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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«Η εφετινή 51η διοργάνωση που ξεκινάει από το Φάληρο την Παρασκευή 18 Ιουλίου  
με χορηγό πάλι τα παγωτά ΕΒΓΑ ανοίγει την αυλαία της δεύτερης πενηντακονταετίας  

με την ελπίδα να προσφέρει ακόμη περισσότερο στην ελληνική ιστιοπλοΐα, δεδομένου  
ότι ο αγωνιστικός στόλος εμπλουτίζεται με πιο γρήγορα σκάφη που θα ανεβάσουν  

το συναγωνισμό και θα δημιουργηθούν νέες επιδόσεις στο θαλάσσιο στίβο  
του Αιγαίου Πελάγους...»

Με την ολοκλήρωση της περυσινής διοργανώσεως, το Ράλλυ 
Αιγαίου έκλεισε 50 χρόνια ζωής.

Ξεκίνησε διστακτικά σε μία εποχή που τα αγωνιστικά σκάφη στην 
Ελλάδα ήταν ελάχιστα αλλά υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και 
πολλές προσδοκίες από τους λιγοστούς τότε ιστιοπλόους για το 
πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής ιστιοπλοϊκό πείραμα.

Στα χρόνια που περάσανε, ο αριθμός των ιστιοπλόων και των σκα-
φών μεγάλωσε, ο ιστιοπλοϊκός στόλος εμπλουτίστηκε με αγωνιστι-
κά σκάφη υψηλών αποδόσεων και σε ορισμένες εποχές ήταν ση-
μαντικότατες και οι ξένες συμμετοχές που βοήθησαν στην προβολή 
της Ελλάδος ως χώρα ναυταθλητισμού και θαλάσσιου τουρισμού.

Παράλληλα με την βελτίωση του επιπέδου των αγωνιστικών 
σκαφών βελτιώθηκε σε πολύ υψηλό βαθμό και το επίπεδο των 
ιστιοπλόων.

Σ’ αυτό συνετέλεσε και η διοργάνωση από τον ΠΟΙΑΘ, πέντε παγκο-
σμίων πρωταθλημάτων και ο συναγωνισμός των Ελλήνων με τους 
ξένους πρωταθλητές της ιστιοπλοΐας.

Αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού ήταν να δημιουργηθεί στη δια-
δρομή Σύρος – Πάτμος του 50ου Ράλλυ Αιγαίου ρεκόρ ταχύτητος 

29,9 κόμβων από το σκάφος OPTIMUM – ASPIDA, τον νικητή 
του 50ου Ράλλυ Αιγαίου, επίδοση που θεωρείται διεθνών επιπέδων 
για σκάφος mono-hull.

Εκτός όμως των αγωνιστικών επιδόσεων, πληθώρα ωραίων 
αναμνήσεων θα συνοδεύει σε όλη τη ζωή τους, όσους μετείχαν τα 
χρόνια αυτά στο Ράλλυ Αιγαίου.

Η εφετινή 51η διοργάνωση που ξεκινάει από το Φάληρο την Πα-
ρασκευή 18 Ιουλίου με χορηγό πάλι τα παγωτά ΕΒΓΑ ανοίγει την 
αυλαία της δεύτερης πενηντακονταετίας με την ελπίδα να προσφέ-
ρει ακόμη περισσότερο στην ελληνική ιστιοπλοΐα, δεδομένου ότι ο 
αγωνιστικός στόλος εμπλουτίζεται με πιο γρήγορα σκάφη που θα 
ανεβάσουν το συναγωνισμό και θα δημιουργηθούν νέες επιδόσεις 
στο θαλάσσιο στίβο του Αιγαίου Πελάγους.

Αλλά και όσοι δεν μετέχουν στον αγώνα θα μπορούν να παρακο-
λουθήσουν την εξέλιξη του και να απολαύσουν συναρπαστικές 
σκηνές από τις καθημερινές εκπομπές του τηλεοπτικού μεταδότη 
NOVA αλλά και από το διαδίκτυο στο site www.aegeanrally.gr
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απόψεις

Από μικρό παιδί μου άρεσε η ιστορία. Πάντα πίστευα ότι η ανάγνωση της μας βοηθάει να 
διδαχτούμε από τα λάθη των προγόνων μας έτσι ώστε να μην τα ξανακάνουμε.

Η Ελλάδα στα αρχαία χρόνια αποτελείτο από πολλές πόλεις-κράτη. Αυτό είχε σαν απο-
τέλεσμα να υπάρχουν συχνά πόλεμοι ανάμεσα τους οι οποίοι επέτρεπαν στους ξένους 
να κερδίζουν έδαφος. Ο Φίλιππος ο Β’ ήταν ο πρώτος που οραματίστηκε μια Ελλάδα 
ενωμένη και μετά από πολύ διπλωματία και πολέμους κατάφερε να ενώσει τις ξεχω-
ριστές πόλεις-κράτη κάτω από ένα αρχηγό, και έβαλε τις βάσεις για την επιτυχία του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στα δικά μας τώρα, άρχισα ιστιοπλοΐα το 1976 σε ηλικία 12 χρονών. Τότε δεν υπήρχαν 
προπονητές, ήμασταν όλοι μια παρέα μικροί-μεγάλοι που μας έδενε ένα κοινό στοιχείο, 
η αγάπη για το πανί. Οι μεγαλύτεροι μας σε κάθε ευκαιρία μας δινανε την γνώση τους, 
τις εμπειρίες τους και μας είχαν σαν παιδιά τους. Αυτή η κοινή αγάπη μας σημάδεψε . 
Δημιουργήσαμε μακροχρόνιες φιλίες και δεσμούς που υπάρχουν μέχρι τώρα. 

Αυτήν την αγάπη ήθελα να περάσω και εγώ στα παιδιά μου και νομίζω ότι το κατάφε-
ρα. Επίσης τους έμαθα ότι σκοπός μας είναι να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι 
άνθρωποι και να μην φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Να βελτιωνόμαστε διαρκώς μέσα 
από την ευγενή άμιλλα και όχι να προσπαθούμε να μειώσουμε τους υπόλοιπους 
συναθλητές μας. Η πραγματική πρόκληση είναι στο εξωτερικό και για αυτήν πρέπει να 
προετοιμαζόμαστε.

Τα τελευταια 10 χρονια τυχαινει να ειμαι γονιος νεαρου ιστιοπλοου, κατά το κοινον “μπε-
λας” για προπονητες και παραγοντες. 

 Θα ηθελα να σας αναφέρω δυο περιστατικά τα οποία συνέβησαν τον τελευταίο καιρό 
και πιστεύω ότι είναι άξια προσοχής. 

Το ένα περιστατικό εγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο γιός μου συμμετείχε στο 
Πανευρωπαικό πρωτάθλημα νεων ανδρών Laser standard στην λίμνη Lago di Garda. 
Ελληνας παγκόσμιος πρωταθλητής ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στην περιοχή, με κα-
θαρά δική του πρωτοβουλία, εψαξε και βρήκε τους Ελληνες αθλητές και προσφέρθηκε 
να τους βοηθήσει σε ότι χρειαστούνε καθως επίσης τους εδωσε πληροφορίες για τις 
καιρικές συνθήκες στον στίβο.

Το άλλο περιστατικό συνέβηκε στις αρχές του έτους, όταν δυο άτομα που θεωρούν τους 
εαυτούς τους επαγγελματίες προπονητές, αρνήθηκαν στον γιο μου να είναι στον ίδιο 
θαλάσσιο χώρο με αυτούς. Το περιστατικό αυτό το θεώρησα ένα κακόγουστο αστείο, και 
προσπάθησα να σκεφτώ εάν στα 38 χρόνια που κάνω ιστιοπλοΐα, έχω ξανακούσει κάτι 
τέτοιο. Δεν θυμάμαι κανένα τέτοιο συμβάν ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, και 
έχω την αίσθηση ότι είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. 

Τότε είχα αναφερθεί για την κοντόφθαλμη και στενόμυαλη αντιμετώπιση τους, και ότι 
αντί να είμαστε όλοι ενωμένοι για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες των καιρών μας και να 
προσπαθούμε να έχουμε τον πιο δυνατό συναγωνισμό για να στεκόμαστε στους αγώνες 
του εξωτερικού με αξιοπρέπεια, κάποιοι κοιτάνε να μειώνουν τους γύρω τους για να 
επιβιώσουνε. 

Εκτοτε υπήρξανε και αλλα μικρά περιστατικά αντίστοιχης νοοτροπίας από αλλα άτομα 
του χώρου μας, κανοντας με να αμφιβαλλω για το εάν υπάρχει πραγματικά κοινό όραμα 
η όλα είναι μόνο χρήμα. 

Επειτα όμως από το τελευταίο περιστατικό, αυτό που θα ήθελα να πω είναι, ότι οσο 
υπάρχουν άνθρωποι που στις φλέβες τους κυλάει αέρας και αλάτι και νοιώθουνε την 
ιστιοπλοία σαν μια μεγάλη οικογένεια με κοινό όραμα, και στόχο χρόνο με τον χρόνο να 
γίνεται καλύτερη, πάντα θα βρίσκουνε τρόπους με τις πράξεις τους να θυμίζουνε στους 
νέους οτι δεν είναι μόνοι τους. 

2014 και όμως 
υπάρχουν

του Πάνου Μαυρογεώργη



Πιάσε τράβα το μαντάρι,
για κατέβασ’το ποδάρι,
μην αφήνεις και την σκότα,
πριν να πιείς νεράκι ρώτα.

Κοίταξε το μπαλαντσίνι,
ποιος το δένει ποιος το λύνει,
μην τραβάς την σκότα έτσι 
θα το κάνεις κοκορέτσι.

Το επίτονο να σφίξεις,
την μαΐστρα να ανοίξεις,
έχεις φύγει από τη ρότα,
σήκω άναψε τα φώτα.

Κλείσ’το φρένο να μη σούρει,
κοίταξε τ’ανεμοδούρι,
πιάσε το πανί μην πέσει.
Φύγε, ρε, από τη μέση.

Μη γυρίζεις το τιμόνι,
ξεφουσκώνει το μπαλόνι,
ποιος τον έδεσε τον γκάι
σαν γαϊδούρι που προγκάει.

Λάσκα, πάρε, λάσκα πάλι,
μας πατήσανε οι άλλοι,
κάνε καντηλίτσα τώρα,
λύσε, δέσε και προχώρα.

Ο καιρός μας δίνει φάτσα,
σκύψε κάτ́ από την μάτσα,
βγάλ’τα πόδια απ́ τα ρέλια.
Είστε όλοι σας για γέλια.

Φόρεσε τα γάντια Γιάννη.
Τιμονιέρη τι έχεις κάνει;
Πόδισε και πάλι όρτσα.
Παντελή δεν έχεις κότσια.

Άσε τα σκοινιά ρε Σόνια,
τα’χεις κάνει μακαρόνια,
τρέξε κάτω, φέρ’τα κυάλια,
πού πηγαίνουν τα ποστάλια;

Βρες το στίγμα μας στο χάρτη.
Μπράβο!! Είμαστε στη Σπάρτη !

Αν σ’αρέσουν όλα τούτα 
είσ’απ’τα σπουδαία φρούτα.
Πλήρωμα ιδανικό
για ιστιοπλοϊκό

Κι αν τ’αποφασίσεις όντως
στον ψυχίατρο ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ.

Επειγόντως
του Δημήτρη Τσελίκα
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Ο τουρισμός είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας μας, μαζί με τη 
ναυτιλία. Και οι δύο αυτοί πυλώνες του ΑΕΠ της Ελλάδας σχετίζονται με τη θάλασσα. 
Σίγουρα όχι τυχαία. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που κυριολεκτικά κολυμπάει στη θάλασσα. 
Περιλαμβάνει την ηπειρωτική χώρα, που διαβρέχεται κατά 90% από τη θάλασσα (ακτο-
γραμμή) και 2.500 νησιά και βραχονησίδες. Όλα τα νησιά απέχουν λιγότερο από 30 
ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή της ηπειρωτικής χώρας ή άλλο νησί. Έτσι λοιπόν 
ήταν φυσικό επακόλουθο οι Έλληνες να ασχοληθούν με τη θάλασσα βιοποριστικά. Οι 
ίδιοι λόγοι προσελκύουν και τους τουρίστες, ειδικά αυτούς που θέλουν να βιώσουν την 
εμπειρία «Ελλάδα» μέσα από το πιο μοναδικό χαρακτηριστικό της, τη θάλασσά της.

Εκτός όμως από τους τουρίστες που θα έρθουν με δικό τους σκάφος ή θα ναυλώσουν 
κάποιο σκάφος εδώ, υπάρχουν και αυτοί που ενδιαφέρονται για τον ναυταθλητικό του-
ρισμό. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να μοιραστούν τη χαρά της θάλασσας και της ιστιο-
πλοΐας γενικότερα, με άλλους ιστιοπλόους, βάζοντας στις διακοπές τους και το επιπλέον 
στοιχείο του συναγωνισμού.

Καθώς η χώρα μας είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός, ο συνδυασμός με τις 
ευνοϊκές συνθήκες αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τη συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες. Η ένταση των ανέμων σπανιότατα υπερβαίνει τα 8 μποφόρ και είναι απολύτως 
προβλέψιμη. Επίσης η παντελής έλλειψη παλιρροιών και ρευμάτων κάνει την ιστιοπλοΐα 
πιο εύκολη και ασφαλή. 

Ταυτόχρονα, εκτός από την πληθώρα από μαρίνες που βρίσκονται κατανεμημένες σε 
όλο τον θαλάσσιο χώρο και τα αγκυροβόλια υποδοχής σε κάθε νησί, η διοργάνωση ενός 
ιστιοπλοϊκού αγώνα από έναν ναυτικό όμιλο, εξασφαλίζει ότι πολλά διαδικαστικά θέματα 
είναι ήδη λυμένα, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν όχι μόνο στο 
αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης, αλλά και στο τουριστικό. Όλη η χώρα και ιδιαίτερα 
το Αιγαίο Πέλαγος έχουν τεράστιο πολιτιστικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η περιοχή 
αυτή θεωρείται διεθνώς ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Επίσης, το κάθε νησί έχει τη 
δική του φυσιογνωμία και παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Είναι λοιπόν προφανές ότι η Ελλάδα προσφέρεται για ιστιοπλοϊκές διακοπές, ενώ για 
όσους έχουν και αγωνιστική εμπειρία αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Το μόνο εμπόδιο 
που δεν έχει επιτρέψει στη χώρα μας να είναι σήμερα ο πρώτος ναυταθλητικός προορι-
σμός είναι ίσως η διαφήμιση και η προβολή στο εξωτερικό.

του Μάνου Ρούδα

*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).

Ναυταθλητικός 
Τουρισμός
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ενημερωτικά

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στην προσπάθεια προ-
βολής του θαλάσσιου τουρισμού της χώρας μας, διοργάνωσε 
μία σειρά από online σεμινάρια – παρουσιάσεις (webinars).
Τα webinar αυτά είναι μία νέα πιλοτική προσπάθεια της Κ.Υ. για 
τον ΕΟΤ ΗΠΑ μέσω των οποίων ο οργανισμός αποκτά πολύτιμη 
πείρα για μελλοντική παραγωγή παρόμοιων προωθητικών ενεργει-
ών, χωρίς τη μεσολάβηση άλλης εταιρείας.

Έτσι, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διεξήγαγε με επιτυχία το 
πρώτο ωριαίο webinar του. Αυτό το σεμινάριο ήταν η πρώτη από τις 
τρεις προγραμματισμένες ενέργειες.

Το πρώτο σεμινάριο με τίτλο «A World of Destinations» διεξήχθη 
από τρεις εξέχοντες επαγγελματίες του Ελληνικού Τουριστικού 
τομέα. Η δεύτερη ενέργεια, που ήταν πιο εντατική και στοχευμένη, 
ήταν η επίσης ωριαία ημερίδα «Cruise the Greek Islands» και 
αφορούσε γενικά στο Yachting και την κρουαζιέρα στα Ελληνικά 
Νησιά. Στην ημερίδα αυτή συμμετείχαν ο ΠΟΙΑΘ, η ΕΠΕΣΤ καθώς 
και η εταιρία ναυλώσεως ιστιοφόρων Istion Yachting. Το webinar 
αυτό έγινε όπως ήταν προγραμματισμένο στις 17 Ιουνίου και είχε 
μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει 
η χώρα μας ως θαλάσσιος προορισμός. Ειδικά στον τομέα του 
ναυταθλητικού τουρισμού, ο ΠΟΙΑΘ με το Ράλλυ Αιγαίου άνοιξε για 
πρώτη φορά το θέμα του συνδυασμού τουρισμού και ιστιοπλοϊκών 
αγώνων. Φυσικά έγινε αναφορά σε όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα 
που έχει να προσφέρει η χώρα μας, για κάθε επίπεδο ιστιοπλόων, 
προσφέροντας κυριολεκτικά πάμπολλες επιλογές.

Βασικός πυλώνας της ημερίδας ήταν τα μοναδικά προτερήματα της 
Ελλάδας ως χώρας θαλάσσιου προορισμού. Επιπλέον, στο θέμα 
του ναυταθλητισμού, τονίστηκε ότι η χώρα μας είναι ένας ιδανικός 
ναυταθλητικός - τουριστικός προορισμός, αφού ο συνδυασμός της 
φυσικής ομορφιάς με τις ευνοϊκές συνθήκες αποτελεί σημαντικό 

κριτήριο για τη συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Η ένταση των 
ανέμων σπανιότατα υπερβαίνει τα 8 μποφόρ και είναι απολύτως 
προβλέψιμη. Επίσης η παντελής έλλειψη παλιρροιών και ρευμάτων 
κάνει την ιστιοπλοΐα πιο εύκολη και ασφαλή. Ταυτόχρονα, εκτός 
από την πληθώρα από μαρίνες που βρίσκονται κατανεμημένες σε 
όλο τον θαλάσσιο χώρο και τα αγκυροβόλια υποδοχής σε κάθε 
νησί, η διοργάνωση ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα από έναν ναυτικό 
όμιλο, εξασφαλίζει ότι πολλά διαδικαστικά θέματα είναι ήδη λυμένα, 
επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν όχι μόνο στο 
αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης, αλλά και στο τουριστικό. Όλη 
η χώρα και ιδιαίτερα το Αιγαίο Πέλαγος έχουν τεράστιο πολιτιστικό 
ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η περιοχή αυτή θεωρείται διεθνώς ως 
λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Επίσης, το κάθε νησί έχει τη δική του 
φυσιογνωμία και παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Η τρίτη και τελευταία online ημερίδα με τίτλο «City Breaks – Meetings 
and Conferences», έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου.

