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editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«Αλλά πέραν τούτου η επιβολή τέλους σε όλα τα σκάφη αναψυχής εντός των 
ελληνικών χωρικών υδάτων θα προκαλέσει και άλλες παρενέργειες που θα 

καταλήξουν εις βάρος της ελληνικής οικονομίας...»
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Ως να μην έφθαναν όλα όσα συμβαίνουν λόγω της οικονομι-
κής κρίσης στην κοινωνία, στοv χώρο του αθλητισμού αλλά 
και ιδιαίτερα στον χώρο του ναυταθλητισμού, έρχεται και το 
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο σχέδιο 
νόμου "Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Ανα-
γνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και άλλες διατάξεις" με το άρθρο 52 "Τέλος πλοίων 
αναψυχής και Ημερόπλοιων" και καθιερώνει τέλος υπέρ 
του δημοσίου που βαρύνει: 
Α) Τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά 
Β) Τα επαγγελματικά τακτικά ημερόπλοια και  
Γ) Τα ναυταθλητικά σκάφη

Ο ΠΟΙΑΘ κατά τη διάρκεια της ολιγοημέρου διαβούλευσης 
ανήρτησε την άποψή του ότι το τέλος αυτό θα είναι ένα ακόμη 
σοβαρό πλήγμα για τα ναυταθλητικά σκάφη τα οποία καθημε-
ρινώς λιγοστεύουν λόγω οικονομικής στενότητος με αποτέ-
λεσμα να κινδυνεύει να απομειωθεί πλήρως το άθλημα της 
ιστιοπλοΐας αλλά και κατ’ επέκταση ο θαλάσσιος τουρισμός. 

Παράλληλα, με πολλά άλλα ναυταθλητικά σωματεία απέστει-
λε ανοικτή επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό, με επίκληση 
του επιχειρήματος ότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό, 
επομένως η πολιτεία πρέπει να αποφεύγει να το επιβαρύνει 
με φόρους ή τέλη.

Αλλά πέραν τούτου η επιβολή τέλους σε όλα τα σκάφη ανα-
ψυχής εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων θα προκαλέσει 

και άλλες παρενέργειες που θα καταλήξουν εις βάρος της 
ελληνικής οικονομίας.

Σε πολλά σκάφη θα δημιουργηθεί ένα πρόσθετο κίνητρο 
να μετασταθμεύσουν στη γειτονική χώρα και να ευρίσκο-
νται στα ελληνικά ύδατα για τον ελάχιστο απαραίτητο χρόνο 
με απώλεια εσόδων στις μαρίνες στα συνεργεία συντήρησης 
κλπ από τα οποία το κράτος αντλεί σημαντικά έσοδα.

Επί πλέον η επιβολή του τέλους και σε όλα τα εισερχό-
μενα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων για θαλάσσιο 
τουρισμό, θα δημιουργήσει πρόσθετα διαδικαστικά προ-
βλήματα κατά την είσοδό τους (τρόπος πληρωμής κλπ) που 
ενδεχομένως θα αποτελέσουν αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του εισαγόμενου θαλασσίου τουρισμού.

Να σημειωθεί ότι είναι η τέταρτη προσπάθεια για την επι-
βολή τέλους.

Τις τρεις προηγούμενες φορές το σχέδιο εγκαταλείφτηκε 
(κυβ. Παπανδρέου, Σημίτη, Σαμαρά) λόγω δυσλειτουργικότη-
τας στην εφαρμογή του και της ανασταλτικού επίδρασης στην 
ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού. 

Ελπίζουμε η πολιτεία να αντιληφθεί τα προβλήματα και να 
το ανακαλέσει εξ’ ολοκλήρου, άλλιως ευχόμεθα να γίνει 
αποδεκτό το διάβημά μας και να εξαιρέσει τουλάχιστον τα 
ναυταθλητικά σκάφη.
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Από το 1992 άρχισαν να ισχύουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορι-
σμό της υπεραλίευσης. Μία από τις λύσεις ήταν η απόσυρση των καϊκιών από την αλιεία 
και η αποζημίωση των ψαράδων. Οι επιλογές των κυβερνήσεων ήταν δύο, η καταστροφή 
των καϊκιών ή η μη χρησιμοποίησή τους για αλιεία, δηλ. η αλλαγή χρήσης τους. Οι ελ-
ληνικές κυβερνήσεις επέλεξαν την πρώτη και οι μπουλντόζες έπιασαν δουλειά! Πάνω 
από 12.000 σκαριά, όλα φτιαγμένα με μαστοριά και με μεράκι, πήραν το δρόμο της 
καταστροφής. Λίγοι πόνεσαν για την παράδοση που χάθηκε, οι περισσότεροι χάρηκαν για τα 
λεφτά που πήραν και οι κυβερνώντες καμάρωναν για μια ακόμα λαθεμένη απόφασή τους! 

Η συμφωνία της Ελλάδας σ αυτή την καταστροφή ήταν ατυχής και κοντά στα όρια εθνικής 
προδοσίας, απέναντι στην παράδοση και τον πολιτισμό μας. Το καΐκι δεν είναι ένα πλεού-
μενο που σχεδιάστηκε σε κάποιο εργαστήρι, δεν «ήρθε» στις θάλασσές μας, γεννήθηκε 
σ αυτές, είναι γνήσιο παιδί τους. Ο καραβομαραγκός δεν πήγε σε σχολείο για να μάθει να 
σχεδιάζει καΐκια, πήρε τη σκυτάλη της γνώσης από τους προγόνους του, από κείνους που 
βοήθησαν να χτιστεί η Μεγάλη Ελλάδα, να ταξιδεύουν πολιτισμοί στη Μεσόγειο και παρα-
πέρα, να σώσουν τα «ξύλινα τείχη» τον τότε πολιτισμένο κόσμα και να μείνουν στην ιστορία 
σαν λαμπρά κατορθώματα. Στην Ελλάδα, την Πολυνησία του Αιγαίου, το καΐκι έφερνε κοντά 
τους ανθρώπους, τα προϊόντα και τους πολιτισμούς τους. Η καταστροφή των καϊκιών, δεν 
αποτελεί μόνο βεβήλωση της θαλασσινής ιστορίας μας, είναι και αντίθετη στα σημερι-
νά συμφέροντά μας. Τα καΐκια έπρεπε να μετακομίσουν από το ψάρεμα στον τουρισμό, 
εκεί υπάρχει θέση και ενδιαφέρον γι αυτά. Ακούω τουρίστες να μιλούν για τα καΐκια 
και απορούν για την εξαφάνισή τους που κάνει λειψό το τρίπτυχο Αιγαίο-νησί-καΐκι. 
Δεν ξέρω αν η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, γιατί μαζί με τα καΐκια χάθηκαν και οι μαστόροι 
τους. Χάθηκε ένα από τα σπουδαία κομμάτια της ιστορίας μας, που είναι καλό και χρήσιμο 
να συνεχίσουμε να το ζούμε. Δυστυχώς αγαπητοί φίλοι, αργούμε ακόμα να συνειδητοποιή-
σουμε, ότι ζούμε μία από τις σοβαρότερες παρακμές της πολιτιστικής μας ιστορίας, γιατί τη 
φροντίδα της την έχουμε αναθέσει σε λάθος ανθρώπους.

Στο τεύχος 122, διάβασα την άποψη του κ. Κωνσταντίνου Τριγκώνη «Είναι η απλότητα η 
λύση;». Τον κ. Τριγκώνη, τον γνωρίζω μόνο για τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες και τα άρθρα 
του στον Ιστιοπλοϊκό Κόσμο και μου έχει σχηματιστεί η εντύπωση, ότι μεγάλο μέρος της 
ζωής του το αφιέρωσε στον αγώνα του ωραίου, του μεγάλου και τ αληθινού! Στο άρθρο του 
τα λέει όλα, κι αν μπορούσα να το ζωγραφίσω, θα έφτιαχνα τα μάτια ενός παιδιού να μας 
κοιτάζουν με απορία και δίπλα θα έγραφα τη λέξη ΓΙΑΤΙ; Η άποψη ότι είμαστε ένας έξυπνος 
και προνομιούχος λαός, μπορεί να προέρχεται από δύο θεωρήσεις, εκείνη της μελέτης της 
ιστορίας μας και της προσέγγισης «του μη φθαρμένου Έλληνα», και της άλλης, της εγωιστι-
κής προβολής του εαυτού μας. Θα σταθώ στην πρώτη, χωρίς μεγάλη ιστορική αναδρομή. 

Μετά τον τελευταίο πόλεμο, ενώ είμαστε μεταξύ των προνομιούχων νικητών, χάρις στις 
θυσίες και την αυταπάρνηση του λαού, αποκτήσαμε ελάχιστα από τα λάφυρα που δίκαια μας 
ανήκαν, διότι οι τότε πολιτικοί μας, ανεπιτυχώς διαπραγματεύτηκαν και εγκληματικά αδιαφό-
ρησαν. Το ελληνικό κράτος αλώθηκε από τα μετεμφυλιακά κατάλοιπα, δηλ. τους ανόητους 
κομμουνιστές και τους ξενόδουλους δοσίλογους. Συνέβη ότι ακριβώς και με την πρόσφατη 
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου οι ευρισκόμενοι κοντύτερα στα αγαθά του κράτους, 
δηλ. του λαού, τα έκαναν δικά τους! Σήμερα η Ελλάδα οδηγείται από μια τάξη ανθρώπων-
συνεχιστών των μετεμφυλιακών καρκινωμάτων, εκείνη των πολιτικών, οι οποίοι φορούν 
το προσωπείο της δημοκρατίας και θεωρούν τα λάθη τους δικαιολογημένα και ατιμώρητα! 
Θλίβομαι κάθε φορά που σκέφτομαι πως κατάντησαν αυτούς τους ωραίους ανθρώπους 
που ζουν σ αυτό τον ευλογημένο τόπο, αυτούς που βλέπουν τον «ξένο» σαν αδερφό και 
τον κερνάν με χαρά τον καφέ και το ούζο πάνω στο τρίποδο τραπέζι, αυτούς, που, παρά 
την απελπιστική θέση που σήμερα βρίσκονται, ταΐζουν αυθόρμητα από το υστέρημά τους 
50.000 δίκαιους και άδικους πρόσφυγες! 

Αγαπητοί συν-Έλληνες δεν είναι τυχαίο το ότι οι άνθρωποι απ αυτό τον λαό μεγαλουργούν 
όπου κι αν βρεθούν εκτός Ελλάδας. Δεν φταίει η Ελλάδα για το κατάντημα μας, φταίνε αυτοί 
που την κυβερνάνε κι εμείς που τους ανεχόμαστε! Φταίμε εμείς που τους επιτρέπουμε να 
μας ντροπιάζουν και να αισθανόμαστε άσχημα, όπως ο Κωνσταντίνος Τριγκώνης. Φοβάμαι, 
ότι πολύ σύντομα, θα θυμόμαστε τη σημερινή Ελλάδα με νοσταλγία και θλίψη, γιατί 
οι διαχειριστές της εξουσίας, με την ανικανότητα και τα λάθη τους, θα τη μικρύνουν 
κι άλλο. Κάποτε πρέπει αυτός ο λαός να αντιδράσει απέναντι σ εκείνους που, από 
εντολοδόχοι, έγιναν δυνάστες του!

απόψεις

Η θάλασσα  
είναι φτωχότερη 

χωρίς καΐκια

Το κακό  
το ριζικό μας

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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Ανέβηκε το δίχτυ στην ανέμη. 

Ασήμι ζωντανό, λαχταριστό.

Τι σ’ έπιασε γερο-ψαρά και τρέμει, 

στα χείλη το τσιμπούκι σου σβηστό;

Ετούτο το στερνό του το ταξίδι, 

το ήξερες πώς σύντομα θαρθεί.

Δικό σου το χαρτί και το μολύβι, 

δική σου η πλατειά υπογραφή.

Θυμάσαι σκαρωμένο στο καρνάγιο 

σε μέθαγε του ξύλου η ευωδιά! 

Κι’ αργότερα δεμένο στο μουράγιο 

καμάρωνες την πρώτη σου ψαριά.

Κι’ ακόμα παλληκάρι πάνω σε όλα 

σαν πάλευε με κύματα θεριά!

Μ’ αυτό και την βοήθεια τ’ Αη-Νικόλα 

μεγάλωσες φαμίλια και παιδιά.

Για κοίτα την παλιά φωτογραφία. 

εσύ και η Λενιώ σου γελαστοί 

στην πλώρη με τον πρώτο σου ξιφία.

Αυτή η στιγμή σας, πώς να ξεχαστεί;

 

Το έγκλημα αυτό πώς θα της δείξεις;

Στα εγγόνια σου μπροστά πώς να το πεις;

Τα όνειρα και κόπους πώς θα πνίξεις 

στ’ αργύρια εκείνα της ντροπής;  

Σαράντα τόσα χρόνια ίδια μοίρα.

Στο μόχθο του ψαρά, κάθε πρωΐ. 

Καλάδα στην κουβέρτα του πλημμύρα, 

ή λέπι ούτε δείγμα, για φαΐ. 

Στο ξύλο και στην φλέβα σου κυλάει 

ανάκατα αρμύρα και  νερό.

Στοχάσου, η καρδιά πως το κρατάει 

στο φίλο τέτοιο τέλος δολερό. 

Τη μία τρεχαντήρι μεσ’ στο κύμα 

παρέα του, του γλάρου ο χορός.

Την άλλη προδομένο για το χρήμα

- Αχάριστος ο άνθρωπος, τι κρίμα - 

στο χώμα μνήμες, ξύλα, ένας σωρός.   

 

- Ασήκωτη στο χέρι η λαγουδέρα. 

Τι σφίξιμο και τούτο στο λαιμό! 

Εθόλωσε στο βλέμμα σου η μέρα.

Ας ήταν ρότα δίχως τελειωμό.

Η θέση του στο φως και στα πελάγη 

για χρόνια που σε κράταγε ορθό.

Παρά στεριά και δήμιου αρπάγη, 

καλύτερα ναυάγιο και βυθό. 

Στο κύμα το ζεστό φέρε ένα γύρο 

σαν γλέντι, τελευταίο, σαν χορό.

Και σφίξε την καρδιά, τράβα τον πείρο, 

ας τρέξει ένα δάκρυ σου σαν μύρο 

κι’ αργά ας βασιλέψει στο νερό.  

     Πάτρα  Μάρτιος 2016 

του Δημήτρη Τσελίκα

Το έγκλημα
Αφιερωμένο στους υπεύθυνους για την καταστροφή της παραδοσιακής 
ναυπηγικής τέχνης αρμοδίους.
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απόψεις

Έχουμε στη γειτονιά μας έναν τοπικό σύλλογο μπάσκετ στον οποίο στέλνουμε τα παιδά-
κια μας να παίζουν τα Σαββατοκύριακα. Ο δήμος μας έχει φτιάξει ένα γηπεδάκι κοντά στα 
γραφεία του συλλόγου, το οποίο παραχωρεί για κάποιες ώρες την εβδομάδα στον σύλλογο, 
ώστε να προπονούνται τα πιτσιρίκια και να περνούν τις ώρες τους όμορφα και δημιουργικά. 
Ο σύλλογος μας είναι τοπικός, χωρίς ιδιαίτερους πόρους, αλλά από πεποίθηση του συμβου-
λίου, θέλει να εμπλέκει τους γονείς, αλλά και τους αθλητές, σε κοινές προσπάθειες, ώστε να 
έχουμε ένα γήπεδο να παίζουμε σε καλή κατάσταση. Έχουμε όλοι χορτάσει πια από άγονα 
παράπονα και γκρίνιες προς το κράτος, τον δήμο, τον σύλλογο και τον κόσμο ολόκλη-
ρο που δεν συντηρούν το γήπεδο όπως θέλουμε.

Έτσι λοιπόν συνεισφέρουμε όλοι μας, είτε με εργασία, είτε με κάλυψη μικροεξόδων, είτε με 
μικρές χορηγίες – ο καθένας ανάλογα με τη δουλειά του, τον χρόνο του και την οικονομική 
του δυνατότητα. Όλοι μας πάντως το κάνουμε αδιαμαρτύρητα και θεωρούμε τιμή μας που 
μπορούμε να συμβάλλουμε όχι μόνο στη διατήρηση του γηπέδου, αλλά να βελτιώνουμε 
κιόλας την υπάρχουσα κατάσταση. Κάποιοι πιο εύποροι γονείς, συνεισφέρουν σημαντικά 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Εμείς οι ιστιοπλόοι δεν έχουμε γήπεδα. Το γήπεδό μας είναι οι διάφορες διοργανώσεις 
που υπάρχουν για να λαμβάνουμε μέρος και να παίζουμε με τους φίλους μας και να χαιρό-
μαστε τα σκάφη μας και τις ομορφιές της χώρας μας.

Τι κάνουμε για να συντηρήσουμε το γήπεδό μας εμείς;

Οι περισσότεροι, τίποτα. Δεν μας νοιάζει, είναι πρόβλημα κάποιου άλλου να μας διοργανώ-
νει αγώνες για να πηγαίνουμε να κάνουμε το κέφι μας, να περνάμε καλά και να χαιρόμαστε. 
Αλίμονο αν δεν είναι όλα τέλεια. Στην πρώτη λεπτομέρεια που δεν θα μας ικανοποιεί, γινό-
μαστε οι χειρότεροι κριτές, εξωφρενικά δηκτικοί και τιμωρητικοί. «Δεν ξαναπάω στον αγώ-
να τους, αφού δεν έδωσαν εκκίνηση την ώρα που ήθελα, από το νησί που ήθελα, που 
δεν με έπαιξε η τηλεόραση, που δεν, που δεν, που δεν…» Δεν έχει σημασία αν με μεγάλη 
προσπάθεια έγιναν 999 πράγματα σωστά – σημασία έχει το ένα που δεν έγινε σύμφωνα με 
το γούστο μας. Και νομίζουμε ότι τιμωρούμε απέχοντας, ενώ αυτοτιμωρούμαστε. 

Τι θα κάνουμε αν πάψουν να υπάρχουν αγώνες; Θα πάρουμε τα αγωνιστικά μας σκάφη, τα 
πληρώματά μας και τα χρωματιστά μπλουζάκια μας και θα κάνουμε κοντοβόλτια στον Σαρω-
νικό; Ή μήπως θα πηγαίνουμε σε αγώνες στην κοντινή μας Τουρκία;

Αγώνες θα πάψουν να υπάρχουν αν πάψουμε εμείς να τους υποστηρίζουμε. Με τη 
συμμετοχή μας, με τα θετικά μας σχόλια και με την προσωπική μας συμβολή. Και όχι 
μόνο θα υπάρχουν, αλλά θα γίνονται και καλύτεροι. Σαν το γηπεδάκι της γειτονιάς μου.  

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. 

Φρόντισε το 
Γήπεδό σου
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quatix™ - μέλος του πληρώματος

ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΧΡΟΝΟΜΈΤΡΗΣΗ
ΚΑΊ ΈΊΚΟΝΊΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΦΈΤΗΡΊΑΣ

TACK ASSIST ΓΊΑ 
ΒΈΛΤΊΣΤΗ ΓΩΝΊΑ ΠΛΈΎΣΗΣ ΑΔΊΑΒΡΟΧΟ ΜΈΧΡΊ 50Μ.

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

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.garmin.gr

quatix™
*Απαιτείται προαιρετικό αισθητήριο GNT™10

ΠΡΟΒΛΈΨΗ ΚΑΊΡΊΚΩΝ 
ΜΈΤΑΒΟΛΩΝ ΜΈ 
ΈΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΒΑΡΟΜΈΤΡΟ

ΧΡΗΣΗ ΑΎΤΟΜΑΤΟΎ 
ΠΊΛΟΤΟΎ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

BLUECHART MOBILE APP. ΓΊΑ 
ΧΡΗΣΗ 
ΜΈ IPHONE ΚΑΊ IPAD

50M

Τηλ.: +30 210 9840141

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

www.garmin.gr
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ενημερωτικά

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Ο.Β.Β 
όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 
22/5/2016:

Πρόεδρος Μαρκουλάκος Ιωάννης

Α' Αντιπρόεδρος Πρίφτης Πέτρος

Ταμίας & Β́  Αντιπρόεδρος 
 Κουβαράκης Σπύρος

Γενικός Γραμματέας & Έφορος Κανοέ – Καγίακ 
 Κωνσταντίνου Ιωνάθαν

Γεν. Έφ. & Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού 
 Πατενιώτης Κοκκιμίδης

Ειδικός Γραμματέας 
 Λαζαρίδης Γεώργιος

Έφορος Ανοιχτής Θάλασσας & Λιμένος 
 Μάγος Ευστάθιος

Έφ. Ιστιοσανίδας Κόγιας Αλέξανδρος

Έφ. Όπτιμιστ & Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων 
 Δίβαρης Απόστολος

Βοηθός Έφ. Ιστιοσανίδας & Γενικού Εφόρου 
 Ζαγοριανός Χρήστος

Βοηθός Έφ. Όπτιμιστ & Υπεύθυνου Δημ. Σχέσεων 
 Πολιάδης Βασίλειος

Ναυτικός Αθλητικός 
Όμιλος Βάρης-
Βάρκιζας

Νέα Διοικητικά 
Συμβούλια

Προσθήκη
Διεθνή πρωταθλήματα στην Ελλάδα
Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού και στις σελίδες 10 & 11, δημοσιεύθηκε ένας πίνακας 
με όλα τα διεθνή πρωταθλήματα, σκαφών τριγώνου και ανοικτής θαλλάσης που έχουν γίνει 
στη χώρα μας απο το 1971 εως και το 2016. Ο πίνακας προέκυψε απο έρευνα διότι δεν υπήρχε 
πλήρης αρχειοθέτηση. Αυτό δυστυχώς κατέληξε να παραληφθούν τα κατωτέρω 7 πρωταθλήματα, 
τα οποία και παραθέτουμε. Επίσης θέλουμε να κάνουμε και μια ακόμα διόρθωση ως προς τον Όμιλο 
που διοργάνωσε το Παγκόσμιο j24 του 1991 που δεν ήταν ο ΝΟΕ όπως αναφέραμε, αλλά ο ΝΟΠΦ.

1990 FINN ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
1991 OPTIMIST ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
1993 SOLING ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΠΦ
1994 MISTRAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΗΡ ΚΡΗΤΗΣ
1995 STAR ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΟΠΦ
1995 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΟΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
2001 MISTRAL ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΝΟΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Έτσι, τα 
συνολικά διεθνή 
πρωταθλήματα 
που έχουν 
οργανωθεί στην 
Ελλάδα είναι 84.

Άλλη μια πολλή επιτυχημένη χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Ναυταθλητικό Όμιλο "Δελφινάριο".

Από της αρχές του Σεπτέμβρη η αγωνιστική ομάδα των optimist αποτελούμενη από έμπειρους 
αθλητές προσπάθησε να θέσει τις βάσεις για μια πολλή δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Δεν 
πρεπει να ξεχνάμε πως παρά τις δυσκολίες της χώρας μας, το επίπεδο των Ελλήνων ιστι-
οπλόων ειδικά στην κατηγορία των optimist είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο.

Οι αθλητές που αποτελούν την αγωνιστική ομάδα του Ομίλου μας, Γιάννης Μαυράγγε-
λος, Κων/να Μοιραναίου, Γιώργος Πιττάς, Αρβανιτογεώργου Σόνια, Σουρλατζής Δημή-
τρης και Σουρλατζής Νίκος, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό κατάφεραν τέσσερις εξ 
αυτών (ο Γιάννης, η Κων/να, ο Γιώργος και ο Δημήτρης) να προκριθούν στην προεθνική 
ομάδα για το 2016.

Στην πρόκριση της Εθνικής Ομάδας που έγινε στη Ραφήνα, κατάφεραν να προκριθούν όλοι οι 
αθλητές μας στο χρυσό στόλο, πετυχαίνοντας μια εξαιρετική επίδοση για τον Όμιλό μας.

Στα δύο Πανελλήνια που ακολούθησαν στη Χίο και στην Καλαμάτα οι κόποι όλης της χρονιάς 
ανταμοίφθηκαν. Οι αθλητές μας κατάφεραν για μια ακόμη φορά, στο Πανελλήνιο της Χίου να 
προκριθούν στο χρυσό στόλο δηλαδή στους 80 καλύτερους αθλητές σε όλη την Ελλάδα, κάνο-
ντας τον Όμιλό μας έναν από τους πιο επιτυχημένους της χώρας μας.

