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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«...Συγχαρητήρια αξίζουν στους Έλληνες αθλητές που παρά τις 
αντίξοες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν την επάξια παρουσία 
της χώρας μας στο διεθνές αθλητικό στερέωμα και ευχαριστίες 

στους χορηγούς που στηρίζουν την εθνική προσπάθεια...»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου 
Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης

σας εύχεται Καλές Γιορτές
και για το νέο έτος Υγεία και Δημιουργία! 
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Παρά το γεγονός της εξαιρετικά μειωμένης κρατικής επιχορήγησης 
προς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και μάλιστα σε μία ιδιαίτερης 
σημασίας χρονιά που κρίνονται οι περισσότερες προκρίσεις για 
συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016, ο ναυτα-
θλητισμός κατάφερε να αναπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 
οικονομικές ελλείψεις χάρις στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Στην ιστιοπλοΐα με το κλείσιμο της εφετινής χρονιάς, έχουμε την πρό-
κριση στην κατηγορία FINΝ του Γιάννη Μιτάκη, στα RS-X Ανδρών του 
Βύρωνα Κοκκαλάνη, στα RS-X Γυναικών της Αγγελικής Σκαρλά-
του, ενώ στα 470 Ανδρών η χώρα μας έχει επιτύχει πρόκριση αλλά 
η συμμετοχή θα κριθεί μεταξύ των Παναγιώτη Μάντη –Παύλου Κα-
γιαλή και Παναγιώτη Καμπουρίδη – Ευστάθιου Παπαδόπουλου.

Επί πλέον ευκαιρία για πρόκριση στην κατηγορία LASER STANDARD 
Ανδρών, LASER RADIAL Γυναικών, 470 Γυναικών, 49er Ανδρών ως επί-
σης Nacra 17 με τους Σοφία Μπεκατόρου και Κωνσταντίνο Τριγκώνη, 
δίνεται τον Μάρτιο του 2016 στον αγώνα της Palma de Mallorca. Στην 
κατηγορία FX Γυναικών δεν υπάρχει ελληνική προσπάθεια.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 είχαμε προκρίσεις στις κατη-

γορίες 470 Ανδρών, FINN, LASER STANDARD, LASER RADIAL, RSX 
Ανδρών, RSX Γυναικών, STAR και 49er χωρίς να κατακτηθεί μετάλλιο.

Στην κωπηλασία έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση το Σκιφ Γυναικών 
με τις Κατερίνα Νικολαίδου – Σοφία Ασουμανάκη και η τετράκω-
πος άνευ πηδαλιούχου Ανδρών με τους Γιάννη Χρήστου – Γιώργο 
Τζιάλλα – Γιάννη Τσίλη – Διονύση Αγγελόπουλο.

Επίσης την πρόκριση διεκδικούν δύο ακόμη πληρώματα, το διπλό Σκιφ 
ελαφρών βαρών Γυναικών και το διπλό Σκιφ ελαφρών βαρών Ανδρών.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου 2012, είχαν προκριθεί 
τέσσερα πληρώματα και είχε κατακτηθεί ένα χάλκινο μετάλλιο στο 
διπλό Σκιφ ελαφρών βαρών Γυναικών με τις Αλεξάνδρα Τσιάβου 
και Χριστίνα Γιαζιτζίδου.

Συγχαρητήρια αξίζουν στους Έλληνες αθλητές που παρά τις αντί-
ξοες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν την επάξια παρουσία της 
χώρας μας στο διεθνές αθλητικό στερέωμα και ευχαριστίες στους 
χορηγούς που στηρίζουν την εθνική προσπάθεια.

Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και ένα πιο δημιουργικό νέο έτος.
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απόψεις

Σήμερα το σύστημα GPS σε συνδυασμό με τους ηλεκτρονικούς χάρτες και τα plotter παρέχουν 
ένα πολύτιμο και εύχρηστο βοήθημα στους ναυτικούς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει 
έρθει στο προσκήνιο η γενιά των ναυτικών που δεν έχει μάθει να χρησιμοποιεί τίποτε 
άλλα παρά τις άπειρες παραλλαγές των εφαρμογών ηλεκτρονικής ναυτιλίας: GPS στο 
ρολόι, στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, GPS χειρός, κτλ.

Η ειρηνική εισβολή της τεχνολογίας στη ζωή μας μπορεί να μας παρέχει ευκολίες και ασφαλι-
στικές δικλείδες, ωστόσο ελοχεύουν δύο κίνδυνοι: 

Ο πρώτος κίνδυνος είναι από την πλεονάζουσα πληροφορία. Όταν υπήρχε ένας navigator 
στο σκάφος, αυτός ήταν ο μοναδικός υπέυθυνος να τροφοδοτεί με πληροφορίες πλοήγησης 
τον κυβερνήτη ή τον υπεύθυνο για την τακτική. Σήμερα, όλοι έχουν ένα – δύο ηλεκτρονικούς 
χάρτες με GPS πάνω τους με αποτέλεσμα να υπάρχει μία επικίνδυνη πολυφωνία.

Ο δεύτερος και σημαντικότερος κίνδυνος είναι ότι πλέον οι περισσότεροι ιστιοπλόοι όχι μόνο 
δεν ξέρουν ή δεν θυμούνται πως χρησιμοποιείται ο ναυτικός χάρτης, αλλά τις περισσότερες 
φορές δεν τους έχουν καν μαζί τους ή δεν θυμούνται που βρίσκονται! Είναι υποχρέωση του 
κυβερνήτη να έχει τους κατάλληλους ναυτικούς χάρτες στο σκάφος. Είναι επίσης υπο-
χρεωτικό από την ασφάλιση του σκάφους, αλλά κυρίως είναι θέμα σύνεσης και ναυτοσύνης.

Πρόσφατο τρανό παράδειγμα η ομάδα Team Vestas Wind στο τελευταίο Volvo Ocean 
Race που έριξαν το σκάφος στα αβαθή του Cargados Carajos Shoals στον Ινδικό Ωκεα-
νό, με ταχύτητα μάλιστα σχεδόν 20 κόμβων! Ο λογος; Επειδή παρακολουθούσαν μόνο τους 
ηλεκτρονικούς χάρτες. Ακόμα και σε μεγέθυνση υπάρχει περίπτωση να μην βρούμε ναυτιλια-
κούς κινδύνους. Γι αυτό πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση, να συμβουλευόμαστε τακτικά 
τις πιο πρόσφατες έντυπες εκδόσεις και να είμαστε υποψιασμένοι από τη γενική γεωγραφική 
κατάσταση της περιοχής. Για παράδειγμα, η μορφολογία της στεριάς συνήθως συνεχίζεται και 
στη θάλασσα, απότομα βράχια – βαθιά νερά, κοκ. 

Φυσικά υπάρχουν παλιοί ναυτικοί που ξέρουν να χειρίζονται τον εξάντα ή τα πρώτα ηλεκτρο-
νικά βοηθήματα όπως το Loran C κ.α. Ωστόσο αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι η κατα-
νόηση βασικών εννοιών, όπως η αντιστοιχία μοιρών και λεπτών προς ναυτικά μίλια, το στίγμα 
αναμέτρησης, οι μερκατορικές προβολές και οι γνωμονικοί χάρτες, τα γεωδετικά δεδομένα, 
αλλά και οι παλίρροιες για όσους βγαίνουν από τη Μεσόγειο.

Οι ηλεκτρονικοί χάρτες λοιπόν είναι ένα σπουδαίο βοήθημα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι είναι ακριβώς αυτό: ένα βοήθημα. 

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. 

Ναυσιπλοΐα

Όταν πρόκειται να γράψω κάτι για τη θάλασσα και τους θαλασσινούς, αυθόρμητα μου έρχονται 
στο νου οι στίχοι του Καρκαβίτσα «Από μικρός την αγαπούσα τη θάλασσα, την έβλεπα ν’ 
απλώνεται απ’ τ’ ακρωτήρι ως πέρα μακριά, να χάνεται στα ουρανοθέμελα σα ζαφειρένια 
πλάκα στρωτή, βουβή και πάσχιζα να μάθω τα μυστικά της…». Αφού μεγάλος σε ηλικία 
«πήρα μεταγραφή» από άλλο άθλημα για την αγωνιστική ιστιοπλοΐα, όπου έμεινα 13 χρόνια 
και γνώρισα έντονες συγκινήσεις, με πίεσαν τα χρόνια και οι συνθήκες ζωής να περάσω 
στην περιηγητική ιστιοπλοΐα, όπου λείπουν οι ανταγωνιστικές συγκινήσεις, υπάρχουν όμως 
χαρές πολλές και ομορφιά ανείπωτη στις ελληνικές θάλασσες. Στην περιηγητική ιστιοπλοΐα 
εύκολα διαλέγεις τις θαλασσινές συνθήκες που σου ταιριάζουν και αφήνεσαι στην ομορφιά 
τους. Η θαλασσινή Ελλάδα είναι όμορφη, πολύ όμορφη, είναι το κομμάτι που ο θεός φύλαγε 
για τον εαυτό του και τόδωσε κατά παραχώρηση στους κατοίκους αυτής της περιοχής, που 
έτυχε να λέγονται Έλληνες. Με θλίβει η σκέψη ότι δεν εκτιμάμε σε τι περιβάλλον ζούμε και δεν 
παίρνουμε τα τόσα που απλόχερα η φύση μας δίνει.

Αν ζούσαμε σε μια χώρα που νοιαζόταν για την καλή ζωή των κατοίκων της, θα φρόντιζε 
περισσότεροι Έλληνες να έχουν ένα ιστιοκίνητο πλεούμενο, μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία, 
και να ζουν τη ζωή στη θάλασσα, δηλ. να ζουν στο περιβάλλον του «ευ ζην».

Το τελευταίο καλοκαίρι είδα με βαθειά θλίψη το λιγόστεμα, μέχρι εξαφάνισης, των ιστιοφό-
ρων με ελληνικά πληρώματα στις ελληνικές θάλασσες. Το φαινόμενο, όσο κι αν μας έχουν 
κάνει να φαίνεται δευτερεύον για τη ζωή μας, δείχνει ότι βουλιάζουμε στην ανάγκη και την 
πίεση, στις υποχρεώσεις και στο κυνηγητό, κι ότι όλο και λιγότεροι μπορούν να θυμηθούν, 
ότι η περισσότερο ενδιαφέρουσα ζωή είναι έξω από τα λογιστικά βιβλία και τις ηλεκτρονικές 
φορολογικές δηλώσεις. Μας έχουν εξαναγκάσει να αποδεχτούμε, ότι ο μόνος σκοπός της 
ζωής μας, είναι να δουλεύουμε σκληρά για να πληρώνουμε φόρους, δηλ. την καλοπέραση ή 
τα σφάλματα άλλων! Είμαστε επιρρεπείς στον αποπροσανατολισμό και δεν βλέπουμε ότι η 
ζωή μας είναι λίγη, πολύ λίγη, και ότι τη σπαταλάμε αλόγιστα. Από πάνω μας «λένε και τεμπέ-
ληδες» κι εμείς αισθανόμαστε τύψεις! Ας θυμηθούμε ότι τεμπέλη λένε και τον τζίτζικα, επειδή 
συνέχεια τραγουδάει, αλλά πόσο τραγουδάει και γιατί να μην τραγουδάει, αφού στην όμορφη 
φύση μόνο δύο εβδομάδες ζει; Εμείς ζούμε λίγο παραπάνω, πάντως όχι πολύ, και καλό θα 
ήταν κάπου-κάπου να μην ξεχνάμε να τραγουδάμε και ότι το καλύτερο τραγούδι γίνεται στην 
απεραντοσύνη της θάλασσας.

Σκέψεις από το 
καλοκαίρι

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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Με ρώτησαν κάποτε από πού είμαι και όταν 
είπα Έλληνας, έλαμψε το πρόσωπό τους 
και με είπαν τυχερό που ζω σε μια από τις 
ωραιότερες χώρες του κόσμου. 

Την ήξεραν την Ελλάδα του τώρα και του άλ-
λοτε. Ήξεραν τις θάλασσες και τα νησιά, τους 
κάμπους και τα βουνά, την πέτρα και το φως, 
τον μπλε ουρανό και τους άσπρους γλάρους, 
τα καΐκια να λικνίζονται και τα «πανιά» με τον 
αέρα να σκίζουν τα γαλανά νερά της. 

Είχαν ζήσει την κάψα του απομεσήμερου 
στον κάμπο και τη δροσιά του μελτεμιού. 
Είχαν φωτογραφηθεί πάνω στ’ απομεινάρια 
του αρχαίου ναού, της παλαίστρας και του 
μαντείου. Είχαν βάλει στη σαλάτα τους λάδι 
από την ίδια ελιά που τα κλαριά της στεφά-
νωναν τον παλαιστή και τον δρομέα. Είχαν 
διαβάσει ότι σ’ αυτό τον τόπο διαχρονικά 
οι άνθρωποι σκέφτονταν και προβλημα-
τίζονταν, έφταναν στα όρια του εφικτού, 

τελείωναν στον στίβο της ανθρώπινης 
αντοχής. Είχαν εντυπωσιαστεί από τη θρη-
σκευτικότητα των κατοίκων αυτού του τόπου, 
που έφτιαχναν τους θεούς τους όπως τους 
ήθελαν και ζούσαν την καθημερινότητα μαζί 
τους. Είχαν διαβάσει τα ποιήματα και είχαν 
ακούσει τα τραγούδια του Όμηρου, του Αρί-
ωνα, του Ρίτσου, του Ελύτη, του Θεοδωράκη 
κι είχαν προσπαθήσει ν’ ακολουθήσουν την 
ανέλιξη της σκέψης του Καζαντζάκη. Είχαν 
καθίσει στο τρίποδο σιδερένιο τραπεζάκι του 
καφενείου κι είχαν δυσκολευτεί να καταλά-
βουν πόση χαρά ένοιωθε ο διπλανός που 
τους κέρασε το ούζο και τον καφέ! Είχαν αρ-
χίσει να καταλαβαίνουν την αληθινή έννοια 
του αδερφού που δεν είναι από το ίδιο αίμα! 

Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που με θεωρούσαν 
τυχερό που μένω σ’ αυτό τον παράδεισο. 
Δεν σχολίασα τον θαυμασμό τους, απλά 
έσκυψα το κεφάλι και λυπήθηκα. Λυπήθηκα 

γιατί δεν ζω κανένα από τα αγαθά αυτού 
του παραδείσου, γιατί σέρνω τις αμαρτίες 
της κρίσης και τη σιδερένια μπάλα στο πόδι. 
Είδα τον εαυτό μου τόσο μικρό και τόσο 
ανήμπορο και ντράπηκα για τη δειλία μου 
που δεν γίνομαι έστω ένας μικρός Σπάρτα-
κος. Είναι αφύσικο αυτό το σύντομο ωραίο 
ταξίδι να μου το καταστρέφουν ηλίθιοι 
σαλτιμπάγκοι κι εγώ να τους ανέχομαι και 
να ζω μια άθλια ζωή, όπως εκείνοι μου τη 
διαμορφώνουν. 

Λυπάμαι που τη θέση της λογικής μου έχει 
πάρει η υποταγή και που ζω την κόλασή μου 
μέσα σ’ αυτόν τον παράδεισο! Αν διαβάσει 
κάποιος αυτές τις γραμμές θα σκεφτεί ότι 
είμαι ένας απαισιόδοξος άνθρωπος, δυστυ-
χώς δεν είναι έτσι, άλλο είναι το ελάττωμά 
μου, δεν ελπίζω όταν δεν δικαιολογείται 
η ελπίδα και σήμερα οι συνθήκες είναι 
εναντίον της. 

Κείμενο: Απόστολος Γεωργόπουλοςάρθρο

Η ‘κόλασή’ μου στον Παράδεισο
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53o Ράλλυ Αιγαίου 2016 
Ο ναυτικός μαραθώνιος των προκλήσεων & της ναυτοσύνης

Το 2016, το "Ράλλυ Αιγαίου", 
θα συμπληρώσει τα 53 χρόνια 
ζωής. Πενήντα τρία χρόνια προ-
κλήσεων και ναυτοσύνης σε μία 
από τις δυσκολότερες θάλασσες 
της Μεσογείου. 
Πρόκειται για διοργάνωση υψηλών απαιτήσε-
ων που απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό και για τον 
λόγο αυτό ο ΠΟΙΑΘ ανακοινώνει τη διαδρομή 
του αγώνα για το 2016, ώστε τα πληρώματα 
αλλά και σκάφη από το εξωτερικό να έχουν 
τον απαιτούμενο χρόνο για να προγραμματί-
σουν τη συμμετοχή τους στoν μοναδικό αυτό 
αγώνα, ναυτοσύνης και δεξιοτήτων.

Την επόμενη χρονιά λοιπόν, η κορυφαία 
ελληνική διοργάνωση ανοικτής θάλασσας θα 
διεξαχθεί από τις 16-24 Ιουλίου. Τα σκάφη 
θα αποπλεύσουν από το Φάληρο με κατεύ-
θυνση την Πάτμο (155 ν.μ.). Στο «νησί της 
Αποκάλυψης» θα πραγματοποιηθούν τοπικές 
ιστιοδρομίες γύρω από σημαδούρες (inshore 
ιστιοδρομίες) και από εκεί, ο στόλος θα κατευ-
θυνθεί προς τη Μήλο (110 ν.μ.). Η τελευταία 
ιστιοδρομία θα είναι από το «νησί της Αφροδί-
της» προς το Σούνιο συνολικής απόστασης 60 
ναυτικά μίλια, ενώ η απονομή θα γίνει όπως 
πάντα στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, με τη 
συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού.

«Η διαδρομή που επιλέξαμε αντιπροσωπεύ-
ει το διαρκές πνεύμα του Ράλλυ Αιγαίου, 
που παράλληλα με την εθνική σκοπιμότητά 
του είναι και ο αγώνας των προκλήσεων και 
της ναυτοσύνης», επισημαίνει ο πρόεδρος 
του Πανελληνίου Ομίλου Ανοικτής Θαλάσσης, 
Ιωάννης Μαραγκουδάκης, συμπληρώνοντας 
«…ότι τα σκάφη που θα συμμετέχουν στο 
53ο Ράλλυ Αιγαίου θα καλύψουν απόσταση 
μεγαλύτερη από 350 ναυτικών μιλίων, στο 
απαιτητικό και δύσκολο Αιγαίο πέλαγος.»

Γνωρίζοντας ήδη τη διαδρομή του 2016 θα 
αναφέρουμε στη συνέχεια ορισμένα από τα 
κριτήρια βάση των οποίων γίνεται η επιλογή 
των νησιών - προορισμών του "Ράλλυ Αιγαί-
ου", διότι πολλά από τα πληρώματα και τους 
κυβερνήτες αναρωτιούνται για τις επιλεγόμε-
νες διαδρομές. 

Η ομάδα εργασίας που σχεδιάζει τη διαδρομή 
έχει ορισμένες 'σταθερές παραμέτρους' 
βάσει των οποίων αποφασίζει τη διαδρομή του 
αγώνα. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικές 
από αυτές: 

 • Τα λιμάνια που θα προσεγγίσει ο αγώνας 
να είναι ασφαλή και να έχουν βάθος περί τα 
4 μ. ικανό να εξυπηρετήσει το βύθισμα όλων 
των σκαφών.

 • Να μπορούν να φιλοξενήσουν περισ-
σότερα από 40 σκάφη τον Ιούλιο μήνα και 

να μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις 
απονομών.

 • Να έχουν συγκοινωνιακή σύνδεση με τον 
Πειραιά. 

 • Να περιλαμβάνεται ένα νησί στα ανατολι-
κά παράλια της χώρας, για λόγους εθνικής 
σκοπιμότητας.

 • Τα νησιά - προορισμοί να είναι δημοφιλή, 
για λόγους προβολής της διοργάνωσης. 

 • Τα νησιά να έχουν την ικανότητα φιλο-
ξενίας 500 ατόμων που είναι συνήθως ο 
αριθμός των πληρωμάτων και της ομάδας 
υποστήριξης της διοργάνωσης .

 • Να διαθέτουν όλη την τεχνολογική 
υποδομή που απαιτούν οι καθημερινές 
ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις που τα 
δέκα τελευταία χρόνια, έχει καθιερώσει το 
Ράλλυ Αιγαίου καθώς και ανάλογες τεχνικές 
υποδομές για τα εξαιρετικά δημοφιλή Social 
Media της διοργάνωσης.

 • Να απέχουν από το Φάληρο απόσταση 
πάνω από 100 ν.μ., ώστε να προκύπτουν 
ιστιοδρομίες με νυχτερινή πλεύση καθώς 
και ιστιοδρομίες όρτσα (με προϋπόθεση το 
μελτέμι) αφού η βασική φιλοσοφία του Ράλ-
λυ Αιγαίου είναι η ανάδειξη των ικανοτέρων 
ιστιοπλόων σε θέματα ναυτοσύνης, οργάνω-
σης, αντοχής και ικανοτήτων.

ενημερωτικά
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕ-
ΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  
(BULLET – 
ENCODE) 

Θεωρώ ότι η 
διαδρομή φέτος 
είναι πολύ καλή. 
Συνδυάζει ένα πολύ 
μεγάλο 1ο σκέλος, 
ένα 2ο σκέλος 
γρήγορο αλλά με 
πολλές παγίδες και 
ένα 3ο που θα είναι όρτσα. Αναμφίβολα είναι η 
πιο ολοκληρωμένη από ιστιοπλοϊκής πλευράς 
διαδρομή των τελευταίων χρόνων. Επίσης, το 
γεγονός ότι διασχίζει όλο το Κεντρικό Αιγαίο δί-
νει και τον εθνικό χαρακτήρα που όλοι θέλουμε 
να έχει η συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η ομάδα “BULLET” κάνει προετοιμασία σε 
12μηνη βάση. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για 
το Ράλλυ, αν εξαιρέσει κανείς τον έλεγχο των 
υλικών τις τελευταίες μέρες πριν την εκκίνηση.

Είναι ο μοναδικός αγώνας με μεγάλες δια-
δρομές, νύχτα που απαιτεί προετοιμασία στο 
ανθρώπινο δυναμικό και το σκάφος, εμπειρία 
και κυρίως ναυτοσύνη! 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ 
(OPTIMUM 3 ASPIDA – SAXO BANK) 

Είναι μια απαιτητική διαδρομή, πολλά μίλια 
ανοιχτής θάλασσας, διασχίζει όλο το Αιγαίο και 
επισκέπτεται δύο όμορφα νησιά με εξαιρετικές 

υποδομές. Η πιθανή θέσπιση βαθμολογικής 
πόρτας στη Μύκονο στο πρώτο σκέλος και στη 
Νάξο στο δεύτερο, σε συνδυασμό με inshore/
coastal ιστιοδρομίες στον θαυμάσιο φυσικό 
στίβο της Πάτμου θα ανεβάσει τον συνολικό 
αριθμό των ιστιοδρομιών στις επτά και θα 
εκτοξεύσει το ενδιαφέρον όσων επιλέξουν να 
συμμετάσχουν σε νέα όρια. Περιμένω απίθανο 
συναγωνισμό και εκπλήξεις.

Το OPTIMUM Yacht Racing Team είναι ήδη σε 
αναζήτηση χορηγών, επισκευών και συντηρή-
σεων του εξοπλισμού. Το πλήρωμα ακολουθεί 
το πρόγραμμα συντήρησης/επαύξησης της 
φυσικής κατάστασης και έχει ήδη καταρτίσει 
το προσχέδιο αγώνων/προπονήσεων για το 
2016 προκειμένου να κάνει κορύφωση στο 
53ο Ράλλυ Αιγαίο. Φιλοδοξούμε να προσελκύ-
σουμε ένα-δύο ορεξάτους νέους ακόμα κάτω 
των 30 ετών, προκειμένου να ολοκληρώσου-
με την ανανέωση του έμψυχου δυναμικού. 
Όσοι πιστοί προσέλθετε...! 

Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το ετήσιο Αγωνιστικό 
Πρόγραμμα στην Ελλάδα, το Ράλλυ Αιγαίο απο-
τελεί πλέον το μόνο hardcore αγώνα που καλύ-
πτει 300-400 αγωνιστικά μίλια σε συνθήκες 
αιγαιοπελαγίτικου μελτεμιού, με μποφώρια 
και κυματάρες για ατελείωτα σερφαρίσματα 
ή εξαντλητικές ανηφόρες. Το Ράλλυ Αιγαίου 
δοκιμάζει την αντοχή των πληρωμάτων επί 
μακρόν, περιλαμβάνει νυχτερινές πλεύσεις 
και αφήνει «προίκα» γνώσεων και εμπειριών 
στα συμμετέχοντα πληρώματα. Χωρίς αυτή την 
πλούσια «προίκα», το OPTIMUM Yacht Racing 
Team δεν θα μπορούσε ούτε καν να σκεφτεί 
να αγωνιστεί, πόσο δε μάλλον να διακριθεί 
επανειλημμένα στο μεγαλύτερο και δυσκολό-
τερο αγώνα στη Μεσόγειο – το ROLEX MIDDLE 
SEA RACE των 608 μιλίων non stop – έξι 
φορές μέχρι σήμερα.Για την ομάδα μας, δεν 
νοείται να φύγεις για Μάλτα χωρίς να έχεις 
δοκιμάσει πλήρωμα, σκάφος και εξοπλισμό 
στο Ράλλυ Αιγαίου που προηγείται τρεις μήνες. 

Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΟΙΑΘ δεν θα παρασυρθεί 
από τη μείωση των συμμετεχόντων σκαφών τα 
τελευταία έτη και θα συνεχίσει να προσφέρει 
«σκληρό» Ράλλυ σε αυτούς που θέλουν να 
δοκιμάσουν τις αντοχές τους ή να προετοιμα-
στούν για κάτι ακόμα πιο δύσκολο.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ  
(MY WAY) 

H διαδρομή είναι πολύ καλή σε πολύ καλούς 
προορισμούς, εάν και το 1ο μπράτσο πολύ 
μεγάλο και γι’ αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να 
έχει βαθμολογική πόρτα στη μέση. Το μόνο 
μειονέκτημα που μπορώ να δω είναι ότι 80% 
του αγώνα θα είναι πλαγιοδρομίες.

Οι καθαρά αγωνιστικές προετοιμασίες της 
ομάδες ξεκινάνε 3 μήνες πριν, αλλά 6-7 μήνες 
πριν προηγείται, ο προγραμματισμός της ομά-
δας για την αγωνιστική δράση του χρόνου, που 
αποφασίζει τη συμμετοχή η όχι στον αγώνα σε 
συνδυασμό την εύρεση κάποιου χορηγού, διότι 
τα έξοδα και οι ζημιές του εξοπλισμού είναι 
μεγάλες και λόγω της κρίσης δεν μπορεί να τα 
επωμιστεί ένας ιδιοκτήτης μόνος του. 

Ναι, είναι ίσως και ο μοναδικός αγώνας που το 
κάνει σε διαφορετικές συνθήκες σε όλο το εύ-
ρος του Αιγαίου με όλες τις καιρικές συνθήκες 
που συνήθως μέσα στην εβδομάδα έχει και 
πολύ αέρα άλλα και «λούμπες» απανεμιές. 

ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΥ  
(CHIARA – IASON) 

Θεωρώ ότι είναι μια απαιτητική διαδρομή που 
συνδυάζει το long distance και το In shore και 
απαιτεί ναυτοσύνη και αντοχή, και σαφώς την 
προτιμώ από άλλες που είχαν προταθεί, το αν 
έχει πόρτα ή όχι δεν με προβληματίζει.

Είναι αναμενόμενο τόσο από εμένα όσο και από 

Στο άρθρο αυτό που είναι και η παρουσίαση του 53ου Ράλλυ Αιγαίου στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο", επιθυμούμε να παραθέσουμε τις απόψεις των ανθρώ-
πων που στηρίζουν τον αγώνα, δηλαδή των κυβερνητών και σε επέκταση 
των πληρωμάτων των σκαφών. Έτσι ζητήσαμε από κυβερνήτες σκαφών 
που έχουν διακριθεί τα τελευταία χρόνια να μας απαντήσουν στις 
παρακάτω τρείς ερωτήσεις που σας παραθέτουμε και στη συνέχεια θα 
διαβάσετε και τις απόψεις τους αναφορικά με τη διαδρομή του 2016! 

- Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις μετά την ανακοίνωση της διαδρομής του 
53ου Ράλλυ Αιγαίου;

- Πότε θα ξεκινήσετε τις προετοιμασίες της Ομάδας σας για τη συμμετοχή στο 
Ράλλυ Αιγαίου;

- Θεωρείτε ότι το Ράλλυ Αιγαίου είναι ο αγώνας που προσδιορίζει το επίπεδο 
ναυτοσύνης και γνώσεων, για τα πληρώματα που συμμετέχουν;
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ενημερωτικά

το πλήρωμα μου ότι το Ράλλυ είναι δύσκολος και 
σκληρός αγώνας είτε έχει άπνοια είτε πολύ καιρό.

Με ανησυχεί το γεγονός ότι λίγα πληρώματα 
συμμετέχουν και αυτό το αποδίδω τόσο στη 
δυσκολία των διαδρομών αλλά κυρίως στο ότι 
γίνονται και άλλοι παρεμφερείς αγώνες στο 
Αιγαίο το καλοκαίρι.

Πρέπει να επιμείνουν οι παράγοντες στις συνδι-
οργανώσεις, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τρία 
Ράλλυ σε 2 μήνες. Οι Εγγλέζοι έχουν ένα Fastnet!

Πρέπει ο ΠΟΙΑΘ να γίνει πιο ελαστικός σε αυτό 
το θέμα του κοινού αγώνα, ή ακόμα και μέσα 
από τη συνδιοργάνωση με τους Τούρκους. 
Το Αιγαίο δεν μπορεί να κατακτηθεί από τους 
Τούρκους γιατί θα συνδιοργανώσουμε ένα ιστι-
οπλοϊκό αγώνα πρέπει να ξεκολλήσουμε από 
αυτά. Τα ίδια πιστεύουν στην Κύπρο και είδαμε 
τι έχει συμβεί εκεί.

Επίσης προβληματίζομαι ιδιαίτερα με τον τρόπο 
προβολής των σκαφών και των πληρωμάτων, 
έρχομαι 2 χρονιές από τις 4 που έχω συμμε-
τάσχει συνολικά, μέσα στην πρώτη πεντάδα της 
πιο ανταγωνιστικής κατηγορίας με ένα σκάφος 
με teak deck, δεν μου αρέσει που δεν έχω 
μιλήσει ούτε μια φορά. Σαφώς και πρέπει να 
δείξουμε τα δυνατά σκάφη που προσφέρουν 
θέαμα και εικόνα αλλά πρέπει παράλληλα να 
φανεί και ο αγώνας που γίνεται για τη συμμετο-
χή και των υπολοίπων σκαφών.

Αναγνωρίζω επίσης τη σημαντική δουλειά 
που όλοι εσείς καταβάλλετε κάθε φορά για να 
ολοκληρωθεί αυτός ο ωραίος αγώνας. Αξίζουν 
συγχαρητήρια στον ΠΟΙΑΘ στον Πρόεδρο και 
σε όλη την ομάδα σας. Προσωπικά θα στηρίζω 
πάντα τον αγώνα στον βαθμό που μπορώ.

Ελπίζω τον Μάρτιο εφόσον θα έχω την τελική 
σύνθεση του πληρώματος μου, πιο εντατικά 

τον Ιούνιο. Επίσης πρέπει να δω τα έξοδα και 
την ανανέωση της ιστιοφορίας του σκάφους 
που όλο και πιο δύσκολα συντηρώ λόγω των 
γενικότερων δυσκολιών.

Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλον πιο δυνατό 
αγώνα στην Ελλάδα, σαφώς και προσδιορίζει 
τη ναυτοσύνη την αντοχή και τις γνώσεις όλων 
των συμμετεχόντων.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑ-
ΤΙΟΥ  
(FAIRYTALE)

Ράλλυ Αιγαίου και 
πανευρωπαϊκό δεν 
παντρεύονται.

Δυστυχώς η ομάδα 
πλέον είναι δύσκο-
λο να οργανώσει 
πλάνα και προπο-
νήσεις πριν τον Απρίλιο.

Συμφωνώ απλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στα 
σκάφη που συμμετέχουν όταν οι συμμετοχές 
είναι λίγες. Αν είναι περισσότερες μπορείς να 
ανταγωνιστείς παραπλήσια σκάφη. 

ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ  
(ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ) 

Ικανοποιεί απολύτως η εξαγγελία του Ράλλυ 
2016.

Η προετοιμασία του πληρώματος του ΚΟΡΜΟ-
ΡΑΝΟΣ έχει ήδη αρχίσει.

Το Ράλλυ Αιγαίου όπως το έχω βιώσει επί 
32 χρόνια συμμετοχής, εκφράζει απολύτως 
τη ναυτοσύνη ως ένας πραγματικός αγώνας 
ανοικτής θάλασσας. Μπορεί να είναι πιο σκλη-
ρός από τους άλλους και αυτό ξεχωρίζει πλην 
όμως δεν πρέπει να αλλάξει για να μεταπέσει 
στην κατηγορία των υπολοίπων, έστω και με 
μικρότερη συμμετοχή.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το Ράλλυ 2015 
που κατ’ ανάγκη προσαρμόστηκε, το οποίον 
όμως, κατά την άποψη μου, αποτελεί παράδειγ-
μα προς αποφυγή εις το μέλλον.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ  
(ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 4) 

Με ευχαρίστησε κατ' αρ-
χήν η επιλογή λιγότερων 
νησιών - σταθμών. Είναι 
προφανές ότι θα προσφέ-
ρει σημαντικές διευκολύν-
σεις στην οργάνωση της 
κάθε ομάδας αναφορικά 
με τη διαμονή, τα άτομα 
που θα τη συνοδεύουν, τη μεταφορά ανταλλα-
κτικών, πανιών, εργαλείων κλπ.

Ακόμη πιστεύω ότι θα δοθεί περισσότερος 
ελεύθερος χρόνος στους συμμετέχοντες, ιδιαι-
τέρως αν η επιλογή της παράκτιας διαδρομής 
που θα επιλεγεί στην Πάτμο, λάβει υπ όψιν τις 
καιρικές συνθήκες της συγκεκριμένης ημέρας.

Η προετοιμασία κάθε ιστιοπλοϊκής χρονιάς αρ-
χίζει πάντοτε από τον χειμώνα και στοχεύει στο 
να καταστήσει την ομάδα ικανή να συμμετάσχει 
σε αγώνες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
συναγωνισμό.

Οι αγώνες αυτοί είναι κυρίως τύπου Όρτσα 
Πρύμα, αλλά και Ανοικτής Θάλασσας με 
κάποια δυσκολία, όπως διαδρομές με παρά-
καμψη σημείων ή νυκτερινή πλεύση, χωρίς 
να αποκλείονται και τα νησιά με δυνατότητες 
διασκέδασης (νυκτερινής ή άλλης).

Το Ράλλυ Αιγαίου συγκεντρώνει συχνά όλες αυ-
τές τις προδιαγραφές και επομένως είναι ο απώ-
τερος στόχος της προετοιμασίας κάθε χρονιάς.

Θεωρώ ότι δεν είμαι ο καταλληλότερος να 
απαντήσει σ αυτήν την ερώτηση για ευνόητους 
λόγους. Μπορώ όμως να παρατηρήσω ότι 
ακούγοντας τις συζητήσεις των πληρωμάτων 
(στα ρέλια ή αλλού), τις λίγες φορές που μιλούν 
για ιστιοπλοϊκές πλεύσεις και περιπέτειες, 
πάντοτε κάτι για το Ράλλυ λένε.
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΝΑΣ 
(ALTER EGO)

Θεωρώ ότι είναι σωστή επιλογή. Είναι μια 
διαδρομή που ανταποκρίνεται σε έναν αγώνα 
όπως το Ράλλυ Αιγαίου.

Η συμμετοχή και η προετοιμασία της ομάδας 
μας θα εξαρτηθεί από την ανεύρεση πόρων / 
χορηγίας. Στην περίπτωση αυτή, ξεκινάμε με το 
πλήρωμα να προετοιμαζόμαστε λαμβάνοντας 
μέρος σε μικρούς αγώνες από τα τέλη Μαρτίου 

Όπως έχω ήδη δηλώσει και στο παρελθόν, 
το Ράλλυ Αιγαίου, εξαιτίας της δυσκολίας του 
και των μεγάλων διαδρομών, είναι ο αγώνας 
που απαιτεί και παράγει επίσης ναυτοσύνη για 
όλους όσους συμμετέχουν.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ  
(ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ - ΑΙΓΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ)

Πολύ καλή η διαδρομή.

Έχουμε ήδη αρχίσει τις προπονήσεις και 
τρέχουμε όλους τους αγώνες που γίνονται και 
θα γίνουν το 2016 μέχρι το Ράλλυ Αιγαίου.

Ναι θεωρούμε ότι το Ράλλυ Αιγαίου είναι 
ο αγώνας που προσδιορίζει το επίπεδο 
της ναυτοσύνης και των γνώσεων των 
πληρωμάτων που συμμετέχουν.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ  
(DRACON) 

Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός σε όλη 
την ομάδα του "Δράκου" για τη διαδρομή. 
Προσφέρει συναρπαστικές "ανοιχτές" 
πλεύσεις και σίγουρα αποτελεί πρόκληση 
για όλα πληρώματα, το οποίο και είναι το 
κύριο ζητούμενο από έναν πραγματικό αγώνα 
ανοιχτής θαλάσσης.

Είμαστε ήδη στην πρώτη φάση της 
προετοιμασίας συμμετέχοντας ανελλιπώς στο 

Χειμερινό Κύπελλο 2015. Μετά τη διακοπή 
τους χειμερινούς μήνες σκοπεύουμε να 
επανέλθουμε τον Μάρτιο καθώς κάθε αγώνας 
ή προπόνηση πριν το Ράλλυ αντιμετωπίζεται 
και ως προετοιμασία για αυτό. Οι μεγάλοι 
αγώνες απαιτούν δεμένα πληρώματα.

Είναι γνωστό ότι το Ράλλυ Αιγαίου είναι πλέον 
ο μόνος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης με σαφή 
προσανατολισμό στα μεγάλα μπράτσα και 
τη διάσχιση του αρχιπελάγους ο οποίος και 
προσφέρει μοναδική ευκαιρία σε όλους τους 
συμμετέχοντες να βελτιώσουν το επίπεδό 
τους σε συνθήκες που δεν προσφέρονται σε 
μικρότερες και πιο "ξεκούραστες" διαδρομές. 
Όλοι οι τύποι αγώνων ιστιοπλοΐας έχουν 
τις συγκινήσεις τους, αλλά όταν μιλάμε για 
επίπεδο ναυτοσύνης τότε είναι απαραίτητα τα 
πολλά μίλια. Πόσο μάλλον στο Αιγαίο Πέλαγος 
κατά την περίοδο των μελτεμιών!
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ενημερωτικά

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 
εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ, το ετήσιο 
συνέδριο της ευρωπαϊκής κλάσης Laser, 
με σύνεδρους από 35 αναγνωρισμένες 
αντίστοιχες κλάσεις Laser. 

Στο συνέδριο αυτό, που ήρθε στην Ελλάδα χάρις 
στις πολύχρονες προσπάθειες της ελληνικής 
κλάσης Laser, οι σύνεδροι για δύο ημέρες 
συζήτησαν όλα τα τεχνικά θέματα που αφορούν 
την κατηγορία καθώς και τις αναθέσεις των ευ-
ρωπαϊκών πρωταθλημάτων του 2017 και 2018. 

Λόγω της μεγάλης σημασίας που είχε το συ-
νέδριο, παρών ήταν και ο γενικός γραμματέας 
της παγκόσμιας κλάσης του Laser (ILCA), Eric 
Faust. Επίσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
έγιναν και οι ετήσιες εκλογές για το διοικητικό 
συμβούλιο της ευρωπαϊκής κλάσης του οποίου 
οι θέσεις παρέμειναν ίδιες, με τον Γάλλο Jean 
Luc Michon να ηγείται για μία ακόμη φορά και 
να διαφεντεύει τις τύχες του Laser στην Ευρώ-
πη. Οι σύνεδροι συζήτησαν τεχνικές αλλαγές 
για το σκάφος, όπως η ηλεκτρονική πυξίδα, 
καθώς και πολλές άλλες που θα ανακοινω-

θούν επισήμως από τα αρμόδια όργανα, ενώ 
οριστικοποίησαν τον σχεδιασμό του Europa 
Cup 2016, που θα περιλαμβάνει και έναν 
αγώνα στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην 
Αλεξανδρούπολη καθώς και τη νέα βαθμολο-
γία που θα εφαρμοστεί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, για πρώτη φορά 
μετά από 27 χρόνια, η χώρα μας ανέλαβε 
ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για το 2018 
το οποίο θα διεξαχθεί σε μεγάλο περιφε-
ρειακό Όμιλο, δείχνοντας τη στρατηγική της 
ελληνικής κλάσης Laser που αφορά απο-
κλειστικά την ανάπτυξη της κατηγορίας μέσα 
από Ομίλους εκτός Αθηνών και σε κατηγορίες 
όπου στη χώρα μας έχουν ήδη μεγάλη δυνα-
μική όπως το Radial και το 4.7. Περιμένουμε 
τις επίσημες ανακοινώσεις για το πρωτάθλημα 
που θα χαροποιήσει όλη την ιστιοπλοϊκή οικο-
γένεια του Laser στη χώρα μας. 

H ελληνική κλάση Laser είναι αποτέλεσμα 
μεθοδικής δουλειάς που γίνεται εδώ και πέντε 
χρόνια από μία ομάδα ανθρώπων που μεγά-
λωσαν με το Laser και το θεωρούν αναπόσπα-
στο μέρος της ζωής τους. Παρά τις τεράστιες 
δυσκολίες που η ελληνική κλάση Laser βρίσκει 
μπροστά της καθημερινά κυρίως στο εσωτερι-
κό της χώρας, έχει κάνει σημαντικές ενέργειες 

που δεν αφήνουν κανέ-
να περιθώριο αμφισβή-
τησης των στόχων της 
ως προς την ανάπτυξη του Laser. Η ελληνική 
κλάση Laser στις μέχρι τώρα ενέργειες της, 
έχει ολοκληρώσει ένα σεμινάριο καταμέτρη-
σης μαζί με τον διεθνή καταμετρητή Δημήτρη 
Δήμου, έχει μεταφράσει στα Ελληνικά τους 
κανονισμούς καταμέτρησης του σκάφους, έχει 
οργανώσει ένα σεμινάριο κανονισμών σε συ-
νεργασία με τον ΕΝΟΑ και τρείς διεθνείς κριτές 
(K.Τσαντίλη, M.Μιτάκη, Π.Σκιλίτζη) και τέλος 
έχει υποστηρίξει το μέλος της Πάνο Μαυρο-
γεώργη ο οποίος ύστερα από προσπάθειες 
δύο ετών κατάφερε να γίνει το 2015 διεθνής 
καταμετρητής Laser της ISAF. 

Ως επιστέγασμα των προσπαθειών των μελών 
της ελληνικής κλάσης Laser ήταν η απόλυτα 
επιτυχημένη διοργάνωση του ευρωπαϊκού 
συνέδριου (EΑGΜ 2015), δίνοντας στους 
συνέδρους μία γεύση ελληνικής φιλοξενίας 
και τεχνικής οργάνωσης, με την υποστήριξη 
του ΕΟΤ, του ΠΟΙΑΘ και του ΝΟΕ. 

 
Για πληροφορίες στο www.hellaslaserclass.
gr, στο FB/HellenicLaserClassAssociation 
και στο twitter @HLASERCA

Ευρωπαϊκό Συνέδριο LASER
Η επιτυχημένη διοργάνωσή του, τοποθετεί την ελληνική κλάση,  
με κεφαλαία γράμματα στον διοικητικό χάρτη της κατηγορίας Laser. 
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Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 
Πατρών
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, 
που εξελέγη από τις αρχαιρεσίες της 8ης 
Νοεμβρίου 2015 και συγκροτήθηκε σε 
σώμα κατά τη συνεδρίαση της 10ης Νοεμ-
βρίου 2015, έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Καλογερόπουλος  
  Κωνσταντίνος

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπούντας Ευθύμιος 

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπαλαδάκης Ανδρέας 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σιμάκης Αριστείδης 

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ξένος Κωνσταντίνος 

ΤΑΜΙΑΣ  Σταυρίδη Άννα-Μαρία 

ΕΦ. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  
  Σιώκος Σωτήριος 

ΕΦ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ  
  Γεωργόπουλος Κων/νος 

ΕΦ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ 
  Χάχαλης Γεώργιος

ΕΦ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΛΙΜΕΝΟΣ- ΥΛΙΚΟΥ  
  Ιατρίδης Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ  Πετράτος Αργύριος

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Βλάχος Γεώργιος

Μια ευχάριστη έκπληξη και παράλληλα μία 
σημαντική αναγνώριση της πολύ καλής 
και σοβαρής δουλειάς που ο Ιστιοπλοϊκός 
Όμιλος Πατρών κάνει στο κομμάτι του ναυ-
ταθλητισμού είναι η ανάθεση στην Πάτρα και 
στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών του ΠΑΝΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟ-
ΪΑΣ με σκάφη τύπου J/24 το 2019. 

Μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκα-
φών Ανοικτής Θάλασσας, που διοργάνωσε 

ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών το 2014, η κλάση J/24, αργά προχθές το βράδυ, ανακοίνωσε 
τον διοργανωτή όμιλο και την πόλη η οποία θα υποδεχτεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ιστιοπλοΐας J/24 το 2019.

Τα ελληνικά πληρώματα των σκαφών J/24 έχουν κατά καιρούς φέρει σημαντικές διακρί-
σεις παγκοσμίως και αποτελούν μία υψηλού επιπέδου ομάδα ιστιοπλόων, την οποία μαζί με 
γνωστά ονόματα του εξωτερικού θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας. 
Παράλληλα το 2019 και πάντα εν όψει του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η πόλη μας θα 
κληθεί να φιλοξενήσει μία σειρά αγώνων test-events, όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της 
κλάσης και άλλους εισαγωγικούς αγώνες όπως και ιστιοπλοϊκές παράλληλες εκδηλώσεις.

Η πόλη μας με τη διοργάνωση αυτή έρχεται στο προσκήνιο των μεγάλων γεγονότων σε ένα 
άθλημα στο οποίο διαθέτει έναν από τους καλύτερους στίβους, με συνθήκες ιστιοπλοΐας 
ιδανικές, αμφιθεατρικούς και κυρίως, σε 
επίπεδο μετακινήσεων, βρίσκεται κοντά στην 
καρδιά της Ευρώπης.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, αθόρυβα και 
με βάση το πολύ καλό στελεχιακό δυναμικό 
το οποίο διαθέτει, φιλοδοξεί με την αρωγή 
όλων να αναδείξει την πόλη μας ως ένα 
τόπο ιστιοπλοϊκού προορισμού και αθλη-
τικού τουρισμού και όχι απλής διέλευσης πα-
νελλαδικά αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ιστιοπλοΐας J/24 2019
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ενημερωτικά

Την 9η Νοεμβρίου στην Κοιλάδα Αργολίδας στάθηκε απέναντι από 
το εκτελεστικό απόσπασμα ένα ακόμη έργο ναυπηγικής τέχνης. Το 
"ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ." νηολογίου Πόρτο Χέλι 68. Η καταστροφή άρχισε 
στις 10:00 και ολοκληρώθηκε στις 12:00. Δύο εκσκαφείς έσπαγαν 
το σκάφος με πρωτοφανή μανία και στα πρόσωπα των παρευρισκομέ-
νων που επιστατούσαν το έγκλημα δεν είδαμε ούτε θλίψη ούτε οδύνη. 
Μετά από 12.500 εγκλήματα αυτού του είδους βέβαια, συνήθισαν οι 

μακελάρηδες και δεν αισθάνονται τίποτα .

Στην προκειμένη περίπτωση η καταστροφή έγινε απέναντι από το 
ναυπηγείο του Γιάννη Λέκκα εκεί όπου το 1982 το καΐκι κατα-
σκευάστηκε από τον ίδιο τον Λέκκα. Αναρωτήθηκα «πόσα παιδιά έχει 
μεγαλώσει, άραγε, αυτό το καΐκι με την εργασία του στην αλιεία; Αλλά και 
πόσα άλλα παιδιά θα ακούσουν τη λέξη τρεχαντήρι και δεν θα ξέρουν περί 
τίνος πρόκειται...» 

Τα πλοία που φύγαν, αγάπες μου στέρησαν

Κείμενα και φωτογραφίες: Μάνος Βερνίκος
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αγγελία

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ:  
2008 JOKER BOAT CLUBMAN 30’, 2 Χ 275 HP MERCURY VERADO (240 ωρ.) 
Άριστη κατάσταση, το μοναδικό Clubman 30 Ιταλίας στην Ελλάδα. Δεκτός κάθε έλεγχος. Ολικό μήκος αδείας 9,20 μ. 

