ο Sirena για τον Bertelli, τον επικεφαλής της 
ομάδας και χρηματοδότη της. «Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους 
Iταλούς και Nεοζηλανδούς υποστηρικτές μας, καθώς και όλους 
τους θαυμαστές μας».

Ο 35χρονος Chris Draper ήταν για πρώτη φορά τιμονιέρος στην ομά-
δα, χωρίς να έχει μάλιστα εμπειρία σε παρόμοια σκάφη. Ωστόσο έκανε 
μεγάλη προσπάθεια και έκανε μία αξιοπρεπέστατη εμφάνιση.

«Δεν είναι και εύκολο να δεχτεί κανείς μία ήττα με 7-1», είπε ο 
Draper. «Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι αλλά και πολύ περήφανοι 
για ότι καταφέραμε τους τελευταίους δύο μήνες. Καταφέραμε να 
γίνουμε ομάδα».

Η ομάδα Emirates Team New Zealand προχωράει στο επόμενο στάδιο 
για τον τελικό του America’s Cup για πέμπτη φορά στις έξι τελευταίες 
διοργανώσεις, ξεκινώντας από το 1995. Δύο φορές κέρδισε και άλλες 
δύο έχασε και τώρα έχει μαζί της τις ελπίδες μιας ολόκληρης χώρας.

«Είναι πολύ σημαντικό, εννοώ εξαιρετικά σημαντικό», είπε ο 
γενικός διευθυντής της ομάδας Grant Dalton για τη σημασία μίας 
νίκης για τους Nεοζηλανδούς. «Η ομάδα αντιλαμβάνεται τι σημαίνει 
η διάκριση για τον κόσμο. Η κουλτούρα της δικής μας ομάδας δεν 
είναι προσωπικό στοίχημα κανενός να πάρει το κύπελλο από την 
Αμερική».
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παρουσίαση

Το Volvo Concept Coupé αποκαλύπτει το 
μελλοντικό design της Volvo

Στην επερχόμενη Έκθεση Αυτοκινήτου της 
Φρανκφούρτης, η Volvo θα παρουσιάσει 
ένα πρωτότυπο σε κουπέ σχήμα. Το πρωτό-
τυπο, με τη χαρακτηριστική ονομασία Volvo 
Concept Coupé, δεν αποτελεί μία συνηθι-
σμένη σχεδιαστική προσέγγιση, από αυτές 
που είθισται να παρουσιάζονται στις μεγάλες 
εκθέσεις αυτοκινήτου ανά τον κόσμο. Σχεδια-
στικά, δίνει μία σαφή εικόνα της κατεύθυνσης 
που θα ακολουθήσει η μάρκα τα επόμενα 
χρόνια, με το design να παίζει κυρίαρχο ρόλο 
ώστε να καταστήσει τη Volvo ακόμα πιο ελκυ-
στική σε ευρύτερο κοινό.

Αν και το Volvo Concept Coupé είναι ένα 
στατικό πρωτότυπο που δεν προορίζεται για 
οδήγηση, η Volvo το έχει συνδυάσει με ένα 
υβριδικό σύστημα κίνησης που χρησιμοποιεί 
ως καύσιμο τη βενζίνη. Ο σκοπός προφανής: Η 

επίδειξη των επιπέδων ισχύος και οικονομίας 
που μπορούν να φτάσουν οι νέοι κινητήρες 
Drive-E, όταν συνδυαστούν με τα συστήματα 
ηλεκτροκίνησης που διαθέτει η εταιρεία. 

Χαρακτηριστικά, ο συνδυασμός του τετρα-
κύλινδρου βενζινοκινητήρα δύο λίτρων της 
οικογένειας Drive-E με ηλεκτροκινητήρα στον 
πίσω άξονα, ανεβάζει την ισχύ του Volvo 
Concept Coupé στους 400 ίππους περίπου, 
με ροπή σχεδόν 60 χιλιογραμμόμετρα, σε 
επίπεδα δηλαδή ενός V8 κινητήρα!

Αξίζει να προστεθεί ότι η Αρχιτεκτονική 
Μεταβλητού Προϊόντος προσφέρει και το 
τεχνολογικό υπόβαθρο για τελείως αυτόνομη 
οδήγηση. Τα πρώτα δείγματα τεχνολογίας 
αυτόνομης οδήγησης με σκοπό την αποφυγή 
ατυχημάτων και την ακόμα πιο άνετη οδήγηση, 
θα παρουσιαστούν μέσα στο 2014. Στόχος 

της Volvo είναι να διαθέτει αυτοκίνητα με 
τεχνολογία πλήρως αυτόνομης οδήγησης 
πριν το 2020!

Το Volvo Concept Coupé θα παρουσιαστεί για 
πρώτη φορά στο κοινό στην Έκθεση Αυτοκινήτου 
της Φρανκφούρτης, 12-22 Σεπτεμβρίου 2013.
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quatix™ - μέλος του πληρώματος

ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΧΡΟΝΟΜΈΤΡΗΣΗ
ΚΑΊ ΈΊΚΟΝΊΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΦΈΤΗΡΊΑΣ

TACK ASSIST ΓΊΑ 
ΒΈΛΤΊΣΤΗ ΓΩΝΊΑ ΠΛΈΎΣΗΣ ΑΔΊΑΒΡΟΧΟ ΜΈΧΡΊ 50Μ.

Το πρώτο ρολόι με GPS από την Garmin αποκλειστικά για τους φίλους της θάλλασας. Διαθέτει δέκτη GPS 
υψηλής ευαισθησίας, αλτίμετρο, βαρόμετρο για την πρόβλεψη καιρικών μεταβολών και ηλεκτρονική 
πυξίδα 3 αξόνων. Το quatix έχει εξειδικευμένες λειτουργίες για την ιστιοπλΐα: αντίστροφη χρονομέτρηση 
και εικονική γραμμή αφετηρίας αλλά και λειτουργία Tack Assist για βέλτιστη πλεύση.  Σας δίνει πρόσβαση 
στα δεδομένα ΝΜΕΑ 2000 του σκάφους και δυνατότητα χρήσης του αυτόματου πιλότου από απόσταση*. 
Έχει ενσωματωμένους πίνακες παλίρροιας και δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης MOB (άνθρωπος 
στη θάλασσα). Φοριέται τέλεια και σαν απλό ρολόι. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.garmin.gr

quatix™
*Απαιτείται προαιρετικό αισθητήριο GNT™10

ΠΡΟΒΛΈΨΗ ΚΑΊΡΊΚΩΝ 
ΜΈΤΑΒΟΛΩΝ ΜΈ 
ΈΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΒΑΡΟΜΈΤΡΟ

ΧΡΗΣΗ ΑΎΤΟΜΑΤΟΎ 
ΠΊΛΟΤΟΎ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

BLUECHART MOBILE APP. ΓΊΑ 
ΧΡΗΣΗ 
ΜΈ IPHONE ΚΑΊ IPAD

50M

Τηλ.: +30 210 9840141

ΑΛΙΜΟΣ: Ποσειδώνος 10 • info@skordilis.gr
Τηλ.: 210 9858241, 210 9814806, 210 9847305
ΚΕΡΚΥΡΑ: Τηλ.: 26610 24718
www.skordilis.gr

www.garmin.gr
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6 - 16 Αυγούστου 2013 
Τσεσμέ – Έφεσος – Κουσάντασι - Αλάτσατα – 
Βουρλά – Σμύρνη -Αϊβαλί-Τένεδος-Ίμβρος

Η διοργάνωση ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου στη Χίο όπου αφού 
ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις εξόδου από την Ελλάδα, έλαβε χώρα 
συγκέντρωση κυβερνητών με τη συνεργασία του I.O.X που ήταν ο 
φιλοξενών όμιλος και διοργανωτής της 1ης ιστιοδρομίας. 

Στις 7 Αυγούστου δόθηκε εκκίνηση του αγώνα ανοιχτής θαλάσ-
σης που είχε τερματισμό ανοιχτά του Τσεσμέ παρακάμπτοντας τη 
βρ. Πάσπαργο. Η ιστιοδρομία διεξήχθη με βοριά 20 – 25 κόμβους 
και έντονο κυματισμό. 

Τα σκάφη φιλοξενηθήκαν στην Cesme Marina, άψογο χώρο ελλιμενι-
σμού και εγκαταστάσεων και η ομάδα διοίκησης της μαρίνας προσέ-
φερε δωρεάν όλες τις παροχές στα συμμετέχοντα σκάφη. 

Ο ΠΟΙΑΘ ανταποκρινόμενος στην από ετών 
επιθυμία πολλών ιστιοπλόων να επισκέπτο-
νται με τα σκάφη τους γειτονικές χώρες της 
Μεσογείου με ελληνική ιστορικότητα, διοργά-
νωσε ως γνωστόν το 2011 επίσκεψη-ιστι-
οπλοϊκό αγώνα ανοικτής θάλασσας στην 
Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της 
Απουλίας στα Ελληνόφωνα χωριά της Magna 
Grecia (Μεγάλη Ελλάδα). 

Μετά την μεγάλη επιτυχία της ανωτέρω διοργάνωσης, ο ΠΟΙΑΘ 
καθιέρωσε ανά διετία επισκέψεις του σε ελληνικές αποικίες των 
αρχαίων χρόνων και σε ιστορικούς ελληνικούς τόπους. 

Για το 2013 οργανώθηκε και διεξήχθη τον Αύγουστο "Προσκύνημα 
στη Μ. Ασία", αγωνιστικός πλους 16 ελληνικών σκαφών από διάφο-

ρους ομίλους της Ελλάδας, στα παράλια της Μ. Ασίας και στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η φετινή διοργάνωση έγινε μετά από σφοδρή επιθυμία των μελών της ιστιοπλοϊκής κοινότητας να επισκεφτούν και 
να γνωρίσουν τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. Η επίσκεψη στην Ίμβρο συνδυάστηκε και με την εορτή της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο που 
όπως γνωρίζουμε έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα στο νησί. 

Κείμενο & φωτογραφίες: Ρούλα Γαλάνη

Π ρ ο σ κ ύ ν η μ α  
στη Μ.Ασία

ταξιδιωτικό
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Με έδρα τη μαρίνα στο Τσεσμέ, έλαβαν χώρα επισκέψεις με ελληνό-
φωνη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου , στην πόλη του 
Κουσάντασι, στο ελληνικό χωριό Αλάτσατα, στην πατρίδα του Σεφέρη 
τα Βουρλά και στην πόλη της Σμύρνης.

