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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«Την κατάσταση αυτή έχουν συνειδητοποιήσει αρκετοί έλληνες 
πρωταθλητές και δραστηριοποιούνται μόνοι τους να εξασφαλίσουν 
τους πόρους για τη συμμετοχή τους στου Ολυμπιακούς του 2016...» 

Η περικοπή κατά 50% του προϋπολογισμού 2014 των αθλητι-
κών ομοσπονδιών έναντι των επιχορηγήσεων του 2013, δημιουρ-
γεί καταλυτικές επιδράσεις στις δραστηριότητές τους.

Όπως αναγγέλλουν οι περισσότερες ομοσπονδίες οι εγκριθέντες 
προϋπολογισμοί θα φθάσουν να καλύψουν μόλις τις λειτουργικές 
δαπάνες των διοικήσεων. 

Διαμαρτύρονται λοιπόν και πιέζουν απειλώντας με λουκέτο, επισεί-
οντας τον κίνδυνο διάλυσης του αθλητισμού.

Η Πολιτεία κρίνει ότι δεν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα χρήμα-
τα, δεδομένου ότι υπάρχουν πιο άμεσες κοινωνικές ανάγκες.  
Η χώρα έχει μπει σε μία βαθιά οικονομική ύφεση και κοινωνική 
κρίση και η πορεία για ανάταξη θα κρατήσει πολύ.

Επομένως πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να προσαρμο-
στούμε σε αυτά τα δεδομένα. Και όσο γρηγορότερα το συνειδητο-
ποιήσουμε τόσο καλύτερα για τον αθλητισμό.

Εν’ πρώτοις θα πρέπει να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα στα 
απολύτως απαραίτητα ώστε να περισσέψουν χρήματα για να υπη-
ρετήσουν τον κύριο σκοπό των ομοσπονδιών που είναι η ανάπτυξη 
του πρωταθλητισμού και εκπροσώπηση της χώρας στο διεθνές 
στερέωμα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί τότε αυτομάτως καταργείται και 
το νόημα υπάρξεώς τους. Θα είναι σαν μία βιομηχανία που έχει 
Διοικητικό Συμβούλιο, Εμπορικό Τμήμα, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, 
Τμήμα Προσωπικού, αλλά δεν έχει παραγωγή προϊόντος. Προς τι 
λοιπόν η ύπαρξη της βιομηχανίας;

Οι αθλητικοί όμιλοι μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 2002, προσάρμοσαν τη λειτουρ-
γία τους στα καινούρια δεδομένα. 

Ένα από τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τη μείωση 
των δαπανών διοίκησης ίσως θα ήταν και η συγχώνευση ομοειδών 
ομοσπονδιών.

Ο άλλος τρόπος προσκτήσεως εσόδων είναι οι χορηγίες. Δυστυχώς 
όμως λόγω της οικονομικής ύφεσης τα πράγματα έχουν δυσκολέψει 
πολύ και χρειάζονται καινοτόμες ιδέες και επίμονη προσπάθεια για 
να προσελκύσουν την ιδιωτική υποστήριξη.

Την κατάσταση αυτή έχουν συνειδητοποιήσει αρκετοί έλληνες πρω-
ταθλητές και δραστηριοποιούνται μόνοι τους να εξασφαλίσουν τους 
πόρους για τη συμμετοχή τους στου Ολυμπιακούς του 2016.

Παράδειγμα, η Σοφία Μπεκατώρου και ο Κώστας Τριγκώνης 
αλλά και η πρωτοβουλία της εταιρίας Salty bags να βοηθήσει 
τους έλληνες ιστιοπλόους.

Πάντως γεγονός είναι ότι η αλλαγή νοοτροπίας περί κρατικοδίαιτου 
αθλητισμού πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν διότι χάνεται 
πολύτιμος χρόνος.

Αλλά ας έλθουμε στα καθ’ υμάς.

Όπως είχαμε προαναγγείλει στο προηγούμενο τεύχος πραγματοποι-
ήθηκε στο τέλος Ιανουαρίου από τον ΠΟΙΑΘ με την υποστήριξη έξι 
ναυτιλιακών εταιριών, η έκδοση του βιβλίου "Ναυτικές Επικοι-
νωνίες" δια να καλύψει το υπάρχον κενό ελληνικής βιβλιογραφίας 
στο αντικείμενο αυτό.

Παράλληλα ολοκληρώνεται εντός των ημερών ο εξοπλισμός του 
εργαστηρίου επικοινωνιών και εντός του Απριλίου θα αρχίσουν τα 
σεμινάρια Χειριστών Εξοπλισμού Επικοινωνίας.

Επίσης εντός του Μαρτίου ολοκληρώνεται η επανέκδοση του 
βιβλίου "OPTIMIST. Το σκάφος του μικρού καπετάνιου", του 
οποίου τα 5.000 αντίτυπα της πρώτης εκδόσεως έχουν εξαντληθεί.

Ως γνωστόν η πρώτη έκδοση έχει διατεθεί δωρεάν σε όλους τους 
ομίλους. Στην παρούσα έκδοση και δεδομένου ότι ο Όμιλος δεν 
μπορεί να καλύψει όλο το κόστος επανέκδοσης θα χρειαστεί να 
καταβάλλεται ένα συμβολικό αντίτιμο 4,70 Ευρώ πλέον 6,5% ΦΠΑ.

Το βιβλίο "Τα μυστικά του Laser" διατίθεται ακόμη δωρεάν 
στους ομίλους δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη αντίτυπα της πρώ-
της έκδοσης.

Επιπλέον ο ΠΟΙΑΘ συνέβαλε στην εκτέλεση του προγράμματος της 
Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοΐας της Γ.Γ.Α. και Ε.Ι.Ο. με τη διάθεση τεσ-
σάρων καθηγητών της Σχολής του και των σχετικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα διοργανώνεται από τον ΠΟΙΑΘ και κατόπιν αιτήσεως 
του Ναυτικού Ομίλου Πατρών σεμινάριο ασφαλείας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της ISAF στην Πάτρα, για το Σαββατοκύριακο 26-27 
Απριλίου στο οποίο έχουν δηλώσει να μετάσχουν κυβερνήτες απ’ 
όλη τη δυτική Ελλάδα.

Συγχρόνως προχωρούν οι προετοιμασίες του 7ου Posidonia Cup 
που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 με τη συμμετοχή 
άνω των 50 ναυτιλιακών εταιριών και τη διεξαγωγή του 51ου Ράλ-
λυ Αιγαίου που θα διεξαχθεί από 18 έως 28 Ιουλίου.

Το ευχάριστο είναι ότι παρ’ όλη την οικονομική στενότητα δεν έχει 
ανακοπή ο ρυθμός προσέλευσης νέων ανθρώπων τις Σχολές για 
να γνωρίσουν το άθλημα της ιστιοπλοΐας.
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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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απόψεις

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Και εγένετο "Άνεμος Ελλάδας". Έτσι ονομάσαμε την προσπάθεια μας μαζί με την Σοφία. 

Είναι η πέμπτη φορά που ξεκινάω μια Ολυμπιακή προετοιμασία και ένοιωσα την ανάγκη να 
την ονομάσω κάπως. Να της δώσω μια ταυτότητα. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε αυτή η ανάγκη.. 
Ίσως είναι τα σημεία των καιρών.

Πέσανε πολλά ονόματα στο τραπέζι τα οποία είχαν να κάνουν με «δρόμους-αποστολές» σε 
σχέση με τον τελικό προορισμό το Ριο το 2016!!! 

Κάποια στιγμή πάνω στην ανταλλαγή απόψεων έπεσε η ιδέα του ανέμου. 

Ο άνεμος βίαιος, ούριος, καθαρτικός, σαρωτικός πολλές φορές στο πέρασμα του! Η 
κινητήριος δύναμη στο άθλημα μας. 

Και βγήκε το Άνεμος Ελλάδας. 

Πολλοί θα απορούν γιατί επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια κάτω από μια τόσο 
δύσκολη συγκυρία. Γιατί δεν επιλέξαμε αυτό που βόλευε καλύτερα. Οικογενειάρχες και 
οι δυο με ένα σκασμό υποχρεώσεις. Φτασμένοι στον χώρο μας. Μεγάλο το ρίσκο να 
καταστρέψεις ότι έχτισες όλα αυτά τα χρόνια για ένα γινάτι. Μια Ολυμπιακή προετοιμασία. 
Επειδή τυράννισα το μυαλό μου για μήνες μέχρι να πάρω την τελική μου απόφαση θα σας 
πω ότι τελικά η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι πάρα πολύ απλή και λογική κατά την 
άποψη μου. Στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στον πρωταθλητισμό χρειάζεσαι κίνητρα. Την 
λέξη κίνητρο ο καθένας μπορεί να την προσδιορίσει όπως θέλει. Για μένα όμως η ερμηνεία 
έχει να κάνει με την λέξη εμπόδιο. Σε μια προσπάθεια όσο πιο δύσκολα τα εμπόδια που 
θα ξεπεράσεις τόσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση που θα λάβεις στο τέλος αν καταφέρεις 
να φτάσεις στον στόχο. Τόσο μεγαλύτερη η πρόκληση. Σήμερα που μιλάμε έχει χαθεί 
κάθε έννοια λογικής και ορθολογιστικής αξιολόγησης των πραγμάτων, όπου οι άνθρωποι 
έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους για τα πάντα, έχουν χάσει το χαμόγελο και την διάθεση 
να προσπαθήσουν για το μέλλον αν όχι το δικό τους, των παιδιών τους. Έχουν χάσει το 
κίνητρο για την ίδια την ζωή. Λοιπόν αυτό είναι το κίνητρο. Να βγεις μπροστά και να κάνεις 
ότι μπορείς καλύτερα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όχι δεν είναι «ηρωισμός» ή «μαγκιά» 
να κάνεις κάτι τέτοιο. Ούτε «σιγουράντζα» μιας και οι δυο μας είμαστε αναγνωρισμένοι 
αθλητές. Είναι υποχρέωση του καθενός μας να κάνει κάτι στο πεδίο που δραστηριοποιείται 
όποιο και να είναι αυτό. Είναι υποχρέωση του να κάνει αυτό που ξέρει και να το κάνει 
καλά. Το όνομα της Μπεκατώρου ή του Τριγκώνη δεν σημαίνει τίποτε ούτε διασφαλίζει 
την βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος στις παρούσες συνθήκες. Οφείλουμε λοιπόν να 
«εκτεθούμε» αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω τι θα 
καταφέρουμε στο τέλος. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις να κάνουμε ότι καλύτερο και ότι περισσότερο μπορούμε. Θέλουμε τρόπον τινά 
μέσα από αυτή την προσπάθεια να εμπνεύσουμε και να δείξουμε δρόμο στα νέα παιδιά έτσι 
ώστε να κρατηθεί το «όνειρο» της Ελληνικής Ιστιοπλοΐας ζωντανό. Να δημιουργήσουμε 
έναν τρόπο που θα μείνει παρακαταθήκη στους νέους που ακολουθούν. Το οφείλουμε αυτό 
στο άθλημα που μας έδωσε απλόχερα μοναδικές στιγμές, που μας έδωσε ζωή!
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Η περσινή χρονιά ειδικά για την ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας περιελάμβανε πλούσια 
προβολή, κυρίως τηλεοπτική. Αρκετοί μεγάλοι αγώνες είχαν στη διάθεσή τους πολύ 
τηλεοπτικό χρόνο, αλλά και άρθρα στα περιοδικά και τις εφημερίδες. Επίσης κάποιοι 
όμιλοι προχώρησαν σε τηλεοπτικές διαφημίσεις για τις σχολές ιστιοπλοΐας τριγώνου και 
ανοικτής θάλασσας, που ευελπιστούμε να επιφέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα: Να 
έρθουν δηλαδή περισσότεροι νέοι άνθρωποι στο άθλημα, να αγαπήσουν τη θάλασσα και 
- γιατί όχι - να αναδειχτούν οι επόμενες γενιές πρωταθλητών. 

Η εκτεταμένη προβολή της περασμένης χρονιάς είχε και σαν αποτέλεσμα τη διευκό-
λυνση των ομάδων στην αναζήτηση χορηγών. Όσες ομάδες έχουν καμπάνιες χορηγίας, 
μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν σαν 'όπλο' την προβολή του αθλήματος στα ΜΜΕ και να 
πετύχουν αξιόλογες συνεργασίες. 

Ο ΠΟΙΑΘ έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τηλεοπτική προβολή της ιστιοπλοΐας, 
κυρίως μέσω του Ράλλυ Αιγαίου, του πιο αναγνωρίσιμου ιστιοπλοϊκού αγώνα της χώρας 
μας. Η επιλογή των συνεργατών τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ προσεκτική, με γνώμονα 
το όφελος κυρίως των αγωνιζόμενων ομάδων και των χορηγών τους. Τα αποτελέσματα 
αυτής της προσπάθειας είναι πλέον ορατά. Παρά τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που 
διανύουμε, εμφανίζονται νέοι χορηγοί στις διοργανώσεις αλλά και στα σκάφη. 

Πλέον είναι επιτακτική ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης της προσπάθειας προβολής της 
αγωνιστικής ιστιοπλοΐας καθώς και η ικανοποίηση των χορηγών του χώρου μας.

Ο Μάρτης έχει 16 και είναι μια λαμπρή ανοιξιάτικη μέρα. Περπάτησα μέχρι τον ΝΟΠΦ 
και τυχαία είδα έναν καλό φίλο από τα χρόνια της έντονης ναυταθλητικής ενασχόλησης. 
Βαθιά χάρηκα που βρίσκεται σε θαυμάσια κατάσταση και που έχει κερδίσει αρκετούς πό-
ντους στο παιγνίδι του με τον χρόνο. Χαρήκαμε για τη συνάντηση, ύστερα από κάμποσα 
χρόνια και γελάσαμε με ευχαρίστηση. Αγόρασα μια μερίδα φαγητό, πήγα στο σκάφος και 
τόφαγα μ’ένα ούζο. Στη μικρή διαδρομή είδα παιδιά να μπαίνουν και να βγαίνουν ανέμε-
λα με τα ντίγκι στη θάλασσα, χωρίς να τα ενοχλεί το κρύο νερό, ούτε να τα προβληματίζει 
άλλο τι. Τα πρόσωπά τους ήσαν ήρεμα και χαρούμενα. Είδα και ενήλικες να περπατούν, 
να χαίρονται τον ήλιο, να μην κουβαλάν μαζί τους τα προβλήματα της καθημερινότητας, 
να γελάνε ανυστερόβουλα και να βρίσκονται σε αρμονική σχέση με τη ζωή. Εγώ, που ζω 
την ασφυξία της εποχής, ξεχάστηκα και πέρασα λίγες ώρες ωραία. Είχα μια εφημερίδα 
μαζί μου, με πρόθεση να τη διαβάσω στο σκάφος, πριν όμως την ανοίξω, πέρασε μια 
γρήγορη σκέψη απ το μυαλό μου: Τι είχε συμβεί και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μικροί 
και μεγάλοι, έδειχναν χαρούμενοι; Ούτε ακριβά αυτοκίνητα οδηγούσαν, ούτε σε 
πολυτελή σπίτια βρίσκονταν, ούτε τα βιβλιάρια καταθέσεων είχαν μαζί τους, ούτε και τα 
ειδοποιητήρια της εφορείας. Περπατούσαν πεζοί, με μισο-αθλητικά ρούχα, είχαν χρόνο 
να κοιτάζουν τη θάλασσα και χαίρονταν τη συντροφιά του ήλιου! Μου γεννήθηκε η 
απορία: Με τόσα λίγα και τόσο εύκολα μπορούμε να χαιρόμαστε τη ζωή; Φαίνεται 
πως ναι. Μήπως είναι καιρός να γίνουμε μινιμαλιστές; Μήπως έχουμε εμπλακεί σε 
έναν ατελέσφορο αγώνα που δεν μας χρειάζεται: Μήπως κάνουμε λάθος βάζοντας τον 
πήχη όλο και ψηλότερα: Ας σκεφτούμε για μας, ξεκινώντας από μηδενική βάση, που 
ξέρεις, μπορεί να μας βγει σε καλό, μπορεί κάτι να κερδίσουμε, αν δεν αφήνουμε τα 
συμφέροντα των άλλων και το άγχος να μας κλέβουν τη ζωή.

Ιστιοπλοΐα και 
Τηλεόραση

Ένα ευχάριστο  
απόγευμα

του Μάνου Ρούδα

του Απόστολου Γεωργόπουλου

*Ο Μάνος Ρούδας είναι ειδικός 
επιστήμων στον τομέα του Διεθνούς 

Μάρκετινγκ και της Αθλητικής 
Επικοινωνίας. Είναι μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΙΑΘ 
και μέλος της επιτροπής "Αθλητισμός 

και Γυναίκα" της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (ΕΟΕ).
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Εκδήλωση προς τιμήν του Πολεμικού Ναυτικού

Επ’ ευκαιρία της βραβεύσεως του ΠΟΙΑΘ από την Ακαδημία 
Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, στην επιθυμία του να 
μοιρασθεί την τιμή της βραβεύσεως με το Πολεμικό Ναυτικό, απεφάσι-
σε να διοργανώσει εκδήλωση για να τιμήσει τη συνεχή συμπαράστασή 
του θεωρώντας ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας των στόχων που 
επετεύχθησαν και στους οποίους οφείλεται η βράβευση, πραγματο-
ποιήθηκε χάρις στη συμπαράσταση αυτή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 
στην αίθουσα "Αιγαίου" του ΠΟΙΑΘ με την παρουσία όλου του Ανώτα-
του Ναυτικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Συνδέσμου Αποφοίτων 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, των επίτιμων Αρχηγών ΓΕΝ και Αρχηγών 
Στόλου, καθώς και των απόστρατων ανώτατων αξιωματικών του Π.Ν. 
που συνεργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια με τον Όμιλο.