Φυλάσσεται με κάλυμμα σε κλειστό χώρο, τριαξονικό τρέιλερ, πλήρη σειρά οργάνων, πυξίδα, VHF, GPS, Chart plotter,  βυθόμετρο, ηχοσύστημα με 
JBL ηχεία, όλα τα σωστικά, κτλ. Διαθέτει μεγάλο ηλεκτρικό ψυγείο κάτω από το κάθισμα κυβερνήτη-συγκυβερνήτη και στην πλάτη του κουζίνα γκαζιού 
με 2 εστίες, κλειστό WC νεροχύτη και ντούς στην κονσόλα διακυβέρνησης, ντους εξωτερικό στην πρύμη, τεράστιο αποθηκευτικό χώρο κάτω από 

τον πρυμνιό καναπέ που άνετα διαμορφώνεται σε καμπίνα με διπλό κρεβάτι. Δύο δεξαμενές καυσίμου(200+300 lt.) και μία νερού(150 lt.) Τιμή: 
55.000 €.  
Πληροφορίες Τηλ.: 6944741550
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Το Safe Water Sports είναι μια 
κοινωνική μη-κερδοσκοπική πρω-
τοβουλία που έχει σαν βασικό 
στόχο την ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας πάνω σε θέματα που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες 
(αθλητικές και ψυχαγωγικές) στο 
νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ασφάλεια και την πρόληψη των 
ατυχημάτων. 
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με αφορμή ένα τραγικό 
γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 
ενός 10χρονου παιδιού, του Μιχαήλ Πασχα-
λάκη, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού στη 
θάλασσα το καλοκαίρι του 2014. Η Ελλάδα είναι 
μια χώρα όπου το βασικό τουριστικό προϊόν της 
είναι η θάλασσα και οι δραστηριότητες γύρω 
από αυτήν. Κατά το έτος 2014, 21,5 εκ τουρίστες 
επισκέφτηκαν τη χώρα μας. Με περίπου 2.500 
νησιά, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση σε παγκό-
σμια κλίμακα στον κατάλογο των χωρών με τη 
μεγαλύτερη ακτογραμμή (13.676 χιλιόμετρα).

Κάθε χρόνο 50,000 Ευρωπαίοι πολίτες 
(EΕ 27) τραυματίζονται συμμετέχοντας σε 
θαλάσσια σπορ ή και σε δραστηριότητες 
με σκάφη. Ο πνιγμός είναι η δεύτερη κύρια 

αιτία θανάτου από ατύχημα για τα παιδιά 
από τη βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 
14 ετών με περισσότερους από 5.000 
θανάτους ετησίως (σε ευρωπαϊκό επίπεδο). 

H δράση του Safe Water Sports έχει τρεις 
βασικούς πυλώνες:

Α) Την ενημέρωση των πολιτών (Ελλήνων 
και ξένων επισκεπτών) για τα θέματα ασφάλει-
ας καθώς και για τους κανονισμούς που πρέπει 
να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις εκμίσθω-
σης θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής.

Β) Την προβολή των υδάτινων σπορ που 
γίνονται στη χώρα μας, και των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτόν, 
αλλά και γενικότερα του θαλάσσιου τουρι-
σμού, ώστε οι Έλληνες πολίτες αλλά κυρίως 
οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα, 
να μπορούν να αναζητήσουν μέσω κινητού 
τηλεφώνου, tablet, ή PC, την επιχείρηση που 
ψάχνουν, συνδυάζοντας πληροφορίες όπως 
τοποθεσία, σπορ που θέλουν να κάνουν, τον 
καιρό, τους εκπαιδευτές κλπ.

Γ) Την υποβοήθηση της πολιτείας για την 
αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και βελτίωση 
της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισί-
ου που σχετίζεται με την ασφάλεια. Μέσα 
από το Safe Water Sports ο πολίτης μπορεί 

να ενημερωθεί για τις ακόλουθες βασικές 
δραστηριότητες:

•	 Κολύμβηση	

•	 Θαλάσσιο	σκι,	wakeboard

•	 Windsurf,	kitesurf,	ιστιοπλοΐα

•	 Canoe,	kayak,	rafting

•	 Tubes	(towable	sports)

•	 Motor	boats,	Personal	Watercrafts

•	 Scuba	diving

Ο πολίτης μέσω του Safe Water Sports μπορεί 
να σχολιάσει και να αξιολογήσει τις επιχειρή-
σεις και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει στη 
βελτίωση των υπηρεσιών και στην ενίσχυση 
της ασφάλειας.

Συμπερασματικά, το Safe Water Sports είναι το 
κεντρικό σημείο αναφοράς για την παγκόσμια 
προβολή των δραστηριοτήτων στο νερό και τη 
θάλασσα ως ένα ολοκληρωμένο τουριστικό 
προϊόν με σεβασμό στην ασφάλεια. Μακρο-
πρόθεσμος στόχος είναι να γίνει το Safe Water 
Sports ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρό-
γραμμα, το οποίο με αφετηρία την Ελλάδα και 
τις θάλασσές της, θα επεκταθεί και σε άλλες 
χώρες, ώστε να γίνει ένα πανευρωπαϊκό ή και 
παγκόσμιο πρότυπο στην ασφάλεια και την 
πρόληψη των ατυχημάτων.

Safe water:
μια πρωτοβουλία για ασφαλή απόλαυση της θάλασσας 

ενημερωτικά

Η Volvo και η εξέλιξη της «μοντέρνας πολυτέλειας»
Πάντα στην πρωτοπορία της εξέλιξης της 
αυτοκίνησης, η Volvo και πάλι χαρτογραφεί 
νέους δρόμους, αυτήν τη φορά όσον αφορά 
τη σύγχρονη, μοντέρνα πολυτέλεια. 

Η Volvo Cars ανέθεσε στην εταιρεία Kjaer 
Global, κορυφαία στον τομέα καταγραφής και 
ανάλυσης των σύγχρονων τάσεων, μία μελέτη 
με αντικείμενο την εξέλιξη και το μέλλον 
της πολυτέλειας. Τα πρώτα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον: οι πιο 
διακεκριμένες πολυτελείς μάρκες παγκοσμίως 
αντιμετωπίζουν ήδη τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις στην ιστορία τους, καθώς οι προσδοκίες 
των καταναλωτών και η αντίληψη του τι συνι-
στά πολυτέλεια μεταβάλλονται ταχύτερα από 
ποτέ, με το τοπίο στα luxury brands να εμφανί-
ζει μία πρωτόγνωρη δυναμική. Η μελέτη, που 
εκπονήθηκε από την Kjaer Global, εστιάζει στο 
πώς εξελίσσεται η πολυτέλεια με την πάροδο 
του χρόνου και θα χρησιμεύσει ως επιπλέον 
εργαλείο στο ταξείδι που έχει ξεκινήσει η 
Volvo για την εξέλιξή της ως μάρκα. Η Volvo 
Cars θεωρεί ότι την τελευταία δεκαετία η 

φύση της πολυτέλειας έχει μεταβληθεί, από 
δείκτη ευμάρειας που αντανακλά την ιδιο-
κτησία του ατόμου, σε αγαθό που σχετίζεται 
με την απόκτηση και βίωση σπάνιων και 
πολύτιμων εμπειριών ζωής.

Η μελέτη, που θα δημοσιευτεί στις αρχές 
του επόμενου έτους, υποδεικνύει ότι οι 
καθιερωμένες πολυτελείς φίρμες χρειάζεται 
να επανεφεύρουν τους εαυτούς τους, ώστε 
να ενσωματώσουν τη μοντέρνα ερμηνεία 
της πολυτέλειας-χωρίς-λογότυπο (no-
logo-luxury), η οποία εκφράζεται από την 
πτώση στις πωλήσεις των αγαθών μαζικής 
παραγωγής που λανσάρονται με έμφαση 
στη «φίρμα», προς όφελος ενός πιο διακρι-
τικού branding και μιας πιο ραφιναρισμένης 
δημιουργίας, τα οποία αναγνωρίζονται μόνο 
από «αυτούς που ξέρουν», τους επαΐοντες. Η 
μελέτη αναγνωρίζει αρκετές βασικές τάσεις, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η καινοτομία 
σε πραγματικό χρόνο, η συνεχής πρόσβαση 
και συνδεσιμότητα, μια αυξανόμενη εκτίμηση 
για την εξειδίκευση, την «κατά παραγγελία» 

δημιουργία και τη δεξιοτεχνία, την αυθεντι-
κότητα και την ανακάλυψη – στοιχείων που 
συνδέονται με την αναζήτηση μιας πιο πλή-
ρους και υψηλότατου επιπέδου ικανοποίησης 
εμπειρίας ζωής. Η τάση που ολοένα κερδίζει 
έδαφος, αυτή που η μελέτη προσδιορίζει ως 
Ο Θηλυκός Παράγοντας και Η Καλή Ζωή, 
αντανακλά μια πιο διευρυμένη συναίσθηση 
που έχει να κάνει με επιλογές σχετικές με το 
μοντέρνο lifestyle και την επιθυμία για μια πιο 
ισορροπημένη στάση απέναντι στη ζωή.
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Το νερό μπορεί να είναι απρόβλεπτο.
Μην αφήσεις μία στιγμή να σου χαλάσει την απόλαυση.

www.safewatersports.gr
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Τα κορυφαία ιστιοπλοϊκά ρούχα MUSTO, είναι 
πλέον ο βασικός χορηγός του Γιάννη Μιτάκη. 
Ο Έλληνας αθλητής της Ολυμπιακής κατηγο-
ρίας Finn, στην προσπάθεια του για πρόκριση 
αλλά και διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Ρίο το 2016 στη Βραζιλία, υποστηρίζεται 
πλέον από την εταιρεία ρούχων Musto.  
Η διεθνούς φήμης εταιρεία εκτός του ότι τον 
προμηθεύει με τα εξαιρετικά ιστιοπλοϊκά της 
ρούχα που των διευκολύνουν κατά τη διάρκεια 
των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, τον στη-
ρίζει και υλικό-τεχνικά, αφού ο εξοπλισμός της 
κατηγορίας Finn είναι εξαιρετικά ακριβός και 
χρειάζεται συνεχείς βελτιώσεις, ώστε ο αθλη-
τής να είναι πάντα σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Στη δύσκολη αυτή προσπάθεια ο αθλητής 
του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας, εκτός από τη 
Musto, έχει την υποστήριξης της BMS United 

Bunkers, της Salty Bag και της εταιρείας 
επικοινωνίας Paralos Events & Design. 

Musto & Γιάννης Μιτάκης σε κοινή πορεία για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016

Carbon από ελληνικά χέρια στις θάλασσες του κόσμου

Υψηλή και αξιόπιστη τεχνολογία από ελληνικά χέρια και ελληνική 
βιομηχανία στην υπηρεσία της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής οικο-
γένειας. Από κατάρτια, έως σπινακόξυλα και ότι άλλο με βάση 
το carbon κατασκευάζονται στη Φλώρινα και ταξιδεύουν στις 
θάλασσες του πλανήτη, πάντα με ελληνική υπογραφή. 

Η B & T Composites είναι μια ελληνική εταιρεία που δραστηριο-
ποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας σύνθετών υλικών από το 
2009. Εξειδικεύεται στην κατασκευή των προϊόντων που χρησι-
μοποιούν carbon και ίνες γυαλιού (Fiber class) με στόχο ιδίως την 
τεχνική περιέλιξης νημάτων από άνθρακα. Το εργοστάσιο εδρεύει στη 
Φλώρινα, σε έναν ιδιόκτητο χώρο 40.000 m2 και είναι πλήρως εξο-
πλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, το δε εξειδικευμένο 
προσωπικό της B & T Composites έχει μοναδική επιστημονική τεχνο-
γνωσία και συνεχώς μέσα από διαδικασίες εξελίσσεται και εκπαι-
δεύεται. Η B & T Composites κατασκεύασε τα περισσότερα μέρη του 
σκάφους που τερμάτισε πρώτο στο World sailing cup που πραγμα-
τοποιήθηκε τον Μάιο στη λίμνη Gard της Ιταλίας  και όπως φαίνεται 
και στη φωτογραφία στα πανιά του ιστιοπλοϊκού, διακρίνεται το Logo 
της, ανάμεσα σε άλλους χορηγούς. Μία ακόμα κατασκευή διακρίνεται 
στις φωτογραφίες και αφορά ένα 18m κατάρτι από carbon  το οποίο 

υποστηρίζεται από το δικτύωμα που το 
περιβάλλει κατασκευασμένο και αυτό 
από carbon, αντί για τα κλασικά ξάρτια 
από συρματόσχοινο.
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Πως μπορούν 18.880 ημέρες εθελοντισμού 
να χωρέσουν σε μία μόνο χρονιά;

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από την 
καρδιά ενός εθελοντή»
Mia Rollason. Εθελόντρια 

«Θα τα έκανα όλα από την αρχή για το 2016»
Emma Kilbane, Εθελόντρια 

«Μετά το τέλος μιας από τις προβολές μας, 
ένας κύριος από τη Γερμανία ήρθε να βά-
λει κάποια ευρώ στο κουτί για τις δωρεές 
λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τη δουλειά 
που κάνετε γιατί έτσι θα μπορέσουν τα εγ-
γόνια μου να ζήσουν σε ένα κόσμο όπου 
θα υπάρχουν ακόμη θαλάσσιες χελώνες». 
Χαμογέλασα προσπαθώντας με κόπο να 
συγκρατήσω τα δάκρυά μου.» 
Holly Dominique Smith Baedorf, Εθελόντρια 

 

Ορισμένα από τα λόγια των εθελοντών εντυπώνονται τόσο 
ανεξίτηλα στις καρδιές όλων όσων αγωνίζονται για λογαριασμό 
των θαλασσίων χελωνών στην Ελλάδα. Το όνομα του ο Σύλλογος 
το έχει πάρει από τον ΑΡΧΕΛΩΝ τον Ισχυρό, το πρώτο απολίθωμα 
θαλάσσιας χελώνας που βρέθηκε ποτέ. Κατά το ήμισυ, γιατί στην 
πραγματικότητα το άλλο μισό της ύπαρξης του Συλλόγου ορίζεται 
από τους εθελοντές. Εκείνους, που κάθε χρόνο συμμετέχουν σε κάθε 
πεδίο δραστηριοποίησης, σε κάθε δράση και έρευνα που πραγματο-

ποιεί ο Σύλλογος, και είναι ακριβώς αυτοί, οι εθελοντές, που ορίζουν 
το μεγαλύτερο μέρος του έργου του. 

Κάπως έτσι, με 'παιδιά' ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ο ΑΡΧΕΛΩΝ 
ολοκλήρωσε και φέτος τα προγράμματα πεδίου για το 2015 και πλέον 
προετοιμάζεται για τα προγράμματα του 2016 για τα οποία οι αιτή-
σεις έχουν ήδη ξεκινήσει και μπορείτε να τις βρείτε στην επίσημη 
ιστοσελίδα του (www.archelon.gr).

Φέτος ο Σύλλογος είχε τη χαρά και την τιμή να λάβει τη βοήθεια 561 
εθελοντών από όλο τον κόσμο. Πράγμα που μας δείχνει μια αύξηση 
20% από πέρυσι και γεγονός που μας δείχνει πως τελικά το να 
προσφέρεις χρόνο με μοναδικό αντάλλαγμα την ηθική διάσταση του 
«δούναι και λαβείν» έχει αποκτήσει, στη δύσκολη εποχή που βιώνει ο 
πλανήτης, μεγάλη σημασία!

Τα νούμερα μπορεί να ακούγονται ψυχρά όμως αποκτούν άλλο νόημα 
όταν πρόκειται για καλό σκοπό. Για φέτος, για τη χώρα μας, οι Έλληνες 
εθελοντές που συμμετείχαν στα προγράμματα του Συλλόγου έφτα-
σαν τους 80, δηλαδή το 14% του συνόλου των Εθελοντών και αυτό 
είναι πραγματικά αξιοσημείωτο για τον τόπο και για το πώς η νέα γενιά 
αρχίζει να προσεγγίζει και, κατ επέκταση, να αντιμετωπίζει τα πράγματα.

Οι εθελοντές που έρχονται από το εξωτερικό κυρίως προέρχονται 
από Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ιρλανδία, 
ενώ εντύπωση κάνουν κάποιες χώρες από τις οποίες έχουμε για 
πρώτη φορά εθελοντές. Συγκεκριμένα είχαμε εθελοντές από τη Νέα 
Καληδονία, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Μποτσουάνα, ενώ 
κάποιοι εθελοντές ήρθαν από Κορέα και Κίνα.

Όπως πάντα έτσι και φέτος οι περισσότεροι εθελοντές ήταν γυναίκες, 
71% ενώ οι άντρες κάλυψαν το υπόλοιπο 29%.

Φυσικά οφείλουμε να αναφερθούμε στη σημαντικότατη συμβολή των 
εθελοντών μακράς διαρκείας, από το προγράμμα EVS (European 
Voluntary Service) στα πλαίσια του ERASMUS+.

Συνολικά είχαμε 11 EVS εθελοντές από τη Σουηδία, Πορτογαλία, 
Λουξεμβούργου, Νέα Καληδονία και Ιρλανδία, ενώ για πρώτη φορά 
ο ΑΡΧΕΛΩΝ λειτούργησε σαν φορέας αποστολής και έστειλε μια 
Ελληνίδα εθελόντρια σε συνεργαζόμενο φορέα για τη νεολαία 
στη Σουηδία για περίοδο 9 μηνών. 

Στο τέλος μιας τόσο παραγωγικής σεζόν διαπιστώνουμε για μια ακόμη 
χρονιά πως οι εθελοντές είναι αυτοί στους οποίους ο Σύλλογος οφεί-
λει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο που πραγματοποιείται στα 
πλαίσια της προστασίας των παραλιών ωοτοκίας και της διάσωσης 
των χελωνών.

Χωρίς τους ανθρώπους αυτούς που, ανιδιοτελώς, για φέτος έδωσαν 
18.880 ημέρες εθελοντισμού δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να προ-
στατεύσουμε τις θαλάσσιες χελώνες. 

Πληροφορίες: Θεώνη Καρκούλια, Υπεύθυνη Εθελοντών  
210 5231342, 6937352382.
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Η απώλεια του πλοίου “El Faro”

Ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική εκστρατεία HELMEPA - LRF 
στην Αίγινα

Όλοι μας στη HELMEPA, την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, λυπούμαστε βαθύτατα για την τραγική 
απώλεια του πλοίου “El Faro”, που βρέθηκε στο μάτι του πανίσχυρου κυκλώνα “Joaquin” στις 2 Οκτωβρίου 2015. 

Τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα μας υπενθυμίζουν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί σε όλο τον κόσμο καθώς 
επιτελούν τα καθημερινά τους καθήκοντα. 

Εκ μέρους των Μελών μας, 15.000 Έλληνες ναυτικούς και 200 εταιρείες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θέλουμε να 
εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων αυτού του θλιβερού περιστατικού. 

Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η συνεχής επιμόρφωση 
και εκπαίδευση του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία αποτελούν τα διαθέσιμα μέσα για την καλύτερη προετοιμασία για απρόσμενα 
περιστατικά. Ωστόσο, τα στοιχεία της φύσης που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πλοίο όταν βρεθεί στην πορεία ενός κυκλώνα Κατηγορίας 4 
μπορεί, δυστυχώς, να υπερβαίνουν τα όρια της πρόκλησης. 

Με θετικές εντυπώσεις και προοπτική για νέες συνεργασίες 
ολοκληρώθηκαν στην Αίγινα οι δράσεις της «Εκστρατείας 
Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Ευρύτε-
ρου Κοινού για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις 
Επιστήμες» υπό την αιγίδα του Δήμου. 

Την περιβαλλοντική Έκθεση της Εκστρατείας, που φιλοξενήθηκε 
από 24 Σεπτεμβρίου μέχρι 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα “Σοφία 
Μηλιώτη” του Γενικού Λυκείου Αίγινας, επισκέφθηκαν συνολικά 
900 μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία Αγ. Ασωμάτων, Αίγινας, 
Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας και τα Γυμνάσια Αίγι-
νας, Κυψέλης και Μεσαγρού. Σε ειδικές ξεναγήσεις που οργα-
νώθηκαν για τους μαθητές του Επαγγελματικού και του Γενικού 
Λυκείου Αίγινας, δόθηκε έμφαση στις νέες επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν την προστασία και αειφόρο 
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και τις προοπτι-
κές που παρουσιάζουν τα θαλάσσια επαγγέλματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργεί η 
HELMEPA σε κάθε περιοχή σχετικά με την περιβαλλοντική ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση, τα απορρίμματα σε δρόμους και 
παραλίες και ο θόρυβος που οφείλεται κυρίως σε μοτοσικλέτες 
αποτελούν για τους μαθητές τα σοβαρότερα προβλήματα στo 
νησί. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι μαθητές φαίνονται 
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και οι περισσότεροι συμμετέ-
χουν στην ανακύκλωση, ενώ ο Δήμος Αίγινας εξέφρασε την 
επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας με τη HELMEPA και 
εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της 
ανακύκλωσης στα σχολεία. 

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν και άλλες δρά-
σεις, όπως καθαρισμός της παραλίας Αύρας από το Λιμεναρχείο 
Αίγινας, ειδική παρουσίαση για το θαλάσσιο περιβάλλον και 
τις επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας και εθελοντικός κα-
θαρισμός της τοπικής παραλίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Η HELMEPA ευχαριστεί τον Δήμο Αίγινας που έθεσε την Εκστρατεία 
υπό την αιγίδα του, την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου για την υποστή-
ριξη στον προγραμματισμό των επισκέψεων μαθητών στην Έκθεση, τη 
Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Γενικού Λυκείου Αίγι-
νας για τη φιλοξενία και όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της 
Αίγινας για τη θερμή τους ανταπόκριση στα μηνύματα της Εκστρατείας.

Περισσότερες πληροφορίες 

Περιβαλλοντικός Τομέας HELMEPA, Τηλ.: 210 93.43.088,  
Φαξ: 210 93.53.847, email : environment@helmepa.gr 
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Τα Μέλη της HELMEPA συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος  
με την Αμερικανική Ακτοφυλακή κατά την 3η ετήσια συνάντηση 
τους στη Washington, DC

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 η τρίτη 
ετήσια συνάντηση διαχειριστριών εταιρειών-μελών της 
HELMEPA με την Αμερικανική Ακτοφυλακή στο Αρχηγείο της 
USCG, στη Washington, DC. Αντιπροσωπεία έξι εκπροσώπων 
των ακόλουθων εταιρειών συμμετείχε στη συνάντηση που φιλο-
ξένησε και στην οποία προήδρευσε ο Rear Admiral Paul Thomas, 
Assistant Commandant for Prevention Policy της USCG:

 • Ariston Navigation Corp., Χρήστος Γεωργουσόπουλος

 • Chandris (Hellas) Inc., Νικόλαος Καμπούρης

 • Costamare Shipping Co. S.A., Ιωάννης Δρακογιαννόπουλος

 • Danaos Shipping Co. Ltd., Ηλίας Λαδάς

 • Diana Shipping Services S.A., Μιχαήλ Γαβριήλ και 

 • S. Livanos – Hellas S.A., Μιχαήλ Φραγκιάς.

Παρόντες εκ μέρους της USCG ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της συ-
νάντησης οι κ.κ. Jeff Lantz, Director of Commercial Regulations 
& Standards και ο αναπληρωτής του Frank Sturm και ο Capt. 
Verne Gifford, Director, Inspections & Compliance ενώ άλλοι 
αξιωματικοί της Coast Guard συμμετείχαν στη συζήτηση συγκε-
κριμένων θεμάτων της Ατζέντας, ανάλογα με την ειδικότητά τους. 
Τη HELMEPA εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής Δημήτρης Κ. 
Μητσάτσος και η Εκτελεστική Συντονίστρια Κριστιάνα Πρεκεζέ. 

Ο RADM Thomas καλωσόρισε την αντιπροσωπεία και εξέφρα-
σε την εκτίμηση της USCG για το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η 
HELMEPA σχετικά με την πρόσφατη τραγική απώλεια του “El Faro” 
τονίζοντας πόσο δύσκολο ήταν, μετά από προσπάθειες μιας εβδο-
μάδας, να τερματίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 

Μετά από σύντομη εισαγωγή του κ. Μητσάτσου, αναπτύχθηκαν 

τα θέματα της Ατζέντας με τους εκπροσώπους των εταιρειών να 
θέτουν ερωτήματα σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία απαντή-
θηκαν από τους αρμόδιους αξιωματικούς της USCG. Σε ορισμένα 
θέματα, όπου κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω διερεύνησή τους, η 
USCG θα απαντήσει κατόπιν παροχής των απαιτούμενων πληρο-
φοριών από τις εταιρείες μέλη της HELMEPA.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη ήταν, μεταξύ άλλων, 
διαχείριση θαλάσσιου έρματος, εφαρμογή συγκεκριμένων απαιτή-
σεων της MARPOL, επάρκεια ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και 
απορριμμάτων, επιθεωρήσεις Port State Control και cyber risk. 
Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της USCG παρείχαν χρήσιμες πληροφορί-
ες και συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στα συγκεκριμένα 
θέματα. 

