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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«Σε αυτό το τεύχος υπάρχει η κωδικοποίηση των απαιτήσεων 
εξοπλισμού για την κατηγορία "Μικρά Σκάφη" που συμπεριλαμβάνεται 

στους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένος από 23 έως 45...»

Στην ιστιοπλοΐα τριγώνου το δίμηνο Μαρτίου Απριλίου είχαμε κυρί-
ως τη διοργάνωση “ATHENS EUROLYMP” και τη συμμετοχή των 
Ελλήνων ιστιοπλόων σε δύο διεθνείς διοργανώσεις. Στο "Κύπελλο 
Πριγκίπισσα Σοφία" χωρίς ιδιαίτερες διακρίσεις και στο "Παγκό-
σμιο Κύπελλο Ιέρ" όπου ο Βύρων Κοκαλάνης κατέκτησε το χάλ-
κινο μετάλλιο και παραμένει πρώτος στην παγκόσμια κατάταξη RSX.

Πρώτοι παραμένουν επίσης και οι Μάντης-Καγιαλής στα 470.

Στην κωπηλασία το αντίστοιχο διάστημα είχαμε την πρώτη διεθνή 
παρουσία στο Πιεντιλούκο με την κατάκτηση τριών χρυσών, τριών 
ασημένιων και έξι χάλκινων μεταλλίων.

Ο ΠΟΙΑΘ συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη 
της ιστιοπλοΐας αλλά και τη βελτίωση της ναυτικής τέχνης και της 
ασφάλειας στη θάλασσα, το  ίδιο δίμηνο Μαρτίου Απριλίου προέβη 
στα ακόλουθα:

1. Διοργάνωσε τη δεύτερη Σχολή Ναυτικών Επικοινωνιών 
GMDSS και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
επισκέφτηκε και πάλι τις εγκαταστάσεις του OLYMPIA RADIO και 
οι εκπαιδευόμενοι έζησαν πραγματικά γεγονότα επικοινωνίας.  
Παράλληλα ο ΠΟΙΑΘ προσφέρει δωρεάν παρακολούθηση στη 
Σχολή Ιστιοπλοΐας, στα 16 άτομα που αποτελούν το προσωπικό 
διαχείρισης του OLYMPIA RADIO με σκοπό την ενημέρωσή τους 

στην ιστιοπλοΐα ώστε να βοηθούν αποτελεσματικότερα στην 
αντιμετώπιση των περιστατικών που αφορούν στα ιστιοπλοϊκά 
σκάφη.

2. Στη συνεργασία με το BCA College, Shipping Department 
προσφέροντας εκπαίδευση στην ιστιοπλοΐα, στη ναυτική τέχνη 
και θαλάσσια ασφάλεια στους φοιτητές του.

3. Μετά από σχετικό αίτημα του νεοϊδρυθέντος τμήματος Κυ-
βερνητών Σκαφών Αναψυχής του ΙΕΚ Ηλιουπόλεως, ο ΠΟΙΑΘ  
προσέφερε τις εγκαταστάσεις  του και καθηγητικό προσωπικό 
για την κάλυψη ορισμένης θεματολογίας της εκπαιδευτικής ύλης 
του τμήματος.

4. Επέκτεινε τη συνεργασία του και με άλλους εκπαιδευτικούς 
φορείς προσφέροντας προνομοιακή μεταχείριση και εξειδικευ-
μένα σεμινάρια στους σπουδαστές των ΙΕΚ Δέλτα και ΙΕΚ Ωμέγα. 

5. Εγκαινιάζει από το τεύχος αυτό ενημέρωση που αφορά στη 
νομοθεσία σκαφών αναψυχής. Σε αυτό το τεύχος υπάρχει η 
κωδικοποίηση των απαιτήσεων εξοπλισμού για την κατηγορία 
«Μικρά Σκάφη» που συμπεριλαμβάνεται στους Γενικούς Κανονι-
σμούς Λιμένος από 23 έως 45.

Εξυπακούεται ότι τα σκάφη που μετέχουν στους αγώνες οφείλουν 
να είναι εξοπλισμένα με τον πρόσθετο εξοπλισμό που προδιαγρά-
φουν οι Offshore Special Regulations (OSR) της ISAF.
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απόψεις

Πώς η ελληνική (κακή) ερμηνεία του Ευρωπαϊκού κανονισμού έγινε ταφό-
πλακα για τα επαγγέλματα της παραδοσιακής ελληνικής ναυπηγικής τέχνης.

Ένα έθνος όπως η Ελλάδα, που υπερηφανεύεται για τη ναυτιλία του, η οποία κυριαρχεί στις 
επτά θάλασσες του κόσμου, οδήγησε στην εξαφάνιση 12.500 παραδοσιακών ξύλινων 
σκαφών και καταδίκασε στη λήθη τα επαγγέλματα της παραδοσιακής ναυπηγικής. Τα 
χιλιάδες αυτά ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, καταστράφηκαν από μπουλντόζες, με βάση την 
κοινοτική οδηγία για περιορισμό της αλιείας σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα όπως συμ-
βαίνει συνήθως έφτασαν στην άλλη άκρη καταστρέφοντας σκάφη μοναδικής ναυπηγικής 
τέχνης και καταπατώντας την ιστορία και τον πολιτισμό, επειδή από τις τρείς εναλλακτικές 
του νόμου πήραν αυτή που ήταν η ευκολότερη στην εφαρμογή της. Δηλαδή την ολοσχε-
ρή διάλυση και καταστροφή του κάθε σκάφους! Αυτό ήταν η ερμηνεία των ενναλακτικών 
τρόπων που προβλέπει ο νόμος, όπως η αλλαγή χρήσης του σκάφους ή η βύθισή του για 
δημιουργία ιχθυογεννητικών σταθμών. Οι υπεύθυνοι του κράτους κατάφεραν το ακατόρ-
θωτο, Διέσωσαν τα αλιευτικά εργαλεία, έβγαλαν και εκποίησαν τις μηχανές των σκαφών 
και τελικά την πλήρωσε η γάστρα ( Hull ) από τα ξύλινα χειροποίητα στολίδια του Αιγαίου, η 
οποία για να διαγραφεί το σκάφος από το νηολόγιο και να πάρει ο ιδιοκτήτης του τα χρήματα 
που προβλέπονται πρέπει να σπάσει !!! ναι να σπάσει σε μικρά μικρά κομματάκια και αυτό 
γίνεται μόνον με μπουλντόζα ή με αλυσοπρίονο για την καρένα που απομένει και είναι κατά 
κύριο λόγο από μασίφ κομμάτι ξύλου. Από όλα τα παραπάνω, το οξύμωρο είναι ότι την ίδια 
εποχή στη γειτονική Τουρκία το κράτος είχε ήδη ξεκινήσει να χρηματοδοτεί τη ναυπή-
γηση αντίγραφων ξύλινων ελληνικών σκαριών που λόγω φτηνού εργατικού κόστους 
κυριαρχούν πλέον στην ανατολική Μεσόγειο. 

Ευτυχώς πού πάντα κάποιοι υπάρχουν ως ο «από μηχανής θεός», όπως αναφέρει και η 
ιστορία μας και ίσως αυτή η κατάσταση σταματήσει, αφού η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο 
της δικαιοσύνης. Αφορμή ήταν η μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα κατά παντός 
υπευθύνου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για παράβαση καθήκοντος και κατά-
χρηση εξουσίας για μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού πού έδινε εναλλακτικές 
λύσεις εκτός της καταστροφής των σκαφών αυτών, που κατέθεσε πρόσφατα ο Ελληνικός 
Σύνδεσμος Παραδοσιακών Σκαφών, ως ύστατη προσπάθεια να διατηρηθούν αυτά τα στο-
λίδια μας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών για τη διάσωση των παραδοσιακών σκαφών 
ο Σύλλογος διοργανώνει το 3ο Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών που θα γίνει στο 
λιμάνι του Πειραιά, στην προβλήτα που είναι η παγόδα, στον σταθμό των κρουαζιερόπλοι-
ων στις 27 έως 30 Μαΐου. 

του Πάνου Δημητρακόπουλου 
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Εφέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση, 
ενός Έλληνα - διεθνούς συμβόλου της ναυτιλίας αλλά και της επιχειρηματικότητας. 
Ο Ωνάσης ήταν μία ιδιοφυής προσωπικότητα που άφησε το όνομά του χαραγμένο 
ανεξίτηλα στην ιστορία συνώνυμο με του Πέρση βασιλιά Κροίσου. 

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1906 και ήρθε στην Ελλάδα 
πρόσφυγας. Η οικογένειά του ονειρευόταν να τον δει παπά, το 1925 βρέθηκε 
στο Μπουένος Άιρες να εργάζεται ως νυχτερινός τηλεφωνητής, αλλά χάρη στο 
επιχειρηματικό του ταλέντο, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές και 
επιχειρηματίες του κόσμου. Ο Έλληνας μεγιστάνας έβαλε στις πρώτες θέσεις την 
ελληνική ναυτιλία με τα πετρελαιοφόρα του και άνοιξε φτερά σε πέντε ηπείρους με 
την Ολυμπιακή.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 69 ετών, στις 15 
Μαρτίου του 1975, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του αγαπημένου του γιου Αλέξαν-
δρου, από οξεία μυασθένεια.

Το όνομα και η γεμάτη πάθος, πλούτη και τραγωδίες ζωή του είναι μέρος του μύθου 
του, που ζει μέχρι σήμερα, μέσα από τα αποφθέγματά του:

«Για να πετύχεις, πρέπει να κάνεις πράγματα μεγάλα, σκέψεις μεγάλες και 
να λες λόγια μεγάλα»

«Όσο πιο πολλά έχεις, τόσο περισσότερο ξέρεις, ότι δεν έχεις»

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος. Δεν πίστεψα ποτέ, ότι στον κόσμο που ζούμε, 
τα συναισθήματα θα μπορούσαν να υπερνικήσουν κάθε λογική στις επιχει-
ρήσεις»

«Η μητέρα μου πέθανε, όταν ήμουν 6 ετών. Αν είχε ζήσει, ίσως να μην είχα 
δουλέψει όσο σκληρά έχω δουλέψει»

«Θα καταλάβεις, ότι αν κάνεις τα πράγματα πιο εύκολα για τους άλλους, θα 
κερδίσεις τη συμπάθειά τους»

«Στη δουλειά σου να είσαι σοβαρός και στη ζωή σου τρελός»

«Πρέπει να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας, από την ελπίδα ότι η θάλασ-
σα θα γαληνέψει. Πρέπει να μάθουμε, να πλέουμε και με τους δυνατούς 
ανέμους»

«Αν κάποιος είναι μέτριος, θα περάσει εύκολα απαρατήρητος. Αν είναι 
εξωφρενικά επιτυχημένος, είναι ύποπτος»

«Ποτέ μην αρχίζεις μια δουλειά, μια μάχη, μια ερωτική σχέση αν ο φόβος 
της ήττας επισκιάζει την προοπτική της νίκης»

«Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες»

«Άλλοι έχουν πολλά λεφτά κι άλλοι τίποτα. Είναι σαν κάποιον που δεν 
βρίσκει νερό ούτε για να ξεδιψάσει και έναν άλλον, που ψάχνει γέφυρα, να 
περάσει το νερό»

«Θα ‘ρθει μία μέρα, που η απληστία της ιδιοκτησίας, του πλούτου και της 
έπαρσης, θα αποθηκευτεί στις Τράπεζες, στις πολυεθνικές και σε τόσο 
λίγους, που οι πολλοί μη κατέχοντες, θα ξεσπάσουν σαν θεομηνία που θα 
κάνει τη ζωή των ολίγων κατεχόντων κόλαση»

Και το πλέον διάσημο: «Η κρίση γεννάει Κροίσους»

του Μάνου Ρούδα

*Ο Μάνος Ρούδας είναι γενικός 
διευθυντής της Aspida Maritime 

Security και μέλος του ΔΣ του ΠΟΙΑΘ. 
Είναι απόφοιτος Πολυτεχνείου με 

μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων 
με πολυετή εμπειρία στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών. Είναι κάτοχος του 

πτυχίου Yachtmaster του Royal Yachting 
Association και έχει εκπαίδευση First 

Aid, Sea Survival και Short Range 
Communication του MCA. 

Αριστοτέλης
Ωνάσης
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Με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένος αρ.23 
καθιερώθηκε με το άρθρο 2§2 η κατηγορία 
των «Μικρών Σκαφών» μέχρι κάποιου ορίου 
μήκους.

Με τον ΓΚΛ αρ.26 αυξήθηκε το όριο μήκους 
και εν συνεχεία με τον ΓΚΛ αρ. 45 το όριο μή-
κους για τα ερασιτεχνικά σκάφη έφθασε μέχρι 
και τα 12 μέτρα.

Αποτέλεσμα πολλά σκάφη να έχουν μεταγρα-
φεί στην κατηγορία των Μικρών Σκαφών και 
να αποκτήσουν «Άδεια εκτέλεσης πλόων» 
αντί του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης.

Επειδή με τις συνεχείς τροποποιήσεις, δημι-
ουργήθηκε μία δυσχέρεια στη διαπίστωση του 
απαραίτητου εξοπλισμού που πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα τα «Μικρά Σκάφη» και εν όψει 
επικείμενων ελέγχων, ο ΠΟΙΑΘ κωδικοποίησε 
προς διευκόλυνση των κατόχων ερασιτεχνι-
κών σκαφών, πολλά από τα οποία είναι και 
αγωνιστικά άρα του αμέσου ενδιαφέροντός 
μας, τις απαιτήσεις αυτές και τις παραθέτουμε 
κατωτέρω.

Να σημειωθεί ότι για τα αγωνιστικά σκάφη 
υπάρχουν και πρόσθετες απαιτήσεις ανάλο-
γα με την κατηγορία αγώνων που μετέχουν, 
οι οποίες προδιαγράφονται στους Offshore 
Special Regulations της ISAF.

Εξοπλισμοί ερασιτεχνικών μικρών σκαφών σύμ-
φωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένος αρ. 23, 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Α. Για σκάφη ολικού μήκους μέχρι και 10μ. 

Τα σκάφη της κατηγορίας αυτής φέρουν:

α) Σωσίβιες ζώνες, για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επι-

βαινόντων και με επιπλέον προσαύξηση 10% επί του μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων (η στρογγυλοποίηση γίνεται 
πάντοτε προς τον αμέσως ανώτερο ακέραιο). 

β) Ένα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) μέτρων. Το εφόδιο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για σκάφη που 
δεν απομακρύνονται από την ακτή πέραν των τριών (3) ν.μ.

γ) Τρία (3) βεγγαλικά χεριού και ένα καπνογόνο.

δ) Ραδιόφωνο τρανζίστορ και κινητό τηλέφωνο με εφεδρικό συσ-
σωρευτή ή τροφοδοτικό. Εναλλακτικά φορητό πομποδέκτη VHF 
(ναυτικού τύπου) ή σταθερό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) 
ή VHF/DSC, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του σκάφους στη 
θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιο του.

ε) Όλα τα σκάφη ανάλογα με την κατηγορία τους, όταν ναυσιπλο-
ούν, φέρουν από τη δύση μέχρι και την ανατολή του ηλίου και σε 
κάθε περίπτωση μειωμένης ορατότητας, τα φώτα ναυσιπλοΐας 
που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή 
Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ). 

στ) Ένα ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιά).

ζ) Έναν ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου με μπαταρίες, συνοδευό-
μενο και από μία σειρά εφεδρικών μπαταριών.

η) Ένα σχοινί ρυμούλκησης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) 
μέτρων.

θ) Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυσίδας.

ι) Μία πλωτή άγκυρα που θα βοηθήσει το σκάφος να μην πα-
ρασυρθεί σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή επιδείνωσης του 
καιρού.

κ) Ένα ζευγάρι κουπιά (μπορεί να είναι και πτυσσόμενα), σκαρμούς 
και ένα εφεδρικό πείρο (εξαιρέσει των πνευστών).

κα) Φαρμακείο με το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό 
υλικό για την παροχή Ά  Βοηθειών σε περιπτώσεις μικροτραυμα-
τισμών.

κβ) Ένα φορητό πυροσβεστήρα αφρού, σκόνης ή διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2).

κγ) Ένα κάδο με σχοινί που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατά-
σβεση πυρκαγιάς ή χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη αντλία πυρκαγιάς.

κδ) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή ή δύο (2) 
κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
μέτρων εφόσον απομακρύνονται πάνω από τρία (3) και μέχρι έξι 
(6) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή.

κε) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% 
του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων και δύο (2) 
κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
μέτρων, εφόσον απομακρύνονται πάνω από έξι (6) και μέχρι δέκα 
(10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Εφόσον φέρουν πνευστή 
σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% του μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα κυκλικό 
σωσίβιο.

κστ) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% 
του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, δύο (2) κυκλι-
κά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, 
εφεδρική κοινή άγκυρα, σφυρίχτρα, εφεδρικό μέσον πρόωσης και 

Περί Μικρών Σκαφών

ενημερωτικά: νομοθεσία
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παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) – Global 
Positioning System (G.P.S.), εφόσον εκτελούν πλόες εσωτερικού 
χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Εφόσον φέρουν πνευστή σωσίβια 
σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% του μέγιστου επιτρεπό-
μενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα κυκλικό σωσίβιο.

Β. Για σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) 
μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων. 

Άρθρον 24 Π.Δ. αρ. 917/1979 
Απαιτήσεις ναυτιλιακού τομέως

Τουριστικά πλοία αναψυχής Κατηγορίας Ι πρέπει να φέρουν:

1. Σωστικά μέσα: 
 (α) Σωσιβίους λέμβους ή σωσιβίους σχεδίας δι’ άπαντας τους  
 επιβαίνοντας. 
 (β) Δύο κυκλικά σωσίβια εκ των οποίων το εν μετ’ αυτομάτου  
 συσκευής φωτισμού, τοποθετημένα παρά την γέφυραν. 
 (γ) Ατομικάς σωσιβίους ζώνας δι’ άπαντας τους επιβαίνοντας συν 10%. 
 (δ) Παιδικάς σωσιβίους ζώνας δια τυχόν επιβαίνοντας παίδας.

2. Φωτιστικά σήματα κινδύνου: 
 (α) Πέντε (5) βεγγαλικά χειρός, και 
  (β) Δύο (2) καπνογόνα.

3.  Ναυτιλιακά όργανα και χάρται: 
 (α) Εν ζεύγος διοφθάλμων 
 (β) Μαγνητικήν πυξίδα 
 (γ) Πίνακα σημάτων διασώσεως 
 (δ) Κοινόν προβολέα σημάτων χειρός. 
 (ε) Ελληνικήν σημαίαν και  
 (στ) Φανόν θυέλλης

4. Πυροσβεστικά μέσα: 
 (α) Πλοία ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων: 
 (ι) Μόνιμον ή φορητήν αντλίαν πυρκαϊάς, δυναμένην να παρέχη  
 μίαν ικανοποιητικήν προβολήν εις οιονδήποτε σημείον του πλοίου 
 (ιι) Ένα (1) τουλάχιστον οθόνινον ή εξ ετέρου καταλλήλου υλικού  
 σωλήνα πυρκαϊάς, επαρκούς μήκους προς εξασφάλισιν της ανω- 
 τέρω προβολής ύδατος μεθ’ ενός ακροσωληνίου και ενός τοιού- 
 του ραντισμού, ή ενός ακροσωληνίου μικτού τύπου. 
 (ιιι) Δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρας ή πυράντλια μετ’ αναδέτου. 
 (ιν) Ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον δια πυρκαϊάν  
 υγρών καυσίμων και ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον  
 δια πυρκαϊάν εξ ηλεκτρικού ρεύματος. 
 (β) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων. 
 (ι) Ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον δια πυρκαϊάν  
 υγρών καυσίμων. 
 (ιι) Ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον δια πυρκαϊάν προ 
 ερχομένην εξ ηλεκτρικού ρεύματος. 
 (ιιι) Ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα ύδατος ή πυράντλιον μετ’  
 αναδέτου.

5. Τους προβλεπόμενους υπό των Διεθνών Κανονισμών προς απο- 
 φυγήν συγκρούσεως φανούς και σχήματα.

Τουριστικά πλοία αναψυχής Κατηγορίας ΙΙ, ΙΙΙ και IV πρέπει να 
φέρουν:

1. Σωστικά μέσα: 
 (α) Σωσιβίους λέμβους ή σωσιβίους σχεδίας δια το σύνολον των  
 επιβαινόντων. Ειδικώς προκειμένου περί πλοίων Κατηγορίας ΙΙΙ  
 και IV αντί σωσιβίων λέμβων ή σωσιβίων σχεδιών, δύνανται ταύτα  
 να φέρουν κοινάς λέμβους (κλασσικού ή πνευστού τύπου) ή πλευ- 
 στικάς συσκευάς δι’ άπαντας τους επιβαίνοντας. 
 (β) Έν (1) κυκλικόν σωσίβιον μετ’ αυτομάτου συσκευής φωτισμού  
 τοποθετημένον παρά την γέφυραν. 
 (γ) Ατομικάς σωσιβίους ζώνας δι’ άπαντας τους επιβαίνοντας συν  
 10%. 
 (δ) Παιδικάς σωσιβίους ζώνας δια τυχόν επιβαίνοντας παίδας.

2. Φωτιστικά σήματα κινδύνου: 
 (α) Τέσσερα (4) βεγγαλικά χειρός, και 
 (β) Δύο (2) καπνογόνα.

3. Ναυτιλιακά όργανα και χάρται: 
 (α) Μαγνητικήν πυξίδα 
 (β) Ηλεκτρικόν φανόν χειρός 
 (γ) Ελληνικήν σημαίαν  
 (δ) Φανόν θυέλλης

4. Πυροσβεστικά μέσα: 
 (α) Μόνιμον ή φορητήν αντλίαν πυρκαϊάς, δυναμένην να παρέχη  
 μίαν ικανοποιητικήν προβολήν εις οιονδήποτε σημείον του πλοίου  
 μεθ’ ενός οθονίνου ή εξ ετέρου καταλλήλου υλικού σωλήνος  
 πυρκαϊάς επαρκούς μήκους προς εξασφάλισιν της ανωτέρω  
 προβολής ύδατος, ως και ενός ακροσωληνίου. Ειδικώς προκειμέ- 
 νου περί πλοίων Κατηγορίας IV και πλοίων Κατηγορίας II και ΙΙΙ  
 κάτω των 15 μέτρων αντί της αντλίας δύνανται να φέρουν δύο  
 πυράντλια μετ’ αναδέτου. 
 (β) Δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρας ή ισάριθμα πυράντλια μετ’  
 αναδέτου. 
 (γ) Εν (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον δια πυρκαϊάν υγρών  
 καυσίμων και ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον δια  
 πυρκαϊάν εξ ηλεκτρικού ρεύματος και  
 (δ) Τους προβλεπόμενους υπό των Διεθνών Κανονισμών προς  
 αποφυγήν συγκρούσεως φανούς και σχήματα.

 

Άρθρον 25 Π.Δ. αρ. 917/1979 
Τηλεπικοινωνιακά μέσα.

Άπαντα τα τουριστικά πλοία αναψυχής πρέπει να φέρουν τα, δια την 
κατηγορίαν των προβλεπόμενα, υπό του εκάστοτε ισχύοντος Κανο-
νισμού «περί τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών εμπορικών πλοίων», 
τηλεπικοινωνιακά μέσα.

Παρακάτω παραθέτουμε πίνακα ραδιοεξοπλισμού μικρών πλοίων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 917/1979 σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονισμού τηλεπικοινωνιών των 
ελληνικών εμπορικών πλοίων Π.Δ. 362/84 (Ά 124) όπως τροποποι-
ήθηκε με την Υ.Α. 1218.38/1/98 (Β΄ 704) και μεταφέρουν μέχρι 12 
επιβάτες.
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ενημερωτικά

 

Άρθρον 27 Π.Δ. αρ. 917/1979 
Φαρμακευτικόν και υγειονομικόν υλικόν.

Τα τουριστικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας, δέον να είναι 
εφωδιασμένα δια καταλλήλου κυτίου φαρμακείου περιέχοντος το αναγκαί-
ον δια την παροχήν Ά Βοηθειών, φαρμακευτικόν και υγειονομικόν υλικόν, 
αναλόγως του αριθμού των επιβατών τους οποίους δύναται να μεταφέρη.

Στα εφόδια αυτά των παραπάνω άρθρων προστίθεται και ο εφοδι-
ασμός του σκάφους με παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης 

(στίγματος) – Global Positioning System (GPS) και επιπλέον:

α) Ένα ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιάς)

β) Ένα σχοινί ρυμούλκησης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20)  
    μέτρων

γ) Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυσίδας.

δ) Μία πλωτή άγκυρα. 

Προς ενημέρωση σας παραθέτουμε τις κατηγορίες τουριστικών πλοί-
ων σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού του Π.Δ. 917/1979

1. Δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού τα τουριστικά πλοία,  
 κατατάσσονται εις τας ακολούθους Κατηγορίας: 
 (α) Κατηγορία Ι : Τουριστικά πλοία εκτελούντα πλόας τινάς των  
 οποίων είναι διεθνείς πλόες. 
 (β) Κατηγορία ΙΙ : Τουριστικά πλοία εκτελούντα πλόας από Τοπικούς  
 μέχρι και Μεγάλης Ακτοπλοΐας. 
 (γ) Κατηγορία ΙΙΙ : Τουριστικά πλοία εκτελούντα πλόας από Τοπι- 
 κούς μέχρι και Μικράς Ακτοπλοΐας. 
 (δ) Κατηγορίας IV : Τουριστικά πλοία εκτελούντα πλόας Τοπικούς  
 και περιωρισμένης εκτάσεως.

2. Τουριστικά πλοία μεταφέροντα μέχρι 12 επιβάτας, εκτελούντα  
 βραχείς Διεθνείς πλόας, δύνανται να υπαχθο9ύν εις μίαν των  
 ανωτέρω Κατηγοριών II – III – IV αναλόγως της εκτάσεως και των  
 ουσιαστικών χαρακτηριστικών του πλου.

3. Τουριστικά πλοία μεταφέροντα άνω των 12 επιβατών, εκτελούντα  
 βραχείς Διεθνείς πλόας, δέον όπως συμμορφούνται προς τας   
 δια την κατηγορίαν των διατάξεις των Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ και Δ.Σ. Γραμ- 
 μών Φορτώσεως.

4. Εάν λόγω μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών ή εφαρμογή των  
 διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθίσταται  
 πρακτικώς αδύνατος, η Ε.Ε.Π. εφαρμόζει τας προβλεπόμενες υπό  
 των ανωτέρω συμβάσεων εξαιρέσεις κατατάσσουσα τα πλοία  
 ταύτα εις μίαν των Κατηγοριών II – III – IV της παραγράφου 1 του  
 παρόντος άρθρου, αναλόγως της εκτάσεως και των ουσιαστικών  
 χαρακτηριστικών του πλου.

Ναυτικός 
Όμιλος Σάμου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του  Ν.Ο.Σάμου που εξελέ-
γη κατά τις αρχαιρεσίες της 
20/04/2015 συγκροτήθη-
κε σε σώμα κατά τη συνε-
δρίαση της 28/04/2015 
ως ακολούθως:

Νέα Διοικητικα ΣυΜβουλια
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κιουλάφας Αλέξανδρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Καλομοίρης Πέτρος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τσεσμελής Ευάγγελος

ΤΑΜΙΑΣ Χατζηκυριάκου Δήμητρα

ΕΦ. ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
 Καταχιώτης Κωνσταντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣχΕΣΕΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βασιλείου Φωτεινή

ΕΦ. ΣχΟΛΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
 Χατζής Δημήτριος

ΕΦ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Βαλατσός Χρήστος

ΕΦ. ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ  
 Τσεσμελής Ευάγγελος

ΒΟΗΘΟΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ  Βαλατσός Χρήστος 
  Κάϊλας Μιχαήλ 
  Καταχιώτης Κων/νος 
  Πρωτόπαπππας Κων/νος 
  Δαμασκηνού Άρτεμις

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ  Βρότσου Ρόδόπη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡχΗΓΟΣ  Κάϊλας Μιχαήλ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΦ. ΣχΟΛΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
  Αξιώτης Γεώργιος
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ενημερωτικά

Παρουσίαση του 
σκάφους bug
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη νεώτερη προσθή-
κη στην επιτυχημένη οικογένεια της Laser Performance 
του σκάφους ΒUG.

Σκάφος με εξαιρετική υδροδυναμική και απόδοση σε όλες 
τις συνθήκες, το νέο σκάφος ωθεί τη Laser Performance 
στο μέλλον, με απώτερο στόχο μία νέα δυναμική παγκό-
σμια κλάση. Η μοναδική του γάστρα είναι ένας συνδυα-
σμός απόδοσης και στυλ Οne Design πλατφόρμας.

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχει εντάξει το 
BUG, στις κατηγορίες ανάπτυξης και μέσα στο 2015 θα πραγ-
ματοποιηθεί το 1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας.

Το BUG έχει πολύ 
σταθερή πλεύση 
στα όρτσα και στα 
πρίμα σε όλες τις 
συνθήκες βασισμένο 
στα σχέδια του Jo 
Richards, κατασκευ-
ασμένο από το πολύ 
υψηλής αντοχής 
υλικό – triple layer 

polyethylene, αντέχει στη πρόσκρουση, στους περιβαλλο-
ντολογικούς ρύπους και καιρικές συνθήκες.

To χαμηλό και προσιτό κόστος αγοράς, η ευκολία στην 
αποθήκευση - στοιβάζονται ανά πέντε - η μεταφορά του 
στη σχάρα αυτοκίνητου ανά δυο, το μηδενικό κόστος 
συντήρησης και η απλότητα στο στήσιμο, το κάνουν 
ιδιαίτερα ελκυστικό σκάφος για 

- εκπαίδευση μπορούν να μπουν 2-3 παιδιά ανά σκάφος, 

- αναψυχή μπορεί να το χρησιμοποιηθεί με το πανί, τα  
 κουπιά & με εξωλέμβια που τοποθετείται σε ειδική βάση  
 στην πρύμνη αλλά και για 

- αγωνιστική ιστιοπλοΐα.

Είναι ιδανικό για παιδιά από 5 ετών αλλά και για 
οποιονδήποτε μέχρι 80 κιλά. 