Περίπου 800 ταξιδιωτικοί πράκτορες από όλες τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ήταν εγγεγραμμένοι στα διαδικτυακά σεμινάρια, προ-
κειμένου να μάθουν περισσότερα για την Ελλάδα ως ταξιδιωτικό 
και τουριστικό προορισμό και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην 
αγορά τους. Στόχος τους ήταν η επιμόρφωσή τους όσον αφορά την 
προσέγγιση των πωλήσεων για τους αυθεντικούς και δημοφιλείς 
προορισμούς που περιλαμβάνει η χώρα μας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πάνος Λειβαδάς, Γενικός Γραμματέας του 
ΕΟΤ, εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμησή του για τη θερμή αποδοχή 
της αμερικανικής αγοράς τουρισμού στην πρόσκλησή του.

Ως αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών προβολής και της 
επικοινωνιακής στρατηγικής του, ο ΕΟΤ αναμένει ένα ρεκόρ 20 
εκατομμυρίων επισκεπτών για το 2014.

Πρωτοβουλία του ΕΟΤ για τον  
Θαλάσσιο τουρισμό με τη συμμετοχή του ΠΟΙΑΘ

Φτιάχνουμε από τα πανιά του προηγούμενου 
αγώνα τις μοναδικές τσάντες του επόμενου 
Ράλλυ Αιγαίου, συμπεριλαμβάνοντας και τις 
ιστορίες του αγώνα.

Ανταλλάξτε πανιά που θα χρησιμοποιηθούν  
στο φετινό Ράλλυ Αιγαίου με τσάντες Salty Bag 
και μοιραστείτε μαζί μας τις ιστορίες τους.
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, o Σύλλογος 
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» 
Ν. Θεσσαλονίκης διοργανώνει την εκστρατεία 
“SAIL FOR PINK”, έναν συμβολικό ιστιοπλο-
ϊκό αγώνα με πολλές δράσεις σε θάλασσα και 
στεριά!

Οι φετινές εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 
Thessaloniki 2014.

Την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 στον Θερμαϊκό Κόλπο θέλοντας να διαδώσουμε το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης και παράλληλα να ενισχύ-
σουμε την επαγρύπνηση των γυναικών και την απομυθοποίηση του καρκίνου του μαστού, το “SAIL FOR PINK” έχει ως σκοπό τη διάδοση του 
μηνύματος πως Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ εάν διαγνωστεί έγκαιρα.

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης συντονισμένος στην παγκόσμια μάχη ενάντια στον καρκίνο του 
μαστού, θέλει μέσα από αυτή την εκστρατεία να μεταδώσει ένα μήνυμα ζωής, δύναμης χαράς , ενέργειας και δημιουργίας!

Με μία σειρά εκδηλώσεων σε θάλασσα και σε στεριά που θα πραγματοποιηθούν στην παραλία της Θεσσαλονίκης αναμένε-
ται να προσελκύσει πλήθος κόσμου που θα στηρίξει τον θεσμό.

Σε συνεργασία με όλους τους ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ της πόλης: ΝΟΘ, ΝΟΑΘ, ΙΟΘ, ΟΦΘ, ΟΘΑ, ΝΑΟΚΘ, την σχολή 
ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας “ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ - BLUE AEGEAN SAILING SCHOOL”, την ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ και τη σχολή ιστιοπλοϊας Ανοικτής Θαλάσσης Μακεδονίας-Θράκης θα διοργανωθεί ένα μοναδικό 
ιστιοπλοϊκό event στον Θερμαϊκό κόλπο που θα προσφέρει θέαμα και διασκέδαση με πολλά μηνύματα στο κοινό της Θεσ-
σαλονίκης. 

Κύρια εκδήλωση η διοργάνωση ενός Συμβολικού «Ιστιοπλοϊκού Αγώνα». 

Sail for Pink

«Ελλάδα 1000 μίλια»

Το South Evian Gulf Team διοργανώνει τον κωπηλατικό μαρα-
θώνιο «Ελλάδα 1000 μίλια», αφιερωμένο στον σύλλογο γονέ-
ων και κηδεμόνων καρκινοπαθών παιδιών «Η ΠΙΣΤΗ», με σκοπό 
τη διάδοση της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. 

Πρόκειται για μια διάσχιση 1.000 ναυτικών μιλίων μόνο με 
κουπί, από το δυτικότερο σημείο της Ελλάδος, τους Οθω-
νούς, μέχρι το ανατολικότερο, το ακριτικό Καστελλόριζο, την 
οποία οι κωπηλάτες της ομάδας στοχεύουν να ολοκληρώσουν 
σε διάστημα 55 ημερών. Το ταξίδι αυτό επιχειρείται για πρώτη 
φορά στη ναυτική ιστορία με καγιάκ και συγκαταλέγεται μεταξύ 
των πλέον απαιτητικών εγχειρημάτων που έχουν επιχειρηθεί ποτέ 

παγκοσμίως με τον συγκεκρι-
μένο τύπο σκάφους.

Τη Δευτέρα 19/5/14, οι κω-
πηλάτες Άγγελος Χριστοφί-
δης και Κώστας Μανατάκης 
κατέπλευσαν στην Πάτρα και 
τα σκάφη τους φιλοξενήθηκαν 
στις εγκαταστάσεις του Ιστιο-
πλοϊκού Ομίλου Πατρών.
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Φωτογραφίες: Sailingphoto.gr

Το 58ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα Ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου 
Lightning πραγματοποιείται από 13 
έως 18 Ιουλίου 2014, στη Βούλα. 
Τη διεξαγωγή των αγώνων έχουν 
αναλάβει από κοινού ο Ναυτικός 
Αθλητικός Όμιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) 
και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 
(ΝΟΕ). Οι αγώνες πραγματοποιού-
νται στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ, 
στην παραλία της Βούλας Αττικής. 

Περισσότερα από 30 σκάφη από χώρες 
της Ευρώπης, έχουν ήδη δηλώσει συμμε-
τοχή στο πρωτάθλημα. Αγωνιστικά, μεγάλο 
ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση, παρου-
σιάζει η παρουσία πολλών Ελλήνων αλλά και 
Ευρωπαίων γνωστών πρωταθλητών, όπως 
οι Γιώργος Ανδρεάδης, Τάσος Μπουντούρης, 
Urs Wyler, Kimmo Aromaa, που επέλεξαν να 
αγωνιστούν και στα σκάφη Lightning. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

1. Τα σκάφη τύπου Lightning  
Πρόκειται για ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος 
μήκους 5.8 μέτρων με κινητή καρίνα. 

Για το μέγεθός του είναι σχετικά ελαφρύ. 
Διαθέτει τρία πανιά, τη μαΐστρα, το 
φλώκο και το μπαλόνι. Το Lightning έχει 
εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή και 
ανταγωνιστική κατηγορία ανά τον κόσμο 
στα one-design σκάφη. Το πλήρωμά του 
αποτελείται από 3 άτομα. 
 
Στην Ελλάδα, το Lightning ήρθε στη 
δεκαετία του 1950. Μέσα από αυτή την 
κατηγορία μέχρι και σήμερα έχουν έρθει 
αρκετές διεθνείς ιστιοπλοϊκές διακρίσεις 

με πρωτοπόρους τους αδελφούς Μπόνα, 
Ανδρέα Σινόπουλο, Γιώργο Ανδρεάδη. 

2. Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 
Lightning (ILCA) με στόχο την αναβίωση 
της κλάσης Lightning στην Ελλάδα, εμπι-
στεύτηκε τη διοργάνωση των αγώνων, 
σε δύο ομίλους που διαθέτουν αξιόλο-
γο στόλο σκαφών, εμπειρία και ικανό 
αριθμό αθλητών ώστε να στηρίξουν 
αγωνιστικά και οργανωτικά το θεσμό.  
 
Από την πλευρά τους οι ναυτικοί όμιλοι 
(ΝΑΟΒ και ΝΟΕ), ενισχύουν με την πα-
ρουσία τους την προσπάθεια αυτή, που 
στοχεύει στην προσέλκυση νέων αλλά 
και μεγαλύτερης ηλικίας ιστιοπλόων 
τριγώνου αλλά και ανοικτής θάλασσας. 
Η κατηγορία προσφέρει δράση και 
συγκινήσεις και σε όσους επιθυμούν 
να συνεχίσουν με τις πολύ καλές τους 
παρουσίες την παράδοση που έχει η 
χώρα μας σε διεθνείς αγώνες και σε μη 
Ολυμπιακές κατηγορίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες

2014 Open European & Masters European 
Championships

13-18 Ιουλίου 2014, Βούλα

Ν.Α.Ο.Β: 210 8991193

Ν.Ο.Ε:  210 4220506

58ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Lightning
58ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας (Open) σκαφών τύπου Lightning.
Η αναβίωση μιας πετυχημένης κλάσης στην Ελλάδα.
13 - 18 Ιουλίου 2014 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ).

ενημερωτικά
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Για δεύτερη χρονιά φέτος διοργανώνεται από τον Ιστιο-
πλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης ο ιστιοπλοϊκός αγώνας για σκάφη 
ανοιχτής θάλασσας Άνεμος Φιλίας, που είναι ενταγμένος 
στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Επιτροπής Ανοιχτής Θάλασ-
σας (ΕΑΘ) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ). 
Ταυτόχρονα, θα διεξαχθεί και το Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα που λαμβάνει χώρα στο Βόρειο Αιγαίο για πρώτη 
φορά, και είναι μία συνδιοργάνωση του Ιστιοπλοϊκού Ομί-
λου Μυτιλήνης και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χίου. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία παράκτια διαδρομή και δύο τεχνικές 
διαδρομές. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 12 Ιουλίου θα δοθεί η εκκίνηση 
έξω από το λιμάνι της Μυτιλήνης στις 14:00 και τα σκάφη θα κατευ-
θυνθούν βόρεια προς τη νησίδα Βενιζέλος, έξω από το λιμανάκι της 
Παραλίας Θερμής και θα επιστρέψουν και πάλι στη Μυτιλήνη διανύοντας 
συνολικά μία απόσταση 12 ναυτικών μιλίων. Την Κυριακή το πρωί στις 
10:00 θα ξεκινήσουν οι τεχνικές διαδρομές του αγώνα. Έχουν προγραμ-
ματισθεί δύο κούρσες όρτσα-πρίμα, οι οποίες θα διεξαχθούν ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή από το αεροδρόμιο 
Μυτιλήνης έως το Κάστρο. 

Το Περιφερειακό Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί το επόμενο Σαββατο-
κύριακο 19-20 Ιουλίου 2014 στη Χίο, όπου θα διεξαχθεί η Β’ φάση, 
ταυτόχρονα με τον αγώνα Homer’s Land Sailing Trophy του ΙΟ Χίου. Το 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα είναι ένας αγώνας με σημαντική βαρύτητα 
που η ΕΙΟ/ ΕΑΘ εμπιστεύθηκε στους δύο νεοσύστατους Ομίλους (ΙΟΜ & 
ΙΟΧ) που έχουν δείξει ότι μπορούν να συνεργάζονται άψογα σε μεγάλες 
διοργανώσεις. 

Καλούμε τα σκάφη όλων των ομίλων της Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου 
να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Για όλα τα σκάφη του αγώνα παρέχε-
ται δωρεάν φιλοξενία από τη Setur Μαρίνα Μυτιλήνης για τις μέρες του 
αγώνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον ΙΟ Μυτιλήνης. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα, την προκήρυξη και την αίτηση 
συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΟ Μυτιλήνης (www.i-o-m.gr) 
και του ΙΟ Χίου (www.chiorc.gr). 

Αγώνας Άνεμος Φιλίας

αγγελία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 
Beneteau First Class 8 / 1982 

•	 3 Άλμπουρα, Emilios Trailer με υδραυλικά δισκόφρενα.

•	 Πολλά πανιά και spare εξαρτήματα.

•	 6 hp Mariner High Thrust.

Τιμή : 10.000,00 Ευρώ. 

Πληροφορίες:  
κινητό 6973408744 
www.facebook.com/groups/anallima
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ενημερωτικά

32η Γενική Συνέλευση των Μελών της HELMEPA

 Έκφραση Συλλυπητηρίων

Την Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε η 32η Γενική 
Συνέλευση των Μελών της HELMEPA, όπως ορίζει το Καταστατικό 
της Ένωσης. Τη Συνέλευση φιλοξένησε η εταιρεία CERES στο κτίριο 
τους, στον Πειραιά.

Κατά τις αρχαιρεσίες, η Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε 
το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνήλθε ως Σώμα με 
την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος  Κούστας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος  Ξυλάς Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας  Λεμονίδης Δημήτριος
Ειδική Γραμματέας  Νταϊφά Ειρήνη
Ταμίας  Μπαφαλούκος Νικόλαος
Αναπληρωτής Ταμίας  Δαλακούρας Μιχάλης
Μέλη  Λως Αικατερίνη
  Ιωαννίδης Ιωάννης 

  Χανδρής Μιχαήλ
  Ζαχαριάδης Παναγιώτης
  Μανός Διαμαντής
  Γράτσος Γεώργιος
  Πίττας Αριστείδης
  Χαλάς Ιωάννης
  Τσάκος Αλέξανδρος
Αναπληρωματικό Μέλος  Ανδρέου Γαβριήλ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν τη δέσμευ-
σή τους στους σκοπούς της HELMEPA και την απόφασή τους να 
εργαστούν για να διαδώσουν το μήνυμα της Ένωσης στην ευρύτερη 
ναυτιλία. Η εταιρεία CERES, όπως πάντα, ευγενικά προσέφερε 
απογευματινό μπουφέ.

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε 
σήμερα στη HELMEPA, την απώλεια του 
αείμνηστου Αριστομένη Μ. Καραγεώργη, 
Επίτιμου Πρόεδρου της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών, ο οποίος ως Πρόεδρός της 
προσυπέγραψε μαζί με τον Γενικό Γραμμα-
τέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, 
την Ιδρυτική Διακήρυξή της HELMEPA την 
4η Ιουνίου 1982. Η εθελοντική πρωτο-
βουλία που μαζί με συναδέλφους του και 
ναυτικούς ανέλαβε ιδρύοντας τη HELMEPA, 
προβάλλει επί 32 χρόνια την περιβαλλοντι-
κή ευαισθησία της Ελληνικής Ναυτιλιακής 
Κοινότητας και αναβαθμίζει τον ρόλο του 
ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία. 

Ο Πρόεδρος, Δρ. Ιωάννης Κούστας, τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι στη 
Γραμματεία της HELMEPA, εκφράζουν τα 
θερμότατα συλλυπητήρια τους στην οικογέ-
νειά του.

Από αριστερά: Πλοίαρχος Ιάκωβος Α. Περαντινός, κ. Παναγιώτης Ζαχαριάδης,  
Δρ. Ιωάννης Κούστας, κ. Νικόλαος Μπαφαλούκος, Πλοίαρχος Ιωάννης Ν. Χαλάς, 
κ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης.
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Οι υποτροφίες 2014-2015 της HELMEPA

Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καθαρισμού 2014 
στην Ελλάδα

Τιμώντας τη μνήμη των αείμνηστων Γιώργου 
Π. Λιβανού, ιδρυτή της HELMEPA και του 
Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου, 
Επίτιμου Προέδρου της, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, αφού εξέτασε όλες τις υποβληθείσες 
υψηλού επιπέδου υποψηφιότητες, απονέμει 
δύο υποτροφίες ύψους €15.000 η κάθε 
μία, για ετήσιες μεταπτυχιακές σπουδές 
στους νέους επιστήμονες:

1. Σοφία Δαρμαράκη από τα Χανιά, από-
φοιτη του Τμήματος Φυσικής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προς από-
κτηση MSc in Physical Oceanography, 
University of Southampton, Ηνωμένο 
Βασίλειο, και

2. Αλέξανδρο Παπαναγιώτου από τα 
Τρίκαλα, απόφοιτο της Νομικής Σχολής 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, προς απόκτηση MSc 
in Shipping, Trade & Finance, Cass 
Business School, Λονδίνο, Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Όλοι στη HELMEPA συγχαίρουμε τους δύο 
υποτρόφους και τους ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία στις σπουδές τους! 

Τα ευρήματα των πρόσφατων δράσεων 
καθαρισμού δεν αποτελούν έκπληξη καθώς 
και πάλι αποτσίγαρα, πλαστικά και κάθε 
είδους σκουπίδι που σχετίζεται με δραστηρι-
ότητες αναψυχής βρέθηκαν στην κορυφή της 
λίστας! Θετικό όμως ήταν το μήνυμα από τη 
θερμή ανταπόκριση μικρών και μεγάλων στην 
πρόσκληση της HELMEPA που συντόνισε στη 
χώρα μας την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Καθαρισμού, που πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά φέτος, το Σάββατο 10 Μαϊου.