Επιπλέον, τέθηκαν ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμο-
διότητα της USCG αλλά απασχολούν διαχειρίστριες εταιρείες και 
πλοία που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ. Σχετικά με αυτά, ο Ναύαρχος 
Thomas ανέφερε πως θα τα θέσει υπόψη των αρμόδιων Αρχών 
καθώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ασφαλή και αποτελε-
σματική λειτουργία των πλοίων. Συμπλήρωσε δε, πως η Αμερικα-
νική Ακτοφυλακή εκτιμά το γεγονός ότι της δίνεται η δυνατότητα να 
ενημερώνεται άμεσα από εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχα-
νίας για σημαντικά θέματα που τους απασχολούν. 

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Μητσάτσος εξέφρασε την εκτίμηση 
των παρευρισκομένων στον RADM Thomas για τη φιλοξενία της 
συνάντησης και στους αξιωματούχους και αξιωματικούς της USCG 
για την εποικοδομητική τους συνεισφορά. Η τρίωρη συνάντηση 
ολοκληρώθηκε με τον RADM Thomas να τονίζει την πρόθεση 
της USCG να συνεχιστεί και στο μέλλον αυτή η πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών 
θαλάσσιων μεταφορών στα νερά των ΗΠΑ. 
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ενημερωτικά

Η Nautor Swan εδώ και 50 χρόνια κατα-
σκευάζει αγωνιστικά σκάφη υψηλών επιδόσε-
ων & ποιότητας που συμπληρώνουν τη σειρά 
κρουαζιέρας, τέτοια σκάφη ήταν το 39, το 
441 Racing και το 60 Regatta. 

Σήμερα το ναυπηγείο με τα μοντέλα 
ClubSwan δοκιμάζει νέες τάσεις στον σχεδι-
ασμό, στα υλικά και στις λύσεις τελειοποιώ-
ντας τεχνικές που στην πορεία εφαρμόζονται 
στα μοντέλα κρουαζιέρας. 

Με το ClubSwan 50 η Nautor Swan για να 
γιορτάσει τα 50 της χρόνια έχει προχωρήσει 
ένα βήμα παρακάτω την εξέλιξη προτείνοντας 
ένα μοντέλο που είναι μια μικρή επανάσταση 
στην απόδοση και την ιστιοπλοϊκή απόλαυση.

Τη σχεδίαση ανέλαβε ο Juan 
Kouyoumdjian, ο σχεδιαστής που ήταν 
υπεύθυνος για τα νικητήρια Volvo 70 
Groupama 4, Ericsson 4, ABN Amro 1 και για 
το maxi Rambler 88. 

Οι οδηγίες που πήρε ο Juan K. από τους 
ανθρώπους της Nautor Swan ήταν οι εξής: 
εξαιρετικά γρήγορο σκάφος που θα είναι 
εύκολο να το φτάσεις στα όρια του, να 

είναι ανταγωνιστικό όχι μόνο σαν κλάση 
one design αλλά και σε αγώνες ORC/IRC, 
να μπορεί να μεταμορφώνεται εύκολα 
από αγωνιστικό σε σκάφος κρουαζιέρας 

επιδόσεων με ελάχιστο πλήρωμα, να έχει 
καινοτόμο σχεδιασμό και φυσικά να διατη-
ρεί την κομψότητα και κλάση των Swan. 

Club Swan 50 – Η Επανάσταση Έφτασε!

Η πολυετής εμπειρία και ο επαγγελματισμός 
της ATALANTA MARINE στον χώρο του 
yachting, και ειδικά των πωλήσεων, αποτέλε-
σαν τα βασικά κριτήρια της Fountaine Pajot, 
στην επιλογή της ως αποκλειστικού αντιπρο-
σώπου στην Ελλάδα για τα μοντέλα Taïti Day 
Charters. Τα Taïti Day Charters της Fountaine 
Pajot είναι Catamaran σχεδιασμένα για 
επαγγελματική χρήση, είτε αυτή είναι ημε-
ρήσια ναύλα, είτε μεταφορά επιβατών, είτε δι-
οργάνωση εκδηλώσεων έχοντας σαν βασικό 
τους χαρακτηριστικό τη δυνατότητα μεταφο-
ράς μέχρι 100 ατόμων.Τα Taïti Day Charters 
μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του 
κάθε επαγγελματία μιας και κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, και 
προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε 
αγοράς. Τα Taïti Day Charters, είτε ως ιστιο-
πλοϊκά είτε ως μηχανοκίνητα καταμαράν, επι-
λέγονται παγκοσμίως από μεγάλα ξενοδοχεία 
& tour operators, για εξειδικευμένες χρήσεις 
κυρίως γιατί παρέχουν ασφάλεια πλεύσης, 
ευκολία χρήσης και πολύ υψηλές επιδόσεις. 

Νέα συνεργασία για την Atalanta Marine
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο και φωτογραφίες: ΑΣΙΑΘ Ρόδου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο αγώνας που διοργάνωσε 
ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας 
Ρόδου (ΑΣΙΑΘ Ρόδου) με την επωνυμία Τρίγωνα 2015. 

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 12 & 13 
Σεπτεμβρίου και περιελάμβανε συνολικά τέσσερις ιστιοδρομίες τύπου 
όρτσα πρύμα, δύο το Σάββατο και δύο την Κυριακή. Στον αγώνα πήραν 
μέρος 12 σκάφη και περίπου 60 ιστιοπλόοι. Οι ιστιοδρομίες διεξήχθη-
σαν στον κόλπο της Ιξιάς. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές καθώς και 
τις δύο μέρες έπνεε δυνατός βορειοδυτικός άνεμος. Το Σάββατο ειδικά 
ο άνεμος προσεγγίζε και ξεπέρασε σε κάποιες στιγμές ακόμα και τους 
20 κόμβους, ενώ την Κυριακή έπνεε με ένταση περίπου 15 κόμβων. Οι 
ιστιοδρομίες ήταν συναρπαστικές και πρόσφεραν πλούσιο θέαμα σε 
όσους είχαν την ευκαιρία να τους παρακολουθήσουν από τις δυτικές 
ακτές της πόλης της Ρόδου ή από τον λόφο του Μόντε Σμιθ. Όλα τα 
πληρώματα καθώς και οι κυβερνήτες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, 
καθώς αυτοί οι αγώνες είναι τεχνικοί και απαιτούν πολύ καλή προετοι-
μασία και εκπαίδευση.

Τελικά και στις τέσσερις ιστιοδρομίες την πρώτη θέση κατέλαβε το 
σκάφος ESTELLA με κυβερνήτη τον Σωτήρη Κατσάρα ενώ τη δεύτερη 
θέση και στις τέσσερις κούρσες πήρε το σκάφος ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με 
κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη. Τα δυο αυτά σκάφη πήραν τις αντίστοι-

χες θέσεις και στη γενική κατάταξη του αγώνα. Μάχη για την τρίτη θέση 
της γενικής κατάταξης έδωσαν το σκάφος EXCAPE με κυβερνήτη τον 
Παύλο Ξανθό και το σκάφος BLUE SHARK με κυβερνήτες το δίδυμο 
Μανώλη Σπυρίδη και Αναστάσιου Φώτη. Τελικά την τρίτη θέση της 
γενικής κατάταξης κατέλαβε το EXCAPE. 

Με την ολοκλήρωση του αγώνα Τρίγωνα 2015 απομένει μόνο ένας 
αγώνας για να ολοκληρωθεί το ιστιοπλοικό πρωτάθλημα που διοργανώ-
νει για το 2015 ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας 
Ρόδου. Το πρωτάθλημα και φέτος είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό. Ο τίτλος 
του πρωταθλητή θα κριθεί σε αυτή την κούρσα, καθώς μέχρι τώρα στην 
πρώτη θέση της γενικής κατάταξης του πρωταθλήματος ισοβαθμούν με 
απόλυτη ισοβαθμία τα σκάφη ESTELLA και ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ που συγκε-
ντρώνουν συνολικά 25 βαθμούς ποινής.

Έτσι όλοι περιμένουν με αγωνία τον τελευταίο αγώνα στον οποίο θα δοθεί 
μεγάλη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο αγώνας αυτός είναι ο αγώ-
νας των ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
και την Κυριακή 26 και 27 Σεπτεμβρίου και θα έχει προορισμό τη Σύμη.

Η μέχρι τώρα βαθμολογία του πρωταθλήματος καθώς και περισσότερες 
λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου  
www.asiathr.gr. 

Τρίγωνα  
ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2015 
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Κείμενο και φωτογραφίες: ΑΣΙΑΘ Ρόδου

Ολοκληρώθηκε το Ιστιοπλοϊκό Πρωτάθλημα που 
διοργάνωσε για το 2015 ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστι-
οπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου με τον αγώνα 
ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ που πραγματοποιήθηκε στις 
26 και 27 Σεπτεμβρίου. 

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα κρίσιμος αφού έκρινε την τελική κατάταξη και 
καθόρισε τον Πρωταθλητή. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 14 σκάφη και 
περίπου 70 ιστιοπλόοι.

Το φετινό Πρωτάθλημα του ΑΣΙΑΘ Ρόδου είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο και 
μετά 6 αγώνες και 18 Ιστιοδρομίες, τα σκάφη ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ και ESTELLA 
ισοβαθμούσαν στη γενική κατάταξη με τους ίδιους βαθμούς ποινής. Έτσι ο 
νικητής του τελευταίου αγώνα θα στεφόταν και πρωταθλητής.

Η εκκίνηση της ιστιοδρομίας δόθηκε από το Πέδι της Σύμης, το πρωί 
της Κυριακής. Ο άνεμος έπνεε ασθενής με μεταβλητές διευθύνσεις. 

Τα σκάφη έβαλαν πλώρη για Ρόδο και μέχρι να φτάσουν στο ύψος του 
ακρωτηρίου Αλλωπού της Τουρκίας, έδωσαν μάχη με τα παιχνίδια που 
τους έπαιζε ο άνεμος. Στη συνέχεια βρήκαν τον καθαρό ισχυρό δυτικό 
άνεμο που έπνεε νοτιότερα και με τα μπαλόνια τους στα πρύμα έφτασαν 
γρήγορα στη Ρόδο. Τα σκάφη τερμάτισαν στο Ενυδρείο της Ρόδου λίγο 
μετά τις 3 το μεσημέρι χαρίζοντας μοναδικό θέαμα στους λουόμενους 
της παραλίας Έλλη.

Την πρώτη θέση στην ιστιοδρομία κατέλαβε το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερ-
νήτη τον Νίκο Κουμνάκη, δεύτερο ήταν το σκάφος Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ με 
κυβερνήτη τον Σωτήρη Δουράκα και την τρίτη θέση πήρε το ESTELLA 
με κυβερνήτη τον Σωτήρη Κατσαρά.

Με τον τρόπο αυτό και μετά από ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα που 
κρίθηκε στο νήμα, τον τίτλο του Πρωταθλητή για το 2015 κατέκτησε το 
ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ, δεύτερο στη γενική κατάταξη ήταν το ESTELLA και την 
τρίτη θέση πήρε το BLUE SHARK με κυβερνήτες τους Μανώλη Σπυρί-
δη Αναστάσιο Φώτη.

Ιστιοπλοϊκό Πρωτάθλημα  
ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2015 

Είχε προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα - Σάββατο, η ιστιοδρομία 
Ρόδος – Σύμη, η οποία ήταν αφιερωμένη στους Νέους Κυβερνήτες 
– απόφοιτους της Σχολής του ΑΣΙΑΘΡ και τα αποτελέσματά της δεν 
επηρεάζουν τη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Οι νέοι κυβερνήτες 
έχουν την ευκαιρία στην ιστιοδρομία αυτή να πάρουν στα χέρια τους τα 
πηδάλια και να αναλάβουν τη διακυβέρνηση ενός αγωνιστικού ιστιο-
πλοϊκού σκάφους σε πραγματικές συνθήκες ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα. 
Έτσι με την καθοδήγηση των έμπειρων κυβερνητών του ΑΣΙΑΘΡ και με 
τη βοήθεια των πληρωμάτων τους, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και 
εφάρμοσαν όσα έμαθαν στη Σχολή του ΑΣΙΑΘΡ.

Ο δυνατός δυτικός άνεμος που έπνεε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, 
βοήθησε όλα τα σκάφη να διανύσουν σχετικά γρήγορα την απόσταση 
των 17 ναυτικών μιλίων και να τερματίσουν στη νησίδα Σεσκλί όπου 
είχε στηθεί η γραμμή τερματισμού. Η κατάταξη της ιστιοδρομίας των 
ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ήταν η παρακάτω:

1. ESTELLA HLAVATSKI YURI

2. ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

3. ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

4. DAS BOOT ΨΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

6. TUCACU ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

7. ΤΑΚ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. BLUE SHARK ΛΟΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

9. ΑΡΜΙΔΑ ΣΑΡΡΗ ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛΕΡ

10. THETIS I ΠΑΠΑΔΙΟΥ ΓΙΟΥΛΑ

11. ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

12. Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα αποτελέσματα του αγώνα ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ, έχουν αναρτηθεί 
και στην ιστοσελίδα του ΑΣΙΑΘΡ – www.asiathr.gr
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ανοικτή θάλασσα
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι χωρίς αμφιβο-
λία το κορυφαίο αγωνιστικό γεγονός της χρονιάς. Τα 
καλύτερα σκάφη ανοικτής θάλασσας βρέθηκαν στην 
εκκίνηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ιστιοπλο-
ΐας Ανοικτής Θαλάσσης ORCi & IRC, το οποίο έγινε 
στον Φαληρικό Όρμο, με διοργανωτή τον Ιστιοπλοϊκό 
Όμιλο Πειραιώς. 

Ένα πρωτάθλημα που ήταν αναμφίβολα το καλύτερο Πανελλήνιο ιστιο-
πλοΐας ανοικτής θάλασσας ORCi, των τελευταίων ετών. Έγιναν συναρ-
παστικοί αγώνες, όλα τα σκάφη διεκδίκησαν μέχρι και την τελευταία ιστι-
οδρομία τη διάκριση και έγιναν και πολλές και σημαντικές εκπλήξεις με 
βάση τα φαβορί πριν την έναρξη των αγώνων. Στον αγώνα συμμετείχαν 
οι καλύτεροι ιστιοπλόοι, ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι και πανευρωπαϊκοί 
πρωταθλητές και μάλιστα από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κάτι που 
έκανε τους αγώνες ακόμη πιο ενδιαφέροντες. Τα πιο σύγχρονα σκάφη, 
αλλά και τα πιο προπονημένα και ταλαντούχα πληρώματα αγωνίστηκαν 
στον Σαρωνικό κόλπο και διεκδικήσαν τον τίτλο μέτρο προς μέτρο, με 
άριστες καιρικές συνθήκες και σ ένα εξαιρετικά οργανωμένο στίβο, από 
πλευράς επιτροπής αγώνων.

Το σκάφος My Way με κυβερνήτη τον Φαίδωνα Κυδωνιάτη (στην Α’ 

κατηγορία) και το σκάφος Pega με κυβερνήτη τον Δημήτρη Αλεβιζάκη 
(στην Β’ Κατηγορία), ήταν οι τελικοί νικητές. To My Way ήταν από το ξεκί-
νημα του Πανελληνίου επικεφαλής στη βαθμολογία, ενώ το Pega έκανε 
την αντεπίθεση στο τέλος και πήρε την πρωτιά.

Για την ιστορία και όχι μόνον αφού το κάθε σκάφος για να ολοκληρώσει 
με επιτυχία όλες τις ιστιοδρομίες και να νικήσει απαιτείται να λειτουργεί 
σαν ορχήστρα, παραθέτουμε τα ονόματα όλης της ομάδας των πρωτα-
θλητών του 2015.

1ος νικητής στην Κατηγορία Α ORCi

Το σκάφος “My Way”, με κυβερνήτη τον Φαίδωνα Κυδωνιάτη, και 
πλήρωμα τους Στέλιο Σωτηρίου, Αντώνη Μανωλάκη, Μάνο Παπαγεωρ-
γίου, Βασίλη Παπαδάκη, Λένα Πορταρίτου, Σπύρο Μανωλάκη, Κατερίνα 
Σκόνδρα, Αλέξανδρο Βλάχο, Θοδωρή Πολυχρονίδη, Ελίνα Διαμαντάκη, 
Στέργιο Λεωνταρίδη.

 

1ος νικητής στην Κατηγορία Β ORCi

Το σκάφος “Pega”, με κυβερνήτη τον Δημήτρη Αλεβιζάκη, και πλήρω-
μα τους Εύα Αθανασιάδη, Τζίνα Χηντή, Δήμητρα Δημητριάδου, Σωτήρη 
Τσάμη, Άγγελο Παπαγεωργίου, Κώστα Κακαρούκα, Δημήτρη Ζουγανέ-
λη, Ανδρέα Παλερά.

Πανελλήνιο ORCi 2015  
Ένα από τα συναρπαστικότερα των τελευταίων ετών 
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Η τελική Βαθμολογία στις δύο κατηγορίες: 

ORCi Κατηγορία Α (Τελική μετά από 9 ιστιοδρομίες) 
1. My Way, κυβερνήτης Φ. Κυδωνιάτης (ΝΟΕΦ) 26,6 β. 
2. Melx II–P.L. Ferrari, κυβ. Σ. Παπαγιαννόπουλος (ΝΟΕ) 29,6 β. 
3. Atalanti XVI–Quantum, Amway, Sebago, κυβ. Γ. Ανδρεάδης.  
 (ΝΟΕ) 39,1 β.  
4. Black Jack–Status Maritime, κυβ. Μ. Κουρτέσης, Μ. Χατζηκυ- 
 ριακάκης (ΙΟΠ) 41,3 β. 
5. Bullet Encode, κυβ. Ν. Σινούρης, Σ. Καμπουρίδης (ΝΟΕ) 41,7 β.  
6. Optimum 3-Aspida-Saxo Bank, κυβ. Π. Λιβάς, Ν. Λάζος (ΝΟΚ)  
 46 β.

ORCi Κατηγορία Β (Τελική μετά από 8 ιστιοδρομίες) 
1. Pega, κυβ. Δ. Αλεβιζάκης (ΠΟΙΑΘ) 16,6 β. 
2. Granma X, κυβερνήτης Χ. Πριτσούλης (ΝΟΘ) 20,9 β. 
3. Gant, κυβ. Γ. Κριμιτσάς (ΠΟΙΑΘ) 23,3 β.
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Ο στόχος επετεύχθη, ο αθλητής του ΝΟΕ, ο Γιάννης 
Μιτάκης, για δεύτερη φορά θα εκπροσωπήσει τη 
χώρα μας σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην ιστορική 
για την ελληνική ιστιοπλοϊκή οικογένεια ολυμπιακή 
κατηγορία του Finn. Και τι καλύτερο από το να συ-
νομιλήσουμε μαζί του λίγο μετά την επιστροφή του 
από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία. 

Θα ήθελες να μας περιγράψεις την εμπειρία σου από τη Νέα Ζηλανδία;

Στη Νέα Ζηλανδία πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου και μπορώ να πω 
ότι είναι το πιο μακρινό ταξίδι που έχω κάνει. Το μέρος είναι φανταστικό 
και οι συνθήκες ιδανικές για ιστιοπλοΐα, μάλλον δεν είναι τυχαίο που το 
Όκλαντ λέγεται ‘’City of Sails’’.

Πώς είναι να εργάζεσαι με Νεοζηλανδό προπονητή; 

Νομίζω ο κάθε άνθρωπος έχει να σου δώσει κάτι διαφορετικό έτσι και ο 
κάθε προπονητής έχει να σου δώσει κάτι άλλο το μόνο που αλλάζει είναι 
η γλώσσα επικοινωνίας.

Θα θέλαμε να μας αναπτύξεις λίγο ότι έχει συμβεί με τα σκάφη σου.

Είχα μια ατυχία με τον εξοπλισμό μου και συγκεκριμένα με το σκάφος 
που χρησιμοποιούσα μια και μερικές μέρες πριν το Παγκόσμιο έσπασε 
ένα από τα ‘’νευρά’’ που έχει. Έγινε η απαραίτητη επισκευή αλλά κρίναμε 
μαζί με τον προπονητή ότι δεν είναι πλέον ανταγωνιστικό οπότε δυο 
μέρες πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο άλλαξα σκάφος.

Πες μας λίγα λόγια για τον υπόλοιπο εξοπλισμό, όπως το πανί και 
το κατάρτι του Finn.

Αν και ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι ένα καλό σκάφος κάνει τη 
διαφορά εγώ πιστεύω ότι ένα σωστός συνδυασμός πανιού με κατάρτι 
είναι εξίσου σημαντικός, ίσως πιο σημαντικός και από ένα καλό σκάφος.

Πιστεύεις ότι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 
2016, είναι ο στόχος που επετεύχθη ή πιστεύεις ότι σου άξιζε μία 
θέση στα μετάλλια του Παγκοσμίου;

Σίγουρα όταν μπήκα στο αεροπλάνο για Νέα Ζηλανδία ο στόχος ήταν 
να πάρω μόνο την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Όταν μπήκα στο 
αεροπλάνο για Αθήνα πιστεύω ότι θα μπορούσα να έχω πάρει και ένα 
μετάλλιο. Βέβαια ένας φίλος μου λέει “όπου κοιτάς πας” κοίταγα την 
πρόκριση και πήγα, αν κοίταγα ένα μετάλλιο από την αρχή ίσως και να 
πήγαινα προς τα εκεί.

Συνέντευξη στον: Πάνο Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: αρχείο "paralos - events & design"

Γιάννης Μιτάκης, Με τα μάτια στραμμένα στο Rio

συνέντευξη
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Ας μιλήσουμε για τον Όμιλο και τους χορηγούς σου.

 Είμαι στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος εδώ και ένα χρόνο και τους 
ευχαριστώ που με δεχτήκανε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον 
αντιπρόεδρο του ομίλου κ. Γιώργο Ανδρεάδη που έκανε το όνειρο μου 
να ξανασυμμετάσχω σε Ολυμπιακούς Αγώνες και δικό του και μου 
προσφέρει τα τελευταία χρόνια την καλύτερη υλικοτεχνική βοήθεια που 
θα μπορούσε να έχει ένας αθλητής υψηλού επιπέδου. Παράλληλα θα 
ήθελα	να	ευχαριστήσω	και	τις	εταιρείες	MUSTO,	BMS	United	Bunkers	
και Salty Bag για την υποστήριξή τους καθώς και την εταιρεία Paralos 
Events που έχει την ευθύνη της επικοινωνίας μου στα ΜΜΕ.

Έχεις αγωνιστεί στο Laser και στο Finn πώς θα τα σύγκρινες; 

Γενικά είναι δύο σκάφη ίδιας φιλοσοφίας, αλλά το Finn αφήνει τον κάθε 
ιστιοπλόο να προσαρμόσει τον εξοπλισμό του πάνω στο στιλ του.

Τι μπορεί να σημαίνει δεύτερη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες;

Μια δεύτερη συμμετοχή μπορεί να σημαίνει και μια ευκαιρία για διάκριση.

Πώς σκέφτεσαι το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2016 και γενικά την 
προετοιμασία μέχρι τον Αύγουστο που είναι οι αγώνες του Ρίο;

Το πρόγραμμα τώρα θα επικεντρωθεί κυρίως στην εξοικείωση με τον 
αγωνιστικό χώρο στο Ρίο μιας και ο αγωνιστικός στίβος εκεί είναι πολύ 
δύσκολος λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων που επικρατούν.

Θα ήθελες να κάνεις έναν απολογισμό της καριέρας σου αν σου 
έλεγα ότι τέλος μέχρι εδώ είναι πλέον η αγωνιστική ιστιοπλοΐα για 
σένα; 

Νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχω μια γεμάτη ιστιοπλοϊκή καριέρα και πέρα 

από τις διακρίσεις νομίζω ότι περισσότερο μετράνε οι εμπειρίες που 
αποκτάς από κάθε αγώνα και νομίζω ότι έχω πολλές από αυτές, βέβαια 
ποτέ δεν είναι αρκετές.

Θεωρείς σημαντικό πλεονέκτημα στη μέχρι τώρα ιστιοπλοϊκή σου 
πορεία το γεγονός ότι προέρχεσαι από ιστιοπλοϊκή οικογένεια ή 
αυτό είναι επιβαρυντικό στοιχείο όταν επιστρέφεις σπίτι μετά από 
αγώνες ασχέτως αποτελέσματος;

Σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα μιας και ξέρουν κάθε φορά που γυρνάς 
σπίτι μετά από μια κουραστική προπόνηση η έναν δύσκολο αγώνα, τις 
δυσκολίες που υπάρχουν στο άθλημα αυτό. Συνήθως βέβαια δεν μιλάω 
για ιστιοπλοΐα όταν είμαι σπίτι, κάθε πράγμα έχει τον χώρο του.