Σε τρεις εκδόσεις (rig versions):
- εκπαιδευτικό πολύχρωμο πανί Dacron x-cut 3,8 τ.μ. υψηλής  
 αντοχής – στο οποίο μπορείς να μειώσεις την ιστιοφορία του  
 – μουδαρεται με πολύ απλό και εύκολο τρόπο για χρήση σε  
 όλες τις καιρικές συνθήκες,
- αγωνιστικό πανί Mylar Radial Design 4,2 τμ. και 
- αγωνιστικό πανί POWER Mylar Radial Design 5.3 τ.μ. + πάνω  
 άλμπουρο precurve, για το πανί το Dacron 3,8 & το πανί το  
 Race 4,2 χρησιμοποιείται το ίδιο πάνω άλμπουρο, για το  
 POWER χρειάζεται το precurve πάνω άλμπουρο. 
Το άλμπουρο διαιρείται σε δυο τεμάχια για εύκολη μεταφορά 
από ανοδιωμενο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής, 
σύστημα self draining - τα νερά που μπαίνουν αποστραγ-
γίζονται χωρίς χρήση κουβά που το κάνει πολύ ασφαλές και 
φιλικό. Επιπροσθέτως το τιμόνι και η καρίνα είναι από προφίλ 
αλουμινίου με κυψέλες για να επιπλέουν, όπως επίσης το 
τιμόνι αναδιπλώνεται η λαγουδέρα και η προέκταση από 
αναδυόμενο αλουμίνιο.

Εξειδικευμένα 
προγράμματα 
αγοράς, χρο-
νομισθωσης, 
ενοικίασης. 
Επικοινωνήστε 
μαζί μας για 
οποιαδήποτε 
πληροφορία ή 
διευκρίνηση.

ONE DESIGN SPECIALISTS, Μ. Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς 
Tηλ.: 210.4133050, ods@onedesign.gr, www.onedesign.gr
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Conference Centre, Greece

To participate:  
www.PosidoniaSeaTourism.com   

seatourism@posidonia-events.com

MEET
� Cruise Lines that bring over 2.5 million passengers

to the East Med
� Destinations

� Cruise Ports 
� Port & Marina Investors and Operators 

� Yacht Chartering and Management Companies 

DO BUSINESS
� Book a Stand

� Engage with Cruise & Yachting Executives and Decision Makers

NETWORK
� Participate in the incisive 2-Day Conference
� Share views with major players of the Sea Tourism Industry

LINK UP WITH THE CRUISESHIP SUPPLY CHAIN
� Sign up for the F&B Supply Workshop and learn how to access

the European Cruise Procurement Sector

Join this premium event for Destinations, Ports, Municipalities,
Chambers of Commerce, Shipping Agents and Ship Suppliers,
Shore Excursion & Ground Handling Operators, Yacht & Marina
Operators.

26 -27 May 2015
Megaron Athens International

The Cruising & Yachting Event of the East Med
The Future of Sea Tourism in the Spotlight

Member of Gold Sponsor

Istioploikos Kosmos_210x280  19-12-14 18:01  ™ÂÏ›‰· 1
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Με επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε ο πρώτος πανελλήνι-
ος διασυλλογικός αγώνας 
σκαφών κλάσης J24 με 
επωνυμία “ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑ 
2015” στις 21 με 22 Μαρ-
τίου 2015. 

Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον Ιστιοπλοϊκό 
Όμιλο χανίων σε συνεργασία με την ΕΑΘ/ΕΙΟ 
και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σκαφών Κλάσης 
J24, και συμμετείχαν 9 σκάφη. Παρά τις αρ-
χικές μετεωρολογικές προβλέψεις, η ένταση 
του ανατολικού - νοτιοανατολικού ανέμου 
(090-120°) διακυμάνθηκε από 09 έως 19 
και 14 έως 21 κόμβους το Σάββατο και την 
Κυριακή, αντίστοιχα, παρέχοντας εξαιρετικές 
ιστιοπλοϊκές συνθήκες και μεγάλη ευχαρίστη-
ση στους αγωνιζόμενους. 

Έντονο ήταν και το βαθμολογικό ενδιαφέ-
ρον με συνεχείς ανακατατάξεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διοργάνωσης, τόσο στις πρώτες 
τέσσερις θέσεις όσο και στις θέσεις 6 έως 
9. Εάν και η πρώτη μέρα βρήκε το σκάφος 
ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT να προηγείται με σχετικά 
ασφαλή διαφορά βαθμών ποινής από τα 
υπόλοιπα σκάφη, τα επόμενα τρία σκάφη 
PHYSALIA, SIMERA, και KIKA βρέθηκαν 

σε βαθμολογική απόσταση αναπνοής το ένα 
από το άλλο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα 
στις θέσεις 6 έως 9, με τα σκάφη ARIBA, DJ, 
MOMENTUM, και NIKOLAS να έχουν μικρές 
βαθμολογικά διαφορές μεταξύ τους. 

Η πιο ξεκάθαρη θέση ήταν αυτή του σκάφους 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ στην 5η θέση, την οποία και 
διατήρησε καθαρά μέχρι και την ολοκλήρωση 
του αγώνα. Η πρώτη ιστιοδρομία της δεύτε-
ρης ημέρας των αγώνων έβαλε ξανά φωτιά 
στην κορυφή μειώνοντας και πάλι τις βαθμο-
λογικές αποστάσεις μεταξύ των τεσσάρων 
πρώτων σκαφών, ενώ έντονο διατηρήθηκε 
και το ενδιαφέρον στις θέσεις από 6 έως 9. 

Αν και η πρώτη θέση ξεκαθάρισε στη δεύτερη 
ιστιοδρομία της δεύτερης ημέρας, έπρεπε να 
ολοκληρωθεί και η τελευταία ιστιοδρομία του 
αγώνα για να ξεκαθαρίσει η τελική κατάταξη, 
με πολλές ανατροπές της τελευταίας στιγμής. 
Ο έντονος συναγωνισμός αναδεικνύεται και 
από την τελική κατάταξη όπου 3 σκάφη ισο-
βαθμήσανε στις θέσεις 2 έως 4 και 2 σκάφη 
ισοβαθμήσανε στις θέσεις 7 έως 8 με ένα 
βαθμό ποινής περισσότερο από το σκάφος 
που κατετάγει στην 6η θέση. 

Η τελική κατάταξη του αγώνα ήταν η εξής:

9η θέση το σκάφος NIKOLAS με κυβερνήτη 
τον Γ. Παπαδάκη από τον Ι.Ο.χανίων

8η θέση το σκάφος MOMENTUM με κυβερ-

νήτη την χ. Εφραίμογλου από το Πανεπιστή-
μιο ΚΡΗΤΗΣ

7η θέση το σκάφος DJ με κυβερνήτη τον Γ. 
Δεληγιώργη από τον Ι.Ο.Ηρακλείου

6η θέση το σκάφος ARIBA με κυβερνήτη τον 
Μ. Οικονόμου από τον Ι.Ο.χανίων

5η θέση το σκάφος ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ με κυβερ-
νήτη τον Γ. Πατεράκη από τον Ι.Ο.Ηρακλείου

4η θέση το σκάφος ΚΙΚΑ με κυβερνήτη τον 
Μ. Αγγελάκη από το Ν.Ο.Γαζίου Κρήτης

3η θέση το σκάφος SIMERA με κυβερνήτη 
τον Γ. Μακριδάκη και πλήρωμα τους Γ. Λυρώ-
νη, Μ. Καρβελά, Ε. Συγγελάκη, Ε. Σωτηρίου, 
και Γ. Μαλλιωτάκη από τον Ι.Ο.Ηρακλείου

2η θέση το σκάφος PHYSALIA με κυβερ-
νήτη τον Ν. Καψίνη και πλήρωμα τους Μ. 
Σουρλίγκα, Γ. Πετεκίδη, Δ. Δίκα, και Μ. Γλυνό 
από το Πανεπιστήμιο ΚΡΗΤΗΣ

1η θέση το σκάφος MINOAN SPIRIT με κυ-
βερνήτη τον Α. Παλλήκαρη και πλήρωμα τους 
Ν. Πετρουλάκη, Ν. Καλυβίτη, Π. Δαυίδ, και Ν. 
Καρυωτάκη από το Ν.Ο.Γαζίου Κρήτης.

Μετά το τέλος των αγώνων και μέσα σε 
εξαιρετικό κλίμα χανιώτικης φιλοξενίας 
πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων 
μετά φαγητού στο Ναυταθλητικό Κέντρο 
της Σούδας. Όλοι οι αγωνιζόμενοι έφυγαν 
ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση του 

Δυνατά ξεκίνησαν οι αγώνες 
σκαφών κλάσης J24 για το 2015
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Διοργανώθηκε 
με επιτυχία από 
τον αΣιαΘ Ρόδου 
ενημέρωση για 
κανονισμούς 
ιστιοπλοϊκών 
αγώνων

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θά-
λασσας Ρόδου, διοργάνωσε με επιτυχία την Κυριακή 
8 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 14:00 στο κτίριο 
του ΑΣΙΑΘΡ, ενημέρωση για τους Κανονισμούς 
Ιστιοπλοϊκών Αγώνων, εν όψει της νέας ιστιοπλοϊ-
κής χρονιάς και των αγώνων του πρωταθλήματος που 
θα ξεκινήσουν στο τέλος Απριλίου. 

Η ενημέρωση περιελάμβανε αρχικά εισαγωγή στους 
κανονισμούς για τους νέους ιστιοπλόους καθώς και 
για τους απόφοιτους της τελευταίας Σχολής του 2014. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν πιο προχωρημένα θέματα 
κανονισμών για τους πιο έμπειρους ιστιοπλόους.

Την ενημέρωση έκαναν τα μέλη του Συλλόγου και 
Διεθνή Στελέχη Επιτροπών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων, 
Γιάννης Κλείδωνας και Αρτέμης Καρράς, οι οποίοι 
με χρήση  εποπτικών μέσων επεξήγησαν στους 
παρευρισκόμενους ιστιοπλόους περιπτώσεις που 
χρήζουν ανάλυσης όσον αφορά στους κανονισμούς.

Ιστιοπλοϊκού Ομίλου χανίων και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Α’ Φάση του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σκαφών J24 που θα διοργανωθεί από τις 17 έως 
19 Απριλίου. Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα χανίων 
, τον Δήμο χανίων, ενώ μεγάλη συμβολή όπως πάντα είχε ο ΝΚ και το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο χανίων. χορηγοί του αγώνα ήταν η ΑΝΕΚ και η ΑΝΕΚ-SUPERFAST.
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αγγελίες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ “ΜΑΡΙΑΝΝΑ” CONRAD 27’ RT 
2008. Εξοπλισμός: 2 Mπαλόνια, • 1 συμμετρικά • 1 ασύμμετρο 2 Τζένοες: • Genoa No1 • Genoa No2 1 Μαίστρα 1 σπινακόξυλο Κατάρτι: 11m 
fractional Rigging: NAVTEC (βαρδάρια, επίτονος, check stay, πρώτονος), ξαρτόριζες καινούριες Λοιπός Εξοπλισμός: • εξωλέμβια μηχανή μηχανή 
Johnson 8hp High Thrust (δίχρονη) • προστατευτικά μπαλόνια • τζαβέτες πτερυγίου διάτρητες (NAVTEC) 

To σκάφος είναι πολυεστερικό (GRP) και είναι καταμετρημένο ORC Club. Διαθέτει σκώτες και μαντάρια της SPECTRA RACING (2013). Πέρασε αντιο-
σμωτική προστασία το 2013 (YACHTICON NANO). 

Όποιος ενδιαφέρεται για ένα σκάφος που δεν θέλει πολλά έξοδα για συντήρηση και έχει διάθεση να τρέχει με αξιώσεις ή για ένα σκάφος για να ξεκι-
νήσει την αγωνιστική του δραστηριότητα, το ΜΑΡΙΑΝΝΑ είναι στη διάθεση του για να το δει..

Τιμή: 15.000 €.  
Πληροφορίες Aquarius Yachts -  
Tel: +30 210 4128041 •  Fax: +30 210 4127674  •  Mob: +30 6932606223 (Fanis Gaitanos)  •  e-mail: charter@aquariusyachtcharter.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΚΟ 
ΚΛΑΣΗΣ Platu 25 
με όνομα "Red Shift" (προηγούμενο 
όνομα "Alta Marea"). Είναι από τα λι-
γότερα χρησιμοποιημένα σκάφη Platu. 
Έχει δύο σετ τριών πανιών (Μαίστρα, 
light και heavy Genoa) πανιών της 
North Sail μεταχειρισμένα, ένα σετ της 
Ullman δύο φορές μόνο χρησιμοποι-
ημένα (έτοιμα για το παγκόσμιο τον 
Σεπτέμβριο του 2015 στον Πειραιά), 
ένα μπαλόνι της North, ένα μπαλόνι 
δύο φορές χρησιμοποιημένο της 
Ullman και ένα jib.

Πληροφορίες  
στο τηλέφωνο: 6976.651228 
Παπαδημητρίου Δημήτρης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ 
"ΟΛΚΙΣ" 

 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6973.03643 
Μ.  ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΕΝΑ 
ΖΕΥΓΟΣ ΒΙΝΤΖΙΡΕΛΛΑ 
"LEWMAR 46"   
ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τιμή: 600 €.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 

6945.542942
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33η Γενική Συνέλευση των Μελών της HELMEPA

Η 33η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΗELMEPΑ 
φιλοξενήθηκε από την εταιρεία μέλος DANAOS SHIPPING στον 
Πειραιά, την 29 Απριλίου 2015.

Η Συνέλευση διεξήχθη υπό τον Πρόεδρο της HELMEPA, Δρα Ι. 
Κούστα και με Γραμματείς την κα Μ. Χριστοπούλου από τη NEDA 
MARITIME AGENCY CO. LTD. και τον κ. Μ. Φραγκιά από την S. 
LIVANOS - HELLAS S.A.

Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Δ. Κ. Μητσάτσος παρουσίασε τα πεπραγ-
μένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2014, τα οποία η Συνέ-
λευση ενέκρινε ομόφωνα. Επίσης ομόφωνα ενέκρινε η Συνέλευση 
την οικονομική κατάσταση που παρουσίασαν οι Ελεγκτές Moore 
Stephens και απάλλαξε το Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε 
διαχειριστική ευθύνη για το 2014. 

Η Συνέλευση ενέκρινε στη συνέχεια τροποποιήσεις στο Καταστατικό 
της Ένωσης με τις οποίες δίνεται δικαίωμα ψήφου και εκπροσώ-
πησης στη Γενική Συνέλευση σε όλες τις πλοιοκτήτριες εταιρείες 
ελληνόκτητων πλοίων ενώ δημιουργείται νέα κατηγορία μελών για 
πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων χωρητικότητας 500 - 5.000 κ.ο.χ. 
με ετήσια εισφορά €500.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσε-
ων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.) κ. Χ. Σημαντώνης, που ήταν παρών, ευχαρίστησε 
την HELMEPA για τη δυνατότητα που δίνει στη ναυτιλία μικρότερων 
αποστάσεων να συμμετάσχει στην εθελοντική πρωτοβουλία για την 
προστασία των θαλασσών και ανέφερε ότι αναμένεται άμεσα να 
εγγραφούν μέλη στην HELMEPA, 15 εταιρείες αλλά και πλοία από 
την Ε.Ε.Ν.Μ.Α. 

Μετά από πρόταση του Επίτιμου Μέλους κ. Σπ. Μαυρίκη και του 
Προέδρου Δρα Ι. Κούστα, η Συνέλευση αποφάσισε τη δημιουργία 
ακόμη μιας νέας κατηγορίας μελών “Partner Members”, η οποία θα 
περιλαμβάνει P&I Clubs, Ναυπηγεία, Νηογνώμονες και άλλους οργα-
νισμούς, η εισφορά των οποίων θα καθορίζεται ετησίως. 

Το λόγο πήρε στη συνέχεια, το Ιδρυτικό Μέλος κ. Γ. Φουστάνος, 
αναφέροντας ότι προτίθεται να αφιερώσει ειδικό κεφάλαιο για την 
ιστορία της HELMEPA στο διαδικτυακό μουσείο για την Ελληνική 
Ναυτιλία “Greek Shipping Miracle”, που έχει δημιουργήσει. 

Ακόμη, τη Συνέλευση χαιρέτισε ο Διευθυντής του εταιρικού μέλους 
Green Award Foundation, Mr. J. Fransen, ο οποίος εξήρε το έργο 
της Ένωσης τονίζοντας τη σημασία της προστασίας των θαλασσών 
για όλους. Ο κ. Ε. Γείτονας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του εταιρικού μέλους Εκπαιδευτήρια Γείτονα, λαμβάνοντας τον λόγο, 
ανέφερε συγκεκριμένα προγράμματα που εκτελούν με μαθητές και 
γονείς και πρότεινε να εντάξουν σ’ αυτά θέματα προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συνεργασία με την HELMEPA. Τέλος, 
σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γ. Τσαβλίρης, Πρόεδρος των 
CYMEPA και INTERMEPA.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη χορηγία του ποσού των 
€200.000 από το εταιρικό μέλος DNV GL προς την HELMEPA για 
την αγορά Προσομοιωτή Γέφυρας, ο οποίος θα εγκατασταθεί στα 
γραφεία της Ένωσης, με στόχο τον εμπλουτισμό των εθελοντικών 
επιμορφωτικών προγραμμάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου 
υπηρεσιών που αυτή παρέχει στα μέλη της.

Αναμνηστική φωτογραφία της 33ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της HELMEPA.
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υποτροφία της HELMEPA στη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά

Marine Litter Watch – Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συλλογής 
δεδομένων για θαλάσσια απορρίμματα από εθελοντές

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – 
HELMEPA προκηρύσσει ετήσια Υποτροφία, ύψους €15.000, 
στη μνήμη του αείμνηστου Σταύρου Νταϊφά, Ιδρυτικού της 
Μέλους, για μεταπτυχιακές σπουδές στη Ναυπηγική-Θαλάσ-
σια Μηχανική και Τεχνολογία, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου 
Master’s) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο εξωτερικό, 
σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κας Ειρήνης Στ. Νταϊφά, 
Ειδικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμ-
βάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού 
Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρω-
μένο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης 
είναι η προσκόμιση:

1) βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής 
σε αυτό,

2) πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την 
πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:

Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS 
Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II 
Γερμανικά:  Mittelstufe III 
Ιταλικά/Ισπανικά: Superiore

3) συστατικών επιστολών δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο 
ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε, 

4) αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014, και

5) για τους άρρενες υποψηφίους, του πιστοποιητικού εκπλήρωσης 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας 
λόγω σπουδών.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι 
την 29 Μαΐου 2015 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 
210 9343088) με την ένδειξη «Υποτροφία Σταύρου Νταϊφά».

Την 23η και 24η Μαρτίου, στέλεχος της HELMEPA συμμετείχε 
σε συνάντηση εργασίας (workshop) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσί-
ας Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EEA), στην 
Κοπεγχάγη, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ειδικοί ερευνητές και εκπρόσωποι πε-
ριβαλλοντικών οργανισμών και της ΕΕΑ που δραστηριοποιούνται 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμά-
των στις Ευρωπαϊκές θάλασσες. Τη συνάντηση απασχόλησε ένα 
σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την ΕΕΑ 
και ειδικούς επιστήμονες, το οποίο επιτρέπει στους εθελοντές 
που παίρνουν μέρος σε καθαρισμούς ακτών να καταγράφουν 
εύκολα, γρήγορα και με σαφήνεια τα απορρίμματα που εντοπί-
ζουν και συλλέγουν χρησιμοποιώντας το «έξυπνο» τηλέφωνο ή 
το tablet τους. 

H ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή καλείται Marine Litter Watch 
(MLW) και είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο για κάθε 
ενδιαφερόμενο χρήστη. Πέρα από την πρακτικότητά του, η αξία 
του MLW έγκειται στη συμβατότητά του με τη μεθοδολογία δειγμα-
τοληψίας που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
παρακολούθηση της ρύπανσης των ακτών με θαλάσσια απορρίμ-
ματα με έναν τυποποιημένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει τη συλλογή 
επιστημονικά αξιοποιήσιμων δεδομένων.

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ρύπανση με 
θαλάσσια απορρίμματα είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που 
λαμβάνονται υπόψη για την παρακολούθηση και βελτίωση της 

περιβαλλοντικής κατάστασης (environmental status) των ακτών 
και παράκτιων νερών των χωρών της ΕE, σύμφωνα με την Οδηγία 
Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Marine Strategy Framework 
Directive, MSFD). 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν 
εμπειρίες από δράσεις εθελοντικού καθαρισμού ακτών και συζή-
τησαν τις δυνατότητες ενσωμάτωσης σε αυτές αλλά και περαιτέρω 
βελτίωσης της χρηστικότητας του MLW. 

Κατέθεσαν επίσης ιδέες για την ευρύτερη δυνατή προσέλκυση 
εθελοντών σε εκστρατείες καθαρισμού ακτών και τις καταλληλότε-
ρες μεθόδους συντονισμού τους, με στόχο όχι μόνο την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση αλλά και την παραγωγή ποιοτικών 
και αξιοποιήσιμων δεδομένων, στα πρότυπα και τη λογική μιας 
«επιστήμης των πολιτών» (citizen science) που προωθείται τα 
τελευταία χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η HELMEPA, που έχει ήδη δοκιμάσει πιλοτικά τη χρήση του MLW σε 
εθελοντικούς καθαρισμούς, έχει σκοπό να αξιοποιήσει την πολυετή 
σχετική εμπειρία της αλλά και το μεγάλο δίκτυο των εθελοντών 
της προκειμένου να συμβάλλει στη διάδοση της χρήσης του MLW, 
αρχής γενομένης από την Ευρωπαϊκή Ημέρα Εθελοντικού Καθαρι-
σμού Ακτών, την οποία συντονίζει και φέτος τον Μάιο, πανελλαδικά. 

Περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch 
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το Ίδρυμα «Μαρία τσάκος» και η HELMEPA 
σε εθελοντικούς καθαρισμούς στα καρδάμυλα της Χίου 

Η HELMEPA υποστήριξε και συμμετείχε στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» - Δι-
εθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, να οργανώσει εθελοντικούς καθαρισμούς στα 
Καρδάμυλα, 25 και 26 Απριλίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καθαρισμού 2015.

Στέλεχος της HELMEPA ενημέρωσε και συντόνισε μαζί με στελέχη του Ιδρύματος τους 
διήμερους καθαρισμούς, στους οποίους συμμετείχαν μαθητές και μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής της Μαθητικής Στέγης Καρδαμύλων «Το Σπίτι της Μαρίας», στελέχη της TSAKOS 
Shipping and Trading (γραφείο της χίου), κάτοικοι των Καρδαμύλων, μέλη του Συλλόγου 
Γυναικών, του Φιλοπρόοδου Ομίλου και του Ναυτικού Ομίλου.

Οι 60 εθελοντές καθάρισαν συνολικά 1,5 χλμ ακτής «από τους Μύλους του Μαυρή ως τα 
Κόκκινα» συλλέγοντας περίπου 230 κιλά απορρίμματα! Πέρα από τα συνηθισμένα αντικεί-
μενα που δεν έχουν θέση στις ακτές μας όπως καλαμάκια, καπάκια, πλαστικά και αλουμινένια 
κουτιά, στα νέα «κοχύλια» των θαλασσών, όπως τα αποκάλεσε με απογοήτευση ένας εθελο-
ντής, βρέθηκαν ξυριστική μηχανή, παπούτσια, καρέκλες, λάστιχα αυτοκινήτων, σκληρός δίσκος 
υπολογιστή, κατεστραμμένες φουσκωτές βάρκες και άγκυρες, πολλά κομμάτια από δίχτυα, 
ένας νεκρός Γλάρος και ένα χέλι.

Οι εθελοντές ανανέωσαν το «ραντεβού» για δράση για τις 9 και 10 Μαΐου. Με χαρά περιμένουμε να 
καλωσορίσουμε στο Πρόγραμμα «Ναυτίλοι της HELMEPA» τους μαθητές της Μαθητικής Στέγης Καρ-
δαμύλων «Το Σπίτι της Μαρίας», αλλά και άλλους νέους και νέες που συμμετείχαν στους καθαρισμούς.
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ανοικτή θάλασσα

Κατεβαίνοντας με τον νοτιά και 
ανεβαίνοντας με τον βοριά
Οι προβλέψεις που όλοι βλέπαμε στους 
μετεωρολογικούς χάρτες λίγες μέρες πριν τον 
φετινό αγώνα της Ύδρας στις 27 Μαρτίου το 
έλεγαν καθαρά να αφήσουμε τα μπαλόνια στην 
αποθήκη, καθώς το “πήγαινε” θα γινόταν με 
νοτιά και το “έλα” με βοριά οπότε οι φλόκοι θα 
αποτελούσαν τα μόνα χρήσιμα πανιά. Βέβαια 
επειδή ποτέ δεν ξέρεις με τον Σαρωνικό και 
τις τόσες στεριές τριγύρω τι θα συναντήσεις 
ακόμα και σε μια σχετική σύντομη διαδρομή 
36 ναυτικών μιλίων από το Φάληρο στην Ύδρα, 
όλοι φορτώσαμε και μπαλόνια και φλόκους και 
ετοιμαστήκαμε για τον αγώνα που παραδοσιακά 
δίνει κάθε χρονιά την “εκκίνηση” της σαιζόν για 
τις περισσότερες ομάδες ανοιχτής θαλάσσης.

Φέτος από τις συμμετοχές (54 σκάφη σε 3 
κατηγορίες ORCi, IRC και CLUB) ήταν επίσης 
φανερό ότι δεν θα υπήρχε η δυσκολία άλλων 

ετών και μια θέση στο μικρό λιμάνι της Ύδρας 
αλλά πάλι καλά που μαζευτήκανε και τόσοι. Λίγο 
το κρύο, λίγο η πιθανή βροχή, λίγο το πισωγύ-
ρισμα κάποιων άμα δεν δουν λιακάδα, περίπου 
40 πληρώματα μαζεύτηκαν κάτω από έναν 
συννεφιασμένο αλλά μαγικό Σαρωνικό για να 
ζεστάνουν για άλλη μια χρονιά τα βίτζια τους!

Από το Φάληρο στην Ύδρα
Στις 4 λοιπόν ακριβώς το απόγευμα της 
Παρασκευής ακούσαμε για πρώτη φορά φέτος 
το 5-4-3-2-1 μπαμ της εκκίνησης και το “όλα 
καλώς” αφού όλα τα σκάφη χωρίς πολλές 
“επιθετικές” διαθέσεις ξεκίνησαν κανονικά 
πίσω από τη γραμμή. Ακολούθησε πορεία 
όρτσα σε σημαδούρα για ένα μίλι και μετά το 
κάθε σκάφος ήταν ελεύθερο να κρατήσει την 
πορεία που ήθελε για την Ύδρα. Εδώ τα πράγ-
ματα είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον από πλευράς 
στρατηγικής. Ο νοτιάς που έδειχναν τα δελτία 

και τα GRIB files για τους πιο τεχνικούς, έδειχνε 
να κρατάει πολύ δυνατός στο νότιο Αιγαίο και 
το Κρητικό πέλαγος αλλά μέσα στον Σαρωνι-
κό ανέβαινε εξασθενισμένος με εντάσεις όχι 
πάνω από 15 μίλια και με διεύθυνση νοτιοα-
νατολική. Πλησιάζοντας όμως το rhumb line 
της πορείας από Φάληρο για τα Τσελεβίνια η 
εξασθένιση ήταν ακόμα πιο έντονη και μάλιστα 
κοντά στις στεριές της Αίγινας, Μεθάνων και 
Πόρου έδειχνε μπέρδεμα με ασθενή πουνέντη 
και πιθανές “τρύπες”. Βέβαια η πορεία κοντά 
στο rhumb line ωφελούσε σαφώς από πλευράς 
απόστασης αλλά και γωνίας ανέμου. 

Με την ομάδα του Dragon τα συζητήσαμε αυτά 
το πρωί στο Μικρολίμανο πριν την εκκίνηση 
αποφασίσαμε να κυνηγήσουμε τον αέρα. 
Δηλαδή να επιλέξουμε την πορεία που θα μας 
έβαζε σε μεγαλύτερες εντάσεις αέρα ασχέτως 
αποστάσεως και να ανοιχτούμε στο πέλαγος. 
Έτσι μετά το καβατζάρισμα της σημαδούρας 
με πρώτο να καβατζάρει το JINETERA και 

Κείμενο και φωτογραφίες: Γεώργιος Ηλιόπουλος

Κείμενο - Φωτογραφίες: Γιώργος Ηλιόπουλος, Navigator, Team Dragon

H ομάδα Dragon με κυβερνήτη και τιμονιέρο τον Νικηφόρο (Ρούλη) Εθνόπουλο έτρεξε στον αγώνα με το Farr 40 
GRE12117 και πλήρωμα τους: Στάθη Τσομπάνογλου - Μαίστρα, Γιώργο Παναγιωτίδη, Ιωάννη Γιαννόπουλο, Σπύρο 
Πουρνάρα και Γιώργο Μπέλεση - Τρίμερς, Αλέξανδρο Τσομπάνογλου - Πίτμαν, Γιάννη Ψωμιάδη - Μάστμαν, Γιάννη 
Βογιατζόγλου - Πλώρη και τον Σωτήρη Τσομπάνογλου στην Τακτική.

αγώνας Ύδρας 2015
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ακολουθούμενο από τα BANA BIOLETTA και 
ARISTOFANI επιλέξαμε να κρατήσουμε το 
δεξήνεμο τακ παρόλο που είδαμε σχεδόν όλα 
τα υπόλοιπα σκάφη να γυρίζουν αριστερήνεμα 
επάνω στην πορεία. Η ένταση σε εκείνο το ση-
μείο ήταν μεγάλη καθώς ένα λάθος στην αρχή 
δεν μαζεύεται εύκολα σε τέτοιον αγώνα αλλά 
μας την έβγαλαν εντελώς ένα μικρό κοπάδι από 
δελφίνια που πλησίασαν και έπαιξαν με την 
πλώρη μας επάνω στο καβατζάρισμα ελάχιστα 
μίλια έξω από το Φάληρο! Να ένα καλό σημάδι 
για τα νερά του Σαρωνικού καθώς τα τελευταία 
χρόνια οι αγαπημένοι μας σύντροφοι στο πέλα-
γος επιλέγουν να κυνηγούν όλο και πιο κοντά 
στις ακτές της Αττικής.