Η παραμονή στο Τσεσμέ έληξε με την απονομή επάθλων στους νικη-
τές της 1ης ιστιοδρομίας στο κτίριο διοίκησης της μαρίνας παρουσία 
του δ/ντη της. 

Κατηγορία ORCi 
1. WATER GIPSY Ι. Μαραγκουδάκης (ΠΟΙΑΘ)  
2. ABSOLUT MELISSA Κ. Καφετζιδάκης (ΠΟΙΑΘ) 
3. BANA BIOLETTA 3  Γ. Συκάρης (ΠΟΙΑΘ)

Κατηγορία ORC Club 
1. SUERTE Ν. Καλούσης (ΙΟΒΑΘ)  
2. AITHRA Ι. Χατζηαγάπογλου (ΙΟΠ) 
3. ALENTINOS  Α. Μπεζεριάνος (ΝΑΟΕΦ)

Στις 10 Αυγούστου ο στόλος αναχώρησε για το Αϊβαλί, όπου φιλοξε-
νήθηκε στη Setur Ayvalik Marina και τα πληρώματα επισκέφτηκαν 
τον παλιό οικισμό της πόλης. 

Την επομένη ημέρα δόθηκε η εκκίνηση της 2ης ιστιοδρομίας, από 
τα ν. Τομάρια με τερματισμό το φανάρι Σκαμνιάς στη Μυτιλήνη. 
Μέσα στον κόλπο του Αδραμυτίου ο αέρας , από τη στεριά, ήταν χαμη-

λής έντασης χωρίς κύμα. Στην ιστιοδρομία που διοργανώθηκε από τον 
ΛΟΙΑΘ, συμμετείχαν και 2 σκάφη από τη Μυτιλήνη. 

Νικητής στα ORCi ΤΟ ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 3 του Γ. Συκάρη και στα ORC 
Club το σκάφος CALYPSO II του ΛΟΙΑΘ με κυβερνήτη τον Γ. Πιττο.

Έξω από τον κόλπο ο βοριάς ήταν πάλι 22-27 κόμβους με έντονο 
κυματισμό και αντίθετο ρεύμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο στόλος 
κατέπλευσε στο λιμάνι της Τενέδου όπου και είχε την ευκαιρία να πε-
ριηγηθεί την επομένη ημέρα στις παραλίες του νησιού και στην πόλη. 

Στις 13 Αυγούστου τα σκάφη μετά από έναν πλου με τις ίδιες καιρικές 
συνθήκες έφτασαν στο νησί της Ίμβρου και έδεσαν στο λιμάνι του 
Κάστρου (Kale koyu) 

Με την πολύτιμη βοήθεια του γνωστού φίλου ιστιοπλόου Παναγιώτη 
Αυγίδη, μέλους του συλλόγου Ιμβρίων, τα πληρώματα ξεναγήθηκαν 
στο νησί και παρακολούθησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκα-
πενταύγουστου στα ελληνικά χωριά. 

Το Προσκύνημα στη Μ. Ασία έληξε με την επιστροφή των σκαφών 
στο Αιβαλί όπου και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξόδου από 
την Τουρκία. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν στη μνήμη τους για αρκετό καιρό 
έντονες τις εντυπώσεις και τις μαρτυρίες από τις χαμένες πατρίδες του 
παρελθόντος και ο ΠΟΙΑΘ ήδη έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται για 
την επόμενη «ιστορική» επίσκεψη του 2015. 

Οι ιστιοπλόοι σε μια αναμνηστική φωτογραφία μπροστά 
από την Ελληνική εκκλησία στα Αλάθατα.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

Πρόσφατα επέστρεψα από το θαλάσσιο ταξίδι 
που ξεκίνησε ομαδικά από τη Χίο με πρώτο 
προορισμό το Τσεσμέ, πήγε στο Αϊβαλί και 
συνεχίστηκε στην Τένεδο και την Ίμβρο. Το 
ταξίδι έγινε με ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο 
συμμετείχε στον ομαδικό πλου “ΠΡΟΣΚΥΝΗ-
ΜΑ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ”, 18 σκαφών, που οργάνω-
σε ο ΠΟΙΑΘ (Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης) το πρώτο δεκαπενθή-
μερο του Αυγούστου.

Αναχώρηση από Χίο, λοιπόν, με πρώτη στάση στο Τσεσμέ, ένα θέρε-
τρο των εύπορων Τούρκων. Είναι ένας φυσικός κόλπος με μια μεγάλη 
βόλτα γεμάτη καταστήματα και εστιατόρια. Η μαρίνα είναι πολυτελέ-
στατη και περιστοιχίζεται από λίγα καταστήματα και καλά εστιατόρια. 
Όλα ήταν πολύ περιποιημένα και πεντακάθαρα, πολύ καλύτερα – και 
ακριβότερα - από τη μαρίνα του Φλοίσβου.

Βγήκαμε στον παραλιακό δρόμο και κατευθυνθήκαμε προς τον 
οικισμό. Ελάχιστες πινακίδες ήταν στα Αγγλικά και έτσι αγόρασα ένα 
μικρό λεξικό, το οποίο απεδείχθη χρήσιμο. Οι πεινασμένοι της παρέας 
κάθισαν σε ένα από τα εστιατόρια και επιδόθηκαν στην κατανάλωση 
της μπύρας Efes (από την Έφεσο), η οποία ήταν καλή αλλά ακριβή, 
όπως το αλκοόλ γενικά στην Τουρκία. Τα εστιατόρια αυτά δέχονται 
ευρώ αλλά δεν τα αλλάζουν πάντα με την πιο συμφέρουσα ισοτιμία.

Μετά άρχισε η αναζήτηση καταλύματος γιατί το σκάφος δεν μας χω-
ρούσε όλους. Ζητήσαμε τη βοήθεια του προσωπικού της μαρίνας, το 

Κείμενο & φωτογραφίες: Μαρία – Χριστίνα Κοντογιαννοπούλου

ταξιδιωτικό



43Iστιοπλοϊκός Kόσμος

οποίο μας ενημέρωσε ότι λόγω μπαϊράμ (τριήμερη αργία) δεν υπήρχε 
τίποτα. Με τα πολλά, μας είπαν ότι μια κοπέλα είχε μια πανσιόν κοντά 
στη μαρίνα και της είχαν μείνει δύο δωμάτια στην εξευτελιστική τιμή 
των 80 ευρώ έκαστο. Πήγα να τα δώ μαζί της και να τι αντίκρισα: Ένα 
διώροφο καινούριο οίκημα βαμμένο έντονο ροζ με διάφορα καλώ-
δια για διακόσμηση, στην ταράτσα του οποίου υπήρχαν τα διαθέσιμα 
δωμάτια με κάπως ταλαιπωρημένα σουηδικά έπιπλα αλλά καθαρά και 
νοικοκυρεμένα. Θύμιζε ενοικιαζόμενα δωμάτια στις Κυκλάδες. Το μπό-
νους ήταν η μπουγάδα που στέγνωνε στην ταράτσα και έκοβε τη θέα 
προς τον λόφο και το κάστρο. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε καλύτερη 
τιμή αλλά η κοπέλα ήταν ανένδοτη: λόγω της γιορτής δε θα βρίσκαμε 
άλλο. Αποφασίσαμε να μείνουμε, λοιπόν, και πήγαμε για φαγητό. Στο 
θέμα αυτό είμαστε πιο τυχεροί. Μας είχαν πεί ότι υπάρχει το εστιατό-
ριο του Φατίχ δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο 
σερβίρει πίτες (pide) και λαχμαντζούν. Με τη βοήθεια των Κωνστα-
ντινουπολιτών που είχαμε στην παρέα, οι οποίοι μιλούσαν τουρκικά, 
καθίσαμε και αρχίσαμε να παραγγέλνουμε σαν να μην υπήρχε αύριο. 
Είμαστε περίπου 30 άτομα, τα οποία παρήγγελναν ασταμάτητα φαγητό 
και μπύρες. Η οικογένεια του Φατίχ κόντεψε να τρελαθεί. Το φαγητό 
τους ήταν πολύ νόστιμο και οι τιμές λογικές, δηλαδή τα 12 άτομα 
πληρώσαμε 170 ευρώ έχοντας πιει 21 μπύρες. Σε κάποιο διάλειμ-
μα πήγαμε να δούμε την εκκλησία, η οποία είναι ανακαινισμένη και 
λειτουργεί σαν εκθεσιακός χώρος. Τις μέρες αυτές φιλοξενούσε μια 
έκθεση ζωγραφικής αισθητικής τύπου ηλιοβασιλέματα, ο γέρος με το 
τσιμπούκι, κοπέλα με άλογο και άλλων κακόγουστων.

Πήγαμε για ύπνο χορτάτοι και κουρασμένοι και στις 5 το πρωί μας ξύ-
πνησε το ηχογραφημένο κάλεσμα για προσευχή. Για όποιον δεν ξυπνά-
ει εύκολα, ακολούθησε δεύτερο στις 7 και άλλα τρία μέχρι το ηλιοβασί-
λεμα. Γενικά, στο Τσεσμέ η προσευχή ακουγόταν δυνατά παντού.

Την επόμενη μέρα πήγαμε με πούλμαν στην Έφεσο και το Κουσά-
ντασι. Η ξεναγός μας ήταν μια Τουρκάλα γύρω στα 30, η γιαγιά της 
οποίας κατοικούσε στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στη Σμύρνη με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών. Το όνομά της ήταν Τουτκού που σημαίνει 
πάθος. Είχε σπουδάσει νέα ελληνικά στην Άγκυρα και εργαζόταν ως 
ξεναγός. Στον δρόμο για την Έφεσο είδαμε τεράστιες εργατικές πολυ-
κατοικίες (20 όροφοι) χτισμένες η μια δίπλα στην άλλη στις ερημιές. Ο 
όγκος τους είναι τρομακτικός.

Στην Έφεσο είχε πολύ κόσμο και ζέστη. Δεν θα γράψω για την ιστορία 
ούτε την αρχαιολογία γιατί δεν είμαι ειδική. Απλώς να αναφέρω ότι ο 
αρχαιολογικός χώρος είναι πολύ μεγάλος και δίνει πολύ ωραία εικόνα 
της πόλης. Έχει δύο σημεία εισόδου/εξόδου, στα οποία πουλάνε τα 
πάντα: genuine fake watches, σύκα, βιβλία, σουβενίρ, μέχρι που μπο-
ρείτε να φωτογραφηθείτε με μια καμήλα. Στην έξοδο υπάρχει ένα πιο 
σοβαρό κατάστημα με αξιόλογα αναμνηστικά και βιβλία.