Οι επιτυχίες όμως δε σταμάτησαν εδώ, καθώς στο Πανελλήνιο 11χρονων που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Καλαμάτα τα δύο αδέρφια Σουρλατζής Δημήτρης και Νίκος κατάφεραν να 
πρωταγωνιστήσουν από την αρχή του αγώνα. Η τελευταία μέρα των αγώνων μας αποζημίωσε 
για την σκληρή προσπάθεια των τελευταίων ετών καθώς ο Δημήτρης κατέκτησε την 3η θέση 
στο Πανελλήνιο Κύπελλο. Ο Νίκος, αν και είναι μόλις 10 ετών, κατάφερε να τερματίσει 6ος στη 
γενική κατάταξη, ανταγωνιζόμενος μεγαλύτερους σε ηλικία και εμπειρία αθλητές και 1ος στους 
αθλητές κάτω των 10 ετών.

Το Δ.Σ. του Ν.Ο.Δ. συγχαίρει όλους τους αθλητές του, τους γονείς τους και τον προ-
πονητή τους, Στούμπο Μάνο, για τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν όλα αυτά τα 
χρόνια και δηλώνει πως θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το έργο τους 
για την προώθηση του ναυταθλητισμού και της ευγενής άμυλας.

Κλείνοντας, ένα τεράστιο μπράβο στους αθλητές του Ομίλου μας, τόσο για τις συνεχόμενες 
μεγάλες επιτυχίες τους όσο και για το ήθος τους και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
που τους διακατέχει.

ΝΟ Δελφινάριο
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 
22/5/2016 στο λιμάνι του Πόρου οι εορταστι-
κές εκδηλώσεις του "4ου Ναυτικού Σαλονιού 
Παραδοσιακών Σκαφών" που συνδιοργά-
νωσαν ο "Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδο-
σιακών Σκαφών", ο Δήμος και το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Πόρου.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν σπάνια υπέροχα ξύλι-
να παραδοσιακά σκάφη και βάρκες που ξεπήδησαν από το παρελθόν, 
όμορφα σκαριά σημαιοστολισμένα, μικρά και μεγάλα, το καθένα με τη 
δική του όμορφη ιστορία.

Η προσπάθεια του Συνδέσμου Παραδοσιακών σκαφών καθώς και 
του Δήμου Πόρου είναι να διατηρηθούν "ζωντανά" τα παραδοσιακά 
σκαριά που είναι μέρος της ελληνικής ναυτικής παράδοσης. Επίσης 
μεγάλη προσπάθεια γίνεται για τη διατήρηση των κατά τόπους καρνάγιων 
(παραδοσιακά ναυπηγεία), τα οποία χρόνο με τον χρόνο λιγοστεύουν. 

Ιδιαίτερο χρώμα στις εκδηλώσεις του Πόρου έδωσε η έκθεση φω-
τογραφίας του Αμερικανού Robert A. Mc Cabe, με τίτλο "Αιγαι-
οπελαγίτικα καΐκια 1954 - 1964 στη Citronne Gallery" καθώς 
και οι δυο εκθέσεις ζωγραφικής που οργανώθηκαν παράλληλα με το 
Σαλόνι. Η μία από μαθητές των δύο δημοτικών σχολείων Πόρου, που 
σχεδίασαν με θέμα "Καΐκι", και η άλλη της καραβογράφου Χρύσας 
Δελαπόρτα. 

Επίσης διοργανώθηκαν και δύο μουσικές βραδιές αφιερωμένες 
στην παραδοσιακή μουσική των νησιών με τους αδελφούς Καμίτση 
γνωστούς καραβομαραγκούς και μουσικούς από την Πάτμο καθώς και 
με τους πολυαγαπημένους Κυκλαδίτες Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή 
Σπανού. Ξεχωριστή και ωραία παρουσία ήταν και οι αντίκες – αυτοκί-
νητα του Ε.Ο.Ο.Ε..

Τιμώμενο πρόσωπο στο φετινό Σαλόνι ο μάστρο Σταύρος Τσίκης, 
ένας ξυλομαραγκός με ταλέντο, που επισκεύασε αλλά και κατασκεύα-
σε στον Πόρο μια σειρά από παραδοσιακά καΐκια, πολλά από τα οποία 

ακόμα και σήμερα ταξιδεύουν στο Αιγαίο. 

Λεπτομέρειες και στιγμιότυπα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε 
στο site: www.traditionalboats.gr και στο facebook: fb/traditional 
boat show. Για δωρεάν φωτογραφικό υλικό στο e-mail:  
panos@paralos.gr και annika@abfelix.com.

4ο Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών
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ενημερωτικά

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της τελευταί-
ας φάσης προετοιμασίας του 53ου Ράλλυ 
Αιγαίου, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ επισκέφτηκε 
με το σκάφος του, με τον ειδικό γραμματέα του 
Δ.Σ. και έναν φίλο από το μόνιμο πλήρωμα 
του σκάφους WATER GIPSY, τους απαραίτη-
τους σταθμούς και ήρθε σε επαφή με τους 
αρμόδιους παράγοντες.

Το ταξίδι ξεκίνησε στις 09:00 π.μ. της Τετάρτης 15 Ιουνίου από το 
Μικρολίμανο με προορισμό τον Φοίνικα Σύρου απόσταση 70 ν.μ. 
Ως γνωστόν ο κάβος Ατσιγγανόκαστρο του κόλπου Φοίνικα ορίζει 
την πρώτη ιστιοδρομία. Η άφιξη στον Φοίνικα έγινε στις 19:00 με 
ασθενείς ανέμους κυρίως νοτίων διευθύνσεων. Εκεί μας περίμεναν 
εξαιρετικοί φίλοι και πρώην διοικητικά στελέχη του Ν.Ο.Σύρου οι οποί-
οι προσφέρθηκαν να συνδράμουν στην πόντιση σημαδούρας και την 
ενίσχυση του τοπικού κλιμακίου τερματισμού.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε στο εστιατόριο «Λιμανάκι» με κρασί και 
τσικουδιές δικής μας παραγωγής.

Την επόμενη ημέρα Πέμπτη η αναχώρηση έγινε στις 06:00 π.μ.με 
προορισμό την Πάτμο, σταθμό του Ράλλυ Αιγαίου, απόσταση 90 ν.μ. 
και άφιξη στις 20:00. Ένα ελαφρύ βοριαδάκι βοήθησε την πλεύση. Το 
βράδυ φαγητό προσκεκλημένοι του Τζίμη στο «Μπαλκόνι». Την άλλη 
ημέρα επαφές με τον Δήμαρχο Πάτμου και τις Λιμενικές Αρχές μέσα 
σε εξαίρετο πνεύμα συνεργασίας και το βράδυ φαγητό με συνοδεία 
κιθάρας. 

Το Σάββατο αφιερώθηκε στην αναζήτηση παραλίας για beach party 
των πληρωμάτων του Ράλλυ Αιγαίου και έκλεισε η αναζήτηση με τη 
διευθέτηση στο Αgriolivadi μιας εξαίρετης παραλίας με διευκολύνσεις, 
ταβέρνες και μπαρ με μουσική. Η προσφορά του ΠΟΙΑΘ θα είναι μπύ-
ρα και σουβλάκι. Προβλέπεται πολύ ευχάριστο μπάνιο και διασκέδαση. 

Την Κυριακή, η αναχώρηση για Αμοργό έγινε στις 06:00 π.μ. Η 
διαδρομή ήταν 50 ν.μ. Η άφιξη έγινε στα Κατάπολα στις 14:00 αφού 
προηγήθηκε μπάνιο στον Άγιο Παντελεήμονα. 

Άφιξη και έτερου μέλους της παρέας μας.

Το απόγευμα το περάσαμε στη Χώρα και στους μύλους που αγναντεύ-
ουν μέχρι την Αστυπάλαια, ακριβώς πάνω από την ακτή που γυρίστηκε 
η διάσημη ταινία «Το απέραντο γαλάζιο».

Το βράδυ φαγητό στο «Μουράγιο» του Δημητρού, παρέα με τον εκλε-
κτό φίλο Δήμαρχο Αμοργού. Διατυπώθηκε αίτημα για επίσκεψη του 
επόμενου Ράλλυ στην Αμοργό.

Την άλλη ημέρα Δευτέρα, άφιξη και του εφόρου εκδηλώσεων του Ομί-
λου και επίσκεψη το απόγευμα στο μαγευτικό "Μοναστήρι της Χοζο-
βιώτισσας" όπου συναντηθήκαμε με τον ηγούμενο Σπυρίδωνα, παλιό 
φίλο καλόγερο από τη δεκαετία 1980. Το βράδυ αποζημιωθήκαμε από 
την πεζοπορία με τη γευστικότατη ψαρόσουπα του Δημητρού.

Την Τρίτη πρωί αναχώρηση για Αλυκή Πάρου, με δυνατό βοριά.

Διαδρομή 35 ν.μ. Άφιξη το απόγευμα, αρόδου και μπάνιο.

Το βράδυ φαγητό με ψαρομεζέδες παρέα με αγαπημένους φίλους που 
περάσαμε μαζί τον Ατλαντικό στον αγώνα ARC2000 και θυμηθήκαμε 
τα παλιά.

Την επόμενη ημέρα Τετάρτη αποχώρηση του ειδικού γραμματέα και 
αναχώρηση του σκάφους για Σίκινο. Διαδρομή 22 ν.μ. άφιξη στις 
14:00 και μπάνιο στο γραφικό λιμανάκι της Αλοπρόνοιας.

Το απόγευμα επίσκεψη στο εκκλησάκι Παναγιά η Παντοχαρά, που ανε-
γέρθηκε κατόπιν επιθυμίας του Οδυσσέα Ελύτη από τη σύντροφό του 
Ιουλίτη Ηλιοπούλου και στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Αρκετή 
ανάβαση.

Στον ορίζοντα, Φολέγανδρος, Πολύαιγος, Σίφνος που δύει ο ήλιος, 
Δεσποτικό, Αντίπαρος, Πάρος, Νάξος….εικόνες αξέχαστες.

Το βράδυ φιλοξενία στο σπίτι του Παπαθόδωρου που είχε την καλοσύ-
νη να μας χαρίσει με το βιολί του, τη συνοδεία λαούτου τους τοπικούς 
Σικινιώτικους σκοπούς.

Την άλλη ημέρα Πέμπτη αναχώρηση με δυνατό βοριά για Αδάμα-
ντα Μήλου, δεύτερο σταθμό του Ράλλυ Αιγαίου. Διαδρομή 44 ν.μ. 
Σταβέντο της Σίκινου, ριπές αέρα 30-35 κόμβους. Πλησιάζουμε την 
Πολύαιγο με ένταση γεμάτα 8 μποφόρ, δηλαδή working jib και πρώτη 
μούδα καθ’ όλη τη διαδρομή. Άφιξη στον Αδάμαντα στις 17:00.

Το βράδυ δείπνο εργασίας με τον Δήμαρχο Μήλου, την Αντιδήμαρχο, 

Δέκα μέρες στο Αιγαίο  
            για την προετοιμασία του Ράλλυ

Κείμενο: Ιωάννης Μαραγκουδάκης 
Φωτογραφίες: Γιώργος Τσαβίδης
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τον Διευθυντή Λιμενικού 
Ταμείου και τον Πρόεδρο 
του Ν.Ο.Μήλου για οριστι-
κοποίηση των εκκρεμο-
τήτων.

Αποφασίστηκε η δεξίωση 
απονομής να γίνει όπως 
στην περασμένη επίσκεψη 
του Ράλλυ Αιγαίου, στον 
Ναυτικό Όμιλο Μήλου 
με φαγητό και ζωντανή 
μουσική.

Επίσης θα διατεθεί ειδικός 
χώρος στην εξωτερική 
προβλήτα της μαρίνας 
για τον ελλιμενισμό των 
σκαφών.

Ο ΠΟΙΑΘ θα προσφέρει την Πέμπτη το βράδυ 21 Ιουλίου στο 

Club Puerto ένα ποτό και σφηνάκια από διάφορα κοκτέϊλ, ενώ θα 

υπάρχει έκπτωση (κόστος 5€) για τα πρόσθετα ποτά.

Έκπτωση 10% θα υπάρχει όλες τις ημέρες παραμονής του Ράλλυ 

Αιγαίου στη Μήλο και στο Puerto fast food και στο Egoist Café 

Restaurant ενώ στην καφετέρια του "Γιαγκος" η έκπτωση επί 

καταλόγου θα είναι 15%.

Η αναχώρηση από Μήλο έγινε στις 11:00 της Παρασκευής 24 Ιουνίου 

με προορισμό τις καβοκολώνες, απόσταση 60 ν.μ. με έναν βοριά 4-5 

μποφόρ και δυνατό κυματισμό δηλαδή κατάορτσα. Επόμενο ήταν να 

χρησιμοποιηθεί και η μηχανή. Άφιξη στις καβοκολώνες στις 20:00. 

Μπάνιο και η κλασική μακαρονάδα με ποτό και φόντο τον ημιφωτισμέ-

νο ναό του Ποσειδώνα. Αξέχαστη βραδιά.

Το Σάββατο 25 Ιουνίου επιστροφή στο Μικρολίμανο και επάνοδος στη 

δύσκολη δουλειά του γραφείου.
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«Αυτό το καλοκαίρι, ας αφήσουμε στην άμμο μόνο το ίχνος μας»

Παρούσα η HELMEPA στα Ποσειδώνια 2016

Κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 34 χρόνια, ο Γλάρος της HELMEPA με τα ξεχωριστά του 
μηνύματα υπενθυμίζει σε όλους την ανάγκη να διατηρούμε καθαρές τις θάλασσες και τις 
ακτές μας. 

Ωστόσο, τα στοιχεία από τους ετήσιους εθελοντικούς καθαρισμούς που συντονίζει η HELMEPA 
με παιδιά και ενήλικες, Μέλη και συνεργαζόμενους φορείς σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνουν 
τη σταθερή παρουσία πλαστικών κυρίως απορριμμάτων στις παραλίες μας. 

Το σύνθημα της νέας καλοκαιρινής αφίσας του Γλάρου είναι εμπνευσμένο από τα μηνύματα 
φίλων της σελίδας της HELMEPA στο Facebook και είναι: «Αυτό το καλοκαίρι, ας αφήσουμε 
στην άμμο μόνο το ίχνος μας». Προβάλλεται σιγά-σιγά σε όλη την Ελλάδα, όπου 7.500 παι-
διά-μέλη της Παιδικής HELMEPA και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία «Ναυτίλοι» αναρτούν την αφίσα 
σε γειτονιές, σχολεία και παραλίες των περιοχών τους. Λιμεναρχεία, ΟΤΑ, Σύλλογοι, Ναυτικοί 
Όμιλοι και Ναυτικά Μουσεία παίρνουν μέρος στη διανομή της αφίσας την ίδια ώρα που πλοία 
και χιλιάδες Έλληνες ναυτικοί μέλη της HELMEPA «ταξιδεύουν» το μήνυμα σε θάλασσες και 
λιμάνια του κόσμου. 

Ας καταπολεμήσουμε αυτό το καλοκαίρι άγνοια και αδιαφορία γύρω μας, δείχνοντας το 
σεβασμό μας στη χώρα μας προστατεύοντας το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. 

Η HELMEPA συμμετείχε για 17η συ-
νεχή φορά με περίπτερο, που ευγενικά 
διέθεσαν οι διοργανωτές, Posidonia 
Exhibitions S.A. στη Διεθνή Ναυτιλιακή 
Έκθεση Ποσειδώνια 2016.

Τα Ποσειδώνια άνοιξαν με ιστιοπλοϊκό 
αγώνα στο Φαληρικό Όρμο την Παρασκευή 3 
Ιουνίου. Η HELMEPA πήρε μέρος για ακό-
μη μια φορά με το S/Y ARMENISTIS, που 
ευγενικά διέθεσε ο ΠΟΙΑΘ. Το πλήρωμα 
με κυβερνήτη τον Ισίδωρο Κυριακού ήταν 
οι εθελοντές:

- Πάνος Καλογερόπουλος και Γιώργος  
 Γκέσκος από Lotus Shipping 

- Νικόλαος Πετούσης, Ναυτικός-μέλος 
HELMEPA

- Ξενοκράτης Γουμαλάτσος από Vernicos  
 Tugs & Salvage

- Δρ Βασίλης Τσελέντης από το  
 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

- Αλέξανδρος Παλιόκας από Tsakos  
 Columbia Management 

- Μανώλης Σάρδης από Costamare  
 Shipping

- Γιώργος Γαλάνης από Stamco  
 Shipmanagement Co Ltd

Αν και χωρίς προετοιμασία, το σκάφος της 
HELMEPA τερμάτισε 9ο από 17 συνολικά 
σκάφη της κατηγορίας του. 

Γιορτάζοντας 34 χρόνια ζωής, η 
HELMEPA διοργάνωσε την 8η Ιουνίου 
διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Where is 

Shipping Heading after COP21?”. Δηλώ-
νοντας οι σύνεδροι τη δέσμευσή τους για την 
προστασία της θάλασσας, τίμησαν την ίδια 
ημέρα την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών 
με “#Selfies-for-the-Sea” που η HELMEPA 
διέδωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πρόεδρος Δρ Γεώργιος Γράτσος, ανοί-
γοντας το Συνέδριο ανέφερε το έργο της 
Ένωσης στα 34 χρόνια που πέρασαν, υπο-
γραμμίζοντας το πρόσφατα αποκτηθέν Full 
Mission Bridge Simulator, που δίνει μια άλλη 
διάσταση στην επιμορφωτική εκπαίδευση 
που η HELMEPA προσφέρει σε ναυτικούς και 
στελέχη διαχειριστριών εταιρειών μελών.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αρχηγός 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντι-
ναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, που 
υπογράμμισε τη σημασία των δύο πυλώνων 
της ναυτιλίας. Τα εμπορικά πλοία και τα πλη-
ρώματα τους που συνεισφέρουν στην εθνική 
οικονομία και τα πολεμικά και το έμψυχο υλι-
κό τους που εξασφαλίζουν την ελευθερία των 
θαλάσσιων μεταφορών. Τόνισε δε, πως τα 
σημερινά πλοία του ΠΝ είναι έτσι κατασκευ-
ασμένα ώστε να εφαρμόζουν τη MARPOL 
ανεξάρτητα από το γεγονός πως οι πολεμικοί 
στόλοι εξαιρούνται των απαιτήσεων της. 

Το Συνέδριο συνεχίστηκε με Συντονιστή το 
Δρα Ι. Κούστα, πρόσφατα απελθόντα Πρόε-
δρο και τώρα μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της HELMEPA, ο οποίος μίλησε για την 
ευθύνη της ναυτιλίας στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής, ύστερα από τη διεθνή 
συνάντηση (COP21) στο Παρίσι. Ευθύνη, την 
οποία, όπως είπε, η ναυτιλία με επιτυχία θα 
αντιμετωπίσει. 

Ομιλητές του Συνεδρίου ήταν οι κ.κ. J. 
Shiundu, Deputy Director, IMO Technical 
Cooperation Division, Φ. Καραμήτσος, 
Acting Deputy Director General, DG Mobility 
& Transport της European Commission, 
S. Bennett, Director, Policy and External 
Relations του ICS, C. Wiernicki, IACS 
Chairman, N. Τσάκος, INTERTANKO 
Chairman, Ι. Πλατσιδάκης, INTERCARGO 
Chairman, Captain T. Kaminski, Commanding 
Officer, US Coast Guard Activities-Europe 
και Δρ Γ. Γράτσος, Πρόεδρος HELMEPA. Πα-
ρουσίασαν τις απόψεις τους για το θέμα του 
Συνεδρίου. Συμφώνησαν για την εφαρμογή 
ενός υποχρεωτικού παγκόσμιου συστήματος 
συλλογής δεδομένων κατανάλωσης καυσί-
μων από πλοία, όπως πρόσφατα ενέκρινε 
ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO). 
Με έμφαση υποστήριξαν ακόμη πως ο ΙΜΟ 
παραμένει το μόνο αρμόδιο όργανο υιοθέτη-
σης κανονισμών για την παγκόσμια ναυτιλία, 
λόγω του διεθνούς της χαρακτήρα. 

Αφού ο Δρ Κούστας συνόψισε τα όσα 
ελέχθησαν και απαντήθηκαν ερωτήσεις συ-
νέδρων, απένειμε στους προσκεκλημένους 
ομιλητές το θυρεό της HELMEPA σε ανα-
γνώριση της συνδρομής τους στην επιτυχή 
υλοποίηση του Συνεδρίου. 

Το Περίπτερο της HELMEPA επισκέφθηκαν 
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής κ. Θ. Δρίτσας, ο Α/ΓΕΝ, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θ. 
Βενιάμης με Μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου, ο νέος Πρόεδρος της INTERMEPA κ. 
Warwick Norman και πολλά μέλη και φίλοι 
της HELMEPA.
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Το πρόγραμμα του 53ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ως ακολούθως:

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016
09:00-20:00 Επιθεώρηση σκαφών 
15:00 Λήξη ορίου εγγραφών 

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016
09:00-20:00 Επιθεώρηση σκαφών 

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016
09:00-18:00 Επιθεώρηση σκαφών 
19:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στο Θωρηκτό  
   «ΑΒΕΡΩΦ».
20:30 Υποδοχή πληρωμάτων στο Θωρηκτό  
   «ΑΒΕΡΩΦ».

Σάββατο 16 Ιουλίου 2016
1η Offshore Ιστιοδρομία: Φάληρο – Πάτμος
Εκκίνηση Από τον όρμο Φαλήρου, ώρα 11:00. 
Απόσταση 150 ν.μ. περίπου

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016
Ώρα 11:00 Inshore / Coastal Ιστιοδρομία
Εκκίνηση Έξω από την περιοχή του λιμένος Σκάλας,  
   ώρα 11:00. 

Διαδρομή Inshore / Coastal 
Ώρα 21:00 Τοπική γιορτή και Απονομή Επάθλων  
   1ης ιστιοδρομίας Inshore / Coastal ιστιοδρομίας

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016
2η Offshore Ιστιοδρομία: Πάτμος - Μήλος 
Εκκίνηση Έξω από την περιοχή του λιμένος Σκάλα της  
   Πάτμου, ώρα 10:00. 
Απόσταση 60 ν.μ. περίπου

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016
Ώρα 21:00 Τοπική γιορτή και Απονομή Επάθλων 2ης  
   offshore ιστιοδρομίας. 

Σάββατο 23 Ιουλίου 2016 
3η Offshore Ιστιοδρομία: Μήλος - Σούνιο 
Εκκίνηση  Έξω από την περιοχή του λιμένος Μήλου, ώρα  
   10:00.
Απόσταση 60 ν.μ. περίπου

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016
Ώρα 21:00 Απονομή Επάθλων - Δεξίωση στη Ναυτική  
   Διοίκηση Αιγαίου.

Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

53ο Ραλλυ Αιγαίου 2016

www.aegeanrally.gr

facebook: @aegeanrally 
twitter: aegean_rally 

instagram: aegean_rally  
Για φωτογραφικό υλικό στο flickr.com: aegeanrally  

Παρακολουθείστε τα Video του αγώνα στο κανάλι στο youtube.com: aegeanrallyhorc

Μήλος: Η ομορφιά του Αιγαίου!

Πάτμος: Γοητευτικά αληθινή!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΧΟΡΗΓΟΣ WEB-MEDIA ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
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Ανοίγουμε πανιά και ξεκινάμε. Έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε τον χρόνο, τους αντιπάλους και κυρίως τη 
θάλασσα, με όσα επιφυλάσσουν. Την ώρα του αγώνα, 
κανείς από εμάς δεν νοιάζεται για κάτι περισσότερο 
από τη νίκη. Για εκείνα όμως τα ελάχιστα δευτερόλεπτα 
που θα πιστέψουμε ότι κάτι θα συμβεί, υπάρχει πάντα 
η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρουν τα προηγμέ-
να συστήματα GPS tracking της G4S Telematix, με τα 
οποία είναι εφοδιασμένα τα σκάφη μας. Κι αυτό μας 
αφήνει να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τη θαλάσ-
σια αύρα και την αδρεναλίνη του αγώνα.

Τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση του κορυφαίου ιστιοπλοϊκού αγώνα 
POSIDONIA CUP, που διεξήχθη για 8η χρονιά, την Παρασκευή 3 
Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης 
"Ποσειδώνια", ανέλαβε η εταιρεία G4S Telematix, ως υποστηρι-
κτής τεχνολογίας του αγώνα. 

Χάρη στον πλέον προηγμένο δορυφορικό εξοπλισμό που χορήγησε σε 
όλα τα διαγωνιζόμενα σκάφη, το στίγμα τους μεταδόθηκε αδιάλειπτα, 
στον υψηλής πιστότητας θαλάσσιο χάρτη της Terra Mapping the Globe. 
Οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την ανα-
μέτρηση, λεπτό προς λεπτό, από οποιαδήποτε συσκευή επιθυμούσαν, 
υπολογιστή, κινητό ή τάμπλετ, μέσα από το www.telematix.gr, και το 
posidonia.g4s.terra.gr 

Εδώ και 15 χρόνια, η G4S Telematix παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις 
τηλεματικής απαντώντας στις απαιτήσεις της αγοράς.

Με έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση και την ασφάλεια, η G4S 
Telematix αναπτύσσει δορυφορική εποπτεία σε κινούμενα στοιχεία, 
όπως είναι ένα ιδιόκτητο ή ένα ενοικιασμένο σκάφος αναψυχής, με 
σκοπό την κάλυψη δύο βασικών αναγκών: 

ι) Τον εντοπισμό του σκάφους ανά πάσα στιγμή διαδικτυακά, έτσι 
ώστε να προλαμβάνονται περιστατικά κακόβουλης ενέργειας, όπως 
κλοπή περιουσιακού στοιχείου.

ιι) Τη λήψη σήματος πανικού από το πλήρωμα, σε περιπτώσεις κινδύ-

νου, έτσι ώστε να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες Αρχές.

Η εμπειρία είναι το μεγαλύτερο διαπιστευτήριο

H αποστολή της εταιρείας είναι η εποπτεία ανθρώπων και παγίων εν 
κινήσει, με στόχο την ενίσχυση τριών βασικών τομέων ενδιαφέροντος:

Α. την ασφάλεια των ανθρώπων εν κινήσει,

Β. την ασφάλεια των παγίων εν κινήσει,

Γ. τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του στόλου και ταυτόχρονα την 
αύξηση της περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της ορθής οδηγικής 
συμπεριφοράς.

Όντας μέλος του Ομίλου G4S, η G4S Telematix έχει πρόσβαση και 
στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς προμηθευτές συστημάτων 
δορυφορικού εξοπλισμού και λογισμικών διαχείρισης, καθώς και πρό-
σβαση σε αγορές με τοπικές εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Η G4S Telematix έχει πάνω από 15 χρόνια παρουσίας στον τομέα 
τηλεματικών εφαρμογών και είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες του 
κλάδου, έχοντας στο ενεργητικό της την υλοποίηση μεγάλων έργων 
όσον αφορά στην κλίμακα και την πολυπλοκότητά τους.

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρίες στον 
τομέα τηλεματικών εφαρμογών για την προμήθεια του εξοπλι-
σμού και των λογισμικών. Έχουμε αναπτύξει και διατηρούμε 
συνεχώς ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα στά-

δια των δραστηριοτήτων μας και εφαρμόζουμε την μεθοδολο-
γία διαχείρισης έργων σύμφωνα με τα πρότυπα PRINCE 2.

Υποστηρίζουμε σήμερα περισσότερα από 15.000 συστή-
ματα τηλεματικής, σε 320 εταιρείες στην Ευρώπη.

Μέλος του TAPA (Transported Asset Protection Association)  
www.tapaemea.com, από το 2006 και ιδρυτικό μέλος του ITS Hellas 
www.itshellas.gr, η G4S Telematix είναι η μοναδική εταιρεία στην 
Ελλάδα πιστοποιημένη με TUV Austria ISO 9001 για σύστημα διαχεί-
ρισης ποιότητας συγκεκριμένα στη βελτιστοποίηση των μέτρων και 
διαδικασιών ασφαλείας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Μάθετε περισσότερα για την G4S Telematix στο www.telematix.gr

Όταν η ναυτοσύνη και η προηγμένη τεχνολογία τηλεματικής 
συναντιούνται, τότε η G4S Telematix εγγυάται την ασφάλεια 
κάθε σκάφους, όπου κι αν βρίσκεται
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...Aυτό επιτυγχάνεται όταν υπάρχει η ευχέρεια της 
αποµακρυσµένης εποπτείας του σκάφους, καθώς 
και η δυνατότητα της άµεσης ειδοποίησης για 
οποιοδήποτε περιστατικό κινδύνου εν πλω.

Μέσω τηλεµατικών εφαρµογών που υλοποιούνται 
και υποστηρίζονται από την G4S Telematix, 
παρέχεται η δυνατότητα της ζωντανής διαδικτυακής 
εποπτείας των σκαφών, η κίνησή τους, η θέση τους, 
καθώς και πληροφορίες σχετικές µε την ταχύτητα 
και την πλεύση τους.

Ενηµερώσεις σε περιστατικά που άπτονται της 
ασφάλειας όπως παραβίαση θαλάσσιων 
γεωγραφικών περιοχών, σήµα πανικού από το 
πλήρωµα, λαµβάνονται άµεσα από το 24/7 Κέντρο 
Λήψης Σηµάτων και ∆ιαχείρισης Περιστατικών της 
G4S για την αποτελεσµατική διαχείρισή τους.

Σηµασία έχει να ταξιδεύεις 

Σώρου 7, 14452 Μεταµόρφωση, Αθήνα. Τηλ. 210 2896300, Fax: 210 2830843
www.telematix.gr, telematix@gr.g4s.com

µε ασφάλεια
Σηµασία έχει να ταξιδεύεις 

µε ασφάλεια
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Η τριήρης "Ολυμπιάς", είναι το μοναδι-
κό λειτουργικό αντίγραφο στον κόσμο, 
αθηναϊκής τριήρους του 5ου αιώνα π.Χ. 
και κατασκευάστηκε το 1985 με σχέδια 
από την "Trireme Trust" της Βρετανίας. 
Φτιαγμένη από έλατο και βελανιδιά, μήκους 
37 μέτρων, χωρητικότητας 170 κωπηλατών 
και με ταχύτητα μέχρι 10 κόμβους. 

Στο μοναδικό αυτό πλοίο εφαρμόστηκε το 
υφαλόχρωμα Megayacht Imperial, με αυτό 
τον τρόπο συνδυάστηκε η πιο σύγχρονη και 
προηγμένη τεχνολογία για υφαλοχρώματα με 
την ιδιαιτερότητα των υλικών και τον κλασικό 
σχεδιασμό της τριήρους. Η ποιότητα των χρω-

μάτων της Jotun ανταποκρίνεται και στις πιο 
υψηλές απαιτήσεις αναδεικνύοντας την σε 
ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά χρωμάτων. 

Η τριήρης "Ολυμπιάς" προσφέρθηκε από το 
Πολεμικό Ναυτικό για τη δημιουργία βίντεο 
από την Jotun Hellas, με σκοπό την ανάδειξη 
της μοναδικότητας και της σημασίας του 
πλοίου της τριήρους. 

Το βίντεο της τριήρους εί-
ναι διαθέσιμο στο you tube  

Sailing to History - Trireme Olympias 

www.youtube.com/watch?v=M-C_W8Q-b6U

ενημερωτικά

Με IMPERIAL, το καλύτερο Megayacht υφαλόχρωμα της, έβαψε η 
Jotun Hellas την Τριήρη 'Ολυμπιάς' του Πολεμικού Ναυτικού 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας Θαλάσσι-
ου Περιβάλλοντος-INTERMEPA συνεδρίασε την Κυριακή 5 Ιουνίου, 
"Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος", στη μαρίνα Φλοίσβου φιλοξενού-
μενη του απερχόμενου Προέδρου της INTERMEPA, κ. Γ. Τσαβλίρη. 
Πήραν μέρος από την AUSMEPA οι κ.κ. W. Norman, Πρόεδρος και Μ. 
Κουγγέλης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της, την CYMEPA ο 
Δρ. Μ. Ιερείδης, Γενικός Γραμματέας, την HELMEPA ο Δρ. Γ. Γράτσος, 
Πρόεδρος και κ. Δ. Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής και Γραμματέας της 
INTERMEPA, την NAMEPA οι κ.κ. C. Maitland, απερχόμενος Πρόεδρος 
και Joe Hughes, αναλαμβάνων Πρόεδρος καθώς και η κα C. Lyden-
Kluss, Εκτελεστική Διευθύντρια και Ιδρυτικό της Μέλος καθώς και από 
την TURMEPA, η νέα Πρόεδρος κα S. Kaptanoglu μαζί με τον Διευθυντή 
της Ένωσης κ. A. Ozkural. 

Σε εκτέλεση των προβλεπόμενων από το καταστατικό, τα Μέλη της 
Επιτροπής εξέλεξαν ομόφωνα για τα επόμενα δύο χρόνια Πρόεδρο 
της INTERMEPA τον κ. Warwick Norman και Αντιπρόεδρο την κα 
Sadan Kaptanoglu. Αποφάσισαν ακόμη την τροποποίηση του καταστα-
τικού σύμφωνα με την οποία ο απερχόμενος Πρόεδρος να συνεχίσει να 
συνδράμει τον Πρόεδρο για τα προσεχή δύο χρόνια διασφαλίζοντας έτσι 
την ομαλή συνέχιση της υλοποίησης των σκοπών της INTERMEPA.

Κατά τη συνάντηση, τα Μέλη της Επιτροπής παρουσίασαν τις πρόσφατες 
δραστηριότητές τους και συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας 

μεταξύ των μελών της INTERMEPA.

Γιορτάζοντας τη 10η επέτειο της INTERMEPA, η Γραμματεία, εκφρά-
ζοντας και όλες τις MEPAs που απουσίαζαν, ευχαρίστησε τους απερχό-
μενους Προέδρους κ.κ C. Maitland της NAMEPA και T. Yaramanci της 
TURMEPA για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την ενίσχυση της 
παρουσίας της INTERMEPA στη διεθνή κοινότητα και τους ευχήθηκε κάθε 
καλό στις μελλοντικές τους δραστηριότητες. 

Αλλαγή στο πηδάλιο της INTERMEPA 

Αριστερή φωτογραφία: (Α-Δ) Πρόεδρος INTERMEPA W. Norman και απερχό-
μενος Πρόεδρος Γ. Τσαβλίρης. Δεξιά φωτογραφία: Αντιπρόεδρος INTERMEPA 
κα Sadan Kaptanoglu.

αγγελία
Πωλούνται δύο τζένοες
1. Καινούργια  Μedium /υλικό Dacron: 
JL14μ. + LPG 6.66μ. 

2. Αχρησιμοποίητη! Light/υλικό Diax 

technora JL14μ.+LPG =6,66

Τιμή πακέτο: 1.100 €.  
Πληροφορίες email: alkont@otenet.gr 
Τηλ.: 210 9850052 (ώρες 11:00-17:00)
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Με παρουσία 
στην μεγαλύ-
τερη ναυτιλι-
ακή Έκθεση 
Ποσειδώνια 
2016, η 
Ελληνική 
εταιρεία 
κατασκευής 
αεροσυ-
μπιεστών 
PARAMINA, 
κάνει την 
εξωστρέφεια 
πράξη. Κατα-
σκευάζοντας 
σε ιδιόκτητες 
εγκαταστά-

σεις αεροσυμπιεστές «compressors» από το 
1966 η εταιρεία Paramina, έχει πλέον δημι-
ουργήσει ένα όνομα στην αγορά που αντικα-
τοπτρίζει τη συνέπεια και την αξιοπιστία.

Τα προϊόντα της Paramina απευθύνονται 
στη Ναυτιλία, στη Βιομηχανία, στους επαγ-
γελματίες της Κατάδυσης, στην Πυροσβε-
στική, στον Στρατό / Ναυτικό / Αεροπορία, 
μέσα από τις σειρές τόσο των Industrial 
Screw compressors όσο και των Breathing 

Air Piston Compressors. Τα περισσότερα 
καταδυτικά κέντρα στην Ελλάδα αλλά και 
πολλοί ερασιτέχνες δύτες είναι εφοδιασμέ-
νοι με τα μηχανήματα της σειράς Mistral, που 
είναι και το πιο καινοτόμο προϊόν της εταιρείας 
που την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η Paramina εξάγει τα προϊόντα 
και των δύο κατηγοριών αεροσυμπιεστών που 
παράγει, σε πολλές χώρες στον κόσμο και 
πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία, τη Ρωσία, 
τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τις 
ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη, την Κίνα, την Ινδία, 
την Αυστραλία κ.α. Παράλληλα είναι πιστο-
ποιημένη τόσο για την εξαιρετική κατασκευή 
των αεροσυμπιεστών της όσο και για τις 
υπηρεσίες της από πέντε (5) ανάλογα κέντρα 
πιστοποίησης.

Μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Paramina, είναι 
η στιβαρή κατασκευή, η άμεση εξυπηρέτηση, 
τα δύο (2) χρόνια εγγύησης, η παροχή Service 
στους πελάτες της 365 μέρες τον χρόνο, 
καθώς και τα ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά 
που διαθέτει για όλα τα μηχανήματα που κατα-
σκευάζει, κάτι που εξασφαλίζει την επισκευή 
οποιουδήποτε μηχανήματος σε ελάχιστο 
χρόνο, δίνοντας στον επιχειρηματία – πελάτη 
της, τη δυνατότητα άμεσης επισκευής (όταν 
χρειάζεται), με μικρές απώλειες κόστους (χα-

μηλές τιμές ετοιμοπαράδοτων ανταλλακτικών, 
άμεση επέμβαση).

H Paramina, πιστεύοντας στο όραμα της 
συνεχούς βελτίωσής των προϊόντων της σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη των υπηρεσι-
ών της, οδηγεί την παγκόσμια αγορά, στην 
ταύτιση της επωνυμίας της με τη λέξη Quality 
Compressor. 

Για πληροφορίες: 
Τηλ : +30 210 5575860, 
e-mail: info@paramina.gr
www.paramina-compessors.com 

50 χρόνια πρωτοπορίας και ανάπτυξης
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ενημερωτικά

Αθήνα – 6 Ιουνίου 2016

Η Samsung Electronics 
Hellas ήταν και φέτος χο-
ρηγός του Posidonia Cup 
Yacht Race, που πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 3 Ιουνίου στον 
Φαληρικό Όρμο. Πρόκει-
ται για τη ναυαρχίδα του 
αθλητικού προγράμματος 
των Ποσειδωνίων και ένα 
από τα σημαντικότερα 
ιστιοπλοϊκά γεγονότα, που 
λαμβάνουν χώρα σε ελλη-
νικά ύδατα με συμμετοχές 
από όλον τον κόσμο. 

Μετά τη λήξη του αγώνα, πραγματοποιήθηκε η τελετή για την απονομή των βραβείων στους νικη-
τές στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Οι 600 και πλέον καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
για άλλη μια φορά τα 55 ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοικτής θαλάσσης να αγωνίζονται για το έπαθλο, αυτήν 
τη φορά μέσα από την εμπειρία θέασης των νέων τηλεοράσεων Samsung SUHD, που προσφέρουν 
εντυπωσιακά ρεαλιστική ποιότητα εικόνας, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Quantum Dot display. 

Οι νέες Samsung SUHD TVs αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι θεατές από όλο τον κόσμο παρα-
κολουθούν τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, καθώς τους προσφέρουν μοναδική εμπειρία θέασης 
και τους 'ταξιδεύουν' στην πρώτη σειρά κάθε αθλητικής διοργάνωσης. 

Η Samsung χορηγός του 8ου Posidonia Cup
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: ΑΣΙΑΘΡ
Φωτογραφίες: Καίτη Κούκουρου και Βασίλης Μιχαλάκης

Κάτω υπό ιδιαίτερα δύσκολες 
καιρικές συνθήκες πραγμα-
τοποιήθηκε ο ιστιοπλοϊκός 
αγώνας ΣΥΜΗ 2016, που 
διοργάνωσε ο Αθλητικός 
Σύλλογος Ιστιοπλόων 
Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου. 
Ο αγώνας διεξήχθη το Σαβ-
βατοκύριακο 28 & 29 Μαΐου 
και σ’ αυτόν έλαβαν μέρος 
17 ιστιοπλοϊκά σκάφη και 
περίπου 90 ιστιοπλόοι.

Η πρώτη ιστιοδρομία του αγώνα πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο. Η γραμμή 
εκκίνησης στήθηκε από την επιτροπή Αγώνα στην περιοχή Κάτω Πέτρες 
της Ρόδου. Η εκκίνηση δόθηκε στις 10:10 π.μ. με πολύ δυνατό βορειο-
δυτικό άνεμο που έπνεε και προσέγγιζε τους 25 κόμβους. Όλα τα σκάφη 
ξεκίνησαν με μειωμένη ιστιοφορία, χρησιμοποιώντας τις μικρότερες 
τζένοές τους και με μούδα στις μαίστρες τους. Έβαλαν πλώρη προς τη 
Σύμη, με την πλειοψηφία των σκαφών να κινούνται αρχικά παράλληλα με 
το νησί της Ρόδου. Στη συνέχεια οι κυβερνήτες ακολούθησαν ο καθένας 
τη στρατηγική του και η διασπορά του στόλου ήταν σχετικά μεγάλη, στην 
πορεία για το νησί της Σύμης. Χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν ότι ο 
δυνατός βορειοδυτικός άνεμος κράτησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, 
ακόμη και βορειότερα στο στενό Σύμης - Τουρκίας όπου συνήθως η 
έντασή του είναι χαμηλότερη. Ο άνεμος κατά τόπους έφτασε και ξεπέρα-
σε ακόμη και τους 30 κόμβους με δυνατές σπιλιάδες, ειδικά για τα σκά-
φη που κινήθηκαν κοντά στις ακτές της Σύμης. Τα πληρώματα αναγκά-
στηκαν αλλάξουν τα πανιά τους αρκετές φορές, έτσι ώστε με τη μέγιστη 
ταχύτητα αλλά και με ασφάλεια να καταφέρουν να προσεγγίσουν τον 
Γιαλό της Σύμης, όπου είχε στηθεί η γραμμή του τερματισμού λίγο έξω 
από το λιμάνι. Την κανονιά του αγώνα πήρε το ESTELLA λίγα λεπτά πριν 
τις 3 το μεσημέρι, ενώ το τελευταίο σκάφος κατάφερε να τερματίσει λίγο 
μετά τις 6:30 το απόγευμα μετά από πολύ δύσκολο αγώνα.

Στην κλάση ORC-1 την πρώτη θέση κατέλαβε το ESTELLA με κυβερνήτη 
τον Σωτήρη Κατσαρα, τη δεύτερη θέση κατέλαβε το EXCAPE με κυβερνή-
τη τον Παύλο Ξανθό και την τρίτη θέση πήρε τον BLUE SHARK με κυβερ-
νήτες τον Μανώλη Σπυρίδη και τον Αναστάσιο Φώτη. Στην κλάση ORC-2 
την πρώτη θέση πήρε το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη, 
τη δεύτερη θέση το ΚΑΛΗΜΕΡΑ με κυβερνήτη τον Λευτέρη Κουμπιάδη 
και τρίτο ήταν το DAS BOOT με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σταματά.

Μετά την ιστιοδρομία τα σκάφη ελλιμενίστηκαν στο γραφικό λιμάνι του Γιαλού. 
Εκεί οι ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να ανασυνταχθούν, να ξεκουραστούν αλλά 
και να επιδιορθώσουν μικρές ευτυχώς ζημιές που έγιναν σε μερικά σκάφη από 
τη δυνατή ένταση του ανέμου που έφεραν τα σκάφη κοντά στα όρια τους.

Την επόμενη μέρα, με ξεκούραστα τα πληρώματα, ο στόλος οδηγήθηκε 
από την Επιτροπή στην περιοχή Αγία Μαρίνα, όπου στήθηκε η γραμμή 

εκκίνησης για την 2η ιστιοδρομία του αγώνα. Η ένταση του ανέμου είχε 
πέσει και οι συνθήκες δεν θύμιζαν αυτές που επικρατούσαν την προη-
γούμενη ημέρα. Η εκκίνηση δόθηκε στις 12 το μεσημέρι με τον ασθενή 
άνεμο να έρχεται από τα δυτικά. Αρχικά τα σκάφη σήκωσαν τα μπαλόνια 
τους, αλλά μετά από λίγο η διεύθυνση του ανέμου άλλαξε, γυρνώντας 
από νότια διεύθυνση. Έτσι τα σκάφη κατέβασαν μπαλόνια και ανέβασαν 
τζένοες και έδωσαν μάχη είτε κινούμενα κοντά στη Σύμη είτε διαλέγο-
ντας να κινηθούν κοντά στις απέναντι τουρκικές ακτές μέχρι να φτάσουν 
μεταξύ των Σεσκλιών και του Αλωπού, όπου ήρθε ο αναμενόμενος δυ-
νατός δυτικός άνεμος. Τότε τα σκάφη σήκωσαν και πάλι τα μπαλόνια τους 
και έβαλαν πλώρη για Ρόδο, όπου και άρχισαν να τερματίζουν από τις 
μεσημεριανές ώρες και μετά. Το θέαμα του τερματισμού ήταν ιδιαίτερα 
όμορφο για τους λουόμενους που βρίσκονταν στην παραλία Έλλη.

Στην κλάση ORC-1 την πρώτη θέση κατέλαβε το ESTELLA με κυβερνήτη 
τον Σωτήρη Κατσαρά, τη δεύτερη θέση κατέλαβε το BLUE SHARK με κυ-
βερνήτες τον Μανώλη Σπυρίδη και τον Αναστάσιο Φώτη και την τρίτη θέση 
πήρε το ΑΠΟΛΛΩΝ με κυβερνήτη τον Σωτήρη Τσιμέτα. Στην κλάση ORC-2 
την πρώτη θέση πήρε το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη, 
τη δεύτερη θέση το TUCACU με κυβερνήτη τον Κυριάκο Κλαδογένη και 
τρίτο ήταν το ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ με κυβερνήτη τον Αντώνη Βογιατζή.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση των δυο ιστιοδρομιών του αγώνα, τα τελικά 
γενικά αποτελέσματα overall ήταν τα παρακάτω: Στην κλάση ORC-1 την 
πρώτη θέση του αγώνα κατέλαβε το ESTELLA με κυβερνήτη τον Σωτήρη 
Κατσαρα, τη δεύτερη θέση κατέλαβε το BLUE SHARK με κυβερνήτες 
τον Μανώλη Σπυρίδη και τον Αναστάσιο Φώτη και την τρίτη θέση πήρε το 
EXCAPE με κυβερνήτη τον Παύλο Ξανθού. Στην κλάση ORC-2 την πρώτη 
θέση του αγώνα πήρε το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνά-
κη, τη δεύτερη θέση το ΚΑΛΗΜΕΡΑ με κυβερνήτη τον Λευτέρη Κουμπιά-
δη και τρίτο ήταν το TUCACU με κυβερνήτη τον Κυριάκο Κλαδογένη.

Το ραντεβού για τους ιστιοπλόους ανανεώθηκε για τις 18 Ιουνίου, αφού 
τότε ξεκινάει το 11ο Channel Regatta, αγώνας που συνδιοργανώνεται 
από κοινού με τον ιστιοπλοϊκό όμιλο του Μαρμαρίς και ο οποίος φέτος θα 
διεξαχθεί στην Τουρκία. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αγώνα ΣΥΜΗ 
2012 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.asiathr.gr 

ΣΥΜΗ 2016
Κάτω από δύσκολες συνθήκες πραγματοποιήθηκε ο ιστιοπλοϊκός αγώνας 
"ΣΥΜΗ 2016". Μεγάλη συμμετοχή και έντονες συγκινήσεις και στον δεύτε-
ρο αγώνα του ΑΣΙΑΘΡ.
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Το 8ο Posidonia Cup διορ-
γανώθηκε από τις εκθέσεις 
Ποσειδώνια και τον Πανελ-
λήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης.
Η πρώτη διοργάνωση έγινε το 2000 ως 
Baltic Exchange Cup με αρκετές συμμε-
τοχές, από εκθέτες των Ποσειδωνίων που 

ήθελαν να δοκιμαστούν στη θάλασσα. Έτσι 
δημιουργήθηκε ένα ωραίο κλίμα άμιλλας 
ανάμεσα στις ναυτιλιακές εταιρίες που δια-
σκέδαζαν με τους φίλους και τους συνεργάτες 
τους στο μοναδικό σκηνικό του Σαρωνικού, 
με θέα την Ακρόπολη. Ιδανικές ιστιοπλοϊκές 
συνθήκες αυτή την εποχή, αφού η μπουκα-
δούρα του Σαρωνικού διασφαλίζει ότι θα 
υπάρχει ικανοποιητικός αέρας. Τα σκάφη 
φιλοξενούν πληρώματα από τις εταιρίες που 
τα ναυλώνουν και έτσι υπάρχει ενεργή συμ-
μετοχή των εκθετών.