Η ανοιχτή θάλασσα όπως ξέρουμε κρύβει τα 
ρίσκα της και το κομμάτι της στρατηγικής είναι 
εξαιρετικά σημαντικό στην έκβαση του αγώνα 
καθώς σκάφη πολύ καλά στημένα από θέματα 
γκαρνταρόμπας πανιών και πληρώματος 
μπορούν εύκολα να χάσουν από σκάφη που 

επέλεξαν την πορεία στον στίβο με ευνοϊκότερο 
συνδυασμό έντασης και γωνίας ανέμου. Αυτό 
είναι και η μαγεία του αθλήματος. Ο αγώνας 
λοιπόν από εκεί και πέρα εξελίχθηκε σε μια 
παρτίδα πόκερ όπου τα ελάχιστα σκάφη που 
παρέμειναν αρκετά αριστερά από την πορεία 
για να συναντήσουν μεγαλύτερη ένταση στοι-
χημάτιζαν εναντίων των πρώτων σκαφών που 
πήγαν επάνω στην πορεία.

Σύντομα η διασπορά ήταν τέτοια που δύσκολα 
μπορούσαμε να καταλάβουμε καθαρά ποιός 
θα ήταν τελικά ωφελημένος και σιγά σιγά 
πέφτοντας και ο ήλιος μας έκανε πολύ δύσκολο 
να δούμε αν πηγαίναμε καλά η όχι. Η ένταση 
όσο κρατούσαμε το δεξήνεμο τακ πηγαίνοντας 
προς το πέλαγος συνεχώς ανέβαινε μέχρι τα 
20+ μίλια αλλά με δύσκολο κύμα στο ταξίδεμα 
και όταν γυρίζαμε αριστερήνεμοι για να μην 
απομακρυνθούμε και πολύ, έπεφτε κάτω από 
τα δέκα μίλια αλλά το κύμα ήταν πολύ πιο ευνο-
ϊκό. Καθώς ταξιδεύαμε με τη medium τζένοα, 

επιλέξαμε να κρατηθούμε σε αυτόν τον “αερο-
διάδρομο” και έτσι με συνεχόμενα τακ φτάσαμε 
έξω από τα Τσελεβίνια όταν πλέον είχε πέσει 
το σκοτάδι. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήμασταν το 
σκάφος που είχε διανύσει τα περισσότερα 
μίλια αλλά το ενθαρρυντικό ήταν ότι στο στενό 
ήμασταν μόνοι μας και δεν φαινόταν ούτε πίσω 
ούτε μπροστά μας καθαρά κάποιο άλλο σκά-
φος. Εκεί, με μεγάλη μας χαρά, είδαμε τον αέρα 
να κρατιέται σταθερός πάνω από τα 20 μίλια 
που έκανε επιτακτική την πρώτη (και τελευταία) 
αλλαγή από medium σε heavy jib και έδωσε 
στο πλήρωμα μια ευκαιρία να ξεμουδιάσει με το 
γνωστό και βολικό τακ-αλλαγή.

Μετά από ένα αναμενόμενο κόψιμο του αέρα 
στο πέρασμα ανάμεσα στα Τσελιβίνια, ο αέρας 
έδειχνε γεμάτος και δυνατός γαρμπής σταθερά 
πάνω από 20 μίλια ένταση με τις γνωστές 
“καπελωτές” κάτω από τα βουνά της Ύδρας που 
γράψανε μέχρι 30 μίλια σπιλιάδες!. Το πέρα-
σμα απέναντι λοιπόν που πολλές φορές γίνεται 
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σε συνθήκες μπουνάτσας αυτή τη φορά έγινε 
πολύ γρήγορα πλησιάζοντας δεξήνεμοι την 
Ύδρα και με ένα τακ το DRAGON πέρασε αρι-
στερήνεμο τη γραμμή τερματισμού παίρνοντας 
την κανονιά του αγώνα στις 22.45 μετά από 6 
ώρες και 45 λεπτά κούρσας. Δεύτερο σκάφος 
στον τερματισμό το JINETERA στις 23.16 (7 
ώρες και 16 λεπτά) με τρίτο το BANA ΒΙΟ-
ΛΕΤΤΑ 4 στις 23.27 (7 ώρες και 27 λεπτά). 
Μέχρι τις 1 το βράδυ ο αέρας κράτησε σταθε-
ρός και έβαλε όλα τα σκάφη στην Ύδρα. Στους 
διορθωμένους χρόνους στον στόλο του ORCi 
την πρωτιά πήρε το SEREΝDIPITY, στον στόλο 
IRC το JINETERA και στα CLUB το HERMES.

Η επιστροφή στο Φάληρο
Ξημερώματα Κυριακής στο λιμάνι της Ύδρας το 
τοπίο ήταν μουντό. Μια σιγανή ψιχάλα έπεφτε 
αλλά ο ουρανός δεν έδειχνε τόσο μαύρος ώστε 
να προμηνύει δυνατή καταιγίδα. Στα πρωινάδικα 
δεν επικρατούσε ο χαμός άλλων ετών για μια... 
ομελέτα και ο αριθμός των ...μουλαριών που πε-
ρίμεναν στωικά το καταμαράν με τους τουρίστες 
ήταν συγκρίσιμος με αυτόν των ανθρώπων! 

Τα πληρώματα μαζεύτηκαν σιγά-σιγά, και χωρίς 
πολλά από τα συνήθη παρατράγουδα με τις 
μπλεγμένες καδένες, μιας και δεν ήταν αρκετές 
και αυτές, έλυσαν οι ομάδες για τη γραμμή εκκί-
νησης. Ο βοριάς ήταν απλωμένος σε όλο τον δί-
αυλο μέχρι τα Τσελεβίνια και έδειχνε ότι κρατάει 

και από την έξω μεριά παρόλο που το χτεσινό 
δελτίο δεν ήταν τόσο αισιόδοξο και έδειχνε 
μπουνάτσα το πρωί. Μετά την εκκίνηση, τα 
περισσότερα σκάφη επέλεξαν να διανύσουν τα 
πρώτα 6 μίλια μέχρι το πέρασμα ταξιδεύοντας 
δεξήνεμα, επιλογή που έδειξε σωστή καθώς η 
γωνία του ανέμου ήταν τέτοια που έδινε πολύ 
καλύτερο VMG. Εμείς στο Dragon επιλέξαμε το 
αριστερήνεμο αλλά όταν καταλάβαμε το λάθος 
ήταν πια αργά για να το διορθώσουμε. Έτσι οι 
επιλογές ήταν οι εξής: ή να γυρίσουμε δεξήνε-
μοι προς την Πελοπόννησο και να περάσουμε 
το στενό περίπου δέκατο σκάφος, πολύ πίσω 

από τους ανταγωνιστές μας, ή να κρατήσουμε 
την πορεία και να πάρουμε την “εξωτερική” 
αφήνοντας και τα δυο νησάκια αριστερά και 
ποντάροντας ότι η γωνία και η ένταση του 
φρέσκου βοριά θα μας δώσουν πίσω ότι είχαμε 
ήδη χάσει. Τελικά επιλέξαμε την “εξωτερική”. 
Τα γρήγορα σκάφη του στόλου (JINETERA, 
ERYTOS 2 - COSMOTE, BANA ΒΙΟΛΕΤΤΑ, 
ARISTOFANI, iSAIL) πέρασαν με τη “σωστή” 
σειρά το στενό και πλέον για όλα τα πληρώματα 
ήταν μια ευθεία γραμμή 30 ναυτικών μιλίων με 
πορεία τις 10 μοίρες μέχρι τον τερματισμό.

Το ψιλόβροχο, που όσο τα σκάφη ήταν κοντά 

ανοικτή θάλασσα
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στην Ύδρα, μια ερχόταν μια έφευγε, σταμάτησε 
μετά το μεσημέρι εντελώς και ένας χλιαρός 
ήλιος ζέστανε τον Σαρωνικό. Τα πληρώματα 
χωρίς πολύ δουλειά καθώς οι συνθήκες ήταν 
σταθερές για medium φλόκους συνέχισαν όρ-
τσα και μονομπρατσάδα αφήνοντας διαδοχικά 
αριστερά τους τον Πόρο, τα Μέθανα και την 
Αίγινα χωρίς κάτι απρόβλεπτο. 

Από εκεί και μετά και μέχρι τον τερματισμό, 
η μπουκαδούρα που δεν ήρθε ποτέ καθαρή 
πάλεψε με έναν ψεύτικο πουνέντη σε σημείο 
που όσοι είχαν πλησιάσει αρκετά στην Αίγινα 
άρχισαν να ανεβαίνουν τόσο ψηλά που ο 
τερματισμός έξω από το Μικρολίμανο για τα 
τελευταία 2-3 μίλια έγινε με μπαλόνια που 
ανεβοκατέβαιναν ανάλογα τα γυρίσματα του 
αέρα. Πρώτο στη γραμμή τερματισμού αυτή τη 
φορά το JINETERA από τον στόλο των IRC 
με κυβερνήτη τον Θάνο Ανδρόνικο τερμάτι-
σε στις 15:32 μετά από 5 ώρες και 2 λεπτά 
αγώνα με δεύτερο, 9 λεπτά μετά, σε πολύ καλό 
χρόνο το ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 4 του Γιώργου 
Συκάρη στις 15:41 και τρίτο το ΕΡΥΤΟΣ 
2 - COSMOTE με κυβερνήτες τους Σταύρο 
Τσάβαλο και Κώστα Μάνθο στις 15:57 μετά 
από 5 ώρες και 27 λεπτά αγώνα.

Τελικά αποτελέσματα στο σύνολο του αγώνα 
για τον στόλο των ORCi: 

1. SERENDIPITY του Παναγιώτη χατζηκυρια-
κάκη με τον Πάνο Δούρο στο τιμόνι (2 πρώτες 

θέσεις!) 2. ARISTOFANI του Νίκου Σινούρη με 
τον Σίμο Καμπουρίδη στο τιμόνι και πλήρωμα 
από την ομάδα του TP52 Bullet (σταθερή απόδο-
ση μέσα στην τριάδα) 3. ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 4. 

Για τον στόλο των IRC: 

1. JINETERA (2 πρωτιές!) 2. APIDALOS 
NAFS 3. iSAIL 

και για τον στόλο των CLUB: 

1. HERMES 2. ALTER EGO και 3. MELTEΜΙ 
του Γιώργου Μπαλάφα και έμπειρο πλήρωμα 
από τη Θεσσαλονίκη. Άξια αναφοράς και τα 
δύο σκάφη από τη Βόρεια Ελλάδα, CALYPSO 
και AEGLI που εκπροσώπησαν τον Ναυτικό 
Όμιλο Καβάλας και πέτυχαν 8η και 9η θέση 
αντίστοιχα στα CLUB.

Ο φετινός αγώνας την Ύδρας χαρακτηρίστηκε 
από τα επαναλαμβανόμενα όρτσα τόσο στο πή-
γαινε όσο και στο έλα και από τις μετρίων εντά-
σεων, αλλά εξαιρετικές για ιστιοπλοΐα ανοιχτής 
θαλάσσης, συνθήκες αέρα. Ήταν ένα πολύ καλό 
ξεκίνημα της σεζόν για τους μουδιασμένους από 
τον χειμώνα ιστιοπλόους και παρά τον μικρό 
αγωνιστικό στόλο, είχε αρκετό ανταγωνισμό για 
τις πολυπόθητες τρεις πρώτες θέσεις σε κάθε 
κατηγορία. Πάνω απ’ όλα όμως πρόσφερε για 
άλλη μια χρονιά ικανοποίηση και πλατιά χαμόγε-
λα σε όλους όσοι τα κατάφεραν και έτρεξαν! 
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ανοικτή θάλασσα

Το ιστιοπλοϊκό Πρωτάθλημα του 
Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλόων 
Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου για το 
2015 ξεκίνησε. Ο πρώτος αγώνας 
του πρωταθλήματος πραγματοποι-
ήθηκε το Σαββατοκύριακο 25-26 
Απριλίου και σε αυτόν έλαβαν 
μέρος 12 σκάφη και περίπου 80 
ιστιοπλόοι. 
Ήταν ο καθιερωμένος αγώνας «ΤΟ ΤΑΜΑ» με 
προορισμό τον Πανορμίτη της Σύμης και στα 
πλαίσια του έγινε και ο αγιασμός σκαφών 
και πληρωμάτων μπροστά στην ιερά μονή 
του Πανορμίτη.

Η 1η ιστιοδρομία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
25 Απριλίου. Τα σκάφη συγκεντρώθηκαν στην 
περιοχή Κάτω Πέτρες – Ρόδου στις 10:00π.μ. Ο 
άνεμος ήταν νοτιοανατολικός και έπνεε με έντα-
ση 8-12 κόμβους. Τα σκάφη μετά την εκκίνηση 
άνοιξαν τα μπαλόνια τους και κινήθηκαν στα 
πρύμα με μικρή διασπορά, βάζοντας πορεία προς 
τη Νήσο Σεσκλί, νότια της Σύμης. Η ένταση του 
ανέμου κράτησε και γρήγορα τα σκάφη έφτασαν 
κοντά στο Σεσκλί. Εκεί όλοι επέλεξαν να περά-
σουν νότια της νησίδας και στη συνέχεια κατευ-
θύνθηκαν βόρεια, περνώντας το ακρωτήρι Πάτος 
έξω από τον όρμο του Πανορμίτη. Τα σκάφη 

κατέβασαν τα μπαλόνια 
τους και τερμάτισαν στα 
όρτσα νωρίς το μεσημέρι 
αντικρίζοντας τη μονή 
του Πανορμίτη. Μέχρι τις 
2:30 το μεσημέρι είχαν 
τερματίσει όλα τα σκάφη, 
τα οποία ελλιμενίστηκαν 
στην προβλήτα της μονής.

Πρώτο στην κατάταξη της 
1ης ιστιοδρομίας ήταν 
το σκάφος ESTELLA με 
κυβερνήτη τον Σωτήρη 
Κατσαρά, δεύτερο το 
ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερ-
νήτη τον Νίκο Κουμνάκη 
και τρίτο το TUCACU με 
κυβερνήτη τον Κυριάκο 
Κλαδογένη.

Την επόμενη μέρα το πρωί, μετά το πέρας του 
εκκλησιασμού έγινε ο αγιασμός των σκαφών στην 
προβλήτα του Πανορμίτη στην οποία ήταν παρόντα 
όλα τα πληρώματα των σκαφών του αγώνα. Στον 
αγιασμό ήταν επίσης παρών και ο Λιμενάρχης 
Σύμης, ο οποίος μετά τον αγιασμό αντάλλαξε εθι-
μοτυπικά αναμνηστικές πλακέτες με τον Πρόεδρο 
του ΑΣΙΑΘΡ Σταμάτη Σταύρα, ο οποίος και τον 
ευχαρίστησε για τη βοήθεια και την αρωγή που 
δείχνει το Λιμεναρχείο Σύμης και το προσωπικό 
του σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου.

Στη συνέχεια τα σκάφη αναχώρησαν και έξω 
από τον κόλπο του Πανορμίτη, δόθηκε στις 
12:00 το μεσημέρι η εκκίνηση της 2ης ιστιο-
δρομίας. Ο άνεμος εξακολουθούσε και ήταν 
νοτιοανατολικός δυνατής έντασης που έφτανε 
και του 15-17 κόμβους, αλλά όσο τα σκάφη 
πλησίαζαν τη Ρόδο, η έντασή του μειωνόταν. 

Πρώτο σκάφος της ιστιοδρομίας αναδείχθηκε το 
ESTELLA με κυβερνήτη τον Σωτήρη Κατσαρά, 
δεύτερο ήταν το BLUE SHARK με κυβερνήτη 
τον Μανώλη Σπυρίδη και τρίτο ήταν το ΜΟΥΣ-
ΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη.

Με τις δυο ιστιοδρομίες του 
αγώνα ΤΟ ΤΑΜΑ, ξεκίνησε 
δυναμικά το πρωτάθλημα 2015 
του ΑΣΙΑΘΡ, το οποίο αποτε-
λείται από άλλους 6 αγώνες και 
συνολικά 18 ακόμη ιστιοδρομίες. 
Τα αποτελέσματα του αγώνα και 
το πρόγραμμα του πρωταθλήμα-
τος 2015 έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου – www.
asiathr.gr. Επόμενος αγώνας του 
ΑΣΙΑΘΡ είναι ο αγώνας «ΣΥΜΗ 
2015» το Σαββατοκύριακο 16-
17 Μαΐου.

Κείμενο και φωτογραφίες: Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου

το τάμα 2015
ΞέκιΝηΣέ το ιΣτιοΠλοικο ΠΡΩταΘληΜα 2015 του αΣιαΘΡ 
Μέ τοΝ αΓΩΝα «το ταΜα 2015»
Στα πλαίσια του αγώνα έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός σκαφών & 
πληρωμάτων στον Πανορμίτη
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διεθνή Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Barcelona World Race / Giles Martin-Raget, Jorge Andreu & Mireia Perello

Ο αγώνας Barcelona World Race 
με τους τολμηρούς ιστιοπλόους να 
αγωνίζονται σε ζευγάρια σε κάθε 
σκάφος, περιπλέοντας τον κόσμο, 
ολοκληρώθηκε πλέον, αφήνο-
ντας πίσω του πολλά διδάγματα 
και προχωρώντας το άθλημά μας 
αρκετά βήματα παρακάτω. 

Οι παράτολμοι ιστιοπλόοι αυτή τη φορά απέ-
δειξαν ότι η τεχνολογία στην υπηρεσία τους 
αλλά και η ενδελεχής προετοιμασία, τους 
οδήγησαν όχι μόνο σε νέα ρεκόρ, αλλά και 
σε ελάχιστες απώλειες και αστοχίες υλικών. 

Ο αγώνας που αποτελεί τη συνέχεια των 
«σόλο» αγώνων γύρω από τον κόσμο που 
γίνονταν παλαιότερα, έφερε τα πληρώματα 
πίσω στο λιμάνι με ασφάλεια, ενώ δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πρώτα χρόνια 
θρηνούσαμε θύματα ή είχαμε επιχειρήσεις 
διάσωσης στη μέση των ωκεανών. 

Στα τέλη Φεβρουαρίου οι ιστιοπλόοι μάχο-
νταν στις σκληρές συνθήκες των ωκεανών, 
με τα πρώτα σκάφη να έχουν μπει στον 
Ατλαντικό, ενώ τα υπόλοιπα να δοκιμάζονται 
ακομα στα αφιλόξενα νερά του Νότιου Παγω-
μένου Ωκεανού.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Guillermo Altadill 
και ο José Muñoz πέρασαν το Ακρωτήριο 
χορν όντας στη δεύτερη θέση, μετά από 

58 ημέρες και 14 ώρες από την εκκίνηση 
του αγώνα στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Στο 
περίφημο ακρωτήριο τους περίμεναν άνεμοι 
έντασης 40 κόμβων. Στην τρίτη θέση οι Ισπα-
νοί Anna Corbella και Gerard Marín πέρασαν 
το ακρωτήριο 10 ώρες αργότερα.

Την 1η Μαρτίου το Cheminées Poujoulat 
άρχισε να επιταχύνει πάλι φτάνοντας τους 20 
κόμβους με τον άνεμο να είναι 35 κόμβοι από 
δυτικές διευθύνσεις. Η διαφορά του από το 
δεύτερο σκάφος μεγάλωσε κατά 129 ναυτικά 
μίλια ακόμα.

Στις 2 Μαρτίου το Cheminées Poujoulat 
βγήκε από τα λεγόμενα Roaring 40s στον 
νότιο Ατλαντικό, συνεχίζοντας να ταξιδεύει με 
σταθερούς δυνατούς ανέμους. Την επόμενη 

Barcelona 
World Race
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ημέρα το σκάφος έφτανε στον Ισημερινό, 
ταξιδεύοντας σε ανοικτή πλεύση. Οι συθήκες 
σταδιακά άλλαζαν.

Στις 4 Μαρτίου, το Neutrogena βρισκόταν σε 
ασθενείς ανέμους, νότια της Ουρουγουάης, 
ταξιδεύοντας με μόλις 3 κόμβους έναντι των 
αντιπάλων τους που ταξίδευαν με σχεδόν 
20. Την επόμενη ημέρα, τρία σκάφη βρίσκο-
νταν στον Ατλαντικό και τα τρία ταξίδευαν με 
μέτριες ταχύτητες.

Στις 7 Μαρτίου, τα σκάφη We Are Water 
και One Planet, One Ocean & Pharmaton 
περνούσαν το Ακρωτήριο χορν ταξιδεύοντας 
με καλές ταχύτητες. Την επόμενη ημέρα το 
βράδυ, οι επικεφαλής του αγώνα Bernard 
Stamm και Jean Le Cam έφταναν στη ζώνη 

των νηνεμιών.

Στις 10 Μαρτίου ο Jörg Riechers και ο 
Sébastien Audigane πέρασαν έκτοι το Ακρω-
τήριο χορν με ανέμους 40 κόμβων, ενώ την 
ίδια στιγμή το Renault Captur είχε ανέμους ως 
και 50 κόμβους κοντά στα νησιά Φώκλαντ, 
σημαντική μείωση από τους 70 κόμβους ανέ-
μου που συνάντησαν στο Ακρωτήριο χορν. 

Στις 12 Μαρτίου το We Are Water και το One 
Planet, One Ocean & Pharmaton, μετά από 
τόσες ημέρες αγώνα, απείχαν μόλις 3 ναυτικά 
μίλια μεταξύ τους, ακολουθώντας διαφορε-
τικές τακτικές. Το Spirit of Hungary πλησίαζε 
το Ακρωτήριο χορν, ενώ το Cheminées 
Poujoulat ταξίδευε πλέον στο βόρειο ημι-
σφαίριο οδεύοντας προς το Γιβραλτάρ.
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Στις 14 Μαρτίου το Neutrogena μπήκε στη 
ζώνη των νηνεμιών, τα Doldrums. Μέχρι εκεί-
νη τη στιγμή, η απόσταση από το Cheminées 
Poujoulat που πάλευε με τις νηνεμίες, είχε μει-
ωθεί από τα 1521 στα 851 ναυτικά μίλια. Το 
ίδιο βράδυ, το σκάφος διέσχισε τον Ισημερινό.

Στις 16 Μαρτίου το Spirit of Hungary 
πέρναγε τελευταίο το Ακρωτήριο χορν, ενώ 
το Cheminées Poujoulat απείχε πια λιγότερο 
από 2000 ναυτικά μίλια από τον τερματισμό. 
Τα επόμενα 24ωρα όλα τα σκάφη ταξίδευ-
αν με καλές ταχύτητες και σταθερές ήπιες 
συνθήκες, χωρίς απρόοπτα. Το Cheminées 
Poujoulat ωστόσο πλησιάζοντας το υψηλό 
των Αζορών είχε ξαναβρεθεί σε ασθενείς 
ανέμους, παρακολουθώντας το Neutrogena 
και το GAES Centros Auditivos να ταξιδεύ-
ουν γρηγορότερα και να μειώνουν τη διαφο-
ρά. χρειάστηκαν 4 ημέρες για να ξαναβρε-
θεί το σκάφος σε καλές συνθήκες πλεύσης 
και να πετύχει ταχύτητες 17 κόμβων. Η 
απόσταση από το Γιβραλτάρ ήταν 600 ν.μ. 
Μετά από 81 ημέρες ταξιδιού, το Cheminées 
Poujoulat άφησε τον Ατλαντικό και εισήλθε 
στη Μεσόγειο, έχοντας πια μόλις 500 ν.μ. 
μέχρι τον τερματισμό. Στο μεταξύ, το One 
Planet One Ocean & Pharmaton περνούσε 
τον Ισημερινό τέταρτο στη σειρά.

Στις 25 Μαρτίου το Cheminées Poujoulat 
ταξίδευε όρτσα με ανέμους 25 κόμβων τα 
τελευταία μίλια του αγώνα.

Τελικά, το Cheminées Poujoulat κατάφε-
ρε να τερματίσει πρώτο στις 26 Μαρτίου, 
κερδίζοντας το Barcelona World Race 
2014-2015. Το δεύτερο σκάφος, το 

Neutrogena, του Guillermo Altadill και 
του José Munos, απείχε ακόμα 300 ν.μ. από 
το Γιβραλτάρ, ταξιδεύοντας γρήγορα. 

Στις 30 Μαρτίου τη νύχτα, το δίδυμο 
Guillermo Altadill και Jose Muñoz πέρασαν 
τη γραμμή τερματισμού, δεύτερο σκάφος.

Την επόμενη ημέρα, οι Anna Corbella 
και Gerard Marín με το GAES Centros 
Auditivos τερμάτισαν στην τρίτη θέση, μετά 
από 91 ημέρες, 5 ώρες, 9 λεπτά και 28 δευ-
τερόλεπτα ακριβώς. Η μέση ωριαία ταχύτητα 
του σκάφους ήταν 10.65 κόμβοι.

Οι Aleix Gelabert και Didac Costa πέρασαν 

τη γραμμή τερματισμού στις 21.12 ώρα UTC 
την Τετάρτη 8 Απριλίου. Οι δύο ιστιοπλόοι 
που κατάγονται και διαμένουν στη Βαρκε-
λώνη τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και ήταν 
πολύ ικανοποιημένοι, αφού αυτή ήταν η πρώ-
τη φορά που έκαναν τον γύρο του κόσμου 
χωρίς στάσεις, σε 98 ημέρες, 9 ώρες, 12 
πρώτα λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. 

Επόμενο σκάφος στη γραμμή τερματισμού 
ήταν το We Are Water. Μετά τη μονομαχία 
με το One Planet One Ocean & Pharmaton 
που κράτησε σχεδόν 23,000 ναυτικά μίλια 
τελικά το We Are Water τερμάτισε πέμπτο με 

διεθνή
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την πενιχρή διαφορά των 17 ωρών, 54 λεπτών και 19 δευτερολέπτων.

Τα τελευταία μίλια στη Μεσόγειο ήταν αρκετά αγχωτικά για τον Jorg 
Riechers και τον Sébastien Audigane με το Renault Captur, καθώς 
έβλεπαν πλέον την έκτη θέση να τους περιμένει, αλλά ταξίδευαν με 
κατεστραμένο τιμόνι που δεν τους επέτρεπε να αναπτύξουν ικανοποιη-
τικές ταχύτητες ή να ταξιδεύουν τουλάχιστον με ασφάλεια.

Ακόμα χειρότερα ήταν για το Spirit of Hungary, του Nandor Fa και του 
Conrad Colman που πήγαινε για την έβδομη θέση, καθώς τα τελευταία 
1600 μίλια του αγώνα το σκάφος ταξίδευε με την καρίνα του να κρέμεται 
ουσιαστικά από μία κλωστή, κινδυνεύοντας να σπάσει ανά πάσα στιγμή 
και να χαθούν όλα. Ευτυχώς η τύχη στάθηκε στο πλευρό των ιστιοπλόων 
που με τη συντηρητική τους τακτική συνέχισαν χωρίς απρόοπτα.

Την αυλαία του αγώνα λοιπόν έκλεισαν ο Nandor Fa από την Ουγ-
γαρία και ο Conrad Colman από τη Νέα Ζηλανδία, περνώντας τη 
γραμμή τερματισμού τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 22:59:40 ώρα UTC.
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Το διάστημα 5-8/4 (Κυριακή των Βαΐων - 
Μ.Τετάρτη) διεξήχθη στον Ναυτικό Όμιλο 
Θεσσαλονίκης το Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα της κατηγορίας Laser Rdl Εφήβων και 
Ανδρών για την χρονιά 2015.

Ο αγώνας ήταν ταυτόχρονα και το ‘Κύπελλο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου’ για την κατηγορία 
Laser RDL κοριτσιών.

Τα σκάφη ξεκινούσαν με διαφορετικές εκκινή-
σεις (αγόρια-κορίτσια).

Οι συμμετοχές στα αγόρια ήταν 60 σκάφη ενώ 
στα κορίτσια μόλις 8.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εννέα ιστιο-
δρομίες. Τρείς ιστιοδρομίες κάθε αγωνιστική 
ημέρα, καθώς η Κυριακή περιελάμβανε μόνο 
τις αφίξεις των αθλητών, τις δηλώσεις συμμε-
τοχών και το σφράγισμα των πανιών. 

Από την τελική βαθμολογία εξαιρέθηκε η 
χειρότερη ιστιοδρομία του κάθε αθλητή.

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ήταν 
βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι μέτριας έντασης, 
πλην της τελευταίας κούρσας της πρώτης ημέ-
ρας που η ένταση έφτασε μέχρι και τα 25 μίλια. 

Αυτό που δυσκόλεψε τους ιστιοπλόους ήταν 
δύο πράγματα: το γεγονός πως η περιοδικό-
τητα των αλλαγών όχι μόνο δεν ήταν σταθερή 
χρονικά, αλλά ήταν και μεγάλη σε διεύθυνση 
κάθε φορά που άλλαζε, και το γεγονός πως ο 
αέρας δεν ήταν στρωτός και ιδίας έντασης σε 
όλο τον στίβο.

H απονομή των επάθλων πραγματοποιήθηκε 
τη Μ.Τετάρτη στις 18.00 στις εγκαταστάσεις 
του Ν.Ο.Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

LASER RDL EΦΗΒΩΝ 
1) Παπαδόπουλος Γιώργος – Ν.Ο.Κ 
2) Κυρπόγλου Παντελής – Ν.Ο.Β 
3) Τσαραμύρσης Θεόδωρος – Ν.Ο.Ε.Θ

LASER RDL ΑΝΔΡΩΝ 
1) Κάτσικας Νικόλαος – Ν.Α.Ο.Κ.Θ 
2) Κατηγιαννάκης Κωνσταντίνος – Ν.Α.Ο.Κ.Θ 
3) Φλωρεντίν Φίλιππος – Ι.Ο.ΠΟΡ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ LASER RDL 
ΑΝΔΡΩΝ 
1) Παπαδόπουλος Γιώργος – Ν.Ο.Κ 
2) Κυρπόγλου Παντελής – Ν.Ο.Β 
3) Κάτσικας Νικόλαος – Ν.Α.Ο.Κ.Θ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ LASER RDL 
ΕΦΗΒΩΝ 
1) Παπαδόπουλος Γιώργος – Ν.Ο.Κ 
2) Κυρπόγλου Παντελής – Ν.Ο.Β 
3) Τσαραμύρσης Θεόδωρος – Ν.Ο.Ε.Θ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ LASER RDL 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1) Σαρίδου Νίκη – Ν.Ο.Θ 
2) Φωτακάκη Κωνσταντίνα – Ν.Ο.Θ 
3) Μελανίτη Μαρίλια – Ν.Ο.Ε.Θ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ LASER RDL 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1) Φωτακάκη Κωνσταντίνα – Ν.Ο.Θ  
(βραβεύτηκε μόνο η 1η)

αγώνες τριγώνου Κείμενο και φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτης 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα LASER RDL
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Απόλυτα επι-
τυχημένη ήταν 
η παρουσία 
του Ιστιοπλο-
ϊκού Ομίλου 
Πατρών στο 
Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα 
ΝΔ Ελλάδας 
και Ιονίων Νή-
σων Optimist 

και Laser 4,7 2015, που διεξήχθη από 21 
έως 25 Μαρτίου, στην Καλαμάτα. Από τις 
συμμετοχές, εκείνη του Ι.Ο.Πατρών ήταν η 
πολυπληθέστερη, με 14 αθλητές.

