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Efficient Ship Management... 

...in Harmony with Nature! 



editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«Θεωρούμε όμως απαραίτητο να τιμούμε και αυτούς διότι η προσπάθειά τους 
κατά την περίοδο προετοιμασίας ήταν το ίδιο σκληρή και οι δοκιμασίες τους 
το ίδιο επίπονες ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, που πολλές φορές 

έχει σχέση με μία ατυχία ή μία κακή μέρα...»
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Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και ιδιαίτερα η 
ευχάριστη έκπληξη που μας χάρισε η Ελληνική Ολυμπιακή 
Ομάδα, προσέφεραν μια ψυχική ανάταση μέσα στο καλο-
καίρι όχι μόνον σε όσους αγαπούν και ασχολούνται με τον 
αθλητισμό αλλά γενικότερα και στα ευρύτερα στρώματα του 
πληθυσμού δεδομένου ότι είχαν και εθνική χροιά, αφού οι 
νικητές παρουσιάζονται με την εθνικότητά τους. 

Έτσι λοιπόν η παρουσία την ελληνικής σημαίας κατά τις απο-
νομές προκάλεσε αισθήματα πατριωτικής υπερηφάνειας και 
ευχαριστούμε τους Έλληνες αθλητές που μας την πρόσφε-
ραν και ιδιαίτερα τους Τάκη Μάντη και Παύλο Καγιαλή που 
εκπροσώπησαν επάξια την ιστιοπλοΐα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δικαιολογημένα μεν 'έκλεψαν την 
παράσταση' οι τρεις νικητές που ανέρχονται στο βάθρο και 
ήλθαν σε δευτερεύουσα μοίρα οι υπόλοιποι αθλητές παρά το 
γεγονός ότι επέτυχαν να καταλάβουν εξαιρετικά διακεκριμέ-
νες θέσεις μέσα στην οκτάδα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Θεωρούμε όμως απαραίτητο να τιμούμε και αυτούς διότι η 
προσπάθειά τους κατά την περίοδο προετοιμασίας ήταν το 
ίδιο σκληρή και οι δοκιμασίες τους το ίδιο επίπονες ανεξαρ-
τήτως του τελικού αποτελέσματος, που πολλές φορές έχει 
σχέση με μία ατυχία ή μία κακή μέρα.

Στην ιστιοπλοΐα η πέμπτη θέση του Βύρωνα Κοκκαλάνη, η 
θέση του Γιάννη Μιτάκη που, από αποτέλεσμα δύο ενστάσε-
ων που αφορούσαν τρίτους, βρέθηκε εκτός του medal race 

αλλά και η παρουσία της δις ολυμπιονίκου Σοφίας Μπεκα-
τώρου με τον Μιχάλη Πατενιώτη στα Nacra και η μεγάλη 
προσφορά της ως πιο έμπειρης και πιο καταξιωμένης στην 
εμψύχωση και νουθεσία των Ελλήνων ιστιοπλόων αλλά και 
η συμμετοχή για τέταρτη φορά της Αγγελικής Σκαρλάτου δεν 
μπορούν να αγνοηθούν και να μην τιμηθούν.

Το ίδιο συνέβη και στην κωπηλασία.

Η 4η θέση που κατέλαβαν οι Ασουμανάκη – Νικολαίδου στο 
διπλό σκιφ, η 6η θέση των Μαγδανή, Γιάνναρου, Πέτρου και 
Ντούσκου στην τετράκωπο ελαφρών βαρών και η 8η στην 
τετράκωπο άνευ πηδαλιούχου των Αγγελόπουλου, Τζιάλλα, 
Τσίλη και Χρήστου, πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες. 

Πολύ λίγες χώρες έχουν να επιδείξουν τέτοια αποτελέσματα.

Τους αξίζει λοιπόν και σε αυτούς τιμή και αναγνώριση των 
προσπαθειών και επιτυχιών τους.

Όσον αφορά στα καθ’ ημάς, στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 
είχαμε πληθώρα διοργανώσεων που με δυσκολία μπόρεσε το 
αγωνιστικό δυναμικό της ανοικτής θάλασσας να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις για συμμετοχή. 

Περισσότερα στις αναλυτικές παρουσιάσεις που περιλαμβά-
νει το τεύχος αυτό.

Εύχομαι καλό φθινόπωρο!
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απόψεις

Ήταν 1996 όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Άτλαντα των ΗΠΑ ήταν σε εξέλιξη και η 
κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ) αποφάσισε να μεταδώσει τις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες 
στην ιστιοσανίδα Mistral, όπου ο Έλληνας αθλητής πρωταγωνιστούσε και ταξίδευε 
με απόλυτη βεβαιότητα για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο τρόπος παρουσίασης και 
τα λεγόμενα του σχολιαστή θα μείνουν ιστορικά, τόσο για την ένταση της φωνής του, όσο 
και για τις νουθεσίες προς τον αθλητή, που φυσικά δεν τον άκουγε μέσα από τον τηλεοπτι-
κό δέκτη, προς το πώς και που να πλεύσει με την ιστιοσανίδα του. Αυτά ακούγονταν αφού 
ο σχολιαστής δεν γνώριζε τίποτα από ιστιοπλοΐα και δεν αντιλαμβανόταν γιατί ο Έλληνας 
αθλητής έκανε τακ στα όρτσα, γιατί πήγαινε προς τη δεξιά πλευρά της εικόνας (του στίβου), 
ενώ οι άλλοι αντίπαλοι αριστερά της εικόνας, καθώς και αρκετά ανάλογα ευτράπελα, που 
για το μέγεθος της επιτυχίας ήταν άκρως εξευτελιστικά και δυσανάλογα. Όταν πλέον ο 
Ολυμπιονίκης επέστρεψε στην Ελλάδα και άκουσε ο ίδιος τις μεταδόσεις αυτές αποφασίσα-
με στα πλαίσια της ομάδας υποστήριξης και προβολής του, να προτείνουμε στήν ΕΡΤ, αφού 
πλέον όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είχαν ανοίξει διάπλατα για μας, να μας «κλειδώσει» 
έναν δημοσιογράφο που θα τον εκπαιδεύαμε ιστιοπλοϊκά από το 1998 έως το 2000 που 
θα ήταν και η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων του Sydney. Η ιδέα μας που προσέφερε και 
πλήρη οικονομική στήριξη προς τον δημοσιογράφο που θα επιλεγόταν, τόσο σε ταξίδια του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, τους ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Μας απάντησαν ότι 
ήταν αδύνατον να προγραμματίσουν δύο χρόνια πριν, ποιός και αν τελικά θα υπήρχε δημο-
σιογράφος που θα κάλυπτε τηλεοπτικά την ιστιοπλοΐα στο Σύδνεϋ. Αντιληφθήκαμε μετά από 
πολλά ραντεβού ότι ήταν αδύνατον τελικά να γίνει αυτό που προτείναμε και ξεκινήσαμε με 
την απλή λογική να εκπαιδεύουμε ένα νεαρό και φέρελπι αθλητικό δημοσιογράφο, ο όποιος 
ομολογουμένως είχε και τη θέληση και τις ικανότητες να μάθει και να κάνει σωστά τη μετά-
δοση του αγωνίσματος που υπηρετούσαμε. Το 2000 έφτασε γρήγορα και η μετάδοση των 
ιστιοδρομιών της ιστιοπλοΐας και της κατηγορίας Mistral, έγιναν με τηλεφωνική υποστήριξη 
παρ’ όλη τη διαφορά ώρας και παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν, αφού ο υποφαινόμενος 
δεν είχε εικόνα του τι διαδραματιζόταν στη μακρινή Αυστραλία. Αρχικά υπήρχε μεγάλη χρο-
νική υστέρηση μεταξύ του τι έβλεπε ο δημοσιογράφος εκεί και του τι έπαιζαν οι ελληνικές 
τηλεοράσεις, αλλά και τι έπρεπε να γνωρίζει ώστε να το πει ζωντανά, γρήγορα και εύστοχα. 
Γινόταν δηλαδή μια τυφλή και ταχύρυθμη εκπαίδευση με ερωτο-απαντήσεις και πιθανά 
σενάρια εξέλιξης των ιστιοδρομιών όλων των κατηγοριών που συμμετείχαν, διότι κανείς δεν 
μπορούσε να προβλέψει τα αποτελέσματα και τι θα καλείτο να σχολιάσει ο δημοσιογράφος. 
Οι Ολυμπιακοί του 2000 ολοκληρώθηκαν και ανάμεσα σε άλλα τουλάχιστον η μετάδοση της 
ιστιοπλοΐας είχε βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με το 1996, με εντελώς προσωπικές επιλογές 
και προσπάθειες.

Το 2004 φυσικά οι μεταδόσεις έγιναν από την ίδια μας τη χώρα και ευτυχώς είχαν επιλεγεί 
δημοσιογράφοι που είχαν την ανάλογη ιστιοπλοϊκή παιδεία, ώστε ότι έφτανε στα σπίτια μας 
να είναι αντάξιο των προσπαθειών των Ελλήνων αθλητών της ιστιοπλοΐας που τα κατάφε-
ραν περίφημα κερδίζοντας και δύο μετάλλια. 

Το 2008 για προσωπικούς λόγους ήμουν εξαφανισμένος και φτάσαμε στο 2012 και στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Oι γνώσεις και η βοήθεια μου αποδείχτηκαν απαραί-
τητες από την ΕΡΤ και τον σχολιαστή που είχε αναλάβει να μεταδώσει την ιστιοπλοΐα. Έτσι 
λοιπόν για μία ακόμα χρονιά η υποστήριξη έγινε τηλεφωνικά, αφού ο δημοσιογράφος ήταν 
στο Λονδίνο, αλλά και με μακροσκελή sms διότι πλέον το κινητό είχε μπει στη ζωή μας και 
βοηθούσε να αποσταλούν ολόκληρα κατατοπιστικά κείμενα με διορθώσεις όσων είχαν 
αναφερθεί στις προηγούμενες μεταδόσεις, ώστε να μην γίνουν τα ίδια λάθη και οι ίδιες 
παραλείψεις, με στόχο οι σκληρές και επίπονες προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών να 
φτάνουν στα ελληνικά σπίτια όσο το δυνατόν καλύτερες και σωστότερες, όσο αυτό ήταν 
δυνατόν. Δυστυχώς όλες οι πληροφορίες και οι γνώσεις που έφταναν στα studio του Λονδί-
νου, με προσωπικό κόπο και κόστος μετά την ολοκλήρωση του event, μάλλον χάθηκαν στα 
κρύα νερά της Μάγχης! 

Φέτος το 2016 όλοι γνωρίζαμε ότι είναι ολυμπιακή χρονιά και μάλιστα μία χρονιά που 
διαβλέπαμε σε δύο ίσως και τρία μετάλλια. Στα μέσα Ιουλίου και στη Συνέντευξη Τύπου του 
Ράλλυ Αιγαίου, ένα φιλικό χέρι και μια γνώριμη φωνή με πλησίασε και φυσικά ανάμεσα σε 
άλλα μου επεσήμανε ότι θα χρειαζόταν τη βοήθεια και την ανάλογη τεχνική υποστήριξη από 
εμένα αφού αυτός ήταν που είχε αναλάβει τη μετάδοση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας κατά 
τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. Το γεγονός ότι η μετάδοση θα γινόταν από 
τα στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, έκανε τη συνεργασία κατ’ αυτόν, ευκολότερη! 
Όπως ήταν λογικό δεν μπορούσα να αρνηθώ αφού γνώριζα τις «συνέπειες» που θα είχε 

20 χρόνια, ιστορίες 
τηλεοπτικής τρέλας! 

(Αντί απόψεως)

του Πάνου Δημητρακόπουλου 
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μια άρνηση για το άθλημα που υπηρετώ και έτσι ξεκίνησα ένα μαραθώνιο ενημέρωσης και 
διαβάσματος, εφ όσον τεχνικά είναι αδύνατον να γνωρίζεις τα πάντα για δέκα ολυμπιακές 
κατηγορίες και αθλητές απ’ όλο τον κόσμο. Η προσπάθεια ενημέρωσης κράτησε ένα μήνα με 
διάβασμα οδηγιών πλου ή ότι άλλου κατάφερα να βρώ στο διαδίκτυο και επίσης μέσω skype 
και τηλεφωνικών επικοινωνιών με διεθνούς εμβέλειας Έλληνες τεχνικούς συμβούλους τις 
ιστιοπλοΐας, που τους ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο και τις γνώσεις τους, κάνοντας μια 
προετοιμασία άνευ προηγουμένου αφού ανέλαβα μία ευθύνη στην οποία ποτέ δεν ένιωθα 
απόλυτα έτοιμος! 

Από το 1996 έως σήμερα, δηλαδή μέσα σε 20 χρόνια κανείς δεν σκέφτηκε, δεν διέβλεψε 
δεν πήρε το μήνυμα, ότι θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί, υπάρξει ή έστω προσληφθεί 
γνώστες και έμπειροι δημοσιογραφικοί συντάκτες που να μπορούν να μεταδώσουν από μό-
νοι τους, έναν αγώνα ιστιοπλοΐας σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού ως κρατικό κανάλι πάντα 
θα τους έχουν ως πρώτη προτεραιότητα και πάντα όπως η ιστορία αποδεικνύει θα φέρνει 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΝΙΚΕΣ!

Όλα αυτά τα έγραψα απλά για να γίνει αντιληπτό ότι στην ΕΡΤ δεν ενδιαφέρθηκαν να οργα-
νώσουν μια ενημερωμένη δημοσιογραφική ομάδα που να ασχοληθεί και με αθλήματα που 
δεν είναι δημοφιλή όσο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κλπ. αλλά που υπηρετούν τον καθαρό 
ερασιτεχνικό αθλητισμό και προσφέρουν ολυμπιακά μετάλλια και άλλες παγκόσμιες διακρί-
σεις στη χώρα μας. 

• Τα πρόσωπα της ιστορίας είναι υπαρκτά και για τον λόγο αυτό δεν αναφέρονται με τα ονόματά τους. 

• Το άρθρο γράφτηκε πριν τις μεταδόσεις των ιστιοδρομιών με μόνον σκοπό την ιστορική αναφορά. 

Αναμνήσεις από 
τις διακοπές

Τα τελευταία είκοσι χρόνια προσπαθώ να χωρίζω τον χρόνο διακοπών μου σε περιη-
γητικές και στασιμο-διακοπές. Ένα διάστημα ταξιδεύω, κι ένα άλλο αγκυροβολώ. Το 
ταξίδεμα ποικίλλει, το αγκυροβόλιο είναι σταθερό, κάπου ένα μίλι έξω από το Πόρτο Χέλι, 
μέρος το οποίο μου γνώρισε ο Δώρος Οικονόμου, που δυστυχώς «έφυγε» πριν από τρία 
χρόνια, όχι μόνο από το Χέλι. Το μέρος το προτιμώ, διότι έχει ησυχία, ωραία φύση, ήπιο 
κλίμα και πάντα δροσερό αέρα. Εκεί έρχονται κι άλλα σκάφη, μικρά και μεγάλα, για ημερήσιο 
μπάνιο ή για διανυκτέρευση. Από τα πολλά τα χρόνια, συνήθισα να βλέπω σαν «κοινωνία» 
τους περαστικούς και να μετράω τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους. Έχω καταλήξει 
στα παρακάτω συμπεράσματα: Οι επιβαίνοντες στα ιστιοφόρα σκάφη είναι λιγότερο 
θορυβώδεις από εκείνους των μηχανοκίνητων. Οι αλλοδαποί είναι εμπειρότεροι και λι-
γότερο ενοχλητικοί από τους Έλληνες. Από τα μηχανοκίνητα, οι επιβαίνοντες στα μικρότερα 
αγαπούν περισσότερο τη φασαρία και τον θόρυβο.

Φέτος τα ιστιοφόρα με Έλληνες επιβαίνοντες ήσαν ελάχιστα, ενώ ο διαχωρισμός στα 
μηχανοκίνητα είναι δύσκολος, γιατί η πλειοψηφία τους είναι υπό ξένη σημαία (ποτέ δεν 
κατάλαβα γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις διώχνουν τα σκάφη από την ελληνική σημαία). 
Μου έκανε εντύπωση, το ότι φέτος κυκλοφόρησαν στην περιοχή πολύ ωραία ιστιοφόρα. 
Κάποια απ’ αυτά είχαν ελάχιστους επιβαίνοντες και έδιναν την εντύπωση, ότι δεν βιάζονταν, 
δεν τους «κυνηγούσε» κανείς! Το Plain Lad και το Tall Ship Blue Dream, ήταν δύο από τα 
ωραιότερα και όχι τα μόνα. Κυκλοφόρησαν και ωραιότατα καΐκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία 
μου άφηναν μια πίκρα καθώς τα κοιτούσα και σκεφτόμουν, ότι αυτά τα σκαριά διώχτηκαν 
από τις θάλασσές μας με την ανευθυνότητα των ανόητων πολιτικών μας. Σκανδαλίζομαι 
να αναφέρω ένα μικρό τρι-μαράν, 23,5 πόδια, το οποίο δύο βράδια αγκυροβόλησε κοντά 
μου. Κανένας από τους πλωτήρες δεν είχε χώρο ενδιαίτησης, μόνο ο μεσαίος, μικρό χώρο 
αποθήκευσης. Είχε μηχανή εξωλέμβια 3,5 ίππους και ένα ζευγάρι νεαρών Ολλανδών σαν 
πλήρωμα, οι οποίοι με τα πανιά έρχονταν, με τα πανιά έφευγαν. Αναφέρω την περίπτωση, 
γιατί εντυπωσίαζε η ελαχιστοποίηση των αναγκών και η εκμετάλλευση του χώρου. Υπήρχαν 
δύο στερεωμένα, περιστρεφόμενα και αναδιπλούμενα καθίσματα, το ένα για τον τιμονιέ-
ρη και το άλλο για την trimmer. Οι δύο αρκετά μεγάλες καρίνες, αφαιρούντο και γίνονταν 
τραπέζι ανάμεσα στα δύο καθίσματα! Η περιέργειά μου για το που θα κοιμόνταν, λύθηκε 
κατά ανέλπιστο τρόπο, όταν από μία τσάντα έβγαλαν μία κοινή σκηνή και την έστησαν πάνω 
στο ντεκ! Το ζευγάρι έδειχνε ταξιδεμένο και θαλασσοδαρμένο, τις δε ελλείψεις τις έκανε 
ανέσεις! Μπράβο τους που δεν χρειάζονται και στις θαλασσινές διακοπές τους κλιματισμό!

του Απόστολου Γεωργόπουλου



6 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

απόψεις

Τόσες μέρες παραμένω σιωπηλός μέσα στις σκέψεις μου. Στο μυαλό μου μια εικόνα. 
Τα μάτια αυτών των παιδιών στο βάθρο με το χάλκινο στον λαιμό. Ένα βλέμμα τόσο 
καθαρό και λαμπερό! Μια ζωή ήμουν περίεργος τύπος. Παρεξηγημένος θα έλεγα μιας 
και ο τρόπος που μιλούσα η εξέφραζα τα πράγματα δεν ήταν ίσως και τόσο κατανοητός. 
Πως να ήταν άλλωστε μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει. Δεν έγραψα τίποτε. Ούτε 
σχολίασα κάτι. Έστειλα κάποια μηνύματα στον Μάκη (Ωρολογά - προπονητή των παιδιών) και 
αυτό ήταν όλο. Τι νόημα θα είχε άλλωστε να γράψω. Τα είπαν όλα οι μάγκες μέσα από την 
προσπάθεια τους! Η Ιφιγένεια το πινέλο τους και ο θαλάσσιος στίβος του Ρίο ο καμβάς τους 
όπου πάνω τους ζωγράφισαν μια απίστευτη ιστορία!

Δεν το κρύβω ότι ζήλεψα. Ζήλεψα πολύ! Για κάποιο λόγο όμως η ιστορία γράφεται και τα 
παιδιά αυτά έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Στο μυαλό μου τριγυρνάνε τόσα αλλά αυτό όμως που κυριαρχεί είναι μια εκκωφαντική σιω-
πή. Θα τολμούσα να πω ίσως λύτρωση. Ναι πιθανότατα να είναι η πιο ενδεδειγμένη λέξη για 
την περίπτωση μου. ΛΥΤΡΩΣΗ!

Γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά που έχουν να κάνουν με “βαρκάρηδες”, “τσουγκράνες”, 
“ιστορίες” Κοσματόπουλους και Τριγκώνηδες, ας όψεται αυτός ο εξαιρετικός μαθουσάλας 
της δημοσιογραφίας Βασίλης Σκουντής που για μια ακόμη φορά μας έκανε συνέταιρους 
με τη SOFTEX (τόσο κλάμα έπεσε με το υπέροχο του άρθρο στην gazzetta) και πόσοι άλλοι 
θυμήθηκαν τα παλιά και τις τεράστιες προσπάθειες που κάναμε μάταια όμως, μιας και για 
κάποιο λόγο τις θάλασσες τις ήπιαμε αλλά γλυκό νερό (ολυμπιακό μετάλλιο) δεν ήπιαμε.

Φευ. Τι σημασία έχει πια; Όλα αυτά αποτελούν παρελθόν και ιστορία. Όμορφο είναι να τις 
θυμάσαι και να αισθάνεσαι μέρος της. Είπα λύτρωση. Οι μέρες περνούν και όσο περνούν 
τόσο πιο έντονο γίνεται το συναίσθημα. Ανάποδος όπως πάντα. Τα φώτα γι αυτά τα παιδιά 
σύντομα θα σβήσουν. Κι αυτά σύντομα θα επιστρέψουν εκεί που αισθάνονται γνώριμα και 
ασφαλείς. Που αλλού; Στη θάλασσα. Εκεί που παλεύεις ενάντια στον εαυτό σου μονάχος 
χωρίς μάτια να σε κοιτάνε. Μόνο τα δικά σου.

Να στε καλά ρε μάγκες! Να στε καλά που μας “ξορκίσατε” και μας βάλατε στο χρονοντούλα-
πο της ιστορίας!!! Αυτό σημαίνει ότι τη δουλειά μας την κάναμε και την κάναμε σωστά! 

ΑΞΙΟΙ!

Είχα ακούσει… αλλά δεν ήξερα…

Φέτος το καλοκαίρι είχα την τύχη να βρεθώ για διακοπές στην πανέμορφη Πάτμο όπου και 
συνάντησα από κοντά το Ράλλυ Αιγαίου. 

Φυσικά και είχα ακούσει ιστορίες για τους ιστιοπλόους, την "ΟΜΟΡΦΗ ΤΡΕΛΑ" τα αστεία 
τους και το δέσιμο που αναπτύσσουν μιας και η θάλασσα με όλες τις δυσκολίες τους γεμίζει 
εμπειρίες και χτίζει σχέσεις ζωής.

Την ημέρα εκείνη κοιτούσα αφηρημένη τα σκάφη να ταξιδεύουν προσπαθώντας για τη νίκη, 
όμως τα δικά μου μάτια έβλεπαν ένα πανέμορφο καμβά ζωγραφικής. Ήθελα να πιάσω πινέ-
λα και να τον γεμίσω χρώματα αποτυπώνοντας τη μοναδική εικόνα. Ενώ είχα χαθεί μέσα σε 
όλη αυτή την ομορφιά, στο βαθύ μπλε, σ ένα ρομαντικό σκηνικό μέσα στα σκάφη επικρατού-
σε μια διαφορετική πραγματικότητα: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΚΟΠΟΣ, ΑΓΩΝΙΑ, να εναλλάσσονται.

Έχοντας στη σκέψη μου όλα αυτά και ενώ ήμουν ξαπλωμένη στην παραλία, είχα βρεθεί να 
ταξιδεύω νοερά στον δικό τους κόσμο. Ξαφνικά ένα πολύβουο «μελίσσι» από αγόρια και 
κορίτσια ιστιοπλόους έκαναν την εμφάνισή τους και με επανέφεραν στην πραγματικότητα 
Φωνές, γέλια, πειράγματα, μπουγέλα, βουτιές στη θάλασσα δημιούργησαν ένα τόσο χαρού-
μενο σκηνικό που το μετέδωσαν με ταχύτητα αστραπής σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Τα ατελείωτα πειράγματα και τα αστεία τους έβαζαν τέλος στην κούραση του αγώνα. Η ώρα 
της χαλάρωσης και της διασκέδασης μόλις άρχιζε...

Ίσως και να ζήλεψα, που ποτέ δεν είχα την τύχη να ανήκω σε μια τόσο ικανή και έξω καρδιά 
ομάδα που ήξερε πολύ καλά τον τρόπο να είναι αντίπαλοι όμως μετά τον αγώνα οι καλύτεροι 
φίλοι. Ίσως και να τους ενώνει η μάγισσα-θάλασσα, ίσως οι εμπειρίες στο πέρασμα τόσων 
κοινών χρόνων, ίσως το άθλημα που λόγω των δυσκολιών διαμορφώνει δυνατούς και 
ακέραιους χαρακτήρες.

ΚΛΕΙΝΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!

Από μία τυχερή ταξιδιώτισσα

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

   

O Παύλος, ο 
Τάκης και η 

αποκατάσταση 
της Ιστορίας

Γράμμα προς 
τους ιστιοπλόους
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Η ιστιοπλοΐα είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα που απαιτεί φυσική κατάσταση όπως όλα τα 
αθλήματα, αλλά και μυαλό, δηλαδή παρατήρηση συνθηκών, επεξεργασία και συγκρότηση 
τακτικής, περισσότερο από όλα τα άλλα. Επίσης είναι ένα άθλημα που βασίζεται στην τεχνο-
λογία και τα υλικά, λόγω του σκάφους, όπως ελάχιστα άλλα αθλήματα. Ως εκ τούτου είναι 
ένα άθλημα που δεν είναι εύκολα κατανοητό από το ευρύ κοινό. Ούτε και από τους περισσό-
τερους δημοσιογράφους του αθλητικού ρεπορτάζ. Παρόλο που κάθε ολυμπιακή χρονιά η 
ιστιοπλοϊκή κοινότητα της χώρας μας μέμφεται τους δημοσιογράφους που καλύπτουν 
το αγαπημένο μας άθλημα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις μεγάλες προσπάθειες 
που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να έχουν κάτι να πουν στον αέρα. Μιλάμε 
για τους ίδιους ανθρώπους που καλύπτουν και άλλα αθλήματα ταυτόχρονα, τα οποία επίσης 
οφείλουν να γνωρίζουν. 

Παρακολουθώντας λοιπόν μέσα από το facebook τις απόψεις των ιστιοπλόων σχετικά με τη 
δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων, κι εφέτος υπήρξαν πολλά παράπονα. Κάποιοι λοιπόν 
αποφάσισαν ότι αντί να συμμετέχουν στα παράπονα και τα επικριτικά σχόλια, να βρουν τον 
τρόπο να βοηθήσουν τη δημοσιογραφική ομάδα της ΕΡΤ. Κάποιοι από το τηλέφωνο. Κάποιοι 
άλλοι με συναντήσεις, υποδείξεις και υλικό προς μελέτη που έστειλαν στην ΕΡΤ. Και κάποιοι 
άλλοι με τη φυσική τους παρουσία στα στούντιο που γινόταν η αναμετάδοση. 

Εδώ πρέπει καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι το ποιο άθλημα μετέδιδε η ελληνική τη-
λεόραση δεν το αποφάσιζε η ΕΡΤ, αλλά η διοργανώτρια χώρα, η Βραζιλία. Έτσι λοιπόν, 
όχι μόνο δεν πρέπει να κατηγορούμε την ΕΡΤ που μετέδιδε άσχετους αγώνες από αθλήματα 
άνευ ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 
οι δημοσιογράφοι και όσοι τους πλαισίωσαν ήταν εκεί, στο στούντιο, πάρα πολλές ώρες σε 
αναμονή. Και εκείνοι βίωναν την ίδια αγωνία με εμάς αν θα έρθουν πλάνα από τους αγώνες 
ιστιοπλοΐας που αγωνίζονταν οι Έλληνες ιστιοπλόοι, όπως κι εμείς.

Το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι τους δικαίωσε. Χάρις στην εθελοντική προσφορά 
αυτών των λίγων φίλων της ιστιοπλοΐας, το άθλημά μας βγήκε στο εθνικό δίκτυο 
αξιοπρεπώς. Μπορεί να μην ήταν η τέλεια κάλυψη για κάποιους απαιτητικούς, αλλά 
τουλάχιστον οι προσπάθειες καρποφόρησαν φέρνοντας σαφή βελτίωση. 

Επίσης συγκινητική ήταν η υποδοχή των αθλητών μας στο αεροδρόμιο και η δημοσιο-
γραφική κάλυψη, που πέρασε την εικόνα του ενθουσιασμού και της επιβράβευσης σε όλο 
τον κόσμο που παρακολουθούσε τις ειδήσεις. 

Συνεπώς, σε κάθε παρόμοια ευκαιρία, ας προσπαθήσουμε όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας 
για να βοηθήσουμε το άθλημα που αγαπάμε, χωρίς άκαρπα επικριτικά σχόλια και μεμψιμοιρί-
ες, αλλά με τη συνδρομή μας ώστε οι επιτυχίες των αθλητών μας να φτάσουν σε κάθε σπίτι.