Από εκεί πήγαμε στο Κουσάντασι για φαγητό. Το Κουσάντασι είναι σαν 
το Μοναστηράκι σε καλύτερη έκδοση. Έχει πάρα πολλά τουριστικά κατα-
στήματα, αλλά είναι καθαρό και υπάρχει ένας παλιός οικισμός στον λόφο. 

Λόγω ζέστης δεν είχαμε κουράγιο να τον εξερευνήσουμε. Για να επιστρέ-
ψουμε ακολουθήσαμε την παραλιακή διαδρομή προς Τσεσμέ, η οποία 
ήταν ωραία, με διάφορες παραλίες και μικρά ξενοδοχεία αλλά και με 
αυτούς τους νέους οικισμούς με πολλά ομοιόμορφα σπίτια στριμωγμένα 
σε μικρή έκταση, κάτι σαν τις δικές μας μεζονέτες σε χειρότερη έκδοση.

Το απόγευμα ανέβηκα στο κάστρο, το οποίο είναι συντηρημένο και 
στεγάζει ένα μικρό αρχαιολογικό μουσείο και έναν χώρο αφιερωμένο 
στον ρωσοτουρκικό πόλεμο. Από τους πύργους του φαίνεται όλος ο 
οικισμός και ο κόλπος.

Την επόμενη ημέρα επισκεφθήκαμε τα Αλάτσατα, τα Βουρλά και τη 
Σμύρνη. Τα Αλάτσατα είναι ένα ελληνικό χωριό πολύ κοντά στο Τσε-
σμέ, το οποίο διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Τα σπίτια έχουν με-
τατραπεί σε ξενοδοχεία και εστιατόρια ενώ έχει διατηρηθεί η ελληνική 
εκκλησία. Αξίζει να το περπατήσει κανείς το απόγευμα. 

Τα Βουρλά είναι ο τόπος καταγωγής του Σεφέρη, το σπίτι του οποίου 
σώζεται και έχει μετατραπεί στο ομώνυμο ξενοδοχείο. Είναι ένα πολύ 
μικρό ψαροχώρι με ωραίο λιμάνι και ταβερνάκια πάνω στο κύμα.

Η εκδρομή συνεχίστηκε με την επίσκεψή μας στη Σμύρνη, μια πυ-
κνοχτισμένη μεγαλούπολη. Ανεβήκαμε σε έναν λόφο και είδαμε τον 
κόλπο από ψηλά. Με το λεωφορείο πήγαμε στη βόρεια πλευρά του 
κόλπου που βρίσκεται το Κορδελιό και συνεχίσαμε ακόμη παραπέρα 
για να δούμε τις τεράστιες πολυκατοικίες που χτίζουν σε μια περιοχή 
που μοιάζει με το Σχιστό. Τέλος, γυρίσαμε στο κέντρο της πόλης και 
σταματήσαμε για φαγητό στην παραλία κοντά στο ελληνικό προξε-
νείο. Στους πίσω δρόμους έχουν σωθεί αρκετά παλιά σπίτια, τα οποία 
έχουν μετατραπεί σε μπαρ και εστιατόρια. Λίγο παρακάτω βρίσκεται η 
αποβάθρα, το λεγόμενο «και» (οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τη γαλλική 
λέξη), η οποία στεγάζει μικρό πολυτελές εμπορικό κέντρο.

Την επόμενη ημέρα αποπλεύσαμε για Αϊβαλί, στο οποίο φτάσαμε το 
απόγευμα, αφού κάναμε ένα ωραίο μπάνιο σε ένα κοντινό ξερονήσι. Το 
Αϊβαλί είναι λιγότερο «δυτικό». Δεν είναι τόσο καθαρό, πολλές γυναίκες 
φορούν μαντήλια, κυκλοφορούν ακόμα κάρα με άλογα και δύσκολα θα 
βρεθεί κάποιος που να μιλάει Αγγλικά. Όμως, επειδή με την ανταλλαγή 
των πληθυσμών έστειλαν Κρητικούς εκεί, στην αγορά καταφέραμε να 
συνεννοηθούμε στα Κρητικά. Έχουν διασωθεί πολλά παλιά σπίτια και 
πρόσφατα έγινε μουσείο η εκκλησία του Ταξιάρχη. Σίγουρα αξίζει να το 
περπατήσετε και ίσως μια ημέρα να μη φτάνει. Έχει μεγάλη αγορά και οι 
νοικοκυρές τις παρέας αγόρασαν φθηνά νήματα, μαλλί για πλέξιμο και 
φύλλο για πίτες. Δυστυχώς δεν προφτάσαμε να πάμε στα Μοσχονήσια 
που βρίσκονται απέναντι και λένε ότι είναι πολύ όμορφα.

Μετά κόπων και βασάνων και χωρίς να περιγράψω με λεπτομέρειες τις 
διάφορες τραγικές πανσιόν, βρήκαμε ένα δωμάτιο στο KralOtel, το οποίο 
ονομάζουν boutiquehotel, μια περιγραφή που χρησιμοποιείται κατα-
χρηστικά. Το κτήριο είναι μια χαμηλή πολυκατοικία χτισμένη πάνω στην 
προκυμαία με ωραία θέα προς τον κόλπο. Το δίκλινο στοίχιζε 200 λίρες 
(80 ευρώ) με πρωινό και το δωμάτιο ήταν απλό και καθαρό με κλιματισμό 
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(που ήταν απαραίτητος). Εκτός μπαϊράμ η τιμή κατέβαινε στις 130 λίρες.

Την επόμενη αποπλεύσαμε για Τένεδο, τον έναν από τους δύο λόγους 
που αποφάσισα να πάω σε αυτήν την εκδρομή. Η Τένεδος είναι ένα 
πολύ μικρό νησάκι που μοιάζει με την Ύδρα αλλά χωρίς τις ανηφόρες. 
Όλα είναι καλοδιατηρημένα και καθαρά, υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και ταβέρνες. Είχα κλείσει μέσω booking.com το bizhotel 
προς 90 ευρώ το δίκλινο. Ο πολύ φιλικός και αγγλομαθής υπάλλη-
λος ήρθε με το ποδήλατό του και μας πήρε από την προκυμαία. Το 
ξενοδοχείο ήταν στην ελληνική συνοικία δίπλα από την εκκλησία και 
ήταν κλάσεις ανώτερο από τα προηγούμενα. Πήγαμε για φαγητό στο 
γειτονικό εστιατόριο Sandal όπου συνεννοηθήκαμε με τη μέθοδο του 
δακτύλου (δείχνεις το φαγητό που θέλεις από τη βιτρίνα). 

Μια ημέρα αρκεί για να γυρίσει κάποιος την Τένεδο με αυτοκίνητο. Εγώ 
νοίκιασα ένα ποδήλατο mountain Specialized με 10 ευρώ την ημέρα 
και πήγα από τον οικισμό στο Αγίασμα, στο οποίο υπάρχει το εκκλησά-
κι της Αγίας Παρασκευής και γύρισα από έναν πιο δυτικό δρόμο περ-
νώντας ανάμεσα από camping, αμπέλια, καλλιέργειες και αγροικίες. 
Την παραμονή της αναχώρησής μας συναντήσαμε την κυρία Βασιλική, 
Ελληνίδα μόνιμη κάτοικο, η οποία μας άνοιξε και είδαμε την καλοδια-
τηρημένη εκκλησία με το επιβλητικό καμπαναριό. Επίσης πρέπει να 
αναφέρω το λαογραφικό μουσείο που έχει ιδρύσει ο Χακάν Γκιουρού-
νεϊ, Τούρκος που έχει ασχοληθεί με το νησί με πολύ μεράκι. Το μουσείο 
αυτό είναι οικογενειακή υπόθεση: ο πεθερός του κόβει τα εισιτήρια 
και η γυναίκα του πουλάει τα καλόγουστα ενθύμια. Ο Χακάν μιλάει 
πολύ καλά αγγλικά και καλά ελληνικά και έτυχε να είναι παρών όταν 
το επισκεφτήκαμε. Μας ξενάγησε λέγοντάς μας πολλές λεπτομέρειες 
για την ιστορία του νησιού. Αξίζει να αγοράσει κανείς το βιβλιαράκι στα 
ελληνικά που βοηθά στην κατανόηση των εκθεμάτων (δυστυχώς οι 
περισσότερες πινακίδες είναι μόνο στα τούρκικα) αλλά και παραθέτει 
την ιστορία του νησιού. Στο υπόγειο του μουσείου (που ήταν ελληνικό 
σπίτι) ο Χακάν έχει στήσει γωνίες στις οποίες παρουσιάζονται τα επαγ-
γέλματα του νησιού μαζί με τα σχετικά αντικείμενα και εργαλεία.

Στον βόρειο λόφο του οικισμού υπάρχει ένα μεγάλο κάστρο που προ-
σφέρει πολύ ωραία θέα.

Το δεύτερο βράδυ φάγαμε στο εστιατόριο DortHanim (τέσσερις γυναί-
κες) που είχε ωραία μάντι, δηλαδή γεμιστά ζυμαρικά που σερβίρονται 
με γιαούρτι και κόκκινη σάλτσα και δύο ειδών νόστιμα ντολμαδάκια.

Την επόμενη ημέρα φύγαμε για την Ίμβρο, τον δεύτερο λόγο της 
εκδρομής. Φτάσαμε στο Κάστρο ταξιδεύοντας την ανατολική και 
βόρεια πλευρά της και μας εντυπωσίασαν οι απότομοι βράχοι και το 
αφιλόξενο τοπίο. Το λιμάνι στο οποίο δέσαμε ήταν έρημο επειδή ήταν 
μεσημέρι και γενικώς το τοπίο ήταν απόκοσμο. Δε φυσούσε και έκανε 
αφόρητη ζέστη. Αφού δέσαμε το σκάφος, βούτηξα στη θάλασσα και 
κολύμπησα μέχρι την κοντινή παραλία. Μια οικογένεια κολυμπούσε 
στα ρηχά. Οι γυναίκες καθόντουσαν με τα ρούχα στο νερό ενώ τα 
παιδάκια είχαν μακρουλά χρωματιστά σωσίβια τύπου μακαρόνια, σαν 
αυτά που έχουν στα κολυμβητήρια. Στην άλλη άκρη του κόλπου υπήρ-

χε ένα τεράστιο κτήριο που έμοιαζε με ξενοδοχείο. Θύμιζε το αντίστοι-
χο ξενοδοχείο στην Κορρησία της Τζιας που είχε χτιστεί επί 7ετίας.