Οι αθλητές μας κατέκτησαν 4 κύπελλα 
και προκρίσεις στους αγώνες πρόκρισης 
στην Εθνική Ομάδα και στα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα, αναδεικνύοντας την πολύ 
καλή δουλειά των Θεόδωρου Καλογερή και 
Γιάννη Πουλκουρτζή. 

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία laser 4,7 
κατακτήσαμε 2 κύπελλα (2ο Γενική και 2ο 
Αγόρια) με τον Βασίλη Καρπούζα, που 
παίρνει και την πρόκριση για τον αγώνα 
πρόκρισης Εθνικών Ομάδων! Στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα, εκτός από τον Βασίλη 
Καρπούζα παίρνει πρόκριση και ο Αχιλλέας 

Αργυρίου που κατέκτησε την 8η θέση στα 
Αγόρια. Την 22η θέση κατέκτησε ο νεοφώ-
τιστος στην κατηγορία Βασίλης Χάχαλης. 
Στην κατηγορία optimist ο Όμιλός μας είχε 
τη χαρά να κατακτήσει 2 κύπελλα με τον 
Βαγγέλη Κοτσάκο, 3η θέση Αγοριών και 
τον Νικόλα Γεωργόπουλο, 3η θέση Junior. 
Πρόκριση για τον αγώνα πρόκρισης Εθνικών 
Ομάδων και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
παίρνουν οι Βαγγέλης Κοτσάκος και Γιάν-
νης Σιώκος, που κατέκτησε την 5η θέση 
στα Αγόρια. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 
επίσης, παίρνουν πρόκριση οι Αριστοτέλης 
Κουλουμπής- Καλογερόπουλος, κατακτώ-
ντας την 11η θέση, Λάμπρος Γεωργόπου-
λος, 18η θέση, Νικόλας Γεωργόπουλος, 
19η θέση και η αθλήτριά μας Θεοδώρα 
Θεοδώρου, που στο πρώτο της Περιφερει-
ακό, κατέκτησε την 14η θέση στα κορίτσια!!! 
Στην κατηγορία κοριτσιών, και αυτές στον 
πρώτο τους αγώνα, οι Νικολίνα Καλογερή 
και Αθανασία Σιώκου κατέκτησαν την 21η 
και 24η θέση στα κορίτσια. Ο Αναστάσης 
Μαρκεζίνης κατέκτησε την 26η θέση, ενώ 
οι 9χρονοι μικροί αθλητές μας Μάριος 
Γεωργόπουλος και Ιάσονας Ανδριόπου-
λος κατέκτησαν στην κατηγορία Junior την 
8η και 10η θέση αντίστοιχα, γεμίζοντάς μας 

ελπίδες για το μέλλον!!! 

Οι διοργανωτές όμιλοι, Ν.Α.Σ.Καλαμάτας 
«ΑΙΟΛΟΣ» και Ν.Ο. Καλαμάτας «Ο ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ» διακρίθηκαν για την πολύ καλή 
φιλοξενία που παρείχαν στους συμμετέ-
χοντες και αξίζουν συγχαρητήρια για την 
άψογη διοργάνωση, μία από τις καλύτερες 
που έχουν πραγματοποιηθεί, ακόμα και σε 
συμμετοχές (95 optimist, 35 laser). Επίσης, 
να συγχαρούμε και να ευχηθούμε επιτυχίες 
και καλή δύναμη για τη συνέχεια των αθλη-
τικών τους υποχρεώσεων σε όλους τους 
αθλητές μας και τους προπονητές μας!!!

Περιφερειακό Πρωτάθλημα ΝΔ έλλάδας & ιονίων Νήσων
Optimist και Laser 4,7

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση 
του πανελληνίου πρωταθλήματος σκαφών 
κλάσης J24 που διοργάνωσε ο Ναυτικός 
Όμιλος Ελλάδος από την Παρασκευή 17 έως 
και την Κυριακή 19 Απριλίου. 

Ετρεξαν 13 Σκάφη

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1. ΕΥΝΙΚΗ - ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ - 8 βαθμοί

2. ΕΥΝΙΚΗ - ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ - 18 βαθμοί

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -  
 ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - 27 βαθμοί

4. JMANIA - ΚΑΙΤΑΤΖΙΔΟΥ - 38 βαθμοί

5. ΚΙΚΑ - ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ - 

α' ΦαΣη ΠαΝέλληΝιου ΠΡΩταΘληΜατοΣ J24

 
Φωτογραφίες: Emy Papa
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αγώνες τριγώνου Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 

Διακρίσεις και προετοιμασίες
Η αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες διορ-
γανώσεις της χρονιάς έχει αρχίσει και οι ιστιο-
πλόοι μας χρησιμοποιούν τους διεθνείς αγώνες 
προκειμένου να δοκιμάσουν τα νέα τους υλικά 
αλλά και να τεστάρουν τις δυνάμεις τους. Η 
αρχή έγινε στο «κύπελλο πριγκίπισσα Σο-
φία», στη Μαγιόρκα και ακολούθησε ο αγώνες 
του Ιέρ που συμπεριλαμβάνονται στο καλεντάρι 
του παγκοσμίου κυπέλλου της ISAF. Μάλιστα, 
στον δεύτερο αγώνα η ελληνική σημαία ανέ-
βηκε και στον ιστό των διακριθέντων καθώς ο 
Βύρων Κοκκαλάνης ήρθε 3ος στα RSX.

Στον θαλάσσιο στίβο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα 
την ελληνική σημαία έφεραν 14 σκάφη. Την 
καλύτερη θέση έφεραν οι Παναγιώτης Μάντης 
και Παύλος Καγιαλής που τερμάτισαν 9οι στα 
470. Από τη διοργάνωση απουσίασε ο Βύρων 
Κοκκαλάνης, ο οποίος προτίμησε να συνεχίσει 
την προετοιμασία του στην Κύπρο και να αγωνι-
στεί κατευθείαν στο Ιέρ (Γαλλία). 

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, παρόλο που 
έχει υποβαθμιστεί και αποτελεί προκριματικό 
του Ιέρ. Κάναμε κάποια δοκιμαστικά σε υλι-
κά, εν όψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος 
και των άλλων διοργανώσεων. Είμαστε ευ-
χαριστημένοι από τις δοκιμές. Ετοιμαζόμαστε 
τώρα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα 
διεξαχθεί στα τέλη του Ιουνίου στη Δανία», 
μας είπε ο Παναγιώτης Μάντης.

Στις δυσκολίες του αγώνα της Ισπανίας στάθηκε 
και ο Γιάννης Μιτάκης που τερμάτισε στην 
19η θέση των Φινν. «Μπορώ να πω ότι ήταν 
ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρωτάθλημα. Όλος 
ο στόλος, και τα 74 σκάφη, τρέχαμε μαζί. 
Ο καιρός ήταν απρόβλεπτος, η Επιτροπή 
έκανε πολλά λάθη και όλοι είχαν παράπονα. 
Για εμένα αποτέλεσε τον πρώτο αγώνα της 
χρονιάς και ήθελα χρόνο για να βρω τον 
εαυτό μου. Είχα αρκετό καιρό να τρέξω σε 
τέτοιο επίπεδο. Εδώ κάνω προπόνηση μόνος 

μου και είναι δύσκολο να βρεθείς ξαφνικά 
σε έναν τόσο μεγάλο στόλο και να ανταγω-
νιστείς αθλητές που διαθέτουν τη δυνατό-
τητα να αγωνίζονται πιο συχνά σε αυτές τις 
συνθήκες». 

Οι θέσεις των άλλων ιστιοπλόων μας στη 
διοργάνωση της Μαγιόρκας: 

470 ανδρών (79 σκάφη, 11 κούρσες): Π. Κα-
μπουρίδης - Ε.Παπαδόπουλος 21οι, Β. Παπου-
τσόγλου - Ι. Ορφανός 49οι. 470 γυναικών (62 
σκάφη, 10 ιστιοδρομίες) Δ. Παγίδα - Σ. Παπαδο-
πούλου 37ες , Μ. Μπόζη - Ρ. Κλωναρίδου 41ες. 

Φινν (74 σκάφη, 10 κούρσες): Α. Αθανασίου 65ος. 

Λέιζερ Στάνταρντ (164 σκάφη, 10 κούρσες): 
Α. Μπουγιούρης 26ος, Ε. χειμώνας 39ος , Ν. 
χρυσός 112ος, Γ. Δημητρίου 160ος.

Λέιζερ Ράντιαλ (117 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες): 
Β. Καραχάλιου 78η, Α. Φακίδη 92η.

RSX γυναικών (69 σκάφη, 10 κούρσες): Α. 
Σκαρλάτου 38η.

Nacra 17 (56 σκάφη, 13 κούρσες): Σ. Μπεκα-
τώρου - Κ. Τριγκώνης 25οι.

Δυνατός ήταν ο συναγωνισμός στο Ιέρ. Η 
διοργάνωση συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα 
στις μεγαλύτερες της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας. 
Πήραν μέρος οι περισσότεροι από τους κορυ-
φαίους ιστιοπλόους του κόσμου και ο Βύρων 
Κοκκαλάνης έδειξε ότι και αυτή τη χρονιά θα 
βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. 
Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ήταν και ο Γιάννης 
Μιτάκης στα Φινν. 

Ο Βύρων Κοκκαλάνης βρήκε στο Ιέρ τους… συ-
νήθεις ύποπτους αντιπάλους του. Στην πρώτη 
μεγάλη κόντρα της χρονιάς ήρθε 3ος με 83 
βαθμούς έναντι των 81 του Πολωνού Π. Μίσζκα 
και των 74 του Γάλλου Π. Λ. Κόνγκ που πλασα-
ρίστηκε στην πρώτη θέση. Στα RSX έτρεξαν 40 
σκάφη. «Ήταν ένας δυνατός αγώνας. Βγήκαν 
τα πρώτα συμπεράσματα και συνεχίζουμε», 
μας είπε ο κορυφαίος, εν ενεργεία, σέρφερ μας. 
Στις 12 κούρσες που έγιναν μαζί με αυτή των 
μεταλλίων, ο Ολυμπιονίκης μας τερμάτισε 24ος, 
4ος, 1ος, 12ος, 23ος, 5ος, 3ος, 8ος, 4ος, 
10ος, 5ος και 8ος. 

Στα 470 ανδρών διεξήχθησαν οκτώ ιστιοδρομί-
ες και οι Π. Μάντης- Π. Καγιαλής τερμάτισαν 
13οι, ενώ οι Π. Καμπουρίδης - Ε. Παπαδό-
πουλος ήρθαν 14οι ανάμεσα σε 40 σκάφη. 
«Και τα δύο κύπελλα ήταν για εμάς δοκιμα-
στικά. Τρέξαμε με νέο σκάφος, κατάρτι και 
πανί. Τα δικά μας υλικά δεν είχαν γυρίσει από 
την Αμερική. Είδαμε αυτά που θέλαμε. Σε αυ-
τούς τους αγώνες δεν είχαμε κάποιον στόχο. 
Δεν ήμασταν στις θέσεις που έχουμε συνη-
θίσει να είμαστε αλλά δε μείναμε και πολύ 
πίσω», υπογράμμισαν οι Μάντης – Καγιαλής. 

Στα Φινν, ο Γιάννης Μιτάκης τερμάτισε στη 
10η θέση φέρνοντας και καλά πλασαρίσμα-
τα. Έγιναν οκτώ ιστιοδρομίας και έτρεξαν 40 
σκάφη. Ο ιστιοπλόος μας έδειξε ότι βρίσκεται 
σε καλή κατάσταση. «Έχει αλλάξει το σύστημα 
των αγώνων και πήραν μέρος 40 σκάφη. 
Η διοργάνωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για 
όλους. Εύκολα μπορούσες να κάνεις κάποιο 
λάθος και να σου στοιχίσει στην τελική κατά-
ταξη. Μπορώ να πω ότι τα πήγα αρκετά καλά. 
Ήθελα, βέβαια, κάτι καλύτερο αλλά, δεν 
πειράζει, την επόμενη φορά», δήλωσε στον 
«Ιστιοπλοϊκό Κόσμο» ο πρωταθλητής των Φινν. 

Τα αποτελέσματα των ιστιοπλόων μας στις 
υπόλοιπες κατηγορίες: 

Στα 470 γυναικών διεξήχθησαν οκτώ κούρ-
σες και οι Δ. Παγίδα - Σ. Παπαδοπούλου ήρθαν 
34ες σε σύνολο 39 σκαφών.

Στα Λέιζερ Στάνταρντ έτρεξαν 40 σκάφη και 
ύστερα από οκτώ ιστιοδρομίες ο Αντ. Μπουγι-
ούρης ήρθε 39ος.

Μεγάλος ανταγωνισμός υπήρξε και στα Νάκρα 
17. Αγωνίστηκαν 39 πληρώματα και οι Σ. Μπε-
κατώρου – Κ.Τριγκώνης πλασαρίστηκαν στην 
26η θέση ύστερα από 11 κούρσες. 
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καλή διοργάνωση αλλά χαμηλό επίπεδο η νέα γενιά
Στην Αγγλία θα βρεθεί τον Ιούλιο η νέα γενιά 
της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Ο ΝΟ Καλαμακίου 
διοργάνωσε αγώνες πρόκρισης για τις εθνικές 
ομάδες στις κατηγορίες Οπτιμιστ  και Λέιζερ 4,7.

Στα Οπτιμιστ διεξήχθησαν 11 ιστιοδρομίες 
και έτρεξαν 66 σκάφη. Η εθνική ομάδα που 
προέκυψε και θα πάρει μέρος στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Μ. Βρετα-
νία, αποτελείται από τους εξής ιστιοπλόους: 
Ο.Σπανάκης (ΙΟΠ), Γ. Παπαδάκος (ΝΟ Αλκυών 
Ραφήνας), Β. Μπαξεβάνη (ΝΟΒ), Τ. Αθανασό-
πουλος (ΝΑΟΒ), Α. Γκαρίπης (ΟΦΘ), Α. Σπανάκη 
(ΙΟΠ), Α. Μόνος (ΣΕΑΝΑΤΚ), χ. Μουζάκης 
(ΝΟΤΚ), Β. Παππάς (ΝΟ Αλκυών Ραφήνας), Ν. 
Γκιώνης (ΝΑΟΒ), Γ. Καλαϊτζογλίδου (ΝΟΘ), Κ. 
Νικολάκη (ΙΟΠΟΡ), Κ. Γερούδης (ΝΟ Καβάλας).

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο οικονομικός απολο-
γισμός του 2014  ύψους 1.111.694,05 € , 
τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και οι εκθέσεις της 
εξελεγκτικής επιτροπής και των διάφορων 
επιτροπών στην πρώτη, γι’ αυτή τη χρονιά, 
τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, που διεξήχθη 
στην Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας. 
Συμμετείχαν 89 εκπρόσωποι ομίλων από όλη 
τη χώρα. Δικαίωμα ψήφου  είχαν 115 σωματεία 
και δήλωσαν συμμετοχή 106. Οι 89 παρά-
γοντες που έδωσαν το «παρών» αποτελούν 
αριθμό ρεκόρ αλλά τα οικονομικά προβλήματα 
που ταλανίζουν και το άθλημα δικαιολογούν 
αυτή την προσέλευση και το ενδιαφέρον. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το θέμα που 
κυριάρχησε, ήταν φυσικά τα οικονομικά προ-
βλήματα τόσο της Ομοσπονδίας όσο και των 
Ομίλων. Από πλευράς ΕΙΟ τέθηκε το θέμα ότι η 
Ομοσπονδία ακόμα δεν έχει εισπράξει ούτε 1 
ευρώ από την επιχορήγηση του 2015, κάτι που 
σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ακόμα 
και με τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Ξεχωρίζουν στην παγκόσμια κατάταξη

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας δύο ολυμπια-
κών κατηγοριών φιγουράρουν ελληνικά πληρώμα-
τα. Στα RSX, ο Βύρωνας Κοκκαλάνης είναι 1ος με 
962 βαθμούς και σημαντική διαφορά από τον 2ο 
Ρώσο Μ. Ομπερέμκο, ο οποίος έχει 746 βαθμούς. 
Στα 470, προηγούνται οι Παναγιώτης Μάντης – 
Παύλος Καγιαλής με 892 βαθμούς. Κοντά τους 
είναι οι Αυστραλοί Μ. Μπέλχερ – Ο. Ράιαν με 890 β.

Οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής για 
πρώτη φορά βρίσκονται σε αυτή τη θέση και θα 
παραμείνουν σίγουρα μέχρι τα μέσα του Ιουλίου 
που θα ανακοινωθεί η νέα κατάταξη. «Είμαστε 
ενθουσιασμένοι. Είναι η πρώτη φορά που κα-
ταφέραμε κάτι τέτοιο και αυτό μας δίνει δύναμη 
για τη συνέχεια. Το αποτέλεσμα, βέβαια, δεν 
είναι ήρθε τυχαία. Αντικατοπτρίζει τη σκληρή 

δουλειά που έχουμε κάνει τα τελευταία τρία 
χρόνια», δήλωσε στον «Ιστιοπλοϊκό Κόσμο» ο 
Παναγιώτης Μάντης και ο παρτενέρ του, Παύλος 
Καγιαλής, πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι ως 
Έλληνες. Ανταγωνιζόμαστε αθλητές από χώρες 
που ξοδεύουν άπειρα χρήματα για να δουν 
τη σημαία τους στην κορυφή. Εμείς, όμως, 
καταφέραμε να στεκόμαστε πιο ψηλά παρά τις 
δυσκολίες που συναντούμε καθημερινά σε 
όλους τους τομείς. Όσο πιο ψηλά φτάνουμε 
τόσο περισσότερο θα δουλεύουμε, μιας και οι 
απαιτήσεις ολοένα και αυξάνονται. Κάποιος που 
βρίσκεται εκτός χώρου δε μπορεί να καταλάβει 
τις θυσίες που έχουμε κάνει για να φτάσουμε σε 
αυτό το σημείο».

Επόμενος στόχος των δύο ιστιοπλόων μας είναι το 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 

Το «Γιουρολύμπ» της Αθήνας, πριν από μερικά χρό-
νια, αποτελούσε μία από τις καλύτερες διοργανώσεις 
της ιστιοπλοΐας. Δυστυχώς, τα οικονομικά προβλή-
ματα της χώρας και κάποια λάθη από την πλευρά 
της Ομοσπονδίας δεν επέτρεψαν να αναπτυχθεί 
περισσότερο και να ενταχθεί μέσα στις μεγάλες 
διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 

Τα τελευταία χρόνια η διοργάνωση παραμένει σχε-
δόν στο ίδιο επίπεδο σε ότι αφορά τις χώρες που 
θα πάρουν μέρος αλλά απουσιάζουν τα μεγάλα 
«αστέρια» του αθλήματος.

 Και όμως, τόσο η τεχνογνωσία των διοργανωτών 
όσο και οι καλές για ιστιοπλοΐα καιρικές συνθήκες 
θα μπορούσαν να έφερναν στη χώρα μας εκατοντά-
δες αθλητές και αθλήτριες, κάτι που θα αποτελούσε 
και μία τονωτική ένεση για τον τουρισμό μας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, συμμετοχή είχαν 
δηλώσει 500 ιστιοπλόοι από 11 χώρες. Το 
επίπεδο, όμως, ήταν αρκετά χαμηλό, παρ’ όλα 
αυτά, οι πρωταθλητές μας μπόρεσαν να κάνουν 
κάποιες δυνατές προπονήσεις. Σε όλες τις 
κατηγορίες νικητές αναδείχθηκαν οι Έλληνες. Το 
μοναδικό μετάλλιο που δεν είχε «γαλανόλευκο» 
χρώμα ήταν το χάλκινο στα Φινν. 

Στα 470, οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος 
Καγιαλής απέδειξαν, για άλλη μία φορά, ότι είναι το 
κορυφαίο πλήρωμα παρά τον μεγάλο συναγωνισμό 
που υπήρχε στην κατηγορία από τους εκπληκτικούς 
Καμπουρίδη – Παπαδόπουλο αλλά και από τους 
νεαρότερους Παπουτσόγλου – Ορφανός. «Έκανε 
ωραίο καιρό και είχε αρκετό αέρα. Σε κάποιες κατη-
γορίες υπήρχαν και συμμετοχές από το εξωτερικό. Οι 
κούρσες διεξήχθησαν σωστά και δεν υπήρχαν προ-
βλήματα. Η Ομοσπονδία πρέπει να το διαφημίζει λίγο 
νωρίτερα για να έρχονται περισσότεροι ξένοι. Εμείς 
μιλάμε με πολλούς συναθλητές μας από το εξωτερικό 
και όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα αρκεί να 
το ξέρουν έγκαιρα για να φτιάξουν το πρόγραμμά 
τους. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να υπάρξει 

και κάποια παροχή, όπως π.χ. η φιλοξενία, για να 
προσελκύσει περισσότερους. Εκείνη την εποχή δεν 
υπάρχει τουρισμός και ίσως να μπορούσε να γίνει 
κάποια συμφωνία με ένα ξενοδοχείο», δήλωσε στον 
«Ιστιοπλοϊκό Κόσμο» ο Παύλος Καγιαλής.

Στα RSX, o Bύρων Κοκκαλάνης... υπενθύμισε ότι 
δεν έχει αντίπαλο στην Ελλάδα. Έτρεξαν 27 σέρφερ 
και ο Ολυμπιονίκης ήρθε 1ος με 9 β.π. Ανάλογη 
ήταν η κατάσταση και στα Φινν. Με τη διαφορά πως 
εκεί δεν συγκεντρώθηκαν πολλά σκάφη. Ο Γιάννης 
Μιτάκης έδειξε ότι είναι, με διαφορά, ο καλύτερος, 
εν ενεργεία, ιστιοπλόος της κλάσης. «Ο στόλος των 
Φινν έχει πέσει. Με το ζόρι μαζευτήκαμε εννέα σκά-
φη. Δυστυχώς δεν έρχονται καλοί ξένοι. Η Ομοσπον-
δία από την πλευρά της διοργάνωσε καλούς αγώνες 
αλλά το επίπεδο ήταν χαμηλό. Για εμένα αποτέλεσε 
μία καλή προπόνηση», τόνισε ο πρωταθλητής μας. 

Δυνατός ήταν ο συναγωνισμός στα Λέιζερ Στά-
νταρντ. Πήραν μέρος 43 σκάφη και ο Αντώνης 
Μπουγιούρης υπερίσχυσε του Βαγγέλη Χειμώνα. 
«Στα Λέιζερ, όπως, πάντα, υπήρχαν οι περισσότερες 
συμμετοχές και το πιο υψηλό επίπεδο. Οι αγώνες 
πραγματοποιήθηκαν με δυνατό άνεμο, κάτι που 
ευνόησε και κέρδισα και το πανελλήνιο. Ήταν ένα 
από τα πιο δύσκολα πανελλήνια πρωταθλήματα που 
έχω τρέξει γιατί έχουν μπει πολλοί νέοι αθλητές, 
καλά προπονημένοι. Αυτό φάνηκε και στην «κούρσα 
των μεταλλίων» όπου μέχρι την τελευταία στιγμή 
"παιζόντουσαν" οι τρεις πρώτες θέσεις», δήλωσε 
στον «Ιστιοπλοϊκό Κόσμο» ο Αντώνης Μπουγιού-
ρης. Στα Ράντιαλ, «καπετάνισσα» των 21 σκαφών 
αναδείχθηκε η Α. Φακίδη. 

Μικρή ήταν η συμμετοχή στα 49άρια. Πήραν 
μέρος πέντε σκάφη και ξεχώρισαν οι Παναγιωτί-
δης – Μπενάκης. Στο «Γιουρολύμπ των Αθηνών» 
διεξήχθησαν και αγώνες ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. Πήραν μέρος τρία σκάφη στα 2,4 mr και 
ξεχώρισε ο Νίκος Πατεράκης. 



32 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

αγώνες τριγώνου Κείμενα, Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Χανιώτης

ATHENS EUROLYMP WEEK 2015

Το ‘Athens Eurolymp Week 
2015’ έλαβε στον θαλάσσιο χώρο 
μπροστά στο Παλαιό Φάληρο και 
στον κόλπο της Βάρκιζας, ενώ τα 
σκάφη φιλοξενήθηκαν στη μαρίνα 
του Δήμου Καλλιθέας και οι 
ιστιοσανίδες στον Ναυτικό Όμιλο 
Βάρης-Βάρκιζας αντίστοιχα το 
διάστημα από 13-19 Μαρτίου.

Ο αγώνας διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ενώ βοήθησαν 
στους στίβους και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλά-
δος, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς και ο 
Ναυτικός Όμιλος Βάρης-Βάρκιζας.

Οι Ολυμπιακές κατηγορίες που αγωνίστηκαν 
ήταν: Laser Standard, Laser Radial, 470, Finn, 
49er, RSX, Τechno και οι Παραολυμπιακές 
κατηγορίες 2.4 Μr και Hansa. 

Ο αγώνας ήταν ταυτόχρονα και Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα για τις Ολυμπιακές και 
Παραολυμπιακές κατηγορίες, επομένως 
είχε διπλή βαρύτητα. 

Οι καιρικές συνθήκες την πρώτη ημέρα τον 
αγώνων για τις Ολυμπιακές κατηγορίες ήταν 
ασθενής άνεμος νοτιοανατολικής διεύθυνσης 
με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μια ιστι-
οδρομία για τις περισσότερες κατηγορίες ενώ 
σε κάποιες κατηγορίες όπως στα Laser Rdl 

δεν πραγματοποιήθηκε καμία ιστιοδρομία.

Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων πραγματοποι-
ήθηκαν τρείς ιστιοδρομίες με δυνατό βόρειο 
άνεμο που η ένταση του κυμαινόταν από 
20-25 κόμβους.

Την τρίτη ημέρα των αγώνων έγιναν πάλι 
τρείς ιστιοδρομίες με βόρειο άνεμο και την 
ένταση να είναι στους 15 κόμβους για τις 2 
ιστιοδρομίες της ημέρας, ενώ στην 3η ιστι-
οδρομία ο άνεμος ανέβηκε στην ένταση του 
φτάνοντας τους 22 κόμβους. 

Ίδιο το σκηνικό του καιρού και την τέταρτη 
και τελευταία ημέρα των αγώνων (εκτός του 
medal race) με αποτέλεσμα να ολοκληρω-
θούν τρείς ιστιοδρομίες ακόμη, με την ένταση 
να φτάνει μέχρι και τους 20 κόμβους από 
βόρεια διεύθυνση.

Στο medal race που μετείχαν τα δέκα πρώτα 
σκάφη κάθε κατηγορίας οι καιρικές συνθήκες 
ήταν διαφορετικές. Ο άνεμος στράφηκε σε νότι-
ος και η ένταση του έπεσε στους 8-10 κόμβους.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο medal race ο 
τερματισμός του κάθε σκάφους πολλαπλασι-
άζεται επί δύο στην θέση που θα τερματίσει ο 
αθλητής, για παράδειγμα αν κάποιος τερματί-
σει 4ος βαθμολογείται με 8 βαθμούς ποινής, 
ο 6ος με 12 β.π κτλ.

Η διάρκεια της κάθε κούρσας είναι περίπου στα 
25 λεπτά και η διαδρομή είναι όρτσα-πρύμα.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν αγώνες στα 

πλαίσια του Athens Εurolymp Week για τις 
κατηγορίες ανάπτυξης (Optimist, Laser 4.7 
και 420) το τριήμερο 13, 14 και 15 Μαρτίου.

Την Παρασκευή λόγω βροχής και πολύ δυνα-
τού αέρα (μπουρίνι), τα laser 4.7 και τα 420 δεν 
έκαναν καμία ιστιοδρομία, ενώ τα Optimist κα-
τάφεραν να ολοκληρώσουν δυο ιστιοδρομίες.

Το Σάββατο τα Laser 4.7 και τα 420 πραγμα-
τοποίησαν τέσσερις ιστιοδρομίες με δυτικό 
άνεμο εντάσεως 12 κόμβων, ενώ τα Οptimist 
πραγματοποίησαν τρεις ιστιοδρομίες.

Tην Κυριακή τα Optimist και τα Laser 4.7 
ολοκλήρωσαν δυο ιστιοδρομίες, ενώ τα 420 
τρείς ιστιοδρομίες.

Η απονομή για όλες της κατηγορίες πραγμα-
τοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ε.Ι.Ο την 
Πέμπτη 19 Μαρτίου με πλήθος επισήμων από 
την πολιτική, Προέδρους ομίλων αλλά και της 
Ομοσπονδίας καθώς και πολλών παραγό-
ντων από τον χώρο.

Tα αποτελέσματα είναι τα εξής:

FINN (Πανελλήνιο) 
1) Μιτάκης Γιάν. – Ν.Ο.Ε 
2) Μανωλάκης Αντ – Ν.Ο.Ε 
3) Δαβουρλής Παν. – Ο.Σ.Φ.Π

FINN (Eurolymp) 
1) Μιτάκης Γιάν. – Ν.Ο.Ε 
2) Μανωλάκης Αντ – Ν.Ο.Ε 
3) Staal Michael - DEN

Τα Optimist την στιγμή του καβατζαρίσματος. Τα 420 την στιγμή του καβαντζαρίσματος.