Κατά την εκδήλωση απενεμήθη στο Π.Ν. αργυρό ξιφίδιο της Μυκηναϊ-
κής περιόδου, το οποίο παρέλαβε ο σημερινός Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύ-
αρχος Ευάγγελος Αποστολάκης Π.Ν.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

ενημερωτικά
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Η γοητεία του Αιγαίου

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ουκ ολίγοι οι θεσμοί και στον αθλητικό χώρο. 
Το ερώτημα είναι κατά πόσο ένας θεσμός κρίνεται όχι μόνο από τη 
χρονική διάρκειά του, αλλά από το τι προσέφερε στον αθλητισμό 
ως κοινωνική λειτουργία, όπως και αν η πορεία του ήταν γόνιμη και 
ανανεούμενη. Μόνο αν ο θεσμός κοιταχθεί από αυτό το πρακτικό και 
ωφέλιμο πρίσμα, τότε και μία επέτειος των 25, των 50 ή και περισσό-
τερων ετών θα εκφράζει δημιουργικότητα και εξέλιξη και δεν θα είναι 
ένα συμβατικό χρονικό ορόσημο. Με τα κριτήρια αυτά, η 50ή επέ-
τειος της δράσης του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής 
Θαλάσσης – γνωστού ως ΠΟΙΑΘ – αξίζει την επιβράβευση από την 
Ακαδημία Αθηνών.

Η εισήγηση του αρμόδιου ακαδημαϊκού της Τάξης Θετικών Επιστημών 
κ. Βασίλειου Πετράκου αιτιολογεί την τιμητική διάκριση προς τον 
Όμιλο σε άμεση συσχέτιση με τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ιστιοπλοϊ-
κού Ράλλυ Αιγαίου επί μισό αιώνα ως συνόλου δράσης αθλητισμού 
και πολιτισμού, καθώς και τη διεύρυνση της Ιστιοπλοΐας Ανοικτής 
Θαλάσσης και τη συντήρηση, με ουσιαστικό τρόπο και ίδιους πόρους 
και μέσα, της ναυτικής παράδοσης. 

Οι άξονες δράσεις του Ομίλου, πέραν της αγωνιστικής άμιλλας σε 

κλίμακα του Αιγαίου, αφορούν στην επικοινωνία της νησιωτικής 
Ελλάδας με το κέντρο, την ευνόητη τουριστική συμβολή λόγω του 
διεθνούς χαρακτήρα του αγώνα, την οικονομική ενίσχυση – ιδιαίτερα – 
νησιών που την έχουν απόλυτη ανάγκη και την ευρύτερη διάδοση της 
ιστιοπλοΐας ως αθλήματος, με λαμπρές επιδόσεις και στον χώρο των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

Η οικονομική τόνωση του κάθε νησιού – σταθμού στην όλη αγωνι-
στική πορεία σχηματοποιείται με την παραμονή εκεί πληρωμάτων 
μερικών εκατοντάδων ατόμων. Η αρχή του αγώνα γίνεται τιμής ένεκεν 
στο Πολεμικό Ναυτικό για τη συνεχή συμπαράστασή του στον θεσμό 
από τον θαλάσσιο χώρο του Φαλήρου, όπου βρίσκεται το ιστορικό θω-
ρηκτό «Γ.Αβέρωφ». Τερματισμός συμβολικά στο Σούνιο, κάτω από τον 
ναό του Ποσειδώνα. Να θυμηθούμε επ’ ευκαιρία ότι από την περιοχή 
αυτή ξεκινούσαν σε αθλητική άμιλλα οι αρχαίες τριήρεις με πλήρω-
μα εφήβους από όλους τους δήμους της Αττικής. Τερματισμός στον 
Πειραιά (Μικρολίμανο – Μουνιχία) το πλαίσιο των μεγάλων Παναθη-
ναίων. Υπολογίζεται ότι τα μίλια που έχουν καλυφθεί στο σύνολο των 
αγώνων του Διεθνούς Ράλλυ Αιγαίου στη ροή των 50 χρόνων είναι 
20.000, όση και η περίμετρος της Γης. Οι σταθμοί του αγώνα σε νησιά 
του Αιγαίου ανέρχονται σε 137. 

Κείμενο: Πέτρος Ν. Λινάρδος

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ  της Κυριακής 23/2/2014
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Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr)

Ρεκόρ συμμετοχών αναμένεται στο 
Posidonia Cup 2014 

Λίγες εβδομάδες μονάχα έμειναν έως την έναρ-
ξη του 7ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Posidonia Cup, 
ο οποίος διεξάγεται στον Φαληρικό Όρμο κάθε δύο 
χρόνια στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης 
Ποσειδώνια με τη συμμετοχή ναυτιλιακού ενδιαφέρο-
ντος εταιριών. 

Ο αγώνας διεξήχθη για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2002 με λί-
γες συμμετοχές πληρωμάτων αλλά στο πέρασμα του χρόνου εξελίχθη-
κε σε ένα δημοφιλές γεγονός με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται ένα 
από τα πιο σημαντικά ιστιοπλοϊκά δρώμενα στην χώρα μας.

Οι διοργανωτές του αγώνα, Εκθέσεις Ποσειδώνια και ΠΟΙΑΘ, αναμέ-
νουν περισσότερα από 55 πληρώματα να βρεθούν στη γραμμή εκ-
κίνησης το πρωινό της 30ης Μαΐου, με στόχο τον τερματισμό και την 
κατάκτηση της όσο το δυνατό καλύτερης θέσης σε μία από τις τέσσερις 
κατηγορίες σκαφών - Performance, Standard, I.R.C. και Classic.

Αναμεσά τους θα είναι πληρώματα με ιδιόκτητο σκάφος καθώς επίσης 
και άλλα τα οποία θα έχουν προμηθευθεί ιστιοπλοϊκό από τον ΠΟΙΑΘ, 
καθώς στόχος των διοργανωτών είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
συμμετοχή, μέσω της οποίας προωθείται το άθλημα της ιστιοπλοΐας και 
συγχρόνως προβάλλεται το θαλάσσιο τουριστικό προϊόν της πατρίδας 
μας ανάμεσα σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινό που αποτελείται κυρίως 
από στελέχη μεγάλων διεθνών ναυτιλιακών εταιριών.

Η λίστα των σκαφών που διαθέτει ο ΠΟΙΑΘ για συμμετοχή στον 7ο 
Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ποσειδώνια 2014 είναι διαθέσιμη στην ιστοσε-
λίδα www.posidoniacup.horc.gr μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφο-
ρίες που αφορούν στον αγώνα όπως αίτηση συμμετοχής, κανονισμοί 
του αγώνα, πληροφορίες για θέματα ασφάλειας κ.λπ. 

«To Posidonia Cup ξεκίνησε πριν 12 χρόνια σαν μια 
απλή εκδήλωση αναψυχής για μερικούς εκθέτες και 
επισκέπτες της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια, αλλά 
σύντομα καθιερώθηκε ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι 
τους και σήμερα δεν νοούνται Ποσειδώνια χωρίς τον 
αγώνα.» 

είπε ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθυντής των Posidonia Exhibitions S.A.

«Ο αγώνας προάγει την ευγενή άμιλλα μεταξύ ανταγω-
νιστικών εταιριών, το πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ 
συναδέλφων και της συνεργασίας μεταξύ εταιριών του 
ναυτιλιακού κλάδου με φόντο το απέραντο γαλάζιο του 
Αιγαίου μας.»

Χορηγός του Posidonia Cup 2014 είναι η εταιρία Samsung και υποστη-
ρικτές είναι οι εταιρίες ABS, Dongsung Finetec και η Λίμνη Βουλιαγμέ-
νης, στον ειδυλλιακό χώρο της οποίας θα παραβρεθούν οι συμμετέχο-
ντες μετά τον τερματισμό τους για την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση 
απονομής των βραβείων του αγώνα. 

ενημερωτικά
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ενημερωτικά

Πανελλήνιος Όμιλος 
Ιστιοπλοϊας Ανοικτής 
Θαλάσσης
Μετά τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγμα-
τοποιήθηκαν την 5η Φεβρουαρίου 2014 
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μελών του ΠΟΙΑΘ και τη συγκρότηση σε 
σώμα που έγινε στο Δ.Σ. της 10ης Φεβρου-
αρίου 2014, η σύνθεση είναι:

Ναυτικός Όμιλος 
Βουλιαγμένης
Ύστερα από την ανασυγκρότηση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου ΝΟΒ που έγινε 
στις 22 Ιανουαρίου 2014, τα μέλη της 
Διοίκησης είναι τα εξής:

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Πειραιώς
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΙΟΠ που προέ-
κυψε από τις αρχαιρεσίες της 2/2/2014 
συγκροτήθηκε σε σώμα την 5/2/2014 και 
έχει ως ακολούθως:

Αθλητικός Σύλλογος 
Ανοικτής Θάλασσας 
Ρόδου
Την 16η Φεβρουαρίου 2014 πραγμα-
τοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση 
του ΑΣΙΑΘ Ρόδου και παράλληλα οι 
αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου που εκλέχθηκαν, συνήλθαν την 18η 
Φεβρουαρίου 2014 και συγκροτήθηκαν 
σε Σώμα ως εξής: 

Ναυτικός Όμιλος Νέου 
Κάβου Ελληνικού
Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθη-
καν στις 16/01/2014 προήλθε νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο ΝΟΝΚΕ για την τριετία 
26/1/2014 μέχρι 25/01/2017.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

ΝΕΑ ΔΙοΙΚΗτΙΚΑ ΣυμΒουλΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Iωάννης Mαραγκουδάκης

AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ A' Σταύρος Χατζηγρηγόρης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄ Νικόλαος Αλτουβάς

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Συκάρης

EΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Εμμανουήλ Ρούδας

ΤΑΜΙΑΣ Κων/νος Μαρκουλιδάκης

ΕΦ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Παναγιώτης Στρούζας

ΕΦΟΡΟΣ AΓΩΝΩΝ Ρούλα Γαλάνη 

ΕΦ. EΝΤΕΥΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   
 Θωμάς Γαβαλάς 

ΕΦ. ΣΤΟΛΟΥ & ΛΙΜΕΝΟΣ Χρήστος Καρύδης

ΕΦ. ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΕΙΑΣ Ιωάννης Κουτσούκος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαζάρου Στυλιανή

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κουταλίδης Παναγιώτης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δαραβίγκας Μάριος

ΓΕΝ. ΑΡΧ. ΑΘΛ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
 Βελώνιας Ρένος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
 Ποταμιάνος Κων/νος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Αλευρά Παρασκευή

ΑΝ. ΓΕΝ. ΑΡΧ. ΑΘΛ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
 Κάλδης Ηλίας

ΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
 Ιωαννίδης Κων/νος

ΜΕΛΗ Κοκκινάκης Γιώργος 
 Στρουγγάρη Σοφία 
 Φρυδά  Θεανώ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Παπαδημητρίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑΣ 
 Κωνσταντίνος Σχινάς

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑΣ Σπυρίδων Πάσχος

ΤΑΜΙΑΣ Βαλάσια Εσεμρόγλου

ΕΦ. ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ Ιωάννης Βογιατζής

ΕΦ. ΛΙΜΕΝΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 Γαβριήλ Θεοδοσίου

ΕΦ. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ Ανδρέας Χρυσός

ΕΦ. ΥΛΙΚΟΥ Αθανάσιος Υφαντής

ΜΕΛΗ Βασίλειος Καμπάς 
 Νικόλαος Μαθιουδάκης 
 Αριστείδης Βενέτης 
 Στέφανος Καλάργυρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Σταμάτης Σταύρας 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νίκος Κουμνάκης 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ  
  Αντώνης Δράκος 

ΤΑΜΙΑΣ  Λευτέρης Κουμπιάδης 

ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ Μιχάλης Κασιώτης 

ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αντώνης Βογιατζής 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ& ΥΛΙΚΟΥ  
  Γιώργος Καραχανής 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
  Κώστας Ιμσιρίδης 

ΥΠ. ΜΕΛΩΝ  Γιάννης Κλείδωνας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Κων/νος Μάνθος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ά  Χρήστος Χιονάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄ Ευάγγελος Παύλου

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ιωάννης Καβαρλίγκος

ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεράσιμος Νικολαΐδης

ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Φλωρίδης

ΤΑΜΙΑΣ  Νικόλαος Γερακάκης

ΜΕΛΗ  Ιάκωβος Καπότσης 
  Νικήτας Κεχαγιόγλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Παχώμιος Παπαστεφάνου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λογοθέτης Γιάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Στάθης Θεόδωρος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μαρίνος Γιάννης

ΤΑΜΙΑΣ Λεσιώτης Στέλιος

ΕΦ. ΙΣΤΙΟΠΛΟϊΑΣ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
 Φανουριάδης Βαγγέλης

ΑΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παπαλέξης Αντώνιος

ΑΝ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λυράκος Αντώνιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟϊΑΣ  
 Κακαβάς Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ  
 Χαΐνης Θεόδωρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Κουρτέσης Βασίλειος 
 Μπενής Κωνσταντίνος 
 Σαχινόπουλος Σταμάτης

Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Προπονητών Ιστιοπλοΐας
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΠΑ.Σ.ΠΙ. μετά από την 
ομόφωνη διαδικασία αναδιάρθωσής του 
που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιανουα-
ρίου 2014, έχει ως εξής:
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Στις 22 Ιανουαρίου σε ιστιοπλοϊκή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ναυ-
τικός Όμιλος Χανίων στις εγκαταστάσεις του, παρουσιάστηκε το ιστι-
οπλοϊκό έργο του Ομίλου και έγιναν οι απονομές διπλωμάτων, σχολών 
και επάθλων του τοπικού πρωταθλήματος Ανοικτής Θάλασσας 2013.

Την εκδήλωση μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Χανίων Μανόλης Σκουλάκης, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Λειψάκης 
και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Κώστας Πρωτοπα-
παδάκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν τιμητικά στο επιτελούμενο έργο του 
Ομίλου και απένειμαν διπλώματα και έπαθλα.

Η πρόεδρος του Ν.Ο.Χ., Χαρούλα Πράπα-Μυλωνάκη προσφώνησε 
τους προσκεκλημένους και τους τιμώμενους και ευχαρίστησε όλους 
όσους συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τμήματος Ιστιοπλοΐας.

Ο υπεύθυνος Ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.Χ., Κωνσταντίνος Μανιουδάκης 
παρουσίασε το έργο και τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος με προ-
βολές διαφανειών.

Α. Ιστιοπλοΐα Τριγώνου

Παρουσιάστηκαν οι αρχές λειτουργίας του Τμήματος των OPTIMIST 
(σκάφη για ηλικίες μέχρι 15 ετών) και LASER (άνω των 15 ετών) και 
τονίστηκε η σημασία που αποδίδει του Ν.Ο.Χ. στο συγκεκριμένο Τμήμα 
όπου "χτυπά" η καρδιά της ιστιοπλοΐας.

Προβλήθηκε η συμβολή στην ανάπτυξη του Τμήματος:

•	 Της Εταιρίας "ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.", κυρίως για τη μεταφορά των 
σκαφών στους τόπους τέλεσης των διασυλλογικών αγώνων Κρή-
της, καθώς και για την τεχνική συνδρομή.

•	 Του Γ. Φραγκιαδάκη για την προσφορά ξυλείας για ανάπτυξη της 
ιστιοπλοϊκής εγκατάστασης.

•	 Των μελών της επιτροπής ιστιοπλοΐας, Αλέξη Μαρκαντωνάκη, 
Απόστολου Περβολαράκη και Σήφη Περδικά.

Η πρόεδρος του Ν.Ο. Χανίων απένειμε τιμητική διάκριση στον διευθύ-
νοντα σύμβουλο της εταιρίας "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ", Στέφανο 
Καφαντάρη για την επί εξαετία ανάληψη χορηγίας του Τμήματος με 
αξιοσημείωτη συνέπεια και αγάπη.

Β. Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας

Οι πρώτες Σχολές λειτούργησαν στον Ν.Ο.Χ. το έτος 1984 υπό την 
αιγίδα και στενή συνεργασία του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοι-
κτής Θάλασσας (Π.Ο.Ι.Α.Θ.), πρωτοπόρου των Σχολών ανά την Ελλάδα 
ακολουθώντας τον κανονισμό εκπαίδευσής του. Γι’ αυτό και τα πτυχία 
που απονέμονται είναι του Π.Ο.Ι.Α.Θ.

Στη Σχολή επίσης προσφέρθηκαν και δίδαξαν:

•	 Ασφάλεια στη θάλασσα και Ναυτιλία, ο υπεύθυνος Ιστιοπλοΐας του 
Ν.Ο.Χ., Κωνσταντίνος Μανιουδάκης.

•	 Μετεωρολογία, ο αντισμήναρχος Ν. Πιτσικάκης, με ειδικότητα 
μετεωρολόγου.

•	 Α’ Βοήθειες, ο υπαρχηγός της Εθελοντικής Ναυαγοσωστικής Μο-
νάδας του Ν.Ο.Χ., Κώστας Νικολαντωνάκης.

Γ. Απονομή επάθλων τοπικού πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Ανοι-
κτής Θάλασσας

Το τοπικό, ετήσιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας που 
διοργανώνουν από κοινού ο Ναυτικός και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος διανύει 
τον τέταρτο χρόνο. Το πρωτάθλημα του 2013 ολοκληρώθηκε με τη διορ-
γάνωση 14 αγώνων, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 8 ναυταθλητικά 
σκάφη, με συνολικό αριθμό 60 πληρωμάτων.

Επισημάνθηκε η συμβολή των ιδιοκτητών - κυβερνητών τους, στην ανά-
πτυξη της ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας, η οποία ταυτίζεται απολύτως 
με την ύπαρξη των σκαφών αυτών.

Νικητής του πρωταθλήματος αναδείχτηκε το σκάφος "ΚΟΡΜΟΡΑ-
ΝΟΣ" του Ν.Ο.Χ., το οποίο κατέκτησε το υπαμειβόμενο Κύπελλο που 
απένειμε ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Σκουλάκης. Κυβερνήτης του σκάφους 
είναι ο επίτιμος πρόεδρος του Ν.Ο.Χ., Κωνσταντίνος Μανιουδάκης και 
πλήρωμα οι: Αριστοτέλης Κοτόπουλος, Δημήτρης Γαγάρας, Αντώνης 
Συντζανάκης, Στράτος Χουρδάκης, Αλέξανδρος Ματθαίου, Ειρήνη Αθα-
νασάκη και Άννα Βασιλακοπούλου.

Το Κύπελλο της 2ης νίκης κατέκτησε το σκάφος "ΠΑΝΕΦΗ" 
του Ι.Ο.Χ., το οποίο απένειμε ο αντιδήμαρχος Χανίων, κ. Λειψάκης. 
Κυβερνήτης είναι πρόεδρος του Ι.Ο.Χ. Εμμανουήλ Μπαρμπόπουλος και 
πλήρωμα οι: Μάνος Σανψάκης, Νίκος Ρόττας, Λευτέρης Νικολακάκης, 
Χρυσοβαλάντης Γαροφαλιάς, Ιωάννα Τζινάκη, Γιώργος Παπαδάκης, Βί-
βιαν Σαρρή, Θοδωρής Γιανναρίδης, Πάνος Μπαρμπόπουλος, Λευτέρης 
Γαλαζούλας, Άρτεμις Μπλέσσα και Άρης Λασιθιωτάκης.