του Μάνου Ρούδα

*Ο Μάνος Ρούδας κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο ΜΒΑ από το Southern New Hampshire 

University των ΗΠΑ, BSc σε Computer 
Studies από το University of Glamorgan και 

HND από το Πολυτεχνείο της Ουαλίας, καθώς 
και πτυχίο Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι 

κάτοχος διπλώματος προπονητή ιστιοπλοΐας 
της Γ.Γ. Αθλητισμού και του διεθνούς 

διπλώματος Yachtmaster του RYA.  
Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Αν κάτι δεν σου 
αρέσει, ΕΣΥ τι 

έκανες για  
να το αλλάξεις;
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του Δημήτρη Τσελίκα

Ξύπνα Έλληνα

απόψεις

Πούν’ οι Θεοί σου Όλυμπε, πού είν’ οι κεραυνοί σου; 

Ω, Ουρανέ ποιοι σκότισαν το φως σου; Αποκρίσου!

Θάλασσα γιατί ξέχασες τους Ήρωες στο κύμα; 

Τα ΟΧΙ σου που έπνιξες, ω Έλληνα; Τι κρίμα! 

Κατέβηκαν οι βάρβαροι, μιλιούνια πάλι τόσα, 

σου σίγασαν τις σάλπιγγες, σου σβήνουνε την Γλώσσα.

Ξανασταυρώνουνε μαζί, Χριστό και Προμηθέα.

Ξύπνησε τώρα πριν να ’ρθεί το τέλος σου μοιραία.

Η Δόξα εχαμήλωσε το δάφνινο στεφάνι 

ψάχνει να βρει αδούλωτο κεφάλι να το βάνει.

Να ζητιανεύεις σ’ αλλουνούς, εσύ δεν έχεις χρεία

σ’ αυτούς που τους εδίδαξες πολιτισμό κι’ ανδρεία.

Μόνο σου δώρ’ απ’ τον Θεό, η δάφνη και το στάχυ. 

Ελλάδα μ’ αυτά πόρεψες αιώνες και μονάχη. 

Με το κεφάλι χαμηλά εσένα δεν σου πρέπει.

Έχεις στον ουρανό ψηλά, της Παναγιάς την σκέπη.

Εσύ που με τα στήθη σου, ώρισες Σαλαμίνες.

Συ, που παλάτια ύψωσες σε Κρήτη και Μυκήνες.

Συ για έναν κότινο εληάς, πάλαιψες σ’ Ολυμπία 

και πάντρεψες στο θέατρο δράμα και κωμωδία. 

Εσένα που εγέννησες Ικτίνο και Φειδία 

χωρίς τους Παρθενώνες σου πως θα ’χανε Μουσεία;

Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Σωκράτη, Πυθαγόρα, 

Όμηρο, Μεγαλέξανδρο, ποια άλλη έχει χώρα;

Εσύ που ακόμα οι γιατροί, σ’ όλα της Γης τα κράτη,

ορκίζονται τον όρκο σου, τον όρκο του Ιπποκράτη!

Εσένα οι Βασιλιάδες σου δεν σκύψαν νικημένοι, 

ζήσαν στους θρύλους της γιαγιάς ορθοί μαρμαρωμένοι.

Τους πήραν απ’ τα χείλη της οι κοπελιές κι’ οι νέοι, 

τους αντηχήσαν στα βουνά οι Κολοκοτρωναίοι.

Εσύ που, σκέψου, μέχρι χθες ταπείνωσες αρμάδες

και μπρος σου υποκλίθηκαν φίλοι κι’ εχθροί αράδες.

Τώρα εσύ τα μάτια σου κλείνεις στο φως μη βλέπεις 

θυσία πέφτεις στον Μολώχ του πλούτου σαν επαίτης.

Η Ιστορία γράφτηκε με αίμα και δεν σβήνει,

στο βόλι και στο μάρμαρο κι’ αιώνια θα μείνει. 

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ απ’ τον τάφο σου βγάλε κραυγή Λεωνίδα 

Τριακόσιοι να ξυπνήσουνε, χάνεται η Πατρίδα.

Σήκωσε τα κανόνια σου ΑΒΕΡΩΦ να βροντήξουν 

μη σ’ εύρουνε στην άγκυρα ασκέρια και σε πνίξουν.

Ο Κουντουριώτης έφυγε μα η Διαθήκη αιώνια.

οι καπετάνιοι όλοι του γυιοί κι’ οι ναύτες όλοι εγγόνια.

Ξύπνα Έλληνα ρίχτ’ το σταυρό πάνω στους σταυρωτές σου

Αλλοιώς θα ζεις στον Γολγοθά, Ανάσταση ποτέ 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

Η αναβίωση του εθίμου "Συνοδεία της εικό-
νας της Παναγίας του Γερανού στην Πάτμο 
στις 15 Αυγούστου με τα ψαροκάϊκα" χρονο-
λογείται από το 1880 με βάση τις πληροφορί-
ες που βρέθηκαν στη Δισυπόστατη Εκκλησία 
Παναγίας του Γερανού και Αγίας Ιουλιανής.

Οι αλιείς της περιοχής του Κονσολάτου 
Σκάλας Πάτμου φρόντιζαν με τον τρόπο τους 
τα καθίσματα και είχαν από τότε την επιμέλεια 
της ετοιμασίας της εορτής σε συνεργασία με 
την Επιτροπή Αναστύλωσης και Συντήρησης 
του Ιερού Ναού. Λόγω έλλειψης δρόμου η 
χρήση του σκάφους ήταν η μοναδική λύση 
για πρόσβαση στην περιοχή. Σήμερα υπάρχει 
δρόμος και αυτή η συνήθεια έχει αλλάξει με 
αποτέλεσμα να βλέπουμε πολλά τροχοφόρα 
και όχι πολλά ιστιοφόρα στην περιοχή.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνδιορ-
γανώνει με τον Σύλλογο Επιτηδευματιών 
Πάτμου "Η Ανάπτυξη" αυτή την εκδήλωση 
που έχει πολύπλευρα οφέλη. Η διατήρηση 
της τέχνης των καραβομαραγκών, η εξάσκηση 
της ναυτικής τέχνης, η αργία στην ημέρα της 
Παναγίας, το Πατμιακό καφέδισμα στο πέρας 
του Εσπερινού, το απίθανο ηλιοβασίλεμα και η 
συνέχεια των παραδοσιακών εθίμων είναι τα 
στοιχεία που δίνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
στην αναβίωση του εθίμου.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών 
Σκαφών έχει θέσει την εκδήλωση υπό την 
αιγίδα του και με αυτό τον τρόπο καλούμε τα 
ξύλινα παραδοσιακά σκάφη να συμμετέχουν 
στην εκδήλωση. Οι αλιείς (επαγγελματίες & 
ερασιτέχνες) Πάτμου με μεγάλη χαρά θα ταξι-
δέψουν το γνωστό δρομολόγιο μεταφέροντας 
τους πιστούς για την τέλεση του Εσπερινού.

Είναι ονειρεμένη η εικόνα των παραδοσιακών 
σκαφών σε κοινή πορεία με τον ίδιο προορισμό 
χωρίς να γίνεται αγώνας ταχύτητας. Η χάρη 
της Παναγίας σκεπάζει τους καπεταναίους και 
τα πληρώματα όλο τον χρόνο στα ταξίδια τους. 
Μεγαλόπρεπα στην εορτή της ταξιδεύει και 
γίνεται "Η Καπετάνισσα της Πάτμου".

Στις 15 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00 ξεκι-
νήσαμε τη συνοδεία της εικόνας από την περιοχή 
Κονσολάτο του Λιμένα Σκάλας Πάτμου με τα καΐκια 
μας. Η Λιμενική Αρχή Πάτμου βρισκόταν δίπλα μας 
συνοδεύοντας με τον δικό της τρόπο τα σκάφη.

Προορισμός ήταν ο όρμος της Παναγίας του 
Γερανού. Ο Εσπερινός μετά αρτοκλασίας 
τελέσθηκε στις 19:00. Η ευχή των σταφυλιών 
είναι στο πέρας του Εσπερινού και ακολουθεί 
το κέρασμα παραδοσιακών προϊόντων. Η 
επιστροφή έγινε στις 22:00.

Ευχαριστίες ιδιαίτερες στους χορηγούς της 
εκδήλωσης επώνυμους και ανώνυμους.

Η Παναγιά του Γερανού 2016
"Η Καπετάνισσα της Πάτμου"

Κείμενο: Καμίτσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Συλλόγου Επιτηδευματιών Πάτμου "Η Ανάπτυξη"  
Φωτογραφίες: Φοίβος Πέντες
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Sailing Marathon - Ένας διαφορετικός αγώνας  
προκαλεί τους Έλληνες Ιστιοπλόους!
Ο “Ιστιοπλοϊκός Μαραθώνιος” είναι μία διοργάνωση που θα πραγματοποιη-
θεί για πρώτη φορά στην χώρα μας το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και παρου-
σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της μοναδικότητας της κοινής εκκίνησης 
όλων των Ολυμπιακών κατηγοριών και μη που θα συμμετάσχουν στην 
θαλάσσια περιοχή μπροστά από το Μικρολίμανο.

O Αγώνας διοργανώνεται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς σε συνεργασία 
με τον Ιστιοπλοϊκό Μαραθώνιο. Η κοινή εκκίνηση όλων αυτών των σκαφών δίνει 
την δυνατότητα σε παλαιούς και νέους αθλητές να συναγωνιστούν δίπλα σε 
καταξιωμένα πληρώματα της παγκόσμιας και Ολυμπιακής κλάσης.

Όλοι μαζί σε μια εκκίνηση. Το μέλλον της ιστιοπλοΐας, το παρόν και το παρελθόν 
θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους συναγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλο!

Ο Δήμος Ύδρας σε συνεργασία με το Πολεμικό 
Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα διοργάνωσε το 
Σαββατοκύριακο 27 και 28 Αυγούστου, όπως κάθε 
χρόνο, τα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2016, εκδηλώσεις 
για την επέτειο του θανάτου του ηρωικού τέκνου 
της Ύδρας, του θρύλου των Βαλκανικών Αγώνων 
ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, που διετέλεσε 
και πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το πρόγραμμα της Κυριακής περιελάμβανε δοξο-
λογία στον Μητροπολιτικό Ναό Ύδρας και κατάθεση 
στεφάνων στο ηρώο του ναυάρχου και στον τάφο του. 
Στη συνέχεια ο Δήμος Ύδρας πραγματοποίησε και τα 
αποκαλυπτήρια της προτομής του υδραίου εικαστικού 
– ακαδημαϊκού Παναγιώτη Τέτση.

Ο ΠΟΙΑΘ επιθυμώντας να τιμήσει τον “απελευθερωτή 
του Αιγαίου” εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του 
με την κατάθεση στεφάνου και την παρουσία του στις 
υπόλοιπες εκδηλώσεις.

Εκδηλώσεις για τον  
ναύαρχο Παύλο 
Κουντουριώτη

Στις φωτογραφίες ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού, ο Δήμαρχος Ύδρας και ο Πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ 
κατά την κατάθεση στεφάνου στο ηρώο του ναυάρχου.
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Μετά την επιτυχημένη ομολογουμένωs συμμετοχή 
των αθλητών του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αι-
γυπτιωτών στην Ολυμπιάδα του Ρίο, οι κωπηλάτες 
του τίμησαν για άλλη μια φορά τα ελληνικά χρώματα, 
συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών κάτω των 23 ετών και Εφήβων-Νεανίδων 
που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Αυγούστου στο 
Ρότερνταμ της Ολλανδίας κατέλαβαν τις κάτωθι θέσειs:

Νίνο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ:  
Παγκόσμιος πρωταθλητής στη δίκωπο εφήβων και παγκόσμιο ρεκόρ

Σπύρος ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ:  
3η θέση - Χάλκινο Μετάλλιο στο τετραπλό σκιφ ελ βαρών ανδρών

Δήμητρα ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: 5η θέση στο τετραπλό σκιφ νεανίδων 

Σοφία ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ:  
7η Θέση στην κατηγορία σκιφ Γυναικών κάτω των 23 ετών

Αντώνης ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:  
7η θέση στο τετραπλό σκιφ εφήβων

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλο-
ΐας ολυμπιακών μονοθέσιων κατηγοριών (U21 & U19) που διεξήχθη 
στις 20-27/8 στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι αθλητές του Ελληνικού Ναυ-
τικού Ομίλου Αιγυπτιωτών κατέλαβαν τις ακόλουθες θέσεις:

• Αγγελική Ρέκκα - 7η θέση (U19) 

• Κωνσταντίνος Μερακλής-Σταματίου - 13η θέση (U19)

• Αθανασία Φακίδη - 20η θέση (U21)

 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών κος Ρότζερ 
ΓΚΑΤΤ δήλωσε ότι παρά τις δυσκολίεs, κυρίωs τις οικονομικέs, τα 
αποτελέσματα όλων των αθλητών και αθλητριών των τμημάτων δικαι-
ώνουν τις προσπάθειεs όλων. Στόχος μας τώρα είναι οι διακρίσεις στα 
επικείμενα βαλκανικά πρωταθλήματα.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος καθώς και ο 
υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής απέστει-
λαν συγχαρητήριες επιστολές στους παγκόσμιους πρωταθλητές του 
Ρότερνταμ Γιάννη Καλανδαρίδη και Νίνο Νικολαϊδη μετά την επιτυχία 
τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο

Χαρακτηριστικά ο κύριος Παυλόπουλος αναφέρει:

«Η κορυφαία, “χρυσή”, παγκόσμια επιτυχία σας, και μάλιστα με νέο 

παγκόσμιο ρεκόρ, αποδεικνύει εμπράκτως τις τεράστιες δυνατότητές 
σας και το λαμπρό σας μέλλον. Αποδεικνύει όμως και το εξίσου λαμπρό 
μέλλον του Ελληνικού Αθλητισμού εν γένει, ύστερα και από τις μεγάλες 
επιτυχίες των Ολυμπιακών Αγώνων. Θερμά συγχαρητήρια και καλή 
συνέχεια, πάντα στην κορυφή»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σταύρος Κοντονής 
προέβη στην παρακάτω δήλωση:

«Μετά την εξαιρετική παρουσία των αθλητών και αθλητριών μας στην 
κωπηλασία στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, είχαμε 
τη χαρά να πανηγυρίσουμε νέες σπουδαίες διακρίσεις. Η συγκομιδή 
τεσσάρων μεταλλίων, ενός χρυσού, δύο ασημένιων και ενός χάλκινου 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Ρότερνταμ, αλλά και το 
παγκόσμιο ρεκόρ από τους Γιάννη Καλανδαρίδη και Νίνο Νικολαΐδη στη 
δίκοπο άνευ εφήβων, αποδεικνύει ότι το άθλημα στη χώρα μας έχει 
τεράστια δυναμική. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους αθλητές, τους 
προπονητές αλλά και την Ομοσπονδία για την καλή δουλειά που γίνεται. 
Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των αθλητών 
όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.»

Eπιτυχιών συνέχειεs για τον ΕΝΟΑ
Κείμενο και φωτογραφίες: ENOA CLUB 



13Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Η φετινή διαδρομή της διοργανώσεως 
ξεκίνησε, σημειολογικά, από το λιμάνι 
των Δελφών, την αρχαία Κίρρα προς το 
Ιόνιο, δηλαδή από την Ιτέα στον Αστακό, 
με ενδιάμεσους σταθμούς την Πάτρα και 
την Ιθάκη και ήταν ένα ιστιοπλοϊκό σιγόντο 
στην πολυετή πορεία του αγώνα, μετά από μία 
περσινή άπνοια. Αλλά έτσι είναι η ιστιοπλο-
ΐα... με τις άπνοιες, τα μποφόρ και τα σιγόντα 

αλλά πάντα ταξιδεύοντας. 

Η 27η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα 
Ιονίου 2016 έπλευσε σε γνώριμα νερά, με 
διαδρομές που ικανοποίησαν τους συμμετέ-
χοντες, με καλές συμμετοχές, με 40 σκάφη 
από όλη τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και το 
κέντρο και με φορείς οι οποίοι αγκάλιασαν τη 
διοργάνωση ως μια ευκαιρία να επενδύσουν 
στο γιότινγκ και τον ναυταθλητισμό. 

Αγωνιστικά, ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος και 
όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα και 
στις 2 κλάσεις οι νικητές κρίθηκαν μόλις στην 
τελευταία διαδρομή. Οι ισοβαθμίες, στο τέλος, 
αποκαλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τον 
συναγωνισμό, αφού είχαμε τόσο στην κλάση 
ORC CLUB τρία σκάφη στην 1η θέση, με από-
λυτη ισοβαθμία, το "Αφρόεσσα" του ΝΑΟΒ, το 
"Αγ. Ραφαήλ" και το "Ηώς" του Ι.Ο.Πατρών) 
όσο και στην κλάση ORC INTERNATIONAL δύο 

σκάφη στη 2η θέση, το "Άναξ" του ΝΟΤΚ με το 
"Bidourik" του Ι.Ο.Πατρών.

Το πόσο σημαντικό είναι το Ράλι Ιονίου για 
τη Δυτική Ελλάδα, έδειξαν με την παρουσία 
τους η υφυπουργός Πολιτισμού κα Έλενα 
Κουντουρά στην Ιτέα, όπως και η συμμετοχή 
του Ο.Λ.ΠΑ. στους χορηγούς και φυσικά η 
παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού με την 
πυραυλάκατο "Σημαιοφόρος Καβαλούδης", 
η οποία συνόδευε τον στόλο.

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν ο Ο.Λ.ΠΑ., η 
εταιρεία PELCO Λιπαντικά Αχαΐας, οι σχολές 
χορού Σταυροπούλου, η εταιρεία "ΕΥ sailing" 
και οι σχολές ΙΙΕΚ ΩΜΕΓΑ. 

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών θέλει να ευ-
χαριστήσει τους περίπου 200 ιστιοπλόους που 
έλαβαν μέρος καθώς και τους περίπου 30 αν-
θρώπους που στελέχωσαν τις επιτροπές αγώνα 
και τα 4 σκάφη συνοδείας και υποστήριξης. 

27η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου

Τα πρώτα χελωνάκια για το 2016 κολυμπάνε στα νερά της Κρήτης
Ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ και η ομάδα εθελο-
ντών του Ρεθύμνου ανακοινώνει με χαρά 
την έλευση των πρώτων νεοσσών που για 
φέτος 'επέλεξαν' την Κρήτη σαν σημείο 
εκκίνησης της περιόδου εκκόλαψης.

Τα ίχνη από τα πρώτα χελωνάκια εντοπίστη-
καν την Τετάρτη 13 Ιουλίου, το πρωί στην 
περιοχή του Άδελε στο Ρέθυμνο. Το ένα ευχά-
ριστο γεγονός υποδέχεται το άλλο, αλλά, την 
ίδια στιγμή ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ συνεχίζει 
να υπενθυμίζει τη σημαντικότητα της εφαρ-
μογής των διαχειριστικών μέτρων, ακόμα πιο 
επιτακτικά, και κατά την περίοδο εκκόλαψης.

Καθώς μόνο ένα στα χίλια χελωνάκια 
επιβιώνει των κινδύνων, η ανθρώπινη 
δραστηριότητα εντείνει το πρόβλημα αυτό. 
Έτσι, όσοι δραστηριοποιούνται στις 
παραλίες ωοτοκίας της Κρήτης οφείλουν 
να εφαρμόζουν τα ακόλουθα προστατευ-
τικά μέτρα.

• Τοποθέτηση των ομπρελών σε σταθερά 
σημεία και σε άξονες κάθετους προς το κύμα.

• Μάζεμα επίπλων θαλάσσης μετά τη δύση 
του ηλίου ώστε να αφήνεται επαρκής δια-
θέσιμος χώρος για ωοτοκία αλλά και για τη 
διέλευση των νεοσσών προς τη θάλασσα.

• Το πλύσιμο των επίπλων θαλάσσης 
συνίσταται να γίνεται εκτός της παραλίας, 
ώστε να μην υγραίνονται οι φωλιές και 
σαπίζουν τα αυγά.

• Αποφυγή ισιώματος και βρεξίματος της 
άμμου, ώστε να μην σβήνονται τα ίχνη χε-
λωνών και νεοσσών μέχρι να καταφτάσει 
η ερευνητική ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ.

• Αποφυγή τοποθέτησης εγκαταστάσεων 

όπως κουβούκλια τέντες ή ντους πάνω 
στην αμμώδη παραλία. 

• Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί πως 
δεν υπάρχει διαρροή φωτός από ιδιωτι-
κές και δημόσιες φωτεινές πηγές προς 
την παραλία ώστε να μην παρενοχλείτε η 
ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας και να 
μην αποπροσανατολίζονται οι νεοσσοί 
κατά την περίοδο εκκόλαψης.

• Απαγορεύονται οι καθαρισμοί παραλίας 
με βαρέα οχήματα.

• Απαγορεύονται τα beach party στην 
παραλία ωοτοκίας.

Η παράδοση των δημόσιων εκσκαφών, 
που αφορούν το άνοιγμα και την καταμέ-
τρηση των αυγών της κάθε φωλιάς και 
το ποσοστό επιτυχίας της εκκόλαψης, θα 
συνεχιστεί και φέτος με τη βοήθεια των 
εθελοντών του Συλλόγου στις τρεις σημα-
ντικότερες περιοχές ωοτοκίας στην Κρήτη 
(κόλπος Ρεθύμνου,  
Χανίων και 
Μεσσαράς).  
Η διαδικασία 
αυτή είναι 
μοναδική καθώς 
πολλές φορές 
απελευθερώνο-
νται χελωνάκια 
τα οποία 
είχαν παγι-
δευτεί στη 
φωλιά και ο 
κόσμος έχει 
τη δυνατό-
τητα να τα 

θαυμάσει από κοντά και να τα δει να κατευ-
θύνονται προς τη θάλασσα για το πρώτο 
και σημαντικότερο τους ταξίδι. Αυτό που θα 
τα καταστήσει δυνατά για να κολυμπήσουν 
ώρες στο ανοιχτό πέλαγος και που θα ξα-
ναφέρει πίσω τα θηλυκά, ενήλικα πιά για να 
ωοτοκίσουν εδώ που γεννήθηκαν.

Οι δημόσιες εκσκαφές θα ανακοινώ-
νονται εβδομαδιαία στην ιστοσελίδα 
των Δήμων καθώς και στην επίσημη 
σελίδα του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ αλλά 
και στους ενημερωτικούς σταθμούς 
του Συλλόγου, στο Ενετικό Λιμάνι του 
Ρεθύμνου, στο παλιό λιμάνι στα Χανιά 
και στην είσοδο των Ματάλων.

Με χαρά οι ομάδες του Συλλόγου θα σας 
υποδεχθούν, θα σας ενημερώσουν και 
θα σας μεταφέρουν την σπουδαιότητα 
αυτού του τόσο ξεχωριστού προστατευό-
μενου ζώου.
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Περισσότερες από 3.900 περιβαλλοντικές δράσεις πραγμα-
τοποίησαν τα μέλη της Παιδικής HELMEPA σε όλη την Ελλάδα

Σε μια εποχή που μας κατακλύζουν αρνητικές ειδήσεις από 
τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις, μηνύματα αισιοδοξίας 
στέλνουν τα 7.675 παιδιά-μέλη του Προγράμματος "Παιδική 
HELMEPA" και οι 549 εθελοντές εκπαιδευτικοί τους από 224 
Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που δραστηριοποιήθηκαν 
εθελοντικά για την προστασία του περιβάλλοντος την περα-
σμένη σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με τις αναφορές που υπέβαλαν παιδιά και εκπαιδευτικοί, 
συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3.900 περιβαλλοντικές δράσεις 
σε όλη την Ελλάδα ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο! Συγκεκρι-
μένα, καθαρίζοντας τις ακτές και πάρκα στη γειτονιά τους τα παιδιά 
κατέγραψαν τα απορρίμματα και τις πηγές τους, αντιλαμβανόμενα 
τη συμβολή όλων μας στη ρύπανση ακτών και θαλασσών, εντό-
πισαν παράνομες πηγές ρύπανσης και ενημέρωσαν τις αρμόδιες 
αρχές, έφτιαξαν κατασκευές από 'άχρηστα' υλικά και συμμετείχαν 
σε προγράμματα ανακύκλωσης, δημιούργησαν περιβαλλοντικό υλι-
κό και ευαισθητοποίησαν την τοπική τους κοινωνία, ενημερώθηκαν 
για τη ναυτιλία και τους ιστορικούς δεσμούς με τον τόπο τους και 
λειτούργησαν σαν μικροί επιστήμονες διεξάγοντας απλή έρευνα 

στο πεδίο και πειράματα μέσα στην τάξη. 

Ο ενθουσιασμός των παιδιών να ενημερωθούν και να προσφέ-
ρουν στην προστασία του περιβάλλοντος είναι έκδηλος και το 
επιβεβαιώνουν οι εθελοντές εκπαιδευτικοί στις αξιολογήσεις 
τους, τονίζοντας ιδιαίτερα την ευελιξία και τον βιωματικό 
χαρακτήρα του Προγράμματος, την καλλιέργεια περιβαλλοντι-
κής συνείδησης, την προώθηση της συνεργασίας αλλά και της 
ευγενικής άμιλλας μεταξύ των παιδιών. 

Η HELMEPA συγχαίρει θερμά όλα τα παιδιά-μέλη του Προγράμ-
ματος και τους εκπαιδευτικούς τους που με την εθελοντική τους 
δράση μας γεμίζουν ελπίδα για το μέλλον δείχνοντας ότι μέσα από 
τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη μπορούμε να δημιουργή-
σουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές. 

Επίσης, ευχαριστεί το Βρετανικό κοινωφελές ίδρυμα Lloyd’s 
Register Foundation που με την οικονομική του υποστήριξη σε 
δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης της HELMEPA τα τελευταία 
8 χρόνια συνδράμει στην ευρύτερη διάδοση αυτών των μηνυμάτων 
σε παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα.
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Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα, 
Φωτογραφία: Πάνος Δημητρακόπουλος

Goran Schildt Regatta
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 7ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας 
Ανοικτής Θάλασσας "Goran Schildt Regatta". Στη διοργάνωση 
πήραν μέρος 150 ιστιοπλόοι από πέντε χώρες, οι οποίοι ενθουσι-
άστηκαν από τις συνθήκες του αγώνα και τη φιλοξενία των κατοίκων 
των νησιών που επιστέφθηκε η Ρεγκάτα. Ο αγώνας διεξάγεται στη 
μνήμη του διάσημου Φινλανδού συγγραφέα, ιστορικού τέχνης και 
ταξιδευτή, Γιόραν Σιλντ, ο οποίος έζησε στη Λέρο. Έγραψε για τις 
ελληνικές θάλασσες στα δεκάδες βιβλία του που έχουν μεταφρα-
στεί σε 17 γλώσσες. 

Η τελευταία ιστιοδρομία ήταν από τους Λειψούς μέχρι τη Λέρο. Χάρη 
στους ανέμους, εντάσεως έως και 5 μποφόρ, οι ιστιοπλόοι διένυσαν γρή-
γορα τα 15 ναυτικά μίλια και απόλαυσαν ιστιοπλοΐα με ιδανικές συνθήκες.

 

Τα αποτελέσματα της 3ης ιστιοδρομίας: 

ORC Club: 1) Ηλέκτρα (κυβερνήτης, Πέτρος Καλομοίρης), 2) Milou 
(Μιχάλης Καΐλας), 3) Contor (Νικήτας Μαυράκης).

Open Class: 1) Cashe Cashe (Αντερς Γκράφνερ, Σουηδία), 2) Robust 
(Λέναρντ Κόνικσον, Σουηδία), 3) Κonstantia (Κγιελ Μόλντε, Σουηδία).

Τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης: 

ORC Club: 1) Ηλέκτρα (κυβερνήτης, Πέτρος Καλομοίρης), 2) Milou 
(Μιχάλης Καΐλας), 3) Contor (Νικήτας Μαυράκης).

Open Class: 1) Antina 2 (Ρολφ Χάλμπεργκ, Σουηδία), 2) Cashe 
Cashe (Αντερς Γκράφνερ, Σουηδία), 3) Robust (Λέναρντ Κόνικσον, 
Σουηδία).

Η Ρεγκάτα ολοκληρώθηκε με δεξίωση στον Ναυτικό Όμιλο Λέρο όπου 
οι ιστιοπλόοι συζήτησαν για τον αγώνα και ανανέωσαν τα ραντεβού 
τους για την επόμενη χρονιά. Το 2017, παράλληλα με τις ιστιοδρομίες, 
θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις καθώς συμπληρώνονται 100 
χρόνια από τη γέννηση του Γιόραν Σιλντ. 

Η διοργάνωση στη-
ρίζει την οικονομία 
των νησιών και 
προβάλλει διεθνώς 
τις ομορφιές της νη-
σιωτικής Ελλάδας. 
Και εφέτος τις ιστιο-
δρομίες παρακολού-
θησαν δημοσιογρά-
φοι από τη Σουηδία 
και τη Φινλανδία. Η 
Ρεγκάτα διοργανώ-
νεται από τον Ναυτι-
κό Όμιλο Λέρου σε 
συνεργασία με την 
Επιτροπή Ανοικτής 
Θαλάσσης της 
Ελληνικής Ιστιοπλο-
ϊκής Ομοσπονδίας, 
το ίδρυμα Cristine 
and Goran Schildt, 
τον Πολιτιστικό και 
Επιμορφωτικό Σύλ-
λογο «Άρτεμις», την 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και τον Δήμο Λέρου. 