Πάλι είχα κλείσει δωμάτιο μέσω booking.com στο Kalemotel με 55 
ευρώ τη βραδιά. Αυτό ήταν ένα ξενοδοχείο-εστιατόριο σαν αυτά των 
Καμμένων Βούρλων. Το δωμάτιο ήταν καθαρό αλλά ούτε εδώ η ντου-
σιέρα ξεχώριζε από το υπόλοιπο μπάνιο, με αποτέλεσμα να πλημμυρί-
ζει το σύμπαν μετά από κάθε ντους. 

Η εικόνα του οικισμού άλλαξε τελείως το βράδυ. Η παραλία γέμισε από 
κόσμο, πλανόδιους πωλητές και παγωτατζίδικα. Τα εστιατόρια δεν ήταν 
κάτι ιδιαίτερο αλλά υπήρχε ένα συμπαθητικό μπαρ με έναν τραγουδι-
στή που έπαιζε κιθάρα. Οι δρόμοι πεζοδρομούνται και όλοι βολτάρουν.

Αυτό που αξίζει είναι η ανάβαση στο Κάστρο το απόγευμα. Ο δρόμος 
είναι ανηφορικός αλλά με αργό βήμα και χαζεύοντας τα περιποιημένα 
ξενοδοχεία και τη θέα στον κάμπο δεν είναι τόσο κουραστική. Στην 
κορυφή του λόφου υπάρχει μια ταβέρνα που έπαιζε ελληνική μουσική. 
Λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα με φόντο τη Σαμοθράκη μαζεύτηκε πολύς 
κόσμος για να χαζέψει και να βγάλει φωτογραφίες. Κατεβαίνοντας 
υπάρχει το καφενείο του Μουσταφά που παίζει ωραία μουσική και έχει 
μερικά τραπεζάκια με θέα τον κάμπο και το απέναντι ψηλό βουνό. Ο 
Μουσταφά πουλάει τοπικά προϊόντα και μαστίχα Χίου.

Την επόμενη ημέρα γυρίσαμε με πούλμαν το νησί. Στην παρέα υπήρχε 
ένας Έλληνας, ο Παναγιώτης, ο οποίος έφυγε το 1964 από το Γλυκύ, 
ένα από τα χωριά της Ίμβρου. Η πρώτη μας στάση, λοιπόν, ήταν στο 
χωριό του Παναγιώτη. Επισκεφτήκαμε την εκκλησία, δίπλα στην οποία 
βρίσκεται το σχολείο, το οποίο έχουν μετατρέψει σε απαίσιο ξενο-
δοχείο. Περπατήσαμε στους δρόμους του χωριού και φτάσαμε στον 
πλάτανο με την πηγή. Πολλά σπίτια είναι ερειπωμένα ενώ άλλα έχουν 
επισκευαστεί και κατοικούνται. Από ένα εμφανίστηκε μια ηλικιωμένη 
Ελληνίδα, η οποία μας χαιρέτησε με μεγάλη χαρά, μας έδωσε άπειρες 
ευχές ενώ η κόρη της μας κέρασε καραμέλες και σοκολάτες. Ήταν μια 
από αυτές τις κυρίες που έχουν όρεξη για κουβέντα και παρέα. Φύγα-
με για το Σχοινούδι, άλλο ένα ημιερειπωμένο και φτωχό χωριό. Εκεί 
γνωρίσαμε την Αθανασία, μια νέα γυναίκα με καταγωγή από την Ίμβρο 
που μεγάλωσε στην Αθήνα αλλά παντρεύτηκε Ίμβριο και μετακόμισε 
μόνιμα στο χωριό αυτό. Τώρα φροντίζει την εκκλησία, όπως η γιαγιά 
της. Μας είπε ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος γιατί με την κακοκαιρία 
κόβεται το νερό και το ρεύμα. Επισκεφτήκαμε το νεκροταφείο, όπου 
άλλοι τάφοι ήταν παρατημένοι αλλά άλλοι καινούριοι. Συνεχίσαμε 
προς τα νότια διασχίζοντας τοπία με δέντρα και τεχνητές λίμνες. 
Φτάσαμε σε ένα χωριό ονόματι Ugurlu=τυχερό και σταματήσαμε για 
ξεκούραση σε μια καντίνα με θέα τις νότιες παραλίες. Εκεί έχουν 
φτιάξει έναν τεράστιο λιμενοβραχίονα στην άκρη του οποίου δένουν 
ψαροκάικα. Λίγο πιο δυτικά υπάρχει μια τεράστια αμμουδιά που είχε 
σχετικά λίγο κόσμο. Συνεχίσαμε ανατολικά περνώντας ανάμεσα από 
φτωχικούς οικισμούς και μετά κατευθυνθήκαμε βόρεια προς τη χώρα 
που λέγεται Παναγία. Εκεί υπάρχει τράπεζα, υπαίθρια αγορά, καταστή-
ματα και γενικώς ο πολιτισμός του νησιού. Ο Παναγιώτης μας πήγε 
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για φαγητό σε ένα μαγειρείο που το είχαν γυναίκες και σερβίρει μάντι, 
γεμιστά, φασολάκια, ιμάμ και τέτοια. Ονομάζεται Tadinda (σημαίνει 
γεύση) και είναι κοντά στην Τράπεζα. Το φαγητό ήταν καλό και πολύ 
οικονομικό. Το απόγευμα, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, πήγαμε στα 
Αγρίδια, το πιο καλοδιατηρημένο χωριό, για εσπερινό και φαγητό. Το 
περισσότερα αυτοκίνητα είχαν ελληνικές πινακίδες από την Αθήνα, τη 
Μακεδονία και τη Θράκη. Έξω από την εκκλησία ακουγόντουσαν μόνο 
ελληνικά ενώ στον περίγυρό της έβραζαν κρέατα σε μεγάλα καζάνια. 
Η ατμόσφαιρα θύμιζε Πάσχα σε ορεινό χωριό. Μετά τη λειτουργία 
πήγαμε για φαγητό στην ταβέρνα του Μπάρμπα Γιώργου (τον αναφέρει 
η Τσόκλη σε ένα ντοκιμαντέρ της) αλλά δυστυχώς η ποιότητά της δεν 
ανταποκρινόταν στα 20 ευρώ που πληρώσαμε ανά άτομο.

Ενώ το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε να μέναμε στην Ίμβρο και στις 15 
Αυγούστου και εν συνεχεία να κάνουμε έξοδο από την Τουρκία στο Τσανά 
Καλέ και να συνεχίσουμε για Μυτιλήνη, η πρόγνωση για δυνατά μελτέμια 
που θα έκανε εξαιρετικά δυσχερή και χρονοβόρα την πλεύση στα Δαρδα-
νέλια, άλλαξε τα σχέδιά μας και φύγαμε νωρίς το πρωί για Αϊβαλί.

Η γενική εντύπωση που μου άφησε η Ίμβρος είναι περίεργη: Είναι 
ένα απομακρυσμένο και σιωπηλό νησί, με έντονα σημάδια ερήμωσης 
και εγκατάλειψης. Λίγα σπίτια είναι λευκά: τα περισσότερα έχουν το 
χρώμα της πέτρας και αυτό κάνει το τοπίο κάπως μελαγχολικό. Το 
σίγουρο είναι ότι δεν μοιάζει με την Τένεδο ούτε στη γεωγραφία ούτε 
στη μορφολογία ούτε στην αρχιτεκτονική. Το μόνο παρήγορο είναι ότι 
και μετά την άδεια της Τουρκικής κυβέρνησης για επαναλειτουργία του 
ελληνικού σχολείου, αρχίζει δειλά – δειλά επιστροφή των Ελλήνων 
της Ίμβρου στον τόπο τους.

Θα ήθελα να ξαναπάω και στα δύο αυτά νησιά και να μείνω περισσό-
τερο για να τα καταλάβω καλύτερα.

Σαν συμπέρασμα, η εκδρομή αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να δού-
με πολλά από τα πρόσωπα της χώρας: το ξεχασμένο και το νέο, 
το ανατολίτικο και το δυτικό, την πρόοδο και το παρελθόν. Δεν θα 
επαναλάβω τα χιλιοειπωμένα συμπεράσματα αλλά θα γράψω ότι οι 
εικόνες από το ταξίδι αυτό θα με ακολουθούν για πολύ ακόμα…

Μια ομάδα ιστιοπλόων μπροστά 
στη "Βιβλιοθήκη" της Εφέσου.
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Κείμενο & φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτηςαγώνες τριγώνου

Το Παγκόσμιο αλλά και Πανευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα Laser 4.7 διεξήχθη ταυτόχρονα για 
τη χρονιά 2013 στη λίμνη Balaton της Ουγ-
γαρίας, το διάστημα από 6-13 Ιουλίου.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες καθώς οι αθλητές είχαν 
να αντιμετωπίσουν τον ζεστό καιρό, την απουσία ανέμου αλλά και τη 
δυσκολία κατάστρωσης στρατηγικής, επειδή όταν το νερό είναι γλυκό, 
οι ριπές του ανέμου (σπιλιάδες), δεν φαίνονται πάνω του. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να διακρίνεις και τις αλλαγές του καιρού 
για να εφαρμόσεις τη στρατηγική και την τακτική σου.

Η Ελληνική ομάδα μετείχε στους αγώνες με είκοσι αθλητές (εννέα 
αγόρια, έντεκα κορίτσια) και έξι προπονητές.

Έλαβαν μέρος οι αθλητές: Μιχαηλίδης Μιχάλης, Τσαραμύρσης Πάτρο-
κλος-Θεόδωρος, Στασινόπουλος Δήμος, Καραδήμας Μάριος, Μπου-
γιούρης Ιωάννης, Κυρπόγλου Παντελής, Παπαδόπουλος Ορέστης, 
Λεφαντζής Μιχαήλ, Ταμπάκης Νικήτας, Μανιώτη Ζωή, Παλαιού Κυριακή, 
Φωτακάκη Κωνσταντίνα, Καλαντζή Βέρα, Χατζηδημητρίου Χρυσάνθη, 
Λάμπρου Χρύσα, Φακίδη Νάνσυ, Στεριανού Χριστίνα, Μάμαλη Δανάη, 
Προβελέγγιου Αμαλία και Βουχάρα Νικολέτα.