Το Κύπελλο της 3ης νίκης κατέκτησε το σκάφος "ΑΙΘΡΑ" του 
Ν.Ο.Χ., με κυβερνήτη τον Αλέξανδρο Γκότση και πλήρωμα τους: 
Αλέξανδρο Μαντόγλου, Αλέξανδρο Αλεξίου, Παναγιώτη Ρέππα, Νίκο 
Πετρίδη, Φίλιππο Καλομοίρη, Κώστα Κανελλάκη, Τάσο Ροβυθάκη, 
Τζίνα Καλογεράκη, Παναγιώτη Κοτσαρίνη και Νικολέτα Μαυρεδάκη. Το 
πλήρωμα αυτό συγκροτεί και την ομάδα του "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ", 
οι περισσότεροι των οποίων προπονούνται με το εκπαιδευτικό σκάφος 
του Ν.Ο.Χ. "ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ", με κυβερνήτη τον φοιτητή Αλέξανδρο 
Μαντόγλου. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος του Δημ. Λιμενικού Ταμείου 
κ. Πρωτοπαπαδάκης.

Τα υπόλοιπα σκάφη και κυβερνήτες που συμμετείχαν, κατά σειρά επι-
τυχίας ήταν: "ΑΝΕΜΟΣ" (Ι.Ο.Χ., Γρηγόρης Κνιθάκης), "ΜΥΡΙΑ" (Ι.Ο.Χ. Στ. 
Μαρίνος), "ΝΕΑΡΧΟΣ" (Ι.Ο. Ρεθύμνου, Μιχάλης Βασιλάκης), "ΘΑΛΑΣΣΟ-
ΠΟΡΟΣ" (Ν.Ο.Χ. Αλέξανδρος Μαντόγλου) και "B CREW" (Ι.Ο.Χ., Βασίλης 
Κοζωνάκης). 

Απονομές Ν.ο. Χανίων
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Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, πιστός στην 
αγάπη του για τον ναυταθλητισμό και την επιτυ-
χημένη πορεία του, διοργάνωσε αγώνα προς 
τιμήν των Ελλήνων Ολυμπιονικών οι οποίοι, όλα 
αυτά τα χρόνια, μας έχουν χαρίσει ανεκτίμητες 
νίκες, χαρά και υπερηφάνεια.

Τιμώντας τη συνεισφορά των μεγάλων αυτών αθλητών, οι εν λόγω 
αγώνες έφεραν την ονομασία "Κύπελλο Ολυμπιονικών 2014". 

Η βραδιά απονομής των επάθλων έγινε την Κυριακή 23 Φεβρου-
αρίου 2014 στις 18:00 στο εντευκτήριο του Ομίλου σε μία ασφυ-
χτικά γεμάτη αίθουσα, παρουσία της πλειοψηφίας των Ολυμπιονικών 
Ιστιοπλοΐας:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 
ΚΟΥΛΙΓΚΑΣ ΤΑΚΗΣ, ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ, ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΧΑΤΖΗ-
ΠΑΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.

Στην τελετή επίσης παρευρέθησαν οι:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Βασίλης Μιχαλολιάκος

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α/ΓΕΝ, 
ΥΠΟΝΑΥΡΧΟΣ Π.Ν. Ι. Μαΐστρος 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Δημοσθένης Καρμοίρης 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Γιάννης 
Βασιλειάδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, Αντώνης 
Δημητρακόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, Εύη Μωραϊτίδου

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ της ΠΑΛΗΣ, Βούλα Ζυγούρη

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ, Θοδωρής Αλεξάς

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΟΑ, Γιώργος Λιβέρης

ο ΙοΠ τίμησε τους Έλληνες ολυμπιονίκες

Φωτογραφίες: Panoulis
ενημερωτικά
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, Γιάννης 
Δαλέζιος και πολλοί άλλοι.

Ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοικός Ομίλου Πειραιώς Γιάννης Παπαδημη-
τρίου, δήλωσε:  

«Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς τιμά τους Ολυμπιονίκες που 
έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην πορεία της ιστιοπλοΐας 
σηκώνοντας την ελληνική σημαία ψηλά. Αναγνωρίζοντας το 
έργο τους και τη διαχρονική αξία των επιτυχιών τους, κρατάμε 
άσβεστη τη φλόγα της νίκης και της προσπάθειας και θεσμοθε-
τούμε επίσημα από φέτος το Κύπελλο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, φόρο 
τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που μας τίμησαν και συνεχί-
ζουν να μας τιμούν».

Στη συνέχεια κόπηκε η πίτα αθλητών του Ομίλου και δώθηκαν τα 
έπαθλα των διακρίσεων “κορυφαίοι αθλητές για το 2013”.

Ήταν μια γιορτή για τον αθλητισμό, τη θάλασσα και την ευγενή 
άμιλλα!
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ενημερωτικά

Η Salty Bag ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο 
από μια ομάδα νέων στην Κέρκυρα και 
αποτελεί μια πρωτοποριακή επιχείρηση 
upcycling. Ο Στρατής Ανδρεάδης, ο Σπύ-
ρος Ντάικος και η Χρύσα Χαλικιοπούλου 
ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας 
χειροποίητες τσάντες από ανακυκλωμένα 
ιστιοπλοϊκά πανιά!

Η Salty Bag βασιζόμενη στην ιδέα του 
upcycling, συνδυάζει πανιά που μετρούν χιλιά-
δες ναυτικά μίλια, αχρηστεμένα υλικά και το-
πικές βιοτεχνίες και κατασκευάζει, εξαιρετικής 
αισθητικής και υψηλής ποιότητας, τσάντες και 
είδη ταξιδίου! Κάθε προϊόν είναι φτιαγμένο 
στο χέρι με πολύ μεράκι και αγάπη, λαμβά-
νει το όνομά του από ένα ξεχωριστό μέρος 
της…ναυτικής Ελλάδας και έχει τη δική του 
ιστορία στις θάλασσές της. Παράλληλα, ο 
νέος κάτοχος ενημερώνεται για την ιστορία της 
δικής του τσάντας από το ειδικό βιβλιαράκι που 
τη συνοδεύει.

Βασικός πυλώνας δημιουργίας της Salty 
Bag είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και 
στο πλαίσιο αυτό γεννήθηκε η ιδέα “Road to 

Rio”. Η νέα σειρά της Salty Bag “The Road 
to Rio” αποτελείται από τσάντες και άλλα 
αντικείμενα, φτιαγμένα από πανιά που χάρισαν 
τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην ελληνική ιστι-
οπλοΐα. Όλα τα κέρδη από τις πωλήσεις των 
μοντέλων της νέας σειράς θα διατεθούν για 
τη στήριξη της συμμετοχής των Ελλήνων 
ιστιοπλόων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Ρίο, 2016. Η Salty Bag συγκεκριμένα, 
καλύπτει μέρος των εξόδων προετοιμασίας 
τριών ελληνικών ομάδων/συμμετεχόντων: 
Σοφίας Μπεκατώρου & Κώστα Τριγκώ-
νη (Nacra 17), Γιάννη Μιτάκη (Finn) και 
Πάνου Καγιαλή & Παναγιώτη Μάντη (470). 
Από «πανιά ιστιοπλόων» σε «πανιά ιστιο-
πλόων» λοιπόν και καλή επιτυχία σε όλους!

Η σειρά Road to Rio αποτελείται από 5 μοντέ-
λα και συγκεκριμένα: 

•	H “Ascania”, μια ευέλικτη γυναικεία 
shopping τσάντα, ευρύχωρη για τις καθημε-
ρινές βόλτες

•	Η “Atokos”, ένα unisex document holder με 
το χαρακτηριστικό καπιτονέ σχέδιο 

•	Η “Kimolos”, ένα unisex backpack

•	H “Marina”, ένα γυναικείο clutch, για όλες τις 
ώρες, με μπλε φόδρα της θάλασσας

•	Η “Cassiopi”, ένας unisex σάκος για αποδρά-
σεις Σαββατοκύριακου με σκάφος, για το 
γυμναστήριο κ.λπ.

Οι τσάντες της σειράς Road to Rio έχουν φτιαχτεί 
με γνώμονα τα χρώματα της Ελλάδας, των ελλη-
νικών θαλασσών και του ελληνικού ουρανού και 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αποκτήσουν 
σε τιμές που ξεκινούν από 45 ευρώ.

Ο εκ των συνιδρυτών της ομάδας Salty Bag, 
Στρατής Ανδρεάδης δηλώνει σχετικά: «Η 
Salty Bag ταξιδεύει με τις πιο μοναδικές 
ιστορίες σε πρωτόγνωρους τόπους. Βάζου-
με κι εμείς το λιθαράκι μας σε αυτήν την 
ξεχωριστή προσπάθεια των τριών ελληνι-
κών ομάδων για το Ρίο».

Για πληροφορίες σχετικά με τη Salty Bag: 
www.facebook.com/Saltybag & για παραγ-
γελίες στο e-shop www.saltybag.com ή με 
e-mail στο orders@saltybag.com.

Η νέα σειρά της Salty Bag 
ανοίγει το δρόμο για …Ρίο!

Κείμενο: Salty Bags
Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Γιώργος Καπλανίδης

1. 3. 5.

2. 4. 6.
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οι ολυμπιακές ομάδες που 
στηρίζει η Salty bag:

Τ Ο  Μ Ε Ι Κ Τ Ο  Κ Α Τ Α Μ Α Ρ Α Ν

Σοφία Μπεκατώρου γεν. 26/12/1977

Κώστας Τριγκώνης γεν. 02/07/1970

Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας:
2000 Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης 470 στη λίμνη Balaton της Ουγγαρίας

2001 Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης 470 στο Koper της Σλοβενίας

2002 Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης 470 στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας

2002 Βραβείο Ιστιοπλόου Της Χρονιάς από τη Διεθνή Ιστι-
οπλοϊκή Ομοσπονδία ISAF (International Sailing Federation)

2003 Χρυσό μετάλλιο, ISAF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο 
Cadiz της Ισπανίας

2004 Χρυσό μετάλλιο, Athens 2004

2004 Βραβείο Ιστιοπλόου Της Χρονιάς από τη Διεθνή Ιστι-
οπλοϊκή Ομοσπονδία ISAF (International Sailing Federation)

2007 Χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

της κλάσης Yngling στο Warnemunde της Γερμανίας

2008 Χάλκινο μετάλλιο Beijing 2008

Οι καλύτερες στιγμές του Κώστα:
1995 Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης 470 στο Τορόντο του Καναδά

2000 8η θέση στο Sydney 2000

2002 Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης 470 στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας

2002 Ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα της κλάσης 470 στο Ταλίν της Εσθονίας

2007 Tornado Catamaran Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην 
Palma de Mallorca

2008 Tornado Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη

2012 Πρώτος διάπλους Αιγαίου από βόρειο έως νότιο με 
ερασιτεχνικό καταμαράν

2011 -12 -13 Tornado catamaran παγκόσμιος πρωταθλητής

Κ Λ Α Σ Η  4 7 0

Παναγιώτης (Τάκης) Μάντης γεν. 
31/09/1981

Παύλος Κάγιαλης γεν. 14/07/1984

Οι καλύτερες στιγμές τους:
2001 Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεότη-
τας της κλάσης 470 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας

2002 Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεότη-
τας της κλάσης 470 στο Nieuwpoort του Βελγίου

2003 Χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
νεότητας της κλάσης 470 στη Versoix της Ελβετίας

2005 Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης PLATU 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης

2009 Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης PLATU 25 Punta Ala της Ιταλίας

2010 Χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
της κλάσης 470 στην Κωνσταντινούπολή της Τουρκίας

2010 Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης 470 στην Alicante της Ισπανίας

2011 Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο κύπελλο της ISAF

2010-2012 No2 Στην παγκόσμια κατάταξη της ISAF στην 
κλάση 470

2013 Ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς αγώνες

2013 Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
κλάσης 470 στη La Rochelle της Γαλλίας

Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο  Σ Κ Α Φ Ο Σ  Κ Λ Α Σ Η Σ  Φ Ι Ν Ν

Ιωάννης (Γιάννης) Μιτάκης γεν. 08/11/1989

Οι καλύτερες στιγμές του Γιάννη:
2007 Ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλη-

μα νεότητας της κλάσης Laser Radial

2007 Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
νεότητας της κλάσης Laser Radial

2009 Πανευρωπαϊκός πρωταθλητής νέων στην κλάση 
των Finn

2010 Πανευρωπαϊκός πρωταθλητής νέων στην κλάση 
των Finn

2010 Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
νεότητας της κλάσης Finn

2012 Πανευρωπαϊκός πρωταθλητής στην κλάση των Finn

2013 8η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Finn

1.	 Άποψη του χώρου του Νεώσοικου του ΝΟΕ

2.	 Στρατής Ανδρεάδης , συνιδρυτής Salty Bag.

3.	 Salty Bag team και οι Πρωταθλητές ιστιοπλοίας 
Γιάννης Μιτάκης και Τάκης Μάντης.

4.	 Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον Νεώσοικο του ΝΟΕ, 
όπου φυλάσσεται το σκάφος ΝΗΡΕΥΣ με το οποίο ο 
διάδοχος Κωνσταντίνος , κέρδισε το χρυσό ολυμπι-
ακό μετάλλιο στην ιστιοπλοία στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Ρώμης του 1960.

5.	 Salty Bag team με φόντο τα ιστιοπλοικά πανιά.

6.	 Από αριστερά προς δεξιά:Τάκης Μάντης(Χάλκινο 
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κλάσης 
470, το 2013) Γιάννης Μιτάκης(Χρυσό Μετάλλιο στο 
Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα FINN 2013)Παύλος 
Καγιαλής (Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα της κλάσης 470, το 2013).

7.	 Η δις Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου (Χρυσό 
Αθήνα 2004, Χάλκινο Πεκίνο 2008).

8.	 Κωστας Τριγκώνης (Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα της κλάσης 470 στο Τορόντο του Κανα-
δά, 1995, 8η θέση στο Sydney, 2000).

9.	 Παύλος Καγιαλής (Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα της κλάσης 470, το 2013).

10.	Γιάννης Μιτάκης(Χρυσό Μετάλλιο στο Πανευρωπαι-
κό Πρωτάθλημα FINN 2013).

11.	Τάκης Μάντης(Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα της κλάσης 470, το 2013).

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:

7. 9.

8. 10. 11.
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ενημερωτικά

Istion Yachting Academy Courses
Ο Ιανουάριος ήταν μήνας εξετάσεων αλλά και μεγάλης επιτυχίας 
για το ISTION Yachting Academy και τους 24 υποψήφιους μαθη-
τές της 12ης και 13ης σειράς Yachtmaster, με συνολικά 37 
YACHTMASTER exams! 

Αναλυτικότερα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 18 Sail exams, 5 Power 
exams, 13 Conversions καθώς και 1 Ocean oral exam. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε σε 95%!.

Παράλληλα, ξεκίνησε και η 14η σειρά Yachtmaster και θα 
ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου με τις καθιερωμένες εξετάσεις από 
τον Άγγλο examiner Mr. Paul Davies.

Η επόμενη προγραμματισμένη σειρά του Yachtmaster 
Coastal / Offshore θα ξεκινήσει το προσεχή Νοέμβριο.

Πληροφορίες και εγγραφές:  
Βένια Βαρθολομαίου 

Τηλ: 2104226595 (4 γραμμές) 

E-mail: greece@yachtingacademy.gr  
Web: www.yachtingacademy.gr

Στιγμιότυπο από το μάθημα του Sea Survival.

αγγελίες
ΣΚΑΦΟΣ "ΑΝΙΜΑ", J/24
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
όπως επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 
6945102622. 

geNOA 
Πωλείται Genoa KAKITSISAILS (ελαφρώς 

μεταχειρισμένη). JL 11.60. LPG 5.65. 
Πληροφορίες Αλέξανδρος 6974140392 

ΣΚΑΦΟΣ JeANNeAU
JEANNEAU Sunshine 36 ιστιοπλοϊκό, 
κατασκευή '1986, 11 μέτρα, VHF, GPS, 
βυθόμετρο, ηλεκ. εργάτης, rollbar, χρήζει 
επισκευής. Τιμή 22.000€ (συζητήσιμη). 

Τηλ. επικοινωνίας: 699 2013333. 

gPS PLOTTeR
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: GPS PLOTTER, GEONAV 6 Sun-
shine, με χάρτες Navionics Gold, ελάχιστα 
χρησιμοποιημένο, άριστη κατάσταση (μαζί με 
τη συσκευασία και τα χαρτιά του).  
Τιμή 600€. Τηλ. 6943480384
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Discover and experience our premises taking advantage of all opportunities 
for unique corporate events and private parties. 

� is beautiful, mysterious and atmospheric water oasis, constitutes the perfect canvas 
for you to organize a day or night time event beyond the ordinary.

� e ideal place for celebrating all kind of events

Vouliagmeni Lake, Vouliagmeni, t. +30 210 8962237, f. +30 210 8962351 - www.limnivouliagmenis.gr

Proud Supporter
of Posidonia Cup 2014
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ενημερωτικά

Η εκστρατεία περιβαλλοντικής ενημέρωσης της HELMEPA 
στο Ηράκλειο Κρήτης

μία ακόμη τιμητική διάκριση για τη HELMEPA

Το Ηράκλειο είναι ο επόμενος σταθμός της ενημερωτικής 
Εκστρατείας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες, 
που υλοποιεί η HeLMePA σε 12 πόλεις της Ελλάδας με την 
οικονομική υποστήριξη του Βρετανικού κοινωφελούς Ιδρύματος 
Lloyd’s Register Foundation (the Foundation). 

Η Εκστρατεία περιλαμβάνει τη λειτουργία κινητής περιβαλ-
λοντικής Έκθεσης, Ημερίδα και εθελοντικές δράσεις μαθη-
τών που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 4 και 14 Μαρτίου 
2014, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Η περιβαλλοντική Έκθεση με τίτλο "Θαλάσσιο Περιβάλλον, 
Ναυτιλία και Επιστήμες", θα φιλοξενηθεί στη Βασιλική του 
Αγίου Μάρκου. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, την Έκθεση θα 
επισκεφθούν 1.100 μαθητές σχολείων της πόλης του Ηρακλείου 
και της ευρύτερης περιοχής, με δαπάνες της Εκστρατείας. 