Περισσότεροι από 5.000 εθελοντές ορ-
γάνωσαν 130 δράσεις καθαρισμού σε πα-
ραλίες, βυθούς, όχθες ποταμών και λιμνών, 
δάση, πάρκα και άλλες φυσικές περιοχές 
σ’ όλη την Ελλάδα. Συνολικά, σε μήκος 70 
χλμ συνέλεξαν 8 τόνους απορριμμάτων, 
εκ των οποίων οι 2 τόνοι (25%) ήταν 
ανακυκλώσιμα υλικά και προωθήθηκαν 
σε μονάδες της Ελληνικής Εταιρείας Αξιο-
ποίησης-Ανακύκλωσης. 

Το δυναμικό «παρών» στην εξόρμηση έδωσαν 
κυρίως παιδιά και νέοι, μέλη των προγραμμά-
των «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι» 
αντίστοιχα, άλλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί 
από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σύλλογοι 
γονέων και κηδεμόνων, σπουδαστές Πανεπι-
στημίων και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, 
εταιρείες-μέλη της HELMEPA, Πρεσβείες, 

Λιμενικές Αρχές, ΟΤΑ, περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις, σύλλογοι, πρωτοβουλίες πολιτών, 
ναυτικοί όμιλοι και δύτες. 

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή από 
περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας-Θράκης, των Περιφερειών Νοτίου 
και Βορείου Αιγαίου και την Πελοπόννησο. 

Οι εθελοντές κατέγραψαν με σχολαστικότη-
τα τα απορρίμματα που συνέλεξαν σε ειδικά 
Δελτία, που τους παρείχε η HELMEPA. Από 
την επεξεργασία αυτών προκύπτουν χρήσι-
μα συμπεράσματα για τις ποσότητες, τα είδη 
και την προέλευση των απορριμμάτων που 
ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

Τα 10 πολυπληθέστερα απορρίμματα (τμχ)

Αποτσίγαρα 8.508

Πλαστικές σακούλες 3.673

Κομμάτια πλαστικού κάτω των 2.5 εκ. 3.672

Πλαστικά πώματα μπουκαλιών 3.222

Καλαμάκια 2.805

Πλαστικά μπουκάλια 2.652

Κομμάτια φελιζόλ κάτω των 2.5 εκ. 2.316

Αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών 1.830

Συσκευασίες τροφίμων 1.686

Πλαστικά καπάκια συσκευασιών 1.620

Σύνολο 31.984

Ανησυχητική είναι η παρουσία πολλών 
πλαστικών στην πρώτη δεκάδα των απορ-
ριμμάτων. Συγκεκριμένα, πάνω από τα μισά 
απορρίμματα της πρώτης δεκάδας είναι 
πλαστικά, σημαντική απειλή για τους ζωντα-
νούς οργανισμούς. Ο χρόνος διάλυσης των 
πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον 
κυμαίνεται από 10 μέχρι 600 χρόνια, ενώ 
στη συνέχεια, ως μικροπλαστικά, συνεχί-
ζουν το ταξίδι τους και βιο-συσσωρεύονται 
στους ζωντανούς οργανισμούς μέσω της 
τροφικής αλυσίδας, εκλύοντας διάφορες 
χημικές ουσίες που περιέχουν. 

Το μήνυμα της HELMEPA αποδεικνύεται 
λοιπόν διαχρονικό! Ας θυμόμαστε όλοι μας 
και φέτος το καλοκαίρι: «Όχι σκουπίδια, 
όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές!»

Η HELMEPA συγχαίρει θερμά όλους τους 
εθελοντές για τη συμμετοχή τους και ευχα-
ριστεί τους τοπικούς φορείς, τους εκπαιδευ-
τικούς, τις Διευθύνσεις των Σχολείων και τις 
εταιρείες για τη συνεργασία στην υλοποίηση 
των δράσεων, καθώς και την Ε.Ε.Α.Α. και 
τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Πε-
ριβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου για την πολύτιμη υποστήριξή τους. 

Στους συντονιστές των δράσεων και τους 
μαθητές η HELMEPA απένειμε Αναμνηστι-
κό Δίπλωμα.

Περισσότερες 
πληροφορίες: 
Τομέας Περι-
βαλλοντικής 
Ενημέρωσης 
HELMEPA,  
τηλέφωνο:  
210-9343088, 
email: 
environment@
helmepa.gr 
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Το Συνέδριο της HELMEPA στα  Ποσειδώνια 2014 
με θέμα:

"Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στα υπάρχοντα πλοία"

H 4η Ιουνίου, σηματοδοτήθηκε από την 32η επέτειο της 
ίδρυσης της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος - HELMEPA, η οποία γιόρτασε την ημέρα αυτή 
με την πραγματοποίηση Συνεδρίου με τίτλο “Energy efficiency 
measures on existing vessels", στα πλαίσια της Διεθνούς 
Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια 2014.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος της HELMEPA Δρ 
Ιωάννης Κούστας, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους συμμε-
τέχοντες και υπογράμμισε το γεγονός ότι εδώ και 32 χρόνια, 
η Ένωση έχει καταφέρει να υλοποιήσει το αρχικό της όραμα, 
φέρνοντας κοντά ναυτικούς, πλοιοκτήτες και όλα τα υπόλοιπα 
μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας κάτω από έναν κοινό 
στόχο: να εργαστούν όλοι μαζί εθελοντικά με κοινή επιδίωξη την 
ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την 
ενίσχυση της ασφάλειας και του security στη θάλασσα .

Η Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, κα Μαρία Δαμανάκη, τίμησε την εκδήλωση με την 
παρουσία της και κατά τον χαιρετισμό της εξέφρασε την ελπίδα 
ότι η παρουσία της μπορεί να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο στους 
σκοπούς του συνεδρίου. Αναφέρθηκε στη σημασία του συνεδρί-
ου για τις θαλάσσιες μεταφορές και υποσχέθηκε, με την ιδιότητά 
της ως Επίτροπος, να δώσει σημασία στα θέματα που περιλαμ-
βάνει το συνέδριο και να μεταφέρει τις έντονες περιβαλλοντι-
κές ανησυχίες της HELMEPA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 
Βρυξέλλες. Κλείνοντας το χαιρετισμό της η κα Δαμανάκη είπε: 
«στόχος παραμένει η επιδίωξη μιας γόνιμης μελλοντικής 
συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την εκθετική αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η οποία απαιτεί συνεχώς μεγαλύτε-
ρη κατανάλωση ενέργειας με αποτέλεσμα να ανοίξει ένα νέο 

κεφάλαιο για την ενεργειακή απόδοση σε διεθνή κλίμακα».

Οι διακεκριμένοι ομιλητές του πάνελ κάλυψαν όλες τις πτυχές 
του θέματος του Συνεδρίου. Ο καθένας με τη σειρά του ανέλυσε 
θέματα που αφορούν τις δυνατότητες επιλογής περιβαλλοντικά 
φιλικού εξοπλισμού σε υπάρχοντα πλοία, την προσέγγιση των 
Η.Π.Α. σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα πλοία, εναλ-
λακτικές λύσεις για χρήση LNG καθώς και για την παρακολούθη-
ση και αναφορά κατανάλωσης καυσίμων.

Με το πέρας του συνεδρίου, στους καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, κ. 
Ευθύμιο Μητρόπουλο, κ. Joseph Angelo και κ. Νικόλαο Τσα-
βλίρη απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους της Ένωσης και 
ο κ. Κούστας τους επέδωσε αναμνηστικές πλακέτες και τιμητικό 
δίπλωμα. Όλοι εξέφρασαν την ειλικρινή ευγνωμοσύνη τους για την 
τιμή και υποσχέθηκαν συνεχή αφοσίωση στον σκοπό της Ένωσης.

Ο Chief Executive Officer και Executive Director του Lloyd’s 
Register, κ. Richard Sadler, μαζί με τον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, 
Grants Committee Chairman του Lloyd’s Register Foundation (the 
Foundation) ανακοίνωσαν την απόφαση της αρμόδιας Επιτρο-
πής για την επέκταση της χρηματοδότησης της Περιβαλλοντικής 
Εκστρατείας της HELMEPA για ακόμη τρία χρόνια. Και οι δύο εξέ-
φρασαν τον θαυμασμό τους για το έργο της HELMEPA, τόσο 
για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης όσο και για 
το πνεύμα ασφάλειας στη ναυτιλία και την παροχή εθελοντι-
κής περιβαλλοντικής επιμόρφωσης των νέων της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Lloyd’s Register of Shipping δεν 
είναι μόνο ένα από τα παλαιότερα Μέλη της Ένωσης, αλλά και 
ο μεγαλύτερος χορηγός της, ο οποίος έχει υποστηρίξει πολλές 
πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια προς όφε-
λος της κοινωνίας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δ. Μητσάτσος – Γενικός Διευθυντής HELMEPA,  
Ν. Τσαβλίρης, Ε. Μητρόπουλος, Επίτιμος Γ.Γ. IMO, J. Angelo – Deputy Manager 
Director, INTERTANKO, Δρ Ι. Κούστας – Πρόεδρος HELMEPA, Λ. Βαρναβίδης – 
Grants Committee Chairman, Lloyd’s Register Foundation, Καπετάν Π. Τσάκος, 
Ιδρυτικό Μέλος HELMEPA, R. Sadler – CEO Lloyd’s Register.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Κ. Πρεκεζέ – Εκτελεστική Συντονίστρια HELMEPA,  
Δ. Βασταρούχας – DCOO/Technical Director, Danaos Shipping Co. Ltd.,  
Καθ. Ν. Κυρτάτος – Ε.Μ.Π, Δ. Αντωνόπουλος – Technical Service Manager, 
Wärtsilä  Greece S.A., Επίτροπος κα Μ. Δαμανάκη, Δρ. Ι Κούστας – Πρόεδρος 
HELMEPA, J. Lantz – Commercial Regulations & Standards, USCG Headquarters 
και Πρόεδρος IMO Council,  
Dr. Ing. H. Brauer – Principal Consultant Maritime Advisory, DNV GL.  
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Η "Ελευθερία" απελευθερώθηκε με 
επιτυχία στο Ρέθυμνο Κρήτης

Ξεκίνησε η ωοτοκία της Caretta caretta στις  
ελληνικές παραλίες!

Στις 25 Ιουνίου, η Ελευθερία, μία πολύ σοβαρά τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα 
που έμεινε σχεδόν ένα χρόνο στο Κέντρο Διάσωσης θαλάσσιων χελωνών του 
ΑΡΧΕΛΩΝ, αφέθηκε ελεύθερη και πλέον υγιής, στη θάλασσα του Ρεθύμνου. 

Η εκδήλωση απελευθέρωσης πραγματοποιήθηκε από τον ΑΡΧΕΛΩΝ με τη συνδρομή 
του Δήμου Ρεθύμνης – Γραφείο Τουρισμού και στηρίχθηκε από τα ξενοδοχεία Porto 
Rethymno και Rithymna Beach του ομίλου Aquila Hotels & Resorts, που ήταν και οι 
βασικοί χορηγοί της εκδήλωσης, καθώς και από τη Σχολή Καταδύσεων Εvelin Divers.

Στην εκδήλωση απελευθέρωσης, πού έλαβε χώρα μπροστά από το ξενοδοχείο Aquila 
Porto Rethymno, παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργος Μαρινάκης και η 
Αντιδημάρχος Τουρισμού-Πολιτισμού Πέπη Μπιρλιράκη. Ο κ Μαρινάκης επισήμανε 
τον προσανατολισμό του Δήμου στην αειφόρο ανάπτυξη, τονίζοντας τη σημαντικότητα 
της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας ως πολύτιμο στοιχείο του φυσικού περιβάλ-
λοντος του Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα η κ. Μπιρλιράκη, δήλωσε για άλλη μια φορά τη 
στήριξη του Δήμου στις προσπάθειες του ΑΡΧΕΛΩΝ και εξέφρασε την συγκίνησή της 
για την εκδήλωση. Σημαντική ήταν και η παρουσία του γνωστού παρουσιαστή, Γρηγόρη 
Αρναούτογλου, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την απελευθέρωση της 
Θαλάσσιας χελώνας όσο και για το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ στη περιοχή του Ρεθύμνου. 

Η απελευθέρωση, κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχής, μιας και η Ελευθερία δεν δυσκολεύτηκε 
καθόλου να κατευθυνθεί στη θάλασσα, αφήνοντας πίσω της τους συγκινημένους παρα-
τηρητές της, οι οποίοι χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα, μέχρι να χαθεί τελείως από το 
οπτικό τους πεδίο. 

Μέσα από την εκδήλωση επετεύχθη και άλλος ένας σημαντικός στόχος, που ήταν 
η συγκέντρωση δωρεών για την επισκευή των δύο δεξαμενών «επανένταξης» των 
θαλάσσιων χελωνών του Κέντρου Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής. 
Χάρη στην βασική χορηγία των ξενοδοχείων του ομίλου Aquila Hotels & Resorts και 
τη γενναιοδωρία του κόσμου η μία από τις 2 δεξαμενές, του Κέντρου Διάσωσης, θα 
μπορέσει τελικά να επισκευαστεί. 

Το σημαντικότερο όλων ήταν πως δημοτικοί φορείς, εθελοντές και τουριστικές επιχει-
ρήσεις, όλοι μαζί, κατάφεραν μέσω της Ελευθερίας να μεταφέρουν ένα μήνυμα σεβα-
σμού και συνεργασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ζώων 
που διαβιούν σε αυτό αλλά και να ενημερώσουν για τα απλά μέτρα σε ατομικό αλλά και 
συλλογικό επίπεδο, που μπορούν να υιοθετηθούν από όλους, για την προστασία της 
θαλάσσιας χελώνας κατά την περίοδο της ωοτοκίας, που ήδη έχει αρχίσει στο Ρέθυμνο 
και αυτό το καλοκαίρι.

Πληροφορίες: Στεφανάτου Ρεγγίνα – Υπεύθυνη Προγράμματος Κρήτης,  
τηλ. 6937352379

Η πρώτη φωλιά της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta αποτε-
λεί σπουδαίο γεγονός κάθε χρόνο επειδή δείχνει τη «φιλοπατρία» 
των χελωνών προς τις περιοχές όπου γεννήθηκαν και οι ίδιες, 
προκειμένου να αναπαραχθούν και να δημιουργήσουν απογό-
νους. Φέτος η πρώτη φωλιά έγινε στα Δυτικά Σεκάνια Ζακύνθου 

το βράδυ της 19ης Μαΐου 2014.

Η Ζάκυνθος αποτελεί τον μεγαλύτεροι βιότοπο αναπαραγωγής στη 
Μεσόγειο και συνήθως εκεί γίνεται και η πρώτη φωλιά στην Ελλάδα. 
Οι χελώνες Καρέττα έρχονται στη Ζάκυνθο από διάφορα μέρη της 
Μεσογείου. Δύο σημαντικοί βιότοποι διατροφής τους βρίσκονται στη 
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βόρεια Αδριατική και στον Κόλπο Γκαμπές στην Τυνησία. Αυτό αρχικά 
τεκμηριώθηκε από αναφορές χελωνών που είχαν μαρκαριστεί από τον 
ΑΡΧΕΛΩΝ και μετέπειτα επιβεβαιώθηκε με τοποθέτηση σε χελώνες 
δορυφορικών πομπών. Οι χελώνες συγκεντρώνονται από τον Μάρτιο 
- Απρίλιο στον Κόλπο του Λαγανά όπου ζευγαρώνουν και οι θηλυκές 
ετοιμάζονται για την ωοτοκία.

Εκτός από τη Ζάκυνθο ο ΑΡΧΕΛΩΝ εργάζεται συστηματικά και σε 
άλλες περιοχές ωοτοκίας όπως στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, που 
αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή ωοτοκίας στη Μεσόγειο, το 
Λακωνικό Κόλπο, την Κορώνη και σε τρεις περιοχές στην Κρήτη (Ρέ-
θυμνο, Χανιά, Κόλπος Μεσσαράς) καθώς και στον Αμβρακικό κόλπο. 

Συνολικά θα παρακολουθούνται καθημερινά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, 
περίπου 75 χιλιόμετρα παραλίας, όπου αναμένεται να καταγραφούν 
και να προστατευτούν περίπου 2500 φωλιές. Πέρυσι, το 2013 κατα-
γράφτηκαν 3.456 φωλιές από τις οποίες εκκολάφθηκαν 214.539 
χελωνάκια. Οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ κατάφεραν να προστατέψουν 
2.532 φωλιές από τις οποίες οδηγήθηκαν ασφαλή στη θάλασσα 
148.843 νεογέννητα χελωνάκια! 

Τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή 
τουλάχιστον 450 ερευνητών από πολλές χώρες που εθελοντικά 
προσφέρουν το πολύτιμο έργο τους. Τα προγράμματα αυτά πέραν 
από το ότι διασφαλίζουν την ενεργό προστασία ενός απειλούμενου 
είδους, αποτελούν και συμβολή της χώρας μας στη διεθνή προσπάθεια 
για την προστασία της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς.

Πληροφορίες: Υπεύθυνος προγράμματος Ζακύνθου: Γιώργος Βαλαής 
6937352385



16 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

ενημερωτικά

Go Hullsquared!

ΚΟΡΡΕΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ AFTER-SUN ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΒΡΩΣΙΜΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Η ιδέα της Hullsquared γεννήθηκε στην 
Ιταλία με σκοπό να λανσάρει ένα σκάφος 
που θα προσφέρει μία μοναδικότητα στον 
ιδιοκτήτη του. Η αρχική έμπνευση έγινε 
χειροποίητη κατασκευή στην Ελλάδα ενός 
ταχύπλοου σκάφους αναψυχής με διπλή 
γάστρα το οποίο εξασφαλίζει δυνατές επιδό-
σεις μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
μια γρήγορη θαλασσινή εξόρμηση. Το σκάφος 
χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερο χώρο 
διακυβέρνησης που θυμίζει έντονα ιταλικό 
αυτοκίνητο επιδόσεων ενώ εξασφαλίζει 
αρκετό ελεύθερο χώρο στο κατάστρωμα για 
τους επιβαίνοντες χάρη στις διαστάσεις του σε 
μήκος και σε πλάτος. 