Εφέτος χορηγοί του αγώνα ήταν η εταιρίες 
SAMSUNG και LALIZAS, ενώ υποστηρικτές 
οι ABS, KORONAKIS, HI AIR KOREA η Λίμνη 
Βουλιαγμένης και υποστηρικτής τεχνολογί-
ας η G4S TELEMATIX που εφοδίασε όλα τα 
σκάφη με συσκευές αναμετάδοσης στίγματος 
το οποίο εμφανιζόταν μέσα από τον ιστότοπο 
του αγώνα posidoniacup.gr. 

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις πενήντα με 
όλα τα μεγάλα ονόματα της ναυτιλίας αλλά 
και της ιστιοπλοΐας και ο στόλος χωρίστη-
κε σε τέσσερις κατηγορίες, Performance, 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης και Νίκος Ζάγκας (φωτο1)

ανοικτή θάλασσα

Posidonia Cup

1.

2.
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Standard, IRC και Classic. 

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 3 Ιουνίου. Δόθηκε μία, κοινή 
εκκίνηση για όλα τα σκάφη στις 1300, στον 
Φαληρικό όρμο. Ο καιρός ήταν από τις 225 
μοίρες, ενώ σε ένταση κυμαινόταν από 12 
μέχρι 15 κόμβους, ενώ ο ήλιος ανέβαζε τη 
θερμοκρασία σε ευχάριστα επίπεδα. Ιδανικές 
συνθήκες για ιστιοπλοΐα δηλαδή. Στην εκκίνη-
ση ο στόλος χωρίστηκε, οι μισοί επέλεξαν να 
ξεκινήσουν από τη σημαδούρα, ενώ οι άλλοι 
μισοί από το σκάφος επιτροπής. Η διαδρομή 

ήταν τριγωνική με μία σημαδούρα offset για 
τα όρτσα, συνολικού μήκους περίπου 15 
ναυτικών μιλίων. Τα δύο 52άρια σκάφη ξεχώ-
ρισαν γρήγορα από τον υπόλοιπο στόλο και 
έκαναν δικό τους αγώνα, μαχόμενα μέτρο με 
το μέτρο για το καβατζάρισμα σε κάθε σημείο 
στροφής. Προς το μεσημέρι η ένταση έπεφτε, 
ενώ ανοιχτά το πέλαγος κρατούσε λίγο 
καλύτερα. Τα πρώτα σκάφη τερμάτισαν μετά 
από 2 ώρες αγώνα, ενώ τα μικρότερα χρει-
άστηκαν αρκετή περισσότερη. Όλοι πέρασαν 
θαυμάσια, ειδικά όμως στα ξένα πληρώματα, 

η εμπειρία της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας στην 
Ελλάδα, θα τους μείνει αξέχαστη.

Η απονομή έγινε το ίδιο βράδυ στη Λίμνη 
της Βουλιαγμένης, με την παρουσία πάρα 
πολλών επισήμων καθώς και εφοπλιστών και 
στελεχών της ελληνικής ναυτιλίας.

3.

4.
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ΛΕΖΑΝΤΕΣ
01.  Το σκάφος Bullet – CARIBE TANKERS, νικητής στην 
κατηγορία Performance.
02. Το σκάφος Enjoy – Atlas Marine, νικητής στην κατηγορία Irc.
03. Το σκάφος Alter Ego – ABS EUROPE, νικητής στην 
κατηγορία Standard.
04. Το σκάφος Bullet – CARIBE TANKERS, νικητής στην 
κατηγορία Performance.

05. - 08. Από την απονομή.
09. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ κος Σπύρος Καπράλος με τον 
πρωταθλητή του 470 Παναγιώτη Μάντη.
10. Ο δήμαρχος Πειραιώς Γιάννης Μόραλης με τον πρόεδρο 
του ΠΟΙΑΘ.
11. Το πλήρωμα του σκάφους Bullet – CARIBE TANKERS μαζί 
με τον αρχηγό του ΓΕΝ Αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη. 
12. Το πλήρωμα του σκάφους Alter Ego – ABS EUROPE, 

μαζί με τον εκπτόσωπο του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, 
υποναύαρχο Παρασκευά Παναγιώτη.
13. Το πλήρωμα του σκάφους Enjoy – Atlas Marine, μαζί με 
τον κο Σταύρο Λάλιζα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της χορηγού 
εταιρείας Lalizas. 
14. Το πλήρωμα του σκάφους Navisa – NEDA MARITIME 
AGENCY, μαζί με τους κκ. Νίκο Λυκιαρδόπουλο & Στ. Χατζηγρη-
γόρη μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Posidonia Cup 2016.

12.

11.

13.

14.

5.

7.

6.

8.

9.

10.
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Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - PERFORMANCE

1. BULLET - CARIBE TANKERS INC. 

2. OPTIMUM 3 - THENAMARIS 

3. CODE ZERO - STARBULK CARRIERS CORP  
 & OCEANBULK CONTAINER CARRIERS 

4. BLACK JACK - STATUS MARITIME CORP. 

5. MELX II - P.L.FERRARI & CO

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - STANDARD

1. ALTER EGO - ABS EUROPE LTD 

2. GIORGIO - FURUNO HELLAS S.A

3. VENTUS - INTERYARDS S.A./ COTZIAS  
 INTERMODAL 

4. SARA - HELLENIC LLOYD'S S.A. 

5. HADI - LALIZAS S.A. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IRC

1. ENJOY - ATLAS MARINE 

2. OKYALOS XV - HEMPEL 

3. iSAIL - MARAN GAS MARITIME INC. 

4. GANT - HELLENIC SHIP SUPPLY-TAMPA,  
 FLORIDA 

5. APIDALOS NAFS - HCI CAPITAL /  
 KONIG & CIE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CLASSIC 

1. NAVISA - NEDA MARITIME AGENCY  
 CO LTD 

2. LARNE - THE BALTIC EXCHANGE 

3. FLAMINGO - ANTONIS NIKOLARAS
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Κύπελλο ΠΟΙΑΘ - Athens Trophy
Το Κύπελλο ΠΟΙΑΘ με την επωνυμία Athens 
Trophy διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μα-
ΐου στον Σαρωνικό Κόλπο. Διοργανωτής όμιλος ήταν 
ο ΠΟΙΑΘ. Ο αγώνας περιελάμβανε αποκλειστικά ιστι-
οδρομίες όρτσα - πρύμα για αγωνιστικά σκάφη ORCi 
και IRC, ενώ αποτελεί μέρος του Athens Sailing 
Circuit. Στην κατηγορία ORCi δήλωσαν συμμετοχή 15 
σκάφη, ενώ στην κατηγορία IRC τρία.

Το Σάββατο 14 Μαΐου η πρώτη ιστιοδρομία ήταν προγραμματισμένη 
να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο λόγω των μεταβλητών 
καιρικών συνθηκών, η Επιτροπή Αγώνος καθυστέρησε την έναρξη 
για σχεδόν μιάμιση ώρα. Η διεύθυνση του ανέμου ήταν από τις 200 
μοίρες περίπου, με κάποιες μεταβολές στη διάρκεια της ημέρας, από 
185 ως 205 μοίρες, ενώ η ένταση ήταν αρχικά κάτω από 10 κόμβους 
που σταδιακά όμως έφτασε μέχρι και τους 20. Η μέρα ήταν θολή, αλλά 
με ζεστές θερμοκρασίες, ωστόσο δεν βοήθησε την ανάπτυξη του γνω-
στού θερμικού ανέμου του Σαρωνικού. Η πρώτη ιστιοδρομία, λόγω της 

χαμηλής έντασης του ανέμου είχε μήκος σχεδόν 4,5 ναυτικά μίλια και 
ήταν κλασικός στίβος όρτσα – πρύμα με offset στα όρτσα και πόρτες 
στα πρύμα. Τα σκάφη ξεκίνησαν καλώς και γρήγορα επιδόθηκαν στην 
τακτική τους. Οι μονομαχίες ανάμεσα στα παρόμοια σκάφη ήταν έντο-
νες και συνεχείς, τόσο στην εκκίνηση όσο και στα σημεία στροφής.

Στην πρώτη ιστιοδρομία στην κατηγορία ORCi πρώτο βγήκε το MELX 
II   P.L. FERRARI του Σταύρου Παπαγιαννόπουλου, ενώ στα IRC το 
JINETERA με κυβερνήτη τον Θάνο Ανδρόνικο.

Η δεύτερη ιστιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης, περίπου στις δυόμισι το μεσημέρι, αφού είχε τερματίσει και το 
τελευταίο σκάφος, με μικρές διορθώσεις στον στίβο με βάση τις αλλα-
γές του καιρού. Η ένταση του ανέμου είχε ανέβει αισθητά και το μήκος 
της ιστιοδρομίας ήταν πλέον άνω των 7 ναυτικών μιλίων. 

Τα πληρώματα είχαν να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στην ένταση 
του ανέμου κάνοντας την τακτική καθοριστικής σημασίας. Το γνωστό 
BULLET   ENCODE του Νίκου Σινούρη και Δημήτρη Δεληγιάννη 
πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία ORCi, ενώ στα IRC κέρδισε πάλι 
το JINETERA του Ανδρόνικου.

Λόγω των καλών καιρικών συνθηκών για ιστιοπλοΐα, η Επιτροπή 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος

ανοικτή θάλασσα
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Αγώνα κατάφερε να διεξάγει και τρίτη ιστιοδρομία, σε παρόμοιο στίβο, 
με μήκος πάλι άνω των 7 ναυτικών μιλίων. Η εκκίνηση δόθηκε στις 
τέσσερις το απόγευμα και οι αγωνιζόμενοι προσπάθησαν να βελτιώ-
σουν τη θέση τους στη βαθμολογία. Νικητής και πάλι αναδείχτηκε το 
BULLET   ENCODE του Νίκου Σινούρη και Δημήτρη Δεληγιάννη στην 
κατηγορία ORCi, ενώ στα IRC δεν υπήρξε αλλαγή. 

Μετά το πέρας των ιστιοδρομιών της πρώτης ημέρας, ο ΠΟΙΑΘ είχε οργα-
νώσει πάρτι για τους ιστιοπλόους στον μόλο του Μικρολίμανου με φαγητό 
και ποτό, αφού ειδικά σε τέτοιου είδους αγώνες οι συζητήσεις και η ανταλ-
λαγή απόψεων ανάμεσα στους αγωνιζόμενους είναι επιτακτική ανάγκη!

Την Κυριακή 15 Μαΐου η πρώτη ιστιοδρομία ήταν πάλι προγραμματι-
σμένη να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο ο καιρός ήταν ίδιος 
όπως την προηγούμενη ημέρα, μουντός με θολή ατμόσφαιρα, καλές 
θερμοκρασίες και αέρα που αρχικά ήταν ασθενής έδειχνε όμως 
αυξητικές τάσεις. Πράγματι, τα σκάφη συγκεντρώθηκαν στην ώρα 
τους στον Φαληρικό όρμο όμως η εκκίνηση καθυστέρησε και πάλι 
για περίπου μια ώρα, μέχρι να απλωθεί ο ίδιος καιρός στην περιο-
χή και να είναι οι αγώνες δίκαιοι. Το μήκος του στίβου ήταν σχεδόν 
πέντε ναυτικά μίλια και τα σκάφη ρίχτηκαν στη μάχη ευθύς μετά την 
εκκίνηση. Νικητής στην κατηγορία ORCi στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία 
αναδείχτηκε το CHIARA IASON DNV GL του Νίκου Φωτίου και στα 
IRC το JINETERA.

Η δεύτερη ιστιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά τον τερματισμό του τε-

λευταίου, όμως η Επιτροπή Αγώνα αναγκάστηκε να τη διακόψει μόλις 
το πρώτο σκάφος πέρασε το πρώτο σημείο στροφής, λόγω σημαντι-
κής αλλαγής στη διεύθυνση του ανέμου.

Λίγη ώρα αργότερα στις τρεισήμισι το μεσημέρι και αφού ο άνεμος 
σταθεροποιήθηκε στις 200 μοίρες με ένταση περίπου 12 κόμβους, η 
ιστιοδρομία ξαναξεκίνησε, με τον στίβο να είναι στα 6 ναυτικά μίλια.  
Και πάλι την πρωτιά πήρε το BULLET - ENCODE των Σινούρη Δελη-
γιάννη που έκανε μια άριστη κούρσα.

Ο τερματισμός του τελευταίου βρήκε την ένταση του ανέμου να μειώνεται 
σταδιακά, ενώ ο ήλιος είχε βγει και είχε καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Ωστό-
σο η ώρα είχε περάσει και η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να μην διεξάγει 
και έκτη ιστιοδρομία, στέλνοντας τα σκάφη στο λιμάνι και τους ιστιοπλό-
ους στο Μικρολίμανο για μπάρμπεκιου πάρτι και επιτόπου απονομή. 

Η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:

O R C  I n t e r n a t i o n a l 

1. MELX II   P.L. FERRARI του Σταύρου Παπαγιαννόπουλου

2. BULLET   ENCODE των Σινούρη - Δεληγιάννη

3. CHIARA IASON DNV GL του Νίκου Φωτίου

Στα I R C  πρώτο στη βαθμολογία ήταν το JINETERA με κυβερνήτη τον 
Θάνο Ανδρόνικο.
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ανοικτή θάλασσα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 11ο Channel Regatta που 
πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου. Ο 
αγώνας συνδιοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο 
Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου και από τον Ιστι-
οπλοϊκό Σύλλογο του Μαρμαρίς (Marmaris International 
Yachting Club) για 11η συνεχή χρονιά. 
Φέτος ο αγώνας πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στη θαλάσσια περιοχή 
του Μαρμαρίς και στα πλαίσιά του διεξήχθησαν 3 ιστιοδρομίες. Στον αγώνα 
έλαβαν μέρος 19 σκάφη, 9 ελληνικά, 9 τούρκικα και 1 από τη Λετονία. Τα 
σκάφη χωρίστηκαν ανάλογα με τον βαθμό ικανότητάς τους σε 4 κλάσεις. 

Ο αγώνας ξεκίνησε την Παρασκευή 17 Ιουνίου, με τις εγγραφές των 
σκαφών και με την τελετή έναρξης που ακολούθησε, στα γραφεία του 
Συλλόγου του Μαρμαρίς, το βράδυ της ίδιας μέρας. Το πρωί του Σαββά-
του, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση κυβερνητών και κατόπιν δόθηκε 
η εκκίνηση της 1ης ιστιοδρομίας, κατά την οποία τα σκάφη έπρεπε να 
διανύσουν απόσταση 22 μιλίων. 

Τα σκάφη εκκίνησαν από τον κόλπο του Μαρμαρίς, έξω από τη μαρίνα 
NETSEL. Ο άνεμος ήταν δυνατός και πολλά σκάφη εκκίνησαν με 
μειωμένη ιστιοφορία. Αρχικά τα σκάφη κινήθηκαν στα όρτσα και αφού 
καβάτζαραν την πρώτη σημαδούρα γύρισαν στα πρύμα σηκώνοντας 
μπαλόνια και κατευθύνθηκαν έξω από τον κόλπο του Μαρμαρίς. Ο 
άνεμος έπεσε δραματικά και δοκίμασε τους ιστιοπλόους οι οποίοι με τα 
σκάφη αρχικά καβάτζαραν τη νησίδα Kargataşı περίπου 5 μίλια από την 
εκκίνηση και στη συνέχεια έβαλαν πλώρη ανατολικά κατευθυνόμενοι 
προς τον κόλπο του Ekincik όπου ήταν και ο τερματισμός της ιστιοδρομί-
ας. Ο άνεμος είχε αυξομειώσεις σε ένταση και διεύθυνση, τα πληρώμα-
τα άλλαξαν πανιά αρκετές φορές και τα πρώτα σκάφη τερμάτισαν λίγο 
μετά τις 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια ο άνεμος έπεσε και δυσκόλεψε τα 
μικρότερα σκάφη που ακολουθήσαν και τα οποία μπόρεσαν να τερματί-
σουν τελικά μετά τις 7 το απόγευμα.

Στην κλάση 1 την πρώτη θέση πήρε το σκάφος ORFOZ με κυβερνήτη 
τον Iskender Akbas. Στην κλάση 2 την πρώτη θέση πήρε το ESTELLA 
με κυβερνήτη τον Σωτήρη Κατσαρά. Στην κλάση 3 πρώτο κατατάχθηκε 
το Μ2 με κυβερνήτη τον Mustafa Tezcan. Στην κλάση 4 πρώτο ήταν το 
ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη.

Το βράδυ του Σαββάτου ακολούθησε μια όμορφη γιορτή με δείπνο στο 
μικρό λιμάνι του Ekincik, κατά την οποία δόθηκαν και τα έπαθλα στους 
νικητές της 1η ιστιοδρομίας.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η 2η ιστιοδρομία του 
Channel Regatta. Η επιτροπή αγώνα οδήγησε τα σκάφη έξω από τον 
κόλπο του Ekincik. Ο αγώνας ήταν ελεγχόμενου στίβου και συγκεκρι-
μένα τρίγωνο συνολικής απόστασης περίπου 6 μιλίων. Ο άνεμος ήταν 
μέτριας έντασης με νότια ένταση και όλα τα σκάφη κατάφεραν σχετικά 
γρήγορα να τερματίσουν. Το πρώτο σκάφος τερμάτισε σε μια ώρα.

Στην κλάση 1 την πρώτη θέση πήρε το σκάφος GOKOVA με κυβερ-
νήτη τον Cumhur Gokova. Στην κλάση 2 την πρώτη θέση πήρε το 
LETTLAND με κυβερνήτη τον Igor Bukovskis. Στην κλάση 3 πρώτο 
κατατάχτηκε το Μ2 με κυβερνήτη τον Mustafa Tezcan. Στην κλάση 4 
πρώτο ήταν το ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ με κυβερνήτη τον Μεμέτ Αλάγιαλη.

Μετά τον τερματισμό και τον ελλιμενισμό των σκαφών στο λιμάνι του 
Ekincik, οι διοργανωτές του αγώνα είχαν ετοιμάσει μια όμορφη εκδρομή 
για τους φιλοξενούμενους Ροδίτες ιστιοπλόους. Συγκεκριμένα πραγμα-
τοποιήθηκε επίσκεψη με βάρκες στο γειτονικό Dalian, κατά την οποία οι 
φιλοξενούμενοι ιστιοπλόοι περιηγήθηκαν στον ποταμό που οδηγεί από 
τη θάλασσα στη μικρή κωμόπολη, θαύμασαν τους αρχαίους λαξευμέ-
νους στον βράχο Λυκιακούς τάφους και έκαναν λασπόλουτρα χαλαρώ-
νοντας μετά τον αγώνα του πρωινού. 

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του Channel Regatta, ήταν 
προγραμματισμένη η 3η και τελευταία ιστιοδρομία του αγώνα. Η εκκί-
νηση δόθηκε στις 10:00 το πρωί και ο άνεμος που έπνεε ήταν ασθενής 
δυτικός. Τα σκάφη έπρεπε να κατευθυνθούν προς τα δυτικά και αφού 
φτάσουν έξω από τον κόλπο του Μαρμαρίς, να καβατζάρουν τη νησίδα 
Kargataşı και να καταλήξουν στο εσωτερικό του κόλπου, τερματίζοντας 
έξω από τη μαρίνα NETSEL. Ο στίβος ήταν πολύ δύσκολος. Οι κυβερ-
νήτες διαρκώς έψαχναν τις περιοχές που φυσούσε περισσότερο και με 
διαρκή τακ κατευθύνονταν δυτικά. Στην πορεία προς το Μαρμαρίς όμως, 
ο άνεμος έπεφτε όλο και περισσότερο. Η Επιτροπή Αγώνα συνυπολογί-
ζοντας και τις πληροφορίες που έφταναν από τον κόλπο του Μαρμαρίς 
όπου επικρατούσε πλήρης άπνοια, αποφάσισε την επιβράχυνση της 
ιστιοδρομίας και έτσι τα σκάφη τερμάτισαν τελικά μόλις πέρασαν την 
νησίδα Kargataşı.
Στην κλάση 1 την πρώτη θέση πήρε το σκάφος ORFOZ με κυβερνήτη τον 

Ολοκληρώθηκε το 11ο CHANNEL REGATTA
Σκληρός ανταγωνισμός ελληνικών και τούρκικων πληρωμάτων σε έναν συναρπαστικό αγώνα!

11ο Channel Regatta
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Iskender Akbas. Στην κλάση 2 την πρώτη θέση πήρε το LETTLAND 
με κυβερνήτη τον Igor Bukovskis. Στην κλάση 3 πρώτο κατατάχθηκε 
το BLUE BIRD με κυβερνήτη τον Mehmet Ozdas. Στην κλάση 4 πρώτο 
ήταν το PENTELI με κυβερνήτη την Gulhan Hazal Sarol.

Μετά το πέρας της ιστιοδρομίας, τα σκάφη κινήθηκαν στους γειτονικούς 
κόλπους και οι ιστιοπλόοι χαλάρωσαν κάνοντας μπάνιο στα δροσερά 
νερά. Στη συνέχεια όλα τα σκάφη ελλιμενίστηκαν στη NETSEL μαρίνα 
όπου το βράδυ πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης και οι απονομές των 
επάθλων στους νικητές.

Τα συ νολ ικά απ οτε λέσμ α τα ήτα ν τα  πα ρα κά τω:

Στην κλάση 1 πρώτο ήταν το σκάφος ORFOZ με κυβερνήτη τον 
Iskender Akbas, δεύτερο ήταν το σκάφος GOKOVA με κυβερνήτη τον 
Cumhur Gokova και την τρίτη θέση κατέλαβε το σκάφος HADAR με 
κυβερνήτη τον Ihsan Kalayci.

Στην κλάση 2 πρώτο ήταν το σκάφος LETTLAND με κυβερνήτη τον 
Igor Bukovskis, δεύτερο ήταν το σκάφος ESTELLA με κυβερνήτη τον 
Σωτήρη Κατσαρά και την τρίτη θέση κατέλαβε το σκάφος BLUE SHARK 
με κυβερνήτη τον Αναστάσιο Φώτη

Στην κλάση 3 πρώτο ήταν το σκάφος BLUE BIRD 2 με κυβερνήτη τον 
Mehmet Ozdas , δεύτερο ήταν το σκάφος M2 με κυβερνήτη τον Mustafa 
Tezcan και την τρίτη θέση κατέλαβε το σκάφος ΑΠΟΛΛΩΝ με κυβερνή-
τη τον Σωτήρη Τσιμέτα.

Στην κλάση 4 πρώτο ήταν το σκάφος ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον 
Νίκο Κουμνάκη, δεύτερο ήταν το σκάφος ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ με κυβερνήτη 
τον Μεμέτ Αλάγιαλη και την τρίτη θέση κατέλαβε το σκάφος PENTELI 
με κυβερνήτη την Gulhan Hazal Sarol.

Ο αγώνας επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά τις άριστες και φιλικές 
σχέσεις των δυο Σωματίων και το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και των 
δύο πλευρών. Οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων Σταμάτης Σταύρας 
και Iskeder Akbas, στις ομιλίες τους στην τελετή λήξης τόνισαν ότι το 
Channel Regatta ως αγώνας θεσμός θα συνεχιστεί και τις επόμενες 
χρονιές, ενώ οι συμμετοχές τουρκικών σκαφών στο εφετινό Rodos Cup 
που ακολουθεί αλλά και ελληνικών σκαφών στο Marmaris International 
Racing Week του επόμενου Οκτωβρίου αναμένεται να είναι αυξημένες.
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Nίκος Αλευρομύτης / Nίκος Ζάγκας / Παναγιώτης Μαυρομάτης

Ο μεγαλύτερος αγώνας κλασι-
κών ιστιοπλοϊκών σκαφών στην 
Ελλάδα διοργανώθηκε από τις 30 
Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου 2016 
από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος 
με ρεκόρ συμμετοχών και θεαμα-
τικές ιστιοδρομίες στις Σπέτσες, 
με φόντο το υπέροχο κτίριο του 
Poseidonion Grand Hotel.