Για το κοινό, η Έκθεση θα είναι ανοικτή καθημερινά 18:00 – 
20:00 και το Σάββατο 10:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00.

Την Τρίτη 11 Μαρτίου, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα 
με τίτλο "Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πρόληψη της ρύ-
πανσης με απορρίμματα" στην Αίθουσα "Ανδρόγεω" του Δήμου 
Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ξενάγηση στην 
περιβαλλοντική Έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Οι δαπάνες μετακίνησης των στελεχών της HELMEPA και του 
εκθεσιακού υλικού προς και από το Ηράκλειο είναι ευγενική 
χορηγία της MINOAN LINES, Εταιρικού Μέλους της HELMEPA.

Περισσότερες πληροφορίες:

Περιβαλλοντικός Τομέας HELMEPA  
Τηλ.: 210 9343088  
Email: environment@helmepa.gr 

Δήμος Ηρακλείου – Ε. Μαρτιμιανάκη 
Τηλ.: 2813 409232 
E-mail: martimianaki-e@heraklion.gr

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος-
HeLMePA με χαρά ανακοινώνει ότι είναι υποψήφια για το 
Διεθνές Βραβείο Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Thor Heyerdahl 
2014. 

Το Βραβείο απονέμεται στη 
μνήμη του αείμνηστου Νορ-
βηγού εξερευνητή και θαλασ-
σοπόρου, Thor Heyerdahl 
(1914-2002), ο οποίος 
διεξήγε παρατηρήσεις για τη 
θαλάσσια ρύπανση στη διάρ-
κεια των διάφορων θαλασσι-
νών ταξιδιών του. Οι αναφορές 
του στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά 
με την κατάσταση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος συνέβαλε στη συνειδητοποίηση του προβλήματος 
της ρύπανσης στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα και έστρεψε 
τα φώτα της δημοσιότητας στο θέμα. Πράγματι, στα επιτεύγματα 
του περιλαμβάνεται και το υποψήφιο για βραβείο από την 
Ακαδημία Κινηματογράφου ντοκυμαντέρ «Kon-Tiki», που 
περιγράφει το ταξίδι του διασχίζοντας τον Ειρηνικό Ωκεανό 
πάνω σε σχεδία κατασκευασμένη από πάπυρο. 

Σε συνεργασία με την Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών, τα Βραβεία 
δόθηκαν για πρώτη φορά το 2001, με μόνον έξι βραβευθέντες 
έως σήμερα.

Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από οκτώ 

μέλη εκπροσώπους διεθνών και νορβηγικών ναυτιλιακών 
φορέων, θα αξιολογήσουν κάθε υποψηφιότητα και θα κρίνουν σε 
ποιόν θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο. 

Η HELMEPA είναι υπερήφανη που συγκαταλέγεται στη φετινή 
ομάδα υποψηφίων. Το Βραβείο θα επιδοθεί στη διάρκεια ειδι-
κής τελετής στο Όσλο την 31 Μαρτίου 2014.
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διεθνή Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Martinez Studio / 52 Super Series

52 Super Series
Το πρωτάθλημα των δημοφι-
λών σκαφών ΤΡ52 συνεχίστη-
κε στην Αμερική, με τη δεύτε-
ρη διοργάνωση 5-9 Μαρτίου 
να γίνεται στο Μαϊάμι.
Πέντε αμερικάνικα ΤΡ52 μαζί με άλλα δύο 
από την Ευρώπη, το Ràn Racing του πα-
γκόσμιου πρωταθλητή Niklas Zennström 
και το Azzurra, συνέθεσαν τον μεγαλύτε-
ρο στόλο μέχρι τώρα που αγωνίστηκε για 
το πρωτάθλημα.

Ο διάσημος ιστιοπλόος Dean Barker ήρθε 
από τη Νέα Ζηλανδία για να λάβει μέρος στον 
αγώνα, για πρώτη φορά. 

Η ομάδα που είχε κατακτήσει το προηγούμε-

νο πρωτάθλημα, Quantum Racing, μπορεί 
να είχε το πάνω χέρι και στην προηγούμενη 
διοργάνωση που έγινε στο Key West τον 
Ιανουάριο, όμως στη δοκιμαστική ιστιοδρομία 
η απόδοση όλων των ομάδων ήταν τέτοια 
που άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, χωρίς 
φαβορί. Η δοκιμαστική ιστιοδρομία δεν έχει 
βαθμολογική σημασία, απλώς προετοιμάζει 
τις ομάδες καλύτερα για τους επερχόμενους 
αγώνες. 

Η ημέρα ξεκίνησε με τις ομάδες φορμαρι-
σμένες και έτοιμες να αναμετρηθούν και 
να κάνουν τις τελευταίες τους αλλαγές. Το 
πλήρωμα του Ràn Racing διάβασε καλύτερα 
τον καιρό, την ασθενή αύρα που άλλαζε δι-
εύθυνση μέσα στον στίβο και ταξίδευε πάντα 
υπό την πίεση του Azzurra. Το πλήρωμα 
του Vesper έκανε μία δυνατή προπόνηση 

και έφτασε πρώτο στον τερματισμό, ενώ οι 
πρωταθλητές του Quantum Racing επικε-
ντρώθηκαν περισσότερο στις δοκιμές παρά 
στην απόδοση. 

Οι ιστιοδρομίες ξεκίνησαν την Τετάρτη 5 
Μαρτίου. Την πρώτη αγωνιστική ημέρα έγιναν 
δύο ιστιοδρομίες με ασθενείς ανέμους και τη 
βοήθεια της τοπικής αύρας. 

Την έκπληξη έκανε το Quantum Racing που 
έφερε μία πρώτη θέση και μία τρίτη και ετέθη 
αμέσως επικεφαλής στη γενική κατάταξη. Στο 
τιμόνι ήταν ο έμπειρος ed Baird ενώ στην 
τακτική ο διάσημος Terry Hutchinson ο 
οποίος κατάφερε να πάρει άψογες εκκινήσεις 
και στις δύο κούρσες. Στη δεύτερη ιστιοδρο-
μία, νικητής ήταν το Azzura.

Την Πέμπτη 6 Μαρτίου είχαν προγραμματιστεί 
να γίνουν τρεις ιστιοδρομίες, λόγω προγνώ-
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σεως νοτίων ανέμων εντάσεως 13-18 κόμβων. Ωστόσο πριν τα σκάφη 
λύσουν, η Επιτροπή Αγώνος ενημέρωσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο 
καταιγίδας με ισχυρούς ανέμους.

Το Azzurra μετά τη νίκη του το προηγούμενο απόγευμα, κατέβηκε 
στον στίβο σε εξαιρετική φόρμα. Παρόλο που ο καιρός ήταν τελείως 
διαφορετικός, η ομάδα του guillermo Parada πήρε πάλι μία άψογη 
εκκίνηση από την πλευρά του σκάφους επιτροπής και έτσι κρατήθηκε 
στη δεξιά πλευρά του στίβου όπως επιθυμούσε. Επικεφαλής σε όλη τη 
διάρκεια της ιστιοδρομίας, παρά την πίεση των αντιπάλων του, το σκά-
φος τερμάτισε πρώτο. Το Quantum Racing τόλμησε μία αποφασιστική 
κίνηση τακτικής, η οποία βγήκε σε καλό και πήρε τη δεύτερη θέση.

Με τις δύο πρώτες θέσεις του, το Azzurra πέρασε πρώτο στη γενική 
κατάταξη. 

Την επόμενη ημέρα, έγιναν τρεις ιστιοδρομίες. Ο άνεμος ήταν αρκετός 
και όσο περνούσε η ώρα δυνάμωνε με αποτέλεσμα τα σκάφη να ολο-
κληρώνουν τον στίβο πολύ γρήγορα.

Το Azzurra έφερε δύο δεύτερες θέσεις και μία πρώτη, ενώ το 
Quantum Racing ήταν ο νικητής των δύο πρώτων ιστιοδρομιών. 

Το Σάββατο 8 Μαρτίου, προτελευταία ημέρα των αγώνων, μετά την 
καταιγίδα της προηγούμενης, ο άνεμος ήταν ανύπαρκτος. Μετά από 
αναμονή δυόμισι ωρών και με την ένταση να κυμαίνεται ανάμεσα 
στους 7 και 9 κόμβους, δόθηκε η εκκίνηση. Η διεύθυνση ήταν πολύ 
μεταβλητή, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την τακτική, αλλά και τους 
χειρισμούς. 

Το πλήρωμα του Hooligan ήρθε αποφασισμένο για διάκριση, μετά την 

κακή εμφάνιση της προηγούμενη ημέρας και τη γενικά χαμηλή απόδο-
ση της ομάδας. Πράγματι, η ομάδα πήρε την πρώτη θέση στη μία και 
μοναδική ιστιοδρομία της ημέρας.

Το Quantum Racing έφερε μία τρίτη θέση και παρέμεινε επικεφαλής 
στη γενική κατάταξη, με δύο βαθμούς διαφορά.

Η τελευταία αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με τον άνεμο να είναι ακόμα 
ασθενέστερος, 6 με 8 κόμβους. Τα σκάφη περίμεναν δεμένα στο 
λιμάνι το σήμα της Επιτροπής Αγώνος για να παραταχθούν στη γραμμή 
εκκίνησης. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η σκληρότερη μάχη ήταν ανάμεσα στο 
Quantum Racing και το Azzurra, αφού οι δύο βαθμοί που χώριζαν τις 
δύο ομάδες ήταν ανατρέψιμοι. Το Azzurra είχε ένα πλεονέκτημα στο 
στίβο, εκμεταλλευόμενο καλύτερα τις αλλαγές του ανέμου.

Όμως, το πλεονέκτημα δεν αξιοποιήθηκε. Η ομάδα Sled του Takashi 
Okura κατάφερε να τερματίσει πρώτη και μάλιστα έκανε την έκπληξη 
και στην επόμενη ιστιοδρομία. Οι πολύτιμοι βαθμοί που κέρδισε ήταν 
αρκετοί για να το ανεβάσουν στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. 
Και στις δύο ιστιοδρομίες, το Quantum Racing έκανε χειρότερες 
εκκινήσεις από το Azzurra, όμως η αμερικάνικη ομάδα κατάφερε να 
προηγηθεί στον τερματισμό του αντιπάλου της. 

Έτσι λοιπόν, η Quantum Racing φέρνοντας καλύτερες θέσεις από 
το Azzurra, παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, κερδίζο-
ντας τελικά τη ρεγκάτα. 
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διεθνή Κείμενο: Άρης Παλλήκαρης
Φωτογραφίες: Isabelle Andrieux

Νικητής PRIMO CUP Ευνίκη
Η αγωνιστική χρονιά των σκα-
φών κλάσης J/24 ξεκινάει 
με μία μεγάλη επιτυχία για τα 
ελληνικά χρώματα. 

Το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ, το οποίο σταθερά και με 
μεγάλες αξιώσεις αντιπροσωπεύει την Ελλά-
δα στο παγκόσμιο στερέωμα, κατάκτησε την 
πρώτη θέση στο 30ο Primo Cup -Trophée 
Credit Suisse αφήνοντας πίσω του μεγάλα 
ονόματα όπως:

α) τον τέσσερις φορές νικητή του Πα-
νευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκαφών 
Κλάσης J/24 Ian Southworth (II Riccio), 

β) τον Ian IIsley (St Andrews Securities) 
ο οποίος προέρχεται από το Yacht Club de 
Monaco και ο οποίος κατέκτησε πέρυσι τη 
δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Σκαφών Κλάσης J/24, και 

γ) δύο πληρώματα από το Manhattan 
Yacht Club με μέλη τους Mathieu και 
Nicolas Bouchet, ονόματα τα οποία 
αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο στα 470 
και στα Laser. 

Περισσότερες πληροφορίες στο  
www.primo-cup.org/index.php/en/

Συγχαρητήρια στους συναθλητές μας Δημή-
τριο Αλτσιάδη, Γιάννη Ορφανό, Σωτήρη 
Κάρταλη, Άνθιμο Νικολαΐδη και Κώστα 
Τσιγκαρά. 

O Ελληνικός Σύνδεσμος Σκαφών Κλά-
σης J/24 επίσης ευχαριστεί τη ναυτιλιακή 
εταιρεία ΑΝΕΚ και τη σύμπραξη ΑΝΕΚ-
SUPERFAST για την ευγενική της χορηγία 
μεταφοράς του πληρώματος.

1 GRE 5239 EVNIKI - ALTISIADIS Dimitrios 18.00 24.00

2 GBR 5219 IL RICCIO - SOUTHWOUTH Jan 20.00 27.00

3 MON 55 ST ANDREWS SECURITIES - ILSLEY Ian 29.00 39.00

4 GER 5440 INTER DATA SYSTEMS GMBH - GARZMANN Mattias 40.00 54.00

5 USA 5208 MYC1 - FORTENBAUGH Michael 49.00 65.00

6 ITA 212  DIAMANTI - DIAMANTI Pietro 51.00 62.00

7 MON 5452 PAGET - FREDERIKSEN Dennis 53.00 67.00

8 GBR 4265 MADELEINE - MC CATHY Duncar 55.00 68.00

9 SWE 330 JULIA - SCHOKE Marianne 55.00 75.00

10 MON 455 BEL COLPO JESTER - PEDONE Alessandro 59.00 75.00
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αγώνες τριγώνου Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 

Με χρυσό μετάλλιο έκανε αγωνιστική... πρεμιέρα στη νέα χρονιά 
ο Βύρων Κοκκαλάνης. Ο 6ος Ολυμπιονίκης του Λονδίνου στα «RSX» 
πήρε μέρος στο 2ο παγκόσμιο κύπελλο της ISAF, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Μαϊάμι, και, έχοντας αντιπάλους τα κορυφαία ονόματα της 
κλάσης, έδειξε την ανωτερότητά του. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 
28 σκάφη και πραγματοποιήθηκαν οκτώ κούρσες. Οι θέσεις του 
πρωταθλητή μας ήταν 1,1, 3, 1, 7, 2, 2, 2. Συγκέντρωσε 12 βαθμούς 
ποινής και άφησε στη δεύτερη θέση τον Ισραηλινό Nίμροντ Μάσιτς με 
29 και στην τρίτη τον Γιαπωνέζο Μακάτο Τομιζάουα (31 β.π.) ενώ στην 
τέταρτη θέση πλασαρίστηκε ο πρωταθλητής της Κύπρου Ανδρέας Κα-
ριόλου με τον οποίο ο Βύρων Κοκκαλάνης είχε κάνει κοινή προετοιμα-
σία στις αρχές τις νέας χρονιάς. «Η χρονιά ξεκίνησε με τον καλύτερο 
τρόπο. Δεν επαναπαυόμαστε συνεχίζουμε για τους μεγάλους 
στόχους του 2014 που είναι το ευρωπαϊκό και στη συνέχεια το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα όπου θα κριθούν και οι πρώτες προκρί-
σεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα προσπαθήσω να πάρω 
μέρος σε όσο το δυνατό περισσότερους αγώνες προκειμένου να 
προετοιμαστώ με τον καλύτερο τρόπο», μας είπε ο πρωταθλητής 
Ελλάδος.

Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο Βύρων Κοκκαλάνης στο Μαϊάμι 
τον έφερε στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης από την 15η 

που βρισκόταν. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Βραζιλιάνος, Ρικάρντο 
Σάντος (στο Μαϊάμι πλασαρίστηκε στην 5η θέση). Με βάση τις ικανότη-
τές του, ο Βύρων Κοκκαλάνης αναμένεται να ανεβεί ακόμα περισσότε-
ρο στο παγκόσμιο ranking list. 

Θρίαμβος Β. Κοκκαλάνη στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Oι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής μπορεί να μην 
κατάφεραν να ανεβούν στο βάθρο αλλά η πέμπτη θέση στην 
οποία πλασαρίστηκαν (έτρεξαν 29 σκάφη) θεωρείται θετική για 
την εποχή και για τις συνθήκες με τις οποίες προετοιμάζονται οι 
δύο ιστιοπλόοι των «470». Στο παγκόσμιο κύπελλο του Μαϊάμι, 
τα «470» έτρεξαν επτά κούρσες. Οι Έλληνες αθλητές έφεραν 
την καλύτερη θέση στην τελευταία, στην οποία πλασαρίστηκαν 
δεύτεροι. Στη διοργάνωση έτρεξαν οι κορυφαίοι ιστιοπλόοι της 
κατηγορίας. «Όλα τα μεγάλα ονόματα είχαν κατέβει στο Μαϊάμι. 
Ήρθαν όλοι σε άριστη, για την εποχή, αγωνιστική κατάσταση. 
Μάθαμε ότι, ήδη, προπονούνται στη Βραζιλία και αυτό που μας 
έκανε εντύπωση ήταν το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Συνήθως, 
τέτοια εποχή, δεν έχει κορυφωθεί η προετοιμασία αλλά οι 
αντίπαλοί μας αυτή τη φορά ήταν άριστα προετοιμασμένοι. 
Θέλαμε να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκονται και από αυτό που 
είδαμε εντυπωσιαστήκαμε. Όσο πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες του Ρίο τόσο πιο δύσκολα θα γίνονται τα πράγματα», 
δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Παύλος Καγιαλής.

Στο 2ο παγκόσμιο κύπελλο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, οι Έλ-
ληνες αθλητές προτίμησαν να αγωνιστούν με ένα παλιό σκάφος, 
γεγονός που τους στοίχησε ένα καλύτερο πλασάρισμα: «Είχαμε 
πάρει μαζί μας παλιά υλικά. Το σκάφος επειδή ήταν παλιό δε 
μας βοήθησε καθόλου. Σε ότι αφορά τις καιρικές συνθήκες και 
αυτές ήταν... εναντίον μας. Δεν είχε καλό καιρό. Τις περισ-
σότερες ημέρες επικρατούσαν μπουνάτσες. Ως διοργάνωση 
ήταν καλή, με εξαίρεση, βέβαια, τον καιρό. Σε ότι αφορά τους 
επόμενους στόχους μας θα συνεχίσουμε στο Γιουρολύμπ 
της Αθήνας, θα πάρουμε μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο στην 
Πάλμα ντε Μαγιόρκα και, στη συνέχεια, έχουμε τη διοργάνωση 
του Ιέρ», μας είπε ο Παναγιώτης Μάντης. Πρώτοι τερμάτισαν οι 

Γάλλοι Σόφια Μπουβέ και Ζεραμί Μιόν. 