Το σκάφος μπορεί να φιλοξενήσει έως πέντε 
άτομα σε αντίστοιχες ανεξάρτητες θέσεις στο 
κύριο κόκπιτ που είναι επενδυμένο πλήρως 
από δέρμα υψηλής ποιότητας δίνοντας έμφα-
ση στην πολυτέλεια. Το δερμάτινο τιμόνι και τα 
ανοξείδωτα χειριστήρια αποπνέουν τον αγωνι-
στικό χαρακτήρα του σκάφους ενώ η κονσόλα 
πλοήγησης κλέβει αρκετά στοιχεία σχεδίασης 
από την αντίστοιχη ενός πολυτελούς αυτοκινή-
του. Πίσω από το κόκπιτ απλώνεται μια φαρδιά 
ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας όπως άλλωστε 
αναμενόταν από ένα σκάφος αναψυχής. 

Οι διπλές γάστρες χαρίζουν στο σκάφος εκρη-
κτική εμφάνιση αλλά και καλή ευστάθεια σε 
υψηλές ή και χαμηλές ταχύτητες. Η πρόωση 

του σκάφους μπορεί να γίνει με εξωλέμβιο 
κινητήρα Evinrude 250 ίππων ή μια Mercury 
300 ίππων. Η πλεύση με ταχύτητες μετά τους 
35 κόμβους αποτελεί δέλεαρ για όσους έχουν 
αγωνιστική διάθεση. 

Πληροφορίες: ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΣ, τηλ. +30 210 
9854770-1, www.hullsquared.com 

ΑΛΗΘΙΝΟ ΒΡΩΣΙΜΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Η χρήση πραγματικού, βρώσιμου Γιαουρτιού σε καλλυντική φόρμουλα υπήρξε μία 
συνειδητή επιλογή, προκειμένου να μεταφερθούν όλες οι ιδιότητες και η απαλή 
υφή του στο τελικό προϊόν. Το βρώσιμο Γιαούρτι αποτελεί φυσική πηγή λακτόζης, 
πρωτεϊνών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών, αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας στις ανώτερες 
στιβάδες της επιδερμίδας και προσφέρει αίσθηση δροσιάς.

Το νέο After-Sun Προσώπου αποκαθιστά τα επίπεδα υγρασίας και καταπραΰνει 
την επιδερμίδα μετά την έκθεση στον ήλιο, συμβάλλοντας στην προστασία από την 
πρόωρη γήρανση. Παράλληλα, είναι ιδανικό για τις επιδερμίδες, και δη τις ευαίσθη-
τες, που «απαιτούν» ενυδατική και καταπραϋντική φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. 

Πρόκειται για μία κρέμα-gel με επανορθωτικές ιδιότητες, για βαθιά ενυδάτωση 
και άμεση αίσθηση φρεσκάδας στο πρόσωπο. Τα φυσικά δραστικά συστατικά της 
φόρμουλας, όπως βρώσιμο Γιαούρτι, Αλόη, φυσικοί πολυσακχαρίτες, εκχυλίσματα 
Γλυκόριζας και Willowherb, συνθέτουν μία φόρμουλα με κλινικά αποδεδειγμένη 
άμεση, καταπραϋντική και ενυδατική δράση.



17Iστιοπλοϊκός Kόσμος

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AD -YOGHURT 2014-gr-F 21x28.pdf   1   08/05/2014   10:19 π.µ.



18 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

ανοικτή θάλασσα

Κυριακή, 15/6/2014. Το δελτίο καιρού για την περιοχή 
της Ν. Επιδαύρου έδινε από τίποτα το πρωί, έως 10 – 
12 κόμβους το απόγευμα, όπως κάθε απόγευμα. Έτσι, 
το μπράτσο της επιστροφής στον αγώνα της Επιδαύρου 
δεν προβλεπόταν συναρπαστικό.

Άγνοια κινδύνου...

Αφού περιμέναμε αρκετή ώρα έξω από τη Ν. Επίδαυρο μήπως και φυ-
σήξει λίγο για να δοθεί η εκκίνηση, το σκάφος της Επιτροπής σήκωσε τη 
"Lima" και το ακολουθήσαμε κανα-δυο μίλια πιό μέσα όπου υπήρχε αε-
ράκι και ο αγώνας επιτέλους ξεκίνησε. Λίγο όρτσα, αργότερα πλαγιοδρο-
μία, σηκώθηκαν και τα μπαλόνια και σιγά σιγά πηγαίναμε για το Φάληρο.

Αργότερα ο αέρας έπεσε, τα μπαλόνια ξεφούσκωσαν και τα ταχύμετρα 
έγραφαν 0,3 με 0,7 κόμβους. Σηκώθηκαν τα ψαχτήρια, άρχισαν οι 
πλάκες στο VHF, ψάχναμε για μετεωρολόγο να μας πει τη μοίρα μας 
και γενικά ήταν μια από αυτές τις υπέροχες στιγμές της ιστιοπλοΐας που 
σκέφτεσαι πετονιές και δολώματα.

Και τότε άρχισαν όλα.

Ήμασταν κάπου ανάμεσα στην Κυρά και τις Λαγούσες, όταν είδαμε να ανα-
πτύσσεται στα ΝΔ πίσω από την Επίδαυρο και τον Ισθμό μια μαυρίλα που 
πλησίαζε γρήγορα, ενώ πίσω από τα Μέθανα σχηματίστηκε ένα μαύρο μα-
νιτάρι το οποίο σε λίγη ώρα γιγαντώθηκε και έφτασε πάνω από το Αγκίστρι. 

«Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα καπετάνιε» μου λέει ο Νίκος. «Δεν την 
κάνουμε σιγά σιγά προς την Αίγινα μπάς και τη γλυτώσουμε;» Όπερ και 
εγένετο. Ήμασταν και σχετικά πιο μπροστά από τον υπόλοιπο στόλο των 
Club, κάναμε δεξιά τσίμα και φύγαμε για Αίγινα.

Τότε ήρθε και η πρώτη σταγόνα. Βάλαμε τις νιτσεράδες και πριν προλά-
βουμε να ανεβάσουμε τα φερμουάρ, ήρθε και ο αέρας σε μορφή σφα-
λιάρας. Ίσα που προλάβαμε να ρολλάρουμε τη Genoa, να κατεβάσουμε 
την μαΐστρα και να φορέσουμε σωσίβια. Η βροχή έγινε χαλάζι και πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας υπήρχε ένα πυκνό σπρέυ που ταξίδευε 
μαζί με τον αέρα ο οποίος, σύμφωνα με τα όργανα, έφτανε τους 55 - 58 
κόμβους. Γύρω μαυρίλα. Από το VHF άρχισαν να φτάνουν πληροφορίες 
για κάποια - μικρά κυρίως - σκάφη που είχαν πρόβλημα και με τη σκέψη 
μας να οργιάζει όπως πάντα για το χειρότερο, αρχίσαμε τα τηλέφωνα για 
να μάθουμε τι έγιναν οι φίλοι μας.

Σε λίγο, πριν προλάβουμε να σηκώσουμε καλά καλά τα μουδαρισμένα 
πανιά μας, ο αέρας έκοψε μέχρι που έπεσε στους 3 - 4 κόμβους, ενώ το 
ρεύμα και το κυματάκι που είχε σηκωθεί από τα δυτικά δεν μας άφηνε να 
πλησιάσουμε το Φάληρο. 

Όταν φτάσαμε στο λιμάνι κατά τις 10 το βράδυ, χωρίς να καταφέρουμε 
να τερματίσουμε, μάθαμε τον απολογισμό: Ένα κατάρτι στον βυθό, ένα 
κατάρτι στραβό και 7 
πανιά σκισμένα, με ότι 
όλα αυτά συνεπάγονται. 
Όμως δεν κινδύνευσαν 
άνθρωποι και αυτό είναι 
το σπουδαιότερο. 

Σίγουρα αυτή η Κυριακή 
είναι μια από αυτές τις 
ημέρες που θα θυμό-
μαστε για πάντα. Όλοι 
μάθαμε κάτι παραπάνω, 
όλοι γίναμε λίγο καλύτε-
ροι ναύτες, έστω και με 
τον δύσκολο τρόπο. Και 
σίγουρα επαληθεύτηκε 
για άλλη μια φορά αυτός 
που είπε πως «ότι δεν σε 
σκοτώνει, σε κάνει πιό 
δυνατό».

Μπουρίνι στον αγώνα  
"Επίδαυρος 2014" του ΝΑΟΕΦ

Κείμενο: Χρήστος Γαλάτης
Φωτογραφίες: Νίκος Πιζάνιας

Η ηρεμία πριν τη θύελλα.

Η θύελλα πίσω μας. Οι άσπρες κουκκίδες στον ορίζοντα είναι ιστιοπλοϊκά.

Το μανιτάρι πάνω από το Αγκύστρι.

Μετά τη θύελλα...
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Με τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΣΥΜΗ 2014» που πραγματοποιήθηκε το 
Σαββατοκύριακο 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου συνεχίστηκε το ιστιοπλοϊκό 
πρωτάθλημα που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοι-
κτής Θάλασσας Ρόδου για το 2014. Ο αγώνας με προορισμό τη Σύμη, 
είχε μεγάλη επιτυχία καθώς οι 2 ιστιοδρομίες από τις οποίες αποτελού-
νταν ο διήμερος αγώνας, είχαν ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Επίσης 
τα αποτελέσματά τους έδωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια του 
Πρωταθλήματος καθώς παρατηρείται συνωστισμός στις πρώτες θέσεις 
της γενικής κατάταξης. Στον αγώνα έλαβαν συνολικά μέρος 15 σκάφη 
και περίπου 100 ιστιοπλόοι.

Η πρώτη ιστιοδρομία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Μαΐου. Η εκκίνη-
ση δόθηκε από τις Κάτω Πέτρες στη Ρόδο. Τα σκάφη έφυγαν στις 10:00 
π.μ. με δυνατό δυτικό άνεμο και κατευθύνθηκαν προς τις απέναντι ακτές, 
με πρώτο μέλημά τους να περάσουν τον κάβο Αλωπό της Τουρκίας και 
να συνεχίσουν μέσα στο στενό Σύμης – Τουρκίας με προορισμό το λιμάνι 
του Γιαλού. Ο δυνατός άνεμος βοήθησε τα σκάφη να φτάσουν σχετικά 
γρήγορα και να περάσουν τον Αλωπό. Στη συνέχεια όμως υπήρχαν 
διακυμάνσεις της έντασης του ανέμου μέσα στο στενό Σύμης – Τουρκίας. 
Σε αρκετές περιοχές υπήρχε πολύ ασθενής άνεμος και έτσι οι κυβερ-
νήτες προσπάθησαν με διαφορετικές τακτικές να περάσουν τον κάβο 
Κούτσουμπα και να πάρουν την τελική τους πορεία για τον τερματισμό 
που είχε στηθεί έξω από το λιμάνι της Σύμης. Τα σκάφη τελικά άρχισαν 
να τερματίζουν νωρίς το μεσημέρι.

Νικητής της 1ης ιστιοδρομίας αναδείχθηκε το σκάφος ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ 
με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη, δεύτερο αναδείχθηκε το σκάφος 
EXCAPE με κυβερνήτη τον Παύλο Ξανθό και την τρίτη θέση κατέλαβε το 
TUCACU με κυβερνήτη τον Κυριάκο Κλαδογένη.

Τα σκάφη ελλιμενίστηκαν στον Γιαλό της Σύμης και οι ιστιοπλόοι είχαν 
στη διάθεσή τους το απόγευμα και τη νύχτα του Σαββάτου καθώς και το 
πρωινό της Κυριακής για να ξεκουραστούν και για να απολαύσουν το 
μαγευτικό τοπίο του λιμανιού της Σύμης.

Το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκε η εκκίνηση της 2ης ιστιοδρομίας στις 
13:00, έξω από τον κόλπο της Αγίας Μαρίνας. Τα σκάφη έφυγαν με τα 
μπαλόνια τους με προορισμό τη Ρόδο, αλλά πολύ γρήγορα ο άνεμος άλ-
λαξε διεύθυνση και ανάγκασε τα σκάφη να κινηθούν είτε προς τις ακτές 
της Τουρκίας είτε παράλληλα με τις ακτές της Σύμης. Όλοι προσπαθού-
σαν να πιάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον καθαρό βορειοδυτικό 
άνεμο που έπνεε πιο νότια. Στη συνέχεια, όταν έφτασαν νοτιότερα, 
κινήθηκαν και πάλι πρύμα με τα μπαλόνια τους και νωρίς το απόγευμα τα 
σκάφη άρχισαν να τερματίζουν στο Ενυδρείο της Ρόδου.

Νικητής της 2ης ιστιοδρομίας αναδείχθηκε το σκάφος BLUE SHARK με 
κυβερνήτη τον Μανώλη Σπυρίδη, δεύτερο αναδείχθηκε το ESTELLA 

ΣΥΜΗ 2014
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε ο αγώνας «ΣΥΜΗ 2014» του ιστιο-
πλοϊκού Πρωταθλήματος του ΑΣΙΑΘΡ.
Πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον 
απέκτησε το πρωτάθλημα.

με κυβερνήτη τον Σωτήρη Κατσαρα και την Τρίτη θέση κατέλαβε το 
σκάφος ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη.

Έτσι στη γενική κατάταξη του αγώνα ΣΥΜΗ 2014, την πρώτη θέση 
πήρε το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ, τη δεύτερη θέση κατέλαβε το BLUE SHARK 
και την τρίτη θέση πήρε το ESTELLA.

Επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος είναι το Channel Regatta 
2014, το οποίο διοργανώνει ο ΑΣΙΑΘΡ μαζί με τον Ιστιοπλοϊκό Σύλλο-
γο του Μαρμαρίς. Φέτος ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί από 19 – 23 
Ιουνίου για 9η συνεχή χρονιά και εξ ολοκλήρου στην Τουρκία.

Τα αποτελέσματα του αγώνα ΣΥΜΗ 2014 καθώς και η μέχρι στιγμής 
κατάταξη του πρωταθλήματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου – www.asiathr.gr.
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ανοικτή θάλασσα

Ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες ο 9ος διεθνής ιστιοπλοϊκός 
αγώνας Channel Regatta 2014. Τον αγώνα συνδιοργάνωσαν από 
κοινού ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 
(ΑΣΙΑΘΡ) και ο Ιστιοπλοϊκός Σύλλογος του Μαρμαρίς, Marmaris 
International Yacht Club (MIYC). Φέτος, το 9ο Channel Regatta, 
διεξήχθη από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου στην θαλάσσια περιοχή του 
γειτονικού Μαρμαρίς και στα πλαίσιά του πραγματοποιήθηκαν 4 ιστιο-
δρομίες. Στον αγώνα πήραν μέρος συνολικά περίπου 200 ιστιοπλό-
οι και 21 ιστιοπλοϊκά σκάφη (11 ελληνικά, 8 τούρκικα, 1 από την 
Λετονία, 1 από την Γερμανία και 1 από την Ρωσία).

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, μετά τις εγγραφές των σκαφών και πληρωμά-
των, ακολούθησε η συγκέντρωση κυβερνητών στις 11:30 π.μ. κατά την 
οποία δόθηκαν οδηγίες σε κυβερνήτες και πληρώματα. Τα 21 σκάφη, 
χωρίστηκαν για τις ανάγκες του αγώνα σε 3 κλάσεις ανάλογα με τα 
μεγέθη τους. Η Συγκέντρωση Κυβερνητών πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία του MIYC που βρίσκονται στην NETSEL MARINA, η οποία ήταν και 
χορηγός του αγώνα και στην οποία παρέμειναν ελλιμενισμένα τα σκάφη 
του αγώνα καθ́  όλη τη διάρκεια του CHANNEL REGATTA. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αγώνα οδήγησε τα σκάφη στον κόλπο του 
Μαρμαρίς για τις πρώτες ιστιοδρομίες του αγώνα. Η πρώτη ιστιοδρομία 
πραγματοποιήθηκε με δυνατό άνεμο που προσέγγιζε τους 20 κόμβους, 
εντός του κόλπου. Η εκκίνηση της ιστιοδρομίας δόθηκε στις 14:00. 
Ήταν μια τριγωνική – τεχνική διαδρομή, στην οποία τα σκάφη έπρεπε 
να κινηθούν κυκλικά και παράλληλα με τις ακτές του κόλπου και τελικά 
μετά από μια παλινδρομική διαδρομή να τερματίσουν. Από την πρώτη 
αυτή ιστιοδρομία φάνηκε ότι ο συναγωνισμός θα ήταν σκληρός και στις 
3 κατηγορίες.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει και δεύτερη 
ιστιοδρομία. Η δεύτερη ιστιοδρομία ξεκίνησε στις 16:45 και ήταν τύπου 
όρτσα πρίμα, πολύ απαιτητική για τα πληρώματα, λόγω και του ανέμου 
που διατηρήθηκε δυνατός και τοπικά ενισχύθηκε. Και πάλι πληρώματα 
και κυβερνήτες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ολοκλήρωσαν 
σχετικά σύντομα την ιστιοδρομία κινούμενοι με μεγάλες ταχύτητες τόσο 
στα όρτσα αλλά και στα πρίμα με τα μπαλόνια τους.