Τι σκέφτεσαι όταν 
είσαι 8ος στην ιστι-
οδρομία, έχεις ένα 
σφύριγμα ήδη και συ-
νεχίζεις να κουνάς στο 
όριο του κανονισμού;

Δεν έχει σημασία αν 
είσαι 8ος ή 1ος ή 30ος 
όταν βρίσκεσαι σε ένα 
Finn Gold Cup με 77 
σκάφη σε μια εκκίνη-
ση πάντα πρέπει να 
πηγαίνεις το σκάφος 
σου στο όριο αν θες να 
είσαι μέσα στην πρώτη 
δεκάδα. 
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Ο μεγάλος διεθνής αγώνας των 
608 ναυτικών μιλίων με αφε-
τηρία και τερματισμό τη Μάλτα, 
διεξήχθη κι εφέτος για 36η φορά, 
με διοργανωτή όμιλο το Royal 
Malta Yacht Club και με χορηγό 
τη Rolex.

Η εκκίνηση του εφετινού αγώνα δόθηκε στην 
πρωτεύουσα του νησιού, τη Βαλέττα, το 
Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με 111 ομάδες από 
22 χώρες να περνούν τη γραμμή εκκίνησης. 
Ο στόλος αποτελούνταν από πολύ διαφορετικά 
σκάφη, με μήκος από 9,5 ως και 27 μέτρα, 
αγωνιστικά και κρουαζιέρας, με επαγγελματίες 

ιστιοπλόους και παρέες ερασιτεχνών, ενώ συ-
μπεριελάμβανε τρία Volvo Open 70 και δύο 
πολύ γρήγορα εξωτικά τριμαράν Phaedo3 
και Paradox από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Επιτροπή Αγώνος του ομίλου Royal Malta 
Yacht Club έδωσε επτά εκκινήσεις, μία για 
κάθε κατηγορία σκαφών. Οι ασθενείς άνεμοι 
που επικρατούσαν τις πρώτες ώρες του 
αγώνα, δυσκόλεψαν τα σκάφη να ξεφύγουν 
από τη θαλάσσια περιοχή της Μάλτας και να 
κατευθυνθούν προς τη Μεσσίνα της Σικελίας.

Την επόμενη ημέρα ο στόλος κινήθηκε αργά 
προς το πρώτο ορόσημο του αγώνα, τον φάρο 
του ηφαιστειακού νησιού Στρόμπολι στα βό-
ρεια της Σικελίας. Μόνο μερικά πολύ γρήγορα 
σκάφη είχαν καταφέρει να αποκοπούν από 

τον υπόλοιπο στόλο και η νύχτα να τους βρει 
κοντά στο ηφαίστειο. 

Οι ασθενείς άνεμοι συνέχιζαν να ταλανίζουν 
τους ιστιοπλόους που είχαν να παλέψουν και 
με τα ισχυρά ρεύματα στο στενό της Μεσσίνας.

Επικεφαλής του στόλου ήταν όπως αναμε-
νόταν το τριμαράν των 70 ποδών Phaedo3 
του Lloyd Thornburg, το οποίο ταξίδευε 
αξιοπρεπώς ακόμα και με τις πιο χαμηλές 
εντάσεις ανέμου.

Δύο ημέρες μετά την εκκίνηση, τη Δευτέρα 
19 Οκτωβρίου το ξημέρωμα, ο μισός στόλος 
βρισκόταν ακόμα στο Στρόμπολι, προσπαθώ-
ντας να ξεπεράσει το εμπόδιο και να ξανοιχτεί 
στο πέλαγος αναζητώντας καλύτερο αέρα.

Τα πρώτα σκάφη είχαν ήδη βρει καλύτερες 

διεθνή Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Rolex / Kurt Arrigo

Rolex Middle Sea Race Μάλτα
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συνθήκες πλεύσης μπροστά, τις οποίες 
και εκμεταλλεύονταν για να ξεμακρύνουν 
ακόμα περισσότερο. Όπως για παράδειγμα το 
ΤΡ52 Β2 από την Ιταλία του Michele Galli, 
το οποίο βαθμολογικά ήταν επικεφαλής και 
στην κατηγορία IRC και στην κατηγορία ORC. 
Στο σκάφος ήταν υπεύθυνος για την τακτική 
ο έμπειρος Francesco de Angelis, ο οποίος 
φαινόταν να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
καιρού στην περιοχή καθώς και τις προθέσεις 
των αντιπάλων του. 

Τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, το τρι-
μαράν Phaedo3 από την Αμερική, κατάφερε 
να περάσει τη γραμμή τερματισμού, πρώτο 
από όλα τα σκάφη, κατακτώντας το λεγόμενο 
line honours (πρώτο σκάφος στη γραμμή 
τερματισμού) στις 0009 το πρωί της Τρίτης 
20 Οκτωβρίου, μετά από μόλις δύο ημέρες, 
έντεκα ώρες, 59 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα 
στον αγώνα των 608 ναυτικών μιλίων. 

Λίγες ώρες αργότερα, το επίσης αμερικά-
νικο μάξι σκάφος Rambler 88, επέδειξε 
τις επιδόσεις του στις ασθενείς συνθήκες, 
τερματίζοντας στις 0448 της ίδιας ημέ-
ρας. Το σκάφος που είναι σχεδίασης Juan 

Kouyoumdjian χρειάστηκε μόλις δύο ημέ-
ρες, 16 ώρες, 48 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα 
για να ολοκληρώσει τον αγώνα. Παρόλο που 
οι επικρατούσες συνθήκες δεν επέτρεψαν 
στο Rambler 88 να καταρρίψει το ρεκόρ του 
αγώνα που κατείχε η ίδια ομάδα από το 2007, 
η απόδοση του σκάφους και της ομάδας 
εφέτος ήταν υπέρ το δέον καλή.

Την τέταρτη ημέρα του αγώνα, περισσότερα 
από 100 σκάφη αγωνίζονταν ακόμα. Λίγο 
μετά την αυγή τερμάτισε και το άλλο μάξι 
σκάφος, το Momo από τη Γερμανία.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το μεγαλύτερο 
μέρος του στόλου είχε μόλις περάσει τη νη-
σίδα Παντελέρια, αναμένοντας το ισχυρό Μι-
στράλ που θα τους βοηθούσε να τερματίσουν 
γρήγορα. Πράγματι, η επόμενη ημέρα βρήκε 
τα περισσότερα σκάφη να έχουν τερματίσει 
και να δένουν στο λιμάνι του Marsamxett 
στη Βαλέττα, έχοντας αντιμετωπίσει στη διάρ-
κεια του αγώνα από ασθενείς ανέμους μέχρι 
καταιγίδες με ισχυρούς βορειοδυτικούς στο 
τελευταίο μέρος.

Ιδιαίτερο καλωσόρισμα δέχτηκε το πρώτο 
σκάφος από τη Μάλτα που τερμάτισε, το 

οποίο μάλιστα ήταν και ο νικητής της γενικής 
κατάταξης το 2014, το J122 Artie, που κα-
τάφερε να κερδίσει και την κατηγορία του (IRC 
5) σε διορθωμένο χρόνο.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, 
είχαν πλέον τερματίσει όλα τα σκάφη με τα 
αποτελέσματα να δείχνουν το ιταλικό TP52 
B2 να είναι και επίσημα πλέον ο νικητής 
του Rolex Middle Sea Race του 2015 
με διορθωμένο χρόνο 4 ημέρες, 19 ώρες, 
30 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Ο γνωστός 
Ιταλός Vincenzo Onorato με το Cookson 
50 Mascalzone Latino ήρθε δεύτερος με 
διαφορά μόλις 9 δευτερολέπτων μετά από 
650 ναυτικά μίλια που ταξίδεψε συνολικά 
μέχρι τη γραμμή τερματισμού. 

Η τελετή της απονομής των επάθλων 
στους νικητές έγινε την επόμενη ημέρα στο 
Mediterranean Conference Centre, ακριβώς 
μία εβδομάδα μετά την εκκίνηση. Όλοι οι 
ιστιοπλόοι παρευρέθηκαν στη δεξίωση και 
χειροκρότησαν τους νικητές, αναμένοντας την 
επόμενη διοργάνωση.
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To Luis Vuitton world series, εί-
ναι μία σειρά αγώνων που γίνονται 
με σκάφη catamaran AC45, τα 
οποία μεταξύ άλλων χρησιμοποι-
ούν και ως μαΐστρα μία πτέρυγα 
(foil), ενώ είναι οι ανάλογες 'μικρο-
γραφίες' των σκαφών του America’ 
S Cup, τα οποία είναι 72 πόδια. 

Το παγκόσμιο σιρκουί του 2015 που περι-
λάμβανε τρείς αγώνες (Portsmouth GBR, 
Gothenburg SWE, Hamilton BER) είναι το 
πρώτο στάδιο για τη συμμετοχή των ομάδων 
στο America’s Cup του 2017, που θα γίνει 
στις Βερμούδες. Συγκεκριμένα η τελική βαθ-
μολογία και από το σιρκουί του 2016 θα είναι 
αυτή που θα καθορίσει την αγωνιστική σειρά 
των ομάδων ως προς την ημιτελική φάση 
του America’s Cup, που δεν είναι άλλη από 
την ανάδειξη του διεκδικητή του τίτλου, της 
ομάδας δηλαδή που θα μονομαχήσει με τους 
κατέχοντες σήμερα το βαρύτιμο τρόπαιο Αμε-
ρικανούς. Όλες οι ομάδες που αγωνίζονται 
έχουν δικαίωμα το 2016 να ζητήσουν να φιλο-
ξενήσουν ένα event στη χώρα τους, έτσι ώστε 
να μειώσουν οποιοδήποτε προβάδισμα από 
τους αντιπάλους τους. Έξι είναι οι ομάδες 
που έχουν δηλώσει συμμετοχή για το Luis 
Vuitton World series, δηλαδή στοχεύουν 
μέσα από αύτη τη διαδικασία να φτάσουν στην 
τελική μάχη ή μάλλον στη μητέρα των μαχών 
που δεν είναι άλλη από το America’s Cup.

Οι ομάδες είναι η Artemis Racing από 
τη Σουηδία, H Land Rover BAR από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Emirates Team New 
Zealand από τη Νέα Ζηλανδία που ήταν και 
ο διεκδικητής στο προηγούμενο America’ s 
Cup που είχε γίνει στο San Diego των ΗΠΑ, η 
Groupama Team France από τη Γαλλία και 
η SoftBank Team Japan από την Ιαπω-
νία. Στους αγώνες συμμετέχει επίσης και η 
κάτοχος του τροπαίου ομάδα από τις ΗΠΑ, ή 
ORACLE TEAM USA.

Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ ι ς  ο μ ά δ ε ς 
Oracle Team USA

Η ομάδα δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 
2000 από τον Larry Ellison, ιδιοκτήτη του 
πολυεθνικού κολοσσού, προγραμμάτων για 

υπολογιστές Oracle. Η πρώτη μεγάλη νίκη 
ήταν όταν τον Φεβρουάριο του 2010, κέρδισε 
το 33ο America’ s Cup με σκορ 2-0 απέναντι 
στην ελβετική ομάδα Alinghi. Όταν η ομάδα 
κέρδισε όχι απλά έκανε το όνειρο του ιδρυτή 
της πραγματικότητα, επιστρέφοντας το κύ-
πελλο στις ΗΠΑ, αλλά έγινε ταυτόχρονα και ο 
υπερασπιστής για το 34ου κυπέλλου. Έτσι για 
τους σκοπούς της υπεράσπισης του κυπέλλου 
κατασκεύασε και έριξε στο νερό το πρώτο 
σκάφος AC72, τον Αύγουστο του 2012 στον 
κόλπο του San Francisco. Τελικά υπερασπί-
στηκε επάξια το κύπελλο και κέρδισε και το 
34ο America’s Cup με 9-8 νίκες την ομάδα 
από τη Νέα Ζηλανδία κάνοντας την επική 
ανατροπή από το 8-1 που έχανε. Τώρα πλέον 
είναι υπερασπιστής του 35ου κυπέλλου.

H Emirates Team New Zealand 

Τι να γράψει κανείς για την ομάδα – χώρα από 
τη Νέα Ζηλανδία. Είναι θρύλος των τελευταί-
ων ετών συνδυασμένος με όλα τα σύγχρονα 
America.s Cup. Η ομάδα του Ben Ainslie 
Racing (BAR) δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 
2014 και παρουσιάστηκε στο κοινό από τη 
Δούκισσα του Cambridge. Η ομάδα έχει επι-
κεφαλής τον τέσσερις φορές χρυσό Ολυμπι-
ονίκη και νικητή του 34ου America’s Cup Sir 
Ben Ainslie με τεράστια ιστιοπλοϊκή πορεία, 
που έχει ως στόχο να φέρει πίσω στην πα-
τρίδα του το βαρύτιμο κύπελλο του America’s 
Cup, από εκεί που ξεκίνησαν όλα το 1851.

H Artemis Racing 

Η ομάδα Artemis Racing, που εκπροσωπεί 
τον	Ναυτικό	Ομιλο	KSSS	(Kungliga	Svenska	
Segel	Sallskapet)	που	είναι	ο	πέμπτος	πα-
λαιότερος Όμιλος παγκόσμιος στην ιστορία 
της ιστιοπλοΐας, αποτελείται από αθλητές 
διαφόρων εθνικοτήτων. Συνολικά η ομάδα 
έχει παρουσία σε 61 διεκδικήσεις America’s 
Cup με 14 νίκες, το δε πλήρωμα αριθμεί 21 
Ολυμπιακές συμμετοχές 11 Ολυμπιακά μετάλ-
λια με 7 χρυσά! 

H softBank Team Japan

Η ομάδα softBank Team Japan αντιπροσω-
πεύει τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και τον 
Ομιλο Kansai Yacht Club. Η ιαπωνική παρουσία 
στον θεσμό του America’s Cup χρονολογείται 

από το 2000 και στο τιμόνι αυτής της προσπά-
θειας βρίσκεται ο Αμερικανός κυβερνήτης Dean 
Barker, με μία αμφιλεγόμενη ιστορία στον 
θεσμό. Στην ομάδα φυσικά από αποτελείται από 
αθλητές διαφόρων εθνικοτήτων υπάρχουν και 
λαμπρά αστέρια της ιαπωνικής ιστιοπλοϊκής 
οικογένειας, όπως ο Kazuhiko Sofuku. 

H Groupama Team

Groupama Team η γαλλική ομάδα που έχει 
δημιουργηθεί από τους τρείς ζωντανούς 
θρύλους της γαλλικής αλλά και της παγκό-
σμιας ιστιοπλοϊκής οικογένειας, δηλαδή τους 
Franck Cammas, Michel Desjoyeaux και 
τον Olivier de Kersauson, επιθυμεί φυσικά 
τη διάκριση που φαντάζει δύσκολη, αλλά και 
την επανάληψή της γαλλικής συμμετοχής και 
παρουσίας στο America’s Cup . 

Αποτελέσματα 2015 (μετά από 3 event)

1. EMIRATES TEAM NEW ZEALAND  
 122 βαθμοί ( 18 ,54,50 )

2. ORACLE TEAM USA  
 112 βαθμοί ( 16,48,48 )

3. LAND ROVER BAR   
 109 βαθμοί( 19,46,44)

4. ARTEMIS RACING  
 105 βαθμοί ( 11,42,52)

5. SOFTBANK TEAM JAPAN  
 100 βαθμοί ( 13,43,44 )

6. GROUPAMA TEAM FRANCE  
 82 βαθμοί ( 13,37,32)

Τρόπος Βαθμολογίας.

Για τους αγώνες του Luis Vuitton America’s 
Cup World Series, χρησιμοποιείται το σύστη-
μα υψηλής βαθμολογίας. Δηλαδή για κάθε 
νίκη 10 βαθμοί, δεύτερη θέση 9 βαθμοί, τρίτη 
θέση 8 βαθμοί και πάει λέγοντας. Τέλος οι 
νίκες την ημέρα των τελικών μετράνε διπλά. 

Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος
Φωτογραφίες: αρχείο

The Luis Vuitton 
America’s Cup World Series

διεθνή
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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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Μία μέρα βρέθηκα καθισμένος κοντά στον Κώστα Τριγκώνη δίπλα 
στο nacra17, με το οποίο προετοιμάζονται για τη μητέρα των μαχών, 
δηλαδή την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Συζητώ-
ντας κάτω από τον καυτό χειμωνιάτικο ήλιο, εκεί στη Βουλιαγμένη, 
ξεκίνησα να κάνω ερωτήσεις, ερωτήσεις και ξανά ερωτήσεις από 
αυτές που εύλογα κάνει κάποιος όταν έχει την τύχη να βρεθεί κοντά 
στον Κώστα και να υπάρχει η δυνατότητα του χρόνου, μιας και πάντα 
κάτι ετοιμάζει και τρέχει. Αυτές τις ερωτήσεις σκεφτήκαμε από 
κοινού να τις κάνουμε ένα άρθρο ώστε οι απαντήσεις να είναι για 
όλους και όχι μόνον για μένα που είχα την τύχη της συνάντησης. 
Εξομολογήσεις εκ βαθέων λοιπόν από έναν κορυφαίο παγκοσμίως 
αθλητή της ιστιοπλοΐας και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. 

Τις ερωτήσεις θα τις βάλετε εσείς οι αναγνώστες αφού διαβάσετε 
το κείμενό του.

Δύο χρόνια κλείσαμε σ’ αυτήν την προσπάθεια μαζί με τη Σοφία. 
Δύο χρόνια για μένα όπου αγωνίζομαι σε δύο διαφορετικές κατηγορίες 
με δύο διαφορετικούς κυβερνήτες. Όταν ξεκίνησα λοιπόν αυτή την προ-
σπάθεια πίστεψα (λαθεμένα) ότι η εμπειρία που είχα από τα Tornado θα 
ήταν η βάση της επιτυχίας στο nacra17. Έσφαλα και το παραδέχομαι δη-
μοσίως. Έσφαλα διότι τεχνικά υπάρχουν ελάχιστα κοινά του nacra με το 
Tornado. Η κύρια διαφορά τους πέρα από το μέγεθος (το Tornado είναι 
κατά 90εκ πιο μακρύ και κατά μισό μέτρο φαρδύτερο) είναι τα foils. Στο 
nacra προσπαθείς κατ ουσίαν να ξεκολλήσεις το σκάφος από το νερό 
τόσο ώστε να έχεις τις μικρότερες δυνατές τριβές. Όταν αυτό συμβαίνει 
λόγω του σχήματος των καρινών (καμπύλες) τότε το σκάφος απαιτεί 
πολύ ιδιαίτερους χειρισμούς ώστε να κρατηθεί σταθερό. Χρειάζεται 
χρόνος για να εξηγήσω τεχνικά τι συμβαίνει αλλά πραγματικά είναι πολύ 
challenging να ταξιδεύεις αυτό το σκάφος στο όριο του να πετάξει μιας 
και το να σηκωθεί το σκάφος στις καρίνες είναι κάτι που δεν συμφέρει 
απλά για τον λόγο ότι δεν υπάρχει στήριξη από τα τιμόνια (winglets). Για 
να δώσω μια εικόνα η αίσθηση όταν πετάς στο συγκεκριμένο σκάφος 
είναι σαν να προσπαθείς να ισορροπήσεις πάνω σε μια μπάλα. Επίσης 
νέος κυβερνήτης. Η Σοφία ξεκίνησε ουσιαστικά από το μηδέν. Χρειαζό-
ταν χρόνο που όπως τελικά αποδείχθηκε από την πράξη χρειαζόμουν 
και εγώ για άλλους λόγους όπως προείπα. Μεγάλη η πρόκληση για 
μένα να αγωνίζομαι με δύο κορυφαίους κυβερνήτες.

Διαφορετικοί άνθρωποι διαφορετικοί χαρακτήρες. Το πιο δύσκολο είναι 
ο τρόπος σκέψης και επικοινωνίας. Με τον Ντάνη το έχουμε κατακτήσει 
με τα χρόνια αυτό. Με τη Σοφία χτίζουμε συνεχώς τον τρόπο που επι-
κοινωνούμε μέσα στο σκάφος. Αυτή η διαφορετικότητα των δύο είναι 
και το προσωπικό μου κέρδος μιας και μου μαθαίνει πως να προσαρμό-
ζομαι ανάλογα με τις απαιτήσεις του καθενός. Πραγματικά αισθάνομαι 
πολύ τυχερός που βρέθηκα και αγωνίζομαι μαζί με τους καλύτερους 
κυβερνήτες στον κόσμο και δεν μιλάω μόνο για τον Ντάνη και τη Σοφία 
αλλά και για τον Ανδρέα στο παρελθόν (Κοσματόπουλος).

Πέρα όμως από τη συνύπαρξη μας στο σκάφος έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε και πολλά νέα τεχνικά ζητήματα. Θα νόμιζε κανείς ότι επειδή τα 
σκάφη είναι one design δεν χρειάζονται και πολλά. Μέγα λάθος.

Το one design ως ιδέα, κατά τη δική μου άποψη πάντα, είναι σκέτη 
υποκρισία και χρησιμοποιώ αυτό τον όρο εσκεμμένα μιας και η λογική 
λέει ότι το σκάφος είναι έτοιμο αλλά δυστυχώς τίποτε δεν είναι όπως 
φαίνεται. Το βασικότερο πρόβλημα με το nacra και το one design γενι-

κότερα είναι η αδυναμία ακριβούς επαναληψημότητας στην κατασκευή 
είτε αυτό έχει να κάνει με τα πανιά είτε με το σκάφος. Επίσης η θέση των 
foils επηρεάζει τα μέγιστα την επίδοση και συμπεριφορά του σκάφους 
οπότε το να τα αφήσεις στη θέση που τα έχει τοποθετήσει ο κατασκευα-
στής καλύτερα να μη μπεις στο νερό μιας και το να ταξιδέψεις το σκάφος 
σε κάποιες συνθήκες είναι απλά αδύνατο, απρόβλεπτο και απαιτεί μαγι-
κές ικανότητες!! Μόνο αυτή η εργασία απαιτεί περίπου 3 ημέρες μιας και 
οι μετρήσεις που πρέπει να γίνουν απαιτούν απόλυτη ακρίβεια και στους 
τρεις άξονες (μπροστά πίσω, στροφή στον κάθετο άξονα, και μέσα, 
έξω). Επίσης η τοποθέτηση της καρίνας στη νέα θέση ήταν κάτι το οποίο 
κατασκευαστικά πως γίνεται δεν το γνωρίζαμε. Το μάθαμε και αυτό 
όμως. Δυστυχώς η ποιότητα κατασκευής του σκάφους και των υλικών 
του γενικότερα, θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί με μια λέξη απλά 
άθλια.. Τα πράγματα βελτιώνονται σιγά σιγά αλλά για μένα αυτό είναι μια 
άλλη συζήτηση μιας και το κόστος όλων αυτών των υλικών είναι πολύ 
μεγάλο και εκτινάσσει τους προϋπολογισμούς των ομάδων στα ύψη. 
Κατ’ ουσίαν το one design στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι πιο 
ακριβό παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα.. Και να φανταστεί κανείς ότι αυτό 
έγινε για να πέσει το κόστος… Η υποκρισία που λέγαμε..

Από την άλλη πλευρά είναι αλήθεια ότι το nacra είναι ότι πιο τεχνικό 
έχω ταξιδέψει έως τώρα. Ταχύτητα, foiling, ταυτόχρονα με διαφορετικές 
τεχνικές ταξιδέματος από αυτές που έχω συνηθίσει στη Φόρμουλα 18 
και στα Tornado. Αυτή για μένα ήταν και συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη 
δυσκολία. Η προσαρμογή στο νέο και η αποβολή όποιων άλλων συνη-
θειών που προέρχονται από άλλα σκάφη αλλά δεν έχουν χρησιμότητα 
στο συγκεκριμένο. Αυτή η προσαρμογή είναι αυτό που μας έχει κοστίσει 
πιο πολύ απ όλα. Ξεκινήσαμε περίπου 1,5 χρόνο πιο αργά από τον αντα-
γωνισμό και τρέχουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Πιστεύουμε 
ότι θα τα καταφέρουμε. Τεράστιο το στοίχημα που βάλαμε αλλά δεν θα 
μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς.