Περίπου 1000 ιστιοπλόοι με 70 κλασικά 
σκάφη συμμετείχαν σε έναν τριήμερο ιστι-
οπλοϊκό αγώνα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
ανάμεσά τους οι παγκόσμιοι πρωταθλη-
τές στα 470 Τάκης Μάντης και Παύλος 
Καγιαλής και ο πρωταθλητής Finn Γιάννης 
Μιτάκης, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ξεχώ-
ρισαν η παρουσία της ΑΜ Βασιλιά Κωνστα-
ντίνου και της οικογένειάς του, καθώς και η 
παρουσία του προέδρου της Διεθνούς Ιστιο-
πλοϊκής Ομοσπονδίας Carlo Croce. Πλήθος 
καταξιωμένων αθλητών ιστιοπλόων αλλά και 
επιφανών Ελλήνων από τον χώρο της Ναυτιλί-
ας, έλαβαν μέρος κι εφέτος στους αγώνες.

Τον αγώνα διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Ελ-
λάδος με την υποστήριξη του Ναυτικού Ομίλου 

Σπετσών, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών.

Χρυσός χορηγός ήταν το Ίδρυμα Λάσκαρη και 
χορηγός η Porsche – Μοτοδυναμική ΑΕΕ. Επί-
σημος χρονομέτρης ήταν η ελβετική ωρολο-
γοποιία IWC. Τα ποτά προσέφερε το ΜΕΤΑΧΑ, 
ενώ υποστηρικτές ήταν οι εταιρίες Salty Bag, 
Sebago και Technohull καθώς και τα ξενο-
δοχεία Amanzoe και Nikki Beach Resort & 
Spa. Τη διοργάνωση φιλοξένησε κι εφέτος το 
εμβληματικό Posidonion Grand Hotel. 

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου το βράδυ έγινε το 
welcome πάρτι των ιστιοπλόων στο Posidonio 
Grand Hotel με ειδικά κοκτέιλ METAXA εμπνευ-
σμένα από τη διοργάνωση, όπου ξεχώρισε το 
πραγματικά εντυπωσιακό και σπάνιο Αngel’s 
Treasure που προσφερόταν για δοκιμή.

Η πρώτη αγωνιστική ημέρα ήταν η Παρασκευή 
1 Ιουλίου. Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 12.30 
ώστε να έχει στρώσει ο καιρός. Τα κλασικά 
σκάφη πήραν δύο εκκινήσεις, με δύο ομάδες 
στην κάθε εκκίνηση. Η διαδρομή τους ήταν από 
την Ντάπια στο Τρίκερι δύο φορές, με επι-
στροφή για τερματισμό μπροστά στην Ντάπια, 
μήκους 21 ναυτικών μιλίων. Οι δύο ομάδες των 
καϊκιών πήραν εκκίνηση από τη Σπετσοπούλα, 
με σημείο στροφής στον Άγιο Αιμιλιανό και 
τερματισμό στην Ντάπια. Επειδή η ιστιοδρομία 
ολοκληρώθηκε εγκαίρως, δόθηκε και δεύτερη 
εκκίνηση για μία ακόμα ιστιοδρομία από την 
Ντάπια με τερματισμό στο Πόρτο Χέλι. 

Οι λέμβοι ανοικτού τύπου και τα λατίνια έκαναν 
τρεις τριγωνικές διαδρομές. 

Από το μεσημέρι επικρατούσε η γνωστή 
θαλάσσια αύρα της περιοχής, με ένταση που 
κυμαινόταν στους 12 κόμβους, με μικρές εναλ-
λαγές στη διεύθυνση. Ενδιαφέρον έχει ωστόσο 
το ρεύμα που επικρατεί στην περιοχή και χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής από πλευράς τακτικής.

Οι συνθήκες ήταν άριστες και το σκηνικό 
ειδυλλιακό, συνεπώς όλοι ευχαριστήθη-
καν, κυρίως οι ξένοι συμμετέχοντες. Το ίδιο 
βράδυ έγινε η απονομή στο παλιό λιμάνι, 
ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απονομή 
ενός ρολογιού IWC στο πλαίσιο του βραβείου 
Concours d'Elegance για το πιο καλοδιατηρη-
μένο σκάφος.

Τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα οι αγώνες πάλι 
ξεκίνησαν κανονικά στις 12.30 με στρωτό 
καιρό. Τα κλασικά σκάφη πάλι πήραν εκκίνηση 
με τον ίδιο τρόπο, αλλά είχαν άλλη διαδρομή, 
αυτή τη φορά ξεκίνησαν από την Ντάπια με 
κατεύθυνση τον Άγιο Αιμιλιανό, επιστροφή 
στην Ντάπια κι από εκεί στη Ζωγεριά. Αυτή 
διαδρομή που είχε μήκος 15 ναυτικά μίλια την 
έκαναν δύο φορές και τερμάτισαν στην Ντάπια. 

Τα παραδοσιακά καΐκια ξεκίνησαν πάλι από τη 
Σπετσοπούλα και τερμάτισαν στην Ντάπια, ενώ 
στη δεύτερη ιστιοδρομία τους κατευθύνθηκαν 
στο Πόρτο Χέλι για τερματισμό. Η κατηγορία 
των λέμβων ανοικτού τύπου που είχε εφέτος 

Spetses Classic 
Yacht Regatta
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μεγάλο ενδιαφέρον, έκανε και πάλι τρεις 
τριγωνικές ιστιοδρομίες. Από την εκκίνηση και 
μέχρι τον τερματισμό του τελευταίου επικρα-
τούσε η τοπική μπουκαδούρα, αν και λίγο πιο 
ασθενής από την προηγούμενη ημέρα. Επειδή 
οι ιστιοδρομίες ήταν μικρότερες όμως, οι 
αγώνες τελείωσαν πιο νωρίς. 

Το ίδιο βράδυ έγινε η απονομή των επάθλων 
στους νικητές της ημέρας και ακολούθησε 
πάρτι στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχο-
λή Σπετσών, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Ομίλου Σπετσών. 

Την Κυριακή, τελευταία αγωνιστική ημέρα, 
η εκκίνηση ήταν προγραμματισμένη για τις 
11.00, αλλά δόθηκε αναβολή μέχρι να γυρίσει 
ο βοριάς σε μπουκαδούρα. Έτσι οι ιστιοδρομί-
ες ξεκίνησαν στις 12.00

Τα κλασικά σκάφη έκαναν μία τριγωνική δια-
δρομή μήκους περίπου 10 ναυτικών μιλίων. Τα 
καΐκια έκαναν την ίδια διαδρομή, από τη Σπε-
τσοπούλα στον Άγιο Αιμιλιανό με τερματισμό 
στην Ντάπια.

Τα λατίνια και οι λέμβοι ανοικτού τύπου έκαναν 
ένα medal race για τα πρώτα 6 σκάφη, ενώ τα 
υπόλοιπα σκάφη αγωνίστηκαν σε κανονικές 
ιστιοδρομίες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ίδιες, 
με θερμικό άνεμο περίπου 10 κόμβων. 

Οι αγώνες ήταν έτσι σχεδιασμένοι ώστε να 
είναι ορατοί από τη στεριά, κυρίως από τις 

βεράντες του Posidonion Grand Hotel, όπου 
κι εφέτος υπήρχε ζωντανή αναμετάδοση της 
εξέλιξης των ιστιοδρομιών. 

Το Spetses Classic Yacht Regatta ολοκλη-
ρώθηκε την Κυριακή 3 Ιουλίου το απόγευμα 
με την τελετή απονομής των επάθλων στο 
μουσείο Μπουμπουλίνας, όπου ακολούθησε 
αποχαιρετιστήριο πάρτι.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Κλασικά σκάφη Α’ - Classic boats A’

1. SKY LARK T. MORSE

2. FLAMINGO Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

3. GLARAMARA Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Κλασικά σκάφη Β’ - Classic boats Β’

1. NAVISA Φ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

2. SUNSHINE M. FISCHER

3. ESCAPADE Σ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σκάφη SPIRIT OF TRADITION

1. BACCARA Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

2. ALEXANDRA I Ι. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ

3. ELIANA K IV Σ. ΚΟΚΟΤΟΣ

Σύγχρονα κλασσικά σκάφη – Cont Classic

1. BLACK SOUL A. WIRTZ

2. BOLERO Σ. ΠΟΛΕΜΗΣ / Λ. ΠΟΛΕΜΗΣ

3. DADDY COOL Ν. ΙΓΓΛΕΣΗΣ

Παραδοσιακά σκάφη - Κατηγορία ελληνικών 
καϊκιών - Aegean classic scooners

1. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΗΣ Π. / Α. ΜΑΘΙΟΣ

2. ΠΑΡΑΛΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3. ΣΤΡΑΤΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ

Παραδοσιακά σκάφη - Κατηγορία 
παραδοσιακών σκαριών - TWB

1. ΑΙΟΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Ν. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ /  
 Ν. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

2. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

3. ΝΑΤΑΛΙΑ Π. ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ

Λατίνια - Παραδοσιακές λέμβοι κατηγορία 1 
- Traditional open boats 1

1. ΚΥΜΟΘΟΗ Ε. ΔΗΜΟΥ

2. SIRENE III Α. ΛΑΣΠΑΣ

3. ΚΑΛΛΙΡΟΗ Ρ. ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ

Λατίνια - Παραδοσιακές λέμβοι κατηγορία 2 
- Traditional open boats 2

1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΜΑΝΤΗΣ

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α. ΑΡΑΠΑΚΗΣ – Α. ΚΙΡΚΗΣ

3. ΑΡΟΚΑΛΙ Π. ΠΑΠΑΔΕΑΣ
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο και φωτογραφίες: Γιώργος Κατέκος

Το ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ διοργανώνε-
ται για 22η χρονιά και περιλαμβάνει 
δυο Σαββατοκύριακα αγώνων με δια-
δρομές παράκτιες, διαδρομές ελεγχό-
μενου στίβου καθώς και μια offshore 
διαδρομή προς το νησί της Κέας. 

Με την απονομή των επάθλων στους νικητές 
ολοκληρώθηκε το 22ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 
που διοργανώνει ο Ναυτικός Αθλητικός 
Όμιλος Βούλας. Η τελετή απονομής έγινε 
στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ όπου παρέ-
στησαν πολλοί από τους πρωταγωνιστές. Στη 
φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος περίπου 70 
σκάφη, αριθμός ικανοποιητικός αν αναλογι-
στούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με 
κύρια την οικονομική κρίση και κατά συνέπεια 
την πτώση του αριθμού των συμμετοχών ανά 
αγώνα τα τελευταία χρόνια. 

Το πρώτο από τα δυο Σαββατοκύριακα διεξή-
χθησαν αρχικά η ιστιοδρομία του Πατρόκλου, 
που είναι για όλες τις κατηγορίες των σκαφών 
και περιλαμβάνει εκκίνηση μπροστά από τις 
εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ περίπλου σημαντήρα 
κοντά στη βραχονησίδα Πάτροκλος και επι-
στροφή με τερματισμό στο ΝΑΟΒ. Την επόμενη 
μέρα ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν 
οι ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ που 
περιλαμβάνουν ιστιοδρομίες όρτσα – πρύμα 

για τις κατηγορίες ORCi Racing & Performance 
καθώς και μια παράκτια διαδρομή (Φλέβες 
αριστερά – Βάρκιζα – ΝΑΟΒ) για τα σκάφη της 
κατηγορία ORC Club. 

Το επόμενο Σαββατοκύριακο τα σκάφη είχαν 
τον τελευταίο αγώνα του Κυπέλλου με τη 
διεξαγωγή του αγώνα ΚΕΑ 2016. Η ιδιαιτε-
ρότητα του αγώνα είναι πως οι ιστιοδρομίες 
είναι δυο αλλά με την προσθήκη βαθμολογικής 
πόρτας στο στενό του Πατρόκλου γίνονται 
τέσσερις και το κάθε σκάφος έχει δικαίωμα να 
αφαιρέσει τη χειρότερη. Τα σκάφη εκκίνησαν 
στις τέσσερις το απόγευμα με προορισμό το 
νησί της πανέμορφης Κέας. Με άνεμο έντασης 
έως 15 κόμβους από διεύθυνση 160-180 
μοίρες και ήπιο κυματισμό κινήθηκαν προς 
το στενό του Πατρόκλου και κατάφεραν σε 
δύο-δυόμιση ώρες να τερματίσουν την πρώτη 
ιστιοδρομία. Στο στενό του Πατρόκλου ο άνε-
μος αρχικά δεν επεφύλασσε εκπλήξεις αλλά 
σταδιακά άρχισε να μειώνεται. Η επιστροφή 
της Κυριακής ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί 
με την εκκίνηση της κατηγορίας ORCi και εν 
συνεχεία της ORC Club. Άνεμος δυτικός μέχρι 
10 κόμβους ικανός για να ταξιδέψει τα σκάφη 
χωρίς πολλά προβλήματα μέχρι την βαθμο-
λογική πόρτα στον Πάτροκλο και μετά με τη 
μπουκαδούρα να υπερισχύει και να δυναμώνει 
τα σκάφη έφτασαν στον τερματισμό στη Βούλα 
γράφοντας έτσι και τον επίλογο στο 22ο ΚΥ-
ΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ. Για την ιστορία στον αγώνα 

της ΚΕΑΣ πρώτο στα σκάφη ORCi ήταν το σκά-
φος ANAX ενώ στην κατηγορία ORC Club το 
σκάφος NEMESIS. Τα δύο προαναφερθέντα 
σκάφη πρώτευσαν στις κατηγορίες τους στο 
22ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ με TO KEFI MAS και 
το SEMELE δεύτερο και τρίτο στην κατηγορία 
ORC Club και το VENTUS με το ZANTAC 
δεύτερο και τρίτο στην κατηγορία ORCi.

22o Κύπελλο Άνοιξης
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος

Η εβδομάδα ΝΟΕ είναι ένας σημα-
ντικός αγώνας με μακρά ιστορία, 
υψηλού συναγωνισμού, που διορ-
γανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο 
Ελλάδος. Ο αγώνας είναι πολύ 
δημοφιλής και έγινε γνωστός λόγω 
του υψηλού επιπέδου οργάνωσης, 
ειδικά στη θάλασσα. Κάθε χρόνο 
λαμβάνουν μέρος τα καλύτερα 
αγωνιστικά σκάφη που αγωνίζονται 
σε στίβους όρτσα-πρύμα.

Στις 4 και 5 Ιουνίου έγινε η εβδομάδα ΝΟΕ, 
σε δύο αγωνιστικές ημέρες γεμάτες ένταση 
και συναγωνισμό. Λόγω της συνδιοργάνωσης 
της 24ης Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας ΝΟΕ με 
τον 49ο αγώνα Άνδρου με τον Ναυτικό Όμιλο 

Άνδρου, οι αγώνες inshore διεξήχθησαν μόνο 
το Σαββατοκύριακο. 

Έτσι λοιπόν, την πρώτη ημέρα έγιναν δύο 
όρτσα-πρύμα με τη διεύθυνση του ανέμου να 
κυμαίνεται από τις 240 ως 205 μοίρες, ενώ η 
ένταση δεν ξεπέρασε τους 16 κόμβους.

Τη δεύτερη ημέρα, Κυριακή 5 Ιουνίου, έγιναν 
τρεις ιστιοδρομίες. Ο καιρός ήταν από τις 200 
ως 180 μοίρες ενώ η ένταση κυμάνθηκε από 
10 ως 16 κόμβους.

O R C i  P e r f o r m a n c e  O v e r a l l 
1. BULLET ENCODE   Ν. ΣΙΝΟΥΡΗΣ - Δ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  
2. MELX II - P.L. FERRARI  Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
3. OPTIMUM 3 THENAMARIS OPTIMISE  Π. ΛΙΒΑΣ - Ν. ΛΑΖΟΣ
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο και φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος

Για 15 χρονιά ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλο-
ΐας Ανοικτής θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) στα πλαίσια της 
κοινωνικής ευθύνης και των ευαισθησιών των 
μελών του, διοργάνωσε τον αγώνα "ΑΡΜΕΝΙΖΟ-
ΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ". 

Ο αγώνας είχε στόχο την υποστήριξη του γνωστού κοινωφελούς οργα-
νισμού που υποστηρίζει παιδιά με διάφορες ανάγκες και τον λόγο αυτό 
τόσο ο Όμιλος όσο και οι συμμετέχοντες, αλλά και ο χορηγός που για 
δεύτερη χρονιά ήταν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας WIND, συγκέντρω-
σαν ένα σημαντικό ποσόν το οποίο και δόθηκε αυτούσιο στο σωματείο. 

Οι αγώνες έγιναν το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Ιουνίου και στις 
ιστιοδρομίες αγωνίστηκαν σκάφη ανοικτής θαλάσσης με την ιδιομορφία 

όμως ότι το πλήρωμα .όπως απαιτείται από τον κανονισμό του αγώ-
να, είναι μικτό δηλαδή, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η δυσκολία στον 
αγώνα είναι ότι δύο μόνον άτομα καλούνται να κυβερνήσουν και να 
πλεύσουν με σκάφη που είναι σχεδιασμένα για 5 έως 8 ιστιοπλόους. 
Τα σκάφη που συμμετείχαν στον αγώνα χωρίστηκαν σε τρείς κατηγο-
ρίες δηλαδή αγωνιστικά (Orc i), σκάφη αγώνων κρουαζιέρας (orc club) 
καθώς και σκάφη Platu25, τα οποία είναι όλα ίδια (One designed).

Στην ιστιοδρομία του Σαββάτου τα σκάφη έφυγαν με πολύ ευνοϊκές 
καιρικές συνθήκες από το Μικρολίμανο και έκαναν μία διαδρομή 
ανοικτής θαλάσσης έως τις Φλέβες και επέστρεψαν να τερματίσουν 
στο σημείο που ξεκίνησαν. Την Κυριακή που το πρόγραμμα προέβλεπε 
ιστιοδρομίες όρτσα - πρύμα δηλαδή γύρω από σημαδούρες, αλλά η 
Επιτροπή Αγώνων λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, 
αποφάσισε τελικά να κάνει έναν ακόμα αγώνα ανοικτής θαλάσσης με 
προορισμό μία σημαδούρα προς την Αίγινα και επιστροφή Μικρολί-

Αρμενίζοντας για το Παιδί
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μανο. Οι αγωνιζόμενοι απόλαυσαν τις δύο ιστιοδρομίες του Σαββατοκύ-
ριακου και φυσικά την χαρά να αγωνίζονται και ταυτόχρονα να προσφέ-
ρουν σ' ένα μοναδικό σκοπό. 

Όλη η διοργάνωση οργανώθηκε από εθελοντές μέλη του ΠΟΙΑΘ, 
αποδεικνύοντας ότι οι ιστιοπλόοι που είναι μαθημένοι στην ομαδικότητα 
και τη συνεργασία, μπορούν και ξέρουν να προσφέρουν, ενώ μετά την 
απονομή έδωσαν ραντεβού για το 2017.

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  O r c  I

1. ACTIVISTA ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΕΦΑΛΑ ΜΕΝΗ  ΝΟΠΦ

2. CLEOPATRA ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΑΛΚΥΟΝΗ  
   NOK

3. DUENDE ΣΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΑΝΗ ΡΟΥΛΑ NOE  

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  O r c  C l u b

1. DE MALO V ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ  
   ΠΟΙΑΘ 

2. NEPHELE ΣΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΒΒΑΘΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΟΠ   
3. LINA II ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 
   ΙΟΠ

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  P L A T U  2 5

1. MODUS VIVENDI ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΟΤΙΔΑ ΚΥΝΘΙΑ 
   ΝΟΒ 

2. NAFSITHOE ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΤΟΥ ΛΕΝΑ  ΝΟΒ

3. GRAFEIO ΜΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- 
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΝΟΕ

Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ
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Ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση της αρχικής 
ιδέας της συντακτικής ομάδας του περιοδικού, να 
προβάλουμε όσους Έλληνες έχουν κορυφαίες 
θέσεις σε διεθνείς ιστιοπλοϊκούς οργανισμούς 
ή δουλεύουν στο εξωτερικό, μιλήσαμε και με 
τη Μαρίνα Ψυχογιού η οποία τα τελευταία χρόνια 
διαπρέπει κυρίως στο Ομάν, αλλά και σε διάφορα 
παγκόσμια πρωταθλήματα. Διαβάστε την ιστορίας 
της που σε συνδυασμό με τις δύο προηγούμενες 
έχει μόνον θετικά συμπεράσματα να προσφέρει 
στους αναγνώστες του "Ιστιοπλοϊκού Κόσμου". Η 
ιδέα να προβληθούν άξιοι Έλληνες από τον χώρο 
της ιστιοπλοΐας θα συνεχιστεί σε επόμενα τεύχη με 
νέο σκεπτικό.

Μαρίνα, πριν μπούμε στις τεχνικές ερωτήσεις θα ήθελα να μου έδι-
νες μία εικόνα της αθλητικής σου σταδιοδρομίας στην ιστιοπλοΐα; 

Με πας πολλά χρόνια πίσω... Ξεκίνησα στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων 

μαζί με την αδερφή μου, που αν και μικρότερη ήταν πολύ καλύτερη από 
εμένα. Το πρώτο μας πανελλήνιο Όπτιμιστ ήταν το 1985 στη Βουλιαγ-
μένη. Ήταν μεγάλη υπόθεση τότε να πάμε από τα Χανιά στην Αθήνα για 
αγώνες... 

Όπτιμιστ μέχρι το 1988, μετά Laser Radial με καλύτερη θέση την 5η 
στο Παγκόσμιο του 1991, τη χρονιά που η Μαρία Βλάχου κέρδισε. Στη 
συνέχεια Europe για αρκετά χρόνια. Το 1998 είχα ένα σοβαρό ατύχημα 
που με έβγαλε εκτός για περισσότερο από ένα χρόνο. Στη συνέχεια 
προσπάθησα να οργανώσω μια ομάδα Yngling με στόχο τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες στην Αθήνα αλλά απέτυχα. Ο Άλκης Μαγκριώτης όμως, 
που πίστευε σε εμένα με τράβηξε στη διαχείριση αγώνων εν όψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και με σύστησε στον κόσμο της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Αρκετοί από τους ανθρώπους που συνερ-
γάστηκα πίστεψαν στις ικανότητές μου και μου έδειξαν τον δρόμο προς 
τη διεθνή πιστοποίηση. Το 2005 έγινα διεθνές στέλεχος αγώνων, το 
2006 ήμουν στην Επιτροπή Αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλή-
ματος της ISAF και έγινα μέλος της Επιτροπής Αγώνων της κλάσης 
Όπτιμιστ όπου παρέμεινα μέχρι το 2011, το 2007 μπήκα στην ομάδα 
της ISAF για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, το 2008 ήμουν 
στην Επιτροπή Αγώνων των Ολυμπιακών Αγώνων και έγινα μέλος της 
ομάδας ερωτήσεων και απαντήσεων για κανόνες της ISAF (Q&A panel) 
όπου παραμένω μέχρι σήμερα, το 2009 η ΕΙΟ με διόρισε πρόεδρο της 
ΑΕΑΕ όπου παρέμεινα μέχρι το 2011 οπότε και παραιτήθηκα καθώς 

Συνέντευξη στον: Πάνο Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: προσωπικό αρχείο

Μαρίνα Ψυχογιού

συνέντευξη
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έφυγα από την Ελλάδα. Το 2010 ήμουν υπεύθυνη του στίβου των Byte 
CII στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, το 2011 μπήκα στην 
επιτροπή σχεδιασμού των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων και πιστοποι-
ήθηκα ως διεθνής κριτής, το 2012 ήμουν στην επιτροπή αγώνων για 
τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, το 2014 πάλι είχα τα Byte CII για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στην Κίνα και τα Όπτιμιστ στους Ασιατικούς 
Αγώνες στην Κορέα. Φέτος το καλοκαίρι θα είμαι στην επιτροπή αγώ-
νων των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο. 