Oι πρωταθλητές των «470» βρίσκονται στην 6η θέση της πα-
γκόσμιας κατάταξης. Στην πρώτη θέση είναι οι Ολυμπιονίκες του 
Λονδίνου, Μάθιου Μπέλτσερ – Γουΐλιαμ Ράιαν, οι οποίοι ήρθαν 
δεύτεροι στη διοργάνωση του Μαϊάμι. 

Στο παγκόσμιο κύπελλο του Μαϊάμι, η χώρα μας είχε συμμετοχή 
και σε άλλες κλάσεις. Η καλή αρχή δεν είχε ανάλογη συνέχεια για 
την Βασιλεία Καραχάλιου στα «Λέιζερ Ράντιαλ». Η αθλήτρια του 
ΝΟΤΚ στην πρώτη ιστιοδρομία τερμάτισε πρώτη. Τελικά, ύστερα 
από επτά κούρσες πλασαρίστηκε στην 13η ανάμεσα σε 50 σκάφη. 
Πρώτευσε η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2005, Αμερικανίδα, 
Πέιτζ Ρέιλι. Στα «49άρια», οι Στέλιος Σωτηρίου και Αλφόνσο 
Παναγιωτίδης δεν κατάφεραν κάτι καλύτερο από την 22η θέση 
παρόλο που στην πρώτη κούρσα τερμάτισαν πρώτοι. Πήραν μέρος 
33 σκάφη, διεξήχθησαν 12 ιστιοδρομίες και το χρυσό μετάλλιο 
κατάκτησαν οι Γιούνας Βάρερ – Πίτερ Λανγκ από τη Δανία. 

Ικανοποίησαν τα «470» στο μαϊάμι
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Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς τιμώντας 
τους Έλληνες Ολυμπιονίκες στην ιστιοπλοΐα 
πραγματοποίησε τον αγώνα με την ονομασία: 
"ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 2014".

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 
Φεβρουαρίου στον Σαρωνικό κόλπο, στη θαλάσσια περιοχή μπροστά 
από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς.

Οι συμμετοχές πολλές και ο αγώνας αν και διασυλλογικός είχε μεγάλη 
βαρύτητα καθώς ήταν ο τελευταίος αγώνας ενόψει του "Athens 
Eurolymp Week 2014" που θα διεξαχθεί στις 14-20 /3 και θα αποτε-
λεί και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για όλες τις Ολυμπιακές κατηγορίες.

Το Κύπελλο Ολυμπιονικών περιελάμβανε τις εξής κατηγορίες σκαφών: 
Finn, 470 Ανδρών-Γυναικών, 420 Ανδρών-Γυναικών, Laser STD, 
Laser RDL Εφήβων-Νεανίδων, Laser 4.7 Αγοριών-Κοριτσιών.

Οι καιρικές συνθήκες την πρώτη ημέρα των αγώνων ήταν ασθενείς 
νότιοι άνεμοι διευθύνσεως από 175°-210° που μάλιστα άργησαν να 
κάνουν την εμφάνιση τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία σκάφη να βγουν από τη θάλασ-
σα σούρουπο, ολοκληρώνοντας μάλιστα μόνο μια ιστιοδρομία όπως η 
κατηγορίας Laser 4.7.

Την δεύτερη ημέρα των αγώνων ο καιρός φυσούσε από Βορειοδυτική 
διεύθυνση που αργότερα στράφηκε σε Δυτική διεύθυνση και ενισχύ-
θηκε, φτάνοντας μέχρι και τους 16 κόμβους, ο άνεμος βέβαια όσο 
πλησίαζε το απόγευμα εξασθενούσε.

Έτσι τα 470 συνολικά πραγματοποίησαν 6 ιστιοδρομίες, τα 420, τα 
Laser Std και Laser RDL- 5 ιστιοδρομίες, ενώ Finn και Laser 4.7 ολο-
κλήρωσαν 4 ιστιοδρομίες.

Κύπελλο ολυμπιονικών 2014

Κείμενο & φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Τα αποτελέσματα των αγώνων είναι τα 
εξής:

FINN 
1. Μιτάκης Ι. – Ι.Ο.Π 
2. Μανωλάκης Α. – Ν.Ο.Ε 
3. Κοτσοβός Π. – Ν.Ο.Α.Μ

420 ΑΓΟΡΙΩΝ 
1. Μπριλάκης Ν.- Γεωργακόπουλος Ν. – 
 Ν.Ο.Τ.Κ 
2. Γουργιώτης Β. – Παππάς Ι. – Ν.Ο.Τ.Κ 
3. Κρητικός Ι.- Καρδακάρης Π. – Ι.Ο.Π

420 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
1. Δρούγκα Ε. – Βαρδαλη Ε. – Ν.Ο.Τ.Κ 
2. Μπακατσιά Σ.- Παπαγεωργίου Ν.- Ν.Ο.Τ.Κ 
3. Ταβουλάρη Κ.- Κουτσούμπου Φ. – Ι.Ο.Π

470 ΑΝΔΡΩΝ 
1. Μάντης Π.- Καγιαλής Π. – Ι.Ο.Π / Ν.Ο.Κ.Β 
2. Παπουτσόγλου Β. – Ορφανός Γ. – Ι.Ο.Π 
3. Τσάμης Σ. – Κούνας Φ. – Ν.Ο.Ε

470 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1. Καϊτατζίδου Σ. – Καϊτατζίδου Κ. –Ν.Ο.Π.Φ 
2. Στεφανουδάκη Δ. – Κλωναρίδου Ρ. – 
 Ν.Ο.Θ 
3. Παγίδα Δ. – Στρατηγού Α. – Ι.Ο.Π

LASeR STD 
1. Μαυρογεώργης Χάρης – Ν.Ο.Β 
2. Θεοδωράκης Ν.- Ν.Ο.Β 
3. Χρυσός Ν.- Ι.Ο.Π

LASeR RDL ΕΦΗΒΩΝ 
1. Υφαντής Ι. –Ι.Ο.Π 
2. Στάθης Ε. – Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ 
3. Σμυρλής Π.- Ν.Ο.Κ.Β

LASeR RDL NeANIΔΩΝ 
1. Καραχάλιου Β. – Ν.Ο.Κ.Β 
2. Μακκάρ Χ. – Ε.Ν.Ο.Α 
3. Ρέκκα Α. – Ε.Ν.Ο.Α

LASeR 4.7 ΑΓΟΡΙΩΝ 
1. Παπαδόπουλος Ο. – Ι.Ο.Π 
2. Χουσιάδας Κ. – Ν.Ο.Β 
3. Κατρίδης Κ. – Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ

LASeR 4.7 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
1. Καλαντζή Β. – Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ 
2. Παλαιού Κ. – Ι.Ο.Π 
3. Αντύπα Μ.Α – Ν.Ο.Ε

Τα finn στα πρώτα όρτσα.

Τα laser 4.7 λίγο πριν καβατζάρουν την πόρτα.
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αγώνες τριγώνου

Το Σαββατοκύριακο 1-2/2  
ο Αθλητικός Ναυτικός Όμι-
λος Γλυφάδας (Α.Ν.Ο.Γ) 
διοργάνωσε τον ιστιοπλοϊκό 
αγώνα με την ονομασία "Αρχι-
μηνιά και Αρχιχρονιά 2014".

Ο αγώνας έχει γίνει θεσμός πλέον για την 
περιφέρεια της Αττικής, αφού σχεδόν κάθε 
ημερολογιακή χρονιά ξεκινάει με τις περισσό-
τερες ομάδες και ομίλους του Σαρωνικού και 
όχι μόνο, να συμμετέχουν στη διοργάνωση 
αυτή. Η διοργάνωση αρχικά ήταν να διεξαχθεί 
το Σαββατοκύριακο 25-26/1 όμως λόγω 
άσχημων καιρικών φαινομένων μετατέθηκε 
στις προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Το παράβολο της συμμετοχής ήταν 10 ευρώ 
για κάθε αθλητή, έπιασε όμως τόπο αφού η δι-
οργάνωση παρείχε lunch box και τις δυο αγω-
νιστικές ημέρες σε αθλητές και προπονητές και 
το επίπεδο των αγώνων ήταν πολύ καλό.

Ο αγώνας ήταν αποκλειστικά για την 
κατηγορία σκαφών Optimist και συνολικά 
έλαβαν μέρος 135 αθλητές και αθλήτριες. 

Την πρώτη μέρα των αγώνων πραγματοποιήθη-
καν 4 ιστιοδρομίες με βόρειο άνεμο του οποίου 
η ένταση δεν ξεπέρασε ποτέ τα δέκα μίλια. 

Για τη δεύτερη και τελευταία ημέρα των 
αγώνων οι καιρικές προβλέψεις ήταν πολύ 
άσχημες και κανείς δεν πίστευε πως θα 
ολοκληρωθούν οι δύο ιστιοδρομίες που ενα-
πομένονταν ώστε να 'κλείσει’ το αγωνιστικό 
πλάνο των έξι ιστιοδρομιών συνολικά.

Ο καιρός όμως για ακόμη μια φορά μας απέ-
δειξε πως δεν μπορεί να προβλεφθεί σωστά 
πάντα, αφού όχι μόνο καταιγίδες δεν είχε αλλά 
ούτε και τον απαγορευτικό άνεμο ώστε να μην 
μπορέσουν να διεξαχθούν οι αγώνες στην 
περιοχή όπως είχε προαναγγείλει η Ε.Μ.Υ.

Έτσι στον θαλάσσιο κόλπο της Γλυφάδας 
πραγματοποιήθηκαν και οι δυο τελευταίες 
ιστιοδρομίες με πολύ καλό βόρειο άνεμο 
εντάσεως 7-13.

Η καινοτομία της διοργάνωσης και πιο 
συγκεκριμένα η ιδέα του προπονητή του 
ομίλου Χρήστου Χιονά αλλά και των συνα-
δέλφων του στην κατηγορία των Optimist 
Ορέστη Στυλίδη και Νικήτα Κεχαγιόγλου 
να βραβεύσουν εκτός από τους νικητές των 
αγοριών, κοριτσιών και 11χρονων, τους τρεις 
πρώτους νικητές αγοριών και κοριτσιών 

κάθε ηλικιακής χρονιάς από το 2000-2005, 
έδωσε στους μικρούς ιστιοπλόους πολλά 
χαμόγελα και πείσμα για να συνεχίσουν να 
αγωνίζονται. Συγχαρητήρια για την πολύ καλή 
ιδέα.

Η απονομή των επάθλων πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Α.Ν.Ο.Γ μετά το πέρας 
των αγώνων και οι νικητές/τριες του αγώνα, 
εκτός από τα έπαθλα τους πήραν και δώρα 
από την εταιρία Magic Marine που ήταν και ο 
χορηγός του αγώνα.

Τα αποτελέσματα του αγώνα είναι τα εξής:

Αγόρια
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΛΗΣ,  
 Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ

2 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
 ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ

3 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ν.Ο.Τ.Κ.

Κορίτσια
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

2 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΙΚΗ, Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ

3 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, 
 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αρχιμηνιά & Αρχιχρονιά 2014
Κείμενο & φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Τα σκάφη κατεβαίνουν πρύμα για τις πόρτες.
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11χρονα Αγόρια
1 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ν.Ο.Τ.Κ.

2 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 
 ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ

3 ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ

11χρονα Κορίτσια
1 ΜΠΑΛΙΟΥ ΡΟΖΕΤ, Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

2 ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 
 Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

3 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 
 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αγόρια 2000
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΛΗΣ, 
 Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ

2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

Κορίτσια 2000
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

2 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΙΚΗ, Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ

3 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, 
 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αγόρια 2001
1 ΣΕΓΓΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ

2 ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
 Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ

Κορίτσια 2001
1 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

2 ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ

3 ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑ, Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ

Αγόρια 2002
1 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
 ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ

2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ν.Ο.Τ.Κ.

3 ΓΛΥΝΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ

Κορίτσια 2002
1 ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,  
 ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ο.Τ.Κ

2 ΚΑΛΠΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ

3 ΜΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ, Ν.Ο.Π.Φ.

Αγόρια 2004
1 ΦΕΛΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ

3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
 Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ

Κορίτσια 2004
1 ΒΑΡΘΑΛΟΜΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ν.Ο.Κ.Β.

2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, 
 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Ε.Ν.Ο.Α.

Αγόρια 2005
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 
 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
 Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

Πολυνίκης όμιλος ανεδείχθη ο Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ. 

H στιγμή της εκκίνησης της 2ης ιστιοδρομίας.

Καβαντζάρισμα του στόλου για πρύμα.
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"Σπύρος Παπάδης"
Αγώνας

Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Φεβρουα-
ρίου 2014 ο Ναυταθλητικός Όμιλος "Δελφινά-
ριο" πραγματοποίησε τον διασυλλογικό αγώνα 
για σκάφη τύπου Optimist με την επωνυμία 
"ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΣ".

 Στον αγώνα δήλωσαν συμμετοχή 136 αθλητές από Ομίλους της 
περιοχής του Σαρωνικού καθώς και από τον Όμιλο της Πάρου και του 
Ομίλου της Άνδρου.

 Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014, η εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας 
δόθηκε στις 14.47 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έτσι πραγμα-
τοποιήθηκαν μόνο δύο κούρσες.

 Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής 
Αγώνα και των αθλητών, δεν πραγματοποιήθηκε καμία ιστιοδρομία αφού 
ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχος.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1. Σπανάκη Αριάδνη Ι.Ο.Π. 1. Καναβαράκου Αθανασία Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

2. Βογιατζή Αθηνά – Μαρία Ι.Ο.Π. 2. Γιαννούλη Ελένη Ν.Ο.Ε.

3. Μπαξεβάνη Βαρβάρα Ν.Ο.Βουλιαγμένης 3. Γώγου Μεταξία Ν.Ο.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΑΙΔΕΣ
1. Παπαδημητρίου Δημήτρης Ν.Ο.Βουλ/νης 1. Σπανάκης Οδυσσέας Ι.Ο.Π.

2. Μαυράγγελος Ιωάννης Ν.Ο.Ε. 2. Μπρούσης Βίκτωρ Ν.Ο.Πάρου

3. Παπαδόπουλος Περικλής Ν.Ο.Βουλ/νης 3. Προβελέγγιος Σπύρος Ν.Ο.Π.Φ.
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κωπηλασία Κείμενα και φωτογραφίες: Νίκος Γκομώλης

Πέντε αθλητές-τριες της Ελληνικής Κωπη-
λατικής Ομοσπονδίας συγκαταλέγονται στους 
31 που επιλέχθηκαν από το Ίδρυμα Λεβέντη 
προκειμένου να λάβουν υποτροφία Ολυμπια-
κής προετοιμασίας για την αγωνιστική σεζόν 
2013-2014.

Πρόκειται για την Κατερίνα Νικολαϊδου, τον Σπύρο Γιάνναρο, τον 
Παναγιώτη Μαγδανή και ως πλήρωμα τις Αγγελοπούλου Αθηνά –
Ζέρβα Αικατερίνη.

Ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε το 1999 με γνώμονα την προαγωγή 
του Ολυμπιακού Ιδεώδους, που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα τελευταία 15 χρόνια, πάνω από 
400 υποτροφίες προσέφεραν τη δυνατότητα σε αθλητές και 
αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα και την Κύπρο να 
αφοσιωθούν απρόσκοπτα στην προετοιμασία για τους επερχόμε-
νους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπογραμμίζοντας την έμπρακτη στήριξη 
του Ιδρύματος στους νέους και στον ελληνικό αθλητισμό.

Αναλυτικά όλη η λίστα:

Υπότροφοι Αθλητές έτους 2013-2014
Χρήστου Απόστολος (Κολύμβηση)

Νικολαΐδου Αικατερίνη (Κωπηλασία)

Γιάνναρος Σπυρίδων – Xρήστος (Κωπηλασία)

Μαγδανής Παναγιώτης (Κωπηλασία)

Κοροσίδου Ηλιάνα (Σφυροβολία)

Φιλιππίδης Κωνσταντίνος (‘Αλμα επι κοντώ) 

Μουστάκας Δημήτριος (Ταε Κβο Ντο)

Κοσμίδης Ελευθέριος (Ενόργανη Γυμναστική) 

Πετρούνιας Ελευθέριος (Ενόργανη Γυμναστική)

Πρεβολάρακη Μαρία (Πάλη)

Ντανατσίδης Αλέξιος (Τζούντο)

Μάντης Παναγιώτης & Καγιαλής Παύλος-Σεραφείμ (Ιστιοπλοΐα)

Μπεκατώρου Σοφία & Τριγκώνης Κωνσταντίνος (Ιστιοπλοΐα)

Μιτάκης Ιωάννης (Ιστιοπλοΐα)

Παπάζογλου Ευαγγελία & Πλατανιώτη Ευαγγελία

Συγχρονισμένη (Κολύμβηση)

Φαφαλής Μιχαήλ-Νεκταριος (Καταδύσεις)

Κοντιζάς Μιχαηλ (Κολύμβηση)

Αγγελοπούλου Αθηνά-Μαρία & Ζέρβα Αικατερίνη (Κωπηλασία)

Καρακατσάνη Αναστασία (10 Χλμ). 

Μάστορας Αντώνιος (Άλμα εις Ύψος) 

Παρέλλης Απόστολος Δισκοβολία 

Δουβαλίδης- Ρικς Κωνσταντίνος (110 Μέτρα Εμπόδια) 

Μουστόπουλος Ρομάν (Τζούντο)

Τσάκωνας Λυκούργος- Στέφανος (200 Μέτρα) 

Βουγιούκα Βασιλική (Ξιφασκία)

Μαραθωνοδρόμοι 

Χριστόφορος Μερούσης - 1ος Έλληνας στον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο

Μάγδα Γαζέα - 1η Ελληνίδα στον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο

Υποτροφίες σε 5 απο το Ίδρυμα Λεβέντη
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Τον βαθύτατο προβληματισμό όλης της κωπηλατικής οικογένειας 
για την πορεία του αθλήματος από φέτος και για τα επόμενα 
χρόνια εξέφρασαν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εκ-
πρόσωποι των 21 σωματείων μελών της ΕΚΟΦΝΣ που έδωσαν το 
παρών στην Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 
το πρωί του Σαββάτου 8 Μαρτίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
στο Μικρολίμανο. 