Δυστυχώς για εμάς, καλούμαστε να κάνουμε τα πάντα. Μάρκετινγκ για 
εξεύρεση πόρων και χορηγών, οικονομικά, οργάνωση ταξιδιών, μεταφο-
ρές, containers, γυρίσματα για τους χορηγούς και ότι άλλο μπορεί να δι-
ανοηθεί ό νους περνάνε αποκλειστικά και σε μεγάλο βαθμό από τα χέρια 
μας.. Είναι σαν να τρέχεις τη δική σου επιχείρηση με όλα τα παρελκόμενα. 

Τρέχουμε ακόμη ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το συνολικό μας 
budget έως τους Ολυμπιακούς. Πολύ δύσκολη η συνύπαρξη της αθλητι-
κής δραστηριότητας με την οργάνωση και τα υπόλοιπα. Προσθέστε και 
τις οικογενειακές, προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις του 

Κείμενο: Κώστας Τριγκώνης & Πάνος Δημητρακόπουλος
Φωτογραφίες: αρχείο

Εξομολόγηση εκ βαθέων στον καυτό χειμωνιάτικο ήλιο

συνέντευξη
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καθενός μας, τα παιδιά μας και έχεις μια καθημερινότητα που απαιτεί 
το 200% της ενέργειας που διαθέτεις. Δεν νομίζω να χρειάζεται να 
προσθέσω κάτι άλλο σ αυτό. Ώρες-ώρες είναι ασήκωτο το βάρος αλλά 
είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε. Βέβαια αυτή η σοβαρή και επαγγελματική 
προσέγγιση μας στα πράγματα είναι και αυτή που κάνει τις εταιρείες που 
μας στηρίζουν να μας εμπιστεύονται και να δίνουν έστω αυτά τα λίγα 
χρήματα που μας δίνουν ώστε να καλύψουμε τα έξοδα της προετοιμα-
σίας μας σε μια οικονομία και αγορά κυριολεκτικά κατεστραμμένη από 
την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας 6 χρόνια τώρα. Η κυρία Κατερίνα 
Παναγοπούλου μέσω του συλλόγου Καλλιπάτειρα μας στήριξε στο 
ξεκίνημα μας όσο κανένας άλλος. Το Ίδρυμα A.G Leventis Foundation, 
Eurobank,	Red	Bull,	Yamaha,	Neptune	Lines,	Superfast	ferries,	Element	
Ship management, Aegaion Ασφαλιστική είναι οι χορηγοί που μας 
υποστηρίζουν απρόσκοπτα αυτά τα δύο χρόνια. Μαζί με αυτούς και η 
Gottifredi Maffiolli, Marinepool, Holmes Place, Νευροπρακτική και πόσοι 
άλλοι υποστηρικτές, όπως και φίλοι εθελοντές μας έχουν βοηθήσει τα 
μέγιστα σ’ αυτήν την προσπάθεια.

Για το τέλος αφήνω τις οικογένειες μας. Δύσκολα τα πράγματα και για τους 
δυο μας. Η συνύπαρξη όλων αυτών μαζί είναι ότι πιο δύσκολο έχω αντιμετω-
πίσει έως σήμερα και αν βάλεις και τις οικονομικές δυσκολίες έδεσε το γλυκό.

Μερικές ημέρες πριν γράψω αυτό το κομμάτι (βρίσκομαι στη Βαρκελώ-

νη για προετοιμασία) η κόρη μου ήταν άρρωστη. Ξάφνου άρχισε να με 
αγκαλιάζει σαν τρελή! “Τι έπαθες και με αγκαλιάζεις” τη ρώτησα μιας και 
συνήθως μου κρατάει μούτρα μετά από μεγάλα διαστήματα που λείπω. 
“Θέλω να σε κολλήσω για να μείνεις εδώ μαζί μου” η αποστομωτική 
απάντηση.. Και υπάρχουν πόσες ακόμη ιστορίες να διηγηθούμε πίσω 
απ αυτό το έργο στο οποίο επιλέξαμε να πρωταγωνιστήσουμε. Είμαι 
σίγουρος ότι αν κάποτε γράψουμε σε κάποιο βιβλίο αυτά που ζήσαμε και 
θα ζήσουμε μέχρι τους Ολυμπιακούς τότε ίσως να μπορέσουμε να δώ-
σουμε μια εικόνα του πως ήταν. Ίσως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους 
να καταλάβουν τι υπάρχει πίσω από μια επιτυχία και να δουν την ουσία 
και όχι το περιτύλιγμα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Αυτό που ξέρω 
όμως είναι ότι κάθε μέρα δουλεύουμε σκληρά κάνοντας ότι καλύτερο και 
ότι περισσότερο μπορούμε ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας για 
το καλύτερο. Γιατί πίσω από την όποια επιτυχία δεν υπάρχουν χαρές και 
πανηγύρια αλλά σκληρή και συστηματική δουλειά μέχρι τελικής πτώσης.

Και μεις δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε λιγότερο απ αυτό.

Για μένα προσωπικά θα είναι η τελευταία Ολυμπιακή παράσταση και 
σκοπεύω να τη γλεντήσω όσο τίποτε άλλο! Άσε που αν δεν τα καταφέ-
ρω η κόρη μου το έχει δηλώσει ξεκάθαρα. “Αν δεν τα καταφέρεις να μη 
γυρίσεις πίσω. Δεν σε στερηθήκαμε τόσο καιρό για το τίποτε!” Οπότε 
καταλαβαίνετε. Δεν με παίρνει!



34 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Στον Άγιο Νικόλαο ξεκίνησε η φθινοπωρινή αγωνι-
στική περίοδος για την κλάση σκαφών J24 στις 26 
και 27 Σεπτεμβρίου 2015.  
Ο προγραμματισμένος πανελλήνιος διασυλλογικός 
αγώνας με την επωνυμία “ΝΕΑΡΧΟΣ” είχε συμμετοχή 
7 σκαφών από το Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 

Το Σάββατο, ο καιρός μέσα στον ιστιοπλοϊκό στίβο γύριζε από όλες τις 
διευθύνσεις και ήταν σχετικά χαμηλής έντασης από 6,5 έως και 10 
κόμβους. Παρ’ όλα αυτά, την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκαν και οι 
3 προγραμματισμένες ιστιοδρομίες, δίνοντας καθαρά το προβάδισμα 
στο πλήρωμα “ΕΥΝΙΚΗ” από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου 
(ΙΟΑΝ), με 3 πρωτιές και αντίστοιχα 3 βαθμούς ποινής. Στη 2η θέση 
βρέθηκε το πλήρωμα ΑΝΙΜΑ, επίσης από τον ΙΟΑΝ, ενώ στην 3η ισο-
βαθμούσαν τα πληρώματα ΚΙΚΑ και PHYSALIA PHYSALIS από τον 
Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ) και την Ιστιοπλοϊκή Ομάδα 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντίστοιχα. Με το πέρας των ιστιοδρομιών 
της πρώτης μέρας, μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα πληρώματα κα-
θώς ο ΙΟΑΝ είχε συντονίσει έξοδο το βράδυ του Σαββάτου όπου το κάθε 
πλήρωμα απόλαυσε ένα μπουκάλι της αρεσκείας του με την ευγενική 
χορηγία του μπαρ “ΑΡΟΔΟΝ”. 

Η δεύτερη μέρα του αγώνα βρήκε τα πληρώματα να περιμένουν με 
αγωνία να συνεχίσουν τις ιστιοδρομίες τους καθώς επιθυμούσαν να 
κατακτήσουν τους στόχους τους καθώς και ήδη είχαν αναγνωρίσει τους 
αντιπάλους τους. Αν και η άπνοια τους ταλαιπώρησε στην αρχή, η ανα-
βολή έπεσε στις 13:00 αφού άνεμος χαμηλής μεν έντασης γύρω στους 
6 κόμβους έπνευσε από τις 60-70 μοίρες. Έτσι η επιτροπή κατάφερε 
και ολοκλήρωσε την 4η ιστιοδρομία αλλά και την 5η με επιβράχυνση 
καθώς η ένταση του ανέμου μειώθηκε αισθητά. Οι ανατροπές όμως 
που έκαναν και τον αγώνα πραγματικά ενδιαφέροντα βρήκαν το ΕΥΝΙ-
ΚΗ με κυβερνήτη τον Άνθιμο Νικολαίδη και πλήρωμα τους Θανάση 
Σιούζο, Δήμητρη Αλτσιάδη, Κωνσταντίνο Τσιγκαρά, και Μανώλη Γερόντη 
στην 1η θέση, το ΚΙΚΑ με κυβερνήτη τον Μάνο Αγγελάκη και πλή-

ρωμα τους Χριστίνα Γαράκη, Γιώργο Κασσαπάκη, Πόπη Κατσούλη και 
Έλενη Λιβανού στη 2η θέση, και το ΑΝΙΜΑ με κυβερνήτη τον Άγγελο 
Ψωμόπουλο και πλήρωμα τους Γιάννη Βούλγαρη, Γιώργο Γωνιανάκη, 
Θοδωρή Αλεξά, και Ειρήνη Συγγελάκη στην 3η θέση. Στις θέσεις 4 έως 
7 ακολούθησαν τα πληρώματα PHYSALIA PHYSALIS (Ιστιοπλοϊκή Ομά-
δα Πανεπιστημίου Κρήτης), ΣΗΜΕΡΑ (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, 
ΙΟΗ), MINOAN SPIRIT (ΝΟΓΚ), και MOMENTUM (ΝΟΓΚ), αντίστοιχα. 

Με το πέρας των ιστιοδρομιών και μέσα σε εξαιρετικό κλίμα φιλοξενίας 
από τον ΙΟΑΝ, πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων μετά φα-
γητού στην Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Απονεμήθηκαν έπαθλα στους 
3 πρώτους νικητές από τον διοργανωτή Όμιλο, ο οποίος ευχαρίστησε 
την Περιφέρεια Κρήτης και τους τοπικούς φορείς Δημοτική Ανώνυμη 
Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) και Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό 
Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) για τη συμβολή τους στη διοργάνω-
ση του αγώνα. 

αγώνες τριγώνου

Πανελλήνιος Διασυλλογικός αγώνας σκαφών κλάσης J24

"ΝΕΑΡΧΟΣ"
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Διασυλλογικός αγώνας J24 "Κύπελλο Γαζίου"
Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ο 
προγραμματισμένος διασυλλο-
γικός αγώνας της Κλάσης J24, 
στον κόλπο της Παντάνασσας, υπό 
τη διοργάνωση του Ναυταθλητικού 
Ομίλου Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ).

Δυο ιδανικές και ηλιόλουστες μέρες βοή-
θησαν να ολοκληρωθεί ο αγώνας σύμφωνα 
με το πρόγραμμα του. Το Σάββατο 17/10, η 
πρώτη εκκίνηση στα 8 σκάφη που συμμετεί-
χαν, δόθηκε στις 13:00 και ολοκληρώθηκαν 
οι τρεις προγραμματισμένες κούρσες. Ο άνε-

μος έπνεε από τις 350ο έως και τις 20ο και η 
ένταση του ήταν από 8-12 κόμβους. Από την 
πρώτη μέρα ξεχώρισαν τα τρία πληρώματα 
που θα διεκδικούσαν τις τρεις πρώτες θέσεις 
και αυτά ήταν τα πληρώματα των σκαφών, 
ΕΥΝΙΚΗ, J MANIA και ΚΙΚΑ. 

Με το πέρας των ιστιοδρομιών πραγματοποι-
ήθηκε συνέλευση των μελών του Ελληνικού 
Συνδέσμου Σκαφών Κλάσης J24 όπου 
συζητήθηκε το πρόγραμμα της επόμενης 
χρονιάς. Αμέσως μετά μία ευχάριστη έκπληξη 
περίμενε τα πληρώματα καθώς ο ΝΟΓΚ είχε 
οργανώσει μπάρμπεκιου με μουσική.

Η δεύτερη μέρα του αγώνα υποδέχτηκε τους 
αγωνιζόμενους με αναβολή αφού η άπνοια 
είχε επικρατήσει. Όμως λίγο αργότερα ένα 
ελαφρύ βοριαδάκι από τις 20ο, έντασης 5-6 
κόμβους επέτρεψε στην Επιτροπή και στους 
αγωνιζόμενους να ολοκληρώσουν τις 4η, 
5η, και 6η Ιστιοδρομίες και να ολοκληρω-
θεί ο αγώνας δίνοντας την ευκαιρία στους 
αγωνιζόμενους να ανατρέψουν τα τελικά 
αποτελέσματα. Όμως τα σκάφη που διακρίθη-
καν από την αρχή ήταν και τα σκάφη τα οποία 
ανέβηκαν στο βάθρο στο τέλος του αγώνα. Τα 
αποτελέσματα αναλυτικά έχουν ως εξής:

1η θέση το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ με Κυβερνήτη 
τον Δ. Αλτσιάδη από τον Ιστιοπλοϊκο Όμιλο 

Αγίου Νικολάου (ΙΟΑΝ)

2η θέση το σκάφος J MANIA με κυβερνήτη 
την Κ. ΚαΙτατζίδου από το Ναυτικό Όμιλο 
Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ).

3η θέση το σκάφος ΚΙΚΑ με κυβερνήτη τον 
Μ. Αγγελάκη Μάνο από το ΝΟΓΚ.

4η θέση το σκάφος SIMERA με κυβερνήτη, 
τον Γ. Λυρώνη από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 
Ηρακλείου (ΙΟΗ).

5η θέση το σκάφος PHYSALIA – 
PHYSALIS με κυβερνήτη τον Ν. Καπνίση 
Νικο από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης

6η θέση το σκάφος ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT με 
κυβερνήτη τον Α. Παλλήκαρη από το ΝΟΓΚ.

7η θέση το σκάφος ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ με κυ-
βερνήτη τον Γ. Πατεράκη Γιάννη από τον ΙΟΗ 

Και τέλος στην 8η θέση το σκάφος 
MOMENTUM με κυβερνήτη τον Γ. Βιτσάκη 
από ΝΟΓΚ

Ο αγώνας ήταν ουσιαστικά η τελική προπό-
νηση σε πραγματικές συνθήκες πριν από την 
Β φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. 
Χορηγός μετακινήσεων του αγώνα ήταν για 
ακόμα μία φορά η ANEK LINES – BLUESTAR 
STAR FERRIES. 

Κείμενο: ΝΟΓΚ

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΝΤΟΙ

1 ΕΥΝΙΚΗ ΙΟΑΝ 6

2 J MANIA ΝΟΠΦ 8

3 KIKA NΟΓΚ 15

4 SIMERA IOH 23

5 PHYSALIA- 
PHYSALIS

ΠΚ 24

6 MINOAN SPIRIT ΝΟΓΚ 24

7 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ IOH 32

8 MOMENTUM ΝΟΓΚ 35

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας διοργά-
νωσε το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου 
τον ετήσιο διασυλλογικό αγώνα του για τις κα-
τηγορίες Laser Radial και Laser 4.7 για τις 
ηλικιακές κατηγορίες εφήβων και νεανίδων. 

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το 
διήμερο των αγώνων ήταν δυνατοί νότιοι 
άνεμοι και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή 
Αγώνων με πρόεδρο τον κο Ζανέτο Μαλα-
τέστα πραγματοποίησε τέσσερις ιστιοδρο-

μίες το Σάββατο που η ένταση του ανέμου 
δεν ήταν απαγορευτική για την ασφάλεια των 
αθλητών αλλά και για τυχόν ζημιές που θα 
μπορούσαν να προκύψουν στον εξοπλισμό 
τους, καθώς την Κυριακή αναμενόταν ο 
νοτιάς να ξεπεράσει τους 30 κόμβους. Με 
τον τρόπο αυτό και την ολοκλήρωση των 
τεσσάρων ιστιοδρομιών οι αθλητές είχαν το 
δικαίωμα να εξαιρέσουν τη χειρότερή τους 
κούρσα από τα αποτελέσματα. 

Την Κυριακή η έντα-
ση του ανέμου έφτα-
σε μέχρι και τους 27 
κόμβους. Παρ’ όλα 
αυτά πραγματοποιή-
θηκαν ιστιοδρομίες 
και στις δυο κατηγο-
ρίες. Μια ιστιοδρομία 
πραγματοποιήθηκε 
για τα Laser 4.7, ενώ 
δύο ιστιοδρομίες 
πραγματοποιήθηκαν 

στα Laser Rdl καθώς ο αριθμός των συμ-
μετοχών ήταν 9 και έτσι ο στόλος όντας πιο 
μικρός, ελέγχονταν και πιο εύκολα, έναντι 
των 38 συμμετοχών που είχαν τα Laser 4.7.

 
Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

L A S E R  4 . 7  Ε Φ Η Β Ω Ν 

1. Κατσίνης Αλέξανδρος – Ν.Ο.Κ.Β 
2. Παυλάκης Πάνος – Ν.Ο.Β 
3. Γεωργάκης Ιωάννης – Ν.Ο.Β

L A S E R  4 . 7  Ν Ε Α Ν Ι Δ Ω Ν 

1. Νικολάου Άννα – Ν.Ο.Κ.Β 
2. Μπεναμέρ Λυδία – Ν.Ο.Κ 
3. Ζαράνη Σταυρούλα – Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ

L A S E R  R A D I A L  Ε Φ Η Β Ω Ν 

1. Xουσιάδας Κωνσταντίνος –Ν.Ο.Β 
2. Παπαδόπουλος Γιώργος – Ν.Ο.Κ 
3. Παπαδόπουλος Ορέστης  
 –Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ

Η απονομή πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας 
των αγώνων, το μεσημέρι της Κυριακής.

Διασυλλογικός Αγώνας Ν.Α.Ο.Β.
Κείμενο και φωτογραφίες: Κων/ος Χανιώτης
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Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης 
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
της κλάσης J24, που διοργάνωσε 
ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου 
(ΙΟΗ) από τις 30/10-1/11 2015 
στον κόλπο του Ηρακλείου ολοκλη-
ρώθηκε και το αγωνιστικό πρόγραμ-
μα της κλάσης για το 2015.

Την Παρασκευή 30/10 /2015, πρώτη μέρα 
των αγώνων, 11 σκάφη της κλάσης J24 
εγγράφηκαν και δήλωσαν συμμετοχή στον 
αγώνα. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες από την 
πρώτη ημέρα καθώς ο άνεμος ήταν χαμηλής 
έντασης μεν, αλλά όχι και τόσο σταθερής δι-
εύθυνσης, και το ύψος του κύματος ήταν πολύ 
υψηλό, συνδυασμός που δεν διευκόλυνε και 

τόσο πολύ τον αγώνα. Τελικά την Παρασκευή 
πραγματοποιήθηκε μία μόνο ιστιοδρομία από 
τις εννέα προγραμματισμένες και τα πληρώ-
ματα ευχήθηκαν να είναι οι επόμενες ημέρες 
καλύτερες. Ο ΙΟΗ διοργάνωσε την Παρασκευή 
το βράδυ πάρτι στις εγκαταστάσεις του για 
τους αγωνιζόμενους και τους φίλους, όπου 
όλοι διασκέδασαν μέχρι πρωίας.

Το Σάββατο το πρωί, η πρώτη εκκίνηση ήταν 
προγραμματισμένη στις 10:00 αλλά λόγω 
έλλειψης ανέμου σηκώθηκε η αναβολή, η 

οποία και έπεσε στις 10:30 αφού φάνηκε να 
έρχεται το σταθερό αεράκι του κόλπου του 
Ηρακλείου από τις 340ο με ένταση 8 κόμβους. 
Ο στίβος στήθηκε άμεσα, και τη δεύτερη ημέρα 
του αγώνα πραγματοποιήθηκαν 4 κούρσες 
γεγονός το οποίο ήδη καθιστούσε έγκυρο τον 
αγώνα από θέμα ιστιοδρομιών αλλά ήδη έδινε 

και το δικαίωμα σε κάθε πλήρωμα να «πετά-
ξει» από μία σκάρτη ιστιοδρομία. 

Την Κυριακή 1/11, 3η ημέρα των αγώνων, ο 
καιρός δεν ήταν στρωτός καθώς ο κυματισμός 
ήταν και πάλι έντονος και η διεύθυνση του 
ανέμου κυμάνθηκε από 340° – 360°, έντα-
σης 9-15 κόμβους. Παρ’ όλα αυτά πραγματο-
ποιήθηκαν και οι τρεις προγραμματισμένες 
κούρσες της ημέρας και ο αγώνας ολοκληρώ-
θηκε με οκτώ κούρσες.

Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν 
κατά σειρά:
1η θέση το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ Ι με κυβερνήτη 
τον Άνθιμο Νικολαίδη και πλήρωμα τους 
Αλτσιάδη Δημήτρη, Κάρταλη Σωτήρη, Ορφανό 
Γιάννη και Πασαμιχάλη Μάνο από τον Ιστιοπλο-
ϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου (ΙΟΑΝ) και υποστη-
ρικτή χορηγό τον Σπ. Κατσιάπη.

αγώνες τριγώνου

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα J24 2015
Αλλαγή σκυτάλης μετά από 2 χρόνια
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2η θέση το σκάφος ΗΕLLENIC POLICE με κυβερνήτη τον Ταγαρόπου-
λο Αλέξανδρο και πλήρωμα τους Φάκα Γιάννη, Μαύρο Νίκο, Αιδινίδη 
Περικλή και Κόκκορη Δημήτρη που εκπροσωπούν την Ελληνική Αστυνο-
μία και υποστηρικτές την εταιρεία PROTO- Φρούτα Πρωτοφανούση και 
τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης ACTTA.

3η θέση το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ ΙΙ με κυβερνήτη τον Ψωμόπουλο Άγγελο 
και πλήρωμα τους Σμυρλή Μάνο, Γωνιανάκη Γιώργο, Αλεξά Θοδωρή και 
Καλαμπαλίκη Γιάννη. Το πλήρωμα του ΕΥΝΙΚΗ ΙΙ πήρε την 3η θέση σε ισο-
βαθμία με την ομάδα της ΗΕLLENIC POLICE που επικράτησε στη 2η θέση.

4η θέση το σκάφος JMANIA με κυβερνήτη την Καϊτατζίδου Κατερίνα 
και πλήρωμα τους Κολιό Δημήτρη, Τριδήμα Κώστα, Ρεϊζίδη Μενέλαο και 
Μιχαηλίδη Αλέξανδρο από τον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ).

5η θέση το σκάφος ΚΙΚΑ με κυβερνήτη τον Αγγελάκη Μάνο και 
πλήρωμα τους Γαράκη Χριστίνα, Κατσούλη Πόπη , Λιβανού Ελένη και 
Κασαπάκη Γιώργο από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ).

6η θέση το σκάφος SIMERA με κυβερνήτη τον Λυρώνη Γιώργο, και 
πλήρωμα τους Μακριδάκη Γιώργο, Συγγελάκη Ειρήνη , Κοσκινοπούλου 
Μαριάννα και Κουργιαντάκης Ιωάννης από τον ΙΟΗ.

7η θέση το σκάφος PHYSALIA – PHYSALIS με κυβερνήτη τον Κα-
πνίση Νίκο και πλήρωμα τους Πετεκίδη Γιώργο, Παπαδόπουλο Γιώργο, 
Γλυνό Μανώλη, Σουρλίγκα Μάνο και αναπληρωματικούς τους Δημήτρη 
Δίκα και Ρούσση Γιάννη από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (ΙΟΠΚ).

8η θέση το σκάφος ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ με κυβερνήτη τον Πατεράκη Γιάν-
νη και πλήρωμα τους Δόξα Παναγιώτη, Κασαπάκη Μιχάλη , Διαμαντάκη 
Ροδάνθη και Βασιλάκη Μαρία από τον ΙΟΗ.

9η θέση το σκάφος ΜΟΜΕΝΤUM με κυβερνήτη την Ατζολετάκη Εύα 
και πλήρωμα τους Βιτσάκη Γιώργο, Ντάση Βασίλη, Τετράδακο Κωνστα-
ντίνο, Κόκο Λευτέρη, Τσουκάλη Σταυρούλα, Αποστολοπούλου Βιργινία, 
και Σεβαστάκη Μαρία από τον ΝΟΓΚ.