Τα 2.4 Μr καθώς πηγαίνουν όρτσα προς την Νο1 σημαδούρα. Τα Finn περνάνε την Νο1 σημαδούρα και πάνε πρύμα. 
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470 Ανδρών 
1) Μάντης Παν.- Καγιαλής Παυλ. – Ι.Ο.Π- 
 Ν.Ο.Κ.Β 
2) Καμπουρίδης Παναγ.- Παπαδόπουλος  
 Στάθης –Ν.Ο.Ε 
3) Παπουτσόγλου Βασ. – Ορφανός Γιάννης  
 –  Ι.Ο.Π

470 Γυναικών (Πανελλήνιο) 
1) Παγίδα Δημ. – Παπαδοπούλου Σοφία –  
 Ι.Ο.Π- Ν.Ο.Τ.Κ 
2) Μπόζη Μαρία – Κλωναρίδου Ραφαηλίνα  
 – Ν.Ο.Θ 
3) Ταβουλάρη Αικ. – Κουτσουμπού  
 Φωτεινή – Ι.Ο.Π

470 Γυναικών (Eurolymp) 
1) Παγίδα Δημ. – Παπαδοπούλου Σοφία –  
 Ι.Ο.Π- Ν.Ο.Τ.Κ 
2) Μπόζη Μαρία – Κλωναρίδου Ραφαηλίνα  
 – Ν.Ο.Θ 
3) Kaynakci Beste – Aslan Sa May - ΤUR

49er 
1) Παναγιωτίδης Γ. – Μπενάκης Δημ. –  
 Ν.Ο.Β- Ι.Ο.ΠΟΡ 
2) Σωτηρίου Στέλιος- Πολυχρονίδης Θ. –  
 Ι.Ο.Π 
3) Βάσιλας Γ. – Παναγιωτίδης Αλφ. – Ν.Ο.Ε

Laser RDL(Γενική) 
1) Φακίδη Αθανασία – Ν.Ο.Κ 
2) Βλάχου Μαρία – Ν.Ο.Π.Φ 
3) Καραχάλιου Βασιλ. – Ν.Ο.Κ.Β

Laser STD(Γενική) 
1) Μπουγιούρης Αντ. – Ν.Ο.Π.Φ 
2) Μαυρογεώργης χάρης- Ε.Ν.Ο.Α 
3) χειμώνας Ευάγγ. –Ν.Ο.Κ

2.4 MR 
1)  Πατεράκης Νικ. –Ι.Ο.Π 
2)  Σαραφίδης Λουκ. – Ι.Ο.Π 
3)  χωραφιάδης Θεόδ. – Ν.Ο.Τ.Κ

Ηansa 
1) Αχλατής Ευστράτιος  
2) Κουρουβάνη Ειρήνη 
3) Φωκιανός Ελευθ.

Techno Aνδρών 
1) Τριανταφύλλου Κρίστιαν - Ν.Α.Ο.ΚΕΚΡΩΨ 
2) Τσορτανίδης Λεων.- Ν.Ο.ΆΝΔΡΟΥ 
3) Κόγιας χάρης – Ν.Ο.Β.Β

Techno Γυναικών 
1) Δηβάρη Κατερίνα- Ν.Ο.Β.Β 
2) Καραντινού Αλίκη – Ν.Ο.Β 
3) Pappito Alessandra- I.T.A

RSX ΑΝΔΡΩΝ 
1) Κοκκαλάνης Βυρ. – Ν.Ο.Τ.Κ 
2) Φράγκος Γιώργος – Ν.Α.Ο.Β.Β 
3) Βλαχάκης Δημ. – Ν.Α.Ο.Β.Β

RSX ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1) Σκαρλάτου Αγγ. – Ν.Ο.Κ.Β 
2) Καραγιώργου Ευαγγελία- Ν.Ο.Κ.Β 
3) χατζηδαμιανού Γαβριέλλα- Λεμεσός  
 Κύπρου

420 Κοριτσιών 
1) Μπακατσιά Σουζάνα- Παπαγεωργίου  
 Νικ. – Ν.Ο.Τ.Κ 
2) Γκαρή Αναστ. – Πατεράκη Βικ. – Ι.Ο.Π 
3) Δρούγκα Ευαγ. – Βαρδαλή Ευα- Ν.Ο.Τ.Κ

420 Αγοριών 
1) Μπριλάκης Νικ. – Καραδήμας Γεώργιος  
 – Ν.Ο.Τ.Κ  
2) Αρβανίτης Άγγελος- Κανακάρης Θεοφ.  
 – Ν.Ο.Τ.Κ 
3) Γουργιώτης Βας. – Μπάτσης Ορέστης –  
 Ι.Ο.Π

Οptimist Κοριτσιών 
1) Σπανάκη Αριάδνη- Ι.Ο.Π 
2) Παππά Μελ. – Ι.Ο.Π 
3) Μπαξεβάνη Βαρ. – Ν.Ο.Β

Οptimist Αγοριών 
1) Παπαδάκος Γιώργος- Ν.Ο.ΑΛΚΥΩΝ  
 ΡΑΦΗΝΑΣ 
2) Αθανασόπουλος Τέλης – Ν.Α.Ο.Β 
3) Μονος Αιμ. – Σ.Ε.Α.Ν.Α.ΤΚ

Laser 4.7 Αγοριών 
1) χουσιάδας Κων. – Ν.Ο.Β 
2) Παπαδημητρίου Δημ. – Ν.Ο.Β 
3) Κόλλιας Εμμ. – Ι.Ο.Π

Laser 4.7 Κοριτσιών 
1) Παλαιού Κυρ. –Ι.Ο.Π 
2) Αθανασοπούλου χρυσή – Ν.Ο.Κ 
3) Ζαράνη Σταυρούλα – Ν.Ο.Κ

Τα Laser 4.7 την ώρα που καβατζάρουν. Τα Laser STD λίγο μετά την εκκινησή τους.

Τα Laser Rdl περνάνε τις πόρτες και ανεβαίνουν όρτσα.

Τα 49er λίγο μετά την εκκίνηση.
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Ένα χρόνο πριν και περιμένο-
ντας από την Ελληνική Ιστιο-
πλοϊκή Ομοσπονδία να ορίσει 
τα κριτήρια που θα οδηγήσουν 
στο μαγευτικό Rio της Βραζιλί-
ας το καλοκαίρι του 2016, ας 
δούμε πώς έχει ως σήμερα η 
κατάσταση στη χώρα και ποιοι 
είναι οι βασικοί διεκδικητές 
για το μαγικό χαρτάκι ανά κα-
τηγορία.

Η διετία 2015-16 θα καθορίσει τις Ολυμπιακές 
προκρίσεις στην ιστιοπλοΐα με τους Έλληνες να 
κυνηγούν το μεγάλο όνειρο. Φέτος, θέσεις για 
το Ρίο θα δοθούν μέσω του παγκόσμιου πρω-
ταθλήματος. Με εξαίρεση τον Βύρωνα Κοκκα-
λάνη που ησύχασε από πέρσι εξασφαλίζοντας 
την Ολυμπιακή πρόκριση, όλοι οι υπόλοιποι Έλ-
ληνες ιστιοπλόοι είναι σε αναμμένα κάρβουνα 
σχετικά με τη διεκδίκηση του μεγάλου αυτού 
στόχου. Η Ελλάδα εκτός από τον Κοκκαλάνη 
στα RS:X θα έχει εκπροσώπηση και στα 470, 
όπου οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Κα-
γιαλής κέρδισαν τη θέση στην κατηγορία για τη 
χώρα, όχι όμως και για τον εαυτό τους. Η ιστιο-
πλοϊκή ομοσπονδία είναι αυτή που θα αποφα-
σίσει ποιο πλήρωμα εκ των Μάντη-Καγιαλή και 
Καμπουρίδη-Παπαδόπουλου θα πάρει αυτή τη 
θέση, με τους πρώτους βέβαια να έχουν σαφές 
προβάδισμα. Δεν μπορείς άλλωστε να αγνοή-
σεις το πλήρωμα που αυτή τη στιγμή είναι στο 
Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο περσινό 
παγκόσμιο πρωτάθλημα του Σανταντέρ μοι-
ράστηκαν οι μισές από τις συνολικά 274 Ολυ-
μπιακές θέσεις και 39 χώρες, συμπεριλαμβα-
νομένης της Ελλάδας εξασφάλισαν έστω και 
μία. Από τις 136 θέσεις που απομένουν, οι 47 
θα μοιραστούν μέσω του φετινού παγκόσμιου 
πρωταθλήματος, οι 75 μέσω των ηπειρωτικών 
πρωταθλημάτων, οι τέσσερις μέσω προσκλή-
σεων (wild cards) της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας, ενώ δέκα θέσεις (ένα πλήρωμα 
για κάθε κατηγορία) έχουν ήδη κατοχυρωθεί 
από τη διοργανώτρια Βραζιλία.

Με δεδομένο ότι πέρσι στο Σανταντέρ κέρδισαν 
την πρόκριση οι κατά τεκμήριο κορυφαίες χώ-
ρες του αγωνίσματος και ότι στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες η κάθε χώρα δικαιούται να συμμετάσχει 
με ένα πλήρωμα ανά κατηγορία, αυτό σημαίνει 

ότι οι Έλληνες ιστιοπλόοι θα έχουν να ανταγω-
νιστούν σαφώς πιο βατούς αντιπάλους για την 
πρόκριση. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει δι-
αμορφωθεί για τους Έλληνες αθλητές που θα 
θελήσουν να βρεθούν στο Ρίο το 2016, σε κάθε 
μία από τις επιμέρους Ολυμπιακές κατηγορίες.

Κατηγορία RSX Ανδρών ΕΛΛΑΔΑ 
/ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ 
Αθλητής : Βύρων Κοκκαλάνης 

Ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί της Ελλάδας 
για μία θέση στο Ολυμπιακό βάθρο εν όψει του 
2016, αφού με την 6η θέση που κατέλαβε στην 
Ισπανία σφράγισε από τώρα το ατομικό εισιτή-
ριό του για Βραζιλία. Είναι ο μοναδικός αθλη-
τής του Ολυμπιακού Windsurfing που διαθέτει 
η χώρα μας, σε αυτό το υψηλότατο αγωνιστικό 
επίπεδο και με χορηγό την εταιρεία GLOBO, 
μπορεί να προετοιμάζεται απερίσπαστα. Προ-
πονητής του αθλητή του ΝΟΤΚ είναι ο Δημή-
τρης Πηλίχος.

Κατηγορία 470 Ανδρών ΕΛΛΑΔΑ / 
ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ 
Βασικοί διεκδικητές για το εισιτήριο : 

Παναγιώτης Μάντης & Παύλος Καγιαλής

Παναγιώτης Kαμπουρίδης & Στάθης Παπα-
δόπουλος 

χάρη στο χάλκινο μετάλλιο των Μάντη-Καγια-
λή στο Σανταντέρ, η χώρα μας εξασφάλισε την 
Ολυμπιακή της παρουσία στη συγκεκριμένη 
κατηγορία. Αυτό δεν ισχύει όμως και για το 
πλήρωμα που θα ταξιδέψει τελικώς στο Ρίο, 
αφού η τελική απόφαση ανήκει στην Ελληνι-
κή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, και βάσει φυσι-
κά των αποτελεσμάτων που θα έχουν τα δύο 
ελληνικά πληρώματα μέσα στη διετία 2015-
2016. Το πλήρωμα των Μάντη – Καγιαλή έχει 
προπονητή τον Θανάση Παχούμα και χορηγό 
τη ναυτιλιακή εταιρεία STAR BULK, ενώ το 
πλήρωμα των Καμπουρίδη Παπαδόπουλου 
έχει χορηγό τη ναυτιλιακή εταιρεία GOLDEN 
CARGO και προπονητή τον Μάκη Ωρολογά. 

Κατηγορία 470 Γυναικών ΕΛΛΑΔΑ 
/ ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ 
(Διαθέσιμες θέσεις: 4) 

Βασικοί διεκδικητές για το εισιτήριο : 

Δήμητρα Παγίδα & Σοφία Παπαδοπούλου 
(470 γυναικών)

Με δεδομένο ότι στο Σανταντέρ κέρδισαν την 
πρόκριση για το Ρίο 10 χώρες από τις 20 συ-
νολικά θέσεις, το ελληνικό πλήρωμα (Νο37 της 
παγκόσμιας κατάταξης) θα έχει δύσκολο έργο, 
καθώς από τις εννιά θέσεις που απομένουν, 
μπορεί να διεκδικήσει μόνο τις τέσσερις: τρεις 

άρθρο Αρχικά Κείμενα: Θανάσης Μπαξεβάνης    -    Έρευνα - Επιμέλεια: Πάνος Δημητρακόπουλος 
Φωτογραφίες: αρχείο

ο δρόμος για το Ριο 2016 είναι δύσκολος 
και επίπονος!
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μέσω του παγκόσμιου πρωταθλήματος και μό-
λις μία μέσω του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 
αφού οι υπόλοιπες πέντε θα μοιραστούν στις 
αθλήτριες των υπόλοιπων ηπείρων. Στα θετικά 
είναι το γεγονός ότι έχουν φύγει ήδη από τη 
μέση υπερδυνάμεις όπως οι Βρετανία, Γαλλία, 
ΗΠΑ, Κίνα, Ολλανδία και Νέα Ζηλανδία. Το δί-
δυμο από τον Ν.Ο. Καλαμακίου και τον Ι.Ο.Π. 
έχει προπονητή τον Θανάση Παχούμα. 

Κατηγορία RSX Γυναικών ΕΛΛΑΔΑ 
/ ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
(Διαθέσιμες θέσεις: 7)

Βασικοί διεκδικητές για το εισιτήριο : 

Αγγελική Σκαρλάτου (RS:X Γυναικών)

Η Ελληνίδα αθλήτρια του windsurfing, Νο56 
στον κόσμο, θα έχει δύο ακόμη ευκαιρίες 
προκειμένου να ξαναβρεθεί σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες μετά το 2012. Ως τώρα προκρίθηκαν 
14 χώρες από τις 26 συνολικά που θα διαγω-
νιστούν στο Ρίο, κατά συνέπεια απομένουν 
άλλες 12 θέσεις, εκ των οποίων η Σκαρλάτου 
μπορεί να διεκδικήσει τις επτά: έξι μέσω του 
παγκόσμιου πρωταθλήματος του 2015 και 
μία μέσω του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. 
Με δεδομένο ότι στο Λονδίνο είχε κατακτήσει 
τη 16ηθέση, η αθλήτριά μας έχει τα φόντα να 
προκριθεί, μιάς και από τις 15 πρώτες χώρες 
των Αγώνων του 2012, έχουν ήδη προκριθεί 
οι 10 (πλην Αυστραλίας, Γερμανίας, Καναδά, 
Ουκρανίας και χονγκ Κονγκ). Φυσικά σε μία 
χώρα με τέτοια λαμπρή ιστορία σε αυτό το 
αγώνισμα είναι κρίμα να μην υπάρχει και μία 
δεύτερη επιλογή κυρίως από πλευράς ηλικίας 
ώστε να αποκτήσει εμπειρίες για τα επόμε-
να χρόνια, αφού η συμμετοχή και η διάκριση 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι από μόνη 
της μία ολόκληρη διαδικασία. 

Κατηγορία FINN ΕΛΛΑΔΑ / ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ 
(Διαθέσιμες θέσεις: 5) 

Βασικός διεκδικητής για το εισιτήριο : 
Γιάννης Μιτάκης 

Από τις μεγάλες ελληνικές ελπίδες, ο 25χρο-
νος Πειραιώτης έχασε για μία μόλις θέση την 
είσοδό του στην προνομιούχο 12άδα που προ-

κρίθηκε από το Σανταντέρ. Πλέον ο Μιτάκης 
κυνηγάει ένα από τα πέντε εναπομείναντα ει-
σιτήρια (τέσσερα στο παγκόσμιο και ένα στο 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα), κάτι που είναι μέσα 
στις δυνατότητές του, αφού είναι το Νο9 στην 
παγκόσμια κατάταξη. Μεγάλος του αντίπαλος 
θα είναι ο Ολλανδός Πίτερ-Γιαν Πόστμα, τον 
οποίο ο Έλληνας ιστιοπλόος υπολογίζει πε-
ρισσότερο από όλους. Τα τελευταία αποτελέ-
σματα του αθλητή του Ν.Ο.Ε. στα σιρκουί της 
ISAF, δείχνουν τις τεράστιες δυνατότητες του 
αθλητή που προπονείται υπό την καθοδήγηση 
του Άκη Καρνούτσου και έχει βασικό χορηγό 
την εταιρεία BMS United Bunkers.

Κατηγορία Nacra 17 Μεικτό Πλήρω-
μα ΕΛΛΑΔΑ / ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ 
(Διαθέσιμες θέσεις: 4) 

Μοναδικοί διεκδικητές για το εισιτήριο : 

Σοφία Μπεκατώρου (Ολυμπιονίκης) & Κώ-
στας Τριγκώνης 

Οι πολύπειροι από Ολυμπιακές νίκες ιστιοπλό-
οι μας (Νο28 στον κόσμο) διαγωνίζονται σε 
μία εντελώς καινούρια κατηγορία, στην οποία 
θα λάβουν μέρος μόνον 20 πληρώματα. Ήδη, 
την πρόκριση κέρδισαν 11 χώρες (μαζί με τη 
Βραζιλία), κάτι που σημαίνει ότι οι εναπομεί-
νασες θέσεις ανέρχονται σε εννέα ( 9), εκ των 
οποίων οι ανοικτές είναι τέσσερις – τρεις από 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2015 και μία 
από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Το ευτύχημα 
είναι ότι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του 
αθλήματος, το πλήρωμά μας δεν θα έχει για 
αντίπαλο τις Αυστραλία, Βρετανία, Γαλλία, Δα-
νία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία, κάτι 
που αναμένεται να κάνει ευκολότερο το έργο 
τους για πρόκριση. Το δίδυμο με τις αμέτρητες 
διεθνείς διακρίσεις έχει βασικό χορηγό του τη 
ναυτιλιακή εταιρεία Neptune και προπονητή το 
Ανδρέα Κοσματόπουλο. Κυβερνήτης του σκά-

φους είναι η Σοφία και πλήρωμα ο Κώστας. 

(Στην κατηγορία αυτή αγωνίζεται μόνον ένα 
σκάφος από την Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει 
άλλο ανάλογο πλήρωμα καθώς και σκάφος).

Κατηγορία Laser Ανδρών ΕΛΛΑ-
ΔΑ / ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ 
(Διαθέσιμες θέσεις: 11 & 2 με προσκλήσεις)

Βασικοί διεκδικητές για το εισιτήριο : 

Αντώνης Μπουγιούρης 
Ο Συριανός ιστιοπλόος απέδειξε ότι μπορεί να 
βρεθεί στους 46 του Ρίο, παρά τον τραυματι-
σμό που τον ταλαιπώρησε στην Ισπανία. Για 
να το καταφέρει, θα διεκδικήσει ένα από τα 11 
Ολυμπιακά εισιτήρια που έχουν απομείνει, επι-
τυχία που θα διεκδικήσει αρχικά στο Κίνγκστον 
του Καναδά (εννέα θέσεις), και ακολούθως 
στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Άαρχους 
(δύο θέσεις). Βέβαια παρά τις αρκετές διαθέ-
σιμες θέσεις, το έργο του δε θα είναι και τόσο 
εύκολο, καθώς μαζί του θα διαγωνιστούν έξι 
μεγάλα ονόματα που βρέθηκαν προ εκπλήξε-
ως στο Σανταντέρ, μεταξύ των οποίων ο Ισπα-
νός χεσούς Ρογκέλ, ο Τσέχος Βίκτορ Τέπλι, και 
ο Ρώσος Μαξίμ Νικολάεφ, 3ος στο ευρωπαϊ-
κό πρωτάθλημα του 2013. Εκτός των άλλων, 
η τριμελής επιτροπή της ISAF θα χαρίσει δύο 
επιπλέον προσκλήσεις (wild cards) σε αθλητές 
της επιλογής της. Ο Αντώνης Μπουγιούρης 
έλαβε μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Sydney το 2000 όπου κατέκτησε την 15 
θέση. Σήμερα είναι αθλητής του Ν.Ο.Π.Φ. και 
έχει προπονητή τον Δημήτρη Θεοδωράκη.

Χάρης Μαυρογεώργης 
Από τη νεότερη γενιά των αθλητών του Laser με 
παγκόσμιες διακρίσεις στις κατηγορίες νέων, 
εφήβων, νέων ανδρών στα 4,7 και στα Radial. 
Ο αθλητής του Ε.Ν.Ο.Α. με τη δεύτερη θέση του 
φέτος στο Πανελλήνιο Laser Ανδρών, δείχνει 
τις ικανότητές και τις διαθέσεις του και βάζει 
δυνατά και αυτός υποψηφιότητα για το μαγικό 
εισιτήριο. Φυσικά θα χρειαστεί πολλή δουλειά 
ώστε να καταφέρει να ξεπεράσει τα δύο ιερά 
τέρατα της κλάσης Laser που τα τελευταία 15 
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άρθρο

χρόνια μονοπωλούν όλες τις διακρίσεις, καθώς 
και τις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Προπονητής του χάρη Μαυρογεώργη είναι η 
ολυμπιονίκης Βιργινία Κραβαριώτη.

Βαγγέλης Χειμώνας 
Με συμμετοχές στις τρείς τελευταίες Ολυμπι-
άδες 2004, 2008, και την 26η θέση στους 
Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2012, ο Βαγγέ-
λης δείχνει να θέλει ξανά μετά από μακροχρό-
νια αποχή από το Laser να εκπροσωπήσει τη 
χώρα μας στην κατηγορία που ξέρει « όπως 
το μικρό του δαχτυλάκι ». Η συμμετοχή του σε 
μία 4η Ολυμπιάδα και τα θέλω του, «σκοντά-
φτουν» πάνω στον έμπειρο Αντώνη Μπουγι-
ούρη που και αυτός προσδοκά να πάει για μία 
δεύτερη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
μετά από τη συμμετοχή του το 2000, αλλά και 
σε αυτά του μαθητή του, και εκπρόσωπου της 
νέας γενιάς χάρη Μαυρογεώργη.

Κατηγορία Laser Radial Γυναικών 
ΕΛΛΑΔΑ / ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ 
(Διαθέσιμες θέσεις: 6 & 2 με προσκλήσεις) 

Βασικοί διεκδικητές για το εισιτήριο : 

Αθανασία Φακίδη
Φέτος η αθλήτρια του Ν.Ο.Καλμακίου με προ-
πονητή τον χάρη Γκανιάτσα κέρδισε το Πανελ-
λήνιο και μπήκε δυναμικά στον χορό της διεκ-
δίκησης του εισιτηρίου για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Ο στόχος είναι πολύ δύσκολος για τη 
νεαρή αθλήτρια και οι δύο άλλες ανταγωνί-
στριές πολύ έμπειρες και δυνατές αθλήτριες. 
Η πείρα του προπονητή της είναι ένα δυνατό 
ατού που αν το εκμεταλλευτεί σωστά και ταυ-
τόχρονα δουλέψει σκληρά, μάλλον θα καταφέ-
ρει να φτάσει μέχρι το νήμα. 

Μαρία Βλάχου 
Η εμπειρότερη γυναίκα αθλήτρια στα Laser 
Radial θα κάνει μία ακόμα προσπάθεια για 
συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αφού το 2012 
έχασε την ευκαιρία της από την Άννα Αγρα-
φιώτη. Αυτή τη φορά με περισσότερες γνώ-
σεις πιο έτοιμη από ποτέ, θα τα δώσει όλα 
αφού αυτή θα είναι και η τελευταία της ευκαι-
ρία να τρέξει σε Ολυμπιακούς Αγώνες Προπο-
νητής της αθλήτριας του Ν.Ο.Π.Φ. είναι ο Δη-
μήτρης Θεοδωράκης 

Βασιλεία Καραχάλιου 
Αν και Νο98 της παγκόσμιας κατάταξης, η 
Καραχάλιου απέδειξε στο Σανταντέρ ότι είναι 
ικανή για σπουδαία πράγματα. Η αθλήτρια του 
Ι.Ο.Π. έχει προπονητή τον Ισίδωρο Δαρζέντα 
και θέλει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 
Ρίο. Αναλυτικά μετά τις 20 προκρίσεις που 
κατοχυρώθηκαν ήδη, στόχος των Ελληνίδων 
αθλητριών είναι να βρεθούν μέσα στις 37 ιστι-
οπλόους στα Laser Radial που θα αγωνιστούν 
στο Ρίο. Από τις 17 θέσεις που υπολείπονται, 
οι Ελληνίδες αθλήτριες διεκδικούν μία από τις 
έξι, δηλαδή τέσσερις στο παγκόσμιο πρωτά-
θλημα και δύο στο ευρωπαϊκό, με το επιπλέ-
ον μπόνους δύο θέσεων μέσω πρόσκλησης, 
όπως και στην ανδρική κατηγορία. 

Κατηγορία 49er ΑΝΔΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 
/ ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ 
(Διαθέσιμες θέσεις: 4) 

Σε μία κατηγορία 20 πληρωμάτων, με τις 11 
θέσεις να έχουν ήδη «κλειδώσει», το όποιο 
ελληνικό δίδυμο θα διεκδικήσει τα τέσσερα 
από τα εννέα Ολυμπιακά εισιτήρια που απο-
μένουν, τόσο μέσω του παγκόσμιου πρωτα-
θλήματος (οι τρεις πρώτοι), όσο και μέσω του 
ευρωπαϊκού (μόνο ο πρωταθλητής ), θα έχει 
ένα πολύ – πολύ δύσκολο αλλά όχι ακατόρθω-
το έργο. 

Βασικοί διεκδικητές για το εισιτήριο : 

Μπενάκης Δημήτρης & Παναγιωτίδης Γιώργος 

Οι γερόλυκοι της ιστιοπλοΐας τριγώνου που 
δεν το βάζουν κάτω παλεύοντας και προσπα-
θώντας σε μία από τις πολυπλοκότερες και 
σκληρότερες κατηγορίες του Ολυμπιακού προ-
γράμματος. Το δίδυμο τερμάτισε στην πρώτη 
θέση του πανελληνίου πρωταθλήματος και 
έτσι από το ψηλότερο σκαλί προετοιμάζουν τις 
συμμετοχές τους στα διεθνή πρωταθλήματα. 

Στέλιος Σωτηρίου-Αλφόνσο Παναγιωτίδης 

Από το Νο80 στον κόσμο το πλήρωμα από τον 
Πειραιά θα έχει να ανταγωνιστεί πρώτα τους 
δύο συναθλητές του και μετά άλλους και εξ 
ίσου δυνατούς αντιπάλους. Τελικά αν βρεθεί 
στη θέση να διεκδικήσει το πολυπόθητο εισι-
τήριο δεν θα έχει να ανταγωνιστεί υπερδυνά-

μεις όπως η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2012 
Αυστραλία, η αργυρή νικήτρια Νέα Ζηλανδία, 
η χάλκινη Ολυμπιονίκης Δανία, η 5η Βρετανία, 
η Γαλλία που είχε τερματίσει 6η, αλλά και η 8η 
Πορτογαλία, που έχουν ήδη προκριθεί.

Στη χώρα μας δεν υπάρχουν σκάφη 49fx 
που είναι το αντίστοιχο 49er ανδρών. 

Οι θέσεις των 39 χωρών ανά κατηγορία 
πού έχουν ήδη καλυφθεί!

470 Ανδρών: Αυστραλία, Αυστρία, Βρετανία, 
Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπα-
νία, Κροατία, Νέα Ζηλανδία, Ρωσία, Σουηδία.

470 Γυναικών: Αυστρία, Βρετανία, Γαλλία, 
ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, 
Ρωσία, Σλοβενία.

49er: Αυστραλία, Αυστρία, Βρετανία, Γαλλία, 
Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Νέα Ζηλαν-
δία, Πορτογαλία.

49erFX: Αυστραλία, Βρετανία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, 
Ολλανδία, Σουηδία.

Nacra 17 μικτό: Αργεντινή, Αυστραλία, Αυ-
στρία, Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Ελβετία, Ιτα-
λία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία.

Laser: Αυστραλία, Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, 
Γερμανία, Γουατεμάλα, Δανία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Νέα Ζη-
λανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Παρθένοι Νήσοι, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Σουηδία, 
Τυνησία, Φινλανδία.

Laser RDL ( Γυναικών ): Βέλγιο, Βρετανία, 
Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, 
Κίνα, Κροατία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Νέα 
Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, 
Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

Finn: Αυστραλία, Βρετανία, Γαλλία, Δανία, 
ΗΠΑ, Κροατία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ουγ-
γαρία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία.

RS:X Ανδρών: Αργεντινή, Βρετανία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Λι-
θουανία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, 
Πολωνία, Ρωσία.

RS:X Γυναικών: Βρετανία, Γαλλία, Εσθονία, 
Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Μεξικό, Νέα Ζη-
λανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Φινλανδία.
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κωπηλασία

Ακόμη τρία χρυσά και τέσσερα χάλκινα 
μετάλλια κατέκτησαν οι Έλληνες κωπηλάτες 
και κωπηλάτριες στη διεθνή ρεγκάτα του 
Πιεντιλούκο που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 
του Πάσχα στην ομώνυμη ιταλική λίμνη. 

Τα χρυσά κατέκτησαν οι Γιώργος Τζιάλλας και Διονύσης Αγγελό-
πουλος στη δίκωπο άνευ καθώς και τα δυο πληρώματα εφήβων νε-
ανίδων και συγκεκριμένα οι Πέργουλη–Ζέρβα στο διπλό σκιφ και οι 
Βαρδάκας–Καλανδαρίδης στη δίκωπο άνευ.  Επίσης στο τρίτο σκαλί 
του βάθρου ανέβηκαν οι Σοφία Ασουμανάκη-Κατερίνα Νικολαϊδου 
στο διπλό σκιφ των γυναικών, οι Τσίλης-Χρήστου στη δίκωπο, οι 
Εμμανουηλίδου-Τσιάβου στο διπλό ελαφρύ και ο Γιάνναρος-Μα-
γδανής στο αντίστοιχο των ανδρών.

Έτσι συνολικά τα ελληνικά πληρώματα στην πρώτη διεθνή ρεγκά-
τα της χρονιάς κατέκτησαν 12 μετάλλια εκ των οποίων 3 χρυσά, 3 
ασημένια και 6 χάλκινα μετάλλια ενώ οι ομοσπονδιακοί προπονητές 
έβγαλαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη στελέχωση των πλη-
ρωμάτων που θα διεκδικήσουν τις προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς 
αγώνες του Ρίο.