Ο Γιόραν Σιλντ, με το σκάφος του «Δάφνη», ταξίδεψε σε όλη τη 
νησιωτική Ελλάδα, τη γνώρισε και περιέγραψε της ομορφιές της 
χώρας στα βιβλία του. Έχει γράψει περισσότερα από 30 βιβλία 
και σε πολλά από αυτά πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα ελληνικά 
νησιά και η θάλασσα της Μεσογείου. Τόσο η Φινλανδία όσο και η 
Σουηδία τον έχουν τιμήσει για το έργο του ενώ υπήρξε και μέλος 
της Ακαδημίας Καλών Τεχνών.
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Κείμενο και φωτογραφίες: Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου ανοικτή θάλασσα

20th RODOS CUP 2016

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη ορ-
γανωτική και αγωνιστική επιτυχία 
ο διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας 
Rodos Cup 2016, που διοργανώ-
θηκε για 20η συνεχή χρονιά από 
τον Αθλητικό Σύλλογο Ιστιοπλό-
ων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 
από κοινού με την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου για 3η συνεχή 
χρονιά. Ο αγώνας πραγματοποι-
ήθηκε από τις 17 έως τις 22 
Ιουλίου και είχε έναρξη την Κω, 
ενδιάμεσους σταθμούς τη Νίσυρο, 
την Τήλο και τη Σύμη, και κατέλη-
ξε στη Ρόδο.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος 67 σκάφη και 
450 ιστιοπλόοι. Για μια ακόμη χρονιά ιστιο-
πλόοι από 9 χώρες (Ελλάδα, Ρωσία, Κύπρος, 
Τουρκία, Ισραήλ, Λετονία, Ουκρανία κτλ) συ-
γκεντρώθηκαν και αγωνίστηκαν στα υπέροχα 
νερά των Δωδεκανήσων, ενώ πέρασαν όμορ-
φες στιγμές από τις παράλληλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Το 20ο Rodos Cup επίσης έδωσε 
πνοή και οικονομική ώθηση στα 5 νησιά που 
επισκέφθηκε, αποδεικνύοντας ότι είναι μάλ-
λον το καλύτερο εφαρμοσμένο παράδειγμα 

αθλητικού – ναυτικού τουρισμού στο Αιγαίο.

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, πρώτη ημέρα του 
αγώνα, τα σκάφη πήραν εκκίνηση στις 11:00 
το πρωί έξω από τη μαρίνα της Κω για Νίσυρο, 
απόστασης 22 ν.μ. Ο άνεμος που έπνεε ήταν 
πολύ δυνατός, με βορειοδυτική ένταση περί-
που στους 20 κόμβους. Τα σκάφη διένυσαν τα 
πρώτα 4 μίλια παράλληλα με τις βόρειες ακτές 
της Κω, έφτασαν στο ακρωτήρι του Φωκά 
και πήραν πορεία για Νίσυρο. Η ένταση του 
ανέμου αυξήθηκε πολύ περισσότερο, φτάνο-
ντας και ξεπερνώντας σε πολλά σημεία ακόμη 
και τους 30 – 35 κόμβους. Τα πληρώματα 
έδωσαν μάχη με τα κύματα, προσπαθώντας με 
ασφάλεια και ταχύτητα να αναπτύξουν μεγάλες 
ταχύτητες. Ο αγώνας ήταν πολύ απαιτητικός 
αφού τα σκάφη πολλές φορές έφτασαν στα 
όριά τους, με τα πληρώματα διαρκώς να δου-
λεύουν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τελικά 
λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι τα σκάφη 
άρχισαν να τερματίζουν έξω από τη μαρίνα των 
Πάλλων. Στη συνέχεια τα σκάφη ελλιμενίστη-
καν μέσα στη μαρίνα και τα πληρώματα είχαν 
την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να περιηγη-
θούν στην όμορφη Νίσυρο.

Την Τρίτη 19 Ιουλίου το πρωί, με μειωμέ-
νη την ένταση του ανέμου σε σχέση με την 
προηγούμενη ημέρα που έπνεε λίγο πάνω 
από τους 20 κόμβους, δόθηκε η εκκίνηση 
της δεύτερης ιστιοδρομίας από τη Νίσυρο με 

προορισμό την Τήλο. Τα σκάφη κινήθηκαν 
πρύμα με τα μπαλόνια τους για να διανύσουν 
τα 18 μίλια της απόστασης. Όσο πλησίαζαν 
την Τήλο, η ένταση του ανέμου έπεφτε. Τελικά 
νωρίς το μεσημέρι άρχισαν να τερματίζουν 
στον κόλπο τον Λιβαδιών.

Η Τετάρτη 20 Ιουλίου ήταν μέρα ξεκούρα-
σης. Τα πληρώματα χαλάρωσαν στο όμορφο 
νησί της Τήλου, περιηγήθηκαν στα γραφικά 
χωριά και δοκίμασαν τις τοπικές νοστιμιές. 
Το βράδυ πραγματοποιήθηκε η τελετή για την 
απονομή των επάθλων στους νικητές των 2 
πρώτων ιστιοδρομιών στην κεντρική πλατεία 
των Λιβαδιών. Την τελετή οργάνωσε ο Δήμος 
Τήλου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τήλου 
"Νέα Ομόνοια". 

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου το πρωί, τα σκάφη 
πήραν εκκίνηση στις 11:00 π.μ. με προορισμό 
τον πανέμορφο κόλπο του Αγίου Αιμιλιανού 
στη Σύμη απόστασης 22 ν.μ. Ο άνεμος έπνεε 
ασθενής με ένταση 8 με 10 κόμβους για 
σχεδόν όλη τη διάρκεια της ιστιοδρομίας. Τα 
πληρώματα έπρεπε να τριμάρουν διαρκώς 
τα πανιά τους και οι κυβερνήτες έκαναν την 
επιλογή της πορείας τους. Άλλοι κινήθηκαν 
ανατολικά ενώ άλλοι προτίμησαν να κινηθούν 
βόρεια και έφτασαν πολύ κοντά στις ακτές 
της Τουρκίας και συγκεκριμένα την περιοχή 
της Ντάτσας όπου έπνεε πιο δυνατός άνεμος, 
πριν γυρίσουν για να κατευθυνθούν προς τη 
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 20ος διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας "RODOS CUP 2016". 67 σκάφη 
και 450 ιστιοπλόοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους σε έναν αγώνα που έχει γίνει πλέον θεσμός.

γραμμή τερματισμού. Στη συνέχεια όλα τα 
σκάφη ελλιμενίστηκαν στον Γυαλό της Σύ-
μης, αφού πρώτα η πλειοψηφία των ιστιοπλό-
ων δροσίστηκε στα πεντακάθαρα νερά των 
όρμων της Σύμης.

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, τελευταία ημέρα 
του Rodos Cup, πραγματοποιήθηκε η 4η και 
τελευταία ιστιοδρομία με προορισμό τη Ρόδο 
απόστασης 20 ν.μ. Τα σκάφη πήραν εκκίνηση 
από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Ο άνεμος 
ήταν πολύ ασθενής και μετά βίας έφθανε τους 
6 κόμβους. Για 2 σχεδόν ώρες, κυβερνήτες 
και πληρώματα κινούνταν στο στενό Σύμης – 
Τουρκίας και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο 
να κατεβούν νοτιότερα για να πιάσουν τον κα-
θαρό δυνατό βορειοδυτικό άνεμο που έπνεε 
νότια της Σύμης. Στην προσπάθειά τους αυτή 
άλλοι κρατήθηκαν κοντά στις ακτές της Σύμης 
ενώ άλλοι επέλεξαν να κινηθούν κοντά στις 
ακτές της Τουρκίας, με ευνοημένους μάλλον 
αυτούς που επέλεξαν τις ακτές του ελληνικού 
νησιού. Τελικά τα σκάφη άρχισαν να τερματί-
ζουν στην περιοχή του ενυδρείου της Ρόδου 
νωρίς το μεσημέρι, προσφέροντας μαγευτικό 
θέαμα στους λουόμενους.

Μετά από τις 4 ιστιοδρομίες οι νικητές των 
8 κλάσεων ήταν οι παρακάτω:

Στην κλάση Cruising 1, πρώτο ήταν το TAKE 
WIND (Ukhin Andrey), δεύτερο το ORIONE 
(Baumgartner Peter) και την τρίτη θέση 

κατέλαβε το LORELEY (Eliseev Andrey). 
Στην κλάση Cruising 2, πρώτο ήταν το 
HANG LOOSE (Martyanov Sergey), δεύτερο 
το PANDEIA (Sych Andrey) και την τρίτη θέση 
κατέλαβε το KACAMAK (Ivanov Valery).

Στην κλάση IMS 1, πρώτο ήταν το ESTELLA 
(Σωτηρης Κατσαράς), δεύτερο το EXCAPE 
(Παύλος Ξανθός) και την τρίτη θέση κατέλαβε 
το ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (Σωτήρης Σταύρας). Στην 
κλάση IMS 2, πρώτο ήταν το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ 
(Νίκος Κουμνάκης), δεύτερο το ΚΑΛΗΜΕΡΑ 
(Λευτέρης Κουμπιάδης) και την τρίτη θέση κα-
τέλαβε το ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ (Αντώνης Βογιατζής).

Στην κλάση IRC 1, πρώτο ήταν το ORFOZ 
JOTUN TEAM (Akbas Iskender), δεύτερο το 
FAVORIT (Maxim Nemchenko) και την τρίτη 
θέση κατέλαβε το ST. ANNA (Ivan Kadetov). 
Στην κλάση IRC 2, πρώτο ήταν το STREKOZA 
(Musikhin Sergey), δεύτερο το SUGAR (Αλέ-
ξανδρος Αθανασίου) και την τρίτη θέση κατέλα-
βε το LETTLAND (Igor Bukovskis).

Στην κλάση IRC CRUISING 1, πρώτο ήταν 
το GREY GOOSE (Mishenko Mikhail), δεύτερο 
το GHOST RIDER (Sudakov Dmitry) και 
την τρίτη θέση κατέλαβε το NORD STAR 
(Tabasaranskiy Sergey). Στην κλάση IRC 
CRUISING 2, πρώτο ήταν το KARAKAHIA 
(Wirtheim Nadav), δεύτερο το RAIN (Erol 
Algul), και την τρίτη θέση κατέλαβε το 
DENIZHAN TEKSAN (Yemlihaoglu Hakan).

Το βράδυ της Παρασκευής, πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή λήξης και οι απονομές των 
επάθλων στους νικητές των δυο τελευταίων 
ιστιοδρομιών και στους νικητές των κλάσεων. 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον μαγικό 
χώρο του προμαχώνα του Παλατιού του 
μεγάλου Μαγίστρου. Με την παρουσία του 
επίσης τίμησε τους διοργανωτές ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ανοικτής Θάλασσας Ακης 
Τσαλίκης. Παραβρέθηκαν επίσης ο περι-
φερειακός Σύμβουλος Άγγελος Ανανίας, ο 
δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Καρατζιάς, 
εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος και του 
Πολεμικού Ναυτικού. 

Χορηγός του αγώνα ήταν η KOS MARINA. 
Υποστηρικτές του αγώνα ήταν οι δήμοι Ρόδου, 
Κω, Σύμης, Τήλου και Νισύρου, το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο. Επίσης αρωγός ήταν το Λι-
μενικό Σώμα και τα κατά τόπους Λιμεναρχεία 
(Κω και Ρόδου) και Λιμενικοί Σταθμοί (Σύμης, 
Τήλου και Νισύρου) καθώς και το Πολεμικό 
Ναυτικό. Πολύτιμη η προσφορά του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου για την παραχώρηση του Προ-
μαχώνα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου 
όπου έγινε και η τελετή Λήξης. 

Πληροφορίες για τον αγώνα και αναλυτικά 
τα τελικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί 
στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης –  
www.rodoscup.gr
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Νίκος Πάντης

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
ORCi στη Θεσσαλονίκη

Από τη δεκαετία του 1990 που 
διοργανώθηκε πρώτη φορά ως 
IMS και στη συνέχεια ως ORC 
International, το Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκα-
φών Ανοικτής Θαλάσσης έδειξε 
πως πρόκειται για ένα σημαντικό 
θεσμό που στόχο έχει τη βελτίωση 
και ανάδειξη του αθλήματος, την 
αναβάθμιση των εθνικών πρωτα-
θλημάτων αλλά και την ανάπτυξη 
σχέσεων και επαφών μεταξύ των 
ανθρώπων της ιστιοπλοΐας διε-
θνώς. Πρόκειται για ένα θεσμό 
που γρήγορα αγκαλιάστηκε από 
την κοινότητα των ιστιοπλόων σε 
όλη την Ευρώπη.

Την ευθύνη της διοργάνωσης που διεξήχθη 

3-10 Ιουλίου και φιλοξενήθηκε στις εγκα-
ταστάσεις της μαρίνας του Πόρτο Καρράς, 
την είχε εφέτος ο Ναυτικός Όμιλος Θεσ-
σαλονίκης (ΝΟΘ) και δήλωσαν συμμετοχή 
73 σκάφη από 12 χώρες, όπως την Ιταλία, 
τη Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Τουρκία, το 
Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Εσθονία, την Τσεχία, 
την Κύπρο, αλλά ακόμη και από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Τα σκάφη χωρίστηκαν σε τρείς 
κατηγορίες αλλά τελικώς οι κατηγορίες Α και 
Β συγχωνεύτηκαν.

Η 5η Ιουλίου ήταν η ημέρα των δοκιμαστικών 
ιστιοδρομιών, όπως συνηθίζεται σε μεγάλες 
διοργανώσεις. Ο άνεμος κυμαινόταν μεταξύ 
7 και 9 κόμβων και τα σκάφη έκαναν μία 
ιστιοδρομία όρτσα-πρύμα. 

Την επόμενη ημέρα ένας ασθενής δυτικός 
άνεμος που πάλευε με την τοπική μπουκαδούρα 
οδήγησε σε αναβολή της εκκίνησης για περίπου 
30 λεπτά. Η ιστιοδρομία ήταν μία παράκτια δι-
αδρομή μήκους 30 ναυτικών μιλίων. Η ένταση 
του ανέμου αργότερα εξασθένησε και η καλή 
τακτική ήταν ζωτικής σημασίας, αφού η στεριά 

είχε λίγο θερμικό άνεμο. Στο τελευταίο σκέλος 
τα πιο αργά σκάφη είδαν την ένταση του ανέμου 
να φτάνει μέχρι και τους 11 κόμβους, γεγονός 
που ευνόησε τα μικρότερα σκάφη.

Οι αγώνες συνεχίστηκαν τη δεύτερη ημέρα, 
7 Ιουλίου, με δύο ιστιοδρομίες όρτσα-πρύμα 
κοντά στην ακτή, προσφέροντας όμορφο θέα-
μα. Τα ιταλικά πληρώματα είχαν τις καλύτερες 
επιδόσεις και κατάφεραν να ανέβουν θέσεις 
στην κατάταξη. Ο άνεμος κυμαινόταν από 7 
μέχρι και 17 κόμβους. 

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, τρίτη αγωνιστική 
ημέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης οι καιρικές 
συνθήκες ήταν καλές κι έτσι επέτρεψαν στην 
Επιτροπή Αγώνος να διεξάγει τρεις παράκτιες 
ιστιοδρομίες. Στην περιοχή επικρατούσαν νότι-
οι άνεμοι εντάσεως 12 κόμβων που αργότερα 
όμως εξασθένησαν στους 7. Πρωταγωνιστής 
την 3η ημέρα ήταν το BULLET-Encode με κυ-
βερνήτες τους Δεληγιάννη και Καμπουρίδη, 
το οποίο με μία πρώτη και μία δεύτερη θέση 
στις τρεις ιστιοδρομίες, ανέβηκε κι άλλο αφή-
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νοντας πίσω το ατύχημα της πρώτης ημέρας, 
όπου είχε ως αποτέλεσμα να μηδενιστεί.

Το Σάββατο 9 Ιουλίου οι αγώνες ξεκίνησαν 
πάλι με καθυστέρηση λόγω καιρού. Όταν η 
ένταση έφτασε τους 7 κόμβους, η Επιτροπή 
Αγώνος έδωσε την εκκίνηση για τις παρά-
κτιες ιστιοδρομίες των 26 και 23 ναυτικών 
μιλίων για τις δύο κατηγορίες. Ο άνεμος δεν 
ξεπέρασε τους 10 κόμβους, αλλά τα γρήγορα 
αγωνιστικά κατάφερναν να ταξιδεύουν σε 
όλες τις πλεύσεις. 

Με αρκετές ιστιοδρομίες να έχουν ολοκληρω-
θεί οι αγωνιζόμενοι είχαν πλέον το δικαίωμα 
εξαίρεσης της χειρότερης θέσης από τη 
βαθμολογία, βάζοντας έτσι στο παιχνίδι ακόμα 
και ομάδες που είχαν μείνει πίσω λόγω μιας 
κακής θέσης, γεγονός που οδήγησε σε ακόμα 
σκληρότερες μάχες και διαφορετικές τακτικές.

Τελευταία ημέρα η 10η Ιουλίου, ξεκίνησε με 
ασθενείς ανέμους και το πρωτάθλημα ολο-
κληρώθηκε με 9 ιστιοδρομίες. Οι δύο ομάδες 
που διακρίθηκαν, κάθε μία στην κατηγορία 
της, ήταν αυτές που είχαν τη σταθερότερη 

απόδοση τις πέντε μέρες του πρωταθλήμα-
τος, ήτοι οι ιταλικές Duvetica Grey Goose 
του Giampiero Vagliano και η Scugnizza-
Total Lubmarine του Vincenzo de Blasio. 
Από τις ελληνικές ομάδες, το Meliti IV-
Musto του Γιώργου Ανδρεάδη κατέλαβε 
τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Α/Β, ενώ 
το Bullet-Encode και My Way την τέταρτη 
και πέμπτη αντίστοιχα. Στην κατηγορία C, το 
Baximus βγήκε τέταρτο.

Κατηγορίες A/B (με συγχώνευση)
1. Duvetica Grey Goose (ITA), Giampiero  
 Vagliano
2. Meliti IV-Musto (GRE), George  
 Andreadis
3. Blue Sky (ITA), Claudio Terrieri
4. Bullet-Encode (GRE), Sinouris Nikolaos
5. My Way (GRE), Faedon Kydoniatis

Κατηγορία Corinthian

1. Ellinixx-Musto (GRE), Stergios  
 Leontaridis

2. Bana Bioletta 3 (GRE), Giannis Sykaris
3. Code Zero – Vodafone (GRE), Michalis  
 Belegris
4. Aristotelis (GRE), Giorgos Kostas
5. Wind Walker (GBR), Alexander  
 Alexandrov

Κατηγορία C
1. Scugnizza-Total Lubmarine (ITA),  
 Vincenzo de Blasio

2. Katariina II (EST), Aivar Tuulberg

3. Sugar (EST), Ott Kikkas

4. Baximus (GRE), Thanasis Baxevanis

5. Northern Light (ITA), Fabio Bignolini

Κατηγορία Corinthian

1. Northern Light (ITA), Fabio Bignolini
2. Oxygonon (GRE), Akis Tsalikis
3. Pega – Musto – Athenian Yachts (GRE),  
 Dimitrios Alevizakis
4. Granma X (GRE), Christoforos Pritsoulis
5. Blue Line – Free Motion (GRE), Giorgos  
 Drakopoulos
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Κείμενα: Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα, Δημήτρης Δήμου, Σίμος Καμπουρίδης & Νίκος Δρούγκας 
Στατιστικά & Υποστήριξη: Πάνος Δημητρακόπουλος                               Φωτογραφίες: αρχείο 

Η Ολυμπιακή ιστορία της ελληνικής 
ιστιοπλοΐας βρίσκει άξιους συνεχιστές

Με χρυσή ιστορία που διαρκεί 
περισσότερο από μισό αιώνα, οι 
Έλληνες ιστιοπλόοι θεωρούνται 
από τους καλύτερους στον κόσμο. 
Με την αγάπη για τη θάλασσα στο 
DNA τους διακρίνονται σε όλες τις 
μεγάλες διοργανώσεις. Στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο, η ελληνική σημαία επέ-
στρεψε και στον ολυμπιακό ιστό.  
Οι Παναγιώτης Μάντης – Παύλος 
Καγιαλής ανέβηκαν στην τρίτη 
θέση του βάθρου, στα 470, ενώ 
με το μετάλλιο 'φλέρταρε' και ο 
Βύρων Κοκκαλάνης στα RSX. 

Καλές ήταν οι εμφανίσεις και των υπολοίπων 
πρωταθλητών μας στους 31ους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Μπορεί να μην κατέκτησαν κάποια 

διάκριση, όπως ήταν ο στόχος τους, αλλά 
μέχρι και την τελευταία κούρσα έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό διεκδικώντας ένα καλό 
πλασάρισμα. 

Εκτός, όμως, από τις καλές εμφανίσεις στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο αυτό που μας γεμίζει 
αισιοδοξία είναι τα αποτελέσματα που φέρνει 
στους διεθνείς αγώνες η νέα γενιά. Σε όλες 
τις μικρές κατηγορίες υπάρχουν ιστιοπλόοι 
που διακρίνονται. Τι θα γίνει με αυτούς τους 
αθλητές όταν θα μπουν στις μεγάλες κατη-
γορίες; Τότε που οι γονείς δε θα μπορούν να 
χορηγήσουν την προσπάθειά του; Θα μείνουν 
στη χώρα ή, όπως η Αφροδίτη Ζέγκερς, θα 
αναζητήσουν μία ξένη σημαία για να μπορέ-
σουν να διεκδικήσουν το όνειρό τους;

Παλαιοί αθλητές μας και νυν προπονητές 
μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους σε ξένους 
ιστιοπλόους διότι στην Ελλάδα θα ήταν άνερ-
γοι ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα έπαιρναν 
έναν μισθό της τάξης των 500 ευρώ. Ποιοι 
θα προετοιμάσουν τη νέα γενιά; Όλες αυτά 
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τα ερωτήματα μετριάζουν τη χαρά για την κα-
τάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Οι υποσχέ-
σεις, βέβαια, που πήραν οι αθλητές μας από 
την πολιτική ηγεσία ήταν πολλές. Μένει να 
δούμε ποιες από αυτές θα τηρηθούν ή εάν θα 
τους θυμηθούν ύστερα από τέσσερα χρόνια 
για να ξαναβγάλουν μαζί τους φωτογραφίες…

470 ΑΝΔΡΩΝ

«Θα ξανακάνουμε 
τον Έλληνα να δει 
ιστιοπλοΐα»
Η ελληνική ιστιοπλοΐα, ύστερα από απουσία 
οκτώ ετών, επέστρεψε στο ολυμπιακό βάθρο. 
Αυτή τη φορά, οι συνεχιστές της χρυσής 
ιστορίας των διακρίσεων ήταν οι πρωτα-
θλητές των 470, ο Παναγιώτης Μάντης 
και ο Παύλος Καγιαλής. Οι ιστιοπλόοι στην 
πρώτη τους εμφάνιση σε Ολυμπιακούς Αγώ-
νες ανέβηκαν στην τρίτη θέση του βάθρου 
ενώ στην κούρσα των μεταλλίων μπήκαν ως 
δεύτεροι. Το 'δίδυμο' σε όλη τη διάρκεια των 
ιστιοδρομιών βρισκόταν ανάμεσα στα φαβορί 
και επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις που τους 
ήθελαν να επιστρέφουν από το Ρίο ντε Τζανέ-
ιρο με ένα μετάλλιο.

«Ήταν ένα όνειρο ζωής, αρχικά, η συμμε-
τοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Προσπα-
θούσαμε πολλά χρόνια για να το κατα-
φέρουμε και έγινε. Δεν πήγαμε το 2012 
και το 2016 όχι μόνο συμμετείχαμε αλλά 
βρεθήκαμε να διεκδικούμε και μετάλλιο, το 
οποίο κατακτήσαμε», δήλωσε στον "Ιστιο-
πλοϊκό Κόσμο" ο Παύλος Καγιαλής ενώ ο 
Παναγιώτης Μάντης, Τάκης για τους φίλους 
του και τους ανθρώπους της ιστιοπλοΐας, συ-

μπλήρωσε: «Για αυτό το μετάλλιο δουλέψα-
με πάρα πολύ. Ήταν μία διάκριση που ήρθε 
μέσα από δουλειά και υπομονή». 

Οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες της Βραζιλίας 
ένωσαν τις δυνάμεις τους λίγο μετά τη 
διοργάνωση του Πεκίνου. Μέχρι τότε ήταν 
αντίπαλοι. Γέννημα – θρέμμα Πειραιά ο 
Τάκης Μάντης, από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος 
Καγιαλής. Ο Παύλος άφησε τον Βαρδάρη και 
ήρθε στην Αθήνα με στόχο να διακριθεί στο 
αγαπημένο του άθλημα. Και τα κατάφερε. Για 
να γίνει, όμως, αυτό χρειάστηκε να περάσουν 
πολλούς… ύφαλους και σκόπελους. «Μετά το 
2012, όταν δε καταφέραμε να πάρουμε την 
πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, παραλίγο 
να σταματήσουμε. Υπήρχαν πολλά προβλή-
ματα και στις δουλειές μας και οικονομι-
κά», μας είπαν οι πρωταθλητές. 

Με στόχο να βρουν τη… ρότα που θα τους 
οδηγούσε στην επίτευξη του ονείρου τους 
έφτασαν μέχρι την 'πόρτα' του προέδρου της 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Του εκ-
μυστηρεύτηκαν το πρόβλημά τους και έγιναν 
αιτία για να εμπνευστεί ο κ. Καπράλος το πρό-
γραμμα "Υιοθέτησε έναν αθλητή", χάρη στο 
οποίο οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κατά-
φεραν να προετοιμαστούν σε καλές συνθήκες 
για τη διοργάνωση του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ανάμεσα στους 'υιοθετημένους' και οι Τάκης 
Μάντης και Παύλος Καγιαλής. Οι ιστιοπλό-
οι σχεδίασαν το πρόγραμμά τους με στόχο 
τη διάκριση. Ταξίδεψαν στη Βραζιλία και 
προετοιμάστηκαν στον θαλάσσιο στίβο όπου 
θα διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όταν 
άρχισε η διοργάνωση βρίσκονταν σε άριστη 
αγωνιστική κατάσταση. «Μας έλεγαν ότι 
θα έχουμε άγχος. Αυτό δεν υπήρξε ούτε 
για μία ημέρα. Ο αγώνας μας ξεκίνησε με 
τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ήμασταν 
σταθεροί στην απόδοσή μας, όπως ήταν και 
ο στόχος μας. Θέλαμε κούρσες μέσα στην 
δεκάδα», υπογράμμισε ο Τάκης Μάντης με 
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τον Παύλο Καγιαλή να συμπληρώνει: «Τις κα-
λύτερές μας ιστιοδρομίες, τις κάναμε πριν 
από την "κούρσα των μεταλλίων". Δεν έχει 
ξαναγίνει οι διεκδικητές των μεταλλίων να 
μπούνε στη Medal Race με τόση διαφορά 
από το τέταρτο σκάφος. Αυτό, βέβαια, δεί-
χνει και το επίπεδο των τριών πρώτων».

Από την αρχή του αγώνα, οι Κροάτες, Σίμε 
Φαντέλα και Ιγκόρ Μάρενιτς (πρωταθλητές 
κόσμου και Ευρώπης) έδειξαν ότι θα είναι 
ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Στις τέσ-
σερις πρώτες ιστιοδρομίες πλασαρίστηκαν 
1η, 2η, 4η, 1η θέση ενώ εξαιρετικά δυνατό 
ήταν, όπως αναμενόταν, και το σκάφος της 
Αυστραλίας. Οι Μάθιου Μπέλτσερ (χρυσός 
Ολυμπιονίκης του 2012) και Γουίλ Ράιαν 
«απάντησαν» με 8η, 1η, 3η, 3η. Aπό την 
άλλη πλευρά, οι αθλητές μας έφεραν 9, 3, 1, 
5. Όλα έδειχναν ότι τα μετάλλια θα 'μοιράζο-
νταν' σε αυτά τα τρία σκάφη. Η συνέχεια ήταν 
ανάλογη. Οι Κροάτες με πλασαρίσματα 3, 3, 
4, (8), 6, 3 βρέθηκαν στην πρώτη θέση της 
γενικής κατάταξης και με διαφορά ασφάλειας 
από τους επόμενους ανταγωνιστές της πρώ-
της θέση του βάθρου. Οι Αυστραλοί ακολού-
θησαν με 2, 8, (10), 7, 1, 7 αλλά οι Μάντης 
– Καγιαλής με (13), 9, 5, 2, 2, 2 κατάφεραν να 
μπουν στην 'κούρσα μεταλλίων' ως 2οι. Εάν ο 
Αίολος δεν άνοιγε τον ασκό του θα ανέβαι-
ναν στη δεύτερη θέση του βάθρου. «Εμείς 
θέλαμε να τρέξουμε. Είχαμε, ήδη, πετύχει 
τον σκοπό μας που ήταν η κατάκτηση ενός 
μεταλλίου. Ήταν η πρώτη μας ολυμπιακή 
συμμετοχή και θέλαμε ένα μετάλλιο, δεν 
μας ενδιέφερε το χρώμα. Από εκεί και 
πέρα μας ενδιέφερε να κάνουμε αυτό που 
αγαπάμε, δηλαδή ιστιοπλοΐα. Διεκδικήσαμε 
το ασημένιο. Έπεσε ο Αυστραλός στο δεύ-
τερο όρτσα, έπεσα και εγώ στο τελευταίο 
καβατζάρισμα αλλά είχαν περάσει μπροστά. 
Αυτά είναι φυσιολογικά στην ιστιοπλοΐα. 
Κερδίζει αυτός που θα κάνει τα λιγότερα 
λάθη. Ακόμη δεν έχω δει τον αγώνα. Θέλω 
να ηρεμίσω και ύστερα να τον δω για να 

είμαι αντικει-
μενικός. Να δω 
τι έγινε σωστά 
και τι λάθος», 
τόνισε ο Παύλος 
Καγιαλής. 