10η θέση το σκάφος ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT με κυβερνήτη τον Καμπιτάκη 
Νίκο και πλήρωμα τους Καρυωτάκη Νίκο, Καλυβίτη Νίκο, Περτουλάκη 
Νίκο και Δαυίδ Παναγιώτη, από τον ΝΟΓΚ και τέλος στην 

11η θέση το σκάφος DJ με κυβερνήτη τον Καρβελά Μιχαήλο και 
πλήρωμα τους Μαλλιωτάκη Γιώργο, Τζανή Μιχάλη , Σκοτίδα Κύνθια, 
Αντωναρόπουλος Γιώργος και Νίκη Καραγκουλέ από τον ΙΟΗ.
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Από τα αποτελέσματα όμως του συγκεκριμέ-
νου αγώνα διαμορφώθηκαν και τα αποτελέ-
σματα που ανέδειξαν και τον Πανελληνιονίκη 
για το 2015 από το άθροισμα της Ά  και Β́  
Φάσης μαζί. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ά  Φάση 
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος J24 είχε 
πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2015 στον 
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (ΝΟΕ). Η ομάδα του 
ΕΥΝΙΚΗ I (GRE 5441) ήταν αυτή που κατάφερε 
να κερδίσει τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα της κλάσης σκαφών J24 ύστερα από 
2 χρόνια. Ο τίτλος άλλαξε χέρια περνώντας 
από την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας του 
Αλέξανδρου Ταγαρόπουλου στην ομάδα του 
ΕΥΝΙΚΗ Ι του Δημήτρη Αλτσιάδη. 

Η  τ ε λ ι κ ή  σ ε ι ρ ά  κ α τ ά τ α ξ η ς  γ ι α 
τ ο  2 0 15  ε ί ν α ι :

EYNIKH Ι, GRE 5441, IOAN

ΕΥΝΙΚΗ ΙΙ, GRE 5239, IOAN

HELLENIC POLICE, GRE 751, EΛΑΣ

J MANIA, USA 5443, NOΠΦ

ΚΙΚΑ, GRE 5205, ΝΟΓΚ

SIMERA, GRE, IOH

PHYSALIA, GRE 44, ΙΟΠΚ

MINOAN SPIRIT, GRE 5113, ΝΟΓΚ

TA ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ, GRE 1475, IOH

MOMENTUM, GRE 5345, ΙΟΠΚ

ACTIVISTA, GRE 1483, ΝΟΠΦ 

DJ, GRE 120, IOH

ΩΚΥΡΟΗ, GRE 3616, ΙOΡ

Επίπροσθέτως, ο αγώνας αυτός σήμανε και 
τη λήξη των προγραμματισμένων αγώνων της 
χρονιάς, από τους οποίους βγήκαν και τα τελι-
κά	αποτελέσματα	του	ranking	list	των	ελληνι-
κών σκαφών κλάσης J24. Κατά το έτος 2015 
και σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της 
κλάσης οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 
οι εξής διασυλλογικοί αγώνες: 1) Πανελλήνιος 
Διασυλλογικός J24, Σούδα, Iστιοπλοϊκός Όμι-
λος Χανίων (ΙOX) 21-22/03/2015, 2) Α’ Φάση 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σκαφών J24, 
Μικρολίμανο, ΝΟΕ, 17-19/04/2015, 3) Πανελ-

λήνιος Διασυλλογικός J24, Σητεία, Ναυτικός 
Όμιλος Σητείας (NOΣ) 30/5-01/06/2015, 4) 
Πανελλήνιος Διασυλλογικός J24, Άγιος Νικό-
λαος, ΙΟΑΝ, 26-27/09/2015, 5) Πανελλήνιος 
Διασυλλογικός J24, Γάζι Κρήτης, ΝΟΓΚ, 17- 
18/10/2015, 6) Β’ Φάση Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος Σκαφών J24, Ηράκλειο Κρήτης, ΙΟΗ 
30/10 1/11/2015 

Από τα αποτελέσματα των αγώνων αυτών δια-
μορφώθηκε και το τελικό ranking list, ως εξής:

1. EYNIKH I, IOAN

2. KIKA, ΝΟΓΚ

3. PHYSALIS, ΙΟΠΚ

4. SIMERA, IOH

5. MINOAN SPIRIT, ΝΟΓΚ

6. JMANIA, ΝΟΠΦ

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,  
 ΕΛΛΑΣ

8. ΕΥΝΙΚΗ ΙΙ, ΙΟΑΝ

9. ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ, ΙΟΗ

10. MOMENTUM, ΙΟΠΚ

11. DJ, ΙΟΗ

12. ANIMA, ΙΟΑΝ

13. ARIBA, ΙΟΧ

14. ACTIVISTA, ΝΟΠΦ

15. NIKOLAS, ΙΟΧ

16. ΟΚΥΡΟΗ, ΙΟΡ

Με το πέρας του αγώνα πραγματο-
ποιήθηκε Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Ελληνικής Κλά-
σης J24 όπου έγινε ο οικονομικός 
και διοικητικός απολογισμός των 
πεπραγμένων του απερχόμενου 
Δ.Σ., ανακοινώθηκε το αγωνιστι-
κό πρόγραμμα για το 2016 και 
έγιναν εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου της Κλάσης για την τριετία 
2015-2018. Ψήφισαν 59 ενήμερα 
οικονομικά και τακτικά μέλη και 
ανέδειξαν το νέο Δ.Σ. το οποίο 
απαρτίζεται από τους: Παλλήκαρη 
Άρη, Αγγελάκη Μάνο, Αλτσιάδη 

Δημήτρη, Γαράκη Χριστίνα, Ταγαρόπουλο Αλέ-
ξανδρο, Συγγελάκη Ειρήνη , Καρβελά Μιχαήλο, 
Βιτσάκη Γιώργο και Κόκκορη Δημήτρη. Το Νέο 
Δ.Σ. συστάθηκε σε σώμα την Τρίτη 3/11 και 
έχει ως εξής: Παλλήκαρης Άρης (Πρόεδρος), 
Αλτσιάδης Δημήτρης (Αντιπρόεδρος Α’), Αλέ-
ξης Ταγαρόπουλος (Αντιπρόεδρος Β’), Χριστίνα 
Γαράκη (Γενικός Γραμματέας), Ειρήνη Συγγε-
λάκη (Ταμίας), και σύμβουλοι οι Αγγελάκης 
Μάνος, Μιχαήλος Καρβελάς, Βιτσάκης Γιώργος 
και Κόκκορης Δημήτρης.

Συγχαίρουμε και ευχόμαστε ολόψυχα στο νέο 
Δ.Σ. μία δημιουργική και παραγωγική Ιστιοπλο-
ϊκά θητεία.

Τη Β́  Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
στήριξαν η Περιφέρεια Κρήτης και ο ΔΟΠΑΦ-
ΜΑΗ καθώς επίσης και το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Ηρακλείου και ο Οργανισμός Λιμένος 
Ηρακλείου, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ 
και ευχόμαστε να είναι πάντα υποστηρικτές και 
αρωγοί στην προσπάθεια της εξάπλωσης της 
ιστιοπλοΐας στον τόπο μας.

Χορηγός μεταφορών για ακόμη μια φορά, 
όπως και για όλο τους αγώνες της χρονιάς, 
ήταν οι ΑΝΕK-BLUESTAR FERRIES.
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Κείμενο και φωτογραφίες: Kων/νος Χανιώτης

Καστελόριζο 2015

Για πρώτη χρονιά φέτος, ο Δήμος 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε 
συνεργασία με τον Δήμο Καστε-
λόριζου αλλά και τους ναυτικούς 
ομίλους: Ν.Ο.Βούλας, Ν.Ο.Βουλιαγ-
μένης, Ν.Α.Ο.Βάρης-Βάρκιζας και 
Ν.Ο.Κατοίκων.Βουλιαγμένης διορ-
γάνωσαν το διάστημα από 6-10 
Σεπτεμβρίου, τον ιστιοπλοϊκό 
αγώνα με την ονομασία ‘Καστελό-
ριζο 2015’.

Ο αγώνας ήταν για τις εξής κατηγορίες: 
Optimist, Laser 4.7 και Big Techno 293.

Η διοργανώτρια αρχή είχε ορίσει ένα παρά-
βολο συμμετοχής της τάξης των 40 ευρώ 
για αθλητές και προπονητές στο οποίο ποσό 
όμως περιλαμβανόταν η διαμονή και η με-
ταφορά με το κρουαζιερόπλοιο, καθώς και η 
σίτισή τους μέσα σε αυτό.

Η αναχώρηση των αθλητών/προπονητών/
συνοδών, καθώς και μιας ομάδας γιατρών και 
νοσηλευτών που συνόδευε την αποστολή και 
θα προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες στους κατοί-
κους του ακριτικού νησιού, έγινε από το λιμάνι 
του Λαυρίου την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. 

Το σύνολο των επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο 

Αegean Paradise έφτασε τα 900 άτομα ανά-
μεσα τους και η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή.

Το πρωί της Δευτέρας το κρουαζιερόπλοιο 
έδεσε ανοιχτά από το Καστελόριζο. Το αρχικό 
πλάνο ήταν να δέσει μέσα στο λιμάνι, όμως ο 
καπετάνιος έκρινε πως το βάθος και ο όγκος 
του πλοίου δεν ήταν κατάλληλα για κάτι τέτοιο.

Έτσι όλες οι επιβιβάσεις και οι αποβιβάσεις 
από και προς το νησί γινόντουσαν με τις 
λάντζες του πλοίου, συγκεκριμένες ώρες 
και καιρού επιτρέποντος, με ότι προβλήματα 
μπορούσε να συνεπάγεται αυτό.

Είναι γεγονός πως η πρόσβαση στο Καστε-
λόριζο, ακτοπλοϊκά αλλά και εναέρια, είναι 
πολύωρη και κουραστική, έτσι η ευκαιρία 
μέσω του αγώνα να το επισκεφθείς, πραγμα-
τικά άξιζε τον κάθε κόπο.

Την εκπληκτική ομορφιά του νησιού την δια-
πίστωνες από την πρώτη στιγμή που έφτανες 
με τη λάντζα στο γραφικό του λιμάνι.

Τα νερά γαλαζοπράσινα, και οι 6-7 θαλάσσιες 
χελώνες κολυμπούσαν καθημερινά στο νερό 
και έκαναν βόλτα ένα μόλις μέτρο μπροστά 
από τα πόδια σου, εκεί που έτρωγες ή έπινες 
τον καφέ σου.

Τα σπίτια γραφικά και πανέμορφα και τα 
περισσότερα από αυτά να έχουν ‘ματάκια’ 
στην είσοδό τους για να αποφεύγουν κάθε 

‘κακό μάτι’.

Η Τουρκία βρίσκεται μόλις 2 μίλια μακριά από 
το νησί, οι κάτοικοι όμως είναι συμφιλιωμένοι 
απόλυτα μαζί τους και κάποιοι από αυτούς 
είναι πλέον φίλοι τους, άλλωστε δεν μπορούν 
και να ήθελαν να κάνουν αλλιώς αφού 
πολλές φορές τον χειμώνα μπορεί να κάνει 
και 2 εβδομάδες να δέσει ελληνικό πλοίο στο 
λιμάνι λόγω κακοκαιρίας. Ακόμη και τα ψώνια 
τους όπως μας είπαν τους συμφέρει να τα κά-
νουν από εκεί αφού τους στοιχίζει φθηνότερα 
από το να πάνε στη Ρόδο.

Παρ' όλα αυτά στο ύψωμα του νησιού, 
περιμετρικά, δεσπόζουν τεράστιες ελληνικές 
σημαίες που υποδηλώνουν ότι το έδαφος εί-
ναι ελληνικό όπως και οι στρατιώτες μας που 
πέρναγαν κάθε τόσο οπλισμένοι σαν αστακοί.

Τη Δευτέρα λοιπόν, μόλις έφτασε η αποστο-
λή, έγινε το ξεφόρτωμα των σκαφών και η 
προετοιμασία τους και όλα ήταν έτοιμα στις 
14.30 το μεσημέρι για να αρχίσουν οι αγώ-
νες. Όμως ο καιρός δεν είχε την ίδια διάθεση 
για να πραγματοποιηθεί ιστιοδρομία, αφού 
δεν φύσηξε ποτέ.

Όπως είναι ευνόητο δεν μπορούσαν να υπάρ-
χουν παράλληλα δύο στίβοι την ίδια στιγμή 
στη θάλασσα, έτσι το πλάνο ήταν να κάνουν 
αγώνες τα Laser 4.7 και τα Big Techno και 
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αργότερα να ‘έβγαιναν’ από το νερό αυτές οι 
δύο κατηγορίες και να ‘έμπαιναν’ τα Optimist.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε μία ιστιοδρομία 
για τα Laser 4.7 και τα Big Techno, ενώ για τα 
Optimist πραγματοποιήθηκαν δύο ιστιοδρο-
μίες αφού ο καιρός φρέσκαρε αργότερα το 
μεσημέρι.

Δυστυχώς αυτή η ένταση του καιρού που 
έφτασε μέχρι και τα 6-7 μποφόρ αργότερα 
το απόγευμα, έκανε αδύνατη τη συνέχεια 
των αγώνων αφού επιπλέον υπήρξε και ο 
αποκλεισμός των επιβατών στο πλοίο καθώς 
οι λάντζες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν 
το πλοίο διότι υπήρχε κίνδυνος ζημιάς.

 

Την επόμενη ημέρα Τετάρτη, μολονότι ήταν 
στο πρόγραμμα να πραγματοποιηθούν ιστιο-
δρομίες, δεν συνέβη τελικά καθώς ο χρόνος 
για να φορτωθούν τα σκάφη και τα φουσκωτά 
θα ήταν τουλάχιστον 4 ώρες και ο καπετάνιος 
του πλοίου ήθελε να αποπλεύσει στις 15.30, 
κάτι που πρακτικά έκανε ανέφικτο το σενάριο 
να πραγματοποιηθεί ιστιοδρομία.

Αυτό σήμαινε πως τελικά μόνο οι αθλητές 
και οι προπονητές βγήκαν το πρωί από το 
κρουαζιερόπλοιο με τις λάντζες, ίσα-ίσα 
για να φορτώσουν τα σκάφη, τα φουσκωτά 
και τον εξοπλισμό και μετά να επιστρέψουν 
γρήγορα στο κρουαζιερόπλοιο ώστε να φύγει 
για Λαύριο.

Τα αποτελέσματα ε ίνα ι  τα εξής: 

OPTIMIST Αγοριών

1. Κοβατζής Θωμάς – Ν.Ο.Γ.Κ

2. Μιχαλόπουλος Σίμος – Ι.Ο.Π

3. Στυλίδης Θεόφιλος – Ν.Ο.Ε

OPTIMIST Κοριτσιών

1. Παγώνη Μαρία – Ν.Α.Ο.Β.Β

2. Καλακωνα Μαρία Ελένη – Ν.Ο.Πάρου

3. Παπανικήτα Αμαλία – Ν.Ο.Κ.Β

LASER Aγοριών (Κάτω των 16 ετών)

1. Παπαδημητρίου Δημήτρης – Ν.Ο.Β

2. Μπαρουξής Δανιανός – Ο.Σ.Φ.Π

3. Γαβριάς Ευάγγελος – Ν.Ο.Κ.Β

LASER Κοριτσιών (Κάτω των 16 ετών)

1. Νικολάου Άννα – Ν.Ο.Κ.Β

2. Παπαδοπούλου Μυρτώ – Ι.Ο.Π

3. Μπράϊλα Βασιλική – Ν.Ο.Ε.Φ

LASER Aγοριών (Κάτω των 18 ετών)

1. Κατσίνης Αλέξανδρος – Ν.Ο.Κ.Β

2. Κυρπόγλου Παντελής – Ν.Ο.Β

3. Κουλικιούρδης Φίλιππος – Ν.Ο.Β
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LASER Κοριτσιών (Κάτω των 18 ετών)

1. Αθηναίου Στέλλα – Ν.Ο.Κ.Β

2. Παπανικήτα Αγγελική – Ν.Ο.Κ.Β

3. Σακελλαρίου Αντωνίου – Ν.Ο.Σ

TECHNO (Κάτω των 13 ετών)

1. Καρβουνιάρης Ιωάννης – Ι.Ο.ΠΟΡ

2. Μουζουλας Αντώνης – Ν.Ο.Β

3. Ζαγοριανός Δημήτρης – Ν.Α.Ο.Β.Β

TECHNO Αγοριών (Κάτω των 15 ετών)

1. Σιλίτζογλου Νικόλας – Ν.Α.Ο.Β.Β

2. Κόγιας Χάρης – Ν.Α.Ο.Β.Β

3. Τσορτανίδης Πέτρος – Ν.Ο.Α

TECHNO Κοριτσιών (Κάτω των 15 ετών)

1. Μουρίκη Αμαλία – Ν.Ο.Β

2. Λύτρα Ελάνη – Ν.Ο.Β

3. Ανδρώνη Μυρτώ – Ν.Ο.Β

TECHNO Αγοριών (Κάτω των 17 ετών)

1. Αστραπέλλος Κων/νος – Ν.Α.Ο.Β.Β

2. Μανιαδάκης Μάνος – Ν.Ο.Β

3. Αγγελετόπουλος Χάρης – Ν.Ο.Β

TECHNO Κοριτσιών (Κάτω των 17 ετών)

1. Διβαρη Κατερίνα – Ν.Α.Ο.Β.Β

2. Καραντίνου Αλίκη – Ν.Ο.Β

3. Κουργιτάκου Μιχαέλα – Ν.Ο.Β
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αγώνες τριγώνου Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 

Η ελληνική ιστιοπλοΐα είναι... σταθερή στα ραντεβού της με την 
ολυμπιακή ιστορία. Τις τελευταίες δεκαετίες, πανιά με τη γαλανόλευκη 
βρίσκονται σε όλες τις διοργανώσεις. Το ίδιο θα γίνει και στο Ρίο. 
Μετά τα 470 και τα RSX ανδρών, η χώρα μας θα έχει εκπροσώπους 
και στα RSX των γυναικών. Η Αγγελική Σκαρλάτου εξασφάλισε το 
εισιτήριο, ύστερα από τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
της κατηγορίας στο Ομάν. Στο μεταξύ, μεγάλες είναι οι πιθανότητες να 
αγωνιστεί και το ελληνικό πλήρωμα των Νάκρα (Μπεκατώρου – Τρι-
γκώνης) στη Βραζιλία και, μάλιστα, χωρίς τη διεκδίκηση πρόκρισης. Η 
Ωκεανία και η Αφρική δήλωσαν αδυναμία για να έχουν εκπροσώπους 
σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια, για να οριστικοποιηθεί αυτό πρέπει να 
κλείσουν οι συμμετοχές στα ηπειρωτικά πρωταθλήματα και, ύστερα, 
η ISAF θα αποφασίσει εάν θα δώσει τις θέσεις στην Ευρώπη.

Ολυμπιακά εισιτήρια θα διεκδικήσουν οι ιστιοπλόοι μας στα Φινν και τα 
Λέιζερ Ράντιαλ, μέσα από τα παγκόσμια πρωταθλήματα της Νέας Ζηλαν-
δίας και του Ομάν. Σε αυτές τις κλάσεις, εάν δεν καταφέρουν να προκρι-
θούν μέσα από τα παγκόσμια πρωταθλήματα, θα έχουν μία τελευταία 
ευκαιρία για να κατακτήσουν προκρίσεις, στους αγώνες του «κυπέλλου 

της Πριγκίπισσας Σοφίας» στη Μαγιόρκα, από τις 26 Μαρτίου έως τις 
2 Απριλίου. Από εκεί θα δοθούν δύο θέσεις για τα Λέιζερ Ράντιαλ και 
μία για τα Φινν ενώ θα υπάρξουν θέσεις και για τα Νάκρα. 

•  Mε τη συμμετοχή πέντε ελληνικών σκαφών διεξήχθη στην Πο-
λωνία το παγκόσμιο πρωτάθλημα Όπτιμιστ. Αγωνίστηκαν 275 
σκάφη από 58 χώρες. Διεξήχθησαν εννέα ιστιοδρομίες και, από 
ελληνικής πλευράς, την καλύτερη θέση έφερε ο Τ. Αθανασό-
πουλος, ο οποίος ήρθε 22ος. Ο Ορ. Ε. Σπανάκης πλασαρίστηκε 
στην 32η θέση, η Β. Μπαξεβάνη στην 57η, ο Α. Γκαρίπης στην 
64η και ο Γ. Παπαδάκος στην 66η.

Μακριά από τον καλό τους εαυτό βρέθηκαν οι 
ιστιοπλόοι μας που πήραν μέρος στα παγκό-
σμια πρωταθλήματα των 470 και των RSX. Στο 
Ομάν, ο Βύρων Κοκκαλάνης ήρθε 12ος και 
στη Χάιφα, οι Παναγιώτης Μάντης – Παύλος 
Καγιαλής ήταν 13οι και μία θέση πίσω τους 
βρέθηκαν οι Παναγιώτης Καμπουρίδης – 
Στάθης Παπαδόπουλος. 

«Πολλοί αθλητές που ήταν φαβορί δεν 
πήγαν καλά. Ο αέρας είχε πολλές αλλαγές 
και είχαμε μπουνάτσες. Εμένα με επηρέασε 
και ένας τραυματισμός στο πόδι. Από την 
άλλη πλευρά είναι καλό που κάναμε εκείνη 
την εποχή "κοιλιά" γιατί από δω και πέρα θα 
φορτσάρουμε», μας είπε ο Παύλος Καγια-
λής. Σε ότι αφορά τον ελληνικό «εμφύλιο» 
για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
οι Μάντης – Καγιαλής προηγούνται με 20 
βαθμούς και μένει μόνο το ευρωπαϊκό της 
επόμενης χρονιάς ως ο τελευταίος αγώνας 
της ελληνικής πρόκρισης. Η μεγάλη διαφορά, 

όμως, σε βαθμούς έχει γείρει τη ζυγαριά υπέρ 
των Μάντη – Καγιαλή. Στις γυναίκες, οι Μπόζη 
- Κλωναρίδου ήρθαν 24ες και οι Παγίδα – Σ. 
Παπαδοπούλου 28ες. Πρώτευσαν οι Λάρα 
Βαντλάου και Γιολάντα Όγκαρ από την Αυστρία. 

Το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησαν 
οι Μάθιου Μπάλτσερ και Γουίλ Ράιαν (Αυστρα-
λία) στη δεύτερη θέση του βάθρου βρέθηκαν 
οι Κροάτες, Σίμε Φαντέλα και Ιγκορ Μάρενιτς 
και στην τρίτη οι Ρώσοι Πάβελ Σοζίκιν και 
Ντένις Γκρίμπανοφ. 

Το παγκόσμιο των RSX στο Ομάν δεν πήγε έτσι 
όπως το ονειρευόταν ο Βύρων Κοκκαλάνης. 
«Περίμενα ένα καλύτερο αποτέλεσμα αλλά 
δε μου βγήκε», δήλωσε ο πρωταθλητής μας 
στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" και πρόσθεσε: «Δεν 
είχα κάνει την κατάλληλη προπόνηση γι’ 
αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είχε λίγο αέρα 
και πολλή ζέστη».

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Πιερ 
Λε Κο. Ο Γιώργος Φράγκος ήρθε 72ος και ο 
Δημήτρης Μεγαρίτης 81ος. Στις γυναίκες, η 
Αγγελική Σκαρλάτου πλασαρίστηκε στην 38η 
θέση αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Πρώ-
τευσε η Κινέζα, Τσεν Πεϊνά. 

Η αγωνιστική χρονιά για τον Βύρωνα Κοκ-
καλάνη έκλεισε στον τελικό του παγκοσμίου 
κυπέλλου της ISAF που διεξήχθη στο Αμπου 
Ντάμπι. Για ελάχιστους βαθμούς (5) έχασε το 
χάλκινο μετάλλιο. «Τις τρεις πρώτες ημέ-
ρες είχαμε δυνατούς ανέμους με πολλές 

αλλαγές. Δεν είχα ξανατρέξει με αυτές τις 
συνθήκες ενώ δε με βοήθησε και η κακή 
ψυχολογική διάθεση που είχα εξαιτίας των 
επιδόσεών μου στο παγκόσμιο. Η κούρσα 
των μεταλλίων δε μου βγήκε. Θα συνεχίσω 
την προετοιμασία τον Δεκέμβριο καθώς τη 
νέα χρονιά έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα», υπογράμμισε ο ιστιοπλόος. Νικητής ήταν 
ο Ισπανός Ι. Π. Λαφουέντε με 30 βαθμούς, 
2ος ο Βραζιλιάνος Ρ. Σάντος με 35β και 3ος ο 
Βρετανός Τ. Σκουάιρς με 44 βαθμούς.

•  Η ιστιοσανίδα έχει χαρίσει πολλές επιτυ-
χίες στην Ελλάδα και όπως φαίνεται εκτός 
από παρελθόν και παρόν θα έχει και μέλλον. 
Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των Τέκνο, 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κάλιαρι. 
Ο 15χρονος κατοικεί στην Άνδρο και είναι 
μέλος πολύτεκνης οικογένειας (10 παιδιά). 

Τρία τα 'εισιτήρια' για τους              
                       Ολυμπιακούς

Χωρίς παγκόσμιες διακρίσεις τα 470 και RSX
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Ανοδική είναι η πορεία του ελληνικού 
σκάφους στην κατηγορία Νάκρα με πλήρω-
μα τους Σοφία Μπεκατώρου και Κώστα 
Τριγκώνη. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 
Βαρκελώνης έφτασαν κοντά στην πρόκριση 
για την κούρσα μεταλλίων και στη διοργάνω-
ση του Λα Ροσέλ, στη Γαλλία, κατέκτησαν το 
πρώτο τους μετάλλιο. 