Κατά την εισαγωγική του έκθεση ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Γιάν-
νης Καρράς ενημέρωσε τους εκπροσώπους των 21 σωματείων 
(19 με δικαίωμα ψήφου) που παραβρέθηκαν στην Γενική Συνέ-
λευση για την απόφαση της Πολιτείας να περικόψει κατά 50% 
τον τακτικό προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας για το 2014. 
Ακολούθησε συζήτηση για τους τρόπους αντιμετώπισης των νέων 
δεδομένων και αποφασίστηκε απο κοινού η πραγματοποίηση μιας 

συνάντησης Ομοσπονδίας-Σωματειών με την μορφή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της Ά φάσης του πανελληνίου 
πρωταθλήματος στο Σχοινιά τον ερχόμενο Απριλίο και μοναδικό θέμα τα νέα δεδομένα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Ακόμη έγινε ενημέρωση και συζητήθηκαν θέματα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Παράκτιας Κωπηλασίας που θα γίνει τον ερχόμενο 
Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη με το σύνολο των σωματείων της Μακεδονίας να προσφέρεται στην εθελοντική υποστήριξη της διοργάνωσης. 

Κατά τις ψηφοφορίες εγκρίθηκαν όλα με απόλυτη πλειοψηφία. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν

1. Τα πρακτικά της ΓΣ της 12/10/13

2. Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 2013 

3. Ο Ισολογισμός του 2013

4. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του 2013

Έντονος προβληματισμός στη Γενική Συνέλευση 
για τις νέες περικοπές 

Ελληνικές νίκες  
στο Μονακό
Με ελληνικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε η ρεγκάτα παράκτιας κω-
πηλασίας "CHALLeNge PRINCe ALBeRT II 2014" στο Μονακό 
της Γαλλίας. Στη ρεγκάτα πήραν μέρος η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 
Παράκτιας Κωπηλασίας 2013, Αλεξάνδρα Τσιάβου και οι δευτερα-
θλητές της ίδιας διοργάνωσης, Απόστολος και Νίκος Γκουντούλας.

Οι Έλληνες πρωταθλητές κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση 
στις τρεις κούρσες που πήραν μέρος, δείχνοντας ότι θα είναι και 
φέτος πρωταγωνιστές και σ' αυτό τον τύπο κωπηλασίας, εν όψει 
μάλιστα και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που ως γνωστό θα 
διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Οκτώβριο.
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Αποφάσεις για την αναβάθμιση αλλά και την ισχυροποίη-
ση της Κωπηλασίας στα Βαλκάνια έλαβε η Βαλκανική Κω-
πηλατική Ένωση κατά το έκτακτο συνέδριο της που πραγμα-
τοποιήθηκε το τριήμερο 21-13 Φεβρουαρίου στο Βουκουρέστι. 
Την Ελληνική Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο έφορος Εθνικών 
ομάδων Ανδρών-Γυναικών Κώστας Παπαγιάννης. 

Απο τις σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν: 

Η αναβάθμιση των Βαλκανικών αγώνων σε Βαλκανική-Διεθνή 
Ρεγκάτα κάνοντας δεκτή την συμμετοχή όποιας άλλης χώρας 
θέλει να συμμετάσχει αναλαμβάνοντας όμως η ίδια τα έξοδα 
της και μόνον για την κατηγορία εφήβων-νεανίδων.

Τέλος το νέο μέλος της βαλκανικής Ένωσης Βοσνία-Ερζεγοβί-
νη θα διοργανώσει τους επόμενους Βαλκανικούς Αγώνες στο 
Βίσεγραντ.

Αναβαθμίζονται σε Διεθνή Ρεγκάτα οι Βαλκανικοί αγώνες

Μια σειρά σημαντικών συναντήσεων για 
τα οργανωτικά θέματα του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος Παράκτιας Κωπηλασίας 
που θα πραγματοποιηθεί 17-19 Οκτωβρίου 
στην Θεσσαλονίκη με συνδιοργανωτές τον 
Δήμο της πόλης και την Ελληνική Κωπηλατική 
Ομοσπονδία είχαν το πρώτο Σαββατοκύριακο 
του Φεβρουαρίου τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της διοργάνωσης.

Με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Γιάννη Καρρά 
καθώς και τους Σπύρο Πέγκα (πρόεδρο 
Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης 

AE), Θανάση Μητρούση (μέλος επιτροπής 
υλικού FISA) η Εκτελεστική Επιτροπή είχε 
συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
και πρόεδρο της Οργανωτικής του παγκοσμί-
ου πρωταθλήματος Γιάννη Μπουτάρη. Στην 
συνάντηση που διήρκεσε σχεδόν μια ώρα σε 
πολύ καλό κλίμα έγινε ενημέρωση για την 
πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα 
της διοργάνωσης και συζητήθηκαν οργανω-
τικά θέματα με σημαντικότερο το οικονομικό. 
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε ότι γί-
νονται προσπάθειες για την εξεύρεση χρη-
ματοδότησης των αγώνων από χορηγούς 
ενώ υπογράμμισε ότι ο δήμος θα τηρήσει 

τη δέσμευση που έχει υπογράψει με την 
παγκόσμια Ομοσπονδία και το Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί σύμφω-
να με τις υπάρχουσες προδιαγραφές.

Με πρωτοβουλία της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση με τους προέδρους 
Ομίλων της Κεντρικής Μακεδονίας προ-
κειμένου να ενημερωθούν για τη μέχρι 
στιγμής πορεία της Οργάνωσης του Πα-
γκοσμίου Πρωταθλήματος καθώς και την 
ενεργοποίησή τους με ομάδες εθελοντών 
που θα συνδράμουν με την εμπειρία τους 
στην διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι 
του ΝΟΘ Ακης Τσαλίκης, του ΙΟΘ Χρήστος 
Σίσκος, του ΟΦΘ Νίκος Καιρίδης, του ΝΟ Κα-

τερίνης Γιώργος Μελετλίδης και του ΝΟ Γιαν-
νιτσών Νίκος Θωμαΐδης , απο την Εκτελεστι-
κή Επιτροπή οι Πέγκας, Μητρούσης ,Δολμάς 
ενώ τον πρόεδρο της ΕΚΟΦΝΣ συνόδευε 
και ο Γενικός Γραμματέας της Κωπηλατικής 
Ομοσπονδίας Αντώνης Αργυρίου.

Στο σύνολό τους οι πρόεδροι των σω-
ματείων εξέφρασαν την επιθυμία τους 
να συνδράμουν στη διοργάνωση τόσο 
με υλικό όσο και με έμψυχο δυναμικό 
προκειμένου οι αγώνες να στεφθούν με 
απόλυτη επιτυχία.

Τέλος στη Θεσσαλονίκη πραγματο-
ποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο διαι-
τησίας για την Παράκτια Κωπηλασία 
με την συνδρομή του προέδρου της 
επιτροπής διαιτησίας της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Βέλγου Πατρίκ Ρομπό. 
Το σεμινάριο σημείωσε μεγάλη επιτυ-
χία αφού παρακολούθησαν σχεδόν στο 
σύνολό τους οι Έλληνες διαιτητές.

Δέσμευση Μπουτάρη για το Παγκόσμιο Παράκτιας

Στο πλευρό της Οργανωτικής τα σωματεία Σεμινάριο παράκτιας 
για διαιτητές
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Από τη Χιλή στην Ανταρκτική

Είναι Φεβρουάριος του 2013, κρύο στην Αθήνα τα παιδιά μου 
έχουν μια βδομάδα διακοπές. Έχω αποφασίσει να πάω τον επόμενο Δε-
κέμβρη με ιστιοπλοϊκό στην Ανταρκτική και η γυναίκα μου με πληροφορεί 
ότι ενδιαφέρεται να έρθει μαζί μου. Μετά από σκέψη κρίνοντας ότι αυτό 
δεν γίνεται πολλές φορές στη ζωή μας αποφασίζουμε να το προτείνουμε 
και στα παιδιά μας. Δεν είναι δυνατόν να το κάνω το ταξίδι αυτό με τον 
Αρμενιστή αφού θέλει πολύ χρόνο και το σκάφος δεν είναι κατάλληλο, 
γι’ αυτό ψάχνω για ένα σκάφος expedition και βρίσκω το Santa Maria 
Australis. Η προετοιμασία: Ενώ όλη η οικογένεια είναι δεινοί σκιέρ εκτός 
εμού ξεκινάμε για έναν άδειο Παρνασσό μέσα στη βδομάδα όπου οι 
τρεις τους κάνουν κάθε μέρα σκι, εγώ παίρνω τα βουνά για να δοκιμάσω 
τις αντοχές μου στο κρύο. Για πέντε μέρες λοιπόν κάθε πρωί από νωρίς 
περπάτημα στο χιόνι πάνω κάτω και το απόγευμα διάβαζα όλους αυτούς 
που το είχαν κάνει. Αναγκαίο η γνώση από τις εμπειρίες εξερευνητών 
και ιστιοπλόων σε θέματα πλοήγησης, επιβίωσης, μετεωρολογίας ειδικά 
πάγων και φυσικά ναυσιπλοΐας. Ένα από τα καλύτερα reference βιβλία 
που διάβασα ήταν το Sailing Directions του National geospatial-
Intelligence Agency. 

Στο νοτιότερο χωριό της γης, το Puerto Williams που οι περισσότεροι 
κάτοικοι του είναι είτε μέλη του Χιλιανού Ναυτικού είτε ψαράδες ‘’βασιλι-
κού’’ καβουριού, την εποχή που φθάσαμε ήταν καλοκαίρι. Η θερμοκρασία 
εδώ μεταξύ 6 και 12 βαθμούς C. Μικρό ήσυχο χωριό με έναν ασφαλή 
κόλπο με το MiIcalvi Yacht Club, ένα παλιό motorship που χρησιμοποι-
είτε σαν όμιλος και ντόκος για τα ιστιοφόρα. 

Πλαγιοδετημένοι στο Micalvi μαζί με άλλα 10 περίπου σκάφη, μελετάμε 
στο Santa Maria Australis με τον Cpt. Wolf τους χάρτες και ακούμε τον 
καιρό που όπως φαίνεται θα μας κρατήσει στη γη του Πυρός για δυο 
τρεις μέρες. Tο επόμενο μεσημέρι λύνουμε τους κάβους και ξεκινάμε το 
ταξίδι μας στο Beagle channel. Λίγος αέρας, με μαίστρα και φλόκο και ή 
θέα της Χιλής δεξιά και της Αργεντινής αριστερά μας συναρπάζει.  

Την πρώτη μέρα στο κανάλι του Beagle, ο καπετάνιος μας αξιολογεί τη 
γνώση μας και μοιράζει τις βάρδιες που θα αποτελούνται από τρία ζευγά-
ρια με ένα τρίωρο ανά ζεύγος. Η πορεία κοντά στις στεριές ανάμεσα από 
βράχια και μικρές νησίδες γεμάτα ζωή, φώκιες, κορμοράνοι, πιγκουίνοι 
και άλλα πουλιά. Ένα ναυτικό βοήθημα αποδεικνύεται το kelp, φύκι που 
φανερώνει ρηχά νερά και υφάλους. Η περιοχή του Cape Horn θα έχει από 
7 έως 8 μποφόρ και έτσι καταλήγουμε για Χριστούγεννα σε ένα μικρό χω-
ριό το Puerto Toro που φυλάει καλά. Περίπατοι στους λόφους γύρω από 
το χωριό, με τη φύση να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο καιρός είναι άστατος, 
πότε βροχή πότε ψιλό χαλάζι, συννεφιά και σπάνια λίγος ήλιος. Την τρίτη 
μέρα ο καιρός έχει πέσει και ξεκινάμε για το φημισμένο Cape Horn, όμως 
με τον αέρα στους 35 κόμβους αποφασίζουμε να αγκυροβολήσουμε στο 
νησί Lennox σε καλό όρμο με τον αέρα να σφυρίζει δαιμονισμένα. 

Την επομένη σηκώνουμε μαίστρα, μετζάνα και τον φλόκο και ταξιδεύουμε 
ανοιχτά όρτσα για το Ακρωτήρι. Μετά το Lennox ο αέρας γυρίζει ΝΝΔ 
και αναγκαζόμαστε να ανοιχτούμε από το Cape Horn ελπίζοντας ότι θα 
ξαναγυρίσει ΔΒΔ. Το κύμα μεγάλο από τα δεξιά μας και στο αλουμίνιο 
ακούγεται γερό το κοπάνημα. Δυστυχώς ο αέρας πέφτει και μαζί έρχεται 
ομίχλη. Τώρα πια το Horn ελπίζουμε να το δούμε στην επιστροφή μια και 
το αφήνουμε γύρω στα 4 μίλια μακριά μας. Ο αέρας την επόμενη έχει 
πέσει και ταξιδεύουμε με τη μηχανή. Εικοσιτέσσερις ώρες μετά ο άνεμος 
ανεβαίνει στους 25 με 35 κόμβους και σιγά σιγά στους 40, ανοιχτά 
όρτσα και η πορεία μας 160 με 170 μοίρες, πράγματι τώρα στο Drake 
passage. Δυο μούδες στη μαίστρα και ο φλόκος μας δίνουν 8-9 μίλια. 
Το σκάφος κουπασταρισμένο ταξιδεύει όμορφα στα μεγάλα κύματα και 
εγώ σκέφτομαι πως θα ήταν με τον Αρμενιστή, πραγματικό όνειρο και 
λέω στον εαυτό μου << next time >>. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει 
φθάσει τους -0,8 βαθμούς C και είναι φανερό ότι έχουμε φθάσει στο 
Antarctic Convergence μια νοητή γραμμή περιμετρικά της Ανταρκτικής 
που το κρύο νερό της βυθίζεται συναντώντας τα θερμότερα νερά των 
τριών ωκεανών, Ινδικού, Ατλαντικού και Ειρηνικού. Η θάλασσα είναι 
αγριεμένη και το κρύο το αισθανόμαστε κάθε φορά που φθάνουμε στα 
μέσα της βάρδιας, τα δάχτυλα χεριών και ποδιών είναι μουδιασμένα και 
μερικές φορές δεν τα αισθανόμαστε καθόλου παρόλα τα διπλά γάντια και 
κάλτσες. Μετά από ένα δύσκολο 24ωρο ο αέρας πέφτει και το πρωί της 
τέταρτης μέρας στον Νότιο ωκεανό πλησιάζουμε τα South Shetlands.  

Είμαι στο τιμόνι και η γυναίκα μου βλέπει το πρώτο μας παγόβουνο, 
αρκετά μακριά στα δεξιά μας, ένας σκούρος όγκος με παράξενο σχήμα. 
Πλησιάζουμε την Υπο-Ανταρκτική και η θάλασσα μπουνατσάρει και 

ταξιδιωτικό Κείμενο και φωτογραφίες: Δημήτρης Λιαρούτσος

Αν θέλετε λεπτομέρειες των ταξιδιών μας: http://blog.mailasail.com/armenistis και video: www.youtube.com/watch?v=elg1gMtBOBs

Με κάλμα στο Antarctic Convergence.
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βγαίνει ήλιος. Το μεσημέρι βλέπουμε το κάτασπρο ψηλό νησί Smith. Λίγο 
αργότερα στα αριστερά μας τα Snow και το Livingston. Δυο ώρες έχουν 
μείνει για τον προορισμό μας το Deception island, που από μακριά 
φαίνεται διαφορετικό. Έχει πολύ λιγότερα χιόνια επειδή είναι η καλντέρα 
ενός ενεργού ηφαιστείου που τελευταία φορά ενεργοποιήθηκε το 1969. 
Όσο πλησιάζουμε το νησί αρχίζουμε να διακρίνουμε την ηφαιστειογενή 
του μορφή τα πετρώματα με ποικιλία χρωμάτων που θυμίζουν Σαντορίνη, 
καφέ, γκρι, κόκκινα, κεραμιδί. 

Λόγω ανύπαρκτης νύχτας πρέπει να ομολογήσω ότι έχουμε χάσει λίγο το 
αίσθημα της ώρας το μόνο που μας τη θυμίζει είναι το ξυπνητήρι για τις 
βάρδιες. Γυρίζοντας στον νότιο δυτικό κάβο του νησιού αντικρίσαμε ένα 
υπέροχο τοπίο τους ψηλούς βράχους αριστερά και δεξιά μας, την είσοδο 
Neptune Bellows γνωστό από τον 19ο αιώνα για την ταλαιπωρία που 

προκαλούσε στους φαλαινοθήρες της εποχής. Μπαίνοντας στον όρμο σε 
σχήμα πετάλου πηγαίνουμε στα βόρειο ανατολικά στον Telefon Bay ένα 
καλό αγκυροβόλιο. Η θάλασσα λίμνη τα νερά πράσινα χωρίς να μπορείς 
να δεις τον πυθμένα. Σε μερικά σημεία στην παραλία βλέπαμε το νερό 
να βγάζει ατμούς. Ήρθε η ώρα που όλη η οικογένεια στο κατάστρωμα 
απολάμβανε το τόσο γαλήνιο τοπίο.  

Στα Sailing Directions της περιοχής διαβάζεις για τον καιρό το καλοκαίρι 
πόσο επικίνδυνος είναι ότι το 20% είναι θύελλες και ότι αλλάζει μέσα 
σε 24ωρα και αναρωτιέσαι αν είναι πράγματι έτσι. Από τη στιγμή που 
ξεκινάς το ταξίδι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αλήθεια και ότι ο αέρας μαζί 
με το κρύο κάνουν την περιοχή από τις πιο δυσμενείς θάλασσες. Από τον 
60 έως τον 70 παράλληλο ο ψυχρός αέρας από την παγωμένη ήπειρο, 
η συχνή ροή κυκλωνικών καταιγίδων, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η 
υψηλή ατμοσφαιρική κατακρήμνιση (precipitation) που υπερισχύει της 
εξάτμισης της θάλασσας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συμβάλλουν 
ώστε και οι μέσες κλιματολογικές συνθήκες του καλοκαιριού να είναι 
σκληρές, πόσο μάλλον τον χειμώνα.