Ενώ οι προπονητές που συνόδεψαν την Ελληνική αποστολή ήταν οι εξής: 
Κεφαλονίτης Τζώρτζης, Δαρζεντάς Ισίδωρος, Γκανιάτσας Χάρης, Παπαγε-
ωργίου Νίκος, Θεοδοσιάδης Λάζαρος και Χανιώτης Κωνσταντίνος.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιελάμβανε τις δηλώσεις-καταμετρήσεις 
σκαφών τις 2 πρώτες ημέρες και έξι αγωνιστικές ημέρες εκ των οποί-
ων οι τέσσερις πρώτες ήταν οι προκριματικές ώστε οι 362 αθλητές που 
έπαιρναν μέρος να καταταγούν σε χρυσό, αργυρό, χάλκινο και έμεραλντ 
στόλο, ενώ οι τελευταίες δύο ήταν οι τελικοί.

Ο καιρός όμως δυστυχώς δεν έκανε το χατίρι των διοργανωτών και 
αθλητών αφού μετά από τρεις ημέρες του αγωνιστικού προγράμματος 
και ύστερα από πολύωρες αναβολές στη στεριά αλλά και στη λίμνη 
περιμένοντας να φυσήξει, είχε πραγματοποιηθεί μόνο μία ιστιοδρομία! 
Την τελευταία μέρα των προκριματικών η Επιτροπή Αγώνων κατάφερε 
να πραγματοποιήσει τρείς ιστιοδρομίες ακόμη σε μια πολύ κουραστική 
ημέρα για τους αθλητές οι οποίοι βγήκαν στη στεριά στις 20.30 από τις 
8.30 το πρωί που είχαν μπει στο νερό.

Επομένως οι αθλητές χωρίστηκαν σε στόλους με τέσσερις μόνο ιστιο-
δρομίες αντί για τις οκτώ που ήταν προγραμματισμένες.

Στον τελικό της διοργάνωσης από Ελληνικής πλευράς κατάφεραν 
να περάσουν έξι αθλήτριες Μανιώτη Ζωή, Παλαιού Κυριακή, Φω-
τακάκη Κωνσταντίνα, Καλαντζή Βέρα, Χατζηδημητρίου Χρυσάνθη 
και Λάμπρου Χρύσα.

Παγκόσμιο & Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα LASER 4.7 2013
Τελετή έναρξης Παγκοσμίου και Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. 
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Ενώ στο χρυσό γκρουπ των αγοριών πέρασαν τέσσερις αθλητές: 
Μιχαηλίδης Μιχάλης, Τσαραμύρσης Πάτροκλος-Θεόδωρος, Στασι-
νόπουλος Δήμος και Καραδήμας Μάριος.

Τα τελικά αποτελέσματα στα 122 κορίτσια, από 38 χώρες 
είναι τα εξής: 

Αθλήτρια Group Θέση  
Παγκοσμίου

Θέση  
Ευρωπαϊκού

Ηλικιακή 
κατηγορία 
under 16

Μανιώτη Ζωή χρυσό 9 9 -

Παλαιού Κυ-
ριακή

χρυσό 20 18 8

Φωτακάκη Κων-
σταντίνα

χρυσό 29 27 -

Καλαντζή Βέρα χρυσό 32 29 11

Χατζηδημητρίου 
Χρυσάνθη

χρυσό 50 45 -

Λάμπρου 
Χρύσα

χρυσό 59 54 -

Φακίδη Αθα-
νασία

αργυρό 68 63 -

Στεριανού 
Χριστίνα

αργυρό 73 67 -

Μάμαλη Δανάη αργυρό 76 70 22

Προβελλέγγιου 
Αμαλία

αργυρό 86 79 26

Βουχάρα Νικο-
λέτα

αργυρό 97 89 -

Τα τελικά αποτελέσματα στα 240 αγόρια από 47 χώρες 
είναι τα εξής:

Αθλήτρια Group Θέση  
Παγκο-
σμίου

Θέση  
Ευρωπαϊ-
κού

Ηλικιακή 
κατηγορία 
under 16

Μιχαηλίδης Μιχάλης χρυσό 43 35 -

Τσαραμύρσης Πά-
τροκλος/Θεόδωρος

χρυσό 47 38 10

Στασινόπουλος 
Δήμος

χρυσό 52 42 -

Καραδήμας Μάριος χρυσό 58 47 14

Μπουγιούρης Ιω-
άννης

αργυρό 82 65 24

Κυρπόγλου Παντε-
λής

αργυρό 83 66 25

Παπαδόπουλος 
Ορέστης

αργυρό 85 67 26

Λεφαντζής Μιχάλης αργυρό 98 79 -

Ταμπάκης Νικήτας χάλκινο 148 116 47

 H Eλληνική αποστολή, αθλητές και προπονητές.
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ΑΓΩΝΑΣ J24 "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"

Άνοιξε η αυλαία για τους ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες της νέας σαιζόν 2013- 2014 με 
τον αγώνα με την επωνυμία "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" 
για την κατηγορία J24 που διοργάνωσε ο 
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου το Σαβ-
βατοκύριακο 7- 8/9/2013 στον κόλπο 
του Ηρακλείου.

Το Σάββατο 7/9/2013 ο καιρός ταλαιπώρησε αρκετά τα πληρώμα-
τα των 6 σκαφών που συμμετείχαν στον αγώνα καθώς η άπνοια δεν 
επέτρεψε παρά την ολοκλήρωση μίας και μόνο ιστιοδρομίας από τις 4 
προγραμματισμένες της ημέρας.

Την Κυριακή όμως, ο καιρός αποζημίωσε πραγματικά τους συμμετέ-
χοντες αφού έπνεε από σταθερή σχετικά διεύθυνση από τις 320-240 
μοίρες και με ένταση 15-17 Knots.

Ετσι με λίγες αλλαγές του στίβου ολοκληρώθηκαν και οι 5 προγραμματι-
σμένες ιστιοδρομίες της ημέρας και παρόλο που τα αποτελέσματα έδει-
χναν προβλέψιμα είχαμε εγκατάλειψη του αγώνα από 2 σκάφη, πράγμα 
που ανέτρεψε τα τελικά αποτελέσματα.

Ετσι στην τελική κατάταξη την 1η θέση καταλαμβάνει το σκάφος ΜΙ-
ΝΟΑΝ SPIRIT από τον ΝΟΓΚ μ ε κυβερνήτη τον Παλλήκαρη Αρη και 
πλήρωμα τους Πετρουλάκη Νίκο, Καρυωτάκη Νίκο, Καλυβίτη Νίκο και 
Παναγιώτη Δαυίδ. 

Στη 2η θέση το σκάφος SIMERA J24 του ΙΟΗ με κυβερνήτη τον Λυ-
ρώνη Γιώργο και πλήρωμα τους Λενακάκη Στέλλα, Σπυριδάκη Χαρά, 
Μαυράκη Νικήτα και Τζανή Μιχάλη.

3η θέση το σκάφος ΜΟΜΕΝTUM του Παν/μίου Κρήτης με κυβερνήτη 
τον Κοντάκη Μάνο και πλήρωμα τους Καρβελά Μιχαήλο Φανουράκη 
Μαρίνα και Παπαδοβασιλάκη Εφη.

4η θέση το σκάφος PHYSALIA PHYSALIS του Πανεπηστημίου Κρήτης 
με κυβερνήτη τον Βιτσάκη Γιώργο και πλήρωμα τους Σεβαστάκη Μαρία, 
Μαυροθαλασσίτη Ελένη, Λιβανού Ελένη και Γιαννούλα Γιώργο.

5η θέση το σκάφος DJ του ΙΟΗ με Κυβερνήτη τον Μακριδάκη Γιώργο 
και πλήρωμα τους Μπερβανάκη Καλλια, Γαράκη Χριστίνα, Μαλλιωτάκη 
Γιώργο και Δεληγεώργη Γιώργο και τέλος στην 

6η θέση το σκάφος ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ του ΙΟΗ με κυβερνήτη τον Πατεράκη 
Γιάννη και πλήρωμα τους Πατεράκη Νίκο, Κασαπάκη Μιχάλη, Βσιλάκη 
Μαρία και Κατσούλη Πόπη.

Η επόμενη αγωνιστική συνάντηση των πληρωμάτων στον αγώνα 
της κλάσης J24 που διοργανώνει ο ΝΟΓΚ στις 21- 22/9/2013 και 
μετά στην τελική ευθεία για τη δεύτερη φάση του Πανελληνίου που 
διοργανώνεται το τριήμερο της 28/10 στον Αγιο Νικόλαο.

BOAT SAIL NO CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 TOTAL PLACE

MINOAN SPIRIT GRE 7007 ΝΟΓΚ 4 DNF 2 1 1 1 9 1

SIMERA GRE 4772 IOH 5 1 3 3 2 3 12 2

MOMENTUM GRE ΠΑΝ.ΚΡ. 1 3 1 2 DNF DNC 14 3

PHYSALIA GRE 5345 ΠΑΝ.ΚΡ. 6 2 5 5 3 2 17 4

DJ IOH 2 4 4 4 4 DNC 18 5

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ GRE 1475 IOH 3 5 6 6 5 4 23 6

αγώνες τριγώνου
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αγώνες τριγώνου Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 

Ελπίδες από τους μικρούς
Ελπίδες για το μέλλον άφησε ο νεαρός Τέλης Αθανασόπουλος. Ο 
αθλητής των Οπτιμιστ πήρε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κατηγορίας που ολοκληρώθηκε στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Ο 
νεαρός αθλητής του ΝΑΟΒ κατέλαβε την 5η θέση μεταξύ 259 σκαφών 
και έδειξε ότι αποτελεί μία ανερχόμενη δύναμη στον χώρο της ιστιο-
πλοΐας. Πολύ καλά πήγε και ο Α. Παναγιωτίδης, ο οποίος ήρθε 21ος. 
Οι θέσεις των άλλων Ελλήνων: Β. Γουργιώτης 51ος, Ι. Κεφαλλονίτης 
121ος και η Β. Μπαξεβάνη 126η.

Μία σπουδαία επιτυχία είχαμε και στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρω-
τάθλημα των Λέιζερ Στάνταρ, που διεξήχθη στη λίμνη Μπάλατον της 
Ουγγαρίας. Στην κατηγορία κάτω των 19 ετών του ευρωπαϊκού πρω-
ταθλήματος, ο Χάρης Μαυρογιώργης πλασαρίστηκε στην 5η θέση, 
ύστερα από επτά κούρσες. Για το παγκόσμιο έτρεξαν 53 σκάφη και 
για το ευρωπαικό 49 σκάφη. Πρώτος ήρθε ο Γερμανός Μπάουερ. Στην 
αντίστοιχη διοργάνωση Λέιζερ Ράντιαλ γυναικών -21 ετών και ύστερα 
από επτά ιστιοδρομίες η Νίκη Σαρίδου κατετάγη 64η στην Ευρώπη και 
74η στον κόσμο. Πρώτευσε η Γερμανίδα Βέγκερ.