Οι δύο ιστιο-
πλόοι μας έχουν 
κατακτήσει 
μετάλλια σε 
παγκόσμια, 
ευρωπαϊκά 
και διεθνείς 
διοργανώσεις. 
Τα συναισθήμα-
τα, όμως, που 
τους προκάλεσε 
το ολυμπιακό 
μετάλλιο και η ανταπόκριση που είχε στον 
κόσμο είναι, όπως μας λένε, εντελώς δια-
φορετικά: «Μας έκανε μεγάλη εντύπωση η 
ανταπόκριση του κόσμου. Όλη η Ελλάδα 
είδε ιστιοπλοΐα. Δεν είχαμε συνηθίσει 
να μας σταματάνε στον δρόμο και να μας 
μιλάνε. Τα μηνύματα που έχουμε λάβει 
δεν προλάβαμε, ακόμη, να τα διαβάσουμε. 
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να 
ξέρουμε ότι ο κόσμος είδε ιστιοπλοΐα. Όσο 
περνάει από το χέρι μας θα ξανακάνουμε 
τον Έλληνα να δει ιστιοπλοΐα», υπογράμμι-
σαν οι Ολυμπιονίκες.

Για χάρη των Μάντη – Καγιαλή, άνθρωποι που 
δε γνώριζαν από ιστιοπλοΐα έμαθαν το όρτσα, 
το πρύμα, το καβατζάρισμα. Το μετάλλιο ανα-
μένεται να φέρει νέα παιδιά στον χώρο και οι 
αθλητές μάς υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν 
για αυτό. «Θα κάνουμε ότι περνάει από 
το χέρι μας για να γεμίσουν οι όμιλοι με 
κόσμο. Η ιστιοπλοΐα ως άθλημα ταιριάζει 
στον Έλληνα. Από τα αρχαία χρόνια υπήρ-
ξαμε ναυτική χώρα».

Το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα των δύο 
Ολυμπιονικών περιλαμβάνει διακοπές. Τις 

πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου θα αρχίσουν, 
ξανά, τις προπονήσεις και θα οριοθετήσουν 
τους νέους στόχους τους. Η πρώτη επιδίωξή 
τους θα είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
των 470 που θα διεξαχθεί από την 1η έως 
τις 10 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος 
Καγιαλής θέλει να πανηγυρίσει ένα τρόπαιο 
μπροστά στο κοινό της πόλης του. Και ύστερα, 
σιγά σιγά θα έρθει και η σειρά των Ολυμπια-
κών Αγώνων του Τόκιο. Εξάλλου, το ελληνικό 
πλήρωμα έχει αφήσει και έναν λογαριασμό… 
ανοιχτό: «Στο Ρίο ντε Τζανέιρο διεκδι-
κήσαμε τα ασημένιο μετάλλιο απέναντι 
στους Αυστραλούς. Οι αντίπαλοί μας είναι 
τεράστιοι αθλητές με πολλές διακρίσεις και 
το μετάλλιο κρίθηκε στην ισοβαθμία. Αυτό 
είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να δώσουμε 
κάτι παραπάνω για το Τόκιο. Αποτελεί για 
εμάς τιμή που είμαστε Έλληνες και αγω-
νιζόμαστε για τη γαλανόλευκη. Αγαπάμε 
τη χώρα μας και όλοι οι συμπατριώτες μας 
μάς στήριξαν. Δεν περιγράφετε το συναί-
σθημα που νιώσαμε όταν το καταλάβαμε 
αυτό. Θέλουμε να το ξαναζήσουμε και στο 
Τόκιο. Θέλουμε ο Έλληνας να ξαναδεί 
ιστιοπλοΐα».
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RSX ΑΝΔΡΩΝ

Κοκκαλάνης:  
«Δεν το βάζω κάτω, 
συνεχίζω»
Η 5η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 
σίγουρα, δε θεωρείται αποτυχία. Ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για μία τόσο απαιτητική 
κατηγορία όπως η RSX. Στην περίπτωση, 
όμως, του Βύρωνα Κοκκαλάνη και αναλο-
γιζόμενοι τις ικανότητες του σερφίστα μας 
τότε δε θεωρείται και επιτυχία. Παρόμοια 
είναι και τα συναισθήματα του πρωταθλητή 
μας. Η διοργάνωση ανήκει στο παρελθόν και 
ο Βύρων Κοκκαλάνης έχει, ήδη, αρχίσει να 
ατενίζει το μέλλον.

«Σίγουρα ως αποτέλεσμα δεν είναι κακό 
αλλά ήθελα κάτι παραπάνω. Με στενοχω-
ρεί που δεν έφερα ένα μετάλλιο αλλά αυτό 
μου δίνει και περισσότερη 'όρεξη' για το 
μέλλον», ήταν τα πρώτα λόγια του Βύρωνα 
Κοκκαλάνη στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο".

ΙΚ: Έχουν περάσει, περίπου, τρεις εβδομάδες 
από την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών. Θα 
μας περιγράψεις τον αγώνα σου;

«Η διοργάνωση ξεκίνησε για εμένα πολύ 
καλά. Την πρώτη ημέρα είχε και τον πε-
ρισσότερο αέρα από όλες. Έκανα μία καλή 
αρχή. Στη συνέχεια εξασθένησε ο άνεμος. 
Οι κούρσες πριν από τη "Medal Race" 
πραγματοποιήθηκαν έξω από τον κόλπο 
όπου είχε μεγάλα κύματα και λίγο άνεμο. 
Έφερα 12-12-10 και αυτό μου στοίχισε 
βαθμολογικά παρόλο που μειώθηκε η δια-
φορά με τον τρίτο. Εάν είχα κάνει καλύτε-
ρες κούρσες θα μπορούσα να έμπαινα στην 
'κούρσα των μεταλλίων' με διαφορετικό… 
αέρα γιατί θα υπήρχε, ακόμη, καλύτερη 

διαφορά. Εκεί χάθηκε το… παιχνίδι».

ΙΚ: Στην «κούρσα των μεταλλίων» υπήρξε και 
μία ποινή…

«Το αποτέλεσμα που έφερα είχε να κάνει 
με την επίδοσή μου στην κούρσα. Και εκεί 
δεν πήγα καλά. Έκανα σημαντικά λάθη στα 
πρώτα όρτσα που μου στοίχισαν. Δεν έχω 
δει τον αγώνα. Ξέρω τα λάθη μου με… 
ακρίβεια…».

ΙΚ: Ο αγώνας στα RSX εξελίχθηκε όπως περί-
μενες ή υπήρχαν εκπλήξεις;

«Ιδιαίτερες εκπλήξεις δε μπορώ να πω ότι 
υπήρξαν με εξαίρεση τον Νικ Ντεμπσέι, 
από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος είναι 
και 36 ετών και κατέκτησε το ασημένιο με-
τάλλιο. Τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε 
πετύχει κάτι το ιδιαίτερο σε διοργανώσεις. 
Εφέτος έκανε καλές κούρσες. Το αποτέ-
λεσμα έδειξε ότι σχεδίαζε το πρόγραμμά 
του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν 
σαν να ετοιμαζόταν μόνο για αυτό. Και του 
βγήκε..»

ΙΚ: Αν σου ζητούσαμε να αξιολογούσες τη 
διοργάνωση…

«Η διοργάνωση κύλησε αρκετά καλά. Και 
η τηλεοπτική κάλυψη ήταν καλή. Ακού-
στηκαν πολλά για το Ολυμπιακό Χωριό 
αλλά εμείς δε μέναμε εκεί οπότε δε μπορώ 
να έχω άποψη. Η θάλασσα ήταν σχετικά 
καθαρή. Για πρώτη φορά δεν αντιμετωπί-
σαμε πρόβλημα με τα σκουπίδια. Ήταν κάτι 
που με εξέπληξε ευχάριστα. Επίσης υπήρχε 
ασφάλεια. Στη μαρίνα ντα Γκλόρια γίνονταν 
συνεχώς περιπολίες της αστυνομίας και 
του στρατού και έτσι δεν έγιναν ληστείες 
κλπ., όπως τα προηγούμενα χρόνια».

ΙΚ: Έχεις αρχίσει να κάνεις σχέδια για το μέλ-
λον ή είναι ακόμα νωρίς;

«Η περίοδος αποφάσεων είναι πάντα 

δύσκολη περίοδος. Πρέπει να αλλάξουν 
κάποια πράγματα και οι αλλαγές πρέπει να 
γίνουν νωρίς για να προλάβω να δουλέ-
ψω όπως πρέπει για τη διοργάνωση του 
Τόκιο. Στο Ρίο ντε Τζανέιρο βρισκόμουν σε 
ηλικία που θα μπορούσα να πετύχω κάτι 
καλό. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Δεν το 
βάζω κάτω, συνεχίζω. Σίγουρα μπορώ να 
είμαι σε ανταγωνιστικό επίπεδο για ακόμη 
τέσσερα χρόνια. Πρέπει, όμως, να μη χάσω 
ούτε ημέρα».

ΙΚ: Ποιο θα είναι το πρώτο σου βήμα;

«Πρέπει να βρω χορηγό. Θα συζητήσω με 
την εταιρεία που με στήριξε στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες και θα ήθελα να την 
ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά. Αυτό 
που έχει προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση 
χορηγίας για να μπορέσω να συνεχίσω. 
Προετοιμασία θα αρχίσω στο τέλος του 
χρόνου. Προς το παρόν θα ξεκουραστώ». 

FINN

Μιτάκης: «Κοιμήθη-
κα 10ος και ξύπνη-
σα 11ος»
Με μία θέση στους 'οκτώ' καλύτερους ιστι-
οπλόους της κατηγορίας των Φινν 'φλέρ-
ταρε' μέχρι και την τελευταία ιστιοδρομία, 
πριν από την 'κούρσα μεταλλίων' ο Γιάννης 
Μιτάκης. Ο πρωταθλητής έπεσε για ύπνο με 
στόχο το πρωί να διεκδικήσει ένα πλασάρισμα 
στην οκτάδα και όταν ξύπνησε έμαθε ότι οι 
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Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο είχαν 
τελειώσει για αυτόν. Αιτία; Μία ένσταση.

«Στην Medal Race είχα μπει ως 10ος 
με ισοβαθμία με τον 11ο. Μπορούσα να 
διεκδικήσω ακόμη και την 6η θέση. Όταν 
ξύπνησα, όμως, έμαθα ότι ήμουν 11ος. Τη 
νύχτα έγινε μία ένσταση ανάμεσα στους 
αθλητές της Αργεντινής και της Ολλανδί-
ας με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί από τον 
Πόστμα (Ολλανδία) ένας βαθμός και έτσι 
μπήκε αυτός στο Medal Race». 

ΙΚ: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν η δεύτερη συμ-
μετοχή σου σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τι πήρες 
από αυτή τη διοργάνωση;

«Σε σχέση με την προηγούμενη φορά 
ήμουν πιο έμπειρος. Όμως σε αυτή τη δι-
οργάνωση πήρα συνέλλεξα τόση εμπειρία 
όση συγκέντρωσα από όλους τους αγώνες 
μου τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. 

Υπήρχε μεγάλη πίεση που έπρεπε να τη 
διαχειριστώ. Το αποτέλεσμα δεν ήταν 
αυτό που περίμενα. Βέβαια, εγώ έκανα ότι 
μπορούσα αλλά μερικά πράγματα δεν ήταν 
στο… χέρι μου».

ΙΚ: Θυμάσαι να μας περιγράψεις τον αγώνα σου;

«Την πρώτη ημέρα δεν ξεκίνησα καλά. 
Στην πρώτη είχα δύο σφυρίγματα και από 
την 6η θέση βρέθηκα στην 12η ενώ στη 
δεύτερη αναγκάστηκα να εγκαταλείψω. 
Τώρα σε ότι αφορά τα σφυρίγματα, τι να 
πω; Άδικα, δίκαια; Οι κριτές λένε ότι έγιναν 
δίκαια, εγώ πιστεύω ότι ήμουν στο όριο. 
Όπως και να ‘ χει, ό,τι έγινε, έγινε. Τη δεύ-
τερη ημέρα πήγα πολύ καλά καθώς έφερα 
μια 3 και μία 2, την επόμενη είχα μία 13 
και μία 12 αλλά μετά έφερα μία 21 και δε 
με έπαιρνε για άλλες κακές. Πρόσεξα και, 
στη συνέχεια, είχα 9, 13 και 3. Το βράδυ 
μπήκα στο Medal Race αλλά το πρωί, όπως 

είπα, ήμουν εκτός…».

ΙΚ: Πως σου φάνηκε η διοργάνωση;

«Στη στεριά υπήρχαν πολλά προβλήματα. 
Η μαρίνα δεν ήταν έτοιμη. Ακόμα και την 
ημέρα που έφυγα γίνονταν κατασκευές. 
Υπήρχαν κοντέινερς και όχι άλλες θέσεις 
για τους ιστιοπλόους. Τα αποδυτήρια ήταν 
βρώμικα και μικρά. Όταν βγαίναμε από τη 
θάλασσα δεν χωράγαμε να μπούμε όλοι 
μαζί μέσα για να αλλάξουμε. Έτσι αλλάζαμε 
ή στα σκάφη ή στα κοντέινερς. Ευτυχώς 
είμαστε ιστιοπλόοι και έχουμε συνηθίσει».

ΙΚ: Στη θάλασσα υπήρχε καλή διοργάνωση;

«Τους βοήθησε πολύ ο καιρός. Οι επιτρο-
πές ήταν ξένες και όλοι επαγγελματίες με 
μεγάλη εμπειρία. Οπότε από τη στιγμή που 
ο καιρός ήταν καλός για ιστιοπλοΐα, μέσα 
στη θάλασσα δεν υπήρξαν προβλήματα». 

ΙΚ: Ποια είναι τα σχέδιά σου; Θα συνεχίσεις 
για τη διοργάνωση του Τόκιο;

«Τους επόμενους μήνες, σε ότι αφορά 
την ιστιοπλοΐα, θα ξεκουραστώ. Από τον 
Δεκέμβριο θα αρχίσουμε να οργανωνόμα-
στε. Ε ότι αφορά το Τόκιο πρέπει να δούμε 
τι θα γίνει και με την κατηγορία των Φινν. 
Τον Φεβρουάριο, αναμένεται, να αποφα-
σιστεί η «τύχη» του αθλήματος. Σίγουρα η 
ιστιοπλοΐα δε θα φύγει από τους Ολυμπια-
κούς αλλά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
έχει ζητήσει να γίνουν κάποιες αλλαγές 
σε ότι αφορά τις κατηγορίες. Η ΔΟΕ θέλει 
να μπουν περισσότερες γυναίκες οπότε 
κάποιες κλάσεις θα αλλάξουν. Βέβαια, το 
Φινν προορίζεται για συγκεκριμένο σωμα-
τότυπο ανθρώπων, οι οποίοι δε μπορούν 
να τρέξουν σε άλλη κατηγορία. Εάν καταρ-
γηθεί το Φινν είναι σα να τους διώχνεις 
αυτούς τους ανθρώπους από τον χώρο. 
Οπότε θέλω να πιστεύω ότι δε θα καταργη-
θεί. Αυτές τις αποφάσεις θα περιμένω και 
ύστερα θα ετοιμάσω το πρόγραμμά μου». 



26 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

NACRA
Μία ακόμα σελίδα στην ιστιοπλοϊκή της 
ιστορία έγραψε στο Ρίο ντε Τζανέιρο η Σο-
φία Μπεκατώρου. Αυτή τη φορά δεν ήταν μία 
σελίδα διακρίσεων αλλά μία σελίδα αγωνι-
στικού πνεύματος που θα μπορούσε να απο-
τελέσει παράδειγμα για αθλητές όλων των 
αθλημάτων. Κατάφερε να ξεπεράσει εμπόδια 
τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά, τόσο 
στην προσωπική ζωή όσο και στην αθλητική, 
να πάρουν, μαζί με τον Μιχάλη Πατενιώτη, 
την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
και να βρεθούν πολύ κοντά στην διεκδίκηση 
μιας θέσης ανάμεσα στους κορυφαίους του 
κόσμου στην κατηγορία Νάκρα. Φυσικά, η Σο-
φία Μπεκατώρου έγινε και η πρώτη γυναίκα 
σημαιοφόρος που οδήγησε την παρέλαση σε 
Τελετή Έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων.

«Ήταν μία ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία για 
εμένα. Όλη αυτή η διαδικασία, με όλες τις 

δυσκολίες το να καταφέρεις να προκριθείς 
και να φτάσεις κοντά στη διάκριση είναι 
σημαντικό. Πρόκειται για την 4η ιστιοπλοϊ-
κή κατηγορία που αγωνίζομαι και αυτό που 
έζησα μου δίνει κουράγιο και θάρρος γιατί 
θα ήθελα να μεταλαμπαδεύσω τη μέθοδο 
με την οποία δούλεψα τόσα χρόνια όπως 
και τις γνώσεις που απέκτησα», δήλωσε η 
Ολυμπιονίκης στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" και 
όταν τη ρωτήσαμε εάν σκοπεύει να σταμα-
τήσει, απάντησε: «Το ήξερα ότι κάπου εδώ 
θα είναι το τέλος. Πολλοί αθλητές θέλουν 
να αποχωρούν όταν βρίσκονται ψηλά. Εγώ 
ήθελα να φύγω όταν θα νιώσω γεμάτη και 
τώρα νιώθω γεμάτη. Θέλω να μεγαλώσω 
και τα παιδιά μου γιατί η προετοιμασία 

για μία τόσο σοβαρή διοργάνωση ήταν σε 
βάρος του ρόλου μου ως μητέρα. Βέβαια, 
τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρω όταν 
ανακοινωθούν οι αλλαγές που θα κάνει η 
Παγκόσμια Ομοσπονδία στις κατηγορίες».

ΙΚ: Σοφία, θα ήθελες να μας περιγράψεις λίγο 
την προσπάθειά σας στη διοργάνωση του Ρίο 
ντε Τζανέιρο;

«Σε εμάς όλα πήγαν στραβά πριν από 
την έναρξη της διοργάνωσης. Έπαθα μία 
υπερκόπωση και δεν κάναμε πολλές προ-
πονήσεις για να μπορέσω να επανέλθω. 
Έγινα καλά αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Δεν 
είχα καλά αντανακλαστικά και αυτό φάνηκε 
την πρώτη ημέρα που δεν μπορούσα να 
βοηθήσω όταν τούμπαρε το σκάφος. Μετά 
είχαμε και την ακύρωση, η οποία πιστεύω 
ότι έγινε εσκεμμένα αλλά αυτά είναι μέσα 
στο «παιχνίδι». Το ήξερα ότι έπρεπε να 
προφυλαχτούμε. Αυτά που πάθαμε στη 
διοργάνωση μου θύμισαν αυτά που μας 
συνέβησαν στους Αγώνες του Σίδνεϊ, το 
2000. Σε ότι αφορά την ομάδα μας, τόσο, 
αρχικά, με τον Κώστα όσο και, μετά, με 
τον Μιχάλη αγωνιστήκαμε με όλες μας τις 
δυνάμεις και το αποτέλεσμα δεν αντικατο-
πτρίζει τις πραγματικές μας δυνατότητες».

ΙΚ: Πως κρίνεις τη διοργάνωση της Βραζιλίας;

«Η διοργάνωση ήταν καλή και βγήκαν 
όλες οι ιστιοδρομίες. Τα σκουπίδια είχαν 
μειωθεί. Εμένα με σημάδεψε η Τελετή 
Έναρξης, όπου ήμουν σημαιοφόρος. Ήταν 
η ύψιστη τιμή που θα μπορούσε ένα έχει 
ένας αθλητής».

ΙΚ: Ως σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας 
και βάσει της εμπειρίας σου θα ήθελες να μας 
σχολιάσεις την εμφάνιση των αθλητών μας 
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στο Ρίο;

«Ήταν πέρα του δέοντος καλή. Από την 
αρχή το είχα πει ότι θα είχαμε μετάλλια. 
Σε αυτό συνέβαλλε το πρόγραμμα που 
εμπνεύστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος 
το «Υιοθέτησε έναν αθλητή». Διότι από 
τις άλλες πλευρές δεν υπήρχε κανένας 
σοβαρός προγραμματισμός για να έρθουν 
διακρίσεις. Δεν υπάρχει σύστημα. Όσοι 
από τους αθλητές σταματάνε δεν υπάρχουν 
άλλοι πίσω για να τους αντικαταστήσουν. 
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλά-
δος. Εν υπάρχει ενδιαφέρον. Δυστυχώς, 
στη χώρα μας ο αθλητής αποτελεί αναλώ-
σιμο είδος αντί να είναι δομικός λίθος».

Μαζί με τη Σοφία Μπεκατώρου αγωνίστηκε ο 
Μιχάλης Πατενιώτης. Ο ιστιοπλόος, δίπλα 
στην κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια, απέκτησε 
περισσότερες εμπειρίες και είδε πως γίνεται 
με επαγγελματικό τρόπο η προετοιμασία για 
μία διοργάνωση αυτού του επιπέδου. «Για 
εμένα ήταν μία προετοιμασία τεσσάρων 
μηνών. Έγινε αρκετή δουλειά με τη Σοφία, 
η οποία είναι έμπειρη και μεγάλη γνώστρια 
της ιστιοπλοΐας. Η προετοιμασία πήγε 
καλά, για τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Οι 
Αγώνες, όμως, δεν πήγαν όπως θα θέλαμε. 
Ξεκινήσαμε με μία άδικη, κατ́  εμάς, ακύ-
ρωση. Μετά ανακάμψαμε αλλά ήμασταν με 
την πλάτη στον τοίχο. Υπήρχε η πίεση για 
να μπούμε στην κούρσα των μεταλλίων, 
μετά κάναμε μία άκυρη και αντί να ανεβού-
με στη γενική κατάταξη πέσαμε».

ΙΚ: Μιχάλη, εσένα τι σου έδωσε η διοργάνωση;

«Πήρα πάρα πολλά. Είδα πως είναι να 
δουλεύεις με μία επαγγελματική ομάδα. 
Πήρα πολλές εμπειρίες που θα αποτελέ-
σουν πολύτιμα εφόδια για το μέλλον. Τώρα 
περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές που 
θα γίνουν από την παγκόσμια ομοσπον-
δία ώστε να αποφασίσουμε για το τι θα 
κάνουμε στο μέλλον. Θα ήθελα να μείνω 
στο χώρο. Τώρα προτεραιότητα μου είναι 
να πάρω το πτυχίο μου από το Πολυτεχνείο 
ως ηλεκτρολόγος μηχανικός».

ΙΚ: Αγωνίστηκε για δεύτερη φορά σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες, πως σου φάνηκε η διοργάνωση;

«Κύλησε ήρεμα. Υπήρχαν καλές συνθήκες 
για ιστιοπλοΐα. Βέβαια, σε όλες τις κατη-
γορίες είδαμε ότι υπήρχε μία… αστάθεια 
στα αποτελέσματα. Είμαι χαρούμενος που 
αγωνίστηκα σε άλλη μία κορυφαία διοργά-
νωση παρόλο που το αποτέλεσμα δεν ήταν 
αυτό που είχαμε ως στόχο. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα 
σε αυτή την προσπάθεια». 

RSX WOMEN

Σκαρλάτου: «Αγω-
νίστηκα χωρίς προ-
πονητή και αυτό 
μου στοίχισε…»
Για τέταρτη φορά πήρε μέρος σε Ολυμπι-
ακούς Αγώνες η Αγγελική Σκαρλάτου. 
Η Κέλλυ, όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, 
είναι από τις πιο έμπειρες αθλήτριες στα RSX 
αλλά στο Ρίο ντε Τζανέιρο δεν κατάφερε να 
πετύχει μία εμφάνιση αντάξια των δυνατοτή-
των της και της προετοιμασίας που είχε κάνει. 
Στη διοργάνωση της Βραζιλίας πλασαρίστηκε 
στη 19η θέση.

«Στο Ρίο ντε Τζανέιρο είχα κάνει την 
καλύτερη προετοιμασία που είχα κάνει, 
ποτέ, στη ζωή μου. Η προετοιμασία κύλησε 
ακριβώς όπως ήθελα ενώ βρίσκομαι σε 
άριστη φυσική κατάσταση. Το βασικό μου 
πρόβλημα ήταν ότι δεν κατάφερα να έχω 
διαπίστευση για δικό μου προπονητή. 
Αναγκάστηκα να ζητήσω βοήθεια από τον 
προπονητή του Βύρωνα Κοκκαλάνη με τον 
οποίο έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν ήταν, 
όμως, ο δικός μου και, φυσικά, δε μπορού-
σε να ασχοληθεί και με τους δύο ταυτόχρο-
να. Ιδιαίτερα όταν ο Βύρωνας διεκδικούσε 
μετάλλιο».

ΙΚ: Πως το αντιμετώπισες;

«Αναγκάστηκα να τα βγάλω πέρα μόνη 
μου. Φυσικά, σε μία τόσο σπουδαία διοργά-
νωση όπου αγωνίζονται αθλητές αυτού του 
επιπέδου, κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Δε 
γινόταν να κάνω τον προπονητή στον εαυτό 
μου και να διεκδικώ και μία καλή θέση. 
Ήμουν η μόνο αθλήτρια που δεν είχε προ-

πονητή. Αυτό μου στοίχησε. Με στενοχω-
ρεί ιδιαίτερα γιατί είχε γίνει καλή δουλειά, 
κάτι που δε φαίνεται στο αποτέλεσμα».

ΙΚ: Είσαι ευχαριστημένη από την προσπάθεια 
που έκανες κατά τη διάρκεια του αγώνα; 

«Είμαι ευχαριστημένη από την προσπά-
θεια που έκανα τις δύο πρώτες ημέρες 
καθώς βρισκόμουν κοντά στη δεκάδα. Η 
συνέχεια ήταν διαφορετική. Είχα κάποιες 
άσχημες κούρσες και δε μπορούσα μετά 
να επανέλθω σε καλά πλασαρίσματα που 
θα μου επέτρεπαν μία καλύτερη θέση στη 
γενική κατάταξη. Το αποτέλεσμα δεν είναι 
ενδεικτικό της δουλειάς που είχα κάνει. 
Η προετοιμασία ήταν η καλύτερη που έχω 
κάνει στη ζωή μου και αυτή έγινε χάρη στη 
βοήθεια του χορηγού μου. Μακάρι, να είχα 
αντίστοιχη και στο παρελθόν, σε άλλες 
διοργανώσεις όπου είχα πάρει μέρος. 

ΙΚ: Τι σου έδωσε αυτή η ολυμπιακή διοργά-
νωση, σε σχέση με τις υπόλοιπες όπου είχες 
αγωνιστεί;

«Σε αυτή τη διοργάνωση στενοχωρήθηκα 
τόσο, όσο δεν έχω στενοχωρηθεί ποτέ σε 
κανέναν αγώνα μου. Η καλύτερη ολυμπια-
κή διοργάνωση, για εμένα, ήταν αυτή του 
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Λονδίνου. Επέστρεψα σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες, ύστερα από απουσία δύο διοργα-
νώσεων, της Αθήνας και του Πεκίνου. Στο 
Λονδίνο πλασαρίστηκα στην 16η θέση, η 
οποία είναι η καλύτερη που έχω πάρει σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Για εμένα ήταν οι 
καλύτεροι αγώνες της ζωής μου».

ΙΚ: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο τελείωσαν. 
Τι σκέφτεσαι για το μέλλον, σε ότι αφορά την 
αθλητική σου καριέρα; Θα διεκδικήσεις την 
πρόκριση και για το Τόκιο;

«Όχι. Δε θα διεκδικήσω την πρόκριση για 
το Τόκιο. Οι Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο 
ήταν η τελευταία μου ολυμπιακή διοργά-
νωση».

ΙΚ: Δηλαδή θα σταματήσεις τον πρωταθλητι-
σμό; Θα φύγεις από τον χώρο;

«Αυτός είναι ο χώρος μου και δε θα φύγω 
από αυτόν. Σε ότι αφορά την Ελλάδα δε θα 
σταματήσω το αγωνιστικό σερφ. Αυτή τη 
στιγμή είναι νωρίς για να απαντήσω εάν θα 
πάρω μέρος και σε κάποιες διεθνείς διορ-
γανώσεις. Θα αφήσω να περάσει ένα χρο-
νικό διάστημα και ύστερα θα αποφασίσω. 
Όπως και να χ́ει θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια μου 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε 
Τζανέιρο». 

Παραλειπόμενα 
καταμετρήσεων από το 
ΡΙΟ!

Από τον Δημήτρη Δήμου (Επικεφαλής 
καταμετρητής Ολυμπιακών Αγώνων 2016)

Σε γενικές γραμμές όλη η ροή των καταμε-
τρήσεων εξελίχθηκε ομαλά και δεν υπήρξε 
πρόβλημα σε καμία κατηγορία. Οι δέκα ολυ-
μπιακές κατηγορίες η κάθε μία στα πλαίσια 
των δικών της κανονισμών και σε συνεργασία 
με την επιτροπή καταμέτρησης των Ολυμπι-
ακών Αγώνων του Ρίο 2016, έτρεξε την όλη 
διαδικασία πριν και κατά τη διάρκεια των 
αγώνων με πλήρη επιτυχία.

Πιστεύω ότι τρία ήταν τα γεγονότα που ακού-
στηκαν και τα οποία θα περιγράψω από την 
πλευρά της Επιτροπής καταμέτρησης. 