Ποια είναι σήμερα η επαγγελματική σου δραστηριότητα; 

Ζω στο Ομάν από το καλοκαίρι του 2011. Αρχικά με προσέλαβαν ως 
υπεύθυνη ενός προγράμματος ιστιοπλοΐας για γυναίκες. Αυτό όμως 
ήταν βραχυπρόθεσμο και χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα αφού απευ-
θυνόταν σε ενήλικες. Έτσι άλλαξε η αντιμετώπιση σε μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμα ανάπτυξης ιστιοπλοΐας για νέους και των δύο φύλων. Και 
απέκτησα μόνιμη εργασία. Στο Ομάν δεν υπήρχε τίποτε, ξεκινήσαμε 
και τα χτίσαμε όλα από την αρχή. Οι προπονητές έπρεπε να μάθουν 
να στήνουν αγώνες για να βοηθήσουν τα παιδιά, έτσι αποκτήσαμε και 
στελέχη επιτροπών αγώνων και όποτε είχαμε αγώνες αναλάμβανα όλο 
το κομμάτι της θάλασσας. Στην πορεία, οι διοργανώσεις που αναλαμβά-
ναμε αυξάνονταν και δεν έμενε χρόνος για τίποτε. Να φανταστείς, πέρσι 
τελείωσε η χρονιά και είχα 56 ημέρες αχρησιμοποίητης άδειας! Έτσι στο 
τέλος του 2015 άλλαξε και πάλι ο ρόλος μου. Είμαι πλέον επικεφαλής 
των διοργανώσεων. Δεν ήταν εύκολο να αφήσω την ιστιοπλοΐα και τα 
παιδιά αλλά μέρος της δουλειάς μου είναι να βοηθώ Ομανούς να εξελι-
χθούν και είμαι υπερήφανη που τη θέση μου τώρα την έχει ο πρώην βο-
ηθός μου. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι είμαι επικεφαλής μιας μεγάλης 
ομάδας Ομανών και η δύναμη βρίσκεται στην ομάδα, δεν είμαι μόνη μου 
σε αυτό το εγχείρημα! Έχουν πιστέψει στο όνειρο και εργαζόμαστε όλοι 
μαζί για να βγάζουμε πάντα το Ομάν ασπροπρόσωπο. 

Πόσο δύσκολο είναι να δουλεύει κανείς τόσο μακριά από τη χώρα 
του και επίσης πόσο δύσκολο είναι να συνεργάζεται με ανθρώπους 
με τόσο διαφορετική κουλτούρα; 

Αυτή την ερώτηση μου την έχουν κάνει πολλές φορές. Η ελληνική κουλ-
τούρα δεν είναι και τόσο διαφορετική από αυτή των Ομανών, όσο κι εάν 
αυτό ακούγεται περίεργο. Περισσότερο με δυσκολεύουν οι Βρετανοί 
στο Ομάν! Όσο για τη χώρα μου... Όποτε ζορίζουν τα πράγματα στο Ομάν 
σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είμαι ακόμη στην Ελλάδα και παίρνω 
δύναμη για να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε πρόκληση. Και σε τελική 
ανάλυση δεν είμαι και τόσο μακριά. Η τεχνολογία ανοίγει πολλούς 
δρόμους επικοινωνίας, μέσω Facebook παρακολουθώ τι γίνεται και βέ-
βαια είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους κοντινούς μου ανθρώπους. 
Μεταξύ πολλών άλλων με τον Βαγγέλη και τον Χρήστο Ατζεμιάν που με 
βοήθησαν να στήσω την ομάδα των Όπτιμιστ, με τον Θανάση ‘Σούλη’ 
Παπαντωνίου που με βοήθησε στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης των 
στελεχών αγώνων, με τη Μαρία Τσεκούρα που στέκεται δίπλα μου σε 
όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και με τον Βαγγέλη Παύλου που είναι 
πάντα ο πολύτιμος σύμβουλος οποτεδήποτε και για οτιδήποτε χρειαστώ! 

Έχεις δουλέψει πλέον στο εξωτερικό και φυσικά στην Ελλάδα, ποιες 
οι διαφορές, τι νομίζεις ότι κάνουμε καλύτερα ή διαφορετικά; 

Στο εξωτερικό είσαι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτός ή αυτή που καθορί-
ζουν οι ικανότητές σου, η αξία σου. Είναι πολύ πιο εύκολο να προοδεύ-
σεις εργαζόμενος σκληρά και παράγοντας έργο. Στην Ελλάδα αυτό δεν 
ισχύει. Τουλάχιστον, δεν ίσχυσε για εμένα. Η άποψή μου είναι φυσικά 
επηρεασμένη από τα προσωπικά μου βιώματα. Η ελληνική ιστιοπλοΐα 
έχει αναδείξει καλούς αθλητές και η Ελλάδα έχει διοργανώσει επιτυ-
χημένα πρωταθλήματα. Ενδεχομένως η δική μου προσωπικότητα να 
είναι που δεν ταιριάζει στο σύστημα. Ευτυχώς για όλους, είμαι σε άλλο 
περιβάλλον όπου ταιριάζουμε μια χαρά! 

Είσαι στην επιτροπή σχεδιασμού των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. 
Τι ακούς εκεί; τι καινούργιο υπάρχει; υπάρχει κάτι που θα ήθελες να 
μοιραστείς με τους αναγνώστες του περιοδικού; 

Το 2018 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων οι κατηγορίες θα είναι 
ιστιοσανίδα αγοριών και κοριτσιών, κάιτ αγοριών και κοριτσιών και μικτό 
καταμαράν. Αυτό δείχνει μία τάση προς πιο εξτρήμ και θεαματική μορφή 
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ιστιοπλοΐας. Επιπλέον, η οδηγία που έχουμε από τη ΔΟΕ είναι να δημι-
ουργήσουμε ένα φόρματ το οποίο θα ‘κάνει την ιστιοπλοΐα ελκυστική σε 
νεαρής ηλικίας κοινό το οποίο δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό’. Λογικό 
είναι να αναρωτηθεί κανείς ‘και τι θα γίνει με την ιστιοπλοΐα που όλοι 
ξέρουμε και αγαπάμε’. Εκεί κατά τη γνώμη μου βρίσκεται η πρόκληση 
για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας και για τις εθνικές ομοσπον-
δίες. Η ιστιοπλοΐα είναι άθλημα με πάρα πολλές εκφράσεις. Για όλες 
τις ηλικίες, όλα τα επίπεδα, χιλιάδες διαφορετικούς τύπους σκαφών. Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες ανέκαθεν αντιπροσώπευαν ένα πολύ μικρό μέρος 
της και οι αθλητές που συμμετέχουν σε αυτούς αποτελούν απειροε-
λάχιστο ποσοστό αυτών που ασχολούνται με το άθλημα. Αντί λοιπόν η 
ανάπτυξη να έχει τη μορφή πυραμίδας όπου η κορυφή είναι οι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες, θα πρέπει να υπάρχουν πολλές παράλληλες κορυφές, 
οι οποίες να αντιστοιχούν στις υπόλοιπες μορφές και εκφράσεις του 
αθλήματος. Φυσικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι πάντα η υψηλότερη 
κορυφή αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια δομή, κίνητρα, αναγνώρι-
ση, που να αντιπροσωπεύει και το υπόλοιπο 99% των ιστιοπλόων... Ο 
Ντάνυ Πασχαλίδης και ο Κώστας Τριγκώνης έχουν κερδίσει αμέτρητα 

παγκόσμια Tornado. Δεν έχει 
θέση αυτό στην πυραμίδα; 

Πόση προσωπική δουλειά 
χρειάζεται για να φτάσει κάποιος 
στο δικό σου επίπεδο, τόσο των 
γνώσεων όσο και της αποδοχής 
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία; 

Δουλειά... Σίγουρα έχω αφιε-
ρώσει πολλές ώρες και έχω 
εργαστεί πολύ. Όμως είναι κάτι 
που με ευχαριστεί. Το επίπεδο 
γνώσεων και αποδοχής έρχονται 
παρέα, κάνοντας αυτό που αγαπώ 
και εξελίσσοντας τον εαυτό μου. 
Και βέβαια, όσο περισσότερα 
μαθαίνεις, τόσο συνειδητοποιείς 
ότι έχεις να μάθεις πολλά ακόμη. 
Γηράσκω αεί διδασκόμενη. 

Πώς αντιμετωπίζουν στα διεθνή 
πρωταθλήματα τους Έλληνες, 
που κάνουν διεθνή καριέρα 

τεχνικού συμβούλου, όπως εσύ; ( Ήδη έχουμε παρουσιάσει στον ΙΚ , 
τον Δημήτρη Δήμου και τον Θανάση Παπαντωνίου);  

Και οι δύο που ανέφερες έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους και 
χαίρουν απεριόριστου σεβασμού από τη διεθνή κοινότητα. Επιπλέον, ο 
Ηλίας Καρώνης έχει αφήσει τόσο ισχυρά ίχνη στη διεθνή ιστιοπλοϊκή 
κοινότητα που πολλές φορές, τόσα χρόνια μετά που έφυγε, συνεχίζει να 
υπάρχει. Στη μνήμη των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διοργάνωση 
αγώνων. Μερικές φορές μας αποκαλούν συνεχιστές της κληρονομιάς 
του και το θεωρώ τεράστια τιμή. Συνάντησα ανθρώπους στην Κορέα 
στου Ασιατικούς Αγώνες που εργάστηκαν μαζί τους και με αντιμετώπι-
σαν σαν παλιά γνώριμη, μόνο και μόνο γιατί είμαι Ελληνίδα και κάνω την 
ίδια δουλειά με τον Ηλία. Είναι πραγματικά συγκινητικό. 

Παλαιότερα άκουγα κάποια απαξιωτικά σχόλια γενικότερα για την 
κατάσταση στη χώρα μας. Αυτοί που με γνωρίζουν δεν τολμούν να πουν 
τίποτε πια, νομίζω ότι έχω κάνει πολύ σαφές ότι αυτά τα σχόλια δε μου 
αρέσουν. Ακόμη και όταν τα σχόλια αφορούν Έλληνες που δεν εκτιμώ 
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,υπερασπίζομαι το όνομά τους διεθνώς γιατί θεωρώ ότι με αυτό το 
τρόπο τιμώ τη χώρα μου. Συμφωνώντας με τα σχόλια θα απαξίωνα όχι 
τα συγκεκριμένα άτομα αλλά τη χώρα μου και τελικά εμένα την ίδια. 

Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει περισσότερο στην Ελλάδα ώστε και 
άλλα νεότερα παιδιά να αποκτήσουν τις ανάλογες γνώσεις όπως 
εσείς και να βρεθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μεγάλα 
διεθνή πρωταθλήματα; 

Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση. Απαγκίστρωση από 
παλιές πρακτικές και περισσότερο διάβασμα. Το σύστημα πιστοποί-
ησης στελεχών αγώνων είναι ένα καλό πρώτο βήμα αλλά θα πρέπει 
να εξελιχθεί. Ενδεχομένως επίπεδα πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα 
θα κάνουν τη διαδικασία πιο εύκολη για περισσότερο κόσμο. Και όσο 
περισσότεροι ασχολούνται τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει το επίπεδο, 
τόσο των διοργανώσεων όσο και των στελεχών. Τα μεγάλα διεθνή πρω-
ταθλήματα θα έρθουν σιγά σιγά. Αυτοί που αγαπούν αυτή τη δραστηρι-
ότητα θα εξελίξουν τον εαυτό τους, θα κάνουν διασυνδέσεις, σταδιακά 
θα καταφέρουν να έχουν θέσεις εθελοντικά σε μεγάλους αγώνες, θα 
επιδείξουν τις ικανότητές τους και θα κληθούν να συμμετέχουν στις 
μεγάλες διοργανώσεις. Δε γίνεται σε μία μέρα... 

Θα δούλευες ξανά στην Ελλάδα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; 

Έχω πια εξειδικευτεί σε κάτι για το οποίο στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
ζήτηση. Την τελευταία χρονιά ήμουν επικεφαλής της διοργάνωσης δύο 
παγκοσμίων πρωταθλημάτων που ήταν και ολυμπιακές προκρίσεις, μίας 
διεθνούς ιστιοπλοϊκής εβδομάδας νέων με 250 σκάφη από 25 χώρες, 
ενός σταθμού του America’s Cup, ενός σταθμού του Extreme Sailing 
Series, μιας διοργάνωσης τύπου Ράλλυ στον Περσικό κόλπο με 8 σταθ-
μούς σε 5 χώρες σε δύο εβδομάδες και ένα σωρό άλλες διοργανώσεις 
εθνικές. Τι θα μπορούσα να κάνω στην Ελλάδα; Που να αξιοποιήσω 
αυτή την τεχνογνωσία; Και ακόμη κι αν υπήρχαν οι διοργανώσεις, ποιος 
μου λέει ότι δε θα προτιμούσαν να προσφέρουν τη δουλειά σε κάποιον 
που έχει το σωστό ‘μέσον’; Δε νομίζω ότι θα επιστρέψω ποτέ στην 
Ελλάδα. Είμαι πάντοτε Ελληνίδα και είμαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτό. 
Έχω την τιμή να συμμετέχω σε διάφορες επιτροπές στην Παγκόσμια 
Ομοσπονδία εκπροσωπώντας την Ελλάδα και θα συνεχίσω να το κάνω 
αν και δέχομαι αρκετή πίεση από το Ομάν, ακόμη και εάν αυτό σημαί-
νει ότι θα πρέπει πάντα να φροντίζω να καλύπτω η ίδια τα έξοδά μου. 
Χαίρομαι πάντα πολύ όταν συναντώ Έλληνες και κάνω ότι περνά από 
το χέρι μου για να προσφέρω ότι βοήθεια μπορώ. Αλλά είμαι καλά 
μακριά. Αισθάνομαι ότι με εκτιμούν και με αγαπούν για τα ίδια ακριβώς 
χαρακτηριστικά για τα οποία στην Ελλάδα με απαξίωναν. Είναι καλύτερα 
για όλους έτσι.
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Η Ελλάδα, χώρα φύσει και θέσει ναυτική, δε 
θα μπορούσε παρά να έχει συνδεθεί άρρηκτα 
με το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Την πρώτη περι-
γραφή αγώνων την βρίσκουμε στα «Κορινθια-
κά» του Παυσανία, ο οποίος αναφέρει ότι τον 
2ο π. Χ. αιώνα πραγματοποιήθηκαν ιστιοπλο-
ϊκοί αγώνες στην Ερμιόνη, προς τιμή του Διο-
νύσου Μελαναίγιδος. Από την όμορφη πόλη 
της Αργολίδας μέχρι τις σύγχρονες αθλητικές 
διοργανώσεις, οι «τεχνίτες των ιστίων» έχουν 
προσφέρει στη χώρα μας πολλές διακρίσεις. 
Στις 5 Αυγούστου η Ολυμπιακή Φλόγα θα 
φωτίσει το Μαρακανά και θα σηματοδο-
τήσει την έναρξη των 31ων Ολυμπιακών 
Αγώνων. Από το μεγάλο αθλητικό ραντεβού 
της Βραζιλίας δε θα μπορούσαν να απουσιά-
σουν οι Έλληνες ιστιοπλόοι. Παρά τις αντίξοες 
συνθήκες, πέντε πληρώματα κατάφεραν να 
εξασφαλίσουν την πρόκριση, ενώ ένα θα εκ-
προσωπήσει τα γαλανόλευκα χρώματα στους 
Παραολυμπιακούς. Στο Ρίο, όμως, θα υπάρχει 
ακόμα ένα πλήρωμα με ελληνικό DNA. H 
Αφροδίτη Ζέγκερς, γνωστή στους φίλους 
της ιστιοπλοΐας ως Αφροδίτη Κυρανάκου, 
μαζί με την Ολλανδή Αναλούς Βανβέιν θα 
αγωνιστούν για την Ολλανδία, στην κατηγορία 
των 470. Προπονητής τους είναι ο παλαιός 
προπονητής των Μπεκατώρου - Τσουλφά, ο 
Ηλίας Μυλωνάς. 

Οι Βύρων Κοκκαλάνης (RSX), Τζέλη Σκαρ-
λάτου (RSX), Παναγιώτης Μάντης - Παύλος 
Καγιαλής (470), Γιάννης Μιτάκης (Φινν) και 

Σοφία Μπεκατώρου - Μιχάλης Πατενιώ-
της (Nacra 17) κατάφεραν να ξεπεράσουν... 
ύφαλους και σκόπελους, έγιναν και οι ίδιοι 
χορηγοί της προσπάθειας και θα βρεθούν στα 
θαλάσσια... βήματα των Γκασπάρ ντε Λέμος 
και Αμέρικο Βεσπούτσι, στον κόλπο Γκουα-
ναμπάρα, με στόχο τη διεκδίκηση μεταλλίων. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου κα-
νένα ελληνικό πλήρωμα δεν κατάφερε να ανε-
βεί στο βάθρο. Τα αποτελέσματα, όμως, που 
έχουν φέρει οι εκπρόσωποί μας την τελευταία 
τετραετία από διεθνείς αγώνες δείχνουν ότι 
οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν τις 
δυνατότητες για να επιστρέψουν στην Ελλάδα 
με μετάλλια και καλά πλασαρίσματα. 

Το «βαρύ» όνομα της ελληνικής αποστολής 
δεν είναι άλλο από τη Σοφία Μπεκατώρου. 
Δύο φορές Ολυμπιονίκης (χρυσό στα 470 το 
2004 και χάλκινο το 2008 στα Ινγκλινγκ), θα 
δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε μία διαφορετι-
κή, από αυτές που έχει διακριθεί, κλάση, τα 
Νάκρα 17. Οι πρώτες προσπάθειες σε αυτή 
την κατηγορία έγιναν με τον Κώστα Τριγκώνη, 
στη συνέχεια, οι δρόμοι των δύο κορυφαίων 
ιστιοπλόων χώρισαν και η πρωταθλήτρια, με 
παρτενέρ τον Μιχάλη Πατενιώτη, εξασφάλι-
σαν το ολυμπιακό εισιτήριο. Για την «καπετά-
νισσα» θα είναι η πέμπτη συμμετοχή της σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες (τέσσερις ως αθλήτρια 
και μία ως προπονήτρια). «Στόχος μας είναι 
να πάμε καλά. Θα είναι οι δυσκολότεροι 
Ολυμπιακοί που έχω πάρει μέρος και είμαι 
πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα να πάρω 

μέρος. Συνέβησαν πάρα πολλά ανάμεσα σε 
αυτά και η απώλεια της αδελφής μου. Πολ-
λές οι δυσκολίες και τα προβλήματα. Θέλω 
να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και 
βλέπω ότι έχουν δυνατότητες. Υπάρχει πρό-
οδος. Μόλις επιστρέψαμε από την Βραζιλία 
όπου πήραμε μέρος σε ένα πολύ δυνατό 
καμπ οκτώ χωρών. Κάναμε πολλή δουλειά 
σε ότι αφορά το στήσιμο του σκάφους. 
Τώρα, όλος ο εξοπλισμός μας βρίσκεται στη 
Βραζιλία. Τον δοκιμάσαμε προκειμένου να 
αποφασίσουμε με ποια πανιά θα αγωνι-
στούμε. Πιστεύω ότι θα υπάρχει υψηλός 
συναγωνισμός, όπως συμβαίνει σε όλες τις 
ολυμπιακές διοργανώσεις», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" η Σοφία Μπεκατώρου.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης των 470 είναι ευχα-
ριστημένη από τη συνεργασία της με τον νέο 
παρτενέρ της, Μιχάλη Πατενιώτη. «Πάμε πολύ 

διεθνή Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 
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καλά. Ο Μιχάλης έχει προσαρμοστεί πλή-
ρως. Δουλεύουμε τεχνικές για το σκάφος 
και τεχνικές για μεγάλο κυματισμό. Βγαί-
νουμε στον ωκεανό και το κύμα ξεπερνάει 
τα 2-3 μέτρα. Ο κυματισμός γίνεται αιτία για 
να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα 
στα σκάφη», τόνισε η πρωταθλήτρια. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Βραζιλίας δεν ανα-
μένεται να διεκδικήσουν μία θέση ανάμεσα 
στις καλύτερες διοργανώσεις των τελευ-
ταίων ετών. Τα προβλήματα είναι πολλά και 
οι ιστιοπλόοι μας που έχουν μείνει αρκετές 
ημέρες στη «χώρα της σάμπα» έχουν δει όλα 
τα... πρόσωπα της χώρας. «Υπάρχει μεγάλη 
εγκληματικότητα. Είναι επικίνδυνα. Σε 
ότι αφορά τον θαλάσσιο στίβο έχω δει να 
επιπλέουν από σακούλες μέχρι κάδοι απορ-
ριμμάτων. Τα δικά μας σκάφη κινούνται 
με μεγάλη ταχύτητα και υπάρχουν μεγάλες 
πιθανότητες να συμβεί κάποιο ατύχημα. 
Συνεχώς προσπαθούμε να τα αποφύγου-
με για να τρακάρουμε. Από την άλλη εάν 
μπερδευτεί κάποια σακούλα με το τιμόνι 
πρέπει να βγει γρήγορα διότι σε διαφορε-
τική περίπτωση το σκάφος κινδυνεύει να 
τουμπάρει», μας είπε η Σοφία Μπεκατώρου.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία βοήθησε και τη 
Σοφία Μπεκατώρου και τον Μιχάλη Πατενιώ-
τη για να πραγματοποιήσουν το ολυμπιακό 
όνειρό τους. Όπως μας λέει η ιστιοπλόος εάν 
δεν υπήρχαν οι χορηγοί δε θα μπορούσε να 
αγωνιστεί: «Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Αγο-
ράστηκαν τρία σκάφη. Έπρεπε να γίνουν 

πολλά ταξίδια για συμμετοχή σε αγώνες 
και για προπονήσεις. Από την άλλη είναι το 
κόστος συντήρησης του εξοπλισμού. Χρει-
άστηκαν πολλά χρήματα, Μεγάλη δοκιμα-
σία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ίδρυμα 
Α. Γ. Λεβέντη, Neptune Lines, Yamaha, 
Redbull, SuperFast Ferries, Element 
Shipmanagement S. A., Signal Maritime 
αλλά και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας 
σε αυτή την προσπάθεια. Η δουλειά ήταν 
συλλογική». 

 

Φαβορί για μία διάκριση θεωρούν οι άνθρω-
ποι του αθλήματος τον Βύρωνα Κοκκαλάνη. 
Ο 31χρονος πρωταθλητής των RSX, στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου πλασαρί-
στηκε στην 6η θέση. Τώρα, με περισσότερες 
εμπειρίες δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει 
κάτι περισσότερο. Τις περισσότερες ημέρες 
του Ιουνίου βρέθηκε στο Ρίο προκειμένου 
να μάθει καλύτερα τα νερά, τα οποία, όπως 
μας είπε, έχουν πολλά ρεύματα: «Έχω πάρει 

μέρος σε αρκετούς αγώνες σε αυτή την 
περιοχή και μπορώ να πω ότι τα νερά του 
κόλπου τα γνωρίζω καλά. Πρόκειται για 
έναν ιδιαίτερο στίβο, με πολλά ρεύματα και 
κάποιες φορές έχει μεγάλα κύματα». 

Ο Βύρων Κοκκαλάνης έχει αφιερώσει 
εκατοντάδες ώρες στην προετοιμασία και θα 
ταξιδέψει στο Ρίο περισσότερο σίγουρος από 
ποτέ για τον εαυτό του. «Για κάθε αθλητή, η 
προετοιμασία παίζει σπουδαίο ρόλο. Έτσι 
συμβαίνει και με εμένα. Όταν γνωρίζω ότι 
έχω προετοιμαστεί καλά αγωνίζομαι με δι-
αφορετική αυτοπεποίθηση. Η προετοιμασία 
μου για τους Ολυμπιακούς της Βραζιλίας 
άρχισε στα τέλη του Ιανουαρίου», μας λέει 
και όταν τον ρωτάμε για τους στόχους είναι ξε-
κάθαρος: «Στόχο ζωής για εμένα αποτελεί η 
κατάκτηση ενός μεταλλίου. Θα αγωνιστώ με 
όλες μου τις δυνάμεις για να τον πετύχω. 
Από τότε που γνώρισα το άθλημα αυτό ήταν 
το όνειρό μου. Στο Ρίο θα προσπαθήσω να 
το κάνω πραγματικότητα».