Χωρίς μετάλλιο αλλά με ικανοποιητικά πλασαρίσματα επέστρεψαν από 
τη Λεμεσό και το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεότητας οι Ελληνες ιστι-
οπλόοι. Στα Λειζερ Ράντιαλ κοριτσιών η Βασιλεία Καραχάλιου ήρθε 

14η . Την πρώτη θέση κατέλαβε η Χοστ από τη Νορβηγία. Στα αγόρια, 
ο Πάνος Εφραιμίδης Συνοδινός ήταν 35ος σε 56 σκάφη. Πρώτευσε 
ο Πεντρόμο από το Πουέρτο Ρίκο. Στα RSX, ο Στρατής Δούκας και 
ύστερα από 13 ιστιοδρομίες, ήρθε 26ος μεταξύ 28 συμμετεχόντων 
ενώ το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Βρετανός Κιεράν Μαρτίν.

Στην 32η θέση του παγκοσμίου πρωταθλήματος TECHNO (Πολωνία) 
και στην κατηγορία U17 πλασαρίστηκε ο Α. Αράπογλου. Πήραν μέρος 
80 σκάφη και πρώτευσε ο Ισραηλινός Οφέκ. 

Ο Όμιλος Ιστιοσανίδας Ηρακλείου διοργάνωσε το πανελλήνιο κύπελλο 
FUN με τη συμμετοχή 31 σκαφών. Ύστερα από πέντε κούρσες νικητής 
ήταν ο Ν. Σκαρλάτος με 6,4 βαθμούς και ακολούθησαν ο Ζ. Θεοχά-
ρης με 8,7 και ο Ι. Παπασπύρου με 10 β.π. 

Στον Ν.Ο. Αλκυών Ραφήνας διεξήχθη το πανελλήνιο πρωτάθλημα 
"Γιούροπ". Έτρεξαν 14 σκάφη. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Π. Πόππης 
του ΝΟΝΜΑ με 7 βαθμούς και ακολούθησαν ο Λ. Αλυγιζάκης του 
ΝΟΡ Αλκυών με 11β και ο Ι. Πλυμένος του ΝΟΕΘ με 15 βαθμούς.
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Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα 

Μιτάκης: συνεχίζουμε για καλύτερες εμφανίσεις
Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε ο 
Γιάννης Μιτάκης στο ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα των Φινν, το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε στη Γερμανία. Ύστερα από οκτώ 
κούρσες πλασαρίστηκε στην 29η θέση. 
Ετρεξαν 103 σκάφη. Πρώτευσε ο Σλο-

βέκος Ζμπόγκαρ με δεύτερο 
τον Βρετανό Ράιτ και τρίτο τον 
Νεοζηλανδό Μούρντοτς. «Η 
διοργάνωση της Γερμανίας 
δεν ήταν από τις καλές για 
εμένα. Βρισκόμουν κοντά 
στη δεκάδα αλλά είχα δύο 
άκυρες που με πήγαν πολύ 
πίσω. Συμβαίνουν αυτά στην 
ιστιοπλοΐα. Δεν τα παρατά-
με, συνεχίζουμε, με στόχο 
καλύτερες εμφανίσεις στις 
επόμενες διοργανώσεις», μας 
είπε ο πρωταθλητής των Φινν.

Το όνειρο πολλών ετών έγινε πραγματικότητα 
για τους πρωταθλητές των "470" Παναγιώτη 
Μάντη και Παύλο Καγιαλή. Οι ιστιοπλόοι μας 
αγωνίστηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κατηγορίας στη γαλλική πόλη Λα Ροσέλ και 
κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Στην κούρσα 
των μεταλλίων, ο αγώνας ήταν συναρπαστικός 
καθώς, τουλάχιστον, τρία σκάφη (μεταξύ των 
οποίων και οι εκπρόσωποι της Ελλάδος) διεκ-
δικούσαν το χρυσό μετάλλιο. Πρώτοι ήρθαν οι 
Αυστραλοί Μπέλτσερ και Ράιαν με 44 β.π., δεύ-
τεροι ήταν οι Γάλλοι, Λε Μπουσέ και Λε Μπερέ 
με 51 β.π. και τρίτοι οι Έλληνες με 55 β.π.

«Είμαστε 
ευτυχισμέ-
νοι για το 
αποτέλεσμα. 
Νομίζω πως 
αξίζαμε ένα 
μετάλλιο τα 
τελευταία 
τρία χρό-
νια, αλλά το 
πήραμε τώρα. 
Την τελευταία 

ημέρα δεν κάναμε τόσο καλό αγώνα αλλά το μετάλλιο είναι αυτό 
που μετράει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με την οικονομική 
κατάσταση στην Ελλάδα και ελπίζω πως αυτή μας η εμφάνιση θα 
μας βοηθήσει τα επόμενα χρόνια στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο», 
δήλωσαν στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" 
οι πρωταθλητές μας.

Η διοργάνωση στη Γαλλία ήταν ένα 
είδος γιορτής για την κλάση των 
"470". Η κατηγορία συμπλήρωσε 50 
αγωνιστικά χρόνια. «Επειδή ήταν 
επετειακή διοργάνωση περίμε-
να κάτι πιο λαμπρό. Δυστυχώς 

δεν είχε τίποτα περισσότερο από τις άλλες. Δεν ήταν αυτό που θα 
περίμενα από μία γιορτή. Παράλληλα με τους δικούς μας αγώνες 
είχαν αγώνες και οι βετεράνοι και οι πιο μικρές κατηγορίες με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη. Μόνο σε εμάς είχαμε 
120 συμμετοχές από 40 χώρες», μας είπε ο Παύλος Καγιαλής και 
αναφερόμενος στα αγωνιστικά θέματα πρόσθεσε: «Ο αγώνας ήταν 
δύσκολος και το επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
οι ασημένιοι και οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες του Λονδίνου έμειναν 
εκτός μεταλλίων. Σε ότι αφορά τον καιρό είχε αρκετό αέρα και βγή-
καν ωραίες κούρσες. Πάντως αυτό το μετάλλιο θα το χαρακτήριζα 
δικαίωση των κόπων μας και της επιμονής μας».

Καλά πλασαρίσματα είχαν και τα νεαρά πληρώματα μας που πήραν μέ-
ρος στους αγώνες της Γαλλίας. Οι Αλέξανδρος και Γιώργος Καββάς 
κατάφεραν να μπουν στον χρυσό στολίσκο και πήραν την 33η θέση. 
Οι Βασίλης Παπουτσόγλου και Γιάννης Ορφανός ήρθαν 40οι και οι 
Αντώνης Τσιμπουκέλης και Βασίλης Κοντάκης 69οι.

Στην αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, το πλήρωμα των Δέσποι-
νας Στεφανουδάκη και Ραφαλίνα Κλωναρίδου ήταν 33ο και 37ες 
οι Δήμητρα Παγίδα και Αλίνα Στρατηγίδου. Πρώτες ήρθαν οι Αλέ 
και Πάουρι από τη Νέα Ζηλανδία, δεύτερες οι Βαντλάου (Αυστρία) και 
Ογκαρ (Πολωνία) και τρίτες οι Βανγκ και Χουάνγκ από την Κίνα. 

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των 420 της Βαλένθια, οι Κ. Ταβουλά-
ρη - Φ. Κουτσούμπου ύστερα από 12 ιστιοδρομίες κατέλαβαν την 8η 
θέση. Οι Ε. Δρούγκα - Ε. Βαρδάλη τερμάτισαν 22ες, οι Ε. Γεωργα-
κοπούλου - Μ. Μωραίτου 30ες, οι Σ. Μπακατσιά - Ν. Παπαγεωργί-
ου 34ες και οι Ν. Ευστρατίου - Α. Μωραίτου 39ες. Πήραν μέρος 77 
σκάφη. 

«Δικαιώθηκαν οι κόποι μας»
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κωπηλασία Κείμενα και φωτογραφίες: Νίκος Γκομώλης

Η ελληνική κωπηλασία συνε-
χίζει να γράφει χρυσές σελί-
δες και στη μακρινή Κορέα. 
Μια μέρα πριν φύγει ο Αύγου-
στος δυο ελληνικά πληρώμα-
τα κατέκτησαν δυο μετάλλια 
ένα χρυσό κι ένα ασημένιο 
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
Ανδρών-Γυναικών που διεξά-
γεται στη λίμνη Ντανζεόν. 

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε 
το τετραπλό σκιφ ελ βαρών των ανδρών. 
Παγκόσμιοι πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι 
Γιώργος και Λευτέρης Κόνσολας, Σπύρος 
Γιάνναρος και Παναγιώτης Μαγδανής. Οι 
τέσσερις Έλληνες πρωταθλητές που είχαν 
πάρει την πρόκριση από τον προκριματικό 
μπήκαν επικεφαλής της κούρσας από τα 
πρώτα μέτρα και κατάφεραν να διατηρήσουν 
την πρώτη θέση ως τον τερματισμό πανηγυ-
ρίζοντας έξαλλα το χρυσό μετάλλιο στην 
κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς. 

Δεύτερη έμεινε η βάρκα της Γερμανίας και 
τρίτη αυτή της Ιταλίας.

Τέταρτο μετάλλιο για τη Νι-
κολαΐδου: 
Λίγο νωρίτερα ένα ονειρεμένο καλοκαίρι για 
την Κατερίνα Νικολαΐδου είχε ολοκληρωθεί 
με ιδανικό τρόπο. Η πρωταθλήτρια από την 
Κατερίνη κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο 
στον τελικό του σκιφ ελ βαρών των γυναι-
κών αν και αγωνιζόταν σε μεγαλύτερη από 
την ηλικία της κατηγορία. Κατά τη διάρκεια της 
κούρσας απείλησε την πιο έμπειρη Αυστρι-
ακή Τάουπ Τραέρ που ήταν τελικά η μεγάλη 
νικήτρια ενώ άφησε πίσω της τη Βρετανίδα 
Ρουθ Ουαλτσακ. 