Πρώτο γεγονός και μάλλον το σημαντικότερο 
που χαρακτήρισε τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Ρίο, είναι αυτό που συνέβη στις 15 
Αυγούστου. Η επιτροπή αγώνων έστειλε 
τα 470 ανδρών και γυναικών στον στίβο 
Niteroi επειδή δεν είχε κατάλληλο αέρα στον 
στίβο που ήταν προκαθορισμένος γι' αυτά. 
Λίγο μετά την πρώτη απόπειρα εκκίνησης, 
ξαφνικός άνεμος με ταχύτητα πάνω από 
40 κόμβους φύσηξε στην περιοχή του Ρίο. 
Πολλά σκάφη ανατράπηκαν και όλα τα 
470 αναγκάστηκαν στο τέλος να ταξιδέ-
ψουν προς την ολυμπιακή μαρίνα μόνο 
με τους φλόκους, εφόσον οι συνθήκες 

έντασης του ανέμου ήταν πλέον ακραίες. Τα 
πανιά καταπονήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και 
κάποια από αυτά καταστράφηκαν. Η επι-
τροπή καταμέτρησης αποφάσισε να δώσει 
άδεια αντικατάστασης του φλόκου σε όσα 
πληρώματα το επιθυμούσαν. Άλλωστε αυτή 
ήταν η μόνη δίκαια λύση για όλο τον στόλο 
εφόσον τα πανιά ήταν όλα πολύ καταπονη-
μένα αλλά σε διαφορετικό βαθμό, πράγμα 
το οποίο δεν άφηνε δυνατότητα επιλογής 
αντικατάστασης ή διατήρησης του εξοπλι-
σμού από σκάφος σε σκάφος. Την ίδια ημέρα, 
υπήρξαν και μερικές περιπτώσεις ζημιών 
σε μαΐστρες 470. Μία απ' αυτές ήταν και η 
μαΐστρα του 470 ανδρών της Αυστραλίας. 
Το πανί στάλθηκε για επισκευή και δόθηκε 
άδεια προσωρινής αντικατάστασης για όσο 
θα διαρκούσε η επισκευή. Κάποιοι από τους 
υπόλοιπους αθλητές 470 έκαναν ένσταση 
για την άδεια αντικατάστασης, και κάποιοι 
άλλοι έκαναν ένσταση βάσει του κανόνα 2 
(fair play) καταγγέλλοντας τους Αυστραλούς 
για πρόκληση της ζημιάς στο ίδιο τους το πανί 
με δόλο, με σκοπό την αντικατάστασή του 
στη μέση των αγώνων. Τελικά οι Αυστραλοί 
επιδιόρθωσαν το πανί τους, χρησιμοποίησαν 
εφεδρική μαΐστρα για δύο αγώνες και έτρε-
ξαν τους 2 τελευταίους (και τον τελικό) με το 
αρχικό πανί και καμμία από τις ενστάσεις δεν 
έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή ενστάσεων. 

Δεύτερο γεγονός που είχε σημαντική προβο-
λή κυρίως στη χώρα μας λόγω του Βύρωνα 
Κοκκαλάνη ήταν αυτό με τις ποινές πριν 
το Medal Race. Τα δέκα σκάφη του τελικού 
(Medal Race) τοποθετήθηκαν το απόγευμα 
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(6μμ) της ημέρας πριν τον τελικό αγώνα και 
αφού έχουν ολοκληρωθεί, ανάλογα, οι 10 
ή 12 ιστιοδρομίες του προγράμματος κάθε 
κατηγορίας, σε ειδικό μη-προσβάσιμο στους 
αθλητές χώρο. Την επόμενη μέρα, δηλαδή 
την ημέρα του Medal Race πέρασαν ξανά 
ένα προς ένα έλεγχο καταμέτρησης, 3 ώρες 
πριν την εκκίνηση του αγώνα. Την στιγμή της 
καταμέτρησης, ο αθλητής ή ο εκπρόσωπός 
του οφείλουν να είναι παρόντες πριν από τη 
λήξη του χρονικού ορίου, που καθορίζεται 
από τους κανονισμούς καταμέτρησης, αλλιώς 
κινδυνεύουν με ποινή από την Επιτροπή 
ενστάσεων. Αυτό συνέβη με το ελληνικό 
RS:X Ανδρών, με δύο Laser Γυναικών και 
με ένα Laser Ανδρών, που δεν ήρθαν στον 
προκαθορισμένο χώρο εντός χρονικού ορίου 
και σ' όλες τις περιπτώσεις η ποινή που 
τους δόθηκε ήταν δύο (2) επιπλέον βαθμοί 
στο αποτέλεσμα του τελικού, που φυσικά 
επιβάρυνε την τελική τους βαθμολογία και το 
αποτέλεσμά τους στους αγώνες.

Το τρίτο θέμα που προέκυψε ήταν αυτό με 
τα σωσίβια κυρίως στα Laser αλλά και 
σε αρκετά 49er, που είχαν προμηθευτεί 
βραζιλιάνικα σωσίβια της εταιρείας NOB και 
τα οποία φαίνονταν ότι δεν έχουν πιστοποί-
ηση αντίστοιχη του ISO 12402-5. Η πιστο-
ποίηση αυτή είναι η απαιτούμενη από τους 
κανονισμούς καταμέτρησης των Ολυμπιακών 
Αγώνων και κυριολεκτικά την τελευταία 
στιγμή η εταιρία ΝΟΒ παρουσίασε πιστοποι-
ητικά έγκρισης του Βραζιλιάνικου Ναυτικού, 
τα οποία επέτρεψαν τη χρήση δύο συγκεκρι-
μένων μοντέλων σωσιβίων της. Ένα ακόμα 
θέμα σχετικά με τα σωσίβια ήταν η χρήση από 
συγκεκριμένους αθλητές μεγέθους σωσιβίου 
που δεν αντιστοιχούσε στο σωματικό βάρος 
τους. Όλοι υποχρεώθηκαν να αλλάξουν στο 
σωστό μέγεθος σωσίβιου πριν την έναρξη 
των αγώνων.

Κλείνοντας με τις τρείς αυτές σημαντικές 
περιπτώσεις που ακούστηκαν ίσως περισ-
σότερο από κάθε τι άλλο, φέτος στο Ρίο, 
πιστεύω ότι όλοι μπορούν να αντιληφθούν 
πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η καταμέτρηση 
ως προς το δίκαιο αποτέλεσμα των αγώνων 
ιστιοπλοΐας στο υψηλότερό τους επίπεδο. Χω-
ρίς καταμέτρηση στο επίπεδο που εφαρμό-
στηκε στο Ρίο, δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιο 
αποτέλεσμα σε τέτοιους αγώνες, εκτός από 
τις λίγες περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων 
που αποκαλύφθηκαν χάρις στο αυξημένο 
επίπεδο ελέγχων. Είναι περιπτώσεις που είτε 
διορθώθηκαν, είτε το προβληματικό υλικό 
αντικαταστάθηκε από άλλο. 

Τελικά η καταμέτρηση των υλικών-σκαφών εί-
ναι ο μοναδικός τρόπος ώστε να πεισθούν οι 
αγωνιζόμενοι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι 

δεν χρησιμοποιείται υλικό εκτός των κανονι-
σμών, το οποίο μπορεί να δώσει πλεονέκτημα 
σε συγκεκριμένο αθλητή.

Εμπειρίες ζωής στο 
Ρίο των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2016

Από τον Σίμο Καμπουρίδη 

Η παρουσία μου στο ΡΙΟ δεν είχε να κάνει με 
το αθλητικό κομμάτι αλλά με την εικόνα του 
αθλήματος το οποίο αγαπώ από πολύ μικρή 
ηλικία (ιστιοπλοΐα). Στα τέλη του Οκτώβρη 
του περασμένου έτους δέχτηκα μια πρόταση 
εργασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από 
την οποία θα είχα τη δυνατότητα να παρα-
κολουθήσω σχεδόν όλες τις κατηγορίες 
σκαφών από VIP θέση... Η πρόταση ήταν να 
είμαι χειριστής σε ένα από τα 6 φουσκωτά τα 
οποία κάλυπταν τους αγώνες με κάμερες ( όχι 
στο Live κομμάτι) και έχοντας κρεμασμένη μια 
κίτρινη σημαία πάνω στο φουσκωτό είχα τη 
δυνατότητα παρουσίας στους αγωνιστικούς 
στίβους σχεδόν με απεριόριστη ελευθερία η 
οποία μπορούσε να συγκριθεί μόνο με αυτή 
που είχαν στους στίβους οι κριτές(Jury).

Εμπειρία ζωής ΜΟΝΑΔΙΚΗ. Έζησα από όσο 
πιο κοντά γίνεται και Live τα περισσότερα 
μετάλλια.

-Είδα τον Scot Giles ( GBR FINN ) να κερδίζει 
το χρυσό πριν το medal race και να εκφράζε-
ται με έναν απίστευτο τρόπο για αυτή του τη 

νίκη μες στη θάλασσα.

-Ήμουν δίπλα στους Peter Burling & Tuke 
Blair ( NZL 49er ) και τους απόλαυσα επίσης 
να κερδίζουν το χρυσό τους με απίστευτο 
style και με περίσσεια ψυχραιμία επίσης μια 
κούρσα πριν το medal race

-Παρακολούθησα τους περισσότερους αγώ-
νες στο Laser STD που ήταν και η κατηγορία 
μου στο παρελθόν και ένιωσα απίστευτη 
έκπληξη όταν έμαθα μετά το medal race 
ότι το πιο σίγουρο χρυσό μετάλλιο κατά 
τη γνώμη μου σε αυτούς τους αγώνες του 
Tonci Stipanovic ( CRO) κατέληξε στα χέρια 
του Burton Tom ( AUS ).Ο Κροάτης αθλητής 
σχεδόν σε όλες τις κούρσες με χαρακτηρι-
στική ευκολία πλασαριζόταν στις θέσεις από 
1-9 αλλά για μια ακόμα φορά η βαρύτητα των 
Ολυμπιακών Αγώνων λύγισαν έναν αθλητή ο 
οποίος τελικά κατέληξε στη δεύτερη θέση.

-Την τελευταία μέρα των αγώνων μου δόθηκε 
η ευκαιρία να παρακολουθήσω το medal 
race των 49er fx μέσα από το van το οποίο 
έστελνε την εικόνα της ιστιοπλοΐας σε όλο 
τον πλανήτη και είδα ένα ολόκληρο έθνος 
να πανηγυρίζει τη νίκη των Grael Martine και 
Kunze Kahena( BRA 49er Fx women ) και 
μαζί με αυτούς μια από τις πιο σημαντικές 
φυσιογνωμίες στον χώρο της παγκόσμιας 
ιστιοπλοΐας τον Torben Grael να ειναι φοβερά 
συγκινημένος από την επιτυχία της αγαπημέ-
νης του κόρης.

- Συνυπήρχαμε στον ίδιο χώρο με τον άλλο 
θρύλο της ιστιοπλοΐας και τελευταίο νικητή 
του Volvo ocean race Ian Walker.

-Είδα ξανά μετά από 16 χρόνια σχεδόν τον 
Mario Jones ο οποίος ήταν προπονητής στα 
Finn και για αυτούς που δεν γνωρίζουν ήταν 
ο μόνιμος άνθρωπος πάνω στο κατάρτι του 



30 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

team New Zealand στις αρχές του 2000.

-Βρέθηκα από σπόντα να καλύπτω τους δύο 
μαραθώνιους κολύμβησης με ελληνικές 
συμμετοχές την Κέλλυ Αραούζου και τον 
Σπύρο Γιαννιώτη. Η προσπάθεια της Κέλλυς 
ήταν επική αλλά δεν στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία. Όντας παρών μόνο απεριόριστο 
σεβασμό μου έβγαλε η προσπάθεια της. Αλλά 
για το Γιαννιώτη τι να πω……...Αυτό που έζησα 
10 μέτρα μακριά του μετά τον τερματισμό δεν 
περιγράφεται με λόγια. Η κραυγή του ….."επι-
τέλους........" ακόμα και τώρα με συγκινεί....
Και εγώ ασυγκράτητος σαν χαρακτήρας και 
ευσυγκίνητος δεν άντεξα και άρχισα να τον 
επευφημώ Live on camera και παρόλες τις 
συστάσεις για ησυχία η αδρεναλίνη και οι 
παλμοί μου δεν μου επέτρεπαν να ηρεμή-
σω.... Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω 
να τον συναντήσω και από κοντά για να δει 
ποιος ήταν ο τρελός Έλληνας στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
που 10 μέτρα μετά τον τερματισμό ενός και-
νούργιου άθλου του Ηρακλή ζητωκραύγαζε 
από συγκίνηση...

-Είδα επίσης αρκετούς αγώνες από τις 
προσπάθειες του Γιάννη Μιτάκη ( GRE Finn) 
να πλασαριστεί όσο πιο ψηλά γίνεται και ήταν 
πάρα πολύ άτυχος που από μια ένσταση σε 
κάποιον άλλον αθλητή που αυτός δεν είχε 
καμία σχέση έτσι από σπόντα μέσα σε μια 
νύχτα έμεινε εκτός 10δας.

-Είδα κάποιες κούρσες επίσης της Σοφία 
Μπεκατώρου και του Μιχάλη Πατενιώτη 
(Nacra) οι οποίοι σίγουρα είχαν καλύτερες 
δυνατότητες από την τελική τους θέση και 
παρόλο που στους περισσότερους αγώνες 
είχαν καλά περάσματα κάποιες ατυχίες τους 
στέρησαν τη δυνατότητα διάκρισης.

-Τον μόνο που δεν είδα να αγωνίζεται 
ήταν ο Βύρωνας Κοκκαλάνης αλλά από 
ότι με ενημέρωσαν και τα άλλα παιδιά που 
ταξιδέψαμε μαζί και είχαμε τις ίδιες αρμοδιό-
τητες (Μπάμπης Τζοτζολάκης, Λένια Μάλλη, 
Πλάτων Ροδουσάκης, Ανδρέας Ρακάπουλος, 
Ιών Παπάζογλου) το μετάλλιο χάθηκε στις 
λεπτομέρειες. 

-Και φτάνουμε στα 470…….Με τα παιδιά 
υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Βλέπετε για να 
καταφέρουν να φτάσουν στο Everest της επι-
τυχίας τους ξεπέρασαν τον αδελφό μου σαν 
πλήρωμα (Παναγιώτης Kαμπουρίδης, Στάθης 
Παπαδόπουλος) οι οποίοι εκπροσώπησαν τα 
ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς του 
Λονδίνου το 2012. Στην αρχή( μετά την πρό-
κριση και αρκετά πριν τους Ολυμπιακούς) από 
τη μια θλίψη και στεναχώρια που δεν θα κα-
ταφέρω να παρακολουθήσω τον αδελφό μου 
σε μια επιπλέον Ολυμπιάδα ( παρακολούθησα 
τους αγώνες του 2012) άλλα από την άλλη 

πίστη ότι στο υψηλότερο επίπεδο του αθλητι-
σμού συνήθως παίρνεις αυτό που σου αξίζει 
άρα όπως το 2012 το πλήρωμα Kαμπουρί-
δης-Παπαδόπουλος πήραν την πρόκριση και 
άρα εκείνοι την περίοδο αυτή ήταν σε καλύ-
τερη κατάσταση έτσι το 2016 απλά προχώ-
ρησαν. Η παρουσία του Μάκη Ωρολογά σαν 
προπονητή δίπλα στα παιδιά, μου έδωσε μια 
επιπλέον δυνατότητα να είμαι πιο κοντά τους 
και έτσι από την πρώτη μέρα της παρουσίας 
μας εκεί επεδίωκα κάθε μέρα να κάνουμε μια 
κουβέντα μια συνάντηση και να μιλάμε περί 
ανέμων και υδάτων στην προσπάθεια πάντα 
για αποφόρτιση του κλίματος από τους αγώ-
νες....Και δούλεψε...Κάθε μέρα που περνούσε 
οι συζητήσεις γινόντουσαν και πιο ανάλαφρες 
και κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο αν 
αργούσα να περάσω από το "γραφείο" τους 
( τον χώρο που άφηναν το σκάφος τους) να 
υπάρχει ανησυχία. Τα παιδιά κατάφεραν μετά 
από πολύχρονη προσπάθεια τον στόχο τους 
και τους άξιζε και με το παραπάνω. Το ότι 
πριν το medal race οι 3 πρώτες θέσεις είχαν 
ξεκαθαρίσει και το μόνο που ψάχναμε ήταν το 
χρώμα του μεταλλίου που θα πάρει το κάθε 
πλήρωμα ήταν τρανή απόδειξη του επιπέδου 
και της φόρμας στην οποία βρισκόταν αυτά 
τα τρία πληρώματα.. Και εμείς μάρτυρες εκεί 
της απίστευτης επιτυχίας να αναπολούμε 
όνειρα παιδικά του καθενός από εμάς με τη 
γαλανόλευκη να κυματίζει για "λογαριασμό" 
μας στα πέρατα της Γης και να φουσκώνουμε 
από περηφάνια και να κλαίμε από συγκίνηση 
ξεχνώντας αντιπαλότητες πάντα στο πλαίσιο 
του “ευ αγωνίζεσθαι”...

Είπαμε στον χώρο μας είμαστε μια οικογένεια 
και μέσα σε αυτή μπορούμε να κλαίμε να 
γελάμε να αστειευόμαστε να τσακωνόμα-
στε και πάλι από την αρχή. Νιώθω τυχερός 
περήφανος ευλογημένος και άλλα πολλά μαζί 
για αυτά που έζησα στο Rio 2016 και ευελ-
πιστώ ότι στο άμεσο μέλλον θα ζήσω ακόμα 
περισσότερα.

Ιστορίες από το Ρίο!
Από τον Νίκο Δρούγκα (Εκπρόσωπο 
προπονητή της ISAF στα ISAF Υouth Worlds 
420, Ομοσπονδιακός προπονητής της 
Αγκόλα στα 470)

Η συμμετοχή των αθλητών από την Αγκόλα, 
στην Ολυμπιακή κατηγορία των 470 ανδρών 
ήταν πραγματικά μία πολύ δύσκολη ιστορία.  
Η πρόκρισή της ομάδας έπρεπε να επιτευ-
χθεί στο Cape Town και κάτω από δύσκολες 

καιρικές συνθήκες, όπως 25 κόμβους αέρα 
σε συνδυασμό με 2 μίλια ρεύμα και μεγά-
λο κύμα. Φυσικά οι αθλητές μου δεν είχαν 
αντιμετωπίσει ποτέ ανάλογες συνθήκες αφού 
στην Αγκόλα προπονούνται σε έναν κλειστό 
κόλπο, αυτό της Λουάντας, όπου δεν έχει 
ποτέ κύμα και οι συνθήκες προπόνησης είναι 
εντελώς διαφορετικές με τον άνεμο να μην 
ξεπερνά ποτέ τους 12 κόμβους. Τέλος δε σε 
όλα αυτά να προσθέσουμε και  το γεγονός 
ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία τεχνική 
υποστήριξη και έτσι ότι χαλάει δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί. Άλλη μια σημαντική δυσκολία 
ήταν ότι όλη αυτή η προσπάθεια συν έπεσε 
με μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο 
για την χώρα τους. Οι αθλητές όλοι παιδιά 
φτωχών οικογενειών, αφού όλο το ιστιοπλο-
ϊκό πρόγραμμα της World Sailing  ξεκίνησε 
μέσα από ένα κοινωνικό πρόγραμμα, τροφή 
και ιστιοπλοΐα.  Ειδικά να αναφέρουμε ότι  η 
σωστή διατροφή των αθλητών ήταν ένα από 
τα δυσκολότερα σημεία του εγχειρήματος 
αυτού,  γιατί ενώ τους έδιναν τις απαραίτητες 
τροφές, οι αθλητές τις πήγαιναν στο σπίτι και 
τις μοιράζονταν με όλη την οικογένεια. Έτσι 
μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε αυτό χάσαμε 
αρκετό χρόνο σε αυτόν τον τομέα.

Το πρόγραμμα σιγά σιγά προχωρούσε και ο 
Όμιλος της Λουάντας μαζί με την Ομοσπονδία 
έπρεπε να αγοράσουν υλικά και στήσουν 
ένα υψηλού πρωταθλητισμού πρόγραμμα 
που να περιλαμβάνει τα άκρως απαραίτητα 
Προπόνηση, διατροφή εκγύμναση καθώς και 
συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες. Τα οικονομικά 
όμως δυσκόλεψαν το 2015 και η κυβέρνηση 
έκοψε όλα τα budget των ομοσπονδιών αλλά 
ταυτόχρονα η κεντρική τράπεζα της χώρας 
δεν διέθετε δολάρια με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να ταξιδέψουν για αγώνες ή να πά-
ρουν το οτιδήποτε ( Πανιά – ανταλλακτικά)

Όμως και εδώ είναι όλη η ουσία και το μυστι-
κό, η ομοσπονδία της Αγκόλα πίστεψε σε μία 
πρόκριση και αποφάσισε να στηρίξει με κάθε 
μέσον το 470 και το Laser ώστε να προσπα-
θήσει να το προκρίνει στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο, μέσα από τα ηπειρωτικά 
εισιτήρια  Για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής 
αυτοί πίστευαν στον στόχο πολύ περισσότερο 
από μένα !! Τελικά και οι δύο κατηγορίες τα 
κατάφεραν κέρδισαν και φτάσαμε στο Ρίο, 
όπου οι δυσκολίες και τα προβλήματα πέφταν 
βροχή !! 

Αρχικά η μεγάλη δυσκολία ήταν μεγάλη το 
γεγονός ότι είχα να συναντήσω τους αθλητές 
μου έξι μήνες. Έτσι έπρεπε μέσα σε δύο 
εβδομάδες να παρουσιάσουμε μια αξιοπρεπή 
συμμετοχή. Προσαρμοστήκαμε εύκολα μιας 
και οι αθλητές μου ήταν καταπληκτικά παιδιά 
και με πολύ όρεξη για δουλειά. Από την φύση 
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μου είμαι θετικός και κάθε 
δυσκολία που αντιμετωπίζαμε 
ήταν ένα πρόβλημα που έχει 
λύση ή ήθελε υπομονή μια 
και η διοργάνωση υστερούσε 
σε πολλούς τομείς και θα 
έπρεπε να τα αντιμετωπίζεις 
με χαμόγελο. Επίσης, είμαι 
πολύ τυχερός επειδή είχα 
"πίσω μου" να με στηρίζει 
έναν καταπληκτικό team 
leader, ο οποίος ήταν εκεί 
να βοηθήσει στο οτιδήποτε 
να οργανώσει τα πάντα στην 
εντέλεια και να βρει λύση σε 
οποιοδήποτε πρόβλημα ακό-
μα και να προλάβει τα λάθη 
μου ή και να τα διορθώσει 
με συμβουλευτικό τρόπο και 

καθοδήγηση χωρίς εκνευρισμό, ο οποίος μας 
έκανε να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. 
Αντίθετα με άλλων ομάδων τους managers 
που δεν τους ένοιαζε να είναι όλα οργανωμέ-
να αλλά επιπροσθέτως έκαναν πιο δύσκολη 
την δουλειά των αθλητών μη βοηθώντας 
τους ώστε να είναι πιο συγκεντρωμένοι 
στο καλύτερο αποτέλεσμα. Οι αθλητές μου 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το ολυμπιακό 
πρόγραμμα της ιστιοπλοΐας στο Ρίο στην 
26ή θέση και  έζησαν τρομερές εμπειρίες. 
Απέδειξαν ότι έχουν θέληση & ήδη θέλουν 

να ξεκινήσουν προπονήσεις για το Τόκυο. 
Το μεγαλύτερο κέρδος τους ήταν τα πλασα-
ρίσματα τους, όπως και τα καβατζαρίσματα 
τους σε μπροστινές θέσεις που τους έδωσε 
ώθηση και πίστη στους εαυτούς τους μια και 
ήταν οι μόνοι μη επαγγελματίες αθλητές στην 
κατηγορία

Είμαι πραγματικά περήφανος για αυτούς !

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ (1896 – 2016)

1. GBR (ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 27 19 11 57

2. USA (Η.Π.Α.) 19 23 18 60

3. NOR (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) 17 11 03 31

4. FRA (ΓΑΛΛΙΑ) 13 11 17 41

5. ESP (ΙΣΠΑΝΙΑ)  13 05 01 19

6. DEN (ΔΑΝΙΑ) 12 09 09 30

7. AUS (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) 11 08 08 27

8. SWE (ΣΟΥΗΔΙΑ)  10 12 13 35

9.  NZL (ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ) 9 7 6 22

10  NED (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 7 8 7 22

16. GRE (ΕΛΛΑΣ) 3 2 3 8

ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ  ΣΚΑΦΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ   ΜΕΤΑΛΛΙΟ

1960 ΙΤΑΛΙΑ (ΝΑΠΟΛΗ)  DRACON Διάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΥΣΟ

   ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

   ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΙΜΗΣ  

1972 ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΚΙΕΛΟ) FINN ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟ

1980 ΕΣΣΔ (ΤΑΛΛΙΝ)  SOLING ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  ΧΑΛΚΙΝΟ

   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ 

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ  

1996 ΗΠΑ (ΑΤΛΑΝΤΑ) MISTRAL ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ  ΧΡΥΣΟ

2004 ΕΛΛΑΔΑ (ΑΘΗΝΑ) 470 ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ   ΧΡΥΣΟ

   ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΟΥΛΦΑ 

2004 ΕΛΛΑΔΑ (ΑΘΗΝΑ) MISTRAL ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ  ΑΡΓΥΡΟ

2008 ΚΙΝΑ (ΤΣΙΝΤΑΟ) YNGLING  ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟ

   ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

   ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ 

2016 ΒΡΑΖΙΛΙΑ (ΡΙΟ)  470 ΑΝΔΡΩΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ  ΧΑΛΚΙΝΟ

   ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
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470 Γυναικών  10 Ιστιοδρομίες & MR 20 Σκάφη/Χώρες

Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα ΒΠ

1. Hannah Mills & Saskia Clark  GBR    44
2. Jo Aleh & Polly Powrie NZL  54
3. Camille Lecointre & Helene Defrance  FRA  62
(Δεν υπήρχε Ελληνική εκπροσώπηση) 

470 Ανδρών  10 Ιστιοδρομίες & MR  26 Σκάφη/Χώρες 
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα Β.Π.

1. Sime Fantela & Igor Marenic  CRO  43
2. Mathew Belcher & William Ryan  AUS 58*
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ  
   GRE  58*
(Στην ισοβαθμία μετράει ο καλύτερος τερματισμός στο MR*) 

49er Ανδρών  12 Ιστιοδρομίες & MR 20 Σκάφη/Χώρες
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα Β.Π.

1. Peter Burling & Blair Tuke  NZL  35
2. Nathan Outterigde & Iain Jensen  AUS  78
3. Erik Heil & Thomas Ploessel GER  83
(Δεν υπήρχε Ελληνική εκπροσώπηση) 

49er Γυναικών 12 Ιστιοδρομίες & MR  20 Σκάφη/Χώρες 
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα Β.Π.

1. Martine Soffiatti Grael & Kahena Kunze BRA   48
2. Alexandra Maloney & Molly Meech NZL  51
3. Jena Hansen  & Katja Salskov-Ivensen DEN  54
(Δεν υπήρχε Ελληνική εκπροσώπηση) 

Finn Ανδρών  10 Ιστιοδρομίες & MR 23 Σκάφη/Χώρες 
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα Β.Π.

1. Giles  Scott GBR   36
2. Vasilij Zbogar SLO  68
3. Caleb Paine USA  76
11. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΤΑΚΗΣ  GRE  88

RSX Ανδρών  12 Ιστιοδρομίες & MR 36 Σκάφη/Χώρες 
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα Β.Π.

1. Dorian Van Rysselberghe NED  25
2. Nick Dempsey GBR  52
3. Pierre Le Coq FRA 86
5. ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ GRE  96

RSX Γυναικών  12 Ιστιοδρομίες & MR  26 Σκάφη/Χώρες
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα Β.Π.

1. Charline Picon FRA 64
2. Peina Chen  CHN 66
3. Stefania Elfutina RUS 69
19. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ GRE 171

Nacra Μεικτό πλήρωμα 12 Ιστιοδρομίες & 
MR 20 Σκάφη/Χώρες
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα Β.Π.

1. Santiago Lange & Cecilia Carranza Saroli  ARG 77
2. Jason Waterhouse & Lisa Darmanin  AUS  78
3. Thomas  Zajac & Tanja Frank   AUT 78
18. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ  
   GRE  148

Laser Ανδρών 10 Ιστιοδρομίες & MR 46 Σκάφη/Χώρες
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα Β.Π.

1. Tom Burton  AUS 73
2. Tonci Stipanovic CRO  75
3. Sam Meech NZL 85
7. ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ  CYP 104
(Δεν υπήρχε Ελληνική εκπροσώπηση) 

Laser Radial Γυναικών      10 Ιστιοδρομίες & MR  37 Σκάφη/Χώρες
Θέση Ονοματεπώνυμο Χώρα  Β.Π.

1. Marit Bouwmeester NED 61
2. Annalise Murphy IRL 67
3. Anne Marie Rindom  DEN 71
(Δεν υπήρχε Ελληνική εκπροσώπηση) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 ΧΡΥΣΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΝΟ 

GBR 2 1 0

NED 2 0 0

NZL 1 2 1

AUS 1 3 0

CRO  1 1 0

FRA 1 0 2

BRA 1 0 0

ARG 1 0 0

CHN 0 1 0

 ΧΡΥΣΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΝΟ 

IRL 0 1 0

SLO 0 1 0

DEN 0 0 2

AUT 0 0 1

GER 0 0 1

GRE 0 0 1

RUS 0 0 1

USA 0 0 1

ΧΩΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΑ / ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ Δεκαεπτά (17) χώρες μοιράστηκαν τα 30 Ολυμπιακά 
Μετάλλια με μεγάλο κερδισμένο το Ηνωμένο  Βασί-
λειο που απέσπασε τρία με δυο από αυτά χρυσά και 
ένα χάλκινο. 