Τα σκάφη στη συνέχεια επέστρεψαν στην NETSEL MARINA, στην οποία 
το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης 
του αγώνα και οι απονομές στους νικητές της πρώτης αγωνιστικής 
ημέρας. Κατόπιν έγινε παρουσίαση ελληνικής μουσικής παράστασης, 
την οποία είχαν προετοιμάσει ο Νίκος Κουμνάκης και άλλοι ροδίτες ιστι-
οπλόοι μουσικοί, η οποία περιελάμβανε έντεχνα ελληνικά τραγούδια. 
Έλληνες και Τούρκοι ιστιοπλόοι έγιναν ένα στο τέλος της παράστασης, 
χορεύοντας υπό τους ήχους του μπουζουκιού και των άλλων μουσικών 
οργάνων, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τους στενούς δεσμούς 
που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των μελών των δυο συλλόγων.

Μετά από ολιγόωρη ξεκούραση, το πρωί της Κυριακής πραγματοποι-
ήθηκε στις 11:55 π.μ. η εκκίνηση της τρίτης ιστιοδρομίας. Τα σκάφη 
εκκίνησαν λίγο έξω από την NETSEL MARINA και οδηγήθηκαν εκτός του 
κόλπου του Μαρμαρίς κινούμενα γρήγορα πρίμα με τα μπαλόνια τους. 
Ο άνεμος στη συνέχεια ενισχύθηκε και προσέγγισε τους 25 κόμβους 
με δυνατές ριπές, προσφέροντας μοναδικό θέαμα. Πληρώματα και 
κυβερνήτες έδωσαν μάχη να κρατήσουν τα μπαλόνια τους στα πρίμα 

9o Channel Regatta
Ολοκληρώθηκε ο διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας 9Ο CHANNEL REGATTA.
Μεγάλες μάχες και έντονος συναγωνισμός μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 
ιστιοπλόων.
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αποφεύγοντας τα «ατυχήματα». Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στα όρτσα 
εντός του κόλπου Yalanci Bogaz, μέσα στον οποίο καβάντζαραν την ση-
μαδούρα στροφής και επέστρεψαν στην προηγούμενη διαδρομή για να 
κατευθυνθούν και πάλι εντός του κόλπου του Μαρμαρίς για τον τερματι-
σμό. Ο άνεμος διατηρήθηκε ισχυρός και τοπικά ανέβηκε, αναγκάζοντας 
ορισμένα σκάφη να μειώσουν την ιστιοφορία τους. Τελικά όλα τα σκάφη 
κατάφεραν να τερματίσουν μετά από μια μικρή παλινδρομική διαδρομή 
εντός του κόλπου του Μαρμαρίς και μετά από αγώνα που διήρκησε από 
2,5 έως 3,5 ώρες περίπου ανάλογα με το μέγεθος του κάθε σκάφους.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Σύλλογος του Μαρμαρίς είχε προετοιμάσει 
για τους ροδίτες ιστιοπλόους μια όμορφη νυχτερινή περιήγηση με πλοι-
άριο που τους μετέφερε σε κοντινό όρμο, όπου και τους προσφέρθηκε 
δείπνο και ποτό. Οι ροδίτες ιστιοπλόοι έμειναν ενθουσιασμένοι από την 
μοναδική νυχτερινή θέα του τουριστικού Μαρμαρίς και από τα νόστιμα 
εδέσματα που δοκίμασαν.

Το πρωινό της Δευτέρας, τελευταίας ημέρας του CHANNEL REGATTA, 
βρήκε τους ιστιοπλόους να ετοιμάζονται για την τέταρτη ιστιοδρομία 
της διοργάνωσης. Ήδη είχαν ξεχωρίσει τα σκάφη που μάχονταν για την 
κατάκτηση των πρώτων θέσεων και των επάθλων και στις 3 κατηγορίες. 
Στην πρώτη κλάση (IRC1) έδιναν μάχη για τις πρώτες θέσεις τα τούρκικα 
σκάφη Hayta - Mıknatıs Yatçılık και İskorpit - UK Sails με το ελληνι-
κό Estella. Στην δεύτερη κλάση (IRC2) μάχονταν τα τούρκικα σκάφη 
Boomerang - UK Sails και Hadar με το γερμανικό Kanka. Τέλος στην 
τρίτη κλάση (IRC3) τα ελληνικά σκάφη Μούσμουλο και Αλουστίνα μαζί 
με το τούρκικο Blue Bird 2, έδινα μάχη για την κατάκτηση των επάθλων.

Τα σκάφη οδηγήθηκαν εκ νέου στον κόλπο του Μαρμαρίς. Ο άνεμος 
ήταν σαφώς ασθενέστερος από αυτόν που επικρατούσε τις δύο προη-
γούμενες ημέρες και έπνεε με ένταση περίπου 8-12 κόμβους. Λίγο μετά 
τις 12:15 μ.μ. δόθηκε η εκκίνηση της τέταρτης ιστιοδρομίας, η οποία 
ήταν τριγωνική διαδρομή. Τα σκάφη άρχισαν να τερματίζουν μετά από 
δύο περίπου ώρες και με τον τρόπο αυτό το 9ο CHANNEL REGATTA 
ολοκληρώθηκε αγωνιστικά.

Το απόγευμα της Δευτέρας έγινε η Τελετή Λήξης του αγώνα, στην οποία 
δόθηκαν τα έπαθλα στους νικητές των τριών κατηγοριών.

Στην πρώτη κλάση (IRC1) την πρώτη θέση κατέλαβε το Estella με 
κυβερνήτη τον Σωτήρη Κατσαρά, τη δεύτερη θέση πήρε το Hayta - 
Mıknatıs Yatçılık με κυβερνήτη τον Zafer Öznur και τρίτο ήταν το 
İskorpit - UK Sails με κυβερνήτη τον Bülent Çelik.

Στην δεύτερη κλάση (IRC2) πρώτο κατετάγη το Boomerang - UK Sails 
με κυβερνήτη τον Serdar Şahin, δεύτερο ήταν το Hadar με κυβερνήτη 
τον Uğur Karadağ και τρίτο ήταν το γερμανικό Kanka με κυβερνήτη 
τον Günther Babinski.

Τέλος στην τρίτη κλάση (IRC3) πρώτο κατετάγη το τούρκικο Blue Bird 
2 με κυβερνήτη τον Cem Tekdağ, την δεύτερη θέση πήρε το Μού-
σμουλο με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη και τρίτο ήταν το Αλουστίνα 
με κυβερνήτη τον Αντώνη Βογιατζή.

Ο αγώνας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την άριστη συνεργασία των 
δυο συλλόγων και σύσφιξε ακόμη περισσότερο τις στενές φιλικές σχέσεις 
που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των ιστιοπλόων των δυο πλευρών. Επόμενη 
αγωνιστική δραστηριότητα του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, είναι ο μεγάλος διεθνής 
αγώνας RODOS CUP 2014 που θα διοργανωθεί από 19 – 25 Ιουλίου.



22 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

H
EL

LE
N

IC
 O

FF
S

H
O

R
E

R
A

C
IN

G
 C

LU
B

O
R

G
A

N
IZ

ED
 B

Y



23Iστιοπλοϊκός Kόσμος

H
EL

LE
N

IC
 O

FF
S

H
O

R
E

R
A

C
IN

G
 C

LU
B

O
R

G
A

N
IZ

ED
 B

Y



24 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθη-
κε το φετινό Posidonia Cup που 
οργανώθηκε από τον ΠΟΙΑΘ και 
την εταιρεία Εκθέσεις Ποσειδώνια, 
την Παρασκευή 30 Μαΐου. Στον 
αγώνα συμμετείχαν 58 σκάφη 
ανοικτής θαλάσσης με περισ-
σότερους από 500 ιστιοπλόους 
ως πληρώματα από τον χώρο της 
ναυτιλίας καθώς και καλεσμένους 
τους από το εξωτερικό.

Η ιστιοδρομία συνολικής απόστασης 13 
ναυτικών μιλίων που ξεκίνησε στις 13:00 το 
μεσημέρι της Παρασκευής, εξελίχθηκε σε μία 
δύσκολη και μάλλον μοναδική κούρσα αφού ο 
άνεμος που φυσούσε από νωρίς, είχε δυτική 
και βορειοδυτική διεύθυνση και ξεπερνούσε 
τους 30 κόμβους ταχύτητας, δηλαδή περίπου 
7 μποφόρ. Η δύναμη του ανέμου σε συνδυα-
σμό με το μεγάλο και ακατάστατο κύμα έκανε 
δύσκολη τη διαδικασία της όλης ιστιοδρομίας, 
αλλά τα πληρώματα και των 58 σκαφών 
αποδείχτηκαν ικανά και αξιόπλοα. 

Το πρώτο σκάφος που πέρασε τη γραμμή τερ-
ματισμού ήταν το Bullet με την εταιρία SKULD, 
το οποίο και ολοκλήρωσε την παράκτια ιστι-

οδρομία σε μία ώρα και είκοσι εννέα λεπτά, 
χάνοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία 
Performance, στον διορθωμένο χρόνο, μόλις 
για 17 δευτερόλεπτα από το σκάφος Aces με 
την εταιρία STATUS MARITIME CORP. 

Στην κατηγορία Standard η εταιρία SAMOS 
STEAMSHIP CO με το σκάφος Daphne’s Smile 
κατέλαβε την πρώτη θέση ενώ στην κατη-
γορία IRC η εταιρία DELOITTE με το σκάφος 
Grey Goose of Rorc.

Η ιστιοδρομία ολοκληρώθηκε όταν το κλασσι-
κό σκάφος Steelhead τερμάτισε μετά από τέσ-
σερις ώρες και τριάντα τρία λεπτά. Στην κατη-
γορία Classic,νικητής ήταν η εταιρία ANTONIS 

            7ο Posidonia Cup
Υψηλός συναγωνισμός σε άγρια κύματα
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NIKOLARAS με το σκάφος Flamingo.

Η απονομή των επάθλων έγινε το ίδιο βράδυ 
στην πανέμορφη Λίμνη Βουλιαγμένης σε 
μία ειδυλλιακή βραδιά όπου τα πληρώματα 
αντάλλαξαν εντυπώσεις από την πρωινή 
ιστιοδρομία και είδαν στις τηλεοράσεις της 
χορηγού εταιρείας Samsung στιγμιότυπα από 
το Posidonia Cup 2014. Η βραδιά έκλεισε με 
τις ευχές όλων να ξαναβρεθούν μαζί και να 
αγωνιστούν στο Posidonia Cup του 2016.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

PERFORMANCE DIVISION

1. STATUS MARITIME CORP. - ACES 

2. SKULD - BULLET 

3. ASPIDA MARITIME - OPTIMUM 3 

STANDARD DIVISION

1. SAMOS STEAMSHIP CO - DAPHNE’S  
 SMILE–

2. ABS EUROPE LTD - ALTER EGO 

3. GAC SHIPPING S.A. - QUIKSILVER 

IRC DIVISION

1. DELOITTE - GREY GOOSE OF RORC

2. AEGEAN SHIPPING/ LLOYDS  
 REGISTER MARINE - ACOOL TURABI 

3. THENAMARIS LNG INC - ABRAXAS

CLASSIC DIVISION

1. ANTONIS NIKOLARAS - FLAMINGO 

2. AELLO MCPY - AELLO

3. THE BALTIC EXCHANGE SAILING  
 ASSOCIATION - LARNE
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ανοικτή θάλασσα

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής 
Θαλάσσης εκτός από την κορυφαία αγωνιστική 
και εκπαιδευτική του δραστηριότητα στην Ελλά-
δα δεν έχει παραλείψει και τις δραστηριότητες 
φιλανθρωπικής προσφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό των δραστηριοτήτων του, είχε 
καθιερώσει από το 2002 τον ιστιοπλοϊκό αγώ-
να «Κύπελλο Ελπίδος» και από το 2011 τον 
«Αγώνα για το Χαμόγελο του Παιδιού» όπου 
τα έσοδά του προσφέρονται στον σύλλογο «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», το γνωστό κοινωφε-
λή οργανισμό.

Το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Ιουνίου διεξήχθη από τον Π.Ο.Ι.Α.Θ. 
ο ιστιοπλοϊκός ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για πλήρωμα 
δύο ατόμων (άνδρας & γυναίκα υποχρεωτικά) και τα έσοδα του αγώνα 
διετέθησαν για τους σκοπούς του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συμμετείχαν 15 σκάφη συνολικά σε δυο κατηγορίες, ORCi και ORC Club.

Ο αγώνας περιελάμβανε μία offshore ιστιοδρομία απόστασης 21 ναυτι-
κών μιλίων και μία τριγωνική διαδρομή απόστασης 8 ναυτικών μιλίων 

Το Σάββατο το πρωί τα πληρώματα των 2 ατόμων εκκίνησαν στις 11.00 
για τον αγώνα ανοιχτής θαλάσσης με σημείο στροφής μπροστά από τις 
νησίδες Φλέβες. Στην εκκίνηση ο καιρός ήταν από νότιες διευθύνσεις 
έντασης 8-10 κόμβους. Μέχρι το σημείο στροφής στις Φλέβες, η ένταση 
του ανέμου έπεσε και ο στόλος χωρίστηκε στα σκάφη που κρατήθηκαν 
κοντά στις στεριές της Αττικής και σε αυτά που ανοίχτηκαν για να πάρουν 
πρώτα τη μπουκαδούρα. Τελικά ευνοήθηκαν τα σκάφη που κρατήθηκαν 
πιο ανοιχτά και πέρασαν πρώτα το σημείο στροφής. Μετά το πέρασμα της 

τσαμαδούρας στις Φλέβες ο άνεμος ενισχύθηκε , τα σκάφη βιράρισαν 
μπαλόνι και η κούρσα εξελίχθηκε γρήγορα και όλα τα σκάφη τερμάτισαν 
μέχρι το απόγευμα 

Την Κυριακή το μεσημέρι, με μπουκαδούρα την ώρα της εκκίνησης γύρω 
στους 13 κόμβους η Επιτροπή Αγώνων ξεκίνησε τη δεύτερη ιστιοδρομία 
με διαδρομή τριγώνου. Ο καιρός σταθερός από τις 170 μοίρες ενισχύ-
θηκε σε ένταση μέχρι και 18 κόμβους . Τα μπαλόνια δύσκολα κρατιο-
ντουσαν σε κάποια τμήματα της διαδρομής από τα πληρώματα τα οποία 
είχαν έντονο συναγωνισμό να τα κρατήσουν όσο πιο πολύ μπορούσαν 
επιστρατεύοντας όλες τους δυνάμεις.

Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν και τις δύο ημέρες 
βοήθησαν τους ιστιοπλόους να συνδυάσουν το κοινωνικό έργο και την 
ιστιοπλοΐα αλλά και να νοιώσουν τις έντονες ιστιοπλοϊκές συγκινήσεις 
που προσφέρει ένας αγώνας 2 ατόμων

Το ιδιαίτερο αυτό ιστιοπλοϊκό διήμερο έκλεισε με την απονομή των 
επάθλων στους νικητές του αγώνα την Τετάρτη 25 Ιουνίου στην αίθουσα 
Αιγαίου του Ομίλου. 

Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν: 

Κατηγορία ORCi

1. “MANIA” με κυβερνήτη τον Γεώργιο Σαρασίτη και πλήρωμα την  
 Ευγενία Μπόζου.

2. “DUENDE” με κυβερνήτη τον Γεώργιο Συκάρη και πλήρωμα την  
 Ρούλα Γαλάνη.

3. “PEGA” με κυβερνήτη τον Δημήτρη Αλεβιζάκη και πλήρωμα την  
 Δήμητρα Μπίτζου.

Κατηγορία ORC Club

1. “HARA” με κυβερνήτη τον Γαβριήλ Θεοδοσίου και πλήρωμα την  
 Χαρά Κωνσταντινίδου.

2. “ANNA KATERINA” με κυβερνήτη τον Γεώργιο Βάμιαλη και  
 πλήρωμα την Άννα Βάμιαλη.

4ος αγώνας για το 
Χαμόγελο του Παιδιού

Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη
Φωτογραφίες: Κων/νος Χανιώτης (από τον αγώνα), Παύλος Κούρκουλος (απονομής)
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Το χαμηλό βαρομετρικό με τις ασυ-
νήθιστες για την εποχή συνθήκες 
έπληξε και την διοργάνωση, αφού 
αποθάρρυνε κυρίως συμμετοχές 
από το κέντρο και ταλαιπώρησε τα 
σκάφη που κρόσαραν τον Κοριν-
θιακό. Ορισμένα έφτασαν στην 
Πάτρα αργά τη νύχτα και κάποιο 
ακόμη, μόλις λίγες ώρες πριν την 
εκκίνηση. Ωστόσο κατέδειξαν τη 
σημασία που έχει η συμμετοχή στο 
Πανελλήνιο αφενός αλλά και πόσο 
μεγάλη είναι η προσφορά αυτών 
των ομάδων στη διοργάνωση. 

Ο διοργανωτής όμιλος, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Πατρών, προσπάθησε να είναι φιλόξενος, 
αντιμετωπίζοντας πολλές αναποδιές που 
δημιουργούσαν οι καιρικές συνθήκες και σε 
μεγάλο βαθμό το πέτυχε, ελλιμενίζοντας τα 
σκάφη και μεταφέροντας την καρδιά της διορ-
γάνωσης στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, 
τον μόλο της Αγ. Νικολάου. 