Με αυτό το μετάλλιο η 21χρονη πρωταθλή-
τρια έφθασε τα τέσσερα για φέτος αφού 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΕΑ  

Χρυσάφι και ασήμι για την Ελλάδα
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Γιάννης Καρράς: “Ιδανικό ξεκίνημα για το Ρίο”

Ποστιλιόνε: “Πολύ υψηλό το κίνητρο στην ομάδα” 

είχαν προηγηθεί τρία χρυσά μετάλλια στο 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τους Μεσογεια-
κούς αγώνες και το παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα κάτω των 23 ετών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κατερίνα Νικολαΐ-
δου φέτος έκανε τη μεγάλη στροφή και πέρα-
σε στην κατηγορία των ελαφρών βαρών, μια 
κίνηση που δικαιώνεται από τα αποτελέσματα. 

Τα ξημερώματα ο Νίκος Αφεντούλης αγωνί-
στηκε στον τελικό Γ΄ του σκιφ ελ βαρών όπου 
κατέλαβε την 2η θέση και κατετάγη 14ος 
στον κόσμο. 

Φινάλε με ακόμη έναν τελικό:
Η αυλαία του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 
στις 31 Αυγούστου έπεσε για την Ελλάδα με 
μια ακόμη συμμετοχή σε τελικό. Εκεί όπου το 
διπλό σκιφ ελ βαρών με τους Παναγιώτη 
Μαγδανή και Σπύρο Γιάνναρο κατέλαβε 
την 6η θέση. Οι δυο Έλληνες πρωταθλητές 
φανερά κουρασμένοι απο τη χθεσινή 
υπερπροσπάθεια στο τετραπλό σκιφ όπου 
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο μαζί με τους 
Γιώργο και Λευτέρη Κόνσολα δεν κατάφεραν 
να μπουν στη διεκδίκηση ενος μεταλλίου. 
Η συμμετοχή τους και μόνο, ωστόσο, στον 
τελικό ενός Παγκοσμίου πρωταθλήματος λέει 
πολλά για το μέλλον τους

Ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπον-
δίας Γιάννης Καρράς μιλώντας μετά τους 
δυο τελικούς τόνισε: 

«Το φινάλε της φετινής αγωνιστικής 
περιόδου μας επιφύλασσε τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα , ενώ περιμένουμε 
και το διπλό το Σάββατο. Αυτό δείχνει ότι 
η δουλειά που ξεκίνησε με στόχο τους 
Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο το 2016 
είναι στη σωστή κατεύθυνση και όλη η 

ομάδα δουλεύει  ιδανικά. Οι προσπά-
θειές μας είναι να συνεχίσουμε και να 
πάμε την ελληνική κωπηλασία πιο ψηλά 
απο την προηγούμενη τετραετία».

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος απο τις 
εμφανίσεις των τεσσάρων ελληνικών 
πληρωμάτων στο Παγκόσμιο πρωτά-
θλημα της Κορέας εμφανίστηκε ο τεχνικός 
σύμβουλος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας 
Τζιάνι Ποστιλιόνε. 

Ο Ιταλός εκλέκτορας τόνισε ότι η ομάδα 
έχει πολύ υψηλό κίνητρο λόγω των ολυμπι-
ακών αγώνων του 2016 ενώ δεν έκρυψε 
την αισιοδοξία του ότι θα πλαισιώσουν 
τους ήδη υπάρχοντες κι άλλοι κωπηλάτες 
ώστε η ελληνική κωπηλασία να παρουσια-
στεί ισχυρή σε τρία χρόνια στη Βραζιλία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: 

«Η ελληνική κωπηλασία ξεκίνησε ένα 
νέο κύκλο στην Κορέα. Το τετραπλό 
σκιφ έκανε μεγάλο αγώνα κερδίζοντας 
το χρυσό μετάλλιο με μεγάλη διαφορά 
από τη Γερμανία και την Ιταλία που είναι 
σπεσιαλίστες σε αυτό τον τύπο σκάφους 

εδώ και πολλά χρόνια. Το σκάφος αυτό 
μάλιστα έκανε καλύτερο χρόνο από την 
οκτάκωπο ελ. βαρών που ήταν στην 
επόμενη κούρσα. 

Η Κατερίνα Νικολαϊδου πάλεψε μέχρι το 
τέλος για το χρυσό αλλά και το ασημέ-
νιο μετάλλιο που είναι μια πολύ καλή 
αρχή για αυτήν. Χρειάζεται να αναπτύξει 
καλύτερη φυσική κατάσταση και από 
τεχνικής πλευράς μεγαλύτερη κουπιά. 
Βρίσκεται στον ίδιο δρόμο της Τσιάβου 
και της Γιαζιτζίδου που πήραν Ολυμπι-
ακό μετάλλιο στο Λονδίνο. Θα κάνουμε 
το καλύτερο δυνατό να βρούμε μια 
ταλαντούχα κοπέλα να κωπηλατήσει με 
την Κατερίνα και να φτιάξουμε ένα αξι-
οπρεπές πλήρωμα για τους επόμενους 
Ολυμπιακούς. 

Το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών που 
συμμετείχε και στο τετραπλό, πάλεψε 
στον τελικό με όλα τα πληρώματα εως τα 
χίλια μέτρα όπου αισθάνθηκαν στα πόδια 

τους την κούραση της κούρσας τους στο 
τετραπλό και δεν μπόρεσαν να ακολου-
θήσουν τον ρυθμό των υπολοίπων. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να εκτιμήσουμε 
καλά την ποιότητα του σκάφους του 
χρόνου. Το σκιφ ελ. βαρών με τον Νίκο 
Αφέντούλη αγωνίστηκε στον τελικό Γ. 
Ο συγκεκριμένος κωπηλάτης έχει την 
καλύτερη φυσιολογία στην κατηγορία 
του αλλά αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία 
στο να αλλάξει προς μια καλύτερη τεχνι-
κή. Είμαι σίγουρος ότι αν τον δουλέψου-
με περισσότερο σε αυτό το κομμάτι του 
χρόνου θα γίνει πολύ επικίνδυνος για 
τους αντιπάλους του.

Η ομάδα αυτή έχει πολύ υψηλό κίνητρο 
και όλοι τους θέλουν να πάνε στους 
Ολυμπιακούς στο Ρίο. Ελπίζω πως θα 
βρούμε περισσότερους κωπηλάτες με 
τον ίδιο 'πυρετό' και θα κάνουμε και 
πάλι 'μεγάλη' την Ελληνική Κωπηλασία 
στο Ρίο το 2016».
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κωπηλασία

Παγκόσμιοι πρωταθλητές όχι μόνο στους 
κωπηλατικούς στίβους αλλά και στην ανοιχτή 
θάλασσα είναι πλέον η Αλέξανδρα Τσιά-
βου και τα αδέλφια Αποστολος και Νίκος 
Γκουντούλας. Οι τρεις Έλληνες κωπηλά-
τες κατέκτησαν το χρυσό και το ασημένιο 
μετάλλιο αντίστοιχα σε σκιφ και διπλό 
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας 
κωπηλασίας που έγινε στο Χέλσιμποργκ 
της Σουηδίας (16-18/8). 

Ένα πρωτάθλημα που το φθινόπωρο του 
2014 έχει αναλάβει να διοργανώσει η χώρα 
μας στα νερά του Θερμαϊκού κόλπου με 
συνδιοργανωτές την Ελληνική Κωπηλατική 
Ομοσπονδία και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Φορώντας τις φανέλες των σωματείων τους, 
αφού στη διοργάνωση δεν μετέχουν Εθνικές 
ομάδες, η Αλεξάνδρα Τσιάβου κατάφερε 
με τα χρώματα του ΔΝΟ Ηγουμενίτσας να 
κερδίσει την πρώτη θέση στο σκιφ γυναικών 
ανάμεσα στα 12 πληρώματα του τελικού ενώ 

ο Απόστολος και ο Νικος Γκουντούλας υπό τη 
σημαία του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης τερμάτι-
σαν δεύτεροι στο διπλό σκιφ ανδρών μεταξύ 
των 16 πληρωμάτων που πήραν μέρος στον 
δικό τους τελικό.

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ: Κορυφαίοι και στη θάλασσα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΦΗΒΩΝ: Μετάλλιο και στη Λιθουανία
Η συλλογή μεταλλίων για την ελληνική 
κωπηλασία σε παγκόσμια πρωταθλήματα 
συνεχίστηκε και στο μακρινό Τρακάϊ της 
Λιθουανίας. Εκεί όπου την Κυριακή (11/8) 
έπεσε η αυλαία του Παγκοσμίου πρω-
ταθλήματος Εφήβων Νεανίδων με την 
Ελλάδα να κατακτά ένα ασημένιο μετάλλιο 
στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου. 

Ο Μιχάλης Κουσκουρίδας και ο Γιώργος 
Παπασακελλαρίου είχαν δείξει από τις 
προηγούμενες κούρσες τους ότι έχουν 
στόχο το βάθρο και το επιβεβαίωσαν στον 

μεγάλο τελικό. Αν και στα πρώτα πεντακό-
σια μέτρα ήταν στην 6η θέση, ανέβασαν την 
απόδοσή τους, πέρασαν 4οι στα μισά της 
κούρσας, ήταν 3οι στα 1500μ. και λίγο πριν 
τον τερματισμό άφησαν πίσω τους Σλοβέ-
νους που ήταν 2οι ως εκείνο το σημείο και 
τερμάτισαν πίσω από το γερμανικό πλήρω-
μα κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο που 
θα φέρουν στην Ελλάδα μαζί με την πρόκρι-
ση στους Ολυμπιακούς αγώνες Νεότητας 
το 2014 στην Κίνα. «Δεν υπήρχε κάποιο 
κρίσιμο σημείο στην κούρσα για να μας 
φέρει στο βάθρο. Τα δώσαμε όλα από την 
αρχή ως το τέλος» είπε μετά τον τελικό ο 
Γιώργος Παπασακελλαρίου.

Στον άλλο τελικό της ημέρας το διπλό σκιφ 
των νεανίδων με τις Κατερίνα Ζέρβα και 
Αθηνά Μαρία Αγγελοπούλου στάθηκε 
άτυχο αφού έχασε για ελάχιστα εκατοστά 
του δευτερολέπτου το χάλκινο μετάλλιο 
τερματίζοντας στην 4η θέση. 

Λίγες ώρες νωρίτερα και η τετράκωπος 
άνευ των εφήβων είχε κατακτήσει την 4η 

θέση στον τελικό του Παγκοσμίου πρωτα-
θλήματος χάρης στην πολύ καλή εμφάνιση 
των Χάρη Αθανασίου, Χρήστο Μητρομά-
ρα, Νίκο Κακούρη και Θωμά Καραμήτρο.