Πλέον όλοι στρέφονται στο 81ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας 
FORD που θα διεξαχθεί το ερχόμενο τριήμερο 17-19 Απριλίου στο 
Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα Κυριακής

ΧΡΥΣΑ:  
Τζιάλλας Γ-Αγγελόπουλος Δ. (Δίκωπος άνευ Α) 6:43:12 
Πέργουλη Μ-Ζέρβα Κ (Διπλό σκιφ Νεαν.) 7:18:25 
Βαρδάκας Κ-Καλανδαρίδης Γ (Δίκωπος άνευ Εφήβων ) 6:52:61

ΧΑΛΚΙΝΑ:  
Τσίλης Γ-χρήστου Γ (Δίκωπος άνευ Α) 6:47:15 
Ασουμανάκη Σ-Νικολαϊδου Κ (Διπλό σκιφ Γ) 7:13:90 
Εμμανουηλίδου Θ-Τσιάβου Α (Διπλό σκιφ ελ βαρών Γ) 7:19:08 
Γιάνναρος Σ.-Μαγδανής Π. (Διπλό σκιφ ελ βαρών Α) 6:33:09

4η ΘΕΣΗ: 
Γιάννου Παρασκευή (Σκιφ ελ βαρών Γ) 7:58:66

5η ΘΕΣΗ:  
Ντούσκος Σ-Κόνσολας Γ (Διπλό σκιφ ελ βαρών Α) 6:39:07

 

Αποτελέσματα Σαββάτου

ΑΣΗΜΕΝΙΑ:  
Ασουμανάκη Σ (σκιφ Γ) 7:57:72 
Πέργουλη Μ-Ζέρβα Κ (διπλό σκιφ Νεανίδων) 7:16:50 
Γιανναρος Σ. (Σκιφ ελ βαρών Α) 6:59:31

ΧΑΛΚΙΝΑ:  
Τζιάλλας Γ-Αγγελόπουλος Δ. (δίκωπος άνευ Α) 6:49:28 
Βαρδάκας Κ-Καλανδαρίδης Ι (δίκωπος άνευ Εφήβων) 6:50:13

4η ΘΕΣΗ: 
Τσίλης Γ-χρήστου Γ (δίκωπος άνευ Α) 6:53:64

5η ΘΕΣΗ:  
Νικολαϊδου Κ. (σκιφ Γ) 8:11:83

6η ΘΕΣΗ:  
Πέτρου Γ-Ντούσκος Σ (διπλό σκιφ ελ βαρών Α)6:56:77 
Τσιάβου Α. (σκιφ ελ βαρών Γ) 7:55:81

Μια ντουζίνα μετάλλια στο Πιεντιλούκο
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Ψινάκης για το Κωπηλατοδρόμιο
Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του δημάρ-
χου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη που μαζί με τον 
εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττική Σπύρο 
Πάντζα ανακοίνωσαν την έναρξη πρωτοβου-
λίας σχεδίου προκειμένου το Κωπηλατοδρό-
μιο του Σχοινιά να τεθεί υπό την προστασία 
δήμου Μαραθώνα και Περιφέρειας και να 
αναπτυχθεί σε ένα σύγχρονο αθλητικό πολι-
τιστικό και προπονητικό κέντρο. 

Τις εντυπώσεις έκλεψαν η έκθεση ιστορικών 
αυτοκινήτων μελών της ΦΙΛΠΑ αλλά και η 
στατική έκθεση τηλεκατευθυνόμενων μοντέ-
λων που έγιναν το διήμερο στους υπαίθριους 
χώρους του κωπηλατοδρομίου. 

Οι τρεις νικητές των τελικών της Κυριακής: 

Σκιφ Ελ Βαρών Γυναικών: 1.ΝΑΣ (Δημάκου) 
8:07:83 2.ΝΟΚ (Εμμανουηλίδου) 8:18:29, 
3.ΝΑΟΚ (Μαμαλου) 8:24:98

Διπλό σκιφ ελ βαρών Γυναικών : 1.ΝΟΘ 
(Πέργουλη-χατζηξενοφώντος) 7:46:12, 2.Ομ.
Ερετών (Βλαχάκου-Τσίντζου) 7:53:38, 3.ΝΟΙ 
(Παίδαρου-Τσιάβου) 7:54:62

Σκιφ Ελ βαρών Ανδρών: 1.ΕΝΟΑ (Γιάνναρος 
Σ.) 7:09:69, 2.ΝΟΛ (Μαγδανής Π.) 7:20:40, 
3.Ολυμπιακός (Αγγελόπουλος Β.) 7:26:53

Τετράκωπος άνευ Ελ Βαρών Ανδρών: 1.ΝΟΙ 
(Καλουιάν-Ντούσκος-Αντώνης-Μαγκλάρας) 
6:30:92, 2.ΝΟΘ (Βασιλειάδης-Κουρκουρίκης-
Αθανασίου-Οικονόμου) 6:41:15, 3. ΝΟΜαυρ 
(Νατσούλης-Λαμπαδάριος-Σαμαράς-Σταθόπου-
λος) 7:05:42. 

Διπλό σκιφ Ελ Βαρών Ανδρών: 1 ΝΑΟΣ 
(Κόνσολας Λ.-Κόνσολας Γ) 6:52:08, 2.ΙΟΘ 
(Αθανασιάδης-Γκογκαλάτζε) 7:03:24, 3.ΚΟΕ 
(Ηλιόπουλος-Βαλσάμης) 7:08:47

Τετραπλό σκιφ Ελ.Βαρών Ανδρών: 1.ΕΝΟΑ 
(Γιάνναρος-Αφεντούλης-Νικολαϊδης-Μακρυγιάν-
νης) 6:79:87, 2.ΝΑΟΚΘ (Τραυλός-Ραμαδανίδης-
Κοσμίδης-Αμπελάς) 6:24:56, 3.ΝΟΘ (Παπαν-
δρέου-Κρούτια-Αθανασίου-Οικονόμου) 6:42:37

Τετράκωπος άνευ Γυναικών: 1.ΝΟΘ (Κουκλοτί-

δου-Κυρίδου-Γιάννου-
Κουμπλή) 7:23:22, 
2.ΝΟΘ2 (Θεολόγη-
Μακαρούνα-Γεωργί-
ου-χατζηξενοφώντος) 
7:33:95, 3.ΝΟΜαυρ 
(Βασιλειάδου-Τσιόλα-
Πετκανά-Παπαιωάν-
νου) 7:34:60

Διπλό σκιφ Γυναικών: 
1.ΝΟΘ (Ιωάννου-Πέρ-
γουλη) 7:24:04, 2.ΝΟΙ 
(Τσιάβου-Ζέρβα) 
7:32:21, 3.ΝΑΣ (Δη-
μάκου-Αμουντσόν) 
7:49:28

Τετράκωπος μετά 
Ανδρών: 1.Ομ.Ερετών 
(Κουτσομπίνας-
Γιάννατζης-Μπούφης-Κουκουρας-Κανακάκης) 
6:33:12, 2.ΝΟΙ (Μάντζιος-Βαρδάκας-Μαγκλά-
ρας-Βλάχος-Μπουγιας) 6:37:41, 3.ΝΟΒΑ 
(Κουσκουρίδας-Λεμονάς-Κουρκούμπας-Λαδό-
πουλος-Γιαλαμάς) 6:37:41.

Δίκωπος άνευ Ανδρών: 1.ΝΟΙ (Λαμπρίδης-
Τζιάλλας) 6:51:19, 2.ΝΟΚατ (Καραμήτρος-Κα-
κούρης) 6:52:77, 3.ΝΟΘ (Γαβριηλίδης-Τσανταρ-
λιώτης) 7:04:17

Διπλό σκιφ Ανδρών: 1.ΝΑΟΣ (Κόνσολας 
Γ-Κόνσολας Λ.) 6:43:44, 2.ΕΝΟΑ (Γιάνναρος-Αφε-
ντούλης) 6:46:12, 3.ΙΟΘ (Πέτρου-Φλώρος) 6:54:27

Σκιφ Γυναικών: 1.ΝΟΚατ (Νικολαίδου) 8:02:75, 
2.ΕΝΟΑ (Ασουμανάκη Σ.) 8:22:04, 3.ΝΟΘ 
(Ιωάννου) 8:27:27.

Δίκωπος άνευ Γυναικών: 1.ΝΟΘ (Κυρίδου) 
8:21:44, 2.ΝΟΜαυρ (Πετκανά-Τσιόλα) 8:33:70, 
3. ΝΟΘ2(Γεωργίου-χατζηξενοφώντος) 8:39:45

Δίκωπος μετά Ανδρών: 1.ΝΟΙ (Λαμπρίδης-Τζιάλ-
λας-Μπουγιας) 7:31:83, 2. ΝΟΒΑ (Λεμονάς-
χρηστομάνος-Γιαλαμάς) 7:34:14, 3.Ομ.Ερετών 
(Μπούφης-Κούκουρας-Γιαλαμάς) 7:47:93.

Τετραπλό σκιφ Γυναικών: 1.ΝΟΘ (Ιωάννου-Πέρ-
γουλη-Γιάννου-Κουκλοτίδου) 6:57:63, 2.ΝΟΙ 
(Τσιάβου-Ζέρβα-Διαμάντη-Κωστούλα) 7:07:18, 
3.ΝΟΙ (Κοζανίτη-Πίσπα-Γκλατζούνη-Τζούκα) 
7:22:95

Σκιφ Ανδρών: 1.Ολυμπιακός (Αγγελόπουλος 
Δ.) 8:44:87, 2.ΝΟΛ(Μαγδανής) 8:49:53, 3.ΚΟΕ 
(χατζηρήγας) 9:27:70 

Οκτάκωπος Γυναικών: 1.ΝΟΘ (Κουκλοτίδου-
Κυρίδου-Γιάννου-Πέργουλη-Τσαντεκίδου-Κου-
μπλή-Ιωάννου-Κοκκίνου-Γκέκα) 6:44:66, 2.ΝΟΙ 
(Τσιάβου-Ζέρβα-Κολτσίδα-Κωστούλα-Παί-
δαρου-Νταλαμάγκα-Πάνου-Στέφου-Τσιάβου) 
6:46:83, 3.ΝΟΜαυρ (Βασιλειάδου-Τσιόλα-
Πετκανά-Παπαιωάννου-Βέλλιου-Καραμήτρου-
Μπάτου-Λασκαρίδου-Καραμήτρου) 7:24:30.

Τετράκωπος άνευ Ανδρών: 1.ΝΟΙ (Λαμπρίδης-
Τζιάλλας-Ντούσκος-Βαρδάκας) 6:23:41, 2.ΝΟΘ 
(χατζηλάμπρου-Κωνσταντάς-Παπανδρέου-
Κρούτια) 6:25:96, 3. ΝΟΚατ (Καραμήτρος-Κα-
κούρης-Ζέρβας-Ευσταθιάδης) 6:28:00

Τετραπλό σκιφ Ανδρών: 1.ΝΑΟΣ (Κόνσολας 
Λ.-Κόνσολας Γ-Μπεγνής Γ-Λ
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Τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν 
το 2014 βράβευσε η Ελληνική Κωπηλατική Ομο-
σπονδία σε μια ζεστή και συγκινητική τελετή που 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 30 
Μαρτίου στο φιλόξενο αμφιθέατρο της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Την εκδήλωση τίμησαν ο πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Σπύρος Καπρά-
λος, ο πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ Ισίδωρος Κούβελος, η πρόεδρος 
του ΕΣΚΑΝ Χαρά Σπηλιοπούλου ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ Σω-
τήρης Τριανταφύλλου, ο διευθυντής αγωνιστικού Αθλητισμού 
της ΓΓΑ Μάκης Τσολακίδης, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ Γ.Μαρα-
γκουδάκης, μέλη της Ολομέλειας της ΕΟΕ, εκπρόσωποι της 
στρατιωτικής ηγεσίας, εκπρόσωποι ομοσπονδιών, μέλη του ΔΣ 
της ΕΚΟΦΝΣ, γονείς και φίλοι των αθλητών κ.ά.  Στον σύντομο 

χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννης Καρράς, 
τόνισε μεταξύ άλλων: «Συνολικά τη χρονιά που πέρασε οι 
αθλητές μας πέτυχαν σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα μία 
πρώτη, δύο δεύτερες, μία τρίτη, μία τέταρτη, δύο πέμπτες 
και πέντε έκτες θέσεις, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 
μία δεύτερη θέση, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μία πρώτη 
και μία δεύτερη θέση και στα Παγκόσμια Κύπελλα 1 πρώτη 
και 1 τρίτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα επετεύχθησαν χά-
ρις στις πολύ μεγάλες προσπάθειες των αθλητών μας αλλά 
και των προπονητών των εθνικών ομάδων κ.κ. Τζιοβάνη 
Ποστιλιόνε επικεφαλής και Α. Αθανασιάδη, Χ. Βλασταρί-
δη, Κ. Κοντομανώλη και Α. Παλαιοπάνο τους οποίους και 
ευχαριστούμε για τις πολλές ημέρες που ζουν μακριά από 
τα σπίτια τους και τις ατελείωτες ώρες καθημερινής δου-
λειάς που προσφέρουν για να μπορέσει το άθλημα να έχει 
υψηλούς στόχους.»

Η λαμπερή βραδιά των κορυφαίων 
Η ΕΚΟΦΝΣ βράβευσε τους κορυφαίους του 2014

Αναλυτικά βραβεύτηκαν οι:

Γ.Κόνσολας - Σ.Γιάνναρος - Π.Μαγδανής - 
Λ.Κόνσολας (1η Παγκόσμια νίκη)

Κ.Νικολαίδου (2η Παγκόσμια νίκη σε τρεις 
διοργανώσεις και 1η Ευρωπαική νίκη)

Γ.χρήστου - Γ.Τζιάλλας - Γ.Τσίλης - Δ.Αγ-
γελόπουλος (6η Παγκόσμια νίκη)

Α.Αγγελοπούλου (2η νίκη στους Ολυμπι-
ακούς νεότητας)

Κ.χρηστομάνος - Α.Λαμπρίδης (5η Πα-
γκόσμια νίκη)

Δ.Αγγελόπουλος (5η Παγκόσμια νίκη) 

Α.Τσιάβου - Μ.Πέργουλη (6η Παγκόσμια 
νίκη) 

Κ.Ζέρβα - Α.Αγγελοπούλου (3η Παγκό-
σμια νίκη)

Σ.Ασουμανάκη (4η Παγκόσμια νίκη) 

χ.Αθανασίου - Κ.Λεμονάς - Γ.Παπασα-
κελλαρίου – Ν.Βλάχος (5η Παγκόσμια)

Ν.Κακούρης - Θ.Καραμήτρος (6η Παγκό-
σμια θέση)

Ι.Πέτρου - Σ.Ντουσκος (6η Παγκόσμια 
θέση)

Λ. Κόνσολας - Σ.Γιάνναρος (1η Παγκό-
σμια θέση) 

ΝΟΙ (Πολυνίκης και πρωταθλητής Ελλάδας)

Ειδικές βραβεύ-
σεις έγιναν στον 
πρόεδρο της ΕΟΕ 
Σπύρο Καπράλο 
για την πολύτιμη 
στήριξή του στο 
άθλημα της Κω-
πηλασίας, στην 
Εθνική Τράπεζα 
για τη σημαντι-
κή στήριξη που 
παρέχει στην 
Εθνική ομάδα και 
στο ΑΣΑΕΔ για 
τη μακρόχρονη 
και ουσιαστική 
στήριξή του 
στους επίλεκτους 
στρατευμένους 
κωπηλάτες. 

O πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ 
Γιάννης Μαραγκου-
δάκης βραβεύει τον 
παγκόσμιο πρωταθλητή 
Λευτέρη Κόνσολα. 

Ο πρόεδρος Ολυμπια-
κής Προετοιμασιας της 
ΕΟΕ Γιάννης Βασιλει-
άδης βραβεύει την πα-
γκόσμια πρωταθλήτρια 
Σοφία Ασουμανάκη. 

κωπηλασία
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Φτωχότερη είναι από την Κυριακή 5 Απριλίου το βράδυ οι οικογέ-
νεια της ελληνικής κωπηλασίας. Ο Σωτήρης Στάμος έφυγε από 
τη ζωή σε ηλικία 87 ετών βυθίζοντας στο πένθος όλους τους αν-
θρώπους της ελληνικής κωπηλασίας και ιδιαίτερα του Ναυτικού 
Ομίλου Ιωαννίνων που διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος και 
η «ψυχή» των μόνιμων πρωταθλητών Ελλάδας.

Ακούραστος εργάτης του αθλήματος με τεράστια προσφορά 
γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό διατέλεσε πρόεδρος και 
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας ενώ από 
το 2004 κατείχε τον τίτλο του Επίτιμου προέδρου της ΕΚΟΦΝΣ.

" Έφυγε" ο Σωτήρης Στάμος

Στον τελευταίο αγώνα των οκτακώπων ανδρών ο 
Ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων κατάφερε να διατηρή-
σει την παράδοση και να πέσει πρώτος στον τερματι-
σμό ενώ συγκινητική ήταν η στιγμή που αφιέρωσαν 
τις νίκες του Ομίλου τους στο πρωτάθλημα στον 
αδικοχαμένο συναθλητή τους Ευριπίδη Σκλιβανί-
τη  και τον πρόεδρο τους Σωτήρη Στάμο που έφυγε 
πρόσφατα από τη ζωή. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων αναδείχθηκε πολυνίκης στην Ά  
Φάση του 81ου Πανελληνίου πρωταθλήματος Κωπηλασίας 
που ολοκληρώθηκε στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά 
το μεσημέρι της Κυριακής 19/4. Η ομάδα του ΝΟΙ συγκέντρω-
σε 23 μετάλλια εκ των οποίων 13 χρυσά 5 ασημένια και 5 
χάλκινα έχοντας τον πολύ έντονο συναγωνισμό του  ΝΟ Θεσ-

σαλονίκης ο οποίος ήταν δεύτερος στον συνολικό πίνακα με 22 
μετάλλια εκ των οποίων 10 χρυσά 7 ασημένια και 5 χάλκινα. 

Μάλιστα ο ΝΟΘ κατάφερε και κέρδισε την κατηγορία των 
Ανδρών Γυναικών και Ελ Βαρών που πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή κατακτώντας 6 χρυσά-3 ασημένια και 5 χάλκινα έναντι 
του ΝΟΙ που ήταν δεύτερος με 5 χρυσά-4 ασημένια -2 χάλκινα.

Αφιερωμένα μετάλλια

Πολυνίκης ο ΝΟΙ στο πρωτάθλημα, εντυπωσιακός ο ΝΟΘ 

Το Ίδρυμα Λεβέντη στο πλευρό της Κωπηλασίας 
Επτά υποτροφίες από το Ίδρυμα Λεβέντη στην Κωπηλασία 
Ξεχωριστή τιμή για την ελληνική 
κωπηλασία από το Ίδρυμα Α.Γ. 
Λεβέντη. Επτά πρωταθλητές 
μας επιλέχθηκαν να συμπερι-
ληφθούν στους 33 συνολικά 
αθλητές κι αθλήτριες από όλα τα 
αθλήματα που θα λάβουν φέ-
τος τις Υποτροφίες Ολυμπιακής 
Προετοιμασίας.

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

Φέτος μέρος 
της προσπάθει-
ας αυτής είναι 
οι πρωταθλη-
τές μας: Σοφία 
Ασουμανάκη, 
Κατερίνα 
Ζέρβα, Αθηνά 
Αγγελοπού-
λου, Γιώργος 
Παπασακε-
λαρίου, Νίκος 
Βλάχος, Γιάν-
νης Πέτρου 
και Στέφανος 
Ντούσκος.

Η απονομή των 
33 υποτροφι-
ών έγινε σε 
μια λαμπρή τελετή την περασμένη Τετάρτη στο 
αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής παρουσία πλήθους κόσμου. Την ΕΚΟΦΝΣ 
εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ 

Γιάννης Καρράς και ο Αντιπρόεδρος Γιάννης 
Μωυσίδης.

Συγχαρητήρια στο Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη που 
μένει πιστό στις δράσεις του μέσα σε τόσο 
χαλεπούς καιρούς. 
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Κάθε φορά, που συνομιλούμε με 
τον Υποναύαρχο ΛΣ. (εα) Νίκο 
Καβαλλιέρο ξαφνιαζόμαστε ευ-
χάριστα για την καθαρότητα των 
σκέψεων του και την τεκμηρίωση 
των απόψεών του.

Σήμερα συνομιλήσαμε μαζί του για τα προβλή-
ματα, που βιώνουν τα Παραδοσιακά Ελληνικά 
Ξύλινα Σκάφη στην Ελλάδα, αφού επί 13 χρό-
νια είναι στο τιμόνι του Πολιτιστικού Ομίλου 
«Φίλοι Παραδοσιακών Σκαφών» που πρό-
σφατα μετονομάσθηκε σε «Ελληνικό Σύνδε-
σμο Παραδοσιακών Σκαφών».

Καβαλλιέρος: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
θερμά για την αποψινή μας συνάντηση και να 
σας καλωσορίσω στον μεγάλο χώρο της ελλη-
νικής παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης, όπως 
αυτή παρουσιάζεται μέσα από τη διατήρηση και 
διάσωση των παραδοσιακών σκαφών και τη 
λειτουργία των παραδοσιακών καρνάγιων της 
Ελλάδος. Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τη σύνταξη του περιοδικού σας για τις εκάστο-
τε σοβαρές και τεκμηριωμένες αφιερώσεις του 
στα παραδοσιακά σκάφη και στα προβλήματα 
που βιώνουν οι ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών.

Δημοσιογράφος: Τι ήταν αυτό που σας έκανε 
να συγκρίνετε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και τη Διοίκηση της Γαλα-
κτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων με τους «τσιχα-
ντιστές» στο Δελτίο Τύπου, που εκδώσατε ως 
Σύνδεσμος.

Καβαλλιέρος: Όλοι οι φίλοι της ελληνικής ναυ-
πηγικής παραδοσιακής τέχνης μετά την υπογρα-
φή από το «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης!» 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
αλιείας, των αποφάσεων του μέτρου απόσυρ-
σης των βιντζοτρατών και των μηχανοτρατών, 
δηλαδή των ξύλινων στολιδιών του Αιγαίου, 

αισθανθήκαμε ότι το εν λόγω Υπουργείο επα-
νέλαβε ότι ακριβώς έκαναν και οι τσιχαντιστές 
στα πολιτισμικά ευρήματα των Ασσυρίων με το 
σπάσιμο των αλιευτικών ελληνικών παραδοσι-
ακών σκαφών αλλά χρησιμοποιώντας αντί βα-
ριοπούλας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Δηλαδή 
καταστρέφουν τα χειροποίητα σκάφη που κατα-
σκευάστηκαν προ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
με το μεράκι, το προσωπικό στυλ των μεγάλων 
καραβομαραγκών του 1930-1950, τους κινη-
τούς πολιτιστικούς θησαυρούς, τους οποίους 
όμως με συνέχεια και επιμονή αποστέλλουν ως 
καυσόξυλα στις χωματερές. Η ίδια μανία κατα-
στροφής, τα ίδια σκοτεινά μυαλά, η ίδια επιμονή.

Και στη συνέχεια όταν οι υπεύθυνοι της Γαλα-
κτοκομικής Σχολή Ιωαννίνων παραδέχθηκαν 
κατά το ρεπορτάζ ότι δεν είχαν υπόβαθρο «παι-
δείας και εκπαίδευσης» για να δικαιολογήσουν 
την ανοχή τους στο bullying της σχολής που έφε-
ρε σαν αποτέλεσμα τη μη αποτροπή του εγκλή-
ματος (αυτοχειρίας ή δολοφονίας) του Βαγγέλη, 
είδαμε πολλές ομοιότητες με την πολιτική του 
ίδιου Υπουργείου, όπου ελλείψει «παιδείας, πο-
λιτισμού και ικανότητας αναζήτησης λύσεων» δι-
απιστώσαμε ότι τα ίδια έκαναν με την καταστρο-
φή των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών.

Η πολιτική ευαισθησία από 27/7/2006 έως 
1/1/2014 για θέματα πολιτισμού πουθενά δεν 
ακούμπησε σε ένα προβληματισμό έστω εάν 
«πρέπει» ή «μπορούν» να ασχοληθούν με την 
εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας όπου η 
Ε.Ε. στον αριθ. 1198/2006 Ευρωπαϊκό Κανο-
νισμό στο άρθρο 23 ανέφερε ότι ο τρόπος βε-
βαίωσης της μόνιμης παύσης αλιευτικών δρα-
στηριοτήτων γίνεται με τρεις τρόπους ήτοι: α) 
με τη διάλυση του αλιευτικού σκάφους β) με την 
αλλαγή της χρήσης του, με τη σημαία κράτους 
μέλους και εγγραφή σε κοινοτικό νηολόγιο, για 
μη αλιευτικές δραστηριότητες γ) με την αλλαγή 
της χρήσης του με σκοπό τη δημιουργία τεχνη-
τών υφάλων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
πριν από την πραγματοποίηση αυτών των πρά-
ξεων έχει διεξαχθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και ότι οι εν λόγω πράξεις συμβάλ-
λουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 38 
παράγραφος 2 στοιχείο (α).

Περιέργως η Διεύθυνση Αλιείας του Ελληνικού 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε επιβά-
λει μόνο την εφαρμογή του πρώτου μέτρου με 
αποτέλεσμα έως σήμερα ο ελληνικός λαός να 
θρηνεί την οριστική καταστροφή 12.500 πε-

ρίπου αλιευτικών παραδοσιακών σκαφών, τα 
οποία θα μπορούσαν να υπαχθούν στην β) πε-
ρίπτωση με την αλλαγή της χρήσης του, με τη 
σημαία κράτους μέλους και εγγραφή σε κοινοτι-
κό νηολόγιο, για μη αλιευτικές δραστηριότητες, 
οπότε έστω το 1/3 αυτών αν είχαν διασωθεί, 
θα είχαν αλλάξει χρήση και θα είχαν ενταχθεί σε 
έναν στόλο ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Έτσι 
Έλληνες μικρομεσαίοι οικονομικά με ελάχιστα 
χρήματα θα είχαν την ευχαρίστηση να έχουν ένα 
θαλάσσιο μέσο για την αναψυχή αυτών και των 
οικογενειών τους.

Δημοσιογράφος: Πως μπορούσε να γίνει 
αυτό;

Καβαλλιέρος: Οι αλιείς θα λάμβαναν από την 
Ε.Ε. μέσω Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
τα αναλογούντα χρήματα για την οριστική από-
συρση των αλιευτικών εργαλείων και όχι με την 
καταστροφή των αλιευτικών μέσων (σκάφη). Τα 
σκάφη αυτά θα μπορούσαν να εκποιηθούν μέσω 
ΟΔΔΥ, το κράτος να εισπράξει χρήματα και τα 
αλιευτικά σκάφη να διασωθούν, να αλλάξουν 
χρήση και η απαγόρευση αυτή να καταχωρείται 
σε κάθε αλλαγή νομικής μεταβολής του σκά-
φους με την παρατήρηση ότι δεν παρέχεται το δι-
καίωμα αλιείας στο συγκεκριμένο σκάφος ώστε 
με την τυχόν παράβαση της απαγόρευσης αυτής 
να γεννάται άμεση δήμευση του σκάφους και 
νέα παράδοσή του στον ΟΔΔΥ για νέα εκποίηση.

Δημοσιογράφος: Πως εξηγείτε την εμμονή 
των αρμοδίων της του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης μόνο στην εφαρμογή του μέτρου δι-
άλυσης του σκάφους;

Καβαλλιέρος: Οι άνθρωποι αυτοί είναι «πο-
λιτιστικά άρρωστοι», άσχετοι και γενικότε-
ρα χωρίς αίσθημα δικαιοσύνης και πρόθεση 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, επειδή 
δεν εισηγήθηκαν στην Ε.Ε. τη διατήρηση του 
νομοθετήματος της (β) περιπτώσεως του Ε.Κ. 
1198/2006 ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ. 
508/2014 που μπορούσαν και έπρεπε να προ-
βλέψουν για τα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, 
εξαίρεση για την Ελλάδα. 

Έτσι ο Σύνδεσμός μας απέστειλε στη Γενική Δι-
εύθυνση Ναυτιλιακών Θεμάτων και Αλιείας με 
κοινοποίηση στη Διεύθυνση Πολιτισμού της ΕΕ, 
επιστολή παραπόνων.

Ανεξαρτήτως της τύχης της αναφοράς μας αυτής 
προτιθέμεθα για το πολιτιστικό έγκλημα που βιώ-
νει η Ελλάδα από την μη εφαρμογή των κανόνων 

άρθρο

Παραδοσιακά αλιευτικά σκάφη: καταστροφή αντί 
διάσωσης τους με μουσική υπόκρουση της έ.έ.

Κείμενο: Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών
Φωτογραφίες: Αννίκα Μπαρμπαρίγου



43Iστιοπλοϊκός Kόσμος

του Ευρωπαϊκού δικαίου που ήταν εδώ και πολ-
λά έτη νόμος της Ελλάδος, να αποστείλουμε στον 
αρμόδιο εισαγγελέα αναφορά για ποινική αξιο-
λόγηση κατά παντός υπευθύνου για κατάχρηση 
εξουσίας και παράβαση καθήκοντος για τα ανω-
τέρω για το χρονικό διάστημα 2006-2014.

Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να ακολουθήσουμε 
αυτή την οδό μήπως και το κράτος επιτέλους «ξυ-
πνήσει» από τον βαθύ του καταστροφικό λήθαργο.

Δημοσιογράφος: Έχετε θέσει αυτούς σας 
τους προβληματισμούς στους αρμόδιους Υπουρ-
γούς κατά το παρελθόν; Και τι απαντήσεις πήρατε;

Καβαλλιέρος: Πραγματικά λυπούμεθα που 
όλοι οι Υπουργοί Πολιτισμού των τελευταίων 
δέκα πέντε ετών «κωφεύουν» υπαιτίως, αφού 
δεν είχαν την ευγενή καλοσύνη σε κάθε έγγρα-
φό μας να μας απαντήσουν έστω με μία αράδα 
ότι δεν μπορούν, δεν θέλουν, «δεν γουστάρουν 
βρε αδελφέ» να ασχοληθούν με αυτό που ο 
ελληνικός λαός τους επέλεξε να κάνουν, το κα-
θήκον τους. Ανάλγητοι πολιτικοί, όλοι τους. Οι 
δήθεν χαμογελαστοί των δεξιώσεων και της 
προβολής. Παχιά λόγια για ψηφοθηρική κατανά-
λωση και έργα ΜΗΔΕΝ. Το μηδέν, σε παρακαλώ 
γράψτο με κεφαλαία. 

Πριν 4 μήνες μετά από πιέσεις επιτέλους το 
Υπουργείο Πολιτισμού συνέστησε μία ομάδα 
αξιόλογων ανθρώπων προερχομένων από τη 
θέση των ιστορικών, μουσειακών και παραδο-
σιακών σκαφών προκειμένου να συμβουλεύουν 
τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού για θέματα 
παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης. Όμως το 
Υπουργείο Πολιτισμού θα κρίνει και αυτό με τη 
σειρά του, εαυτόν αναρμόδιο για τη διάσωση 

των αλιευτικών σκαφών, λόγω γραφειοκρα-
τικών αγκυλώσεων και της ανεξαρτησίας λει-
τουργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Εμείς διερωτόμεθα, οι συναρμόδιοι Υπουργοί 
Ναυτιλίας, Τουρισμού, Πολιτισμού αλλά και κυ-
ρίως ο συντονιστής Υπουργός του Κυβερνητι-
κού έργου πράγματι δεν μπορούν να κάνουν κάτι 
για το θέμα αυτό γιατί εκφεύγει των αρμοδιοτή-
των τους; Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι 
ο τσάρος της δήθεν «Αγροτικής Ανάπτυξης» να 
υπογράφει ότι του πάνε οι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες, γιατί ποτέ δεν μπήκε κάποιος κυβερνητικός 
παράγων σε ένα ολιγόλεπτο προβληματισμό, 
αυτόν του αν κάποια αξιόλογα ξύλινα αλιευτικά 
σκάφη μπορούσαν να διασωθούν και με ποιο 
τρόπο. Αυτό που εμείς σαν σύνδεσμος τους 
υποδεικνύουμε επί σειρά πολλών ετών. 