Οι αγώνες χαρακτηρίστηκαν από σημαντική 
για την εποχή και την οικονομική κατάσταση 
αντιπροσωπευτικότητα ομίλων και ενώ η 
κρίση και οι καιρικές συνθήκες περιόρισαν τις 
συμμετοχές σκαφών, στα σκάφη συναντούσε 
κανείς ιστιοπλόους από πολλούς ομίλους της 
επικράτειας. Η περιοχή του Ιονίου και της Δυτ. 
Ελλάδας εκπροσωπήθηκε με σκάφη από την 
Πάτρα (5), την Καλαμάτα (1), την Κέρκυρα (1), 
τη Ζάκυνθο (1) και το Αίγιο (2) και η υπόλοι-
πη επικράτεια με ομάδες από το κέντρο, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Χίο και τον Βόλο. Δικαιώθη-
κε έτσι η επιλογή της Ε.Α.Θ να «εξάγει» κατά 
καιρούς το Πανελλήνιο σε περιοχές όπου 
ο θεσμός έχει μικρή συμμετοχή. Η επιλογή 
αυτή μπορεί να κόστισε σε ορισμένες ομάδες 
κυρίως του κέντρου σε ταλαιπωρία αλλά στον 
αντίποδα προσέφερε πολλά στο μέλλον της 
ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στη χώρα 
μας. Το γεγονός ότι το Πανελλήνιο συγκε-
ντρώνει την παρουσία πολλών έμπειρων 
και επωνύμων ιστιοπλόων και αντίστοιχων 
σκαφών προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της 

αγωνιστικής ιστιοπλο-
ΐας τόσο σε επίπεδο 
πληρωμάτων αλλά και 
επιτροπών, ακόμη και 
φιλοσοφίας διοργάνω-
σης αγώνων. 

Ένα θετικό της φετινής 
διοργάνωσης ήταν το 
επίπεδο των ομάδων 
και ο συναγωνισμός 
ο οποίος φάνηκε όταν 
την τελευταία ημέρα 5 
ομάδες πάλευαν για τις 
3 πρώτες θέσεις και 
κάθε κούρσα άλλαζε 
την τελική κατάταξη. 
Κυριολεκτικά ο νικητής 
αναδείχτηκε στην τε-
λευταία ιστιοδρομία. 

Τέλος, ο στίβος του Πατραϊκού, εκτός της 
μοναδικής αμφιθεατρικότητας που διαθέτει, 
απέδειξε ότι είναι πλούσιος τόσο σε διαδρο-
μές όσο και τακτική σε ανέμους διαφορετικής 
κατεύθυνσης. Χαρακτηριστικά η διαδρομή 
των 37,5 μιλίων ήταν ορατή από 3 διαφο-
ρετικά αμφιθεατρικά σημεία κατά τα 2/3 της 
διαδρομής, προσφέροντας κερκίδα που τόσο 
έχει ανάγκη το άθλημα. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Την Κυριακή 1 Ιουνίου, στην εκκίνηση βρέθη-
καν 17 σκάφη από 13 ομάδες ομίλων για 
το Πανελλήνιο ORC international και 15 
σκάφη για το Κύπελλο Club 2014. 

Συγκεκριμένα, το Απήδαλος Ναύς με την 
ομάδα του Ν.Ο.Θ., το Code Zero Vodafone με 
την ομάδα του Ι.Ο.Χίου, το Alsouma Allianz 
του ΠΟΙΑΘ, το Ventus του ΝΟΤΚ, το Αταλάντη 
XVI του Ν.Ο.Ε., το Fairytale της ομάδος του 
Ι.Ο.Βόλου, το Cruella de Ville του Ν.Ο.Μαρίνας 
Γουβιών Κερκύρας, το Declare του ΝΟΑΜ, το 
Blue Line Free Motion του ΝΑΣΚ «Αίολος» 
Καλαμάτας, το Phoinix του Ποσειδώνα Αιγίου, 
το Δελσπυάνα του ΙΝΟ Αιγίου και 5 σκάφη 
του Ι.Ο.Πατρών, Bidourik, Ανάλημμα, Iridini, 
Μιχάλης, Νηπενθές και Φοίβη. 

Στο Κύπελλο Club αντίστοιχα, 13 σκάφη εκκί-
νησαν, 11 του Ι.Ο.Πατρών, 1 του Α.Ν.Ο.Ζακύν-

θου και 1 του Ν.Ο.Α.Μ. 

Ο δυτικός άνεμος έδωσε την υπόσχεση 
για πολλά όρτσα πρύμα, αλλά οι συνεχείς 
αλλαγές και η αστοχία των υλικών (σημα-
δούρες), περιόρισαν τις κούρσες σε 2 για 
το Πανελλήνιο και 1 κούρσα για το κύπελλο 
Club. Την κανονιά πήρε το Αταλάντη και στις 
2 ιστιοδρομίες, με την ομάδα του Ν.Ο.Θεσ-
σαλονίκης να κερδίζει την 1η κούρσα, με 2η 
την ομάδα της Καλαμάτας και 3ο το Alsouma 
Allianz. Στην 2η κούρσα νικητής ήταν η ομάδα 
του Ι.Ο.Χίου, με 2ο το Αταλάντη και 3η την 
ομάδα της Καλαμάτας. Στα Club, 1ο το Filinta 
ακολουθούμενο από το Cher του Ι.Ο.Πατρών, 
με 3ο το Ex Animo από τη Ζάκυνθο. 

Τη Δευτέρα στο μεγάλο αγώνα των 37,5 
μιλίων ο Δυτικός ασθενέστερος αλλά χωρίς 
παγίδες κράτησε σταθερά έως το απόγευμα, 
όπου μετά έκοψε ταλαιπωρώντας ορισμένα 
International αλλά κυρίως τον στόλο των 
Club, με τελευταίο σκάφος να περνάει τη 
γραμμή τερματισμού στις 01.30 τη νύχτα. Το 
Αταλάντη πήρε πάλι την κανονιά αλλά ήταν 
η σειρά του Alsouma Allianz να πάρει την 
πρωτιά, με 2η την ομάδα του Ν.Ο.Θ. και 3η την 
ομάδα του Ι.Ο.Χίου. Στα Club, 1ο το Filinta του 
Ι.Ο.Πατρών, με, αυτή τη φορά, 2ο το Ζακυνθι-
νό σκάφος και 3ο το Cher. 

Την Τρίτη δεν βρέθηκε φιλότιμη Ιφιγένεια να 
θυσιαστεί για τον Ποσειδώνα, έτσι τα σκάφη 
έμειναν δεμένα, αφού ανατολικός 8 και 
τοπικά 9 μποφόρ έκανε τον Πατραϊκό ποτάμι 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  
Ανοικτής Θαλάσσης 2014

ανοικτή θάλασσα
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παρά θάλασσα. 

Η τελευταία ημέρα έβρισκε 5 σκάφη να 
διεκδικούν τις πρώτες θέσεις, με την ομάδα 
του ΝΟΘ στους 8 βαθμούς, ακολουθούμενο 
από το Alsouma Allianz με 9.5, την ομάδα της 
Χίου με 10.5, το Αταλάντη XVI με 14, και την 
ομάδα του Βόλου στους 20. 

Ο άνεμος ανατολικός, αρχικά 20-25 κόμβους, 
στη συνέχεια σταδιακά μειούμενος, έδινε την 
ευκαιρία για παράκτια όρτσα-πρύμα, εντυ-
πωσιακές ιστιοδρομίες και τελικά μεγάλες 
ανατροπές. Το Αταλάντη XVI πήρε και τις 3 
κανονιές και έφερε 3 άσσους και σε συνδυ-
ασμό με τα πλασαρίσματα των άλλων διεκδι-
κητών στις άλλες θέσεις στις 3 ιστιοδρομίες 
ανακηρύχτηκε Πανελληνιονίκης για το 2014. 
Στην πρώτη κούρσα της 4ης ημέρας, 1η θέση 
το Αταλάντη XVI, 2η η ομάδα του Βόλου, 3η 
θέση το Blue Line της Καλαμάτας. Στην επό-
μενη κούρσα, 1η θέση το Αταλάντη, 2η θέση 
η ομάδα του ΝΟΘ και 3η θέση το Code Zero 

Vodafone της Χίου. Στην τελευταία διαδρομή, 
ο άνεμος άρχισε να πέφτει σε ένταση αλλά 
το Αταλάντη πραγματικά πρόλαβε την αλλαγή 
και πήρε τη διαδρομή, με 2ο το Code Zero 
Vodafone της Χίου και 3ο το Alsouma Allianz.

Πανελληνιονίκης, συνεπώς, ανακηρύχτη-
κε η ομάδα του Αταλάντη XVI του Ν.Ο.Ε. 
με κυβερνήτη τον Γ. Ανδρεάδη, με 2ο το 
σκάφος Code Zero Vodafone του Ι.Ο.Χίου 
με κυβερνήτη τον Μ. Μπελέγρη και 3η θέση 
το σκάφος Απήδαλος Ναυς της ομάδος του 
Ν.Ο.Θ. με κυβερνήτη τον Π. Ταγαρόπουλο. 

Ένα εντυπωσιακό φινάλε του Πανελληνίου 
που πραγματικά άφησε, εικόνες, στιγμές 
και εντυπώσεις οι οποίες διαφημίζουν το 
άθλημα. 

Στα Club το Κάπταιν Γιώτης του Ι.Ο.Πατρών 
έπαιρνε την κανονιά και τη νίκη στην 3η ιστιο-
δρομία με τα αποτελέσματα της γενικής να δι-
αμορφώνονται 1ο το Filinta, 2ο το Cher και 
3ο το Κάπταιν Γιώτης όλα του Ι.Ο.Πατρών.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, διέθεσε 
όλο το έμψυχο υλικό για να στελεχώσει τη 
γραμματεία, τις επιτροπές αγώνα, ενστάσεων 
και καταμετρητών για έναν τόσο απαιτητικό 
αγώνα και σε συνεργασία με τον χορηγό 
Λουξ-Μαρλαφέκας, τον Πατραϊκό Όμιλο 
Φουσκωτών Σκαφών, την εταιρία Ράπτης 
Marine, την ομάδα Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., 
το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας 
του Πανεπιστημίου Πατρών, τους χορηγούς 
επικοινωνίας Ionian Channel, την εφημερίδα 
Πελοπόννησος και το pelop.gr και φυσικά τον 
μεγάλο φορέα, στυλοβάτη των ναυταθλητι-
κών εκδηλώσεων στη Δυτική Ελλάδα, δηλα-
δή τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, έδωσε, 
σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, μία εικόνα 
συνεργασίας και όρεξης για καλές διοργανώ-
σεις στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. 
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος (ΝΟΕ) 
διοργανώνει από το 2011 τον διε-
θνή αγώνα Κλασσικών Σκαφών και 
Παραδοσιακών Καϊκιών. Εφέτος οι 
αγώνες πραγματοποιήθηκαν 19 με 
22 Ιουνίου στις Σπέτσες.

Το «Spetses Classic Yacht Race» όπως 
είναι η διεθνής ονομασία του αγώνα, αποτελεί 
ένα τετραήμερο γεγονός αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εφέτος είχαν 
προστεθεί επιπλέον κατηγορίες με σκοπό 
τη συμμετοχή περισσότερων νέων σκαφών 

από ναυτικούς ομίλους της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. 

Ο αγώνας είναι τύπου ρεγκάτα, περιλαμβάνο-
ντας μία σειρά από παράκτιες ιστιοδρομίες με 
φόντο τις ακτές της Πελοποννήσου και των 
Σπετσών αλλά και περίπλου σημαντήρων.

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας είναι 
αξιοθαύμαστη. Καθημερινά ο χώρος στις 
βεράντες μπροστά στο Poseidonion Grand 
Hotel γέμιζε από θεατές, ντόπιους νησιώτες 
που ζουν από τη θάλασσα, αλλά και από 
επισκέπτες που ταξίδεψαν από την Αθήνα 
για να απολαύσουν το μοναδικό θέαμα των 
κλασσικών σκαφών. Σημαντικός παράγοντας 

και καινοτομία του αγώνα είναι η ζωντανή 
περιγραφή, που βοηθάει τους θεατές να αντι-
λαμβάνονται την εξέλιξη των αγώνων και να 
εμπλέκονται περισσότερο με τη διοργάνωση.

Διοργανωτής Φιλοξενίας ήταν το 
POSIDONION Grand Hotel που εφέτος γιόρτα-
σε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, χρυσός 
χορηγός ήταν Chivas Regal και χορηγός ο ελ-
βετικός ιδιωτικός Τραπεζικός όμιλος ΤΖΟΥΛΙ-
ΟΥΣ ΜΠΕΡ. Ο αγώνας τελεί υπό την Αιγίδα του 
Δήμου Σπετσών, με αρωγούς τον Εμπορικό 
και Βιοτεχνικό Σύλλογο Σπετσών, το Μουσείο 
Μπουμπουλίνας και το Ίδρυμα Αναργύρειος 
και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών.

ανοικτή θάλασσα
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Την Παρασκευή 20 Ιουνίου, πρώτη αγωνι-
στική ημέρα, άνοιξε και τυπικά η αυλαία του 
4ου Διεθνούς Αγώνα Κλασσικών σκαφών 
και παραδοσιακών καϊκιών. Η πρώτη μέρα 
επεφύλαξε ισχυρό άνεμο για τους ιστιοπλό-
ους, με μικρές διακυμάνσεις στην ένταση 
και τη διεύθυνση του ανέμου, επιτρέποντας 
διαφορετικές τακτικές στα σκάφη που έτσι και 
αλλιώς είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, 
αλλά αγωνίστηκαν σε κοινό στίβο.

Την πρώτη μέρα έγινε μια ιστιοδρομία για 
την κάθε κατηγορία, επιτρέποντας στους 
ιστιοπλόους να μπουν ομαλά στο κλίμα της 
διοργάνωσης.

Η κατηγορία των κλασικών σκαφών συμμετεί-
χε στη μεγάλη offshore διαδρομή, τερματίζο-
ντας μπροστά στο Ποσειδώνιο.

Τα παραδοσιακά καΐκια ταξιδεύοντας στην 
αντίθετη κατεύθυνση τερμάτισαν επίσης στη 
θαλάσσια περιοχή μπροστά στην πλατεία 
Ποσειδωνίου, ενώ οι λέμβοι ανοικτού τύπου 
έκαναν μια τοπική τριγωνική ιστιοδρομία.

Το Σάββατο 21 Ιουνίου, δεύτερη αγωνιστική 
ημέρα, ξεκίνησε με τοπικό θερμικό άνεμο 
αντίθετης διεύθυνσης και χαμηλότερης έντα-
σης. Τα παραδοσιακά καΐκια παρέλασαν με τα 
πανιά μπροστά από την πλατεία στο Posidonio 
Grand Hotel, ώστε να μπορούν οι θεατές να 

τα δουν από κοντά. Αμέσως μετά, ξεκίνησαν 
οι ιστιοδρομίες.

Τα καΐκια ξεκίνησαν από τη Σπετσοπούλα, 
έφτασαν στον Άγιο Αιμιλιανό και από εκεί 
τερμάτισαν μπροστά στο Ποσειδώνιο ενώ τα 
κλασικά σκάφη έκαναν παλινδρομικές διαδρο-
μές, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα από 
τη στεριά.

Η κατηγορία των παραδοσιακών λέμβων ανοι-
κτού τύπου έκανε δυο ιστιοδρομίες τριγωνι-
κής διαδρομής.

Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και καλοκαιρινή και 
το φόντο συμπλήρωσε το σκηνικό του ελλη-
νικού καλοκαιριού, ενώ οι πολλοί θεατές που 
βρίσκονταν στις Σπέτσες, είχαν την ευκαιρία 
να δουν τα σκάφη να ταξιδεύουν με τα πανιά 
τους με τη μοναδική ομορφιά και χάρη που τα 
χαρακτηρίζει.

Την τρίτη ημέρα, την Κυριακή 22 Ιουνίου, 
έγινε από μία ιστιοδρομία για την κάθε κατη-
γορία. Τα κλασσικά σκάφη έκαναν πάλι μία 
παλινδρομική διαδρομή, ενώ τα παραδοσιακά 
καΐκια και οι λέμβοι ανοικτού τύπου είχαν 
την ίδια ιστιοδρομία όπως την προηγούμενη 
ημέρα, αφού οι καιρικές συνθήκες ήταν ίδιες. 
Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν νωρίς, μιας και 
την ίδια ημέρα έγινε η τελετή της απονομής 
των επάθλων. 

Τα αποτελέσματα για την κάθε κατηγορία 
ήταν ως εξής:

Κ λασσικά Σκάφη OPEN A
1. SAVANNAH
2. BACCARA
3. INFANTA

Κ λασσικά Σκάφη Ομάδα A
1. INFANTA
2. CASSIOPEIA - AXIA SAILING TEAM
3. FLAMINGO

Κ λασσικά Σκάφη Ομάδα B
1. NAVISA
2. ESCAPADE
3. SALANA

Κ λασσικά Σκάφη SPIRIT OF 
TRADITION
1. SAVANNAH
2. BACCARA
3. ALEXANDRA

Κ λασσικά Σκάφη CONTEM PORARY 
CL ASSICS
1. MISTRAL
2. TALLULAH
3. MANIA II

ΠΑΡΑ ΔΟΣΙΑΚ Α Κ ΑΙΚΙΑ
1. ΣΤΡΑΤΗΣ
2. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΗΣ
3. ΑΛΚΜΗΝΗ

Spetses Classic 
Yacht Race
4ος Διεθνής Αγώνας Κλασσικών 
Σκαφών και Παραδοσιακών Καϊκιών
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TRADITIONAL WORK BOATS
1. ILIOPOTISSA
2. ΑΙΟΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
3. LUCRETIA JOHANNA

ΠΑΡΑ ΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ Τ ΥΠΟΥ Α
1. ΚΥΜΟΘΟΗ
2. SIRENE II
3. ΝΗΡΙΗΣ

ΠΑΡΑ ΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ Τ ΥΠΟΥ Β

1. AROKALI
2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΙΖΕΤ

Στην τελετή της απονομής που έγινε στην 
κεντρική πλατεία, δεν απονεμήθηκαν μόνο 
τα κύπελλα στους νικητές των αγώνων. Το 
Βραβείο Αναγνώρισης Έργου Ζωής για 
την μακροχρόνια συμβολή και συνεισφορά 
στην εξέλιξη, την διατήρηση και διάδοση της 
Ελληνικής Παραδοσιακής Ξυλοναυπηγικής Τέ-
χνης που θεσπίστηκε φέτος για πρώτη φορά, 
παρέλαβε ο Μανώλης Ψαρρός. Το ιδιαίτερο 

αυτό βραβείο απένειμε ο τ. Βασιλεύς των Ελ-
λήνων Κωνσταντίνος, Χρυσός Ολυμπιονίκης 
της Ρώμης του 1960, Επίτιμος Πρόεδρος της 
Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

Το Poseidonιοn Grand Hotel επίσης αθλοθέ-
τησε το Concour D’ Elegance με αφορμή τα 
100 χρόνια από την ίδρυση του. 