MD: Medal Race (Ο τελικός αγώνας με τα 10 πρώτα 
σκάφη της γενικής μετά τις 12 ή 10 ιστιοδρομίες, το 
αποτέλεσμα του οποίου μετράει διπλά και δεν μπορεί 
να πεταχτεί). 

Η κάθε χώρα μπορεί να έχει μόνον μία εκπροσώπη-
ση σε κάθε μία από τις 10 Ολυμπιακές κατηγορίες.
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Μακριά από τα φώτα των Ολυμπι-
ακών Αγώνων, η νέα γενιά της 
ιστιοπλοΐας πήρε μέρος σε διεθνείς 
διοργανώσεις και τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι το άθλημα εκτός από 
παρελθόν και παρόν διαθέτει και 
άξιους αθλητές οι οποίοι στο μέλ-
λον έχουν τις δυνατότητες για να 
συνεχίσουν τη 'χρυσή' ιστορία του 
αρκεί να γίνουν οι κατάλληλες κινή-
σεις. Οι ιστιοπλόοι μας κατέκτησαν, 
συνολικά, δύο χρυσά, δύο ασημέ-
νια και δύο χάλκινα μετάλλια.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λέιζερ Ρά-
ντιαλ -21 ετών, που διεξήχθη στο Κίελο της 
Γερμανίας, η Βασιλεία Καραχάλιου ύστερα 
από εντυπωσιακές κούρσες ανέβηκε στη δεύ-
τερη θέση του βάθρου. Διάκριση και μάλιστα 
χρυσή είχαμε και στο Παγκόσμιο 4,7 Λέιζερ, 
στην ίδια πόλη. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτη-
σε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Οι άλλες 
ελληνικές θέσεις: 

Κορίτσια: Ελένη Τσάλτα 13η, Ναταλία Ταμβα-
κίδου 23η, Δέσποινα Γεωργούλη 54η, Χρυσή 
Σαρίδου 55η, Βικτώρια Σμυρνιούδη 58η.

Αγόρια: Αιμίλιος Μόνος 17ος, Γιώργος 

Μαρίνος 18ος, Ιωάννης Γεωργάκης 19ος, 
Χαράλαμπος Σμυρνής 55ος, Παναγιώτης 
Παυλάκης 80ος, Δαμιανός Βαρούχης 88ος, 
Φίλιππος Κουλικούρδης 94ος, Άγγελος 
Λάιος 98ος, Παύλος Μαργαριτίδης 111ος, 
Φώτης Σουγιουλντζής 115ος, Αλέξης 
Σχοινάς 117ος, Δικαίος Κερκούλας 131ος, 
Σπύρος Μαθιουδάκης 142ος. 

Με δύο μετάλλια επέστρεψε η ελληνική ομάδα 
που πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα της κατηγορίας 420, η οποία αποτελεί 
προπομπό της ολυμπιακής κατηγορίας των 
470. Στους αγώνες του Σαν Ρέμο της Ιταλίας, 
οι Τέλης Αθανασόπουλος και Δημήτρης 
Τάσσιος κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στην 
κατηγορία -17 ετών, ενώ οι Β. Γουργιώτης - 
Ο. Μπάτσης ανέβηκαν στην 3η θέση του βά-
θρου στη γενική. Τα άλλα αποτελέσματα: -17 
ετών: Γιώργος Δρόσος - Ν. Γιωτόπουλος 
9οι, Ιρις Αρβανίτη - Μαρία Ανδρέου 10ες, 
Κωνσταντίνος Βαρδάλης – Παναγιώτης 
Ματσάδης 24οι, Γεωργία Τσιμπίδη – Κων-
σταντίνα Τσιμπίδη 43ες. 

Στις γυναίκες, την καλύτερη εμφάνιση από την 
ελληνική ομάδα πραγματοποίησε το πλήρωμα 
Σ. Μπακατσιά - Ν. Παπαγεωργίου που πλα-
σαρίστηκε στην 6η θέση. Ευαγγελία Δρού-
γκα – Εύα Μαρία Βαρδάλη 11ες, Αναστασία 
Γκάρη – Βικεντία Πατεράκη 31ες, 

Στο Μπάλατον της Ουγγαρίας διεξήχθη το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 420 όπου η ελλη-

νική σημαία ανέβηκε στη 2η θέση του βάθρου 
στην ηλικιακή κατηγορία – 19. Οι 16χρονοι 
Τέλης Αθανασόπουλος – Δημήτρης Τασσι-
ός επέλεξαν να αγωνιστούν στη μεγαλύτερη 
ηλικιακή κατηγορία και, παρόλο που ήταν οι 
νεαρότεροι από τους 164 που αγωνίστηκαν 
κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Στην τέ-
ταρτη θέση, στην ίδια κατηγορία, βρέθηκαν οι 
Βασίλης Γουργίωτης – Ορέστης Μπάτσης. 
Οι άλλοι αθλητές μας: Αναστασία Γκάρη – 
Βικεντία Πατεράκη 55ες, Ηλίας Φαφαλιός – 
Παναγιώτης Μαγουλάς 60οι. -17 ετών: Ιρις 
Αρβανίτη – Μαρία Ανδρέου 10ες, Γιώργος 
Δρόσος – Νικόλαος Γιωρόπουλος 11οι, 
Κωνσταντίνος Βαρδάλης – Παναγιώτης 
Ματσάδης 17οι. 420 γυναικών: Αικατερίνη 
Ταβουλάρη – Φωτεινή Κουτσούμπου 26ες. 

Στο Κροτόνε της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Όπτιμιστ. Η Μελί-
να Παππά κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο ενώ 
από τα αγόρια την καλύτερη εμφάνιση είχε ο 
Βασίλης Λιβάς, ο οποίος πλασαρίστηκε στην 
9η θέση. Τα άλλα αποτελέσματα: 

Αγόρια: Οδυσσέας Σπανάκης 24ος, Ανα-
στάσιος Γκαρίπης 29ος, Νικόλαος Αντω-
νακόπουλος 45ος και Βασίλης Μπούμπης 
56ος. Κορίτσια: Μαρία Τσαμόπουλου 15η, 
Δήμητρα Βαρθολομαίου 31η.

αγώνες τριγώνου

Έξι μετάλλια η νέα γενιά ιστιοπλόων
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Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα, Μάνος Ρούδας, Παντελής Λώλης, Πάνος Δημητρακόπουλος
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης, Γιώργος Αλευρομύτης, Βαγγέλης Ρασσιάς

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα

Ένα δειλινό με ιστιοπλοΐα στο Ράλλυ Αιγαίου περι-
λαμβάνει τη χαρά και τη λύπη σε τόσο ίσες δόσεις 
που δεν μένει στο τέλος παρά η αλήθεια. Μόνο με 
μία... μικρή παράφραση μιας φράσης του Οδυσσέα 
Ελύτη θα μπορούσε να περιγραφεί ο ιστορικός θε-
σμός της κορυφαίας ελληνικής ιστιοπλοϊκής διορ-
γάνωσης ανοικτής θαλάσσης. Και ποια είναι αυτή 
η αλήθεια; Η μαγεία της παμμήτειρας θάλασσας 
και ένας αγώνας - ναυτοσύνης που προκαλούν, 
όσους πάρουν μέρος, να αναζητήσουν τα όρια 
των δυνατοτήτων τους. Στο υγρό στοιχείο αλλά 
και στην ξηρά. 

Το "53ο Ράλλυ Αιγαίου" αποτελεί κομμάτι της Ιστορίας. Οσοι συμμε-
τείχαν δε χρειάστηκε να 'κλέψουν' κανένα 'κοχύλι' από το Αρχιπέλαγος 
των ποιητών. Το Αιγαίο θα αντηχεί για πάντα μέσα τους. Το βίωσαν με 
όλες τους τις αισθήσεις. Από της έναρξη της πρώτης ιστιοδρομίας στον 
Σαρωνικό Κόλπο μέχρι την ολοκλήρωση της τελευταίας όπου είδαν τον 
ήλιο να χαϊδεύει στο ηλιοβασίλεμα τις κολόνες του ναού του Ποσειδώνα 
στο Σούνιο. 

«Πρόκειται για έναν αγώνα που, κάθε χρόνο, επιβεβαιώνει την 
ιστορία του. Όσοι παίρνουμε μέρος μας αρέσουν η ναυτοσύνη, η 
θάλασσα και τα νησιά μας. Ενισχύουμε τον τουρισμό της Ελλάδος, 
μαθαίνουμε την ιστορία και τον πολιτισμό των νησιών», δήλωσε 
στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο Ολυμπιονίκης 
Λεωνίδας Πελεκανάκης. 

Σε κάθε διοργάνωση του Ράλλυ Αιγαίου, λένε οι παλαιοί ιστιοπλόοι, το 
Αρχιπέλαγος θέλει τον πρώτο ρόλο για τον... εαυτό του. Με σύμμαχο 
τον Αίολο... ανοίγουν και δένουν τον ασκό προκαλώντας τους ιστιοπλό-

53o Ράλλυ Αιγαίου

Το "Ράλλυ Αιγαίου" επιβεβαιώνει τους μύθους του
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ους να αναδείξουν γνώσεις και χαρακτήρα. «Το Αιγαίο είναι από ύλη ή 
πνεύμα», έχει γράψει ο Ελύτης και οι αγωνιζόμενοι, σε αυτό, συμφω-
νούν μαζί του: «Η μοναδικότητα του θαλάσσιου στίβου του Αιγαίου 
και των εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθηκών, που επικρατούν, 
απαιτούν τεράστια εμπειρία για να αντεπεξέλθει κάποιος. Αποτελεί, 
πάντα, μία δοκιμασία που επιβραβεύει όσους τολμούν», μας είπε ο 
κυβερνήτης του "Optimum 3 – Thenamaris – Optimise S.A.", Περικλής 
Λιβάς, ο οποίος πήρε μέρος για 26η φορά στη διοργάνωση. 

Η εκκίνηση της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο, ο οποίος 
αποδείχθηκε... προφήτης διότι πρόβλεψε ότι οι Ελληνες ιστιοπλόοι θα 
διακριθούν στους Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο. «Αποτελεί τιμή να 
γίνεις μέρος της ιστορίας αυτής της διοργάνωσης. Η ιστιοπλοΐα έχει 
χαρίσει στην Ελλάδα πολλές διακρίσεις και πιστεύω ότι το ίδιο θα 
γίνει και στη Βραζιλία», είχε πει. 

Η νύχτα της πρώτης ιστιοδρομία βρήκε τους ιστιοπλόους να... παίζουν, 
όπως η γάτα με το ποντίκι, με τους ανέμους. Οι βορειοδυτικοί έγιναν νο-
τιοδυτικοί και το 'μήνυμα' του Αιγαίου ήταν ξεκάθαρο: τίποτα δε θα είναι 
εύκολο και σε αυτόν τον αγώνα. Μέχρι την πρώτη πόρτα, στο Ατσιγκα-
νόκαστρο της Σύρου, οι 'ναυμαχίες' ήταν πολλές και στον τερματισμό ο 
τελευταίος απείχε από τον πρώτο, περίπου, 40 λεπτά. 

Στο νησί της Αποκάλυψης, «τα πρώτα παιχνιδίσματα του νέου φωτός» 
βρήκαν τα προπορευόμενα σκάφη να αντικρίζουν το ιστορικό μονα-
στήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Η μυστικιστική ατμόσφαιρα της 
Πάτμου πρόσθεσε και αυτή το... πετραδάκι της στο "53ο Ράλλυ Αιγαίου". 
Η Σκάλα και οι φίλοι της ιστιοπλοΐας υποδέχτηκαν τους αγωνιζόμενους, 
οι οποίοι είχαν στη διάθεσή τους, σχεδόν, δύο ημέρες για να εξερευ-
νήσουν τα δαιδαλώδη στενά της κατάλευκης χώρας, να ανακαλύψουν 
εντυπωσιακά παραδοσιακά καρνάγια και να χαλαρώσουν σε ένα, ωραία 
διοργανωμένο, μπιτς πάρτι στο Άγριο Λιβάδι. 

Η, κατά τον Ελύτη, «αμεριμνησία των μελτεμιών» του Αιγαίου έδωσε 
ραντεβού με τους ιστιοπλόους στην παράκτια ιστιοδρομία της Πάτμου. 
Οι συνθήκες του αγώνα ήταν κατάλληλες μόνο για έμπειρους ιστιοπλό-
ους. Με ανέμους μέχρι και επτά μποφόρ και μεγάλα κύματα τα σκάφη 
ολοκλήρωσαν την 26 ν.μ. διαδρομή αναπτύσσοντας ιδιαίτερα υψηλές 
ταχύτητες. Τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αγωνιστι-
κή ιστιοπλοΐα και να θαυμάσουν τις όμορφες παραλίες του νησιού. 

Στη Μήλο με μποφόρ
Η 4η ιστιοδρομία αποτέλεσε για τους αγωνιζόμενους ένα είδος δοκιμα-
σίας και ανάδειξης των ικανοτήτων τους. Το Ικάριο Πέλαγος ζήτησε και 
αυτό έναν... ρόλο στη φετινή διοργάνωση και τον... κατέκτησε. Οι άνεμοι, 
τοπικά, ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ και τα κύματα ύψους, ακόμη, και 
τριών μέτρων έπαιζαν τα δικά τους παιχνίδια με τον στόλο της διοργά-
νωσης. «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν στο Ικάριο Πέλαγος. Επειδή, 
όμως, οι αγωνιζόμενοι γνωρίζουν ότι το Ράλλυ Αιγαίου απαιτεί 
ναυτοσύνη, όλοι όσοι τρέχαμε ήμασταν προετοιμασμένοι για να 
αντιμετωπίσουμε τέτοιες δύσκολες συνθήκες», μας είπε ο κυβερνή-
της του σκάφους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων "Soroccos". Με τον 6ο 
Ολυμπιονίκη του Λος Αντζελες συμφωνεί και ο Περικλής Λιβάς: «Ήταν 
οι κορυφαίες στιγμές στο εφετινό Ράλλυ. Αδρεναλίνη και αξέχαστες 
αγωνιστικές ιστιοπλοϊκές κινήσεις. Επικράτησαν καιρικές συνθήκες 
έως και οκτώ μποφόρ, οι οποίες, κυριολεκτικά, μοίρασαν στοιχεία 
ναυτοσύνης σε όλα τα συμμετέχοντα πληρώματα». 

Δίπλα από τη μάχη με τα κύματα, που έδιναν οι αγωνιζόμενοι, βρισκόταν 
σαν φύλακας - άγγελος η πυραυλάκατος "Πεζόπουλος", η οποία συνόδε-
ψε αυτή τη χρονιά τη διοργάνωση. Ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί της επι-
βεβαίωσαν την ιστορία που έχει η χώρα στο θαλάσσιο στοιχείο και έδειξαν 
ότι αποτελούν άξιους συνεχιστές των 'θρύλων' των προκατόχων τους. 
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Οι θαλασσοσπηλιές της Μήλου υποδέχτηκαν τα πρώτα σκάφη της 
ιστιοδρομίας τα μεσάνυχτα. Κάτοικοι του ηφαιστειακού νησιού της 
Αφροδίτης, παρά το προχωρημένο της ώρας, περίμεναν τους ιστιοπλό-
ους προκειμένου να τους 'φιλέψουν' με νησιώτικα προϊόντα, να τους 
προσφέρουν νερό και χυμούς ώστε να ξεκουραστούν από την πολύωρη 
μάχη με τα κύματα. Η επόμενη ημέρα ήταν ημέρα εξερευνήσεων. Το, σε 
σχήμα πετάλου, νησί διαθέτει πανέμορφες παραλίες, μουσεία, κατακόμ-
βες των πρώτων χριστιανικών χρόνων ενώ η μορφολογία του, γεμάτου 
με μεταλλεύματα, εδάφους, εντυπωσίασαν πληρώματα και συνοδούς. 

'Ναυμαχίες' μέχρι το τελευταίο μίλι
Στον αγωνιστικό τομέα, όπως και στα περισσότερα Ράλλυ Αιγαίου, τίποτα 
δεν είχε κριθεί. Οι περισσότερες από τις θέσεις του βάθρου θα έβρισαν 
'κατόχους' μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας ιστιοδρομίας. Φυσικά, 
πάλι ο Αίολος έκανε το δικό του παιχνίδι και άνοιγε τον ασκό... κατά το 
δοκούν. Τα, κατά τον Νομπελίστα ποιητή, «παιχνίδια με τα νερά στα σκιερά 
περάσματα» έγειραν τα πανιά του ονείρου και την ώρα που οι αχτίνες 
της δύσης χάιδευαν τον Ναό του Ποσειδώνα, το σκάφος "Optimum 3 – 
Thenamaris – Optimise S.A." πήρε την 'κανονιά'. Η Optimum ομάδα 
έδωσε για 22η, συνεχή, χρονιά το 'παρών' σε αγώνα Ράλλυ Αιγαίου και 
πρόσθεσε στη συλλογή της την 8η πρωτιά από τον θεσμό. Η νίκη κρίθηκε 
στην τελευταία ιστιοδρομία από τη Μήλο μέχρι το Σούνιο. Καταφέραμε να 
την κερδίσουμε και να αφήσουμε στη δεύτερη θέση την άξια ομάδα του 
"Chiara Iason - DNV GL" με κυβερνήτη τον Νικόλα Φωτίου. Στα ORC 
Club ξεχώρισε το "Soroccos" του Πολεμικού Ναυτικού.

Η τελευταία σκηνή του "53ου Ράλλυ Αιγαίου" εκτυλίχθηκε στους ωραίους 
κήπους της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου. Οι αγωνιζόμενοι μοιράστηκαν 

τις εμπειρίες τους και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το "54ο Ράλλυ 
Αιγαίου". «Θα μου έδινε μεγάλη χαρά, να δω του χρόνου περισσότε-
ρα σκάφη να αγωνίζονται διότι πρόκειται για έναν αγώνα μοναδικό 
που προάγει τις ομορφιές της χώρας μας», υπογράμμισε ο Λεωνίδας 
Πελεκανάκης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Περικλής Λιβάς: «Η διορ-
γάνωση αποτελεί την κορωνίδα των αγώνων ανοικτής θαλάσσης. 
Καλύπτει τις μεγαλύτερες αποστάσεις σε ναυτικά μίλια και απαιτεί 
σοβαρή και έγκαιρη προετοιμασία. Κανένας δε μπορεί να προβλέψει 
τον νικητή. Και αυτή τη χρονιά, παρά τις μειωμένες συμμετοχές, 
υπήρχε μεγάλη συναγωνιστικότητα μέχρι το τελευταίο μίλι».

Το "53ο Ράλλυ Αιγαίου" έριξε την αυλαία και την ικανοποίηση να κυρι-
αρχεί σε όσους έγιναν μέρος της ιστορίας του. Τόσο στη θάλασσα όσο 
και στη στεριά όλα δούλεψαν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή με στόχο 
την καλύτερη συνέχεια του θεσμού. «Από οργανωτικής πλευράς, 
όλα κύλησαν εξαιρετικά. Αντιμετωπίσαμε ανέμους 8 και τοπικά 9 
μποφόρ και όλα τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν ναυτοσύνη και μπορούν να τρέξουν σε μία τόσο δύσκολη 
θάλασσα όπως είναι το Αιγαίο μας», τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλη-
νίου Ομίλου Ανοικτής Θαλάσσης Γιάννης Μαραγκουδάκης. 
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Το 2016 το "Ράλλυ Αιγαίου", η διοργάνωση του Πανελληνίου Ομίλου 
Ανοικτής Θαλάσσης, συμπλήρωσε 53 χρόνια ζωής. Εφέτος η κορυ-
φαία ελληνική διοργάνωση ανοικτής θάλασσας διεξήχθη από 16 ως 
24 Ιουλίου και επισκέφθηκε την Πάτμο και τη Μήλο. Χαρακτηριστικό 
της εφετινής διοργάνωσης ήταν οι μακροσκελείς ιστιοδρομίες 
που διέσχιζαν απ’ άκρη σ’ άκρη το Αιγαίο χωρίς στάση. Ωστόσο οι 
πλεύσεις ήταν σχεδιασμένες ώστε να είναι γρήγορες, με δεδομένο 
πάντα το ισχυρό μελτέμι που αυτή την εποχή είναι στο φόρτε του. 

Η έναρξη του αγώνα έγινε το Σάββατο 16 Ιουλίου στις 11.00 π.μ. στον 
Φαληρικό Όρμο. Την εκκίνηση έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος από την πυραυλάκα-
το "Αντιπλοίαρχος Πεζόπουλος". Ο καιρός ήταν ευνοϊκός καθώς 
επικρατούσαν άνεμοι εντάσεως 12 ως 18 κόμβων από δυτική κυρίως 
διεύθυνση που αργότερα έγινε βορειοδυτική. 

Τα σκάφη πήραν κανονικά εκκίνηση και έφυγαν προς το πρώτο 
σημείο στροφής. Μετά και τη σημαδούρα Νο2, κοντά στο Μικρο-
λίμανο, χάραξαν ρότα προς τη Σύρο. Ο άνεμος είχε αυξομειώσεις 
στην ένταση αλλά και αλλαγές στη διεύθυνση κατά τη διάρκεια της 
πρώτης ιστιοδρομίας που ολοκληρώθηκε στη βαθμολογική πόρτα στο 

Ατσιγκανόκαστρο της Σύρου τις μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου 
προς Κυριακή.

Οι συνεχιζόμενες εναλλαγές του ανέμου έφεραν και εκπλήξεις στη 
δεύτερη ιστιοδρομία του "53ου Ράλλυ Αιγαίου". Σε μία εξαιρετικών 
απαιτήσεων διαδρομή, από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Πάτμο, από-
στασης 160 ν.μ., τα πληρώματα πέρασαν όλη τη νύχτα προσπαθώντας 
να ανιχνεύσουν τις ελάχιστες ριπές ανέμου προκειμένου τα σκάφη 
μετά το Ατσιγκανόκαστρο να συνεχίσουν την πορεία τους μέχρι τον τερ-
ματισμό στη Σκάλα Πάτμου. Παρά τις δυσκολίες, κανένα σκάφος δεν 
εγκατέλειψε τον αγώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το "Αλμύρα", 
το οποίο έφτασε στο 'νησί της Αποκάλυψης' ύστερα από 45 ώρες.

Τα αποτελέσματα της πρώτης και δεύτερης ιστιοδρομίας ήταν:

1η ισ τ ιοδ ρο μ ία (Φά λ η ρο –  Ατσιγ κα νόκασ τ ρο Σύ ρου)

Κατηγορία ORCi

1. CHIARA IASON DNV GL με κυβερνήτη τον Ν.Φωτίου

2. WATER GIPSY με κυβερνήτη τον Ι. Μαραγκουδάκη

3. OPTIMUM 3 – THENAMARIS – OPTIMISE SA με κυβερνήτες  
 τους Π.Λιβά & Ν.Λάζο

Κατηγορία ORC Club

1. SOROCOS με κυβερνήτες τον Ολυμπιονίκη Λ.Πελεκανάκη και  
 τον Δ.Σουβαλτζή

2. AFRODITI – SOLARIS με κυβερνήτη τον Β. Μηλιώτη

3. ALTER EGO ABS με κυβερνήτη τον Στ.Μπόνα

2η ισ τ ιοδ ρο μ ία (Φά λ η ρο –  Σκά λα Πά τ μ ου)

Κατηγορία ORCi

1. CHIARA IASON DNV GL με κυβερνήτη τον Ν.Φωτίου

2. WATER GIPSY με κυβερνήτη τον Ι. Μαραγκουδάκη

3. OPTIMUM 3 – THENAMARIS – OPTIMISE SA με κυβερνήτες  
 τους Π.Λιβά & Ν.Λάζο

Κατηγορία ORC Club

1. AFRODITI – SOLARIS με κυβερνήτη τον Β. Μηλιώτη

2. VENCEREMOS με κυβερνήτη τον Erez Vardi

3. SOROCOS με κυβερνήτες τον Ολυμπιονίκη Λ.Πελεκανάκη και  
 τον Δ.Σουβαλτζή

Το μελτέμι εμφανίστηκε στα καλύτερά του στην παράκτια ιστιοδρομία 
μήκους 26 ν.μ., που πραγματοποιήθηκε στην Πάτμο στις 19 Ιουλίου. 
Οι συνθήκες του αγώνα αποδείχθηκαν κατάλληλες για έμπειρους 
ιστιοπλόους. Οι άνεμοι ήταν βόρειοι, εντάσεως επτά μποφόρ, ενώ τα 
κύματα, σε κάποια σημεία, ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα. Η εκκίνηση 
πραγματοποιήθηκε στη γραφική Σκάλα της Πάτμου και τα σκάφη έκα-
ναν τον περίπλου του νησιού, αφήνοντας τη βραχονησίδα Άνυδρο αρι-
στερά. Οι ιστιοπλόοι βίωσαν στιγμές μεγάλης έντασης ταξιδεύοντας 
με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες με τα μπαλόνια. Η ικανοποίηση ωστόσο 
ήταν μεγάλη αφού η αδρεναλίνη ξεχείλισε και η αναμονή για αντίστοι-
χες καιρικές συνθήκες στο επόμενο σκέλος ήταν ακόμα εντονότερη.

 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας

Το αγωνιστικό μέρος
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Τα απ οτε λέσμ α τα τ ης  τ ρ ί τ ης  ισ τ ιοδ ρο μ ίας ή τα ν:

Κατηγορία ORCi

1. OPTIMUM 3 – THENAMARIS – OPTIMISE SA με κυβερνήτες  
 τους Π.Λιβά & Ν.Λάζο

2. CHIARA IASON DNV GL με κυβερνήτη τον Ν.Φωτίου

3. iSAIL με κυβερνήτη τον Χρ. Καρύδη

Κατηγορία ORC Club

1. SOROCOS με κυβερνήτες τον Ολυμπιονίκη Λ.Πελεκανάκη και  
 τον Δ.Σουβαλτζή

2. ALTER EGO ABS με κυβερνήτη τον Στ.Μπόνα

3. AFRODITI – SOLARIS με κυβερνήτη τον Β. Μηλιώτη

Υψηλή ναυτική τέχνη και εμπειρία απαιτούσαν τα 119 ν.μ. που διένυ-
σαν οι ιστιοπλόοι του "53ου Ράλλυ Αιγαίου" την επόμενη ημέρα για 
να φτάσουν μέχρι τη Μήλο. Τα σκάφη πήραν εκκίνηση από την Πάτμο, 
άφησαν δεξιά τη Δονούσα, τα Κουφονήσια (όπου υπήρχε η πρώτη 
βαθμολογική πόρτα) και τη Νάξο και αφού πέρασαν αριστερά από 
Κίμωλο, τερμάτισαν στον Αδάμαντα.

Οι άνεμοι στο Ικάριο, έφταναν ή και ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ, τα 
σκάφη ανέπτυξαν υψηλές ταχύτητες και οι αγωνιζόμενοι επιστράτευ-
σαν όλη τους τη ναυτοσύνη. Στα περισσότερα σημεία της διαδρομής, 
τα σκάφη χόρευαν σαν καρυδότσουφλα πάνω σε κύματα μεγαλύ-
τερα των τριών μέτρων. Μετά τα Κουφονήσια η ένταση του ανέμου 
αυξήθηκε, ορισμένα σκάφη σημείωσαν ταχύτητες ανέμου άνω των 40 

ναυτικών κόμβων ενώ η πυραυλάκατος κατέγραψε επίσημα ανέμους 
65 κόμβων. 

Το όλο σκηνικό των υψηλών εντάσεων ανέμου σε συνδυασμό με τη 
νύκτα, απαιτούσε εκτός της ναυτικής τέχνης, ψυχραιμία και εγρήγορ-
ση, αλλά όλα τα σκάφη τερμάτισαν χωρίς ιδιαίτερες ζημιές.

Τα αποτελέσματα της τέταρτης και πέμπτης ιστιοδρομίας ήταν:

4 η ισ τ ιοδ ρο μ ία (Πά τ μ ος -  Κουφ ον ησι)

Κατηγορία ORCi

1. OPTIMUM 3 – THENAMARIS – OPTIMISE SA με κυβερνήτες  
 τους Π.Λιβά & Ν.Λάζο

2. WATER GIPSY με κυβερνήτη τον Ι. Μαραγκουδάκη

3. CHIARA IASON DNV GL με κυβερνήτη τον Ν.Φωτίου

Κατηγορία ORC Club

1. SOROCOS με κυβερνήτες τον Ολυμπιονίκη Λ.Πελεκανάκη και  
 τον Δ.Σουβαλτζή

2. ALTER EGO ABS με κυβερνήτη τον Στ.Μπόνα

3. KORMORANOS II με κυβερνήτη τον Κ. Μανιουδάκη

5η ισ τ ιοδ ρο μ ία (Πά τ μ ος -  Μ η λος)

Κατηγορία ORCi

1. OPTIMUM 3 – THENAMARIS – OPTIMISE SA με κυβερνήτες  
 τους Π.Λιβά & Ν.Λάζο

2. CHIARA IASON DNV GL με κυβερνήτη τον Ν.Φωτίου

3. BANA BIOLETTA 4 με κυβερνήτη τον Γ.Συκάρη

Κατηγορία ORC Club

1. SOROCOS με κυβερνήτες τον Ολυμπιονίκη Λ.Πελεκανάκη και  
 τον Δ.Σουβαλτζή

2. ALTER EGO ABS με κυβερνήτη τον Στ.Μπόνα

3. KORMORANOS II με κυβερνήτη τον Κ. Μανιουδάκη

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με την 6η ιστιοδρομία Μήλου – Σούνιο.