Επειδή λοιπόν ζούμε στην Ελλάδα, όπου οτιδή-
ποτε θετικό υπάρξει, προέρχεται μόνο από τε-
λεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αποφασίσαμε 
«να τραβήξουμε το σχοινί» μήπως και βρεθεί 
επιτέλους μια λύση για το πρόβλημα.

Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι εάν εφαρμο-
στεί η δική σας πρόταση για αλλαγή χρήσης του 
αλιευτικού σκάφους θα υπάρξουν ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα διάσωσης των παραδοσια-
κών αλιευτικών σκαφών;

Καβαλλιέρος: Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι αν 
τα σκάφη μέσω ΟΔΔΥ καταλήξουν σε ιδιώτες, 
τότε μόνο θα διασωθούν πολλά εξ’ αυτών. Αν 
τη διάσωση την αναλάβουν όπως στο παρελ-
θόν οι φορείς αυτοδιοίκησης τα σκάφη αυτά θα 
πεθάνουν σε λίγο χρόνο εγκαταλελειμμένα σε 
κάποια πλατεία, αφού θα μετατρέπονται σε τόπο 
συγκέντρωσης απορριμμάτων και τελικά θα δι-

αλυθούν σε λίγο χρονικό διάστημα.

Εξ άλλου όλα αυτά τα έτη είδαμε μόνο την κα-
ταστροφή των αλιευτικών ξύλινων σκαφών και 
όχι τη διάσωσή τους.

Συμπερασματικά καταλήγω ότι τα ξύλινα σκάφη 
μπορούν να διασωθούν μόνο στο φυσικό τους 
περιβάλλον αρμενίζοντας, στη θάλασσα, πλην 
όμως θα πρέπει να πω ότι η γενικότερη αναλ-
γησία και η πολιτιστική ισοπέδωση των νεοτέ-
ρων κινητών μνημείων της Ελλάδος ήρθε από 
την Ε.Ε η οποία με την υιοθέτηση του άρθρου 
34 του ευρωπαϊκού Κανονισμού 508/2014 
αναφέρεται σε οριστική παύση αλιευτικών δρα-
στηριοτήτων που εκτελείται μόνο μέσω της δι-
άλυσης των αλιευτικών σκαφών. Οι άνθρωποι 
των σπηλαίων των χωρών της σημερινής Ε.Ε., τι 
να καταλάβουν για πολιτισμό της Ελλάδος, αφού 
εμείς όταν κατασκευάσαμε ξύλινα σκάφη για το 
ταξίδι του Οδυσσέα κατά τον Όμηρο, εκείνοι δεν 
είχαν κατέβει ακόμη από τα δέντρα και όταν τε-
λικά κατέβηκαν κλείστηκαν στις σπηλιές. 

Εμείς πάντως ως σύνδεσμος αντιστεκόμαστε, πε-
ριμένουμε και θα εκδηλώσουμε την «ευαρέσκεια» 
μας με την ψήφο μας, στις επόμενες εκλογές.
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Las Palmas, Gran Canaria 
Mindelo, Cape Verde (865 ΝΜ - 7 ημέρες, 6 νύχτες)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 -  

Η ημέρα της εκκίνησης
28° 07 63Ν 015° 25.61W 

Η ημέρα που σκεφτόμουν με δέος εδώ και 
μήνες έφτασε και κατά ένα περίεργο τρόπο 
ξύπνησα ήρεμη και χαρούμενη. Σήμερα ξεκι-
νάμε το πρώτο σκέλος του αγώνα, από τη Las 
Palmas - του νησιού Gran Canaria ως το λιμάνι 
Mindelo του νησιού Sao Vicente, στο Πράσινο 
Ακρωτήρι, 865 ΝΜ. Εκεί, θα κάνουμε μια στά-
ση για 4-5 νύχτες και στις 19 Νοεμβρίου θα 
αποπλεύσουμε για τη St Lucia της Καραιβικής, 
2.090 ΝΜ μακριά. 

Το Φιλίζι είναι έτοιμο. Πριν λίγους μήνες εγκα-
ταστήσαμε ηλιακά πάνελς, ανεμογεννήτρια 
και το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων AIS. 
Τοποθετήσαμε led φως τρικολόρ στην κορυφή 
του καταρτιού. Aγοράσαμε καινούργιο life raft 
με προδιαγραφές ωκεανού και dan buoy για 
την περίπτωση ΜΟΒ (άνθρωπος στη θάλασσα). 
Στην καμπίνα 3, που την έχουμε κάνει αποθή-
κη, έχουμε ένα σετ ανταλλακτικά πανιά, ένα 
ολοκαίνουργιο working jib με σκυλάκια για τον 
δεύτερο πρότονο, το ασύμμετρο και τον φλόκο 
θυέλλης. Το rigging μας, που είναι ήδη 14 ετών, 
είναι ελεγμένο τρεις φορές και σε άριστη κατά-
σταση. Το μόνο που κάναμε, πριν μια εβδομάδα 
και περισσότερο για ...ψυχολογικούς λόγους, εί-
ναι να αλλάξουμε τον ένα επίτονο, Για ασφάλεια 
αγοράσαμε μερικά bulldogs και κομμάτια συρ-
ματόσχοινου. Στη δεξαμενή πετρελαίου έχουμε 
400 λίτρα καύσιμα, αρκετά για περίπου 700 
ΝΜ, αν και δεν περιμένουμε μπουνάτσα.

Λαχταρώ να αποπλεύσουμε. Οι τελευταίες δέκα 
ημέρες ήταν γεμάτες ένταση και τρέξιμο, με την 
προετοιμασία του σκάφους, τα σεμινάρια, τα 

πάρτι, τις εκδηλώσεις του ARC+ και φυσικά τις 
τελευταίες προμήθειες σε τρόφιμα. Είμαστε ευ-
χαριστημένοι με τις προμήθειες που έχουμε ορ-
γανώσει. Επειδή ξέρουμε πως θα μας λείψουν οι 
γεύσεις της χώρας μας, πριν φύγουμε απ' την Ελ-
λάδα, αγοράσαμε απ' τα χανιά άφθονο ελαιόλα-
δο (στην Καραιβική το ελαιόλαδο, ιταλικό ή ισπα-
νικό, πουλιέται σε μπουκάλι γαλλικού αρώματος 
με αντίστοιχη τιμή), μέλι, ρίγανη και μαλοτήρα. 
Από τη Σαμοθράκη πήραμε μπόλικο ταχίνι. Στην 
αποθήκη μας έχουμε όσπρια, ελιές Θάσου και 
ελληνικό καφέ για καιρό. Αγοράσαμε εξαιρετικά 
τυριά για τους επόμενους μήνες, σε καλή τιμή, 
πρώτα από τη Λήμνο και μετά από τη Σικελία. 
Στην Ιταλία οργιάσαμε εντελώς με τα ζυμαρικά.

Τα super market στη Las Palmas είναι φτηνό-
τερα απ' τα ελληνικά και έχουν μεγάλη ποικιλία, 
έτσι πριν 2 μέρες κάναμε καλές προμήθειες, 
μια και στο Μιντέλο δεν θα βρούμε παρά μόνο 
φρούτα και λαχανικά. Τέλος χτες, φορτώσαμε 
το ψυγείο με αυγά, σαλατικά, γιαούρτι και μπό-
λικο hamon serano για τον καπετάνιο.

Από νερό, αποθηκεύσαμε πολλά μπουκάλια εμ-
φιαλωμένο, θα γεμίσουμε τις δυο δεξαμενές και 
έχουμε και τον αφαλατωτή. Με το πολύ καλό φίλ-
τρο που βάλαμε μπορούμε να πίνουμε με ασφά-
λεια το νερό που φιάχνουμε ή αποθηκεύουμε. 
Είμαστε απόλυτα καλυμμένοι. Το Φιλίζι είναι 

γεμάτο με όλα τα καλά, ούτε μπακάλικο να' ταν.

Είμαστε έτοιμοι. Σχεδόν. Πίνουμε τον καφέ μας 
συζητώντας τις τελευταίες εκκρεμότητες. Στις 
9.00, όπως κάθε πρωί εδώ και εννέα μέρες, 
στο κανάλι 72 του VHF ξεκινάει η τελευταία 
εκπομπή του ARC+ από τη Las Palmas. Η εκ-
κίνηση των catamaran είναι στις 12:45, των 
monohull στις 13.00. Ακολουθεί το δελτίο 
καιρού: «...άνεμος βορειοανατολικός, πέντε με 
έξι μποφόρ, με την έντασή του να μεγαλώνει 
στα acceleration zones (ζώνες επιτάχυνσης του 
ανέμου). Θα έχετε ένα γρήγορο πέρασμα για το 
πρώτο μπράτσο μέχρι το Μιντέλο. Μακάρι να 
μπορούσα να έρθω μαζί σας. Καλό ταξίδι σε 
όλους!» ακούγεται η φωνή του Chris Tibbs, του 
μετερεωλόγου - θαλασσοπόρου. Αυτό πράγ-
ματι είναι ωραίο δελτίο καιρού αφού δεν είναι 
σπάνιο κάποιο χαμηλό βαρομετρικό σύστημα 
να διαταράξει τον συνήθη βορειοανατολικό 
άνεμο (prevailing wind) που φυσάει στην περι-
οχή. Αυτή ήταν άλλωστε η αγωνία μας στο να 
έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία εκκίνησης. 

Ο χρόνος τρέχει και πρέπει να βιαστούμε. Όσο 
μαγειρεύω και πλένω το σκάφος, ο Γιώργος τα-
χτοποιεί διάφορα στο γραφείο της μαρίνας. Επι-
στρέφει και την ώρα που γεμίζουμε το δεύτερο 
τάνκ νερού με το λάστιχο, ακούμε «Hello Filizi!». 
Είναι ο Edwin και η Marjo, η ομάδα του Ocean 
Conservation και έφεραν τα μπλουζάκια που 
ζητήσαμε. Τα φοράμε και μας φωτογραφίζουν.

Ο Γιώργος χαράκογλου, παλιός μαθητής του ΠΟΙΑΘ και η γυναίκα του Καρίνα Σάνδρη, 
αρμενίζουν στις θάλασσες της υδρογείου και μας χαρίζουν τις εμπειρίες τους.

ωκεανοπορεία

από την έλλάδα στην καραϊβική
ημερολόγιο S/Y Φιλίζι

μέρος 4, συνέχεια



45Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Μας λένε για το project Marine Microplastics 
και για το πόσο σημαντική είναι η εθελοντική 
συμμετοχή των σκαφών του αγώνα στη συλλο-
γή δειγμάτων νερού από τον ωκεανό. χαίρομαι 
πραγματικά που θα βοηθήσουμε στην έρευνά 
τους. Αποχαιρετιόμαστε και μετά από λίγο ξανά 
«Hello Filizi! Good morning!». Αυτή τη φορά 
είναι ο Jerry "the Rigger", συνεργάτης του 
ARC, που πέρασε για να μας ευχηθεί καλό και 
ασφαλές ταξίδι. Απίθανος τύπος ο Jerry και με 
τεράστια εμπειρία. Στο πιο απολαυστικό από τα 
σεμινάρια που παρακολουθήσαμε, μετέδωσε 
απλά, κατανοητά και με χαρακτηριστικό εγγλέ-
ζικο χιούμορ το απόσταγμα των γνώσεών του, 
Όταν ήρθε στο Φιλίζι για rigging check το έκανε 
με τρομερή προσοχή και μας έδειξε λεπτομερέ-
στατα πώς να κάνουμε τον καθημερινό έλεγχο 
στο πέρασμα. Ήταν πολύ σημαντικό που ακού-
σαμε από το στόμα του οτι το rigging μας είναι 
ΟΚ. Αστέρι ο Jerry!

Λέω στην Περκάν να έρθει μαζί για να βγάλου-
με τα σκουπίδια και εκείνη με ακολουθεί βαριε-
στημένα. Ανησυχώ πώς θα τα βγάλει πέρα στο 
μακρύ ταξίδι. Η ώρα έχει πάει 12.00, έχουμε 
μια ώρα καιρό! Μαζεύουμε την πασαρέλα, τη 
δένουμε γερά και την ασφαλίζουμε. Από τα 
κοντινά σκάφη μας εύχονται καλούς ανέμους. 
Λύνουμε τους κάβους, αφήνουμε το ρεμέτζο 
και πάμε προς τη γραμμή εκκίνησης που ορίζε-
ται από μια κίτρινη σημαδούρα και ένα μεγάλο 
κόκκινο ναυαγοσωστικό. Πενήντα τόσα σκάφη 
γύρω, άλλα σηκώνουν πανιά, άλλα μανουβρά-
ρουν και όλοι περιμένουν ανυπόμονα τον πυ-
ροβολισμό και τη σειρήνα της εκκίνησης.

Στο VHF αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την 
εκκίνηση των καταμαράν. Το σύνθημα δίνεται. 

Φεύγουν! Μετά από λίγο έρχεται η σειρά των 
monohull. Γύρω γίνεται χαμός. Όλοι προσπα-
θούν να στηθούν στην καλύτερη θέση και 
κοιτάω με αγωνία κάποια σκάφη που περνάνε 
πολύ κοντά μας, σαν να μην νιώθουν κίνδυνο 
σύγκρουσης. Όπως είπε ο Chris Tibbs στο σε-
μινάριό του "είναι να απορείς πώς κάποιοι διεκ-
δικούν με τόση μανία την καλύτερη θέση εκκί-
νησης, όταν μπροστά τους έχουν τόσες πολλές 
ημέρες αγώνα». Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά, 
ανοίγουμε τη μαίστρα στην πρώτη μούδα (θε-
ωρητικός ορισμός αφού έχουμε reefing), τη 
τζένοα όλη. Ακούγεται το σινιάλο σειρήνα-πυ-
ροβολισμός. Καλό μας ταξίδι!

Ο αέρας φυσάει από πίσω μας, κάποια σκάφη 
είναι σε δεξί και κάποια άλλα σε αριστερό τακ 
οπότε πλησιάζοντας στη γραμμή εκκίνησης οι 
πορείες αναπόφευκτα συγκλίνουν. Δύο σκάφη 
που έρχονται από δεξιά μας κλείνουν και φαί-
νεται να στοχεύουμε και οι τρεις στο ίδιο ακρι-
βώς σημείο. Κάνουμε τσίμα τη μαίστρα μόνο, τα 
πανιά γίνονται πεταλούδα και αποφεύγουμε τη 
σύγκρουση. Ο καπετάνιος τιμονεύει χαμογελα-
στός, με άνεση και ψυχραιμία μέσα σε τούτη την 
τρελλή κατάσταση και εγώ ακολουθώ πιστά τις 
οδηγίες του. Περνάμε τη γραμμή εκκίνησης και 
προχωράμε. Ο άνεμος είναι βόρειος 5 μποφόρ 
και τα κύματα μικρά - είμαστε ακόμη προστατευ-
μένοι από το λιμάνι. Η πλειοψηφία των σκαφών 
παίρνει πορεία νοτιοανατολική με στόχο πιό 
φρέσκο άνεμο και σιγά σιγά ξεμακραίνουν.

Ο Γιώργος έχει αποφασίσει άλλη τακτική, να μεί-
νουμε κοντά στην ακτογραμμή έως το αεροδρό-
μιο, δέκα μίλα μακριά ώστε να εκμεταλλευτούμε 
απόλυτα τη ζώνη επιτάχυνσης του ανέμου. Συνε-

χίζουμε την πλεύση πεταλούδα, με preventer στη 
μουδαρισμένη μαίστρα και το ειδικής κατασκευ-
ής κοντό σπινακόξυλο (whisker pole) στη τζένοα. 
Πράγματι, με το που πλησιάζουμε το αεροδρόμιο 
ο αέρας δυναμώνει και φτάνει τα 25-35 kts. 
Πλέουμε γρήγορα, το ταχύμετρο SOG δείχνει 8 
kts, 9 kts και κάποια στιγμή 10,5 kts! Ομορφιά! 
Γύρω στις 16.00 χτυπάει το κινητό και είναι ο φί-
λος μας ο Γιάννης. Μας βλέπει στο site του αγώ-
να και είμαστε στην πρώτη θέση! Η τακτική απο-
δίδει! Η βαφτιστήρα του Γιώργου, η Κλεοπάτρα, 
στέλνει φωτογραφία, δια του λόγου το αληθές.

Η ώρα περνά, η μεγάλη υπερένταση υποχωρεί, 
όμως ο καπετάνιος μου είναι συνέχεια στο τι-
μόνι γιατί ο αυτόματος πιλότος δεν μπορεί να 
κρατήσει πορεία καθώς ο άνεμος μεταβάλλεται 
συνεχώς. Τριμάρω τα πανιά, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του και σε κάποια στιγμή ξεκλέβω λίγα 
λεπτά για να φάω ένα πιάτο φαγητό, στα όρθια. 
Κατά τις 19:00 ο ήλιος γέρνει προς τη δύση και 
το Gran Canaria είναι πια πίσω μας. Η πορεία 
είναι πιά νοτιοδυτική, 220°- 230° και ο άνεμος 
πρίμα. Ο Γιώργος έχει βάλει τις συντεταγμέ-
νες του Μιντέλο στο plotter και έτσι μπορούμε 
να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή την απόκλιση 
(χΤΕ). Σκοτεινιάζει. Κατεβαίνω κάτω, ανάβω τα 
φώτα ναυσιπλοίας και φέρνω τα σωσίβιά μας, 
τους ιμάντες ασφαλείας και τους φακούς κεφα-
λής. Έχουμε συμφωνήσει τη νύχτα να φοράμε 
πάντα σωσίβια και να είμαστε δεμένοι.

Όσο ξεμακραίνουμε από το νησί, ο άνεμος δυ-
ναμώνει περισσότερο και δίνει σπιλιάδες μέχρι 
40 kts. Το Φιλίζι ταλαντεύεται δυνατά, βίαια με 
το swell και τα μεγάλα κύματα και ο καπετάνιος 
που πείνασε πια, μου δίνει το τιμόνι για να φάει, 
στα όρθια κι αυτός. Η ένταση του ανέμου μετα-
βάλλεται ασταμάτητα και η πλεύση είναι πολύ 
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απαιτητική. Πάμε γρήγορα και τα κύματα έχουν 
μεγαλώσει τόσο, που δεν κοιτάω πίσω από την 
πρύμνη γιατί τρομάζω. Στις 20:45 ένα πανέ-
μορφο χρυσό φεγγάρι ανατέλλει μέσα από τη 
θάλασσα και μισοκρύβεται πίσω από χαμηλά 
σύννεφα, Μεμιάς η σκοτεινή ανεμοδαρμένη 
νύχτα γίνεται φιλική. Το νησί μικραίνει και τα 
φωτάκια της Masspalomas τρεμοσβήνουν. 

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου - 2η μέρα 
27°14 84 N 015°45 72 W 

Κατά τις 22.00 ο άνεμος αρχίζει να πέφτει και μέχρι 
τα μεσάνυχτα έχει σπάσει εντελώς. 

00:00 Hava dindi - ο άνεμος πάει. Δεν περι-
μέναμε να πέσουμε σε άπνοια απόψε. Πιθα-
νολογούμε - και ευχόμαστε - μήπως βρισκό-
μαστε στη "σκιά" του νησιού και ξαναφυσήξει 
σύντομα. Η ταχύτητα σταδιακά μειώνεται κι 
όταν πια πέφτει στους 3,5 κόμβους, βάζουμε 
μπρος τη μηχανή, σε χαμηλές στροφές ώστε 
να πηγαίνουμε με 5 κόμβους και να μην μας 
κοπανάει τόσο το κύμα. Στο cruising division 
του αγώνα, επιτρέπεται η χρήση της μηχανής, 
είμαστε όμως υποχρεωμένοι να δηλώσουμε 
τις ώρες που δούλεψε η προπέλα. Κατεβαίνω 
κάτω να ξεκουραστώ και η Περκάν προσπα-
θεί να με ακολουθήσει. Τη βοηθάω να κατέ-
βει τη σκάλα κρατώντας την από το σωσίβιό 
της. Ξαπλώνω, μα το κούνημα είναι έντονο, η 
υπερένταση μου μεγάλη και έτσι απλά ισιώνω 
το κορμί μου με τα μάτια κλειστά, ρολάροντας 
πάνω στο κρεββάτι. Ακούω την Περκάν να 
μπαίνει μουλωχτά στην καμπίνα - κάτι που της 
απαγορεύουμε - μα δεν τη μαλώνω. Η καη-
μενούλα ξαπλώνει, μα γλυστράει πότε δεξιά. 
πότε αριστερά, δεν μπορεί να βολευτεί κι όλο 
σηκώνεται, κάνει ένα κύκλο και ξανά κάτω. 
Ίσως να φοβάται και γι αυτό θέλει να βρίσκε-
ται κοντά μου. Δύσκολη η πρώτη νύχτα για 
όλους μας, μα θα συνηθίσουμε. Ακούω από 
πάνω όλους τους ήχους, ακούω τον Γιώργο να 
μαζεύει τα πανιά και μέσα στη νύστα και την 
κούρασή μου δεν συνειδητοποιώ πως βγάζει 
το σπινακόξυλο από τη τζένοα, μια δουλειά 
πολύ επικίνδυνη για να την κάνει μόνος, στο 
σκοτάδι. Με τέτοιο κούνημα... 

25°58 98 Ν 16°38 79 W 

Ανοίγω τα μάτια και η ώρα έχει πάει 02.30. 
Τελικά κοιμήθηκα λίγο. Βγαίνω στο cockpit και 
βλέπω πως τα πανιά είναι μαζεμένα, η θάλασσα 
έχει γαληνέψει και ο άνεμος είναι μόνο 2 kts. O 
καλός μου χαίρεται πάρα πολύ που με βλέπει 
γιατί νυστάζει φοβερά. Μου δίνει ένα φιλί και 
κατεβαίνει να κοιμηθεί. Η νύχτα είναι ήσυχη 
πια και το Φιλίζι ανεβοκατεβαίνει ρυθμικά με 
το κύμα που έρχεται από τα βορειοανατολικά. 

Το swell, που έρχεται από τον βορρά, αφρίζει 
στα δεξιά μας και το πλαγκτόν φωσφορίζει σαν 
αστερόσκονη στη σκοτεινή θάλασσα. Ο ουρα-
νός μια φωτεινή δαντέλα κεντημένη με δισε-
κατομμύρια άστρα. Πλέουμε στον απέραντο 
Ωκεανό, πάνω στον μικρό πλανήτη μας, μέσα 
στο άπειρο διάστημα, μια τριπλή συντεταγμένη 
μέσα στο σύμπαν. Νιώθω εντελώς μικροσκο-
πική. Ίσως κάπως έτσι ένιωθαν όλοι οι θαλασ-
σοπόροι πριν από μένα κι εμείς ακολουθούμε 
τα υδάτινα χνάρια που άφησαν στους αιώνες. 
Νιώθω ήρεμη, ασφαλής μα σε εγρήγορση. Οι 
αισθήσεις μου είναι απόλυτα συγκεντρωμένες 
στην πλεύση και στο σκάφος, παρακολουθώ 
κάθε ήχο και αντιλαμβάνομαι κάθε κίνηση. 

Αυτό είναι το μόνο 
που έχει σημασία 
αυτή τη στιγμή.

Γύρω στις 3.15 
να'τος πάλι ο βορει-
οανατολικός με 15 
kts ένταση. Με χαρά 
ανοίγω τη τζένοα και 
σβήνω τη μηχανή, μα 
πριν περάσουν 15 
λεπτά πέφτει πολύ 

και την ξανανάβω. Το πανί το κρατώ, βοηθητι-
κό. Ο Γιώργος, που ακούει τα πάντα μέσα στον 
ύπνο του, σηκώνεται και βγάζει κεφαλάκι από 
τη φάλκα: «Τί γίνεται;» ρωτά «Έβγαλε αέρα μα 
δεν κράτησε. Ξεκουράσου και μην ανησυχείς. 
Αν χρειαστώ κάτι θα σε ξυπνήσω», του απα-
ντώ. Παρακολουθώ το ασταθές από το μπότζι 
βάδισμά του καθώς πηγαίνει προς την καμπί-
να, η φιγούρα του μισοφωτισμένη από το ένα 
μοναδικό κόκκινο φωτάκι που ανάβει μέσα στο 
σκάφος. Μένω πάλι μόνη. Κοιτάζω τη σκοτει-
νή θάλασσα, τα φωτάκια από τα σκάφη γύρω, 
ανασαίνω βαθιά, και νιώθω την ψυχή μου γε-
μάτη με απέραντη χαρά και ευγνωμοσύνη. Που 
βρίσκομαι εδώ, στον ωκεανό, που ξεκινήσαμε 
το πέρασμα του κάτι που ονειρευόμουν από τα 
19 μου χρόνια. Τι παράξενους, τι αναπάντεχους 
δρόμους παίρνει το ταξίδι της ζωής. Εκεί που 
ανηφορίζεις βαριανασαίνοντας στην έρημο, 
φτάνεις σε μια δροσερή, καταπράσινη όαση. 
Σιγομουρμουράω ένα σκοπό, ένα τραγουδάκι 
γεννιέται «If I hadn't met you, I would never sail 
these latitudes, these longitudes...» Θα ήθελα 
να φέρω την κιθάρα μου, μα ούτε λόγος. Το 
κούνημα είναι τόσο δυνατό που, ή θα πέσω, ή 
θα σπάσει. Ψάχνω να βρώ τις λέξεις ενώ τα μά-

τια μου είναι κολλημένα στην πυξίδα. 

Οι ώρες περνούν και αρχίζει να χαράζει. Κοιτά-
ζω το ρολόι, η ώρα είναι 6.30, τέσσερις ώρες 
βάρδια. Ο Γιώργος εμφανίζεται χαμογελαστός, 
«Καλημέρα!». Του λέω για τη βάρδια μου, για 
το μισοτελειωμένο τραγούδι και κατεβαίνω να 
κοιμηθώ στην πλωριά καμπίνα, την καμπίνα 
μας. Σε τούτη την πλεύση που έχουμε τον άνε-
μο πίσω μας κουνάει παντού το ίδιο και έτσι δεν 
χρειάζεται να κοιμόμαστε στην πρυμνιά, όπως 
κάναμε στο μεγαλύτερο κομμάτι του ταξιδιού 
ως τα Κανάρια. Δύσκολος ο ύπνος, όμως. Όχι, 
δεν έχω πια αγωνίες, δεν έχω σκέψεις πια για 
κινδύνους και καταστροφές. Αυτά όλα, με ένα 
τρόπο παράξενο μα και μαγικό είναι σαν να 
έμειναν πίσω στη στεριά. Το δύσκολο είναι να 
βολέψω το σώμα μου πάνω στο κρεββάτι, να 
μην κυλάει δεξιά κι αριστερά. Δοκιμάζω διάφο-
ρες στάσεις, απλώνω χέρια, πόδια, ανάσκελα, 
στο πλάι και στο τέλος ξαπλώνω διαγώνια και 
μάλλον είναι το καλύτερο, γιατί αποκοιμιέμαι. 

7.30 με την ανατολή του ήλιου σηκώνεται αε-
ράκι, βορειοανατολικό. Ο Γιώργος σβήνει τη 
μηχανή και συνεχίζει με τη τζένοα. Γύρω πλέ-
ουν ακόμη κάμποσα σκάφη, τα μεγαλύτερα και 
γρηγορότερα μας προσπερνούν.

Σηκώνομαι μετά από 2 ώρες ύπνο - στη στε-
ριά δράμα στη θάλασσα κατόρθωμα, είπαμε 
- και έχει ξημερώσει μια μέρα γκρίζα, συννε-
φιασμένη. Ο ήλιος ίσα που φαίνεται, ο άνεμος 
λιγοστός, τα κύματα είναι μεγάλα και το μπότζι 
πολύ δυνατό. Βρέχει, σταματάει, ξαναβρέχει και 
τα πάντα είναι μούσκεμα. Ο άνεμος δυναμώνει 
λίγο, ανοίγουμε τη μαίστρα για πεταλούδα και 
ενώνουμε το preventer με το spectra της μά-
τσας. Ο Γιώργος πάει στην πλώρη, ετοιμάζει το 
whisker pole και το ασφαλίζει με τα τρία σχοινιά 
του, foreguy, aftguy, μαντάρι. Το σπινάκωμα 
της τζένοας είναι έτοιμο.

«Πόσες ώρες κοιμήθηκες;» με ρωτάει. «Aπο-
φάσισα να σημειώνω τις ώρες ύπνου μας σε 
κάθε 24ωρο, για να ξέρουμε που βρισκόμαστε". 
"Φακέλωμα μου μυρίζεται», απαντάω. «Γράψε 2 
ώρες,» αλλά όχι οτι κοιμήθηκα τόσο, σκέφτομαι. 
Κατεβαίνω να φτιάξω πρωινό. Το να ετοιμάσω 
οτιδήποτε με τέτοιο κούνημα, είναι μια άσκηση 
ισορροπίας, υπομονής και χρειάζεται μεγάλη 
προετοιμασία. Το σκάφος τραμπαλίζεται αστα-
μάτητα, και κάθε τι που βγάζω απ' το ψυγείο ή 
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τα ντουλάπια πρέπει το στηρίξω καλά, αλλιώς 
...πάει βόλτα. Απλώνω αντιολισθητικά πλαστικά 
παντού, τοποθετώ τα υλικά μου και καταφέρνω 
μετά από πολλά να φιάξω σάντουιτς με πολύ-
σπορο ψωμί, αβοκάντο, αυγό, έμενταλ, λίγο 
ελαιόλαδο, τριμμένο πιπέρι, λίγες σταγόνες λε-
μόνι και μαγιονέζα. Τα ξαναβάζω όλα στη θέση 
τους προσπαθώντας να μην κρατήσω το ψυγείο 
ανοιχτό πολύ ώρα, χαθεί η ψύξη του και κουρά-
σει τις μπαταρίες. Βγαίνω στο κόκπιτ και βρέχει 
πάλι. Μαζευόμαστε κοντά - κοντά κάτω από την 
τέντα να φάμε το πρωινό μας. Πόση νοστιμιά 
έχει το φαγητό του κουρασμένου ταξιδευτή!