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το ελληνικό 

πλήρωμα πλασαρίστηκε στην 16η θέση, σε 
σύνολο 42 σκαφών. Πραγματοποιήθηκαν 
10 ιστιοδρομίες και η καλύτερη θέση των 
αθλητών μας ήταν η 3η στην 7η κούρσα. 
Πρώτευσαν οι Βρετανοί Μπ. Σέξτον-Ν.
Γκρόουβς. «Ήταν μία όμορφη διοργάνωση. 
Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, υπήρχαν 
κάποια προβλήματα και δεν μπορέσαμε να 
πάμε για προετοιμασία. Κάναμε προπόνηση 
στην Αθήνα. Στο ευρωπαϊκό δεν μπήκαμε 
στην κούρσα μεταλλίων, ουσιαστικά, για 
έναν πόντο. Έχει υπάρξει πρόοδος και 
είμαστε σε ανοδική πορεία. Λύσαμε αρκετά 
προβλήματα τεχνικής φύσης και προσπα-
θούμε να λύσουμε και τα υπόλοιπα. Η 16η 
θέση δεν μας απασχολεί. Στεκόμαστε στο 
γεγονός της βελτίωσης, κάτι που φάνηκε 
και στον επόμενό μας αγώνα», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Κώστας Τριγκώνης. 

Η επόμενη διοργάνωση για το ελληνικό 
δίδυμο ήταν στο Λα Ροσέλ της Γαλλίας, όπου 
πλασαρίστηκε στην 3η θέση. Διεξήχθησαν 11 
ιστιοδρομίες και οι αθλητές μας τερμάτισαν 
2,7,5,2,5,4,4,2,5,2,4. Την πρώτη θέση κατέ-
λαβαν οι Γάλλοι, Μπ. Μπεσόν - Μ. Ριού με 18 
βαθμούς και ακολούθησαν οι συμπατριώτες 
τους Μ. Βαιρό - Μ. Οντινέτ με 34 βαθμούς σε 
σύνολο εννέα σκαφών. Το ελληνικό σκάφος 
συγκέντρωσε 39 βαθμούς. «Στο Λα Ροσέλ, 
οι επιδόσεις μας ήταν σταθερές και πήραμε 
το πρώτο μας μετάλλιο. Σε ότι αφορά τις 
συνθήκες, σε αντίθεση με τη Βαρκελώνη 
που είχε πολύ κύμα, η θάλασσα ήταν πιο 
ήρεμη. Έγινε ένας ωραίος αγώνας», υπο-
γράμμισε ο Κώστας Τριγκώνης. 

Στα Λέιζερ Ράντιαλ, η Μαρία Βλάχου έτρεξε 
μόνο τις πέντε πρώτες κούρσες από τις δέκα 
που, συνολικά, έγιναν και τερμάτισε 37η. 

Στην κορυφή του κόσμου βρίσκονται τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά Τορνέι-
ντο. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο στη Γαλλία, 
οι ιστιοπλόοι μας, απλά, επιβεβαίωσαν ότι είναι οι κυρίαρχοι σε αυτή την 
κλάση. Οι Ιορδάνης Πασχαλίδης – Κώστας Τριγκώνης κατέκτησαν, για πέ-
μπτη συνεχόμενη χρονιά, το χρυσό μετάλλιο ενώ στην τρίτη θέση του βάθρου 
βρέθηκαν οι Νίκος Μαύρος – Αλέξης Ταγαρόπουλος. 

Στη διοργάνωση πήραν μέρος 30 σκάφη και πραγματοποιήθηκαν 10 ιστι-
οδρομίες. Οι Ελληνες πρωταθλητές κόσμου έφεραν εννέα πρωτιές και μία 
τέταρτη θέση. «Ο αγώνας ήταν δύσκολος και είμαστε ικανοποιημένοι που 
για ακόμα μια χρονιά πλασαριστήκαμε στην πρώτη θέση. Με τον Κώστα 
είμαστε συνέχεια στη θάλασσα, η ιστιοπλοΐα είναι η ζωή μας και έχουμε 
ως μοναδικό στόχο να διατηρηθούμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο, όσο 
γίνεται περισσότερο», δήλωσε ο Ιορδάνης Πασχαλίδης. 

Το «χρυσό δίδυμο» των Τορνέιντο έχει φέρει πρωτιές και το 2001, το 2012, το 2013, και το 2014. Καλές ήταν και οι εμφανίσεις των Μαύρου – Τα-
γαρόπουλου. Έφεραν τέσσερις δεύτερες θέσεις, πέντε τρίτες και μία 8η. Ανάμεσα στα δύο ελληνικά πληρώματα πλασαρίστηκαν οι Γερμανοί, Ρ. και 
Ν. Γκάμπλερ. Στη διοργάνωση, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επικράτησε η μπουνάτσα ενώ ο αέρας ήταν ελάχιστος. 

Με οκτώ μετάλλια επέστρεψαν από τη Σερβία και τους 48ους Βαλκανικούς Αγώνες οι Ελληνες ιστιοπλόοι. Στη διοργάνωση διεξήχθησαν 
ελάχιστες ιστιοδρομίες διότι δεν υπήρχε αέρας. Αγωνίστηκαν αθλητές και αθλήτριες από Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Ελ-
λάδα και Τουρκία. Τα αποτελέσματα: Λέιζερ Ράντιαλ (3 κούρσες): Χρυσό μετάλλιο: Β. Καραχάλιου. Ασημένιο: Α. Φακίδη, 8η Σ. Θεοχάρη 
και 9η Χ. Μακκάρ. Λέιζερ Στάνταρντ (4 κούρσες): Χάλκινο μετάλλιο: Χ. Μαυρογεώργης, 6ος Μαστραντωνάκης. Λέιζερ 4,7 (3 κούρσες): 
Χρυσό μετάλλιο: Ορ. Παπαδόπουλος. Η Α. Προβελεγγίου ήρθε πρώτη στα κορίτσια και 4η στη γενική, 6ος Α. Παναγιωτίδης, 8η Ν. 
Ταμβακίδου (3η στα κορίτσια), 12η Σ. Ζαράνη, 16ος Ι. Πόππης, 21η Κ. Παλαιού και 22ος ο Δ. Κέκρουλας. Όπτιμστ (5 κούρσες): Ο Χ. 
Μουζάκης ήρθε πρώτος στη γενική και η Α. Σπανάκη στα κορίτσια (4η στη γενική). Οι θέσεις των άλλων λιλιπούτειων ιστιοπλόων μας: 
Ν. Γκιώνης 6ος, Κ. Αναδιώτης 11ος, Φ. Ζήσης 12ος, Δ. Παρασκευόπουλος 17ος, Π. Μανδηλάρης 19ος, Β. Λίβας 22ος, Π. Γιαννα-
κίδης 23ος, Π. Μαλατέστα 25η, Σ. Τσαπάρα 26η, Ι. Αρβανίτη 28η, Μ. Παππά 30η, Ν. Καραγιαννίδης 32ος, Μ. Σαμωνάς 34ος, Α. 
Σχοινάς 36ος, Κ. Κριτσιανή 37η, Π. Μαργωμένος 38ος, Σ. Παπανικήτας 42ος, Μ Τσαμοπούλου 46η, Β. Αντωνοπούλου 48η, Η. 
Τσαπάρας 50ος, Ι. Σιώκος 52ος και Σ. Πίσπας 60ος.

Σε διεθνή ρεγκάτα, στην Αίγυπτο, μετείχαν οι ιστιοπλόοι του Ν.Ο Αλεξανδρούπολης. Έτρεξαν στα Λέιζερ 4,7 και, ύστερα από δώδεκα ιστιο-
δρομίες, κατάφεραν να κατακτήσουν τις δύο πρώτες θέσεις. Ο Ευάγγελος Δολιανίτης ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου και ο Γιώρ-
γος Χατζηκωνσταντίνου στη δεύτερη. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο Ελ Αλαμέιν. Οι εκπρόσωποι του ΝΟΑ είχαν συναντήσεις με ιστιοπλοϊκές 
αποστολές άλλων χωρών, όπως Κίνας, Μαρόκου, Αιγύπτου κλπ., και τους πρότειναν να αγωνιστούν στη ρεγκάτα του Ομίλου, η οποία θα 
διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου 2016. 

Το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στα Νάκρα

Τορνέιντο από...χρυσάφι

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 
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Δεκαέξι μετάλλια εκ των οποίων 2 χρυσά, 10 αση-
μένια και 4 χάλκινα ήταν η πλούσια συγκομιδή της 
Εθνικής ομάδας κωπηλασίας στους Βαλκανικούς 
αγώνες για αθλητές των κατηγοριών Εφήβων-Νεανί-
δων και Παίδων-Κορασίδων που πραγματοποιήθηκαν 
στις 12-13 Σεπτεμβρίου στο Ιάσιο της Ρουμανίας.

Την πρώτη μέρα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν Δ.Τσα-
μοπούλου-Α.Κυρίδου-Θ.Εμμανουηλίδου-Κ.Ζέρβα που πήραν 
την πρώτη θέση.

Τα  τ έ σ σ ε ρ α  α σ η μ έ ν ι α  μ ε τ ά λ λ ι α  κ α τ έ κ τ η σ α ν  ο ι :

Τετράκωπος άνευ, Εφήβων: Γ.Παπασακελλαρίου-Ι.Καλανδαρί-
δης-Ν.Βλάχος-Α.Γραμμενιάτης

Σκιφ Κορασίδων με την Α. Ντούσκου 

Διπλό σκιφ κορασίδων: Α.Βόντζου-Ε.Δεμέλη

Οκτάκωπος Παίδων: Α.Παπακωνσταντίνου-Ν.Μπίστινας-Α.Ντό-
της-Π.Σωτηρακόπουλος-Ε.Δημάκος-Α.Κλεφτάκης-Π.Λαμπαδάριος-
Χ.Στεργιακας-Κ.Μουλας

Τα  τ ρ ί α  χ ά λ κ ι ν α  ο ι :

Σκιφ Παίδων με τον Ευάγγελο Μπερη

Διπλό σκιφ Παίδων: Βασίλης Κοκκούτης-Παναγιώτης Ψαρρός

Σκιφ Εφήβων με τον Π. Χατζηστρατή

Επίσης η δίκωπος άνευ, των εφήβων με τους Σ.Δημουλη-Κ.Αρμε-
νιάκο πήρε την 4η θέση ενώ το διπλό σκιφ των εφήβων με τους 
Ν.Νικολαϊδη-Δ.Σακά ήταν 5ο .

 

Τη δεύτερη μέρα το χ ρ υ σ ό  κατέκτησε το διπλό σκιφ των νεανί-
δων με τις Α.Κυρίδου-Δ.Τσαμοπούλου.

Ε ξ ι  α σ η μ έ ν ι α  έ φ ε ρ α ν  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  ο ι :

Τετράκωπος Παίδων: (Α.Παπακωνσταντίνου- Ν.Μπίστινας-Α.
Ντότης-Π.Σωτηρακόπουλος)

Τετραπλό σκιφ Κορασίδων: (Α.Βόντζου-Ε.Δεμέλη-Α.Ντούσκου-Ε.
Βαρελοπούλου)

Δίκωπος άνευ, Νεανίδων: (Ε.Μπουρμπου-Χ.Μπουρμπου)

Σκιφ Νεανίδων (Θ.Εμμανουηλίδου)

Τετραπλό σκιφ Παίδων: (Β.Κουκούτης-Π.Ψαρρός-Ε.Μπερης-Χ.
Ντινενης)

Οκτάκωπος Εφήβων (Γ.Παπασακελλαρίου-Ι.Καλανδαρίδης.Ν.Βλά-
χος-Α.Γραμμενιάτης-Σ.Δημουλης-Κ.Αρμενιακος-Α.Γιαννατζης-Ν.
Κουτσομπίνας-Κ.Μουλας)

Ενα χ ά λ κ ι ν ο  μ ε τ ά λ λ ι ο  κατέκτησε η δίκωπος άνευ, Παίδων 
(Ε.Δημάκος-Α.Κλεφτάκης)

Ενώ την 4η θέση κατέκτησε το τετραπλό σκιφ εφήβων (Ν.Νικο-
λαϊδης-Δ.Σακάς-Π.Χατζηστρατής-Ν.Δεμέλης).

Βαλκανικοί αγώνες
Σπουδαία συγκομιδή στη Ρουμανία

κωπηλασία
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Με πλήρη προαθλητικό – καρδιολογικό 
έλεγχο στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital 
Center ξεκίνησε, ουσιαστικά, η προετοιμα-
σία της Εθνική Ομάδας Κωπηλασίας για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Δεκαεπτά αθλητές της Εθνικής Ομάδας (9 
άνδρες και 8 γυναίκες), οι περισσότεροι 
από τους οποίους έχουν ήδη προκριθεί για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υποβλήθηκαν 
σε γενικό καρδιολογικό έλεγχο και κρίθη-
καν πανέτοιμοι για να αυξήσουν την ένταση 
της προπόνησης και να μην έχουν προ-
βλήματα σε πολύμηνους προπονητικούς 
ρυθμούς επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων.

«Εγινε με επιτυχία ο απαραίτητος ια-
τρικός έλεγχος από τη Β’ καρδιολογική 
κλινική του ΕΝΗC, με σκοπό οι αθλητές 
της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας να 
προετοιμαστούν με ασφάλεια για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν 
στο Ρίο το καλοκαίρι του 2016…», τόνισε 
ο ιατρός της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας, 
κ. Γιάννης Χριστογιάννης.

«Πρόκειται για μια σημαντική συνει-
σφορά του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital 
Center στη μεγάλη προσπάθεια της Εθνι-
κής Ομάδας Κωπηλασίας», επισήμανε ο 

διευθυντής του Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος 
του ΕΝHC κ. Ηλίας Τσούγκος, ο οποίος 
είχε τον γενικό συντονισμό των κλινικών 
– διαγνωστικών εξετάσεων, ενώ πρόσθε-
σε: «Ξεκινήσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα 
καρδιολογικών εξετάσεων διαρκείας που 

θα έχει ως προορισμό τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, καθώς το ΕΝHC εγγυάται πλήρη 
και σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για 
κάθε αθλητή και πολύ περισσότερο για 
τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητι-
σμό σε παγκόσμιο επίπεδο».

Με τη συμμετοχή 18 σωματείων εκ των 
οποίων τα 17 είχαν δικαίωμα ψήφου πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η 
Τακτική Γενική Συνέλευση της Κωπηλα-
τικής Ομοσπονδίας στα γραφεία της στο 

Μικρολίμανο του Πειραιά.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων μελών της 
ΕΚΟΦΝΣ ενέκριναν ομόφωνα τον προ-
ϋπολογισμό που θα καταθέσει η Ομο-
σπονδία για το 2016 ύψους 1.478.000 

ευρώ όπως επίσης και την επικύρωση των 
πρακτικών της ΓΣ της 7ης Μαρτίου 2015.

Από σύσσωμο το Σώμα της Συνέλευσης 
εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός 
για το γενικό ύψος της τακτικής επιχο-

ρήγησης που 
θα εγκρίνει η 
Πολιτεία για τη 
νέα χρονιά με 
δεδομένο ότι 
ήδη τα οικονο-
μικά περιθώρια 
για τις ανάγκες 
των Εθνικών 
ομάδων είναι 
ιδιαίτερα στενά 
και το 2016 είναι 
μια Ολυμπιακή 
χρονιά.

Σημαντική προσφορά στην Εθνική ομάδα από το "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"

Ομόφωνα ο προϋπολογισμός του 2016
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κωπηλασία

Πολυνίκης ο ΝΟ Μυτιλήνης στους  
14ους Αιγαιοπελεγίτικους Αγώνες

Με μεγάλη οργανωτική και αγω-
νιστική επιτυχία πραγματοποιή-
θηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου οι 
14οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες 
Κωπηλασίας στα Θέρμα του 
Κόλπου Γέρας με συνδιοργανωτές 
τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου 
Λέσβου και του τοπικού ΝΟΜ.

Στους αγώνες συμμετείχαν ο Ναυτικός 
Όμιλος Λήμνου, ο Ναυτικός Όμιλος Ρόδου, 
ο Ν.Α.Π.Σ.Π.Μ. "ΑΙΟΛΟΣ" και ο διοργα-
νωτής Ναυτικός Όμιλος Μυτιλήνης με 65 
αθλητές και αθλήτριες που αναδείχθηκε 
και πολυνίκης όμιλος. Κατά τη διάρκεια των 
αγώνων βραβεύτηκε από τους διοργα-
νωτές ο Ολυμπιονίκης και μέλος του ΔΣ 
της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλης 
Πολύμερος.  Οι τρεις πρώτοι νικητές των 
αγωνισμάτων έχουν ως εξής:

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
1η θέση: Σουλγέρη Α. και Λαντούρη Ε.  
 από ΝΟΝΛ 
2η θέση: Δαμαλά Γ. και Κουνέλλη Α. από  
 Αίολο 
3η θέση: Σταμάτη Β. και Βογιατζή Μ. από 
 Αίολο

ΣΚΙΦ ΠΑΙΔΩΝ 
1η θέση: Μαγδανής Γ. ΝΟΛ 
2η θέση: Γιαμής Ι. ΝΟΜ 
3η θέση: Χαχαλιός Μ. ΝΟΜ

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1η θέση: Δημητράκα Α. και Ζαραδούκα  
 Δ. ΝΟΜ 
2η θέση: Σιταρά Β. και Κρητικού Μ. ΝΟΜ

ΣΚΙΦ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
1η θέση: Μάτα Θ. ΝΟΜ 
2η θέση: Σκιαθίτη Ε. ΝΟΡ

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΑΝΔΡΩΝ 
1η θέση: Ζαχάρωφ Γ. και Πραβλής Π.  
 ΝΟΛ 
2η θέση: Μαζιώτης Ν. και Δεμερτζής Α.  
 ΝΟΜ 
3η θέση: Ψάνης Χ. και Παναγόπουλος Χ.  
 ΝΟΜ

ΣΚΙΦ ΠΑΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003 
1η θέση: Τριανταφύλλου Ε. Αίολος 
2η θέση: Πινάκης Π. Αίολος 
3η θέση: Ξυνέλλης Ι. ΝΟΜ

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΣΕΙΡΑ 
1η θέση: Κοντός Γ. και Παγώνης Α. ΝΟΜ 
2η θέση: Ανδρόνικος Α. και Σαμαράς Ν.  
 ΝΟΜ 
3η θέση: Λεϊλετζόγλου Φ. και Τεβρετζί- 
 δης Α. ΝΟΛ

ΣΚΙΦ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1η θέση: Ζαραδούκα Δ. ΝΟΜ 
2η θέση: Δημητράκα Α. ΝΟΜ 
3η θέση: Σιταρά Β. ΝΟΜ

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΕΦΗΒΩΝ 
1η θέση: Μαγδανής Γ. και Πλαγίσος Σ.  
 ΝΟΛ 
2η θέση: Μαζιώτης Ν. και Σιταράς Σ.  
 ΝΟΜ 
3η θέση: Σαμαράς Ν. και Κοντός Γ. ΝΟΜ

ΣΚΙΦ ΠΑΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2001 
2002 
1η θέση: Γιαννόγλου Θ. ΝΟΜ 
2η θέση: Βόγιο Ρίστο ΝΟΛ 
3η θέση: Πανχερής Ι. ΝΟΛ

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΠΑΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
2001 2002 2003 
1η θέση: Φωτίου Κ. και Παπαντωνάκης  
 Ε. ΝΟΡ 
2η θέση: Κοντός Μ. και Σαμαράς Α. ΝΟΜ

ΣΚΙΦ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2001 
2002 2003 
1η θέση: Καλίτσα Χ. ΝΟΜ 
2η θέση: Δικιδίκη Κ. Αίολος 
3η θέση: Πινάκη Σ. Αίολος

ΣΚΙΦ ΕΦΗΒΩΝ Α’ ΣΕΙΡΑ 
1η θέση: Σιταράς Σ. ΝΟΜ 
2η θέση: Παγώνης Α. ΝΟΜ 
3η θέση: Πινάκης Σ. Αίολος

ΣΚΙΦ ΕΦΗΒΩΝ Β’ ΣΕΙΡΑ 
1η θέση: Μαζιώτης Ν. ΝΟΜ 
2η θέση: Καλτσάς Θ. ΝΟΜ 
3η θέση: Κωνσταντάρας Β. ΝΟΛ

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
1η θέση: Δημητράκα Α. ΝΟΜ 
2η θέση: Μάτα Θ. ΝΟΜ

ΣΚΙΦ ΑΝΔΡΩΝ 
1η θέση: Δεμερτζής Α. ΝΟΜ 
2η θέση: Μαζιώτης Ν. ΝΟΜ

ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ ΠΑΙΔΩΝ Β’ ΣΕΙΡΑ 
1η θέση: Κωσταντάρας Β. και Πλαγίσος  
 Σ. ΝΟΛ 
2η θέση: Γιακμής Ι. και Καλίτσας Θ. ΝΟΜ 
3η θέση: Χαχαλιός Μ. και Βούτσης Θ.  
 ΝΟΜ

ΣΚΙΦ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
1η θέση: Δημητράκα Α. ΝΟΜ 
2η θέση: Ζαραδούκα Δ. ΒΟΜ 
3η θέση: Πινάκη Κ. Αίολος
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Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία

Mecca
Ακτή Κουµουνδούρου 60, Πειραιάς

Magic Marine 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς

Team 1
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

Perga
Αλ. 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

Marina stores
Γούναρη 3  Πειραιάς 

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ
Ακτή Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς

VMG
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

H
O

T
 

S
P

O
T

S

Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

Τ. 2104123357, 2104113201

F. 2104227038 • www.horc.gr

Εκδότης  

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

 

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Πάνος Δημητρακόπουλος, Μάνος Ν. Ρούδας, 

Νίκος Γκομώλης, Απόστολος Γεωργόπουλος, 

Μάνος Βερνίκος, ΑΣΙΑΘ Ρόδου, 

Κώστας Τριγκώνης, ΝΟΓΚ,  

Κων/ος Χανιώτης, Σπυριδούλα Σπανέα

Φωτογραφίες

Μάνος Βερνίκος, 

ΑΣΙΑΘ Ρόδου, 

Νίκος Αλευρομύτης,  

Rolex / Kurt Arrigo,  

Κων/ος Χανιώτης, 

αρχείο "paralos - events & design", 

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

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

CTP - Εκτύπωση

ARIAGRAF & ΣΙΑ ΟΕ

Γραφικές Τέχνες

Νέα Ζωή - Ασπρόπυργος

T: 210-5593720

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

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

w w w . h o r c . g r

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση στο www.istioploikoskosmos.gr

Νο121 ψηφιακή έκδοση

RSX WORLD CHAMPIONSHIP
Πρόκριση Αγγ. Σκαρλάτου

FINN GOLD CUP
Πρόκριση Ι. Μιτάκη για Ρίο

Χρυσό στο Παγκόσμιο Tornado
Ι. Πασχαλίδης – Κ. Τριγκώνης

φωτογραφία: Πάνος Δημητρακόπουλος  
 (paralos - events & design)  

"Από το 1st Sailing Training Cup 2015:  
Σκάφος Ποσειδών, το πλήρωμα Ιωάννα – Ελίζα Χριστίδου."
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quatix™ - μέλος του πληρώματος

ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΧΡΟΝΟΜΈΤΡΗΣΗ
ΚΑΊ ΈΊΚΟΝΊΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΦΈΤΗΡΊΑΣ

TACK ASSIST ΓΊΑ 
ΒΈΛΤΊΣΤΗ ΓΩΝΊΑ ΠΛΈΎΣΗΣ ΑΔΊΑΒΡΟΧΟ ΜΈΧΡΊ 50Μ.

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

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.garmin.gr

quatix™
*Απαιτείται προαιρετικό αισθητήριο GNT™10

ΠΡΟΒΛΈΨΗ ΚΑΊΡΊΚΩΝ 
ΜΈΤΑΒΟΛΩΝ ΜΈ 
ΈΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΒΑΡΟΜΈΤΡΟ

ΧΡΗΣΗ ΑΎΤΟΜΑΤΟΎ 
ΠΊΛΟΤΟΎ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

BLUECHART MOBILE APP. ΓΊΑ 
ΧΡΗΣΗ 
ΜΈ IPHONE ΚΑΊ IPAD

50M

Τηλ.: +30 210 9840141

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

www.garmin.gr