Τα σκάφη πήραν εκκίνηση το πρωί του Σαββάτου 23 Ιουλίου από τη 
Μήλο με προορισμό τον Ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο. Ο στόλος 
έφυγε περνώντας κοντά από τα βράχια της Μήλου ώστε οι ιστιοπλόοι 
να εκμεταλλευτούν τον στεριανό αέρα. Οι άνεμοι ήταν αρχικά βόρειοι, 
ασθενείς, ως 10 κόμβους, ενώ σε κάποια σημεία αργότερα η ένταση 
αυξήθηκε, απαιτώντας όμως πολύ προσεκτικούς χειρισμούς και τακτι-
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κή, αφού η πλεύση ήταν κλειστή. 

Το πρώτο σκάφος τερμάτισε αργά το απόγευμα του Σαββάτου και ακο-
λούθησαν τα άλλα σκάφη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Τα απ οτε λέσμ α τα τ ης  έκ τ ης ισ τ ιοδ ρο μ ίας ή τα ν:

Κατηγορία ORCi

1. OPTIMUM 3 – THENAMARIS – OPTIMISE SA με κυβερνήτες  
 τους Π.Λιβά & Ν.Λάζο

2. CHIARA IASON DNV GL με κυβερνήτη τον Ν.Φωτίου

3. MELTEMI με κυβερνήτη τον Γ. Μπαλάφα

Κατηγορία ORC Club

1. ALTER EGO ABS με κυβερνήτη τον Στ.Μπόνα

2. SOROCOS με κυβερνήτες τον Ολυμπιονίκη Λ.Πελεκανάκη και  
 τον Δ.Σουβαλτζή

3. AFRODITI – SOLARIS με κυβερνήτη τον Β. Μηλιώτη

Η ναυτοσύνη επιβραβεύτηκε και στο "53ο Ράλλυ Αιγαίου". Στον 
"Μαραθώνιο του Αιγαίου", οι ιστιοπλόοι δοκίμασαν τις δυνάμεις, 
τις γνώσεις και τα όρια τους σε όλες τις καιρικές συνθήκες και 
τις ιδιαιτερότητες του Αρχιπελάγους και ολοκλήρωσαν έναν 
απαιτητικό αγώνα που διήρκεσε οκτώ ημέρες με το αίσθημα της 
ικανοποίησης να πλημμυρίζει τους ιστιοπλόους που για μια ακό-
μα χρονιά κατάφεραν να γράψουν επιτυχημένα στο «βιογραφικό» 
τους ένα ακόμα σκληρό Ράλλυ Αιγαίου.

Οι τελικοί νικητές του 53ο Ράλλυ Αιγαίου ήταν:

Κατηγορία ORCi

1. OPTIMUM 3 – THENAMARIS – OPTIMISE SA με κυβερνήτες  
 τους Π.Λιβά & Ν.Λάζο

2. CHIARA IASON DNV GL με κυβερνήτη τον Ν.Φωτίου

3. WATER GIPSY με κυβερνήτη τον Ι. Μαραγκουδάκη

Κατηγορία ORC Club

1. SOROCOS με κυβερνήτες τον Ολυμπιονίκη Λ.Πελεκανάκη και  
 τον Δ.Σουβαλτζή

2. ALTER EGO ABS με κυβερνήτη τον Στ.Μπόνα

3. AFRODITI – SOLARIS με κυβερνήτη τον Β. Μηλιώτη
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Ένα ακόμη υπέροχο καλοκαιρινό ραντεβού ολοκληρώθηκε στα 
καταγάλανα νερά του Αιγαίου με τα πληρώματα του 53ου Ράλλυ 
να απολαμβάνουν κάθε στιγμή του, εντός και εκτός νερού. Αυτές 
τις στιγμές είχαμε την ευκαιρία να σας τις μεταφέρουμε για έντεκα 
συνολικά ημέρες στον τηλεοπτικό αέρα των καναλιών Novasports, 
καθώς και άλλων τηλεοπτικών μέσων, όπως το Action 24 με 
καθημερινή εκπομπή, αλλά και ιδιωτικών καναλιών (ΣΚΑΙ-MEGA) 
που πρόβαλαν στιγμιότυπα και για μία ακόμα χρονιά "αγκάλιασαν" τη 
διοργάνωση. Επίσης για πρώτη φορά το Ράλλυ Αιγαίου βγήκε εκτός 
ελληνικών τηλεοπτικών 'τειχών' καθώς υπήρξε καθημερινή εκπομπή 
στο αμερικανικό καλωδιακό κανάλι SPORT-PLUS το οποίο παρακο-
λουθούν εκατοντάδες χιλιάδες ομογενείς στις ΗΠΑ και τον Καναδά. 

Και αυτό το ταξίδι ήταν μαγικό. Το έκαναν σίγουρα μαγικό οι δύο 
φετινοί σταθμοί του Ράλλυ. Οι ομορφιές της Πάτμου και της Μήλου 
"έδεσαν" τηλεοπτικά με τις προσπάθειες των ιστιοπλόων στο νερό. 
Οι τελευταίοι ήταν και πάλι οι πρωταγωνιστές. Χωρίς αυτούς άλλω-
στε, όπως επισημαίνουμε κάθε χρόνο, η τηλεοπτική παραγωγή που 
έχει στήσει τα τελευταία χρόνια ο ΠΟΙΑΘ με τα κανάλια 
Novasports θα ήταν φτωχή. Οι ιστιοπλόοι είναι αυτοί που 
οδηγούν το Ράλλυ σε επιτυχία, είναι αυτοί που με την 
ενεργητικότητά τους κάνουν ξεχωριστή εδώ και χρόνια τη 
διοργάνωση. ΠΟΙΑΘ και Nova λοιπόν "πάντρεψαν" επιτυ-
χημένα για ένα δεκαήμερο τις γνώσεις τους στη θάλασσα 
και στη στεριά και έδωσαν καθημερινά στους φίλους - και 
όχι μόνο - της ιστιοπλοΐας, τηλεοπτική ιστιοπλοϊκή "τροφή" 
στο ...πιάτο. Άλλωστε αυτός είναι κάθε χρόνο και ο στόχος 
της τηλεοπτικής παραγωγής του Ράλλυ. Το "θέλω" όλων 
όσοι ασχολούνται με την τηλεόραση, είναι τα 15 καθημε-
ρινά λεπτά προβολής του event να τα βλέπει και ο μυ-
ημένος στο άθλημα αλλά και αυτός που δεν έχει ιδέα 
από ιστιοπλοΐα. Αν μάλιστα κάθε καλοκαίρι ο τηλεοπτικός 
"στόλος" μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο, τότε το 
άθλημα θα έχει κερδίσει περισσότερους φίλους. Για αυτό 
κάθε χρόνο, κυρίως την τελευταία τετραετία, βλέπετε 
ότι οι εκπομπές εμπλουτίζονται ολοένα και περισσό-
τερο με διαφορετικά θέματα που μπορεί να τα παρακο-

λουθήσει και 
ο πλέον αδαής 
στο άθλημα. 

Για να βγει βέ-
βαια στον αέρα 
το καθημερινό 
15λεπτο του 
Ράλλυ Αιγαί-
ου χρειάζεται 
χρόνος, χρήμα, 
στήριξη αλλά 
πάνω από 
όλα ...μεράκι. 
Σε όλα αυτά 
έβαλαν ...πλάτη 
και φέτος οι 
διοικούντες τον 
ΠΟΙΑΘ και τη 
Nova που πλέον 

έχουν την εμπειρία να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο γρήγορα και αποτε-
λεσματικά. Είναι πολύ πιο εύκολο για μια τηλεοπτική παραγωγή να 
έχει λυμένα τα περισσότερα της προβλήματα πριν την έναρξη και όταν 
μέσα στο event χρειάζεται λύσεις να τις έχει στο πρώτο ...μίλι. Ο μη-
χανισμός που έχουν στήσει σε Αθήνα και νησιά-σταθμούς του Ράλλυ, 
ΠΟΙΑΘ και Nova, λειτούργησε για μια ακόμη διοργάνωση. Αποφύγαμε 
τα τηλεοπτικά ...μποφόρ και απολαύσαμε τα πλάνα από το τηλεοπτικό 
επιτελείο του Βασίλη Πάζα. Οι εικονολήπτες μας Δημήτρης Τοκού-
ρογλου και Νίκος Γλαβάς "μούσκεψαν" στο Αιγαίο και σε συνδυασμό 
με την εικόνα που ερχόταν καθημερινά από τις μικροκάμερες που ήταν 
εγκατεστημένες στα σκάφη, έκαναν τη δουλειά μας στη στεριά (μοντάζ 
Σωτήρης Κορδιαλής, επιμέλεια εκπομπής Άκης Κουζούλης) πολύ 
πιο εύκολη. 

Με την ευχή ο τηλεοπτικός "στόλος" το 2017 να είναι ακόμη μεγαλύ-
τερος, θα ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για το επόμενο 
καλοκαίρι, μετρώντας αντίστροφα για την 54η έκδοση του υδάτινου 
μαραθωνίου.

Κείμενο: Παντελής Λώλης

Η τηλεοπτική ανάδειξη του Ράλλυ Αιγαίου
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Όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία 11 χρόνια, έτσι και φέτος η επικοι-
νωνία του αγώνα στα ΜΜΕ καθώς και η προβολή τόσο των αγωνι-
ζομένων όσο και των χορηγών, έγινε εφικτή διότι υποστηρίχτηκε 
από μία έμπειρη και πολυπληθή ομάδα συνεργατών του ΠΟΙΑΘ.

Ο στόχος ήταν η προβολή να επικεντρωθεί στην τηλεόραση αλλά και 
στα Social media, αφού το Ράλλυ Αιγαίου έχει παρουσία και στις τρείς 
πιο δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Facebook, το twitter και το 
Instagram. Έτσι με τη βοήθεια της Samsung και τα τελευταία τεχνολο-
γικά μέσα που προσέφερε, τα post που ξεκίνησαν από την ημέρα του 
Skippers meeting σταμάτησαν μετά και την απονομή επάθλων. Τα ”νού-
μερα” στις τρείς αυτές σελίδες με τη σημαντική υποστήριξη των τριών 
διακεκριμένων φωτογράφων που ακολούθησαν φέτος τον αγώνα, 
είναι πολύ υψηλά, και κάνουν όλη την ομάδα και τον Όμιλο περήφανους. 

Από πλευράς δελτίων τύπου η επικεφαλής του Γραφείου Τύπου, Σπυ-
ριδούλα - Ίριδα Σπανέα, κατάφερε με την πένα της να συμπληρώσει 
δεκαπέντε (15) δελτία τύπου με κάθε ενδιαφέρουσα πληροφορία για 
τον αγώνα, τα οποία μέσα από τη γραμματειακή υποστήριξη έφταναν 
σε πάνω από τριακόσιους παραλήπτες. Για το 53ο Ράλλυ Αιγαίου, 
φέτος είδαμε αναφορές σε κάθε έντυπο και σε κάθε site. Ήταν ένα 
όμορφο ξάφνιασμα για όλους και σ αυτό βοήθησε η εμπειρία της επι-
κεφαλής του Γραφείου Τύπου αλλά και η δυναμική του ονόματος του 
αγώνα στα ΜΜΕ, που μέσα από την απίστευτη φετινή του επικοινωνία 
απέδειξε πώς είναι ένα πολύ πολύ δυνατό “Brand name“ πού δύσκολα 
θα βρει τον ανταγωνιστή του.

Χορηγός διαδικτυακής επικοινωνίας ήταν το μεγαλύτερο αθλητικό site 
της χώρας μας, το gazzetta.gr, που φιλοξένησε όλα τα δελτία τύπου 
αλλά και αρκετές επιπλέον πληροφορίες, ενώ σημαντική προβολή 
έδωσε στη διοργάνωση η έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της εφημε-
ρίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, που και αυτή φιλοξένησε όλες τις πληροφορίες 
του αγώνα καθώς και επιπλέον άρθρα, ενώ όλα τα αθλητικά site φιλο-
ξένησαν ειδήσεις, φωτογραφικό υλικό και νέα του αγώνα. 

Από πλευράς ραδιοφωνικής προβολής, όπως κάθε χρόνο τα ραδι-
όφωνα, όπως του ΣΚΑΙ 100,4, η ERA Sport, Τα Παραπολιτικά, ο 
ΣΠΟΡ FM, κ.α αφιέρωσαν αρκετές ζωντανές συνδέσεις με το επιτε-
λείο του αγώνα, αλλά και απ’ ευθείας με κυβερνήτες που μέσα από τα 
αποτελέσματα βλέπουν ότι διακρίνονται. Το ραδιόφωνο που είναι ένα 
πολύ ζωντανό μέσον είναι πάντα στο πλευρό του αγώνα και πολλές 
φορές οι παρουσιαστές προσπαθούν να μεταδώσουν στους ακροατές 
τους εκτός από την αγωνιστική μάχη και τουριστικές εικόνες, όπως 
έγινε σε δύο ζωντανές συνδέεις με το Ραδιόφωνο του Action 104,6.

Άφησα τελευταία την τηλεοπτική προβολή του 53ου Ράλλυ Αι-
γαίου, διότι φέτος ξεπέρασε τα στενά όρια της χώρας μας και την 
προσπάθεια των αθλητών που πήραν μέρος στο 53ο Ράλλυ Αι-
γαίου που την είδαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της Αμερικής 

και του Καναδά μέσα από τη συχνότητα του καλωδιακού καναλιού 
Sport-Plus, το οποίο αναπαρήγαγε τις εκπομπές της Nova που 
ήταν ο τηλεοπτικός μεταδότης. Μία ομάδα τεσσάρων ανθρώπων 
κάλυπτε όλη τη διοργάνωση και έδινε εικόνες τόσο στη Nova για την 
παραγωγή της εκπομπής της όσο και σε άλλα ελευθέρα κανάλια που 
παρουσίασαν μία πλειάδα ολιγόλεπτων αφιερωμάτων στον αγώνα. 
Φυσικά το ACTION-24 το ελεύθερο στο κοινό, ιδιωτικό κανάλι που 
από πέρυσι είναι στην ομάδα προβολής του Ράλλυ Αιγαίου, φιλοξένη-
σε όλες τις εκπομπές της Nova, και μάλιστα δύο φορές με τον συνολικό 
χρόνο προβολής, να ξεπερνά τα 300 λεπτά. Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια 
όπως το Mega, το ΣΚΑΙ που παρευρέθηκε και στην εκκίνηση με 
κάμερά και δημοσιογράφο, έπαιρναν καθημερινά αποσπάσματα από τις 
ιστιοδρομίες από τεχνικό συνεργάτη της ομάδας που ακολουθούσε το 
Ράλλυ και επεξεργαζόταν τα πλάνα κυρίως από τις 5 ειδικές μικροκά-
μερες Sony που υπάρχουν πάνω σε σκάφη του αγώνα. 

Τα Δελτία τύπου βρίσκονται στο site της διοργάνωσης  
www.aegeanrally.gr/media

Ομάδα Επικοινωνίας

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος (Επικεφαλής Συντονιστής της ομάδας 
επικοινωνίας του 53ου Ράλλυ Αιγαίου & Υπεύθυνος Social – Media), 
Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα (Δημοσιογράφος – Υπεύθυνη Γραφείου 
Τύπου), Nova Team (Παντελής Λώλης, Βασίλη Πάζας, Δημήτρης Τοκού-
ρογλου και Νίκος Γλαβάς) καθώς και το επιτελείο της Nova στην Αθήνα, 
όπως το περιγράφει ο Π. Λώλης στο άρθρο του, Νίκος Αλευρομύτης 
(Φωτογράφος), Βαγγέλης Ρασσιάς (Φωτογράφος), Βαγγέλης Φραγκού-
λης (Φωτογράφος), Δέσποινα Ρενιέρη (Διαδικτυακή υποστήριξη).

Κείμενο: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος

Η προσπάθεια συνεχίζεται με πάθος στην 
επικοινωνία του 53ου Ράλλυ Αιγαίου!

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
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κωπηλασία

Μπορεί η ελληνική κωπηλασία να 
μην συνέχισε την παράδοση που 
την ήθελε να κατακτά τουλάχιστον 
ένα μετάλλιο σε όλους τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες από το 2004 και 
μετά απέδειξε όμως με τις εμφανί-
σεις των τριών πληρωμάτων που 
την εκπροσώπησαν στο Ρίο ότι 
εκτός από παρελθόν έχει δυναμικό 
παρόν αλλά κυρίως λαμπρό μέλλον. 

Τα γαλανόλευκα κουπιά στην ολυμπιακή 
ρεγκάτα του Ρίο ισοφάρισαν το ρεκόρ της 
συμμετοχής σε δυο τελικούς που είχαν τόσο 
στο Πεκίνο όσο και στο Λονδίνο και μάλιστα 

με δυο πολύ νέα πληρώματα τόσο σε ηλικία 
όσο και σε αγωνιστικό χρόνο.

Η τέταρτη θέση του διπλού σκιφ των 
γυναικών με τις Σοφία Ασουμανάκη και 
Κατερίνα Νικολαΐδου αποτελεί μια σπουδαία 
παρακαταθήκη για το μέλλον όπως και για την 
τετράκωπο άνευ ελ βαρών που πέρασε από 
σαράντα κύματα για να βρεθεί τελικά στο Ρίο 
όπου κόντρα σε όλα τα προγνωστικά έφτασε 
στον τελικό και κατέλαβε τελικά την 6η θέση.

Η απειρία κόστισε το μετάλλιο
Τα δύο κορίτσια που, να σημειωθεί είχαν τον 
μικρότερο μέσο όρο ηλικίας από όλες τις 
αντιπάλους τους στον μεγάλο τελικό που αγω-
νίστηκαν, υστερούσαν μόνο σε εμπειρία σε 

τέτοιους αγώνες για να φτάσουν στο μετάλλιο. 

Μια κακή εκκίνηση στον μεγάλο τελικό που τις 
άφησε πίσω για τα πρώτα 500 μέτρα τους κό-
στισε μια θέση στο βάθρο αφού στη συνέχεια 
ήταν ασταμάτητες και κατάφεραν τελικά να 
τερματίσουν στην 4η θέση λίγα δευτερόλεπτα 
πίσω από το χάλκινο μετάλλιο. 

Εντυπωσιακή κούρσα με την ελληνική βάρκα 
να πηγαίνει για το θαύμα που θα πετύχαινε 
...χαρίζοντας στην Ελλάδα το τέταρτο ολυμπι-
ακό μετάλλιο, αν είχε λίγα μέτρα ακόμη μέχρι 
τον τερματισμό.

Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια της Σοφίας 
Ασουμανάκη:

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας πολύ 
σκληρός αγώνας. Ολες οι κούρσες ήταν 

Ηχηρή παρουσία και στο Ρίο
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δύσκολες στο Ρίο. Προσπαθήσαμε για το 
καλύτερο. Όλοι πίστευαν πως θα δυ-
σκολευτούμε με τον καιρό. Κι έτσι έγινε. 
Προσπαθήσαμε να κάνουμε την ανατροπή, 
μετά το κακό ξεκίνημα.

Είχε, όμως κύμα και χτυπούσαν τα κουπιά 
μας. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε το 
χαμένο έδαφος, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. 
Οι αντίπαλοί μας ήταν πίσω, σε καλύτερη 
θέση από εμάς, έβλεπαν και είχαν τον 
έλεγχο της κούρσας.

Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι χαρούμε-
νη με την 4η θέση. Μαζί με την Κατερίνα 
(σ.σ. Νικολαϊδου) δουλέψαμε πολύ σκλη-
ρά. Αφήσαμε πολλά, αφοσιωθήκαμε στο 
κουπί, τον χειμώνα στο κωπηλατοδρόμιο 
του Σχοινιά και το καλοκαίρι στη λίμνη της 
Καστοριάς.

Είναι αρκετά επίπονο, φτάσαμε πολλές φο-
ρές να κλαίμε. Τα εμπόδια, όμως είναι για να 
τα ξεπερνάμε. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει 
πιο δυνατό. Υπάρχει και επόμενη φορά... 
που μπορούμε να κυνηγήσουμε αυτό που 
δεν πετύχαμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο».

Ευχάριστη έκπληξη το τετραπλό 
ελαφρύ 
Ωστόσο η μεγάλη έκπληξη ήταν η παρουσία 
της τετρακώπου άνευ πηδαλιούχου ελ 
βαρών που πήγε κυριολεκτικά την τελευταία 
στιγμή στο Ρίο αφού τιμωρήθηκε το πλήρωμα 
της Ρωσίας λόγω ντόπινγκ και η ελληνική 
βάρκα ήταν η πρώτη αναπληρωματική. 

Τα τέσσερα παιδιά οι Σπύρος Γιάνναρος, 
Στέφανος Ντούσκος, Γιάννης Πέτρου 
και Παναγιώτης Μαγδανής που εκτός από 
τον τελευταίο μετείχαν για πρώτη φορά σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες, 
όπως άλλωστε και τα 
κορίτσια του διπλού 
με ελάχιστη προετοι-
μασία κατάφεραν αν 
μπουν στον μεγάλο 
τελικό ξαφνιάζοντας 
ακόμη και τους ξένους 
αναλυτές που παρα-
κολουθούν πολλά 
χρόνια κωπηλασία σε 
ολυμπιακό επίπεδο. Οι 
τέσσερις κωπηλάτες 
πήραν την 6η θέση 

στον μεγάλο τελικό αλλά έβαλαν παρακατα-
θήκη για σπουδαία πράγματα στο μέλλον. 

Μπορούσε καλύτερα ...έκλεισε 
με χαμόγελα 
Η αυλαία για τα ελληνικά χρώματα στο Ρίο 
έπεσε με τη συμμετοχή της τετρακώπου 
άνευ πηδαλιούχου των ανδρών στον μικρό 
τελικό του αγωνίσματος. Η αλήθεια είναι ότι η 
συγκεκριμένη βάρκα μετά την 4η θέση στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου πήγαινε 
με υψηλές αξιώσεις στο Ρίο Ωστόσο ένα κακό 
ξεκίνημα στον ημιτελικό ανάλογο με εκείνο 
των κοριτσιών στον τελικό τους κόστισε μια 
θέση στην πρώτη τριάδα που χάρισε και το 
εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Αυτά όμως 
μπορεί να συμβούν σε υψηλό επίπεδο κι 
έτσι οι Γιάννης Χρήστου , Γιάννης Τσίλης, 
Γιώργος Τζιάλλας και Διονύσης Αγγελό-
πουλος με ένα εντυπωσιακό φινάλε πήραν 
τη 2η θέση στον μικρό τελικό και την 8η στη 
γενική κατάταξη κλείνοντας έτσι με χαμόγελα 
την παρουσία της ελληνικής κωπηλασίας στη 
λίμνη Ροντρίγκο Ντι Φρέιτας.

Η ελληνική βάρκα κάτω από συνεχή βροχή 
ξεκίνησε από την 4η θέση στον μικρό τελικό 
ενώ υποχώρησε ακόμη περισσότερο στα 
1500 που πέρασε 5η. Αιφνιδιάζοντας ωστό-
σο τους πάντες ανέβασε ταχύτητα και κατάφε-
ρε να πάρει τη 2η θέση με 6:00.56 πίσω από 
το πλήρωμα των Ηνωμένων Πολιτειών που 
τερμάτισε πρώτο με 5:59.20 ενώ 3η έμεινε 
η Λευκορωσία με μόλις ένα εκατοστό του 
δευτερολέπτου 6:00.57.
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κωπηλασία

Λίγες μέρες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η 
ελληνική κωπηλασία βρέθηκε μπροστά σε ακόμη 
μια πρόκληση που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα του Ρότερνταμ. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα 
που ήταν ουσιαστικά τρία μαζί αφού περιελάμβανε 
τις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών μη ολυμπιακών 
αγωνισμάτων, Ανδρών-Γυναικών κάτω των 23 
ετών και Εφήβων-Νεανίδων. 

Η ελληνική κωπηλασία εκπροσωπήθηκε και στα τρία με 14 
πληρώματα, έχοντας μια πολύ μεγάλη αποστολή 32 αθλητών κι 
αθλητριών όπου κατάφερε να κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο, 
το πρώτο για την Ελλάδα σε παγκόσμιο Εφήβων-Νεανίδων, δυο 
ασημένια και ένα χάλκινο. Μάλιστα το χρυσό συνοδεύτηκε και με 
παγκόσμιο ρεκόρ που έσπασε μετά από δέκα χρόνια. 

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Γιάννη Καλανδαρίδης-
Νίνος Νικολαϊδης. Οι δύο έφηβοι της δικώπου άνευ πηδαλιούχου που 
έκαναν εξαιρετικές κούρσες στα προκριματικά και τα ημιτελικά τερμάτι-
σαν πεντακάθαρα και με διαφορά στην 1η θέση του τελικού σημειώνο-
ντας μάλιστα νέο παγκόσμιο ρεκόρ καταρρίπτοντας το προηγούμενο 
6:34.23 που άντεχει για 10 ολόκληρα χρόνια από το 2006 όταν το 
είχε πετύχει στο Άμστερντάμ η βάρκα της Ρουμανίας.

Το ελληνικό πλήρωμα ξεκίνησε από τη 2η θέση όπου παρέμεινε μέχρι 
τα μισά της κούρσας κι απο εκεί και πέρα ανέβασαν ρυθμό και κέρδι-

σαν το χρυσό με χρόνο 6:32.51. Στη δεύτερη θέση το γερμανικό πλή-
ρωμα με 6:35.00 και στην 3η αυτό της Νοτίου Αφρικής με 6:44.82.

Σπουδαία επιτυχία και για το διπλό σκιφ των νεανίδων που κατέκτησε 
το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ. Η 
ελληνική βάρκα με τις Αναστασία Βόντζου και Αννέτα Κυρίδου πέρασε 
2η στα 1000μ. στη συνέχεια έπεσε στην 4η θέση αλλά στα τελευταία 
500μ. κάνοντας εντυπωσιακό φινάλε κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο με 
χρόνο 7:10.55 αφήνοντας για ελάχιστα εκατοστά τρίτη την Ιταλία που 
τερμάτισε σε 7:10.78. Το χρυσό κατέκτησε η βάρκα των ΗΠΑ με 7:08.12.

Ασημένιο μετάλλιο και για τους δυο άνδρες κάτω των 23 ετών 
Γιάννη Πέτρου και Στέφανο Ντούσκο στη δίκωπο άνευ ελ βαρών. 
Οι δυο κωπηλάτες που πριν λίγες μέρες είχαν αγωνιστεί στον τελικό 
των Ολυμπιακών Αγώνων με την ελαφριά τετράκωπο τερμάτισαν σε 
χρόνο 6:29.25 πίσω από την Ελβετία που πήρε το χρυσό με 6:26.47 
και μπροστά από την Τουρκία που κατέκτησε το χάλκινο με 6:30.92.

Το ένα και μοναδικό χάλκινο μετάλλιο ήρθε από το τετραπλό σκιφ 
ελ βαρών ανδρών και τους Λευτέρη και Γιώργο Κόνσολα, Πανα-
γιώτη Μαγδανή και Σπύρο Γιάνναρο. Η ελληνική βάρκα ξεκίνησε 
στον μεγάλο τελικό από την 3η θέση στα 500μ., στα 1000 και τα 
1500μ. πέρασε δεύτερη για να τερματίσει τελικά στην 3η θέση με 
χρόνο 6:26.58 πίσω από τη Γερμανία που πήρε το χρυσό με 6:23.09 
και τη Γαλλία που ήταν δεύτερη με 6:24.72.

Η Γεωργία Δημάκου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο του τελικού 
του σκιφ ελ βαρών γυναικών. Η Ελληνίδα σκιφίστρια ξεκίνησε άσχη-
μα από την 6η θέση, στη συνέχεια όμως ανέβασε την απόδοσή της, 
πέρασε 4η στα 1000μ.και 3η τα 1500μ. αλλά στα τελευταία μέτρα 
δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε τροχιά μεταλλίων και τερμάτισε στην 
5η θέση με χρόνο 8:41.12.

Στον μικρό τελικό του σκιφ Γυναικών κάτω των 23 η 4η Ολυμπιο-
νίκης του Ρίο (στο διπλό) Σοφία Ασουμανάκη ήταν 1η και κατέλαβε 
την 7η θέση στη γενική ενώ το διπλό σκιφ ελ βαρών γυναικών 
κάτω των 23 με τις Εμμανουηλίδου-Κουκλοτίδου ήταν 2ες στον 
μικρό τελικό και 8ες στη γενική, όπως και η δίκωπος άνευ με τους 
Κωνσταντά-Καραμήτρο. Τέλος στον Γ΄ τελικό του τετραπλού σκιφ 
ελ βαρών οι Αθανασιάδης-Μπέρης-Τσαλικίδης-Μαρόκος ήταν 1οι 
και 13οι στη γενική.

Κοντά στο βάθρο έφτασε και η δίκωπος άνευ των νεανίδων με τις 
Γεωργούδη-Μπούρμπου Χ. να τερματίζουν στην 4η θέση ενώ στην 5η 
θέση τερμάτισαν τόσο η τετράκωπος άνευ των εφήβων με τους Κου-
κούτη-Παλαιοπάνο-Γιάννατζη-Στάμο όσο και το τετραπλό σκιφ των 
νεανίδων με τις Βιτζιλαίου-Μπούρμπου Ε.-Τσαμοπούλου-Πέργουλη.