Ο Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης CHIVAS 
REGAL έχει θεσπίσει το βραβείο «Spirit of 
Chivalry - Chivas Honour Award – Spetses 
Classic Yacht Race 2012» που αφορά σε όλες 
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τις κατηγορίες, επιβραβεύοντας το πλήρω-
μα που θα επιδείξει υψηλή δεξιοτεχνία και 
ομαδικότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων. 
Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε εφέτος στο 
πλήρωμα του σκάφους SAVANNAH.

Τα έπαθλα καλύτερης εμφάνισης πληρώ-
ματος, πήραν τα σκάφη VESTA, ΣΤΡΑΤΗΣ 
και ΙΖΑΜΠΕΛΑ Μ.

Το έπαθλο για το παλαιότερο σκάφος του 
στόλου πήρε το σκάφος VESTA του 1892. 

Η αυλαία έπεσε με μία λαμπρή δεξίωση που 
ακολούθησε στο Posidonion Grand Hotel.



34 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

αγώνες τριγώνου

Kάτω από ιδιαίτερα άσχημες καιρικές 
συνθήκες διεξήχθη στη λίμνη Μπάλατον της 
Ουγγαρίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 
κατηγορίας των «Star». Πήραν μέρος 31 
σκάφη και ανάμεσά τους ήταν το ελληνικό 
με κυβερνήτη τον Αιμίλιο Παπαθανασί-
ου και πλήρωμα τον Αντώνη Τσότρα. Το 
πλήρωμά μας πλασαρίστηκε στην έκτη 
θέση της γενικής κατάταξης. Συνολικά, 
πραγματοποιήθηκαν μόνο τέσσερις ιστιο-
δρομίες. Την 1η θέση πήραν με 11 βαθμούς 
οι Γερμανοί Χ.Μέρκελμπαχ –Μ. Κοι και 
ακολούθησαν με 28 β. οι Σουηδοί Τ.Λόφ-
σντε- Γ.Σούντμαν και με 31 β. οι Ούγγροι 
Μ.και Π.Γκέρεμπεν. 

«Οι διοργανωτές προσπάθησαν πάρα 
πολύ αλλά ο καιρός δεν τους βοήθησε. 
Ήταν μία δύσκολη ιστιοπλοϊκά διοργά-
νωση. Πήραν μέρος καλοί ιστιοπλόοι 

διότι όλοι προσπαθούμε να στηρίξουμε 
την κατηγορία για να μη βγει από το 
ολυμπιακό πρόγραμμα. Ελπίζω ότι θα τα 
καταφέρουμε γιατί το θέλουν πολύ και 
οι Βραζιλιάνοι, στη χώρα των οποίων θα 
φιλοξενηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 
2016», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό κόσμο" 
ο Ελληνας πρωταθλητής.

Τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, οι Αιμίλιος 
Παπαθανασίου και Αντώνης Τσότρας θα 
αγωνιστούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
της κατηγορίας, που θα διεξαχθεί στην 
πανέμορφη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. 

•	 Ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες επι-
κράτησαν και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα Λέιζερ στάνταρ και Λέιζερ Ράντιαλ 
που διεξήχθη στο Σπιλ της Κροατίας. 
Πραγματοποιήθηκαν πέντε και έξι κούρ-
σες, αντίστοιχα. Στα Στάνταρ έτρεξαν οι 

Α. Μπουγιούρης και Γ. Δημητρίου και στα 
Ράντιαλ οι Μ. Βλάχου και Μ. Καραχάλιου. 
Το καλύτερο πλασάρισμα είχε ο Αντώνης 
Μπουγιούρης που τερμάτισε στη 13η 
θέση του αργυρού στολίσκου (44 σκάφη). 

•	Χωρίς διάκριση επέστρεψαν από τη 
διεθνή ιστιοπλοϊκή εβδομάδα της λίμνης 
Γκάρντα (Ιταλία) οι Έλληνες ιστιοπλόοι. 
Στα Λέιζερ Ράντιαλ, η καλή αρχή και 
η πρωτιά που έφερε η Μαρία Βλάχου 
την πρώτη ημέρα των αγώνων δεν είχε 
ανάλογη συνέχεια. Ύστερα από οκτώ 
ιστιοδρομίες τερμάτισε 28η σε 39 
σκάφη. Στα Λέιζερ Στάνταρντ ο Αντώνης 
Μπουγιούρης πήρε την 42η θέση και ο 
Γιώργος Δημητρίου την 78η σε σύνολο 
80 σκαφών και στα 49er οι Ευάγγελος 
Χειμώνας - Δημήτρης Μπενάκης κατετά-
γησαν 20οι σε 23 σκάφη.

6οι στην Ευρώπη οι Παπαθανασίου - Τσότρας

Με... «Άνεμο Ελλάδας» θα χαρά-
ξουν ρότα για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο η Σοφία Μπε-
κατώρου και ο Κώστας Τριγκώ-
νης. Οι ιστιοπλόοι μας ένωσαν τις 
δυνάμεις τους και θα διεκδικήσουν 
τη συμμετοχή στη διοργάνωση, 
στη νέα κατηγορία, τη «Νάκρα».
Πρόκειται για ένα προσωπικό στοί-
χημα των δύο πρωταθλητών που 
θέλουν να αποδείξουν ότι όποιος 
θέλει κάτι, μπορεί να το πετύχει και 
κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

«Είναι η πρώτη φορά που στους Ολυμπια-
κούς θα τρέξει ένα τόσο γρήγορο σκάφος. 
Προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε 
τις τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να κάνου-
με την υπέρβαση στο αγωνιστικό όπου δια-
θέτουμε μεγάλη εμπειρία. Απευθυνθήκαμε 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία και ευχαρι-
στούμε τη Super Fast Ferries, το σωμα-
τείο “Καλλιπάτειρα” και την εθελοντική 
μας ομάδα που μας στηρίζουν», δήλωσε 
η «χρυσή» ολυμπιονίκης του 2004, Σοφία 
Μπεκατώρου. Το όνειρο των πρωταθλητών 
αναμένεται να κοστίσει, περίπου, 400.000 
ευρώ. Για να γίνει πραγματικότητα, έχουν και 
οι ίδιοι επενδύσει σε αυτό. «Αυτή η προσπά-
θεια αποτελεί μία ευκαιρία για να περάσου-

με ένα διαφορετικό μήνυμα στη νέα γενιά. 
Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να τα 
καταφέρουμε και σε δύσκολες συνθήκες», 
υπογράμμισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής 
Κώστας Τριγκώνης.

Οι δύο ιστιοπλόοι ασχολούνται με το άθλημα 
για, περισσότερα, από 25 χρόνια. Έχουν 
κατακτήσει δεκάδες μετάλλια σε διεθνείς 
διοργανώσεις και, τώρα, είναι έτοιμοι για το 
μεγαλύτερο όνειρό τους. «Είναι εποχή για 
(σοβαρές) συνεργασίες και μόνο έτσι και 
με καθαρό μυαλό μπορούμε να βγούμε από 
το τέλμα της κρίσης στο οποίο έχουμε πε-
ριέλθει ως χώρα. Δεν μπορούσαμε να κά-
τσουμε απαθείς σε αυτή την κατάσταση που 
βιώνει η χώρα μας, θέλαμε να κάνουμε 
κάτι να στείλουμε ένα μήνυμα προς τα νέα 
παιδιά, να τα εμπνεύσουμε και αυτή ήταν 
ιδανική συγκυρία», τόνισε η Σοφία Μπεκα-
τώρου χρυσή ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 
2004 (με την Αιμιλία Τσουλφά στα 470) και 
χάλκινη στο Πεκίνο το 2008 (με τις Βιργινία 
Κραβαριώτη και Σοφία Παπαδοπούλου στα 
Ινγκλινγκ) που προσπαθεί να ξαναβρεί την 
καλύτερη δυνατή φυσική της κατάσταση μετά 
τις δύο εγκυμοσύνες.

Ο Κώστας Τριγκώνης (8ος ολυμπιονίκης στο 
Σίδνεϊ στα 470 με τον Αντρέα Κοσματόπουλο 
και αρκετές φορές πρωταθλητής Ευρώπης 
και κόσμου τόσο με τον Κοσματόπουλο όσο 
και με τον Πασχαλίδη στα Τορνέιντο) αναφέρ-
θηκε και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που 
στηρίζει το εγχείρημα: «Δεν είμαστε μόνοι. 

Μπορεί ως αθλητές να είμαστε εγωιστές 
αλλά καταλάβαμε ότι χωρίς συνεργασία δεν 
γίνεται τίποτε. Έχουμε δίπλα μας δικούς 
μας ανθρώπους, όπως τον Αντρέα τον 
Κοσματόπουλο που δεν μπορώ να τον...
ξεφορτωθώ τόσα χρόνια, αφού εκτός από 
συναθλητής μου έχει παντρευτεί και τη 
Σοφία. Επίσης ο Ντάνι ο Πασχαλίδης συνα-
θλητής και αντίπαλος χρόνια αλλά και φί-
λοι που είναι εθελοντές στην προσπάθειά 
μας. Δεν μπορούμε να έχουμε βοήθεια από 
την πολιτεία λόγω της κατάστασης, αλλά 
ευτυχώς υπάρχουν τα Super Fast Ferries 
αλλά και ο σύλλογος “Καλλιπάτειρα” και η 
ίδια η Κατερίνα Παναγοπούλου τους οποί-
ους και ευχαριστούμε».

Η πρώτη προσπάθεια πρόκρισης είναι τον 
Σεπτέμβριο στο Σανταντέρ της Ισπανίας. Οι 
πρωταθλητές πρέπει να πλασαριστούν στην 
πρώτη εικοσάδα. 

«Άνεμος Ελλάδας»

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 
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Χωρίς όμιλο έχει μείνει ο πρωταθλητής 
Ελλάδος στα «Φινν» Γιάννης Μιτάκης. 
Ο ιστιοπλόος ανήκε από πέντε ετών στον 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά και ενώ βρισκόταν 
για προετοιμασία στην Ισπανία έμαθε ότι τε-
λείωσε η συνεργασία. Ο λόγος; Ο Όμιλος δεν 
θα συνεχίσει να καλλιεργεί την κλάση. 

«Έλαβα την επιστολή στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και ξαφνιάστηκα. Δεν περί-
μενα να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό τον 
όμιλο ανήκω από πέντε χρόνων. Δεκαεννιά 
χρόνια εκπροσωπώ τα χρώματα του σε 
πανελλήνια πρωταθλήματα και σε διε-
θνείς αγώνες. Μου ανακοίνωσαν ότι είμαι 
ελεύθερος να κάνω χρήση του δικαιώμα-
τος μου για μεταγραφή. Ήταν κεραυνός εν 
αιθρία. Ακόμα και να μην με στήριζαν θα 
προτιμούσα να μου το ανακοινώσουν μετά 

το παγκόσμιο για καθαρά ψυχολογικούς 
λόγους. Σε λίγο καιρό θα διεκδικήσω την 
ολυμπιακή πρόκριση. Από την άλλη πλευ-
ρά, ύστερα από τόσα χρόνια που ανήκω 
στον ΙΟΠ δεν περίμενα ποτέ, ότι για κάτι 
τόσο σοβαρό ο Όμιλός μου θα έστελνε μία 
επιστολή. Πιστεύω ότι το πιο σωστό θα 
ήταν να μου το ανακοίνωναν από κοντά. Θα 
γυρίσω στην Ελλάδα και θα δω τι θα κάνω. 
Το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν πάει 
χαμένος», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό κόσμο" 
ο παλαιός πρωταθλητής Ευρώπης. 

Ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" επικοινώνησε σχετι-
κά με το θέμα αυτό, με τον Πρόεδρο του ΙΟΠ κο 
Γιάννη Παπαδημητρίου ο οποίος εδήλωσε:

«Τα οικονομικά προβλήματα είναι ο λόγος 
που ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά δεν θα 
μπορέσει να συνεχίσει τη συνεργασία του με 

τον Γιάννη Μιτάκη.

Στην κατηγορία "Φινν" υπάρχει μόνο ένας 
αθλητής και το κόστος είναι υψηλό. Δυστυχώς 
δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες 
του Γιάννη, οι οποίες είναι απόλυτα δικαιολο-
γημένες. Μόνο η εφορία που θα πληρώσουμε 
φτάνει τα 100.000 ευρώ».

Στο εφετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κα-
τηγορίας ο Γιάννης Μιτάκης δεν κατάφερε να 
δείξει τις πραγματικές δυνατότητές του καθώς 
ξεκίνησε με μαύρη σημαία. Πραγματοποιή-
θηκαν 10 κούρσες και τερμάτισε στην 16η 
θέση. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε 
ο Βρετανός Γκιλ Σκοτ, δεύτερος ο ασημένιος 
Ολυμπιονίκης του Πεκίνου και χάλκινος της 
Αθήνας, Βασίλι Ζμπόγκαρ (Σλοβενία) και 
τρίτος ο δευτεραθλητής κόσμου του 2013, 
Έντουαρντ Σκοτ (Μεγάλη Βρετανία). 

Την καλύτερη... προθέρμανση έκαναν, εν όψει 
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 470, οι 
Παναγιώτης Μάντης – Παύλος Καγιαλής. 
Οι πρωταθλητές μας κατέκτησαν το χρυσό 
μετάλλιο στη διεθνή εβδομάδα του Κιέλου. 
Στη διοργάνωση πήραν μέρος 23 σκάφη 
και ανάμεσά τους βρίσκονταν οι καλύτεροι 
ιστιοπλόοι του κόσμου. Πραγματοποιήθηκαν 
επτά ιστιοδρομίες και το «δίδυμο» πλασαρί-
στηκε σε 4, 4, 1, 2, 2, 9 και 6 θέση. Πέταξαν 
την 9 θέση με 19 βαθμούς και ανέβηκαν στο 
υψηλότερο σκαλί του βάθρου. 

«H διοργάνωση ήταν ιδιαίτερα καλή. 
Τρέξαμε με αρκετό αέρα. Ιδιαίτερα τις δύο 
πρώτες ημέρες είχε πολλή βροχή, αέρα και 
κρύο. Μάλιστα μία ημέρα δεν πραγματοποι-
ήθηκαν οι ιστιοδρομίες εξαιτίας του κακού 
καιρού και ιδιαίτερα του δυνατού ανέμου. 
Για εμάς ήταν ένας αγώνας προετοιμασίας 
εν όψει του ευρωπαϊκού που θα πραγ-
ματοποιηθεί στη χώρα μας. Θέλαμε να 
δοκιμάσουμε και να δούμε κάποια τεχνικά 
πράγματα. Το φαβορί ήταν το σκάφος του 

χρυσού Ολυμπιονίκη Μάθιου 
Μπέλτσερ από την Αυστραλία, 
το οποίο, τελικά, πλασαρίστη-
κε στην τρίτη θέση. Θέλαμε 
να τρέξουμε μαζί τους για να 
δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμα-
στε σε σχέση με αυτούς καθώς 
θα είναι από τους βασικούς 
μας αντιπάλους στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του φθινοπώρου. 
Ο αγώνας θα μας βοηθήσει να 
ανεβούμε στην πρώτη τριάδα της παγκό-
σμιας κατάταξης», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό 
Κόσμο" ο Παύλος Καγιαλής. Στη δεύτερη 
θέση πλασαρίστηκε το σκάφος του Γερμανού, 
Τζάσπερ Βάγκνερ. 

Αυτή η διοργάνωση ήταν στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας του ελληνικού πληρώματος 
για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κλάσης 
που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Τζιτζι-
φιών Καλλιθέας από τις 8 έως τις 15 Ιουλίου.

«Είναι ωραίο να αγωνίζεσαι σε μία τόσο 
σημαντική διοργάνωση μέσα στη χώρα 

σου. Στόχος μας είναι να δώσουμε χαρά 
στους φίλους μας. Θα χαράξουμε ρότα σε 
γνώριμα, για εμάς, νερά και πιστεύω ότι 
όλοι θα προσπαθήσουμε για να διεξαχθούν 
καλοί αγώνες. Στη διοργάνωση θα βρεθούν 
ιστιοπλόοι από όλη την Ευρώπη. Ο αγώνας 
θα αποτελέσει για εμάς το δυνατότερο τεστ 
εν όψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος 
του φθινοπώρου όπου θα αγωνιστούμε για 
να διεκδικήσουμε την πρόκριση της χώρας 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Αυτός 
είναι ο μεγαλύτερος στόχος της χρονιάς», 
υπογράμμισε ο Παναγιώτης Μάντης.

Πρωταθλητής χωρίς στέγη

«470» από χρυσάφι

Με δύο αθλητές θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που θα γίνουν τον Αύγουστο στην Κίνα. Ο Γιώργος 
Παπαδόπουλος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου πήρε μέρος στους αγώνες Byte C II (μονοθέσιο σκάφος), που διεξήχθησαν στην 
Ιταλία και ύστερα από 13 ιστιοδρομίες πλασαρίστηκε στην 6η θέση, ανάμεσα σε 36 σκάφη και πήρε το «εισιτήριο» για τη σημαντική 
διοργάνωση. Ο δεύτερος αθλητής που θα αγωνιστεί με το ελληνικό εθνόσημο είναι ο Ανδρέας Αράπογλου του ΝΟΒ. Θα πάρει μέρος 
στην κατηγορία TECHNO 293. 

* Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και με την υποστήριξη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά, ο όμιλος 
Sailability Hellas διοργάνωσε το 1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα HANSA για αθλητές με αναπηρία. Την 1η θέση πήρε ο Σ.Αχλάτης, την 
2η ο Λ.Φωκιανός και την 3η η Ε.Κουρούβανη. Εκτός συναγωνισμού έλαβε μέρος ο παραολυμπιονίκης Ν.Πατεράκης .

Δύο αθλητές μας στου Ολυμπιακούς
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Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Μαΐου, κατά τη διάρκεια των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο νησί της Τήνου στα πλαίσια της 
αναβίωσης των Τηνίων του 1895 και των εγκαινίων του κλειστού γυμναστηρίου, ο Ναυτικός Όμιλος Τήνου πραγματοποίησε διασυλλογικό 
ιστιοπλοϊκό αγώνα τριγώνου. Στον αγώνα συμμετείχαν ο Ναυτικός Ομίλος Τήνου, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πόρτο Ράφτη 
και ο Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας. Την Παρασκευή λόγω των ισχυρών ανέμων οι αγώνες δεν πραγματοποιήθηκαν. Το Σάββατο όμως ο 
καιρός βοήθησε έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν κανονικά οι ιστιοδρομίες, με τα LASER 4.7 και τα ΟPTIMIST να ολοκληρώνουν 4κούρσες. Πραγ-
ματοποιήθηκε επίσης και μία κούρσα για αρχάριους αθλητές, οι οποίοι έτρεξαν τον πρώτο τους αγώνα. Ήταν μια καλή εμπειρία για τους μικρούς 
αθλητές που πήραν μέρος στον αγώνα. 

Οι αγώνες έκλεισαν με την απονομή το βράδυ του Σαββάτου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την οικονομική 
υποστήριξη, η οποία κάλυψε τα έξοδα διαμονής - διατροφής όλων των αθλητών, τον Δήμο Τήνου για την κάλυψη των εξόδων καθαρισμού της 
παραλίας και της μετακίνησης των αθλητών, τον κ. Βελαλόπουλο Γιώργο Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Τήνου που στάθηκε δίπλα μας και μας 
υποστήριξε όσο καλύτερα μπορούσε, τον κ. Σταμάτη Γρυπάρη, πρόεδρο της επιτροπής αγώνων, τον κ. Μιχαήλ Στρατή, πρόεδρο της επιτροπής 
ενστάνσεων, καθώς επίσης και τους χορηγούς και υποστηρικτές του Ομίλου μας, ΑEΟLOS BAY HOTEL, τον κ. Μάνθο Δελατόλα – PAESINO DIVING 
CENTER και τον κ. Πέτρο Σανταμούρη, για τις υπηρεσίες που μας προσέφεραν κατά τη διάρκεια του αγώνα με τα σκάφη τους, το Super Market «ΒΙ-
ΔΑΛΗΣ», τον φούρνο «ΣΠΙΤΙΚΟ», την επιχείρηση «ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», για τα δωρεάν προϊόντα των lunch box και τον κ. Στέφανο Φερεκυά-
δη για την οικονομική προμήθεια των επάθλων των αθλητών. Mε τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, το πείσμα, το κοινό όραμα, του Ναυτικού Ομίλου 
Τήνου, του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, των φορέων του τόπου μας, των χορηγών, μα πρώτα απ́  όλα των παιδιών που συμμετείχαν, καταφέραμε η 
διοργάνωση των Ιστιοπλοϊκών αγώνων να έχει μεγάλη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα.

Διασυλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας
"Τήνια 2014"

LASER 4.7

ΑΓΟΡΙΑ

1. Μωραίτης Κωνσταντίνος Ι.Ο.Π.Ο.Ρ.

2. Φιλιππούσης Ιωάννης  Ν.Ο.Β.Σ.

3. Φρέρης Γιώργος  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Σακελλαρίου Αντωνία  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

2. Αρμάου Μαρία  Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ

3. Αρμάου Ανέζα  Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ

OPTIMIST 

AΓΟΡΙΑ 

1. Μιχαιλίδης Ερμής  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

2. Ξαγοράρης Δημήτρης  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

3.  Ζακό- Βαρελάς Ορέστης  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Ρούσου Μαρία  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

2. Ανδρεαδάκη Ειρήνη-Ελένη  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

3. Σακελλαρίου Δήμητρα  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

αγώνες τριγώνου
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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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Η ελληνική κωπηλασία βρίσκεται στην ελίτ 
του ευρωπαϊκού στερεώματος και το απέδει-
ξε περίτρανα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ανδρών – Γυναικών που πραγματοποιήθηκε 
από 30 Μαΐου ως 1 Ιουνίου στον ποταμό 
Σάβα του Βελιγραδίου. 

Τα ελληνικά κουπιά κατέκτησαν δυο μετάλλια, ένα χρυσό κι ένα 
ασημένιο και πήραν μέρος σε ακόμη τέσσερις μικρούς τελικούς κάνο-
ντας ένα ιδανικό ξεκίνημα ενόψει των παγκοσμίων πρωταθλημάτων 
που έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα η Ελλάδα κατετάγη 6η στον 
πίνακα των μεταλλίων του Ευρωπαικού ανάμεσα σε 36 χώρες. 

Στο ψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου ανέβηκε η Κατερίνα 
Νικολαϊδου στο σκιφ ελ βαρών των γυναικών. Η κατερινιώτισσα 
πρωταθλήτρια κατάφερε να υπερασπίσει τον τίτλο που είχε κερδίσει 
πέρυσι στη Σεβίλλη και να κατακτήσει το δεύτερο χρυσό μετάλλιο 
στη διοργάνωση σημειώνοντας μάλιστα δυο φορές ρεκόρ Ευρώπης 
τερματίζοντας στον τελικό σε 7:33.12.

Η Νικολαίδου αν και ξεκίνησε πολύ αργά την κούρσα όπου βρέθηκε 
στην 5η θέση στα πρώτα 500μ. στη συνέχεια έπιασε τον γνωστό της 
ρυθμό και κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση το χρυσό μετάλλιο. Στην 
δεύτερη θέση ήταν η Ολλανδέζα Φρένκεν με 7:34.95 και στην 3η η 
Γερμανίδα Πλες με 7:35.86 

Δάκρυα χαράς πλημμύρισαν τα μάτια της Κατερίνας Νικολαϊδου την 

στιγμή που ακουγόταν ο Εθνικός ύμνος προς τιμή της 
στην απονομή των μεταλλίων του τελικού του σκιφ ελ 
βαρών γυναικών 

«Είμαι περήφανη και χαρούμενη που για δεύτερη 
φορά κατακτώ το χρυσό μετάλλιο . Κάθε χρόνο 
γίνεται και πιο δύσκολο. Ένιωσα ότι έμεινα πίσω 
στο πρώτο 500άρι, στην 4η ή 5η θέση αλλά δεν 
έχασα το κουράγιο μου και βρήκα τη δύναμη να 

επιστρέψω» είπε 
αμέσως μετά την 
κούρσα που της 
χάρισε το χρυσό 
μετάλλιο στο Βελι-
γράδι.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Διπλή χαρά στο Βελιγράδι 
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Εντυπωσιακή και η τετράκωπος 
άνευ, όπου οι Γιάννης Τσίλης, 
Γιώργος Τζιάλλας και Γιάννης 
Χρήστου επέστρεψαν δυναμικά 
στο προσκήνιο μετά ένα χρόνο 
αποχής, αφού είχαν να αγωνι-
στούν από τους Ολυμπιακούς 
αγώνες του Λονδίνου (όπου μαζί 
με τον Στέργιο Παπαχρήστο είχαν 
κατακτήσει την 4η θέση) και μαζί 
με τον Διονύση Αγγελόπουλο 
κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 

βάζοντας ξανά την Ελλάδα στο 
κάδρο των μεγάλων δυνάμεων του 
αγωνίσματος. 

Η ελληνική τετράκωπος ξεκίνησε από την 4η 
θέση για να μαζέψει όμως τη διαφορά μέτρα 
με το μέτρο και τελικά να ξεπεράσει την 
Ιταλία τερματίζοντας πίσω από την βρετανική 
βάρκα που είχε φύγει μπροστά από την αρχή. 
Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε σε 5:51.20 
ενώ η Βρετανία πήρε το χρυσό με 5:46.86 
και η Ιταλία το χάλκινο με 5:51.72.

Δυο πρώτες θέσεις και δυο 5ες ήταν ο απολο-
γισμός για τα υπόλοιπα ελληνικά πληρώματα 
που δεν κατάφεραν να περάσουν στον μεγά-

λους τελικούς και αγωνίστηκαν στους μικρούς 
τελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
που έγιναν νωρίτερα το πρωί της Κυριακής. 

Πιο αναλυτικά 
Πρώτος ήταν ο Παναγιώτης Μαγδανής 
στον μικρό τελικό του σκιφ ελ βαρών και 
πήρε 7η θέση στη γενική 

Πρώτη θέση και για το διπλό σκιφ ελ βαρών 
ανδρών με τους Λευτέρη Κόνσολα – Σπύρο 
Γιάνναρο και 7η στη γενική 

Πέμπτη θέση για την δίκωπο άνευ ελ βαρών 
με τους Γιώργο Κόνσολα – Νίκο Αφεντού-
λη και 11η στη γενική.

Πέμπτη θέση και για την δίκωπο άνευ τη 
βαριά με τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο –
Απόστολο Λαμπρίδη. 

Τέλος η Ελένη Διαμαντη κατέλαβε την 4η 
θέση στον Γ τ́ελικό του σκιφ γυναικών και 
την 16η στη γενική του αγωνίσματός της στο 
Ευρωπαικό.

Επέστρεψαν δριμύτεροι

Φτωχότερος είναι από το απόγευμα της Πέμπτης ο κόσμος της ελληνικής 
κωπηλασίας. Ο Στέλιος Κυπριώτης έφυγε από την ζωή σε ηλικία 71 
ετών αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 

Παλιός αθλητής και πρωταθλητής της κωπηλασίας με τα χρώματα του 
ΝΑΣ και του Ομίλου Ερετών ο εκλιπών είχε διατελέσει ομοσπονδιακός 
προπονητής από το 1987 ως το 1999 συνδέοντας την θητεία του στην 
Κωπηλατική Ομοσπονδία με σπουδαίες επιτυχίες των εθνικών ομά-
δων σε όλο τον κόσμο. 

Στη συνέχεια διατέλεσε προπονητής σε σωματεία του Πειραιά όπως και 
στη Σχολή Δοκίμων ενώ το τελευταίο διάστημα ασχολήθηκε και με τα 
διοικητικά του ΝΑΣ. 

Το τελευταίο αντίο στον αξέχαστο Στέλιο Κυπριώτη είπαν τα μέλη της 
Κωπηλατικής Ομοσπονδίας φίλοι και συγγενείς τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 
στο ναό του Προφήτη Ηλία στον Πειραιά στις 4μμ. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

"Εφυγε" ο Στέλιος Κυπριώτης 

Ο εκλιπών (αριστερά) σε αποστολή της Εθνικής ομάδας μαζί με 
τους Γιάννη Κουρκουρίκη, Τόνια Σβάιερ και Γιώργο Μπούσιο.
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Τρεις αθλητές, δυο πληρώ-
ματα, θα εκπροσωπήσουν την 
κωπηλατική ομαδα της Ελλάδας 
στους Ολυμπιακούς αγώνες 
νεότητας που θα διεξαχθούν 
στο Νανζίνγκ της Κίνας από 16 
έως 28 Αυγούστου. 

Μετά τις δοκιμασίες που πραγματοποι-
ήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο πλαίσιο 
του προπονητικού κοινοβίου της Εθνικής 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καστοριά 
επιλέχθηκαν οι: 

Αθηνά Αγγελοπούλου του ΝΑΣ (σκιφ κο-
ριτσιών) και Κακούρης Νίκος - Καραμή-
τρος Θωμάς του ΝΟ Κατερίνης (δίκωπος 
άνευ αγοριών). 

Τους τρεις αθλητές θα συνοδεύσει στην 
αποστολή ο ομοσπονδιακός προπονητής 
Χρόνης Βλασταρίδης. 

Υπενθυμίζεται ότι αρχηγός της ελληνικής 
αποστολής για όλα τα αθλήματα στους 
ολυμπιακούς αγώνες νεότητας θα είναι ο 
πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας 
και πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής 
Λαμπαδηδρομίας στην ΕΟΕ κ. Γιάννης 
Καρράς.

Αρνητικά βρέθηκαν από το ΕΣΚΑΝ όλα τα δείγματα που ελέγχθηκαν κατά την διάρκεια της Ά  Φάσης του 80ου Πανελληνίου πρωτα-
θλήματος Κωπηλασίας που διεξήχθη από 24-27 Απριλίου στο ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. 

Συνολικά ελέγχθηκαν 12 αθλητές κι αθλήτριες που αγωνίστηκαν στους τελικούς της διοργάνωσης. 

Στην επιστολή που έστειλε η ΕΚΟΦΝΣ προς τα σωματεία μέλη της αναφέρει: «Με την σωστή και συνεχή ενημέρωση των αθλητών, προπονη-
τών και γονέων είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πάντα ανάλογα αποτελέσματα, προς όφελος ων αθλουμένων και του αθλήματος».

Τρεις κωπηλάτες στους Ολυμπιακούς αγώνες Νεότητας 

Αρνητικά όλα τα δείγματα στο Πανελλήνιο 

Η Αθηνά Αγγελοπούλου ως λαμπαδηδρόμος 
για τους Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας.
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επιστολή μαθητών

ΠΡΟΣ

Κύριο Ι. Μαραγκουδάκη

Πρόεδρο ΠΟΙΑΘ

Αθήνα, 21 Μαΐου 2014

Αγαπητέ κύριε Μαραγκουδάκη,

Έχοντας μόλις ολοκληρώσει το δίμηνο (Μάρτιος – Μάιος 2014) στο πρόγραμμα αρ-
χαρίων με καπετάνιο τον κ. Μάκη Καπότση, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποί-
ησή μας για το υψηλό επίπεδο των μαθημάτων και την οργάνωση της Σχολής.

Συγχαρητήρια για την οργάνωση των θεωρητικών μαθημάτων, η ύλη των οποίων 
είναι ολοκληρωμένη και καλύπτει όλους τους τομείς. Επίσης, με τη βοήθεια των 
ζωντανών παραδειγμάτων, δηλαδή με τον πλούσιο εξοπλισμό της σχολής, αλλά και 
τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτών επετεύχθη το δυσκολότερο… η αποτελεσματική 
παρακολούθηση των μαθημάτων παρά το δύσκολο αλλά αναπόφευκτο ωράριο.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ. Καπότση ο οποίος με τις άριστες γνώσεις του και 
τον φιλικό και ανοιχτό τρόπο προσέγγισης που διαθέτει, έκανε τους δύο μήνες της 
εκπαίδευσης ιδιαιτέρως ευχάριστους. Μας μετέφερε τον ενθουσιασμό του και μας 
δίδαξε πως να είσαι ψύχραιμος καπετάνιος, χωρίς φωνές, διορθώνοντας με τους 
χειρισμούς του την όποια καθυστέρησή μας.

Παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας στον κ. Μάκη Καπότση και κ. 
Παναγιώτη Στρούζα και τα μέλη του ΔΣ του ΠΟΙΑΘ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Μεταξάς                Ερρίκος Σκάσσης
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Offshore special survival training 
course στην Πάτρα

Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 πραγ-
ματοποιήθηκε στην Πάτρα, στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, σε-
μινάριο Offshore Special Survival Training Course από 
τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
σε συνεργασία με τον Νορβηγικό νηογνώμονα.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 
κυβερνήτες, ιστιοπλόοι, από διάφορες περιοχές της Δυτικής 
Ελλάδας.

Οι εισηγητές, Ι.Μαραγκουδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΟΙΑΘ, 
Βετεράνος ιστιοπλόος και ωκεανοπόρος, Θ. Σκορδίλης 
Ηλεκτρονικός / Μηχανικός, Δ. Φωκάς Πλοίαρχος ε.α. Λ.Σ. / 
Area Quality Manager of Germanicsher Lloyd, Π.Τουλιάτος, 
Πλοίαρχος Ε.Ν., Safety Officer Kristen Navigation και Ν. 
Γιοβανίδης Διευθυντής και εκπαιδευτής της Ελληνικής Ναυ-
αγοσωστικής Ακαδημίας, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες 
πάνω σε θέματα ασφάλειας, πρόληψης και αντιμετώπισης 
κινδύνων, αλλά και εξαιρετικά ακραίων καταστάσεων στη 
θάλασσα.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του σεμι-
ναρίου.
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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

VMG
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο
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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, Δημήτρης Τσέλικας, 

Πάνος Μαυρογεώργης, Χρήστος Γαλάτης, 

Ρούλα Γαλάνη, Σπυριδούλα Σπανέα, Νίκος Γκομώλης 

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης / www.alen.gr,  

Κων/νος Χανιώτης,Παύλος Κούρκουλος, Νίκος Πιζάνιας, 

Βαγγέλης Φραγκούλης, Νίκος Γκομώλης, Κωνσταντίνος Χανιώτης, 

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

Υψηλός συναγωνισμός στο  
7ο Posidonia Cup

Πολλές συμμετοχές στο  
4ο Spetses Classic Yacht Race

Ευρωπαϊκό Κωπηλασίας: 
Χρυσό από την Κατερίνα Νικολαίδου

Εβδομάδα Κιέλου: 
Χρυσό από Μάντη – Καγιαλή

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr

Νο113 ψηφιακή έκδοση

φωτογραφία: Βαγγέλης Φραγκούλης
"Μονομαχία TSAKOS GROUP – DRAGON και  
SAMOS STEAMSHIP CO – DAPHNE’S SMILE στο  
7ο POSIDONIA CUP 2014"
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