Κατά την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου 
πρωταθλήματος στο Τρακάϊ το τετραπλό 
σκιφ των εφήβων με τους Πέτρου – 
Πετρίδη – Αιβατζίδη – Βαγενάς πήρε την 
1η θέση στον τελικό Δ́  και κατετάγη 19ο. 
Αντίστοιχη θέση και κατάταξη και για τον 
Μιχάλη Παπατσίμα στο σκιφ εφήβων 

Κείμενα και φωτογραφίες: Νίκος Γκομώλης
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Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων 
αναδείχθηκε για μια ακόμη χρονιά 
πρωταθλητής και πολυνίκης Ελλά-
δας για το 2013 μετά την ολοκλή-
ρωση και της Β́ Φάσης του 79ου 
Πανελληνίου πρωταθλήματος 
στη λίμνη της Καστοριάς.

Οι κωπηλάτες του ΝΟΙ κατέκτησαν στην 2η 
αυτή φάση 6 χρυσά και 1 ασημένιο, ενώ 
στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα της 
Β φ́άσης βρέθηκε ο ΝΟΘ με 2 χρυσά, ένα 
ασημένιο και στην 3η ο ΟΕΑ ΝΑ Βόλου με 1 
χρυσό και δύο ασημένια.

Έτσι στον συνολικό πίνακα των μεταλλίων του 
79ου Πρωταθλήματος ο ΝΟΙ συγκέντρωσε 32 
μετάλλια (16-10-6) ενώ 2ος ήταν ο ΝΟΘ με 
16 (6-7-3) και 3ος ο ΝΟΒΑ με 21 (5-9-7).

Στις βαθμολογίες και πάλι ο ΝΟΙ επικράτησε 
στη συνολική με 300β. ενώ στις βαθμολογίες 
Β΄ φάσης συγκέντρωσε 105.5 βαθμούς.

Αναλυτικά οι τρεις πρώτοι νικητές της Β΄ 
Φάσης ανά αγώνισμα:

Τετράκωπος άνευ Κορασίδων:

1.ΝΟΘ (Κουκλοτίδου-Κυρίδου-Τσαντεκίδου-
Γιάννου). 2.ΝΟΙ (Γιώτη-Γκλατζούνη-Στεριάδη-
Τσιάβου). 3.ΔΝΟΗ (Λιάγκου-Λώλη-Μπέζα-
Μυγδάλη)

Διπλό σκιφ Κορασίδων:

1.ΝΟΙ (Πάνου-Κούρου). 2.ΝΑΟΚαλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης (Βαρβέρη-Φεσατίδου). 3.ΝΕΚ 
(Νίκα-Τολιοπούλου)

Δίκωπος άνευ Κορασίδων

1.ΝΟΚαστοριάς (Εμμανουηλίδου-Τσιόλα). 
2.ΟΕΑ-ΝΑΒ (Στούκα-Γεωργούδη). 3.ΝΟΒΑ 
(Βόντζου-Βουλγαρίδη)

Σκιφ Κορασίδων

1.ΝΟΙ (Ζέρβα Κ.). 2.ΝΟΒΑ (Τόκα Ειρ.). 3.ΝΑ-
ΟΚΘ (Δούμπλατζη Καν.)

Τετραπλό σκιφ Κορασίδων :

1.ΝΟ Ιωαννίνων (Μέρμηγκα-Κοζανίτη-Παίδα-
ρου-Μάντζου). 2.ΝΟ Μαυροχωρίου (Πετ-
κανά-Βασιλειάδου-Πετκανά-Χαλκιά). 3.ΝΟ 
Γιαννιτσών (Αλμπαντάκη-Μαξούρη-Μπαλλή-
Θωμαϊδου)

Διπλό σκιφ ΑΜΕΑ

1.ΟΦΘ (Μπουλιώνης Φίλιππος –Τοπαλίδης 
Στέφανος)

Σκιφ ΑΜΕΑ

1.ΝΑΣ (Καρέλης Ευάγγελος). 2.ΝΟΒΑ (Μαλά-
τος Νίκος). 3.ΟΦΘ (Σγουρδός Αλέξανδρος)

Τετράκωπος μετά πηδαλιούχου Παίδων

1.ΝΑΟ Κέρκυρας (Αρμενιάκος-Δημούλης-Τό-
μπρος-Τσιριγγάκης-Λουκάς). 2.ΝΟ Κατερίνης 
(Μπικογιάννης-Παπαθανασίου-Ευσταθιάδης-
Ταχτατζής-Μπούφας). 3.ΝΕΚ (Μασλαρης-Πά-
σχος-Μπάσιος-Αντωνίου-Νικολάου)

Διπλό σκιφ Παίδων :

1.ΝΕΚ (Αποστολίδης-Μάντζαρης). 2.ΝΑΟΚΘ 
(Τσιβρανίδης-Αθανασιάδης). 3. ΝΑΣ (Κουτσο-
μπίνας-Καφετζιάδης)

Δίκωπος άνευ πηδαλ. Παίδων

1.ΝΟΘ (Ρίζος-Χατζηστρατής). 2. ΝΟΜυτ. (Μα-

ζιώτης-Σιταράς). 3.ΝΟΒΑ (Λαδόπουλος-Ράπτης)

Σκιφ Παίδων

1.ΟΕΑ ΝΑΒ (Παπασακελλαρίου Γ.). 2.ΟΕΑ 
ΝΑΒ (Καλανδαρίδης Ι.). 3.ΝΟ Σούδας (Χαρι-
τάκης Θ.)

Τετράκωπος άνευ πηδαλ. Παίδων

1.ΝΟΙ (Καλουιάν-Βλάχος-Μάντζιος-Παπαδη-
μητρίου). 2.ΔΝΟΗ (Παπαφιλίππου-Αναστασί-
ου-Τζίμας-Γεωργάκης. 3.Ομ. Ερετών (Λεβα-
ντής-Σόβολος-Πέππας-Σπυριδωνίδης)

Τετραπλό σκιφ Παίδων

1.ΝΟΙ (Σπυρίδων-Βαρδάκα-Μπουκουβάλας-
Ραπί). 2.ΝΟΒΑ (Δεμέλης-Προκοπίου-Τάσιος-
Χάγιας). 3.ΟΦΘ (Γερτζίκης-Ταρενίδης-Μωραϊ-
της-Τσιβόγλου)

Οχτάκωπος Παίδων

1.ΝΟΙ (Δρόσος-Νταλαμάνγκας-Ανδρούτσος-
Μπαράτσας-Νατσιάς-Μαλισσόβας-Νάσιος Β.-
Πιτσούνης –Μπούγιας).  
2.ΝΟΘ (Γιαννάκος-Παρναβέλας-Μουστακίδης-
Βεζιργιάνης-Κωνσταντάς-Αντωνόγλου-Πεκρί-
δης-Δούφας-Σιδηρόπουλος.  
3. ΝΑΟΚ (Γκιξανας-Γραμμένος-Ατσοπάρ-
δης-Γεωργότας-Γισδάκης-Βήτας-Μολυβάτος 
Ε.-Πασχαλίδης-Μολυβάτος Δ.

79ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - Β΄ΦΑΣΗ  

'Πασάς' στην Καστοριά ο ΝΟΙ

Ο πίνακας των μεταλλίων της 
Β Φ́άσης

1.  ΝΟΙ 6-1-0
2. ΝΟΘ 2-1-0
3. ΟΕΑ ΝΑΒ 1-2-0

4. ΝΕΚ 1-0-2
5.  ΝΑΟΚ 1-0-1
6.  ΝΟΚαστ. 1-0-0
7.  ΝΟΒΑ 0-2-2
8. ΝΑΟΚΘ 0-2-1

9. ΔΝΟΗ 0-1-1
10. ΝΟΜυτ. 0-1-0
11. ΝΟ Μαυροχ. 0-1-0
-. ΝΟΚατερ. 0-1-0
13. ΝΟ Σούδας 0-0-1

-  ΝΑΣ 0-0-1
-  ΝΟ Γιαννιτσών 0-0-1
-  ΟΦΘ 0-0-1
17. Ομιλος Ερετών 0-0-1
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Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία

Mecca
Ακτή Κουµουνδούρου 60, Πειραιάς

Magic Marine 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς

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

Pelagos
 Λ. Ποσειδώνος 19 Άλιµος

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

Tecrep Marine
Ακτή Τρ. Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς
Λ. Ελευθερίας (Αλίµου) 16 Άλιµος

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

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

Ble  
Λεωφόρος Ποσειδώνος  Αλιµος

Plous Podilatou
Ακτή Κουµουνδούρου 42, Mικρολίµανο

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

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ
Ακτή Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς
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Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

Τ. 2104123357, 2104113201

F. 2104227038 • www.horc.gr

Εκδότης  

Γιάννης Μαραγκουδάκης

 

Eιδικός Συνεργάτης 

Μάνος Ν. Ρούδας

 

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Μάνος Ν. Ρούδας, Κωνσταντίνος Τριγκώνης, Πάνος Δημητρακόπουλος, 

Μαρίας Βουτσαδάκη, Απόστολος Πλάκας, Α. Τσαλίκης, Μιχάλης Μελισσίδης, 

Δημήτρη Ανδρέϊκου, Ρούλα Γαλάνη, Μαρία – Χριστίνα Κοντογιαννοπούλου, 

Κωνσταντίνος Χανιώτης, Σπυριδούλα Σπανέα, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr),  

Βαγγέλης Ρασσιάς / studiorassias / ΠΟΙΑΘ,  

Νίκος Ζάγκας (www.zagas.gr), Ρούλα Γαλάνη, 

Μαρία – Χριστίνα Κοντογιαννοπούλου, 

Κωνσταντίνος Χανιώτης, Acea / Gilles Martin Raget, 

Απόστολος Αλεξίου, Κώστας Χαρατσής, Νίκος Γκομώλης, 

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

Νο108 ψηφιακή έκδοση

50 χρόνια Ράλλυ Αιγαίου

Χάλκινο στο Παγκόσμιο 470

Κωπηλασία: 
Χρυσό στο σκιφ ανδρών,
ασημένιο στο γυναικών

φωτογραφία: Νίκος Ζάγκας (www.zagas.gr)
"Ο νικητής του 50ού Ράλλυ Αιγαίου,  
OPTIMUM 3 - ASPIDA."
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