Την επόμενη ξεκινήσαμε για την αληθινή Ανταρκτική, μια απόσταση περί-
που 100 μιλίων. Βγαίνοντας από το Deception ο καιρός έδειξε τα δόντια 
του γεμάτος σύννεφα, μεγάλο κύμα και ανατολικό αέρα από 20 μέχρι 28 
κόμβους. Η θερμοκρασία ξεκινώντας από 0 C και αργότερα όσο πλησιά-
ζαμε στην Ανταρκτική Χερσόνησο κατέβαινε μέχρι -2 C. Η πρώτη βάρδια 
μας 18:00 με 21:00 όμορφη ιστιοπλοΐα με ταχύτητα 8-9 κόμβους όμως 
προς το τέλος της είχαμε αρχίσει να κρυώνουμε και με χαρά είδαμε τους 
επόμενους να ξεμυτάνε από τη φάλκα. Η επόμενη βάρδια στις 03:00 το 
πρωί ήταν και η πικρή, μετά από ένα ωραίο εξάωρο στους 16 βαθμούς 
στην καμπίνα μας πίσω στο κρύο. Δεν υπάρχει νύχτα κι έτσι με άνεση 
βλέπεις τα παγόβουνα. Το κρύο το αισθανόμαστε ίσως πάνω από -10 C. 

Deception island – Telefon bay.

Πλησιάζοντας τα Neptune Bellows (Deception island).
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Έχουμε μπει στο στενό gerlache στα αριστερά μας λευκή η Ανταρκτική 
Χερσόνησος με τα ψηλά βουνά της και στα δεξιά το νησί Brabant. Η 
προσοχή εστιάζεται όχι μόνο στις ξέρες κοντά στο νησί Diamonen αλλά 
και στα αναρίθμητα παγόβουνα και growlers στο πέλαγος. Αλλάζοντας 
πορεία γύρω στις 20 μοίρες δυτικά για ασφάλεια επανήλθαμε στην 
πορεία μας τα βράχια. Η θέα εντυπωσιακή παρόλα τα γκρι σύννεφα. 
Το precipitation και η ομίχλη περιορίζει την ορατότητα, χωρίς όμως να 
γίνεται επικίνδυνη. Η διαφορά της ναυσιπλοΐας εδώ από άλλα μέρη είναι 
ότι μελετάς τον χάρτη, αποκτάς μια άποψη για το τοπίο αλλά μόλις βγεις 
στο κατάστρωμα όλα είναι διαφορετικά. Είναι τόσα τα παγόβουνα και 
όλο το λευκό που χρειάζεται χρόνος για να δεις την πραγματικότητα και 
τα πραγματικά νησάκια και βράχους. Περνώντας κοντά στα παγόβουνα 
βλέπεις τα χρώματα της θάλασσας να αλλάζουν ανάλογα με το φως, και 
ο πάγος κάτω από τη θάλασσα συχνά πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος 
της επιφανείας του. Ο ένας στο τιμόνι ο άλλος πότε αριστερά πότε δεξιά 
ενημερώνει για παγόβουνα. 

Στο νησί enterprise φθάσαμε Παραμονή Πρωτοχρονιάς και πλαγιοδετή-
σαμε στο ναυάγιο του guvernoren του 1915. Την Πρωτοχρονιά βγήκα-
με με το φουσκωτό στο χιόνι και είδαμε βάρκες του 1900 που μετέφεραν 
χιόνι για πόσιμο νερό στα φαλαινοθηρικά. 

Το μεσημέρι η θάλασσα -1,4 βαθμούς C σαν παχύρευστο λάδι με χρώμα 
σταχτύ και με αποχρώσεις καφέ. Ταξιδεύουμε και χιονίζει για περίπου 
τέσσερεις ώρες. Κατεβαίνουμε νοτιοδυτικά. Πίσω μας εντυπωσιακοί 
άσπροι όγκοι, οι παγετώνες Leonardo και Blanchard στα νότια και 
στα δυτικά η Χερσόνησος Arctowski. Μετά το χιόνι ο καιρός ανοίγει 

και βγαίνοντας από τα στενά το επιβλητικό νησί Brabant στα δεξιά μας 
και το Anvers μπροστά μας μοιάζουν σαν δύο θεόρατα άσπρα τέρατα. 
Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας αυτήν τη θέα, μπαίνουμε στο Paradise 
harbor ένα όρμο που βρίσκεται ο σταθμός της Αργεντινής κλειστός 
λόγω οικονομικής κρίσης με ένα μαγευτικό τοπίο στα δεξιά μας, βαθειά 
ο ουρανός έχει καθαρίσει και όλη η συννεφιά αφήνει ένα κενό για τον 
γαλάζιο ουρανό να βασιλέψει.  

Συνεχίζουμε στον όρμο Skontrop όπου η απόλυτη γαλήνη σπάει μετά 
από λίγο με το ξεκόλλημα των πάγων από τους παγετώνες και τα ψηλά 
βουνά με έναν τρομακτικό ήχο που μας τρομάζει. Ξανά ηρεμία, η θάλασ-
σα ένας καθρέφτης και τα βουνά επάνω του σου θυμίζουν μαγνητική 
τομογραφία, ενός νωτιαίου μυελού, μιας κνήμης.  

Επόμενος σταθμός μας ο ουκρανικός σταθμός Akademik Vernadsky. 
Μακρινή διαδρομή χωρίς ενδιαφέρον ιστιοπλοϊκό μια και στα στενά 
δεν μπορείς να μανουβράρεις με πανιά. Στις μεγαλύτερες αποστάσεις 
σηκώνουμε τον φλόκο. Από εδώ και στο εξής ταξιδεύουμε με έναν ή δύο 
στην πλώρη για να ειδοποιούν για τα παγόβουνα. Φάροι και βοηθήματα 
ναυσιπλοΐας είναι σχεδόν ανύπαρκτα στην περιοχή της Ανταρκτικής, 
ακόμη και αν κάτι υπάρχει πιθανόν να έχει καταστραφεί από τον πάγο ή 
τις καταιγίδες.

Περνάμε ένα άλλο κανάλι, του Ferguson και βγαίνοντας με πορεία νοτι-
οδυτικά αποφεύγουμε παγόβουνα όλων των μεγεθών και η προσοχή μας 

Ναυάγιο του Guvernoren, 1915.

‘’Landed Antarctica’’ 1η Ιανουαρίου 2014.

Skontrop Δ.
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αυξάνεται μια και εκεί ξέρες δημιουργούν έναν διάδρομο. Είχαμε ακούσει 
στο VHF ότι το κανάλι Lemaire ήταν γεμάτο πάγους αλλά φθάνοντας 
στα πέντε μίλια από την είσοδο του δεν υπήρχε ίχνος πάγου. Ένας θεόρα-
τος μαύρος βράχος το ακρωτήρι Renard σαν δράκος δεσπόζει τρία μίλια 
πριν την είσοδο.  

Το απόγευμα φθάσαμε στον ουκρανικό σταθμό και ρίξαμε σίδερο ανά-
μεσα σε δυο νησάκια με πρυμάτσες στο ένα. Με πολύ δυσκολία βρήκαμε 
σωστούς βράχους. Στην Ανταρκτική είναι σύνηθες να δένεις κάβους 
συχνά σαν αράχνη επειδή ο καιρός αλλάζει και ο πυθμένας δεν είναι 
πάντα σίγουρος. Εκεί ανησυχήσαμε για ένα κομμάτι επιφανειακού πάγου 
είχε αποκλείσει έναν άλλο μικρό κόλπο στα ανατολικά μας. 

Ξυπνώντας το πρωί ανακαλύψαμε ότι για να φύγουμε έπρεπε να κάνουμε 
τον γύρο των νησιών, οι πάγοι μας είχαν κλείσει όλη την ανατολική 
μεριά. Η κίνηση των πάγων γίνεται από τον άνεμο που φυσάει και από τα 
ρεύματα. Είναι λοιπόν εντυπωσιακό όταν η θάλασσα ακόμη κι’ όταν είναι 
λάδι με θερμοκρασία από -1 έως -1,7 που την κάνει σούπα να βλέπεις τα 
παγόβουνα να κινούνται με την ταχύτητα του θαλάσσιου ρεύματος. Εάν 
η θερμοκρασία πέσει κάτω από το -1,8 C τότε η θάλασσα παγώνει. Ο θα-
λάσσιος πάγος μπορεί να χωριστεί σε γρήγορο πάγο και drift πάγο, σύμ-
φωνα με την κινητικότητα. Σ’ αυτόν τον πάγο μπορείς να αγκυροβολήσεις, 
για να ξεκουραστείς αρκεί να μην υπάρχουν κοντά μεγάλα παγόβουνα 
ώστε να σπάσουν και να σε πλησιάσουν, πρέπει δε να παρακολουθείς τα 

growlers και τους άλλους πάγους ώστε να μην σε περικυκλώσουν. Αυτή 
ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες μας στον πάγο. Δεν περιγράφω 
τους περιπάτους μας στα νησάκια με αποικίες που συμβιώνουν πιγκουί-
νοι σε φωλιές από πετραδάκια και κορμοράνοι σε φωλιές από φύκια.

Τώρα δρόμο για το Port Lockroy, την αγγλική βάση που δεν είναι πια 
επιστημονικός σταθμός αλλά μουσείο. Ο δρόμος της επιστροφής παρόλο 
που ήταν σχεδόν ο ίδιος με τον χθεσινό μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, 
ο καιρός καταπληκτικός με ωραίο ήλιο, σαν αλκυονίδα ημέρα αλλά ο 
δρόμος μας γεμάτος παγόβουνα όλων των μεγεθών και drift ice έκανε το 
στενό να μοιάζει κλειστό και πολύ διαφορετικό, αυτά μέσα σε μια νύχτα. 
Αρχίσαμε το σλάλομ, με στροφές και σαλίγκαρους για να φθάσουμε στο 
νότιο τμήμα του καναλιού και λόγω πάγων αποφασίσαμε να ανέβει ο 
Μιχάλης (ο γιός μου) στο άλμπουρο. Τελικά τα καταφέραμε αλλά αποφα-
σίσαμε να αφήσουμε τον Μιχάλη στο άλμπουρο…τιμωρία….για φωτογρα-
φίες και video στους πάγους. 

Βγαίνοντας στο πέλαγος δυο τρία κοπάδια Orcas στα 50 μέτρα κυνηγού-
σαν την τροφή τους χορεύοντας, με το φύσημα του νερού να ακούγεται 
στη γαλήνη που επικρατούσε. Μετά ξαναβουτούσαν στο νερό τελειώνο-
ντας τη σκηνή με την επίδειξη της ουράς τους πριν χαθούν στο πέλαγος.  

Αν και με δυσκολία αφήσαμε αυτά τα τεράστια πλάσματα φθάσαμε στο 

Ο κόλπος του Skontrop A.

Gentoo penguins.
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Port Lockroy, ένα άλλο μαγευτικό τοπίο με τα χιονισμένα και παγωμένα 
βουνά και τα μικρά βραχάκια ένα αληθινό καταφύγιο για τα ιστιοφόρα 
που έρχονται εδώ και με τον γραφικό σταθμό γεμάτο πιγκουίνους.

Την επομένη μια επίσκεψη στον σταθμό και μετά με συννεφιά και θερμο-
κρασία -1,0 C ξεκινάμε. Ο καιρός αλλάζει με κύμα και κρύο που έρχεται 
από την ανοιχτή θάλασσα. Μετά από 2 ώρες μπαίνοντας σε ένα άλλο 
κανάλι ο αέρας πέφτει τελείως και ερχόμαστε ‘’αντιμέτωποι’’ με δυο τρεις 
οικογένειες Humpback whales που παρουσιάζουν νέο ρεσιτάλ μουσι-
κής και χορού. Το κεφάλι τους βγαίνει από τη θάλασσα, φουσκωμένο 
από τους όγκους νερού που έχουν καταβροχθίσει μαζί με δεκάδες κιλά 
γαρίδας Krill, τη γαρίδα που κρατάει ζωντανή την τροφική αλυσίδα της 
Παγωμένης Ηπείρου μας.

Φθάσαμε στα νησιά Melchior όπου αγκυροβολήσαμε σχεδόν κάτω από 
ένα τεράστιο κομμάτι χιονιού και πάγου και δέσαμε και δυο κάβους 35 
μέτρα στο νησί πίσω μας. Άρχισα να σκέφτομαι τι θα γίνει αν πέσει ένας 
πάγος που βρισκόταν στην πλώρη μας γύρω στα 70 μέτρα και ο Wolf 
μου είπε να μην το εύχομαι γιατί ο όρμος είναι μικρός και θα δημιουργη-
θεί ένα μίνι τσουνάμι…βγήκα έξω το ξανακοίταξα και αποφάσισα να το 
ξεχάσω. 

Τελευταία μέρα στην Ανταρκτική την ‘’παγωμένη ήπειρο’’, πήραμε τον 
καιρό για αύριο στο mail που μας έδειχνε 30 με 45 κόμβους βόρειο ανα-
τολικό, όπως ακριβώς δεν θέλουμε. Το αιώνιο ερώτημα: Μα γιατί πάντα 
στην ιστιοπλοΐα ο αέρας έρχεται από εκεί που δεν θες; Το αγαπημένο 
μου Passage Weather που κοίταζα πριν έρθω όλο δυτικούς τους έδειχνε!! 

Νησί Petermann.

Αγκυροβόλιο στα νησιά Melchior.
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Περνάμε το τελευταίο βράδυ μας και την επομένη, όσο οι άλλοι απολάμ-
βαναν τον ύπνο τους, βγήκα έξω με το φουσκωτό να δω το τοπίο. 

Ήρθε η ώρα της επιστροφής ο γιός μου αγουροξυπνημένος χωμένος στο 
στρίτσο ασφαλίζει την άγκυρα και ταχτοποιεί την 14αρα αλυσίδα για το 
πέρασμα. Τελευταίες εικόνες στο μυαλό μου, οι άσπρες στεριές σαν να 
μην αγγίζουν τη θάλασσα, η φώκια να με κοιτάζει όσο τη φωτογράφιζα, 
και οι ώρες με τις φάλαινες που δεν θέλαμε να τελειώσουν τον χορό 
τους. Έχω απορροφηθεί από τις σκέψεις μου και πρέπει και οι άλλοι να 
αισθάνονται έτσι. Σκεπτικοί σαν να μην θέλουν να φύγουν, το αγαπήσαμε 
αυτό το μέρος...σκέφτομαι συνεχώς αυτή την ήπειρο, τη μαγεία της, την 
ηρεμία και τη μοναξιά της...

Σιγά σιγά με 10 κόμβους αέρα, φουλ πανιά πάμε σαν τη χελώνα, σαν να 
έχουμε κολλήσει εδώ σ αυτή τη γη. Μετά από μερικές ώρες ακούω τη γυ-
ναίκα μου «ακόμα βλέπω τα βουνά με τα χιόνια πίσω μας ή είναι παγόβου-
να;» της λέω «όχι, τα βουνά είναι, σταθερή γη», και κράτησε αυτή η εικόνα 
για ώρες, φαίνεται αυτή η ήπειρος δεν θέλει να μείνει ξεχασμένη... το 
ταξίδι της επιστροφής έχει ξεκινήσει...

Σας δίνω λοιπόν ένα κομμάτι από το ημερολόγιο μου που ακολούθησε.

Πρώτη μέρα στον ωκεανό 22:00 Να χαμε και λίγο παραπάνω αέρα καλά 
θα ήτανε αλλά που; Έχει και δυο διαφορετικές θάλασσες και τα πράγματα 
μπερδεύονται, όμως προβλέπεται φουρτούνα! 

06 Ιανουαρίου 2014 06:00 καλά τα αποκαλούν αυτά τα γεωγραφικά 
πλάτη SCREAMING 60s και FURIOUS 50s. Έχει λυσσάξει τις τελευταίες 
8 ώρες!!! σφυρίζει ο αέρας στα ξάρτια και στα σχοινιά το κύμα πλένει το 
κατάστρωμα, δυο μούδες στη μαίστρα και τη στραλιέρα, με βοηθάει ο 
γιος μου στη βάρδια... και τραγουδάμε το "Riders on the storm". Έχουμε 
τρελαθεί το σκάφος τρέχει και όταν έρχονται ριπές αυτό το βαρύ σκάφος 
σχεδόν πλανάρει, δεν το πιστεύουμε.

7 Ιανουαρίου 2014 Πάλι εδώ είμαστε...... Κρατάτε παλληκάρια!! Αέρας 
αληθής μέχρι 52 κόμβους. Κύμα μεγάλο μέχρι 4-5 μέτρα και breakers. 
Κρατάτε παλληκάρια; Κρατάμε μόνο που τώρα δεν τραγουδάμε πια το 
‘’riders on the storm’’….. τώρα τα θέματα της συζήτησης είναι: το όνειρο 
της Κατερίνας ένα «ονειρεμένο μπάνιο», του Μιχάλη ένα «Argentinean 
steak with fries» …παίδες υπομονή έχουμε τουλάχιστον δύο μέρες ακόμη 
και ο καιρός δεν λέει να πέσει, προς το παρόν ένα ρυζάκι και πολύ είναι. 
Το τιμόνι δεν είναι τόσο κουραστικό θέλει δουλειά βέβαια αλλά επειδή 
είναι υδραυλικό διευκολύνει τα πράγματα. Δεν είναι όμως να πας μέσα 
στο σαλόνι ή την κουζίνα, πρέπει να κρατιέσαι και με τα δυο χέρια και αν 
πέσεις μπορεί να σπάσεις τα πλευρά σου ή ακόμη και το κεφάλι σου ευ-
τυχώς όλα καλά. Έξω το κύμα σκάει πλώρα και πλένει το κατάστρωμα. Ο 
Μιχάλης με βοηθάει για σαράντα πέντε λεπτά στο τιμόνι, να ξεπαγώσουν 
τα δάκτυλα μου, είναι λέει τυχερός γιατί άρχισε να έχει συνεχώς 40 με 
50 κόμβους αέρα και έχει φτιαχτεί με τα 10 μίλια ταχύτητα και παραμιλάει 

’’κι άλλο κι άλλο’’. Εγώ ακούω σαν περήφανο ‘’σκεπάρνι’’!!!.... Πατέρας να 
σου πετύχει!!! 

Με τη φουρτούνα έχω μια απορία, τα παιδιά πως μπορούν να βλέπουν 
έργα στο ipad με 8 η 9 μποφόρ; και να κάνουν τιμόνι με ακουστικά ακού-
γοντας μουσική, ας μου γράψει κάποιος πως γίνεται αυτό; Σας αφήνω 
τώρα…έχει αρχίσει τώρα και κάπως φτιάχνει ο καιρός...