Ο κορυφαίος, εν ενεργεία, Έλληνας σέρφερ, 
τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές, σκέφτηκε 
να εγκαταλείψει τον πρωταθλητισμό εξαιτίας 
οικονομικών προβλημάτων. Αυτό που τον 
κράτησε στο χώρο ήταν η αγάπη του για το 
άθλημα και τελικά βρήκε τη λύση. «Η στήριξη 
της πολιτείας, δυστυχώς, είναι από ελάχι-
στη έως μηδαμινή. Ευτυχώς υπάρχουν άν-
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θρωποι στον ιδιωτικό τομέα που βοήθησαν 
εμένα αλλά και άλλους αθλητές μας για να 
μπορέσουμε να φτάσουμε στο Ρίο με καλές 
προοπτικές. Προσωπικά θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τη ΜΕΤΚΑ του Ομίλου "Μυτιλη-
ναίος" για τη βοήθεια που μου προσφέρει», 
δήλωσε ο αθλητής στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο".

Σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία πληρώματα 
των 470 βρίσκονται τα τελευταία χρόνια οι 
Παναγιώτης Μάντης - Παύλος Καγιαλής. 
Στις περισσότερες διεθνείς διοργανώσεις, οι 
ιστιοπλόοι μας «φλερτάρουν» με ένα μετάλλιο 
ή μία θέση στην οκτάδα. Κάτι αντίστοιχο θα 
προσπαθήσουν να κάνουν και στη Βραζιλία. 
Οι 31οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ιδιαίτε-
ρη σημασία για το «δίδυμο» διότι θα είναι η 
πρώτη διοργάνωση που θα πάρουν μέρος. 
Παρόλο που και το 2012 κατέκτησαν για τη 
χώρα την πρόκριση, δεν κατάφεραν να πετύ-
χουν τα κριτήρια που είχε θέσει η ομοσπονδία 
και δεν ταξίδεψαν στο Λονδίνο. «Θα είναι η 
πρώτη μας διοργάνωση. Αγωνιζόμαστε, 
όμως, πολλά χρόνια σε αυτή την κατηγορία 
και υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Η συμμετο-
χή στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί 
όνειρο για κάθε αθλητή. Το δικό μας όνειρο 
πηγαίνει λίγο πιο μακριά από τη συμμετοχή. 

Θα διεκδικήσουμε τη 
διάκριση», μας είπαν οι 
πρωταθλητές μας.

Το σκάφος τους θα 
φέρει το όνομα «Ιφιγέ-
νεια» και για χάρη του 
ολυμπιακού ονείρου οι 
πρωταθλητές θυσίασαν 
πολλές ώρες από την 
προσωπική τους ζωή 
για να γίνουν καλύτε-
ροι. «Από τις αρχές 
του χρόνου έχουμε 
δουλέψει με εντατι-
κούς ρυθμούς. Πήραμε 
μέρος σε ιδιαίτερα 
απαιτητικούς αγώνες, αντιμετωπίσαμε 
τους καλύτερους ιστιοπλόους του κόσμου 
και δοκιμαστήκαμε σε συνθήκες μεγάλου 
ανταγωνισμού. Γνωρίζουμε ότι έτσι πρέπει 
να κινηθεί κάθε αθλητής που έχει υψη-
λούς στόχους. Βάλαμε ψηλά τον πήχη και 
οι απαιτήσεις από τους εαυτούς μας είναι 
μεγάλες», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" 
ο Παναγιώτης Μάντης και ο Παύλος Καγια-
λής συμπλήρωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι 
από τον τρόπο που έχουμε δουλέψει. Μόλις 
ολοκληρώσαμε το τελευταίο σκέλος της 
προετοιμασίας μας στη Βραζιλία. Όλα έχουν 
κυλήσει βάσει προγράμματος».

Η «Ιφιγένεια» αποκτήθηκε χάρη σε χρηματο-
δότηση από το «Lascaris Foundation». Έχει 
κατασκευαστεί με τις υψηλότερες τεχνικές 
προδιαγραφές και είναι ειδικά σχεδιασμένη 
ώστε να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθή-
κες που θα συναντήσουν οι ιστιοπλόοι μας 
στον κόλπο Γκουαναμπάρα. «Γνωρίζουμε 
αρκετά καλά την περιοχή. Οι αγώνες θα 
διεξαχθούν και στον κόλπο και στον Ατλα-
ντικό Ωκεανό και ο συντελεστής δυσκολίας 
αναμένεται υψηλός. Πιστεύουμε ότι θα 
υπάρχει κυματισμός ενώ χαρακτηριστικό 
της περιοχής είναι τα έντονα ρεύματα. Η 
«Ιφιγένεια» έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε 
να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε όποια δυ-
σκολία συναντήσουμε», υπογράμμισαν. 

Οι δύο ιστιοπλόοι βρίσκονται μαζί σε αθλητικό 
επίπεδο από το 2007. Έχουν φτιάξει ένα 
ισχυρό δίδυμο και σε κάθε διοργάνωση βρί-
σκονται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτη-
ση διακρίσεων. Στο παλμαρέ τους υπάρχουν 
μετάλλια από παγκόσμια και ευρωπαϊκά, πρω-
ταθλήματα και κύπελλα. Από την τροπαιοθήκη 
τους απουσιάζει το σημαντικότερο, αυτό των 
Ολυμπιακών Αγώνων: «Ένας πρωταθλητής 
δε «χορταίνει» όσα τρόπαια και να κατα-
κτήσει. Πάντα θέλει να βρίσκεται ανάμεσα 
στους πρώτους. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται 
για Ολυμπιακούς Αγώνες δεν υπάρχει 
κάποιος αθλητής υψηλού επιπέδου που θα 
πάρει μέρος και δε θα αγωνιστεί με όλες 
τους τις δυνάμεις για να βρεθεί στο βάθρο», 
τόνισε ο Παύλος Καγιαλής.

Οι πρωταθλητές μας δε θα μπορούσαν να 
φτάσουν με αξιώσεις στο Ρίο εάν δεν είχαν 
αρωγούς επιχειρηματίες από τον ιδιωτικό 
τομέα. Αρχικά υπήρχε το πρόγραμμα που 
εμπνεύστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος 
«Υιοθετήστε έναν αθλητή» και, στη συνέ-
χεια, ακολούθησαν και άλλοι: «Θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν 
αυτή την προσπάθεια. Μας έχουν στηρίξει 
οι “Lascaris Foundation”, “StarBulk”, 
“Sirios Ship Management”, “Νespresso”, 
“Yamaha”, “Βiotherm”, “Ηolmes Place”, 
“Saltybag”, “Garmin Greece” και, φυσικά, 



41Iστιοπλοϊκός Kόσμος

οι Όμιλοί μας, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Πειραιώς και ο Ναυτικός Όμιλος Κατοί-
κων Βουλιαγμένης», υπογράμμισαν οι δύο 
αθλητές. 

Για δεύτερη φορά θα βρεθεί στην κορυφαία 
αθλητική διοργάνωση ο Γιάννης Μιτάκης. Ο 
πρωταθλητής των Φινν κατέκτησε την πρόκρι-
ση στην κατηγορία για λογαριασμό της χώρας 
και ύστερα κυριάρχησε και στην εσωτερική 
πρόκριση που είχε θεσπίσει η Ελληνική Ομο-
σπονδία Ιστιοπλοΐας. Στο Λονδίνο το όνειρό 
του ήταν η συμμετοχή. Στο Ρίο είναι αποφα-
σισμένος να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. 
Είναι 27 ετών, έχει διακριθεί σε μεγάλους 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες, διαθέτει πείρα και 
νιώθει έτοιμος να αγωνιστεί για να κατακτήσει 
μία θέση στο βάθρο. «Στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, στην ιστιοπλοΐα, δύσκολα γίνονται 
προβλέψεις. Τα πάντα ενδέχεται να κριθούν 
σε μία κούρσα. Τα κορυφαία 10 πληρώματα 
είναι υποψήφια για την πρώτη αλλά και 
για τη 10η θέση. Δεν το κρύβω ότι στόχος 
μου είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στο 
Λονδίνο εκπληρώθηκε το πρώτο μου όνει-
ρο που ήταν η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς. 
Τώρα θα προσπαθήσω να κάνω πράξη και 
το δεύτερο. Είμαι έμπειρος και σε αυτή 
τη διοργάνωση η εμπειρία αναμένεται να 
παίξει βασικό ρόλο. Τα νερά του Ρίο είναι 
δύσκολα και μπορούν να σε ξεγελάσουν», 
δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο αθλητής 
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς. 

Τον Μάιο διεξήχθη στην Ιταλία το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα όπου ο Γιάννης Μιτάκης πλασα-
ρίστηκε στην 6η θέση. Στη διοργάνωση συμ-
μετείχε η «αφρόκρεμα» της κατηγορίας και το 
πλασάρισμα που πέτυχε ο πρωταθλητής μας 
δείχνει ότι βρίσκεται σε πολλή καλή αγωνι-
στική κατάσταση. «Τα τελευταία χρόνια έχω 

δουλέψει πολύ και σιγά σιγά έχουν αρχίσει 
να φαίνονται τα αποτελέσματα των κόπων 
μου. Γνωρίζω ότι στο Ρίο όσοι πάρουν 
μέρος στον αγώνα θα έχουν τον ίδιο στόχο 
με εμένα. Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα 
αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να 
φέρω καλά αποτελέσματα», μας υποσχέθηκε 
ο φοιτητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Φυσικά και στην περίπτωση του Γιάννη Μιτά-
κη, οι χορηγοί τον βοήθησαν για να πετύχει 
το όνειρό του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τις εταιρείες Musto Perga, BMS United 
Bunkers, Salty Bags και Paralos events 
για τη βοήθειά τους», τόνισε. 

Μεγάλη είναι 
η εμπειρία και 
της Αγγελι-
κής Σκαρ-
λάτου από 
ολυμπιακές 
διοργανώ-
σεις. Η πρω-
ταθλήτρια των 
RSX θα πάρει 
μέρος στους 
τέταρτους 
Ολυμπιακούς 
της καριέρας 
της. Βρίσκεται 
στον χώρο 
περισσότε-
ρα από 20 
χρόνια ενώ 
δεν έχει 
προκριθεί 

μόνο στους αγώνες της Αθήνας και του 
Πεκίνου. Σύμμαχο στην προσπάθειά της έχει 
τη METKA και για πρώτη φορά θα βρίσκεται 
δίπλα της ως προπονητής ο αδελφός της 
Νικόλας, ο οποίος τη στηρίζει τόσο στον 
αγωνιστικό όσο στον οργανωτικό αλλά και 
στον ψυχολογικό τομέα. Στόχος της στο Ρίο 
είναι μία καλή εμφάνιση που θα ικανοποιήσει 
πρώτα από όλους την ίδια. 

Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων, στο Ρίο, θα διεξαχθούν οι Παραολυ-
μπιακοί (7 έως 18 Σεπτεμβρίου). Η ελληνική 
ιστιοπλοΐα θα είναι παρούσα και σε αυτή 
τη διοργάνωση. Οι Βασίλης Χριστοφόρου, 
Θεόδωρος Αλεξάς και Αργύρης Νοτάρογλου 
θα αγωνιστούν στα Sonar με στόχο μία θέση 
ανάμεσα στους κορυφαίους της κατηγορίας. 
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Ένα καυτό ιστιοπλοϊκό τριήμερο για 
όσους συμμετείχαν στον αγώνα με 
την επωνυμία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΛΟΥ-
ΒΕΡΑΚΗΣ” που διοργάνωσε η 
κλάση J24 σε συνεργασία με τον 
Ναυτικό Όμιλο Σητείας από τις 18-
20/06/2016.

Το Σάββατο 18/06, πρώτη ημέρα του αγώνα, 
ξεκίνησε με έναν άνεμο να πνέει από τις 280° 
έως και τις 330° και με ένταση από 5 έως 
και 9 κόμβους, συνθήκες που βοήθησαν να 
πραγματοποιηθούν οι πρώτες 3 από στις 9 
συνολικά προγραμματισμένες ιστιοδρομίες 
του αγώνα, και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα 
της ημέρας. Η θερμοκρασία για την εποχή και 
με τον άνεμο που επικρατούσε στον στίβο ήταν 
ανεκτή.

Την Κυριακή επιτροπές και πληρώματα ήταν 
έτοιμα στην ώρα τους στον στίβο, αλλά ο άνε-
μος δεν μας έκανε την τιμή , οπότε η άπνοια 
και η πολύ υψηλή θερμοκρασία ταλαιπώρησε 
αρκετά τα πληρώματα, τα οποία όμως με 
βουτιές στη θάλασσα αντιμετώπιζαν την πολλή 
ζέστη. Μετά από 2 περίπου ώρες αναμονής, 
ένα αεράκι ήρθε για να βοηθήσει όλους να 
γίνουν 2 ιστιοδρομίες, οι οποίες ήταν και 
σχετικά δύσκολες καθώς ο άνεμος ήταν πολύ 
χαμηλής έντασης από 2,8 έως 5 κόμβους και 
με διεύθυνση από τις 10° – 20° . Όμως και με 
αυτές τις συνθήκες, τα πληρώματα επέδει-
ξαν τις ικανότητες τους και φτάσαμε στην 5η 
ιστιοδρομία. 

Παρόλο που για τη Δευτέρα τα προγνωστικά 
έδιναν παντελή άπνοια, τελικά μάλλον ο αέρας 
ήρθε πιο νωρίς και πάλι από τις 20° με την ίδια 
περίπου ένταση 3-5 κόμβους, οπότε ήταν πιο 
σύντομη η αναμονή των πληρωμάτων. Έτσι 
πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο ιστιοδρομίες 
την τρίτη ημέρα και ο αγώνας ολοκληρώθηκε 
με 7 ιστιοδρομίες. 

Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα έχουν 
ως εξής:

1. ΕΥΝΙΚΗ με κυβερνήτη τον Αλτσιάδη  
 Δημήτρη από τον ΙΟΑΝ

2. ΚΙΚΑ με κυβερνήτη τον Αγγελάκη Μάνο  
 από τον ΝΟΓΚ

3. J MANIA με κυβερνήτη τον Σπίγγο Νίκο  
 από τον ΝΟΠΦ

4. SIMERA με κυβερνήτη τον Λυρώνη  
 Γιώργο από τον ΙΟΗ

5. ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT με κυβερνήτη τον  
 Παλλήκαρη Αρη από τον ΝΟΓΚ

6. PHYSALIA PHYSALIS με κυβερνήτη τον  
 Καπνίση Νίκο από το ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

7. ΜΟΜΕΝΤUM με κυβερνήτη τη Σταυρούλα  
 Τσούκαλη από το Παν. Κρήτης

8. DJ με κυβερνήτη τον Διονύση  
 Καλοχριστιανάκη από τον ΙΟΗ.

9. ΩΚΥΡΟΗ με κυβερνήτη τον Μάνο  
 Γιουλούντα από τον ΙΟΡ.

Όλοι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την 
εξέλιξη του τριημέρου καθώς έκαναν έναν 
ωραίο και τεχνικά άρτια αγώνα , αλλά συνδύα-
σαν και ένα τριήμερο διακοπών στη φιλόξενη 
Σητεία με τις εξαιρετικές παραλίες, τις οποίες 
το πρόγραμμα του αγώνα επέτρεψε σε όλους 
να επισκεφθούν και να απολαύσουν. Επίσης 
όλοι διασκέδασαν στα παραδοσιακά κρητικά 
γλέντια που λόγω εορταστικού τριήμερου 
είχαν οργανωθεί στα γύρω χωριά και φυσικά 
γεύτηκαν τις Σητειακές παραδοσιακές γεύσεις 

με άφθονη ρακί και τοπικό εξαιρετικό κρασί.

Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση του αγώνα και ιδιαιτέρως 
την ΑΝΕΚ LINES - BLUE STAR FERRIES για τη 
βοήθεια στη μεταφορά των σκαφών προς και 
από τη Σητεία.

Ραντεβού στον επόμενο αγώνα που έχει 
προγραμματιστεί το πρώτο Σαββατοκύριακο 
του Οκτώβρη στον Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου 
Κρήτης.

αγώνες τριγώνου

Πανελλήνιος διασυλλογικός αγώνας J24 
“Γρηγόρης Χλουβεράκης”
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Το διάστημα 25/3-2/4 πραγμα-
τοποιήθηκε στην Ισπανία και πιο 
συγκεκριμένα στο νησί Μαγιόρκα 
(Πάλμα) το 47ο Κύπελλο πριγκί-
πισσας Σοφίας. 

Ο αγώνας ήταν για όλες τις Ολυμπιακές κατη-
γορίες (Laser Std, Laser Rdl, Finn, 470, RSX, 
FX, Nacra 17, 49er), για την Παραολυμπιακή 
κατηγορία 2.4, καθώς και για την μη Ολυμπια-
κή κατηγορία Dragon.

Είναι ένας αγώνας που προσελκύει κάθε 
χρόνο τους καλύτερους ιστιοπλόους από 
όλα τα μέρη της γης.

Τα αποτελέσματα του αγώνα θα ήταν καθορι-
στικής σημασίας για την ελληνική ιστιοπλοΐα 
καθώς ήταν η τελευταία ευκαιρία για τους 
Έλληνες ιστιοπλόους στις κατηγορίες: 
Laser Std, Laser Rdl, 470 γυναικών, Nacra 
17 και 49er να πάρουν το πολυπόθητο 
εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Aγώνες 
που θα διεξαχθούν στο Ρίο της Βραζιλίας τον 
Αύγουστο του 2016.

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμέ-
νες ιστιοδρομίες της διοργάνωσης, με μεγάλη 
επιμονή και υπομονή της Επιτροπής Αγώνων 
κάποιες φορές προκειμένου να τηρηθεί κατά 
γράμμα ότι αναγράφονταν στις οδηγίες πλου.

Κατά γενική ομολογία οι καιρικές συνθήκες 
ήταν άψογες όλες τις ημέρες των αγώνων με 
τον άνεμο να πνέει από νότια διεύθυνση και η 
ένταση του να κυμαίνεται από 8-18 κόμβους 
με αποτέλεσμα η κάθε αγωνιστική ημέρα να 
τελειώνει γρήγορα, πλην της τελευταίας ημέ-
ρας που ο καιρός γύρισε σε βοριά και η ένταση 
του έφτασε και τους 25 κόμβους.

Κάτι το οποίο σε πολλούς δεν άρεσε ήταν το 
γεγονός ότι είχε αποφασιστεί από τη διοργά-
νωση πως από τις πέντε αγωνιστικές συνολικά 
ημέρες, οι δυο πρώτες θα είναι οι προκριματι-
κές ημέρες και οι υπόλοιπες τρείς θα είναι οι 
μέρες των τελικών και όχι το αντίθετο όπως 
συνηθίζεται...

Αυτό σήμαινε πως με 4 κούρσες ουσιαστικά, 

καθώς κάποιες κατηγορίες όπως τα Laser π.χ 
που είχαν 2 ιστιοδρομίες την ημέρα, θα κρινό-
ταν αν θα διεκδικούσε κάποιος την πρόκριση 
ή όχι ή οι ελπίδες του θα έσβηναν από την 2η 
κιόλας ημέρα. 

Κάτι το οποίο μπορεί να καταστεί πολύ άδικο 
σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο και τη στιγμή 
μάλιστα που ο αγώνας είναι και η τελευταία 
ευκαιρία πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Ρίο.

Δυστυχώς η μόνη κατηγορία που κατάφερε 
να πάρει την πρόκριση από τις πέντε προ-
αναφερόμενες που τη διεκδικούσαν ήταν το 
Nacra 17 με τη Σοφία Μπεκατώρου και τον 
Μιχάλη Πατενιώτη. Συγχαρητήρια παιδιά!

Κάτι που σημαίνει πως στα Laser Std, Laser 
Rdl, 49er και 470 γυναικών, η Ελλάδα δεν θα 
εκπροσωπηθεί από κανέναν αθλητή-αθλήτρια.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν και 
είχαν την ακόλουθη κατάταξη:

Laser Std: Αντώνης Μπουγιούρης 26ος, Χάρης 
Μαυρογιώργης 50ος, Ευάγγελος Χειμώνας 
102ος, Κων/νος Χανιώτης 106ος, Γιώργος 
Μαστραντωνάκης 125ος, Λάζαρος Θεοδοσιά-
δης 128ος και Μάριος Καραδήμας 134ος.

Laser Rdl: Βασιλεία Καραχάλιου 46η, Μαρία 
Βλάχου 65η, Αθανασία Φακίδη 66η Αγγελική 
Ρέκκα 82η.

Finn: Γιάννης Μιτάκης 6ος.

49er: Στέλιος Σωτηρίου - Αλφόνσο Παναγιω-
τίδης 49οι, Αντώνης Τσιμπουκέλης - Στέλιος 
Νούτσος 58οι.

470 Ανδρών: Παναγιώτης Μάντης – Παύλος 
Καγιαλής 3οι, Παναγιώτης Καμπουρίδης – 
Στάθης Παπαδόπουλος 5οι, Βασίλης Παπου-
τσόγλου – Γιάννης Ορφανός 31οι.

470 Γυναικών: Μαρία Μπόζη- Ραφαηλίνα 
Κλωναρίδου 34ες, Δήμητρα Παγίδα – Σοφία 
Παπαδοπούλου 43ες.

RSX Ανδρών: Βύρωνας Κοκκαλάνης 3ος, 
Ανδρέας Καριόλου (CYP) 8ος.

RSX Γυναικών: Αγγελική Σκαρλάτου 31η.

Nacra 17: Σοφία Μπεκατώρου – Μιχάλης 
Πατενιώτης 16οι.

47ο ΚΥΠΕΛΛΟ PRINCESA SOFIA

Κείμενο και φωτογραφίες: Κων/νος Χανιώτης 
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 
την Κυριακή 15 Μαϊου οι 
Ιστιοπλοϊκοί αγώνες “ΠΑΣ-
ΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2016”, που 
διοργανώθηκαν από τη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων, τον Ναυτι-
κό Όμιλο Ελλάδος (Ν.Ο.Ε) και 
τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραι-
ώς (Ι.Ο.Π) υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας (Ε.Ι.Ο.). 

Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στη 
θαλάσσια περιοχή του Φαληρικού όρμου το 
Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαΐου συμμε-
τείχαν 210 πληρώματα σε 16 κατηγορίες ενώ 
ο αριθμός των αθλητών ξεπέρασε τους 310.

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων συμμετείχε στους 
αγώνες με τρία σκάφη στην κατηγορία J24 και 
πλήρωμα αποτελούμενο από εννιά Ναυτικούς 
Δοκίμους, πέντε ΔΣΛΣ και ένα Ναύτη.