Η ώρα είναι 12.30 UTC και το ARC πρέπει να 
έχει στείλει τα καθημερινά δύο email, το ένα με 
δελτίο καιρού και το δεύτερο με την κατάταξη 
των σκαφών, σύμφωνα με τις συντεταγμένες 
τους, όπως αυτές φαίνονται από τον δορυφο-
ρικό πομπό Yellow Brick, που εγκατέστησε η 
διοργάνωση σε όλα τα σκάφη. Βρέχει ακόμα 
δυστυχώς, οπότε αφήνουμε τον Otto - χαιδευ-
τικό του auto pilot - να κάνει τη δουλειά του και 
μπαίνουμε μέσα για τη σύνδεση. Το Iridium μας 
το έστειλε πριν λίγες μέρες ο φίλος μας ο Φώ-
της, δανεικό για το πέρασμα και είναι η πρώτη 
φορά που θα το χρησιμοποιήσουμε σε πραγ-
ματικές συνθήκες. Ανάβω τον υπολογιστή και 
το τηλέφωνο. Οι πέντε μπάρες στην οθόνη δεί-
χνουν οτι έχει πολύ καλό σήμα. Συνδέω το τη-
λέφωνο με το mac, πατάω CONNECT IRIDIUM 
555 HANDSET και μετα GET MAIL. Μετά από 
3 λεπτά σύνδεσης με 
τον δορυφόρο τα email 
έρχονται. Το μεγαλείο 
της τεχνολογίας. Η πρό-
γνωση δεν προβλέπει 
μεγάλες αλλαγές:

25°58 98Ν 16°38 79W 

Στις 14.30 ο άνεμος πέφτει, γύρω στα 4 μπο-
φόρ βορειοανατολικός. Η θάλασσα είναι πολύ 
αναστατωμένη, το κούνημα έντονο και τα πανιά 
μας χτυπάνε με θόρυβο πάνω στα ξάρτια και 
τους σταυρούς. Ο άνεμος είναι τόσο άστατος 
που ο Otto σφυράει κάθε τόσο Wind Shift, Wind 
Shift -ο άνεμος άλλαξε. Πάμε αργά από 3 έως 

5 kts. Ο Γιώργος ανοίγει το λαζαρέτο, βγάζει 
ένα κόκκινο μακρύ σχοινί, παλιό μαντάρι, το κό-
βει και αντικαθιστά τα δυο σχοινιά preventers 
γιατί πιστεύει οτι δεν είναι αρκετά γερά. Τα κύ-
ματα είναι μεγάλα και το σκάφος ταλαντεύεται 
δυνατά. Τα πανιά αδειάζουν από αέρα, ξαναγε-
μίζουν, χτυπάνε με δύναμη και ανησυχούμε μην 
γίνει ζημιά, παρότι έχουμε τυλίξει τους σταυ-
ρούς με πλαστικό συσκευασίας με φουσκάλες 
για να τα προστατεύσουμε. Τρώμε για μεσημέρι 
τον υπόλοιπο αρακά μαζί με τσιπς. Κανένα κου-
ράγιο για μαγείρεμα.

Οι ώρες περνούν αργά. Σκοτεινιάζει. Τα όρ-
γανα δείχνουν αντίθετο ρεύμα 0,5 kts. Γύρω 
μας πλέουν σκάφη που τα ξέρουμε καλά - τα 
AYAMA, LILY, OYNAS, DREAM CATCHER - τα 
βλεπουμε στο AIS. Τα φώτα τους λάμπουν σαν 
αστεράκια στο σκοτάδι. 

Ώρες ύπνου 10/11: Καρίνα επτά ώρες, Γιώργος 
τεσσεράμισι ώρες

Τρίτη 11 Νοεμβρίου - 3η ημέρα 

Στις 02.30 ο άνεμος πέφτει στα 3 μποφόρ και 
πάμε τόσο αργά που ανάβουμε τη μηχανή. Με 
την αλλαγή της ταχύτητας, ο φαινομενικός άνε-
μος αλλάζει γωνία και το σπινακόξυλο πρέπει 
να φύγει. Ο Γιώργος πάει στην πλώρη να το μα-
ζέψει κι εγώ παρακολουθώ την κάθε του κίνηση 
με κομμένη την ανάσα, φοβάμαι μην χτυπήσει 
με αυτό το μπότζι. Όταν έρχεται πίσω στο κόκ-
πιτ, ανασαίνω με ανακούφιση. Η ασφάλεια εί-
ναι το σημαντικότερο, είμαστε οι δυό μας στον 
Ωκεανό και ασφάλεια σημαίνει επιβίωση. Συνε-
χίζουμε την πορεία με τα πανιά σεταρισμένα για 
δευτερόπρυμα και τη μηχανή σε χαμηλές στρο-
φές. Φέρνω μπισκότα σοκολάτας να γλυκαθού-
με. Έχουμε μαζέψει την τέντα, έχει μια υπέροχη 
φεγγαράδα και το κατάστρωμα είναι στεγνό. 
«Τελικά τα Χανιά έχουν περισσότερη υγρασία 
από τον ωκεανό» λέει ο Γιώργος και σκάμε στα 
γέλια με το δικό μας αστείο. Στις 5.30 πάω για 
ύπνο. Ελπίζω να καταφέρω να κοιμηθώ.

24°54 18Ν 17°43 41 W 

Η ώρα είναι 6.30, έχει αρχίζει να χαράζει και 
ο άνεμος γυρνάει βόρειος. Μεταξύ ύπνου και 
ξύπνιου, νιώθω τον παλιό γνώριμο πόνο του 
αυχένα μου να επανέρχεται δυνατός. Αλλάζω 
θέση στο μαξιλάρι μήπως σταματήσει, αλλά 
δεν γίνεται τίποτα, οπότε σηκώνομαι και φο-
ράω το ειδικό κολάρο για να αποσυμφορήσω 
τον πόνο. Βγαίνω στο κόκπιτ την ώρα που ο 
ήλιος ανατέλλει.

«Καλημέρα καπετάνιε μου! Καλημέρα ωκεανέ!» 
Ο άνεμος δυναμώνει και ο Γιώργος σβήνει τη 

μηχανή. Πάμε ωραία με 6 kts αριστερήνεμοι 
στις 130° με τον άνεμο. Στον γαλανό ουρανό 
αρμενίζουν λιγοστά αφράτα συννεφάκια και 
μέσα σ' ελάχιστη ώρα ο ήλιος λάμπει ήδη ψηλά. 
Φιάχνω ελληνικό καφέ και πάω έξω να τον πιώ, 
μα η Περκάν γαβγίζει βραχνά κάτω στη σκάλα, 

θέλει κι αυτή να έρθει παρέα μας. Κατεβαίνω 
ξανά, της φοράω το σωσίβιό της και την ανεβά-
ζω. αγκαλιά Το σκυλάκι πάει αμέσως μπροστά 
στην πλώρη να κάνει τα "μπράβο" του, ισορ-
ροπώντας με δυσκολία. Θαρραλέο σκυλάκι. Ο 
Γιώργος πάει να ξεκουραστεί, η Περκάν ζητάει 
να πάει μαζί του και την ξανακατεβάζει.

Αρχίζω τη βάρδιά μου και θυμάμαι τα λόγια του 
Jerry the Rigger: «Για τον έλεγχο του rigging, 
όπως σας τον έδειξα, αρκούν 3 λεπτά την ημέρα, 
δηλαδή 60 λεπτά σε 20 ημέρες ταξιδιού. Ζητώ 
να αφιερώσετε όλοι, ο καθένας από το πλήρωμα, 
60 από τα 28.800 λεπτά που διαρκεί το ταξίδι. 
Από αυτό εξαρτάται η ασφάλειά σας.» Κάνω το 
rigging check, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αρχίζω 
από την πρύμνη αριστερά, ελέγχω τα κλειδιά, 
νιώθω με τα δάχτυλα τις απολήξεις από τα συρ-
ματόσχοινα. Προχωρώ προς την πλώρη προσε-
κτικά, ασφαλίζοντας πάντα τον ιμάντα του σω-
σιβίου μου και μαζί με το rigging ελέγχω και τις 
σκότες για φθορές. Όλα είναι εντάξει. Το κολά-
ρο κάνει τον λαιμό μου να ιδρώνει και το βγάζω. 
Νιώθω ήδη καλύτερα. Έπρεπε να το περιμένω, 
μετά από τόσο καιρό χωρίς κολύμπι, πως θα 
χειροτερέψει ο αυχένας μου. Στην Καραιβική θα 
κολυμπάω κάθε μέρα και ελπίζω να στρώσει. 

Η ώρα πάει 10.00 και ο άνεμος έχει πέσει πάλι 
στα 3 μποφόρ. Ο Γιώργος ξυπνάει. Όσο πίνει τον 
καφέ του κουβεντιάζουμε για την πλεύση. Προ-
τείνει να σηκώσουμε το ασύμμετρο και ξεκινάμε 
τις ετοιμασίες. Φέρνουμε πάνω τον σάκο με το 
πανί και τον δένουμε στα ρέλια της πλώρης. Το-
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ποθετούμε τις μακριές του σκότες στη θέση τους 
- πιο εύκολα το λες παρά το κάνεις - τις δένουμε 
στο clue, δένουμε το ειδικό σχοινί στο tack του 
πανιού και το περνάμε από το ράουλο μπροστά 
από την άγκυρα. Τώρα μένει να νετάρω το λευ-
κό σχοινί της κάλτσας του ασύμμετρου, το σχοινί 
που μισώ, μισώ, μισώ, γιατί πάντα μπλέκεται με 
όλους τους δυνατούς τρόπους. Έτοιμοι! Μαζεύ-
ουμε τη τζένοα, μουδάρουμε τη μαίστρα, λέμε 
"πάμε". Ο Γιώργος βιράρει το μαντάρι σβέλτα κι 
εγώ αμολάω προσεκτικά το πανί, μην στριφογυ-
ρίσει και γίνει κοκορέτσι.

Το ασύμμετρο σηκώνεται καλυμένο με την κάλ-
τσα του. Τραβάω το λευκό σχοινί, η κάλτσα μα-
ζεύεται ψηλά στην κορυφή του άλμπουρου και 
το γαλανόλευκο πανί ελευθερώνεται και γεμίζει 
αέρα. Το σκαφάκι παίρνει αμέσως ταχύτητα, λες 
και βάλαμε μπρος τη μηχανή με πολλά γκάζια. 
«Downwind Diesel το ασύμμετρο» λέει ο Γιώργος 
γελώντας. Πιάνουμε τα 6 kts με τόσο λίγο άνε-
μο. Κουραστήκαμε αλλά άξιζε. Η πλεύση είναι 
γρήγορη και γαλήνια. Σε λίγο ακούμε παφλασμό 
και βλέπουμε ένα μεγάλο κοπάδι από δελφίνια.

«ΔΕΛΦΙΝΙΑ» φωνάζει ο Γιώργος και η Περκάν 
φεύγει σφαίρα προς την πλώρη γαβγίζοντας και 
σε έξαλλη κατάσταση. Τα δελφινάκια κάνουν 
συνέχεια άλματα στον αέρα, είναι μικρά, έχουν 
ροζ κοιλίτσες και τέτοια δεν έχουμε ξαναδεί. Το 
πλήρωμα ζει μεγάλες στιγμές, η ουρά της μικρής 
χτυπιέται σαν παντιέρα στον δυνατό βοριά κι ο 
Γιώργος την κρατάει γερά από το σωσίβιό της, 
μη και βουτήξει στη θάλασσα. Ευτυχία σκυλίσια!

Όταν κάποτε τα δελφίνια φεύγουν και η κατά-
σταση ηρεμεί, έχουμε όλοι ψηθεί από τον ήλιο. 
Αφού κάνουμε αναζωογονητικά ντουσάκια έξω 
στο ντεκ, κατεβαίνω να ετοιμάσω πρωινό, μού-
σλι με αμυγδαλόγαλα, σταφίδες, αμύγδαλα και 
ξερά σύκα. ενώ ο Γιώργος μένει πίσω απ' το τι-

μόνι ελέγχοντας τον Όττο και την πορεία. Ξαφνι-
κά, έρχεται κάτω βιαστικός, μπαίνει στην καμπί-
να, ξαναβγαίνει κρατώντας τη ΝΙΚΟΝ, βγαίνει 
έξω γρήγορα και φωνάζει κάτι στα αγγλικά! 

Πάω κι εγώ και βλέπω το Lily, ένα δικάταρτο Amel, 
να πλέει πολύ κοντά με μηχανή και τα πανιά πολύ 
μουδαρισμένα. Ο καπετάνιος του είναι καθισμέ-
νος στο κάγκελο της πλώρης και κάτι επισκευάζει. 
Η θάλασσα λάμπει ασημένια και οι φωτογραφίες 
πρέπει να είναι καταπληκτικές. Το ζευγάρι των Ολ-
λανδών μας χαιρετά και σε λίγο απομακρύνονται 
παίρνοντας πορεία πιο ανατολική.

Είναι 12.30, ώρα να πάρουμε τα email, μα σή-
μερα θέλουμε και δελτίο καιρού σε μορφή grib 
από το mailasail. Ετοιμάζουμε το email με τον 
ειδικό τρόπο: στη θέση του subject βάζουμε 
τις συντεταγμένες της περιοχής που μας ενδι-
αφέρει, τα στοιχεία που ζητάμε, δηλαδή άνεμο, 
ατμοσφαιρική πίεση και το χρονικό διάστημα 
σε ώρες: grib gfs 15N:26W:28N:15W 12,24
,36,48,60,72,96,120,144,168 GRD,PRMSL. 
Σε λίγα λεπτά παίρνουμε τα τρία μηνύματα, 
ARC+ position for all vessels, ARC+ weather 
report (σε μορφή text) και GRIB weather απ' το 
mailasail. Το δελτίο για την περιοχή μας προ-
βλέπει άνεμο 10-15 kts ΒΑ. Φαίνεται πως το 
ασύμμετρο θα δουλέψει πολύ.

Σβήνω το mac, το Iridium, τα μαζεύω και ξε-
κινάω να μαγειρέψω. Βράζω πέννες ολικής 
άλεσης, τσιγαρίζω φρέσκα μανιτάρια με λίγο 
σκόρδο, τα σβήνω με κονιάκ, και όταν βράσουν, 
προσθέτω γάλα καρύδας. Οι κατσαρόλες μου 
χορεύουν τόσο που σχεδόν δεν χρειάζεται να 
ανακατεύω! Τρίβω την παρμεζάνα και είμαστε 
έτοιμοι. Η ώρα έχει πάει 15.15. Στρώνουμε το 

τραπέζι με τα αντιολισθητικά και αρχίζουμε να 
τρώμε με τρομερή όρεξη - η θάλασσα την ανοί-
γει λέμε - μα πριν τελειώσουμε το φαί μας, ο 
άνεμος σπάει και το ασύμετρο κάνει ...επικίν-
δυνες πτήσεις. Τα παρατάμε, όπως- όπως, πάω 
πλώρα κι ο Γιώργος λασκάρει το μαντάρι. Κα-
τεβάζω το πανί προσεκτικά, το ξαναβάζω στον 
σάκο, τον δένω γερά στα ρέλια και τον αφήνω 
εκεί. Ο καπετάνιος βάζει μπρος τη μηχανή, εγώ 
μαζεύω το τραπέζι. Ο άνεμος μπορεί να έσπασε 
μα το κύμα δεν σταμάτησε και κάνω τη λάτζα σαν 
ζογκλέρ και με οικονομία στο νερό. Μισή ώρα 
μετά, όλα είναι πλυμένα, σκουπισμένα και στη 
θέση τους, όπως πρέπει δηλαδή σε ένα σκάφος 
που πλέει στα κύματα. Το φαγητό δεν το ευχα-
ριστηθήκαμε με όλα αυτά, ας απολαύσουμε το 
επιδόρπιο, σκέφτομαι, κόβω ένα τεράστια μάν-
γκο, βγαίνω έξω και σωριάζομαι στο μαξιλάρι. Ο 
καλός μου απολαμβάνει, «Πολύ νόστιμο, ωραία 
ιδέα!» λέει και φορώντας το πιο αθώο χαμόγελό 
του με ρωτά «Τί θα έλεγες να ξανανεβάσουμε το 
ασύμμετρο; Σήκωσε αεράκι.» Τί να πω....

Στις 16.00 το ασύμετρο είναι πάλι πάνω και 
μας πάει ωραιότατα με 5 kts. Σήμερα, 3η μέρα 
του ταξιδιού, θα πάρουμε το πρώτο δείγμα νε-
ρού, αφού συμμετέχουμε εθελοντικά - όπως 
και πολλά άλλα σκάφη του ARC+ και του ARC, 
στην έρευνα του Ocean Conservation για την 
περιεκτικότητα των Ωκεανών σε microplastics, 
δηλαδή μικροσκοπικά υπολείμματα πλαστικού. 
Βγάζω την τσάντα με τα 6 μπουκάλια που μας 
έχουν δώσει. Τα δύο δείγματα πρέπει να λη-
φθούν στο πέρασμα Las Palmas - Mindelo και 
τα άλλα τέσσερα στο Mindelo - St Lucia. Φέρνω 
τον καθαρό κουβά, ένα χωνί και το πρώτο ειδι-
κό μπουκάλι. Μαζί με τον Γιώργο αρχίζουμε τη 
διαδικάσία: ο κουβάς και το μπουκάλι ξεπλένο-
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νται τρεις φορές με θαλασσινό νερό. Γεμίζου-
με το μπουκάλι με θάλασσα και μετά γράφου-
με στην ετικέτα του τα στοιχεία του λήψης του 
δείγματος, δηλαδή ημερομηνία, ώρα, συντε-
ταγμένες, θερμοκρασία του νερού, ένταση και 
κατεύθυνση του ανέμου αριθμό δείγματος και 
βέβαια το όνομα του σκάφους. Τα ίδια στοιχεία 
τα συμπληρώνω και σε μια ξεχωριστή φόρμα. 
Κοιτάμε το διάφανο μπουκάλι με το νερό που 
φαίνεται ολοκάθαρο. Μοιάζει απίθανο να υπάρ-
χουν μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού εδώ 

μέσα, πολύ φοβάμαι 
όμως, μετά από αυτά 
που ακούσαμε από τους 
ειδικούς του Ocean 
Conservation, πως θα 
υπάρχουν πολλά.

Η ώρα είναι πια 18.00 και ο Γιώργος πάει να 
κοιμηθεί. Ο άνεμος είναι 7-9 kts βορειοανα-
τολικός και πλέουμε ήσυχα με το ασύμμετρο. 
Ο ήλιος βασιλεύει. Η Περκάν, που έχει μεί-
νει κοντά μου, πετάγεται ξαφνικά, βγαίνει στο 
πλάι, ψάχνει τον ορίζοντα, δεν βλέπει τίποτα 
και γυρνάει πίσω στο κόκπιτ απογοητευμένη. 
Ίσως άκουσε παφλασμό, όμως δεν ήταν δελ-
φινάκι. Πέφτει το σκοτάδι, το φεγγάρι δεν έχει 
ανατείλλει ακόμα. Γύρω μας δεν διακρίνω πια 
κανένα φως, ούτε στο AIS φαίνεται σκάφος. 
Το ασύμμετρο μας τραβά μπροστά απαλά, στέ-
κεται όμορφο και πετά ψηλά με τα σχοινιά του, 
κάνει τα σκέρτσα του, τα τσαλίμια του, κάνει 
πως πάει να βουτήξει στη θάλασσα, μα αμέ-
σως ταλαντεύεται, ξαναπαίρνει το σχήμα του 
και φουσκώνει με χάρη. Κάποιες στιγμές που ο 
άνεμος δυναμώνει, μας τραβά δυνατά και στα-
θερά και η ταχύτητα πάει στους 5 κόμβους με 
μόλις 7 κόμβους άνεμο από πρύμα. Όλα τούτα 
τα κάνει μόνο του, έτσι ωραία που το έχει σε-
τάρει ο καπετάνιος, όμως εγώ δεν τολμώ να το 
αφήσω στιγμή από τα μάτια μου και μένω δίπλα 
στο τιμόνι σε επιφυλακή.

21.00 Ο Γιώργος εμφανίζεται στο χατς πολύ 
νυσταγμένος, τον ξύπνησε η σκέψη να κατε-
βάσουμε το ασύμμετρο, "Δεν είναι ο ωκεανός 
για πειράματα" λέει και χασμουριέται. Τελικά το 
αφήνουμε μια ώρα ακόμη, αφού μας ταξιδεύει 
τόσο όμορφα. Γύρω στις 22.00, αφού ανάβου-
με deck light και engine light, για να φωτιστεί 

κατάστρωμα και πανί, πάω στην πλώρη να το 
κατεβάσω. Πάνω στην ώρα! Ο άνεμος αρχίζει 
να δυναμώνει. Ο Γιώργος ποδίζει για να χάσει 
το πανί τον αέρα του πίσω από τη μαίστρα. Εγώ 
προσπαθώ με όλη μου τη δύναμη να κατεβά-
σω την κάλτσα του πανιού, αλλά δεν τα κατα-
φέρνω και κρεμιέμαι από το σχοινί. Για λίγα 
δευτερόλεπτα φαίνεται πως θα πετάξω, αλλά 
τελικά το βάρος μου νικάει, η κάλτσα αρχίζει 
να κατεβαίνει και το ασύμετρο κλείνεται μέσα 
της. Ο καπετάνιος λασκάρει το μαντάρι του 
πανιού, έρχεται μπροστά, το ελευθερώνει και 
μαζεύει τις σκότες, όσο εγώ διπλώνω το πανί 
ζιγκ ζαγκ μέσα στον σάκο του, ακολουθώντας 
τη γραμμή που σημαδεύει την κάλτσα. Το μάζε-
μα του ασύμμετρου πρέπει να γίνει σωστά, άν 
όχι θα μπλέξουμε σε μεγάλες περιπέτειες, την 
επόμενη φορά που θα το χρειαστούμε. Αφού 
δένουμε τον σάκο καλά, ανοίγουμε πάλι τη τζέ-
νοα και ξεμουδάρουμε τη μαίστρα. Πάμε πίσω 
στο κόκπιτ και σχολιάζουμε ικανοποιημένοι το 
πόσο ωραία δουλειά έκανε το πανάκι μας. Στην 
Ελλάδα δεν κάναμε συχνά τέτοιες πλεύσεις και 
το είχαμε παρατημένο. Παντού γύρω υπάρχουν 
σχοινιά. Ποτέ δεν είχαμε τόσα πολλά σχοινιά 
στο Φιλίζι σε ταυτόχρονη χρήση. Εκτός από τα 
γνωστά, σκότες και τα λοιπά, τώρα έχουμε και 
δύο preventers, τα σχοινιά του ασύμμετρου 
σκότες, tack και μαντάρι, τα τρία σχοινιά του 
σπινακόξυλου, δηλαδή ακόμη εννιά. Το σύνολο 
δεκάξι σχοινιά σε συνεχή καθημερινή χρήση - 
χωρίς να υπολογίσουμε τα σημαντικά, αλλά όχι 
συχνά χρησιμοποιούμενα άλλα, μαντάρια, επι-
πλέοντα ασφαλείας κλπ που υπάρχουν γύρω. 
Πρέπει να προσέχουμε που πατάμε! Ο ελεύθε-
ρος χώρος είναι πια ελάχιστος.

Αράζουμε για λίγο και απολαμβάνουμε τη θέα 
του ουρανού. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί ποτέ 
τόσα αστέρια. «Κοίτα μωρό μου τί μοναδικό θέα-
μα. Αυτό εκεί είναι γαλαξίας;» λέω δείχνοντας ένα 
σημείο του ουρανού. «Δεν είμαι σίγουρος, άν αυτό 
είναι γαλαξίας» απαντάει ο καπετάνιος, «όμως, 
ξέρω πως υπάρχουν διακόσια δισεκατομμύρια γα-
λαξίες και ο καθένας τους έχει από διακόσια δισε-
κατομμύρια ηλιακά συστήματα.» Μένω με το στό-
μα ανοιχτό από την κατάρτιση του αγαπημένου 
μου και τα αστρονομικά νούμερα μου προκαλούν 
ίλιγγο. Ίσως ο ίλιγγος να είναι και από πείνα. Πάω 
στην κουζίνα και φιάχνω σάντουιτς με συσκευα-
σμένα πολύσπορα ψωμάκια, που σίγουρα έχουν 
ένα σωρό συντηρητικά, μά είναι τέλεια τα άτιμα 

και τα τρώμε με απόλαυση.
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Στις 22.30 πάω να ξαπλώσω 
και κοιμάμαι αμέσως. Ανοί-
γω τα μάτια μου τα μεσάνυ-

χτα. Αυτό που ξυπνάω στο δίωρο χωρίς ξυπνη-
τήρι μου κάνει τρομερή εντύπωση.

Ωρες ύπνου 11/11: Καρίνα 2.15'+2.30'+2.00'= 
6.45' Γιώργος 3.15'+1.00= 4.15'

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου - 4η μέρα 

00.30 Βγαίνω στο κόκπιτ. «Καλώς την καπετά-
νισσα!» λέει ο Γιώργος. Το φεγγάρι, μισοκρύ-
βεται πίσω από τα σύννεφα. Έχει μαζέψει τα 
πανιά καθώς ο άνεμος έχει πέσει εντελώς και 
έχει ανάψει τη μηχανή σε χαμηλές στροφές. 
Μου λέει πως είδε τα σκάφη Μαγγελάνος και 
Ocean Bird στο AIS, τρία μίλια ανατολικά. Τα 
φώτα πορείας τους αχνοφαίνονται στον ορίζο-
ντα.. Ωραίος ο ωκεανός με παρέα! Στις 00.45 
πάει να κοιμηθεί. Βάζω μουσική στα ακουστικά 
και κάθομαι πίσω από το τιμόνι. Οι ώρες περ-
νούν αργά. Κάποια στιγμή, κατεβαίνω να πάρω 
καμιά λιχουδιά να παρηγορήσω τη μοναξιά και 
τη νύστα μου. Τη στιγμή που βγαίνω πάλι έξω 
με μια γκοφρέτα στο χέρι, βλέπω στο βάθος 
του ορίζοντα στα ανατολικά ένα υπέρλαμπρο 
αστέρι να κάνει βουτιά από τον ουρανό, αργά, 
με την ουρά του να στάζει ασήμι. Συγκλονιστικό 
θέαμα! Αναρωτιέμαι άν το είδαν τα άλλα σκάφη 
που είναι κοντά μας. Δεν περνάει πολλή ώρα 
και με την άκρη του ματιού μου, βλέπω ακόμα 
μια λάμψη στο ίδιο σημείο, πιο μικρή αυτή τη 
φορά. Προβληματίζομαι. Μήπως τελικά αυτά 
που είδα ήταν φωτοβολίδες; Κατεβαίνω αμέ-
σως στο VHF, δυναμώνω την ένταση, ψάχνω τα 
κανάλια 16 και 72. Τίποτα. Ησυχία. Η λευκή φω-
τοβολίδα -search flare - χρησιμοποιείται για να 
φωτίσει μια περιοχή για αναζήτηση. Μήπως έχει 
συμβεί κάτι; Ο Γιώργος, σηκώνει λίγο το κεφάλι 
και ρωτάει νυσταγμένα «Ολα καλά;» «Ναι», του 
απαντώ, γιατί δεν θέλω να τον αναστατώσω και 
ξυπνήσει εντελώς. Η νύχτα είναι ήσυχη και έχει 
φοβερή υγρασία. Κρυώνω. Ίσως αυτό να είναι 
το κρύο της κοντινής ερήμου. Δεν βάζω ξανά 
μουσική στα ακουστικά, για να παρακολουθώ το 
VHF. Μένω πίσω από το τιμόνι να κοιτώ με δέος 
την αιώνια υδάτινη έκταση που τόσες χαρές μα 
και τόσους κινδύνους κρύβει. Κάθε τόσο, γυρνώ 
το βλέμμα πίσω στην ανατολή, μήπως κάτι φα-
νεί. 05.30 Ο Γιώργος έρχεται να με σκατζάρει. 
χωρίς πολλά λόγια κατεβαίνω να κοιμηθώ.

filizivoyage@gmail.com
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Έναρξη της νέας έκπαιδευτικής Σειράς αρχαρίων 
του ΠοιαΘ
Τη Δευτέρα 4 Μαΐου έγινε η έναρξη της 233ης  εκπαιδευτικής σειράς αρχαρίων ιστιοπλόων του Ομίλου μας.

Πάνω από 100  νέοι ιστιοπλόοι θα εκπαιδευτούν για 2 μήνες τελειώνοντας την εκπαίδευσή τους 30 Ιουνίου. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση,  θα είναι σε 
θέση να ναυλώσουν σκάφος και να απολαύσουν καλοκαιρινές διακοπές ταξιδεύοντας.

Στις φωτογραφίες ο Πρόεδρος του Ομίλου κος Ιωάννης Μαραγκουδάκης καλωσορίζει τους νέους μαθητές.

απονομή της 
231ης Σειράς 
αρχαρίων του 
ΠοιαΘ

Την Πέμπτη 30 Απριλίου έγινε στις εγκατα-
στάσεις του Ομίλου μας η απονομή πτυχίων 
στους απόφοιτους ιστιοπλόους της 231ης 
εκπαιδευτικής σειράς αρχαρίων του ΠΟΙΑΘ.

Στη φωτογραφία ο Έφορος Εκπαίδευσης κος Π. 
Στρούζας με τους νέους ιστιοπλόους.

ομιλικά
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ACHILLEOS 8 & LABROU KATSONI STR., 17674 KALLITHEA, ATHENS, GREECE 

TEL: + 30 (2130) 174 500  FAX: +30 (2130) 174 800 

Email: mail@marantankers.gr 

Efficient Ship Management... 

...in Harmony with Nature! 
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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 

Πάνος Δημητρακόπουλος, Μάνος Ν. Ρούδας, 

Γεώργιος Ηλιόπουλος, Νίκος Γκομώλης, 

Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου, 

Κωνσταντίνος Χανιώτης, Σπυριδούλα Σπανέα, 

Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών, 

Θανάσης Μπαξεβάνης, Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη 

Φωτογραφίες

Barcelona World Race / Giles Martin-Raget & Jorge Andreu & Mireia Perello, 

Γεώργιος Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Χανιώτης, Emy Papa, 

Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδο, 

Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη, Αννίκα Μπαρμπαρίγου, 

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

ATHENS EUROLYMP 2015

ΠΙΕΝΤΙΛΟΥΚΟ: 
Εξαιρετικές διακρίσεις από 
Κωπηλασία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΕΡ: 
Χάλκινο Κοκκαλάνη στα RSX

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr

Νο118 ψηφιακή έκδοση

φωτογραφία: "Βύρων Κοκκαλάνης"
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