…σας κακοσυνήθισα στα άλλα ταξίδια του Ατλαντικού με το “findmespot” 
και τώρα είσαστε όλο παράπονο, δυστυχώς το σούπερ εργαλείο αυτό 
δεν δουλεύει κάτω από τον 45 παράλληλο. Τα κύματα είναι πολύ μεγάλα 
αλλά έχει πέσει ο καιρός. Η Χριστιάνα είναι στο τιμόνι τώρα και ενώ 
ταξιδεύουμε με ρωτάει "ρε Δημήτρη έχεις ξαναβρεθεί σε τέτοιο καιρό;" της 
απαντώ "είσαι καλά; που να τον βρω τέτοιο καιρό ;" Παλληκάρια ερχό-
μαστε, τα albatross και τα storm petrels ακολουθούν 3 μέρες. Η μόνη 
παρέα. Ο καιρός έχει αρχίσει και καλυτερεύει τις τελευταίες ώρες, υπολο-
γίζουμε γύρω στις 22:00 να περνάμε το Ακρωτήρι. Σήμερα αισθανθήκα-
με το comfort των 5 και 6 Beaufort μετά από 3 μέρες 7 και 8…και λίγο 9 
Φτάααανει! Φιλιά 

8 Ιανουαρίου 2014 Ταξιδεύουμε και ο καιρός έχει πέσει πολύ με ελαφριά 
ομίχλη, το κύμα υποφερτό, σ’ αυτό το γεωγραφικό πλάτος και μήκος έχει 
αρχίσει να νυχτώνει, όλοι μας περιμένουμε να αντικρύσουμε το Ακρω-
τήρι, τον περιβόητο μαύρο βράχο με τους λυσσαλέους, βίαιους ανέμους, 
τα τεράστια κύματα το Cape Horn. Δυστυχώς η ώρα ακατάλληλη για να 
το επισκεφθούμε αυτό το ‘’μνημείο’’. Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση των 
ιστιοπλόων όπου κρίνονται διάσημοι αγώνες όπως o Volvo Ocean Race, o 
Velux 5 Oceans και ο Vendee Globe. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι μετά τα 
550 ναυτικά μίλια που φθάνουμε στο Cape Horn, ένα όνειρο έγινε πραγ-
ματικότητα, είμαστε και εμείς ‘’Cape Horners’’ ίσως όχι με τον αγαπημένο 
μας Αρμενιστή αλλά με το Santa Maria Australis που ήδη αισθανόμαστε 
ότι μέσα στις 3 βδομάδες που περάσαμε είναι ‘’δικό μας’’. Δελφίνια έρχο-
νται στα δεξιά μας ενώ ο βράχος είναι στα αριστερά μας, δυστυχώς είναι 
αρκετά σκοτεινά και δεν μπορούμε να πάρουμε καλές φωτογραφίες.

9 Ιανουρίου 2014 Περνάμε τα νησιά Herchel and Deceit σχεδόν σκοτάδι 
και θέλει προσοχή στις 01:00 φτάνουμε στο καλό αγκυροβόλιο Caletta 
Martial του νησιού Herchel αλλά με ρεστία. Πρωινό ξύπνημα πανιά επάνω 
και δρόμο για το νησί Navarino, κόστα κόστα συνεχίζουμε για το Puerto 
Williams. Με αέρα γύρω στους 20 με 25 κόμβους δευτερόπρυμα και 
αρκετό κούνημα από το κύμα του ωκεανού. Το ταξίδι είναι στο τέλος του 
άλλες 20 ώρες συνολικά, όλοι μας ευχαριστημένοι ίσως λίγο κουρασμέ-
νοι όχι από την πολλή δουλειά αλλά από το ωράριο του 3 ώρες βάρδια 
κάθε 6 ώρες. Ο ύπνος δύσκολος με αυτόν τον καιρό, γιατί το σκάφος είναι 
αλουμίνιο χωρίς καμπύλη γάστρα και κάθε χτύπημα ακούγεται διαδοχικά. 
Από την άλλη πολύ ασφαλές για χοντρούς καιρούς που είναι συχνοί σε 
αυτές τις περιοχές του πλανήτη. Το semi long keel είναι ένα αβαντάζ που 
το αισθάνεσαι όταν οι 50 κόμβοι αέρα μαζί με τα τεράστια κύματα το χτυ-
πάνε και εκείνο σταθερό χωρίς να χάνει ταχύτητα και σταθερότητα. 20:50 
Αμ δεν φθάνουμε...Τι είπαμε; ότι φθάνουμε; είμαστε αριστερά από το 
νησί Picton με 40-45 κόμβους αέρα, πλαγιοδρομία πορεία 340 μοίρες, ο 
αέρας έχει αλλάξει σε δυτικό μέσα σε λίγες ώρες όλα άλλαξαν. Αναγκαζό-
μαστε να σταματήσουμε γύρω στις 19:00 στην Caletta Martial-Lennox.

10 Ιανουαρίου 2014 10:00 Πρωινό ξεκίνημα, o καιρός σαν μια Μεσογεια-
κή ανοιξιάτικη μέρα με ήλιο και φρέσκο αεράκι. Σε λίγο ο αέρας δυναμώνει 
και σηκώνουμε πανιά. Όλοι χαμογελαστοί, αλληλοκοιταζόμασταν «objectif 
accompli»! Το Santa Maria ταξίδευε όμορφα και σε λίγες ώρες φθάνουμε 
στο Puerto Williams, πάνω στο κατάστρωμα του Micalvi όλοι από τα άλλα 
κότερα μας περίμεναν για ένα δροσερό Pisco Sour όπως συνηθίζεται 
όταν επιστρέφουν με τα πανιά από την Ανταρκτική. Όπως το ‘’Peter’s Bar 
Sports’’ στην Horta των Αζορών για τους διαπλέοντες τον Ατλαντικό προς 
ανατολάς, και το ‘’Sailor’s Bar’’ στο Λας Πάλμας των Καναρίων νήσων για 
τους διαπλέοντες τον Ατλαντικό προς δυσμάς που είναι τα πιο τα πιο φημι-
σμένα μπαρ στον ιστιοπλοϊκό κόσμο, έτσι και το Micalvi είναι το νοτιότερο 
μπαρ του κόσμου με παρόμοια φήμη. 
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ιστορικό

Εκατό χρόνια Ναυτοπρόσκοποι!

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στο εντευκτήριο 
του ΝΟΕ έγινε μια εκδήλωση... αλλιώτικη από 
τις άλλες! Οι Ναυτοπρόσκοποι γιόρτασαν τα 
ΕΚΑΤΟ χρόνια τους!

Το 1913 το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ίδρυσε τους Ναυτοπρο-
σκόπους. Ο Κωνσταντίνος Μελάς τους δώρησε την πρώτη μεγάλη 
λέμβο με πανί λατίνι και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μία δεκαεξάκωπο 
με δύο πανιά-λατίνια. Έτσι με τα πενιχρά αυτά μέσα άρχισε η εκπαίδευ-
ση των πρώτων προσκόπων της «3ης ΟΑΝ» (3η Ομάς Αθηνών Ναυτο-
προσκόπων) στα «μυστικά» της ναυτικής τέχνης. Η 3η ΟΑΝ εξακολου-
θεί και σήμερα να είναι ένα δραστήριο Ναυτοπροσκοπικό Σύστημα.

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Ομάδα Ναυτοπροσκόπων ξεκίνησε το 
1917. Από την περίοδο του μεσοπολέμου ο κύριος όγκος των ναυ-
τοπροσκοπικών τμημάτων εγκαταστάθηκε στο φρούριο του Λευκού 
Πύργου, όπου και παρέμειναν μέχρι το 1985 που το κτίσμα μετατρά-
πηκε σε Μουσείο.

Το 1927 η Αεροπορία παραχώρησε στην 3η ΟΑΝ μια μικρή βραχώδη 
γωνιά στην άκρη της βάσης υδροπλάνων στον Αη Γιώργη στο Δέλτα 
Φαλήρου. Εκεί τα παιδιά της Ομάδος με προσωπική εργασία έφτια-

ξαν έναν μικρό μώλο, ράγες για την ανέλκυση των λέμβων κ.λπ. Το 
παράδειγμά τους ακολουθούν κι άλλες Ομάδες κι έτσι δημιουργείται ο 
πρώτος ναυτοπροσκοπικός νεώσοικος.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των ναυτοπροσκόπων στη φρούρηση 
των ακτών του Σαρωνικού κατά τον Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο, υπηρε-
σία που αναγνωρίσθηκε από την Πολιτεία.

Το 1947 οι Θεσσαλονικείς ναυτοπρόσκοποι ναυπηγούν δεκάκωπο 
Φαλαινίδα, μήκους 8,2μ με δύο αφαιρετούς ιστούς, δύο ιστία λατίνια 
και έναν φλόκο, άβακα («παπαδιά») και μεικτή αρμολογία χωρητικότη-
τος 12 ατόμων, κατά το πρότυπο του παραδοσιακού σκάφους «Λάτις 
Τριάρμενος», που άλλωστε ήταν ο τύπος των λέμβων πολεμικών και 
εμπορικών πλοίων της εποχής. Αργότερα ναυπηγούνται κι εξάκωπες 
με ιστιοφορία «σακολέβης» (φλόκο και μαΐστρα με ράντα), πάλι κατά το 
πρότυπο της παραδοσιακής «Μαλτέζας» ή «Σακολέβης». 

Σήμερα υπάρχουν Ναυτοπροσκοπικά Συστήματα σε όλη την Ελ-
λάδα που διαθέτουν ενενήντα (90) δεκάκωπες Φαλαινίδες, ελά-
χιστες ξύλινες εξάκωπες και 11 μεταλλικές εξάκωπες Σακολέβες 
μήκους 5,6μ και χωρητικότητος 9 ατόμων.

Με την ανάπτυξη των Ναυτοπροσκόπων σε όλη την Ελλάδα άρχισε 
να διαφαίνεται η ανάγκη για συστηματικότερη εκαπίδευση, ώστε να 
μπορούν να ξανοιχτούν με ασφάλεια και πέρα από την περιοχή ελλιμε-
νισμού. Έτσι το 1951 θεσπίζεται η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπικπη 
Εκπαιδευτική Κατασκήνωση (ΠΝΕΚ), η οποία το 1956 εξελίχθηκε 
στη σχολή κυβερνητών ναυτοπροσκοπικού σκάφους, με πρώτο αρχη-
γό τον Ιωάννη Σακελλαρίδη, δικηγόρο και έφεδρο σημαιοφόρο. Η 
Σχολή περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση αλλά κυρίως εν πλώ εκ-
παίδευση-αξιολόγηση, συνολικής διάρκειας 260 ωρών. Η εκπαίδευση 
συνίσταται σε βασικές γνώσεις ναυτικής τέχνης και χειρισμών με 
κουπιά, ευστάθεια-πλευστότητα-φόρτωση, ιστιοπλοΐα-ειδικοί χειρισμοί 
με ιστιοφορία, ναυτιλία-σχεδίαση ταξιδιού, ναυτικές επικοινωνίες, 
μετεωρολγία, καταστάσεις κινδύνου και ανάγκης, διατροφή, ανάνηψη 
σκάφους απο ανατροπή κ.λπ.

Οι πρώτοι εκπαιδευτές ήσαν αξιωματικοί ΠΝ και ΛΣ. Σήμερα η τελική 
εξέταση γίνεται από τους εκπαιδευτές ναυτοπροσκόπους και από δύο 

Κείμενο: Ηλίας Λαδάς, Δήμητρα Λαδά
Φωτογραφίες: παλαιές φωτογραφίες από το ιστορικό αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

1913: «Η πρώτες Ναυτοπροσκοπικές λέμβοι σε εκπαίδευση...».

ΑΓΩΝΕΣ 1938: «Ναυτοπροσκοπικοί αγώνες στο Φάληρο, 1938».

ΣΧΟΛΗ ΚΥΒ 1956: «Σχολή Πανελλήνιας 
Ναυτοπροσκοπικής Εκπαίδευσης, 1952».
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αξιωματικούς (ΠΝ, ΛΣ), οι οποίοι και υπογράφουν τα πτυχία. Οι απαι-
τήσεις της Σχολής είναι πολύ υψηλές με αποτέλεσμα να την ολοκλη-
ρώνει με επιτυχία μόνο το 60-70% των εκπαιδευομένων! 

Χιλιάδες παιδιά και νέοι έχουν «μυηθεί» στα μυστικά της ναυτικής 
τέχνης, της ελληνικής ναυτικής παράδοσης και έχουν απολαύσει τη 
μαγεία του θαλασσινού ταξιδιού είτε με απαλό λίκνισμα είτε με αγριε-
μένα κύματα, χειμώνα-καλοκαίρι.

Περί τα 6.500 παιδιά και νέους αριθμούν οι ναυτοπρόσκοποι σε όλη 
την Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, 
Κέρκυρας, Βόλου, Καβάλας, Καλύμνου, Αλεξανδρούπολης, Χίου, 
Πάτρας. Στον Πειραιά υπάρχουν δύο νεώσοικοι, Ζέας και Δέλτα και 
ένας στη Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά), όπου ναυλωχεί ο κύριος όγκος 
των σκαφών.

Χιλιάδες ναυτικά μίλια με πανιά έχουν «γράψει» με τις ιστιοφόρες 
Φαλαινίδες και Σακολέβες τους, πραγματικά ταξίδια:

Ο γύρος της Κέρκυρας, Θεσσαλονίκη-Κασσάνδρα-Άθως, Λευκάδα-
Πειραιάς, Πειραιάς-Ιθάκη, Αλόννησος-Περιστέρα-Κυρα Παναγιά-Γυ-
ούρα-Αλόννησος, Κάλυμνος- Φαρμακονήσι-γύρω νησάκια, Ιεράπε-
τρα-Χρυσή-Κουφονήσι-Μακρύς Γυαλός, Σκιάθος-Ωραιοί-Πειραιάς, 
Θεσσαλονίκη-Βόλος, ο γύρος της Σαλαμίνας χωρίς «στάση», όργωμα 
του Αργοσαρωνικού κάθε χρόνο...

Ιστορικό έχει μείνει το ταξίδι δεκάκωπης Φαλαινίδας από Θεσσαλονίκη 
στον Πειραιά το 1996.

Τέλος, βαθμοφόρος Ναυτοπρόσκοπος, ο Μανώλης Βελισσάριος από 
τη Σάμο πέρασε κολυμπώντας το στενό της Μάγχης το 1930 σε 12ω 
και 20λ, ρεκόρ αξεπέραστο για 20 χρόνια!

Πέρα από τα ταξίδια και τους δικούς τους αγώνες, τα τελευταία χρόνια 
βλέπουμε τους ναυτοπροσκόπους να «ξανοίγονται» και στον ερύτερο 
ιστιοπλοϊκό κόσμο, με «δυνατές» εμφανίσεις στο «SPETSES CLASSIC 
YACHTS RACE” με τη βοήθεια του ΝΟΕ στο Match Race του ΝΟΕ και 

στο «CRETA UNION CUP». 

Μέσα στη σημερινή κα-
ταχνιά λοιπόν, υπάρχουν 
νησίδες φωτός και ελπίδας, 
με βαθειές ρίζες και ανοιχτό 
μέλλον!

ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ αδέρ-
φια! με Δύναμη, Όνειρο και 
Αισιοδοξία!

ΝΠ ΑΓΩΝΕΣ: «Ναυτοπροσκοπικοί αγώνες 2013,  
Φαλαινίδες και Σακολέβες μόλις πήραν εκκίνηση».

EYRYALH: « η Σακολέβη ΕΥΡΥΑΛΗ πλέει 
προς Αγκίστρι με λίγη θαλασσίτσα...».

ΦΑΛΑΙΝΙΣ ΟΡΤΣΑ: «Φαλαινίς στα όρτσα 
στο Spetses Classic Yachts Race 2012».

10Κ ΦΑΛΑΙΝΙΣ: «Κλασσική δεκάκωπος 
Φαλαινίς αποπλέει για ταξίδι».
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ομιλικά

Απονομή διπλωμάτων & αποκριάτικο    πάρτυ της Σχολής του ΠοΙΑΘ

Την Παρασκευή 21 Φεβρου-
αρίου έγινε στον Όμιλό μας η 
απονομή των πτυχίων στους 
αθλητές των σειρών Νοεμβρί-
ου – Δεκεμβρίου 2013.

Τα πτυχία απένειμαν στους από-
φοιτους οι εκπαιδευτές τους. 

Ακολούθησε το καθιερωμένο 
αποκριάτικο πάρτυ της Σχολής 
με πολύ κέφι και ωραίες μεταμ-
φιέσεις. 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα 
από την απονομή και το πάρτυ.
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Απονομή διπλωμάτων & αποκριάτικο    πάρτυ της Σχολής του ΠοΙΑΘ
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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

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  

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

 

Eιδικός Συνεργάτης 

Μάνος Ν. Ρούδας

 

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Μάνος Ν. Ρούδας, Κωνσταντίνος Τριγκώνης, 

Απόστολος Γεωργόπουλος, Πέτρος Ν. Λινάρδος, Salty Bags, 

Άρης Παλλήκαρης, Κωνσταντίνος Χανιώτης, Σπυριδούλα Σπανέα, 

Νίκος Γκομώλης, Δημήτρης Λιαρούτσος, 

Ηλίας Λαδάς, Δήμητρα Λαδά

Φωτογραφίες

Martinez Studio / 52 Super Series, Isabelle Andrieux, 

Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr), Panoulis, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, 

Γιώργος Καπλανίδης, Νίκος Γκομώλης, Κωνσταντίνος Χανιώτης, 

Δημήτρης Λιαρούτσος, Ιστορικό αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, 

Πάνος Δημητρακόπουλος / www.paralosphotos.gr, Αρχείο 

Διεύθυνση Πωλήσεων 

Πάνος Δημητρακόπουλος

 

Yπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Σχεδιασμός εντύπου / επιμέλεια έκδοσης

PARALOS - events & design

Τ. 210 9680820 • F. 210 6626972

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

CTP - Εκτύπωση

ARIAGRAF & ΣΙΑ ΟΕ

Γραφικές Τέχνες

Νέα Ζωή - Ασπρόπυργος

T: 210-5593720

Ιστιοπλοϊκός Κόσμος
Ψηφιακή έκδοση: www.istioploikoskosmos.gr
Δ ι μ η ν ι α ί α  Έ κ δ ο σ η 

Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
·  Β ρ α β ε ί ο  Α κ α δ η μ ί α ς  Α θ η ν ώ ν  2 0 13  ·

w w w . h o r c . g r
Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr

Νο111 ψηφιακή έκδοση

Θρίαμβος Β. Κοκκαλάνη
στον Παγκόσμιο Κύπελλο

Από την Χιλή στην Ανταρκτική

Πρωτιά 
στην Παράκτια Κωπηλασία

φωτογραφία: Martinez Studio / 52 Super Series
"52 Super Series"
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