Η τελετή απονομής των επάθλων στους 
νικητές καθώς και η βράβευση του νεώτερου 
αθλητή που συμμετείχε στους αγώνες έλαβε 
χώρα στη ΣΝΔ την Κυριακή 15 Μαΐου παρου-
σία του Α/Σ Αντιναυάρχου Κ. Καραγιώργη 
ΠΝ, της Διοίκησης της ΣΝΔ, των διοργανωτών 
και των συμμετεχόντων αθλητών.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPTIMIST ΠΑΙΔΩΝ

1. ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ Ν.Ο.Π.Φ

2. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.Δ

3. ΚΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ν.Ο.Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPTIMIST ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ Ν.Ο.Π.Φ

2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ν.Ο.Π.Φ

3. ΚΟΛΥΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Ν.Ο.Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPTIMIST ΑΓΟΡΙΩΝ

1. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ι.Ο.Π

2. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ

3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ Ι.Ο.Π

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Ο.Κ

2. ΣΠΑΝΑΚΙ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΟΠ

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΟΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER STD ΑΝΤΡΩΝ

1. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ν.Ο.Π.Φ

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ  ΣΕΑΝΑΤΚ

3. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER RDL ΑΝΤΡΩΝ

1. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ε.Ν.Ο.Α

2. ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ν.Ο.Α

3. ΖΑΜΙΤ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ  
 Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER RDL ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΦΑΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ε.Ν.Ο.Α

2. ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ Ν.Ο.Ε

3. ΖΑΜΙΤ ΜΙΡΕΛΑ   
 Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER 4,7 ΑΝΤΡΩΝ

1. ΜΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ

2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΘΗΛ Ι.Ο.Π

3. ΚΕΡΚΟΘΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Ι.Ο.ΠΟΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER 4,7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΖΑΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ν.Ο.Κ

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ Ο.Σ.Φ.Π

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΥΡΤΩ Ν.Ο.Π.Φ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 420 ΑΝΤΡΩΝ

1. Τ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Δ.ΤΑΣΣΙΟΣ  
 Ν.Ο.Τ.Κ

2. Η.ΦΑΦΑΛΙΟΣ-Π.ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ι.Ο.Π

3. Γ.ΔΡΟΣΟΣ-Ν.ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Ο.Π

αγώνες τριγώνου

ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2016

Κείμενο: Από το Τμήμα Φυσικής και Ναυτικής Αγωγής της ΣΝΔ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 420 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Ε.ΔΡΟΥΓΚΑ-Ε.ΒΑΡΔΑΛΗ Ν.Ο.Τ.Κ

2. Ι.ΑΡΒΑΝΙΤΗ-Μ.Α.ΑΝΔΡΕΟΥ Ν.Ο.Π.Φ

3. Α.ΜΩΡΑΙΤΟΥ-Μ.ΜΩΡΑΙΤΟΥ Ι.Ο.ΠΟΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ YNGLING 

1. Χ.ΚΑΛΔΗΣ - Γ.ΝΟΤΤΗΣ -  
 Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Ο.Ε

2. Δ.ΜΕΛΕΓΡΑΠΗΣ - Ι.ΚΟΝΤΟΥ -  
 Ε.ΜΑΓΚΛΑΡΑ Ν.Ο.Ε

3. Ι.ΚΑΠΟΤΣΗΣ - Φ.ΚΑΚΑΛΙΔΗΣ -  
 Α.ΜΠΟΥΖΙΟΥΚΟΥ Ν.Ο.Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LIGHTNING ΓΕΝΙΚΗ

1. Δ.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΧΡ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ -  
 Ν.ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ Ν.Ο.Ε

2. Δ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΤΟΛΗΣ-Ε.ΔΕΔΕΣ 
 Ν.Α.Ο.Β

3. Ι.ΠΑΓΚΑΚΗΣ - Α.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ -  
 Κ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Ν.Α.Ο.Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ J24 ΓΕΝΙΚΗ

1. Κ.ΚΑΙΤΑΤΖΙΔΟΥ - Α.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ -  
 Κ.ΤΡΙΔΞΜΑΣ - Σ.ΚΑΙΤΑΤΖΙΔΟΥ -  
 Μ.ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ Ν.Ο.Π.Φ

2. Δ.ΛΕΚΑΣ - Β.ΧΑΜΣΑΣ - Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  

 - Τ.ΣΜΥΡΛΗ - Π.ΣΜΥΡΛΗΣ Ν.Ο.Π.Φ

3. Π.ΜΑΝΘΟΥ - Ε.ΞΕΝΕΛΛΗ -  
 Α.ΞΕΝΕΛΛΗΣ - Δ.ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ -  
 Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ν.Ο.Π.Φ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2,4MR 

1. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ο.Π

2. ΧΩΡΑΦΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΤΚ

3. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Ι.Ο.Π

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ HANSA 

1. ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
 SAILABILITY HELLAS

2. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
 SAILABILITY HELLAS

3. ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ  
 SAILABILITY HELLAS

Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ J24 ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

1. ΕΛ.ΠΟΡΙΩΤΗΣ - Γ.ΤΑΤΣΗΣ -  
 Κ.ΝΑΘΑΝΑΗΛ - Ν.ΛΥΤΡΑΣ -  
 Κ.ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΣΛΣ

2. Ε.ΣΜΥΡΛΗΣ - Σ.ΚΟΥΣΤΑΣ -  
 Ν.ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ - Ρ.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ -  
 Π.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΔ

3. Ι.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ -  
 Ν.ΠΟΡΤΟΛΟΜΑΙΟΣ - Δ.ΖΟΥΛΑΚΗΣ -  
 Γ.ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΔ

Το βραβείο πολυνίκη ομιλου έλαβε ο Ν.Ο.Π.Φ 
με 4 πρώτες νίκες.

Βραβεύτηκε ο μικρότερος αθλητής ο οποίος 
ήταν ο Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε του Α.Ν.Ο. 
Γ γεννημένος τον 8/2008.
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αγώνες τριγώνου

Νέα τροπαιοθήκη θα χρειαστεί να παραγγεί-
λουν οι Ιορδάνης Πασχαλίδης και Κώστας 
Τριγκώνης. Οι πρωταθλητές της ιστιοπλοΐας 
έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικό σερί καθώς 
κατέκτησαν το έκτο συνεχόμενο χρυσό μετάλ-
λιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Τορνέιντο. Η 

διοργάνωση διεξήχθη σε λίμνη της Γερμανί-
ας και οι αθλητές μας έδειξαν ότι η δίψα τους 
για διακρίσεις δεν τελειώνει.

«Με τον Ντάνι, ύστερα από τόσα χρόνια που 
αγωνιζόμαστε μαζί, συντονιζόμαστε και με... 
κλειστά μάτια. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι 

που μεγάλωσε η συλλογή μας γιατί ο αγώνας 
δεν ήταν εύκολος. Αέρα είχε την πρώτη και την 
τελευταία ημέρα, τις υπόλοιπες κυνηγούσαμε 
τα πιτσιρίκια στην μπουνάτσα», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Κώστας Τριγκώνης 
και ο Ιορδάνης Πασχαλίδης συμπλήρωσε: «Η 
νίκη μας δεν ήρθε εύκολα. Οι καιρικές συνθή-
κες ήταν κακές και ο αέρας της λίμνης συνέχεια 
άλλαζε διευθύνσεις. Είχαμε να αντιμετωπίσου-
με γερούς αντιπάλους, όπως ήταν οι Αυστρα-
λοί. Στις περισσότερες ιστιοδρομίες επικρα-
τούσε λίγος αέρας και ζοριστήκαμε, όμως στο 
τέλος μίλησε η εμπειρία μας και φτάσαμε στην 
κορυφή. Είμαστε χαρούμενοι για το 6ο σερί 
χρυσό μετάλλιο που δεν έχει ξαναγίνει στην 
κλάση και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε να 
πανηγυρίσουμε κι άλλες τέτοιες επιτυχίες». 

Όταν ολοκληρώθηκε η διοργάνωση στη 
Γερμανία, ο Κώστας Τριγκώνης έφυγε για 
Ολλανδία προκειμένου να ξαναγίνει ύστερα 
από 26 χρόνια... καπετάνιος. Ο πρωταθλητής 
μας πήρε μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ενός νέου τύπου μονοθέσιου Καταμαράν, 
το A-cat, που αποτελεί τον νέο μεγάλο του... 
έρωτα. Πλασαρίστηκε στην 31η θέση στα 
54 σκάφη. «Αποτέλεσε για εμένα μεγάλη 
πρόκληση. Ύστερα από 26 χρόνια έπιασα τιμόνι 
και για πρώτη φορά σε καταμαράν. Ύστερα από 

Μία από τις καλύτε-
ρες εμφανίσεις στην 
καριέρα του πραγμα-
τοποίησε ο Γιάννης 
Μιτάκης στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα 
Φινν που πραγματο-
ποιήθηκε στην Ιταλία. 
Ο ιστιοπλόος μας 
'φλέρταρε' με το με-
τάλλιο, πλασαρίστηκε 

στην 6η θέση και έδειξε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση εν όψει 
των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. Παγκόσμιος πρωταθλητής αναδεί-
χθηκε ο Γκιλς Σκοτ (Μ. Βρετανία), με δεύτερο τον Γιόνας Κριστενσεν 
(Δανία) και τρίτο τον Πίτερ Γιαν Πόστμα (Ολλανδία).

«Ήταν ένας καλός αγώνας. Οι διοργανωτές προσπάθησαν σε όλους τους 
τομείς αλλά τις πρώτες ημέρες ο αέρας δεν μας έκανε το χατίρι. Στην 
κούρσα των μεταλλίων ο στίβος πήγε κοντά στο λιμάνι ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα και θεατές. Υπήρχαν παιδιά 
από τα σχολεία και γινόταν απ́  ευθείας μετάδοση. Ήταν ωραία. Τώρα, 

σε ότι αφορά την επίδοσή μου, στην κούρσα των μεταλλίων βρισκόμουν 
κοντά στο χάλκινο αλλά τελικά επωφελήθηκαν από την κόντρα μου με 
τον τρίτο της κατάταξης τα σκάφη που βρίσκονταν πίσω από εμένα», 
δήλωσε ο Γιάννης Μιτάκης στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο". 

Στη διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν οκτώ ιστιοδρομίες και ο Μιτά-
κης συγκέντρωσε 75 βαθμούς. Ο Αντώνης Τσότρας τερμάτισε 53ος 
και ο Παναγιώτης Κοτσοβός 61ος.

Την 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε το ελληνι-
κό πλήρωμα των Sonar (ΑμεΑ) που διεξήχθη στην Ολλανδία. 
Πραγματοποιήθηκαν 10 ιστιοδρομίες και οι Β. Χριστοφόρου - Α. 
Νοτάρογλου - Θ. Αλεξάς συγκέντρωσαν 57 βαθμούς σε σύνολο 
16 σκαφών. Τα πλασαρίσματά τους ήταν 10, 9, 6, 3, 7, 7, 7, 4, 9, 
5 και έδειξαν ότι διαθέτουν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν και 
μία καλή θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτευσε το 
αμερικανικό σκάφος. 

Τις εκτιμήσεις ότι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μεγάλα ταλέντα 
της ελληνικής ιστιοπλοΐας επιβεβαίωσαν οι Μαρία Μπόζη και Ρα-
φαηλίνα Κλωναρίδου. Οι πρωταθλήτριες των 470 κατέκτησαν το 
χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470 Τζούνιορ, 

Tornado από... χρυσάφι

Ο Γιάννης Μιτάκης «φλέρταρε» με το μετάλλιο στο Παγκόσμιο

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 
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τόσα χρόνια πλήρωμα, ώφειλα στον εαυτό μου 
κάτι τέτοιο. Εάν δεν είχα δύο άκυρες εκκινήσεις 
θα μπορούσα να βρισκόμουν στην πρώτη ει-
κοσάδα αλλά, για πρώτη φορά, το αποτέλεσμα 
ήταν το τελευταίο που με ενδιέφερε. Θεωρώ ότι 
τα πήγα καλά. Τώρα φτιάχνω τα υλικά και έχω 
μπει και σε μία ομάδα, ενός Πολωνού κατα-
σκευαστή, όπου βρίσκονται πολλοί σπουδαίοι 
ιστιοπλόοι. Το σκάφος είναι εκπληκτικό. Ένα 
επίτευγμα τεχνολογίας. Πρόκειται για μία κατη-
γορία, ραγδαία αναπτυσσόμενη. Ήθελα να μπω 
σε μία πιο extreme κατηγορία, πριν γεράσω», 
μας είπε γελώντας. 

Οι ελληνικές επιτυχίες, όμως, στα Τορνέιντο 
δε σταμάτησαν σε αυτή των Πασχαλίδη - 
Τριγκώνη. Οι Νίκος Μαύρος - Αλέξανδρος 
Ταγαρόπουλος πήραν μέρος στο ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα, που πραγματοποιήθηκε 

στην Ιταλία, και 
ανέβηκαν στην 
υψηλότερη θέση 
του βάθρου. Συμ-
μετείχαν 25 σκά-
φη, διεξήχθησαν 
10 ιστιοδρομίες 
που έγιναν το 
ελληνικό σκάφος 
τερμάτισε 2, 1, 2, 
4, 1, 8, 1,  
2, 2, 2 και  
συγκέντρωσε  
17 βαθμούς.  
Οι Πασχαλίδης 
- Τριγκώνης δεν 
έλαβαν μέρος. 

που διεξήχθη στο Κίελο της Γερμανίας. Πήραν μέρος 30 σκάφη, 
διεξήχθησαν 11 ιστιοδρομίες και οι αθλήτριες του ΝΟΘ πλασαρί-
στηκαν τρεις φορές στην τρίτη θέση. Νικήτριες ήταν οι Ισπανίδες 
Σ. Μ. Ντεπάρεθ - Π. Μ. Μάρτιν, με δεύτερες τις Γαλλίδες Μ. Λεφόρ 
- Λ. Γκρανιέ. Στα αγόρια οι Θ. Χατζημπαλόγλου - Μ. Μιχαηλίδης 
περιορίστηκαν στην 40η θέση σε σύνολο 50 σκαφών. 

Στην Ολλανδία και στο Μέντεμπλινκ πραγματοποιήθηκε το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας Hansa 2,3 με τη 
συμμετοχή τριών ελληνικών σκαφών Διεξήχθησαν 10 ιστιο-
δρομίες και την καλύτερη θέση πήρε ο Ευστράτιος Αχλάτης, ο 
οποίος τερμάτισε 6ος με 44 βαθμούς σε σύνολο 9 σκαφών. Τον 
ακολούθησε ο Ελευθέριος Φωκιανός (7ος με 53 βαθμούς) ενώ 
η Ειρήνη Κουρούβανη ήρθε 9η θέση (62 βαθμούς).

Μακριά από την πρώτη δεκάδα βρέθηκαν οι Έλληνες αθλητές 
που αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Όπτιμιστ, στη 
Βιλαμούρα της Πορτογαλίας. Στην καλύτερη θέση πλασαρίστηκε 
ο Ιάσων Κεφαλλωνίτης, ο οποίος ήρθε 19ος με 145 βαθμούς. Οι 
θέσεις των άλλων Ελλήνων: Α. Σπανάκη 33η με 198 βαθμούς, Γ. 
Παπαδάκος 47ος με 233 βαθμούς, Α. Παπαδημητρίου 52ος με 
248β και ο Χ. Ι. Μουζάκης 87ος με 306 βαθμούς. Διεξήχθησαν 
11 ιστιοδρομίες και πήραν μέρος 256 σκάφη. 

Στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Κύπελλο των 

11χρονων στα Όπτιμιστ. Έτρεξαν 262 ιστιοπλόοι και διεξήχθη-
σαν επτά ιστιοδρομίες. Πρώτευσε ο Ιάσων Βαλιάδης του ΝΟΠΦ 
με 11 βαθμούς και ακολούθησαν ο Δημήτρης Μπήτρος του ΝΟ 
Αίγινας με 14β και ο Δημήτρης Σουρλατζής του ΝΟ Δελφιναρίου 
με 17 βαθμούς. 
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κωπηλασία

Με τον ιδανικότερο τρόπο ολοκλήρωσαν τις επίσημες υπο-
χρεώσεις τους πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο τα 
δυο κορίτσια του διπλού σκιφ η Κατερίνα Νικολαίδου και 
η Σοφία Ασουμανάκη. 

Το ελληνικό πλήρωμα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 
2ο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Λουκέρνη της Ελβετίας στις 
29 Μαΐου που θεωρείται το πιο δυνατό της σειράς των 
Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Η ελληνική βάρκα τερμάτισε σε 6:54.84 πίσω από τη Λι-
θουανία που ήταν πρώτη με 6:52.70 και την Αυστραλία που 
πήρε τη δεύτερη θέση με 6:52.76  

Η τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου των ανδρών με τους 
Γιάννη Χρήστου-Γιώργο Τζιάλλα-Γιάννη Τσίλη-Διονύ-
ση Αγγελόπουλο στον τελικό πήρε την 6η θέση με χρόνο 
6:12.19.

Χάλκινο μετάλλιο  
για το διπλό σκιφ των γυναικων στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια αναδείχθηκε πολυνίκης της 
Ά Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (82ο φέτος) 
Κωπηλασίας που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυρια-
κής 8/5 στο Σχοινιά.

Ο ΝΟΘ συγκέντρωσε 20 μετάλλια εκ των οποίων 10 χρυ-
σά, 5 ασημένια και 5 χάλκινα έναντι 19 του ΝΟ Ιωαννί-
νων (8 χρυσά 6 ασημένια και 5 χάλκινα). Τρίτος πολυνίκης 
ήταν ο ΟΕΑ&ΝΑ Βόλου με 13 μετάλλια (6-5-2). 

Και φέτος οι μάχες στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά ήταν 

πολλές και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των εκατο-
ντάδων θεατών που βρέθηκαν στην Ολυμπιακή εγκατά-
σταση το τριήμερο.

Ξεχώρισαν βέβαια οι τελικοί των οκτακώπων ανδρών και 
γυναικών οι οποίοι και έκλεισαν τους αγώνες όπου στους 
πρώτους επικράτησε ο ΝΟ Ιωαννίνων ενώ στις γυναίκες 
νικητής ήταν ο ΝΟΘ. 

Η Β φ́άση του 82ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος για 
τις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων και ΑΜΕΑ θα διε-
ξαχθεί στα Ιωάννινα στις 23 και 24 Ιουλίου.

Μεγάλες ανατροπές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
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Δεν κατάφεραν τα ελληνικά πληρώματα να πά-
ρουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Ρίο μέσω της προολυμπιακής ρεγκάτας 
της Λουκέρνης. 
Η τετράκωπος άνευ ελ βαρών των ανδρών με 
τους Στέφανο Ντούσκο-Πέτρου-Γιάνναρο-Κα-
ραμήτρο πήρε την 3η θέση στον μεγάλο τελικό 
χάνοντας για μόλις δυο δευτερόλεπτα από τη Γερ-
μανία (που τερμάτισε 2η) το πολύτιμο εισιτήριο ενώ 

πρώτη ήταν η Ρωσία που πήρε το άλλο εισιτήριο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα 1500 μέτρα η 
ελληνική βάρκα ήταν στην 1η θέση και το μεγάλο 
φαβορί για την πρόκριση.  

Νωρίτερα και το άλλο ελληνικό πλήρωμα που διεκ-
δίκησε ένα εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
το διπλό σκιφ ελ βαρών των γυναικών με τις 
Αναστασία Βόντζου και Γεωργία Δημάκου δεν 
τα κατάφερε αφού πήρε την 6η θέση στον τελικό κι 
έμεινε μακρυά από τις δυο πρώτες που έδιναν την 
πρόκριση.

Εκτός τελικού και άρα εκτός διεκδίκησης είχε μείνει 
και το διπλό σκιφ ελ βαρών των ανδρών με τους 
αδελφούς Γιώργο και Λευτέρη Κόνσολα αλλά και 
ο Παναγιώτης Μαγδανής στο σκιφ.

Έτσι η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με τα δυο πλη-
ρώματα που έχουν ήδη πάρει την πρόκριση από 
το περασμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το διπλό 
σκιφ των γυναικών (Νικολαϊδου-Ασουμανάκη) 
και τη τετράκωπο άνευ (Χρήστου-Τσίλης-Τζιάλ-
λας-Αγγελόπουλος).

Χωρίς μετάλλιο για πρώτη φορά τα 
τελευταία χρόνια έμεινε η Ελλά-
δα στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα 
Ανδρών-Γυναικών που πραγματο-

ποιήθηκε στο Βρανδεμβούργο της 
Γερμανίας από 7-9 Μαίου. 
Πιο συγκεκριμένα στην 5η θέση του 
μεγάλου τελικού της τετρακώπου 

άνευ πηδαλιούχου τερμάτισε το ελ-
ληνικό πλήρωμα με τους Γιάννη Χρή-
στου - Γιώργο Τζιάλλα - Γ ιάννη 
Τσίλη και Διονύση Αγγελόπουλο. 

Η ελληνική βάρκα τερμάτισε σε 
6:27.22 ενώ την πρώτη θέση κατέ-
κτησε η Μεγάλη Βρετανία με χρόνο 
6:18.93, δεύτερη ήταν η Λευκορωσία 
με 6:20.91, τρίτη η Γαλλία με 6:21.55 
και τέταρτη η Ρωσία με 6.21.81 ενώ 
στην 6η θέση ήταν η Δανία με χρόνο 
6:31.90.

Εκτός τελικού έμεινε το διπλό σκιφ 
των γυναικών. Οι Σοφία Ασουμανά-
κη και Κατερίνα Νικολαΐδου πήραν 
την πρώτη θέση στον μικρό τελικό 
με χρόνο 7:13.94. 

Έτσι το ελληνικό πλήρωμα κατετάγη 
στην 7η θέση του αγωνίσματος στη 
γενική.

Οριστικά με δυο πληρώματα στο Ρίο

Εκτός ευρωπαϊκού βάθρου για πρώτη φορά 
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1961-2011

ομιλικά

Απονομή
43ου Αγώνα της Ελληνικής Επαναστάσεως - Ύδρα 2016  
& 15ου Αγώνα "Αρμενίζοντας για το παιδί"

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα ΑΙΓΑΙΟΥ του ΠΟΙΑΘ η απονο-
μή επάθλων των αγώνων:

“43ος ΑΓΩΝΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑ-
ΣΕΩΣ – ΥΔΡΑ 2016” εις μνήμη Π.Τέτση 

& 15ος αγώνας "ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ". 

Την απονομή τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΟΕ. κος Γιώργος 
Χαραμής ο Πρόεδρος του ΝΟΔ κος Τάσος 
Γκατζέλης, ο Αντιπρόεδρος του ΝΑΟΕΦ κος 
Αλέκος Μπεζεριάνος, ο Πρόεδρος Επιτροπών 
Ενστάσεων κος Μιχάλης Μιτάκης, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μας καθώς 
και πολλοί φίλοι ιστιοπλόοι. Στις φωτογραφίες 
στιγμιότυπα από την απονομή.
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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
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Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

Τ. 2104123357, 2104113201

F. 2104227038 • www.horc.gr

Εκδότης  

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

 

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Ιωάννης Μαραγκουδάκης, Απόστολος Γεωργόπουλος, Δημήτρης Τσελίκας,

ΑΣΙΑΘΡ, Μάνος Ν. Ρούδας, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 

Γιώργος Κατέκος, Σπυριδούλα Σπανέα, 

Κων/νος Χανιώτης, Τμήμα Φυσικής και Ναυτικής Αγωγής της ΣΝΔ, 

Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Πάνος Δημητρακόπουλος, 

Νίκος Αλευρομύτης / www.alen.gr, 

Γιώργος Τσαβίδης, Καίτη Κούκουρου, Βασίλης Μιχαλάκης, 

Νίκος Ζάγκας, Παναγιώτης Μαυρομάτης, 

Γιώργος Κατέκος, Κω/νος Χανιώτης,  

αρχείο "paralos - events & design", 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

Νο124 ψηφιακή έκδοση

52 ναυτιλιακές εταιρίες  
στο “Posidonia Cup”

Κωπηλασία:
2 πληρώματα στο Ρίο

6o χρυσό στο Παγκόσμιο Tornado
από Τριγκώνη – Πασχαλίδη

6ος στο Παγκόσμιο Finn ο Μιτάκης

φωτογραφία: 
Νίκος Ζάγκας / ΠΟΙΑΘ / Posidonia Cup / www.zagas.eu,
"Posidonia Cup 2016"



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! 



Megayacht Imperial the world’s ultimate antifouling 

Megayacht Imperial antifouling is specially formulated for Megayachts and ensures effective 
protection and outstanding performance even with the challenge of relatively low sailing 
activity. 

Megayacht Imperial, unlike most other antifoulings, is truly both, self-polishing and self-
smoothing, using hydrolysis as its polishing mechanism. It has been proven to be enormously 
successful providing up to 36 months of fouling free service, reduced fuel consumption and 
increased speed. Suitable for new yachts, refit and maintenance, it can be applied over most 
antifouling technologies without the need of a sealer or tie coat, reducing materials, labour 
and dock time. 

Megayacht Imperial is approved for use on aluminium yachts. 

The best Megayachts in the world deserve Megayacht Imperial – the world’s ultimate self-
polishing antifouling. 

Jotun Protects Property

Jotun Hellas LTD
33, Zeppou str, Glyfada, Athens
T: +30 2104285980

jotun.gr

MEGAYACHT IMPERIAL
ANTIFOULING

The world’s ultimate selfpolishing antifouling
suitable for all substrates including aluminium