Τέλος το τετραπλό σκιφ των εφήβων με τους Δεμέλη-Σακκά-Μπα-
λή-Παπακωνσταντίνου πήρε την 1η θέση στον μικρό τελικό και την 
7η στη γενική κατάταξη. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 
Τέσσερα μετάλλια και ένα παγκόσμιο ρεκόρ η συγκομιδή



45Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Παρουσία εκατοντάδων Ιωαννιτών αλλά και 
φίλων του αθλήματος πραγματοποιήθηκε το Σαβ-
βατοκύριακο 23 και 24 Ιουλίου στο Κέντρο 
Κωπηλασίας στην Παμβώτιδα λίμνη των Ιωαννί-
νων η Β φ́άση του 82ου Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος Κωπηλασίας που περιελάμβανε τις 
κατηγορίες παίδων-κορασίδων και ΑΜΕΑ.

Μετά την ολοκλήρωση και των 12 τελικών της 
Β φ́άσης πρωταθλητής για το 2016 αναδεί-
χθηκε ο ΝΟ Ιωαννίνων που στη βαθμολογία 
(αφορά τις κατηγορίες Α-Γ κάτω των 23, 
εφήβων-νεανίδων και παίδων-κορασίδων) 
συγκέντρωσε 193.5 βαθμούς έναντι 181.5 
του ΝΟ Θεσσαλονίκης και 175 του ΟΕΑΝΑΒ. 

Πολυνίκης αναδείχθηκε ο ΝΟ Θεσσαλονίκης 
που και στις δυο φάσεις συγκέντρωσε 24 
μετάλλια (13-5-6) έναντι 17 του ΟΕΑΝΑΒ 
(10-5-2) και 23 του ΝΟΙ (9-8-6) 

Πολυνίκης και πρώτος στη βαθμολογία της Β΄ 
φάσης που ολοκληρώθηκε στα Γιάννενα ανα-
δείχθηκε ο ΟΕΑΝΑ Βόλου με 4 χρυσά και 645 
βαθμούς ενώ ακολούθησαν ο ΝΟ Θεσσαλονί-
κης με 3 χρυσά κι ένα χάλκινο και την 3η θέση 
στη βαθμολογία με 51 βαθμούς ενώ τρίτος 
στον πίνακα των μεταλλίων στα Γιάννενα ήταν ο 
ΝΟΙ με 1 χρυσό 2 ασημένια κι 1 χάλκινο.

Συγκλονιστική ήταν η τελευταία κούρσα των 
αγώνων ο τελικός των οκτακώπων παίδων με 
τον ΝΟ Θεσσαλονίκης να κερδίζει στα τελευ-
ταία μέτρα τον ΝΟ Ιωαννίνων 

Οι τρείς πρώτοι νικητές των τελικών της 
Β Φ́άσης είναι οι:

Τετράκωπος άνευ κορασίδων

1. ΝΟΙ: Μπομπογιάννη-Δρόσου-Μήτση-Μάκου
2. ΝΟΒΑ Παπανικολοπούλου-Νόνη-Ιωαννί-
δου-Μπρουσοβάνα
3. ΝΟΚατ Κυριακίδου-Τσαρούχα-Κωστοπού-
λου-Φυτοπούλου

Διπλό σκιφ κορασίδων

1. ΝΟΘ: Κυρίδου Μ.-Σταμπόγλου
2. ΔΝΟΗ: Ιωάννου-Βέμπρη
3. ΝΟΚ: Διαμαντή-Αναστασιάδου

Δίκωπος άνευ κορασίδων

1. Δεμελή-Βαρελοπούλου (ΟΕΑΝΑΒ)

2. Κούρτη-Δάνα (ΝΟΚατ)
3. Μπάμπου-Νότη (ΝΟΙ)

Σκιφ κορασίδων

1. Μπούρμπου (ΝΟΘ)
2. Μακριδάκη (ΝΟΣούδας)
3. Λαμπριανίδου (ΝΟΘ)

Τετραπλό σκιφ κορασίδων

1. ΟΕΑΝΑΒ: Γιάνου-Αγιώτη-Καλανδαρίδη-
Μπιτζιλαίου
2. ΝΑΟΣ: Αθανασίου-Βέγκου Λαρετζάκη-Σο-
φρά-Ασλανίδη
3. ΝΑΟΚΘ: Πρίγκου-Πιπερίδου-Μπούρτζη-
Βεζυροπούλου

Διπλό σκιφ ΑΜΕΑ

1. Καρέλης-Σαράντη (ΝΑΣ)
2. Βρύσης-Δημάκος (ΔΝΟΗ)
3. Κώτσια-Βαγενάς (ΔΝΟΗ)

Σκιφ ΑΜΕΑ

1. Σγούρδος (ΟΦΘ)

Τετράκωπος μετά παίδων

1. ΟΕΑΝΑΒ: Μυρίντζος-Ζωγράφος-Πρωτο-
ψάλτης-Καπουρτίδης-Γλιάτης
2. ΝΟΚατ: Μαχαιρίδης-Νάστος-Χατζησαββί-
δης-Ζαβαντίας-Μπούσιου
3. Ομ.Ερετών: Μαστρομανώλης-Μωραϊτίνης-
Κανακάκης-Πολίτης Σ.-Πολίτης Π

Διπλό σκιφ παίδων

1. ΟΕΑΝΑΒ: Σχιζοδήμος-Μπαρούτας
2. ΝΟΙ: Γραμμενιάτης-Οικονόμου
3. ΝΑΟΚΘ: Γκαϊδατζής-Βαβύλης

Δίκωπος άνευ παίδων

1. ΟΦΘ: Υψηλάντης-Καραπατόγλου
2. ΝΟΚΙ: Γασπαράτος-Αναγνωστάτος
3.ΝΟΑΚ: Κροκίδης-Λουκάς

Σκιφ παίδων

1. Κουδούνας Ηλίας (ΝΑΟΣ) 
2. Σιδέρης Ευ. (ΝΟΑργοστ.) 
3. Κοκκινίδης Ηλίας (ΝΟ Μαυροχ.) 

Τετράκωπος άνευ παίδων

1. ΝΟΒΑ: Μαραγκός-Καραδέμητρος-Καρα-
γιάννης-Παρασκευάς
2. ΝΟΠΚ: Μάτιος-Αναστασιάδης-Γκιργκίνης-
Κωνσταντινίδης
3. ΔΝΟΗ: Κλεφτάκης Α.-Κατσένος-
Κλεφτάκης Κ.-Ιωάννου

Τετραπλό σκιφ παίδων

1. ΝΟΚοζάνης: Λαπικώφ-Πεκόπουλος Τσικαρ-
δάνη-Μεχτερίδης-Μακρυγιάννης
2. Ομ.Ερετών: Μαριάτος-Κουτρούλης-Στασι-
νός-Κανακάκης
3. ΕΝΟΑ: Κριτσέλας-Παπαδόπουλος-Αλεξαν-
δρής-Παγάνης

Οκτάκωπος παίδων

1. ΝΟΘ: Καπάκογλου-Σπανός-Παπακωνστα-
ντινου-Δίτσιος-Σταμνας-Αβέρης-Οικονόμου-
Ξηροχειμώνας-Μπιτζάνης
2. ΝΟΙ: Φάϊτας-Γούνης-Κολλιός-Ντακούμης-
Μαμλκής-Μπουκουβάλας-Παλαιοπάνος-Μή-
τσης-Λιούγκος
3. ΔΝΟΗ: Μπέζας-Κώτσης-Κώτσης Σπ.-
Καρβούνης-Κώτσης Γ.-Γεωργάκης-Στάθης-
Μιγδάλης-Σγουρός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ΦΑΣΗ 
Στον θρόνο του ξανά ο Ν.Ο. Ιωαννίνων
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Στο νότιο τμήμα της Πάτμου, στην παραλία Διακόφτι, 
όπου είναι εγκατεστημένη η ναυπηγοεπισκευαστική 
μονάδα PATMOS MARINE βρίσκεται το καταπληκτικό 
εστιατόριο ΤΑΡΣΑΝΑΣ! 

Όλα ξεκίνησαν όταν το1995 ο Λευτέρης Καμίτσης κατασκευαστής 
επίπλων και μαραγκός, έφτιαξε ένα εργαστήρι κατασκευής και επι-
σκευής μικρών ξύλινων σκαφών! Όταν οι εργασίες μετά από μερικά 
χρόνια αυξήθηκαν πολύ, δημιουργήθηκε ένα υπερσύγχρονο ναυπη-
γείο όπου και με τη βοήθεια των παιδιών του μεγάλωνε.

Η οικογένεια Καμίτση σχεδιάζει, κατασκευάζει και επισκευάζει μοναδικά 
ξύλινα σκάφη, παραδοσιακά τρεχαντήρια και ταχύπλοα και υπογράφει 
την εγγύηση αλλά και την ποιότητα!!!

Η ιδέα της δημιουργίας ενός εστιατορίου στον ίδιο χώρο γεννήθηκε 
όταν περνώντας ο καιρός και ενώ οι πελάτες περνούσαν ατελείωτες 
ώρες και μέρες στον ταρσανά, παρακολουθώντας τις εργασίες των 
σκαφών τους να ολοκληρώνονται υπήρχε και η ανάγκη φαγητού. Έτσι 
η οικογένεια με την ίδια αγάπη που έστησε το ναυπηγείο, έστησε μέσα 
στον ίδιο χώρο και το εστιατόριο ΤΑΡΣΑΝΑΣ!

Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο το εστιατόριο έγινε αγαπημένο στέκι 

των κατοίκων αλλά και των τουριστών. Σε έναν μοναδικής αισθη-
τικής χώρο αφού είναι στημένο πάνω σε deck πραγματικού σκαριού 
περιστοιχισμένο από παραδοσιακά ξύλινα σκαριά αλλά και σύγχρονα 
σκάφη προς επισκευή, το όλο σκηνικό σε ταξιδεύει απολαμβάνοντας τις 

Κείμενο: "Λεμούριος"
Φωτογραφίες: Βαγγέλης Ρασσιάς (Studio V.Rassias)

Όταν η παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη συναντά και 
αναδεικνύει την απογείωση της γεύσης

άρθρο
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ψαγμένες και πεντανόστιμες γεύσεις!

Από το κατσικάκι στον φούρνο, τα θαλασσινά από τις θάλασσες της 
Πάτμου, τα μυρωδάτα λαχανικά από τους πατινιώτικους κήπους, αλλά 
και τη δημιουργία γκουρμέ πιάτων με γνήσια υλικά από το πανέμορφο 
νησί!!! Οι πελάτες λάτρεις της καλής και ψαγμένης κουζίνας αποτε-
λούνται από πολύ απλό και ανώνυμο κόσμο μέχρι καλλιτέχνες και 
διανοούμενους! Η φήμη του εργαστηρίου αλλά και του εστιατορίου έχει 
περάσει πλέον τα στενά όρια της Πάτμου. Ο επισκέπτης που πρόκειται 
να επισκεφτεί το πανέμορφο νησί θα περάσει και από τον φημισμένο 
ΤΑΡΣΑΝΑ να δει και να απολαύσει.

Φυσικά θα πρέπει ν αναφερθεί και η πολύ δυναμική συνεισφορά της οικο-

γένειας Καμίτση στα δρώμενα του νησιού της Πάτμου και η προσπάθεια ν’ 
αναδείξουν εκτός από τη ναυπηγική τέχνη και άλλες δυνατότητες του νησιού!
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ομιλικά Κείμενα και φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος 

2th Sailing Training Cup
Απολαμβάνοντας ιστιοπλοΐα εκεί που η εκπαίδευση γίνεται διασκέδαση!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
ο ΠΟΙΑΘ, διοργάνωσε με ιδιαί-
τερα μεγάλη επιτυχία το εκπαι-
δευτικό και ψυχαγωγικό Sailing 
Training CUP, που περιλαμβάνει 
ιστιοδρομίες στον Αργοσαρωνι-
κό και Αργολικό Κόλπο με σκοπό 
την εμβάθυνση στην αγωνιστική 
ιστιοπλοΐα καθώς και αρκετά 
επιπλέον δρώμενα γεμάτα διασκέ-
δαση, κέφι και όμορφες στιγμές. 
Τα σκάφη που ξεκίνησαν από το 
Μικρολίμανο ήταν χωρισμένα σε 
δύο κατηγορίες, αυτά της σχολής 
του ΠΟΙΑΘ, όπου τα πληρώματα 
ήταν απόφοιτοι της Σχολής του, 
καθώς και στην κατηγορία σκαφών 
Open που ήταν τα αγωνιστικά σκά-
φη καταμετρημένα κατά ORCi.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από το Φάληρο 
με προορισμό τον Πόρο, ώστε να ολοκλη-
ρώσουν το πρώτο σκέλος της διαδρομής με 
πολύ ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σχεδόν 

μέχρι την Αίγινα. Μετά ο άνεμος έκοψε 
αρκετά με αποτέλεσμα τα σκάφη να φτάσουν 
στο πρώτο νησί του αγώνα-event με αρκετή 
καθυστέρηση αλλά πάντα μέσα στο χρονικό 
όριο. Όταν πλέον το ιστιοπλοϊκό μέρος είχε 
ολοκληρωθεί ήρθε η ώρα της διασκέδασης 
και του μπάνιου στους μαγευτικούς κόλπους 
του Πόρου. Το βράδυ όλα τα πληρώματα 
μαζεύτηκαν στο γραφικό θεατράκι που πα-
ραχώρησε ο δήμαρχος Πόρου, όπου έγινε η 
απονομή της πρώτης ιστιοδρομίας, ενώ μετά 
ακολούθησε φαγητό και βόλτα στα γραφικά 
σοκάκια του νησιού.

Την επόμενη μέρα η εκκίνηση δόθηκε όπως 
είχε προγραμματιστεί μετά τον δίαυλο του Πό-
ρου, στον κόλπο του μοναστηριού. Τα σκάφη 
έβαλαν πορεία προς Τσελεβίνια, ανοίγοντας 
μπαλόνια και μετά το πέρασμα του επιβλη-
τικού στενού, συνέχισαν με πορεία για τον 
δεύτερο σταθμό, την Ερμιόνη, αφού έκαναν 
φυσικά και τις απαραίτητες πόντζες! 

Ο βοριάς που επικρατούσε από αυτή την 
πλευρά της Πελοποννήσου σε συνδυασμό με 
τις έντονες αυξομειώσεις της έντασής του, 
ήταν το χαρακτηριστικό της ιστιοδρομίας αφού 
οι συνθήκες απαιτούσαν ιδιαίτερη εγρήγορση 
από τα πληρώματα. Ένας από τους στόχους του 
event (Sailing Training Cup) είναι η απόκτηση 
περαιτέρω εμπειρίας των πληρωμάτων της 
Σχολής, που κατά τη διάρκεια των ιστιοδρομι-

ών εκπαιδεύονται σε επιπλέον κινήσεις πάνω 
στο σκάφος, γίνεται συζήτηση για την τακτική 
στην κούρσα, εμβαθύνουν σε θέματα κανονι-
σμών εκκίνησης και πολλά άλλα που δεν έχουν 
την ευκαιρία να βιώσουν στο αρχικό πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης, όταν δηλαδή ολοκληρώνουν 
τη βασική εκπαίδευση για το πτυχίο. 

Μετά την ολοκλήρωση και της τρίτης ιστιο-
δρομίας τα σκάφη έδεσαν στη νότια μεριά 
της Ερμιόνης στα Μανδράκια όπου οι τοπικές 
αρχές είχαν προβλέψει χώρο ελλιμενισμού 
και τα πληρώματα ξεκουράστηκαν κάνοντας 
βόλτα στη γραφική πόλη και σχολιάζοντας 
τις εμπειρίες τους στα όμορφα μπαράκια της 
περιοχής απολαμβάνοντας την ωραία βραδιά.

Την επόμενη μέρα όλοι μαζί μεταφερθήκαμε 
σε κοντινή παραλία και συγκεκριμένα στο 
ολοκαίνουργιο Beach Bar, Godai, όπου τα 
πληρώματα απόλαυσαν την ωραία θάλασ-
σα, ξεκουράστηκαν, μίλησαν για ιστιοπλοΐα 
με τη συνοδεία δροσιστικών ποτών που 
είχε ετοιμάσει για λογαριασμό τους το bar 
και το απόγευμα ξεκίνησαν οι μάχες για το 
κύπελλο του Beach Volley. Για δύο περίπου 
ώρες πέντε ομάδες από ισάριθμα σκάφη 
αγωνίστηκαν σ’ ένα πολύ όμορφα διαμορ-
φωμένο γήπεδο από γκαζόν που τους έκανε 
να προσπαθούν όλο και περισσότερο για τη 
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νίκη. Τελικά το τρόπαιο πέρασε στα χέρια 
της ομάδας του σκάφους Altaxis-Lavoro που 
στον τελικό μονομάχησε με την ομάδα του 
σκάφους Water Gipsy, μέλος της οποίας ήταν 
και η φετινή μασκότ του αγώνα ο νεαρότερος 
ιστιοπλόος της διοργάνωσης, ο μοναδικός Νι-
κόλας Ρούδας. Μετά και την ολοκλήρωση του 
αγώνα Beach Volley και της απονομής του 
επάθλου που καθιερώνεται πλέον στο STC 
έγινε η απονομή των επάθλων της δεύτερης 
ιστιοδρομίας και τα πληρώματα απόλαυσαν 
ένα εξαίρετο δείπνο που είχαν ετοιμάσει οι 
άνθρωποι του Godai, στην πραγματικά μαγευ-
τική εγκατάσταση τους. 

Την τρίτη μέρα του STC τα σκάφη ξεκίνησαν 
για εκκίνηση ανοικτά από την Ερμιόνη, αλλά ο 
καιρός δεν ήταν σύμμαχος της διοργάνωσης, 

αφού στην ευρύτερη περιοχή επικρατούσε 
άπνοια. Έτσι η Επιτροπή Αγώνων με Lima (L), 
οδήγησε τα συμμετέχοντα σκάφη για την εκκί-
νηση όπως προέβλεπαν οι οδηγίες πλου στο 
στενό των Σπετσών, και συγκεκριμένα έξω 
από τη Χηνίτσα. Όταν δόθηκε η εκκίνηση όλα 
τα σκάφη έφυγαν με μπαλόνι και προορισμό 
το μαγευτικό Ναύπλιο, όπου και κατέπλευσαν 
αργά το βράδυ, ελάχιστα πριν τη λήξη του 
χρονικού ορίου. Η βραδιά κύλισε με βόλτα 
στη ρομαντική πόλη του Ναυπλίου αφού 
τα πληρώματα ήταν ήδη κουρασμένα από 
την αγωνιστική διαδικασία της ημέρας. Την 
επομένη το πρόγραμμα περιελάβανε μπάνιο 
– ξεκούραση και αθλοπαιδιές στην παραλία 
Καραθώνας, όπου τα πληρώματα πέρασαν 
χαλαρώνοντας την περισσότερη ώρα της 
ημέρας τους, μέχρι να επιστρέψουν πίσω για 
την προγραμματισμένη απονομή που έγινε 

στο εξαιρετικό μπαρ εστιατόριο “3 
Sixty” με την παρουσία του Δημάρ-
χου και του λιμενάρχη Ναυπλιέων, 
τον εκπρόσωπο του Λιμενικού 
Ταμείου και συνοδευόμενη από 
φαγητό και μουσική disco μέχρι τις 
πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες.

Μετά το Ναύπλιο είχε αρχίσει 
πλέον η πορεία της επιστροφής. 
Η εκκίνηση της ιστιοδρομίας έγινε 
κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα και τα σκάφη έβαλαν πορεία για 
τη Ζογεριά των Σπετσών. Όλοι 
ξεκίνησαν με μπαλόνια, όμως το 

σκάφος Altaxis – Lavoro είχε πρόωρη εκκίνη-
ση με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να επι-
στρέψει και να διορθώσει σύμφωνα με τους 
κανονισμούς, ώστε μετά να πλεύσει προς το 
νησί τον Σπετσών σε μία δύσκολη ιστιοδρομία 
με πολλές παγίδες από πλευράς τακτικής που 
όμως κέρδισε με τεράστια διαφορά. 

Τα πληρώματα μετά τον τερματισμό, στον λίγο 
χρόνο που είχαν, απήλαυσαν μπάνιο στον 
μοναδικό κόλπο της Ζογεριάς, εν συνε-
χεία κατευθύνθηκαν στο Παλιό Λιμάνι των 
Σπετσών όπως ήταν προκαθορισμένο από 
τους συνεργάτες του ΠΟΙΑΘ που βρίσκονται 
στο νησί, ενώ αργότερα έκαναν βόλτες στα 
γραφικά σοκάκια του. 

Η εκκίνηση της τελευταίας ιστιοδρομίας από 
τις Σπέτσες στην Ύδρα ήταν ίσως η πιο επει-
σοδιακή. Τόσο η ένταση του ανέμου, όσο και 
το κύμα που επικρατούσε έξω από το Παλιό 
Λιμάνι σε συνδυασμό μ’ ένα κρουαζιερόπλοιο 
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που είχε αγκυροβολήσει αρόδο, έκαναν δύ-
σκολη για λίγο τη ζωή της Επιτροπής Αγώνων 
και των συμμετεχόντων σκαφών. 

Τελικά η εκκίνηση δόθηκε με ελάχιστη κα-
θυστέρηση και τα σκάφη έφυγαν με πορεία 
προς Ύδρα και πλεύση πλαγιοδρομίας, 
προσπαθώντας να ισορροπήσουν μεταξύ 
τζένοας και μπαλονιού. Το σκάφος Christina 
II, που παρουσίασε ένα τεχνικό πρόβλημα δεν 
πρόλαβε το χρονικό όριο των 20 λεπτών που 
επιτρέπουν οι οδηγίες πλου, ώστε να εκκι-
νήσει και έτσι βαθμολογήθηκε με DNS. Στην 
Ύδρα πρώτο έφτασε το σκάφος Poseidon με 
κυβερνήτη τον Μάκη Καπότση κάνοντας την 

έκπληξη και ολοκληρώνοντας με επιτυχία το 
2ο Sailing Training Cup, ενώ σιγά-σιγά ακο-
λούθησαν και τα υπόλοιπα σκάφη, κλείνοντας 
έτσι το αγωνιστικό μέρος του event. 

Το Sailing Training Cup, είναι σχεδιασμένο 
με τη λογική της επιπλέον εκπαίδευσης 
σε συνδυασμό με τη διασκέδαση, ώστε να 
δοθεί η ευκαιρία κυρίως στους αποφοί-
τους της σχολής του ΠΟΙΑΘ να κάνουν 
ευκολότερα τα επόμενα ιστιοπλοϊκά τους 
βήματα. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο 
event, η ένταξή τους στο αγωνιστικό μέρος 
της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης γίνεται 
ευκολότερη. H εκπαίδευση γίνεται διασκέδα-

ση και η διασκέδαση εκπαίδευση, αφού κανείς 
μπορεί να εφαρμόσει περισσότερες τεχνικές 
και αγωνιστικές κινήσεις πάνω στο σκάφος, 
με τους 'αντιπάλους' πολύ - πολύ κοντά και 
σε διαδικασίες πραγματικού αγώνα, όπως 
την Επιτροπή Αγώνων, τη χρονομέτρηση, την 
πλήρη εφαρμογή των κανονισμών ιστιοδρο-
μιών και ότι άλλο θα συναντήσει μετέχοντας 
αργότερα σε επίσημους αγώνες.

Το ίδιο βράδυ στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥ-
ΡΗ, οι τοπικές αρχές και ο Ν.Ο.Ύδρας, ήταν οι 

οικοδεσπότες στην τελική απονομή επάθλων 
του αγώνα που άφησε σε όλους τις καλύτερες 
εντυπώσεις και τα πληρώματα γεμάτα εικόνες, 
αναμνήσεις αλλά και πλούσια δώρα, αφού σε 
κάθε σκέλος κληρώθηκαν δωροεπιταγές που 
προσέφερε η εταιρεία Magic-Marine, συλλε-
κτικά καπέλα με τα λογότυπα του αθλητή της 
ολυμπιακής ομάδας Finn-Γιάννη Μιτάκη, που 

προσέφερε η εταιρεία Perga, καθώς και ένα 
γυναικείο φόρεμα που πρόσφερε η εταιρεία 
Julytwo. Τα πληρώματα ανανέωσαν το ραντε-
βού τους για του χρόνου και ο διοργανωτής 
ΠΟΙΑΘ υποσχέθηκε περισσότερα δρώμενα, 
περισσότερο κέφι και ακόμα μεγαλύτερη αγω-
νιστική δράση στο 3o Sailing Training Cup, ενώ 
περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένονται και 
τα αποτελέσματα του φωτογραφικού διαγω-
νισμού που 'έτρεχε' κατά τη διάρκεια του event 
στην επίσημη σελίδα στο Facebook, όπου στον 
νικητή που θα επιλεγεί από δύο επαγγελματίες 
φωτογράφους θα δοθεί ως δώρο ένα εξαιρε-
τικής ποιότητας ζευγάρι ναυτικά παπούτσια 
America’s Cup της εταιρείας Master SA
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ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατηγορία σκαφών ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΙΑΘ

 Σκάφος  Κυβερνήτης Ιστιοδρομίες Βαθμοί 

1. Avanti  Τζακάκος Κούλης 1/3/2/3/2 11
2. Poseidon Καπότσης Μάκης 2/4/3/2/1 12
3. Αρμενιστής Κυριακού Ισίδωρος DNF/1/4/1/3 14
4. Christina II Κανάρης Σπύρος 3/2/1/4/DNC 15

Κατηγορία Open – Orc i 

 Σκάφος  Κυβερνήτης Ιστιοδρομίες Βαθμοί 

1. Blue Line - Free Motion Δρακόπουλος Γεώργιος 2/2/1/4/1 10
2.  Lavoro - AlTaxis Πετρίδης Πρόδρομος 1/3/4/1/3 12
3.  Απήδαλος Ναυς  Κούρκουλος Παύλος 3/4/3/3/2 15 
4. De Malo V  Γιαπαλάκης Γιάννης  DNF/1/2/5/DNF 20
5. Water Gipsy  Μαραγκουδάκης Ιωάννης DNF/5/5/2/4 22

Αγαπητέ μας Πρόεδρε,  
 Γιάννη Μαραγκουδάκη
που έφηβος μπαρκάρισες μ’ ένα  
 ψαροβαρκάκι,
Κι αμέτρητα έκτοτε έγραψες τα  
 ναυτικά τα μίλια,
Ατλαντικό διέσχισες μα και  
 πελάγη χίλια,
στο πνεύμα πάντα ατίθασος
είθε να παραμείνεις και επί έτη
συναπτά αγώνες να μας στήνεις!

Από τη θάλασσα ν’ αντλείς διαρκώς  
 την ευτυχία
στην απεραντοσύνη της να χεις  
 ελευθερία.
Ούριο πάντα άνεμο να έχεις στα ιστία 
ως Water Gipsy θαλερός να γράφεις  
 ιστορία.
Σ ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα  
 μας προσφέρεις
και άλλα τόσα ευχόμαστε στον ΠΟΙΑΘ  
 να φέρεις!

Από το πλήρωμα του 
σκάφους Avanti,  
προς τον κυβερνήτη του 
σκάφους Water Gipsy 
και πρόεδρο  
του ΠΟΙΑΘ,  
κ. Ιωάννη  
Μαραγκουδάκη.
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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, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 

Απόστολος Γεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Τριγκώνης, 

Μάνος Ν. Ρούδας, Δημήτρης Τσελίκας, Καμίτσης Γεώργιος, 

ENOA club, Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου, 

Σπυριδούλα - Ίριδα Σπανέα, Δημήτρης Δήμους, Σίμος Καμπουρίδης, 

Νίκος Δρούγκας, Παντελής Λώλης, "Λεμούριος", Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Πάνος Δημητρακόπουλος, 

Νίκος Αλευρομύτης / www.alen.gr, Γιώργος Αλευρομύτης, 

Βαγγέλης Ρασσιάς (Studio V.Rassias), ENOA CLUB, Φοίβος Πέντες 

Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου, 

Νίκος Πάντης, 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

Νο125 ψηφιακή έκδοση

Χάλκινοι Ολυμπιονίκες 470  
οι Μάντης - Καγιαλής

4ες διπλό σκιφ
οι Ασουμανάκη - Νικολαΐδου

5ος RSX ο Κοκκαλάνης

6οι στην τετράκωπο οι Μαγδανής - 
Γιάνναρος - Πέτρου - Ντούσκος

δημιουργικό εξωφύλλου: Θοδωρής Κασκάνης 
"Χάλκινοι Ολυμπιονίκες 470 οι Μάντης-Καγιαλής"
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Time to be smart. 

Δεν είναι απλά Smartwatch. Δεν καταγράφει μόνο βήματα και αθλητικές δραστηριότητες 
από τρέξιμο μέχρι κολύμβηση και SUP. Δεν είναι μόνο ένα όργανο που εμφανίζει 
δεδομένα για το σκάφος από συμβατές συσκευές Garmin και έχει ειδικές λειτουργίες για 
την ιστιοπλοΐα. Είναι και ένα πανέμορφο ρολόι με GPS, αλτίμετρο, βαρόμετρο και πυξίδα 
που μόλις βρεθεί στον καρπό σας θα σας κάνει να ξεχάσετε όλα τα προηγούμενα. 

Garmin.gr   quatix™ 3


