
Εκδηλώσεις για τα 
30 χρόνια Ι.Κ.

Συνέντευξη του προέδρου Ε.Ο.Ε. 
Σπύρου Καπράλου

Παγκόσμιο Κύπελλο Μαϊάμι: 
χρυσό η Καραχάλιου,  
χάλκινο οι Μάντης-Καγιαλής



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

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

Email: mail@marantankers.gr 

Efficient Ship Management... 

...in Harmony with Nature! 



editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α

«...γνωρίζουμε στους ομίλους που ασχολούνται με τις κλάσεις αυτές  
ότι τίθενται στη διάθεσή τους δωρεάν από τον ΠΟΙΑΘ  

τα εκπαιδευτικά βιβλία "Optimist.  
Το σκάφος του μικρού καπετάνιου" και "Τα μυστικά του Laser"...»

3Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που ολοκληρώθηκαν 
οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την επέτειο τον 30 
χρόνων του περιοδικού «Ιστιοπλοϊκός Κόσμος» γιατί τόσο ο κόσμος 
της ιστιοπλοΐας και κωπηλασίας, όσο και οι συντάκτες αθλητικού 
τύπου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να συμμετάσχουν σε αυτές και 
να τιμήσουν το γεγονός.

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, έγινε όπως είχε προγραμματιστεί 
η ημερίδα ενημέρωσης στην ιστιοπλοΐα και κωπηλασία σε ευρύ 
φάσμα των δύο αθλημάτων από καταξιωμένους εισηγητές με 50 
συμμετέχοντες, ενώ την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου ακολούθησε η 
καθαυτό εκδήλωση των 30 χρόνων, με την παρουσίαση του νέου 
site του περιοδικού, που περιλαμβάνει όλο το υλικό των 30 ετών 
κατανεμημένο σε επί μέρους κεφάλαια. Ακολούθησαν οι βραβεύ-
σεις των Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών του Ρίο και ειδικά 
βραβεία εδόθησαν σε άτομα που έχουν προσφέρει στην ανάπτυξη 
και προβολή του ναυταθλητισμού όπως περιγράφονται αναλυτικά 
στο τεύχος αυτό.

Οι εκδηλώσεις όμως, που σκοπό έχουν να εκπληρώνουν τους 
καταστατικούς σκοπούς του Ομίλου, μεταξύ των οποίων είναι η 
διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης, συνεχίζονται. 

Έτσι στις 30 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σε συνεργασία 
με την Παγκρήτιο Ένωση και με την υποστήριξη του Γενικού Επιτε-

λείου Ναυτικού, διοργανώνουμε στο Πολεμικό Μουσείο εκδήλωση 
για την επέτειο των 150 χρόνων από τη ναυτική εποποιία κατά την 
Κρητική Επανάσταση.

Μία σειρά ηρωικών πράξεων των ναυτικών μας του 1866-1869 σε 
συνδυασμό με το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου άλλαξαν τον ρου της 
ιστορίας και είχαν ως κατάληξη την ενσωμάτωση της Μεγαλονήσου 
στη μητέρα Πατρίδα.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από κρητικούς χορούς από το πασίγνω-
στο χορευτικό συγκρότημα «Κουρήτες» και τη χορωδία της Παγκρη-
τίου Ένωσης και θα προσφερθεί και κρητικό κέρασμα.

Όσοι πιστοί προσέλθετε!

Παράλληλα και με την είσοδο στην Άνοιξη αρχίζει και η περίοδος 
των αγώνων ανοικτής θαλάσσης με πρώτο τον 44ο αγώνα της Ελ-
ληνικής Επαναστάσεως- Ύδρα 2017 που σηματοδοτεί και την έναρ-
ξη της τουριστικής περιόδου στο αγαπημένο νησί των ιστιοπλόων.

Με την ευκαιρία και με δεδομένο ότι τώρα αρχίζουν οι σειρές των 
νέων ιστιοπλόων στις κλάσεις Optimist και Laser, γνωρίζουμε 
στους ομίλους που ασχολούνται με τις κλάσεις αυτές ότι τίθενται 
στη διάθεσή τους δωρεάν από τον ΠΟΙΑΘ τα εκπαιδευτικά βιβλία 
«Optimist. Το σκάφος του μικρού καπετάνιου» και «Τα μυστικά του 
Laser». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν με επιστολή στη 
γραμματεία του Ομίλου.

Καλή αγωνιστική περίοδο!
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απόψεις

Τι είπαμε; Είπαμε ότι θα τα ξαναπούμε γι αυτούς τους τρελούς που βάλθηκαν να σπάσουν 
κάθε ρεκόρ κάνοντας τον περίπλου της Γης. Ναι μιλάμε για ανθρώπους μοναδικούς με ικανό-
τητες και εμπειρία που ελάχιστοι-μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού υπάρχουν.

Μέσα σε μερικές εβδομάδες είδαμε τρία ρεκόρ να σπάνε. Πρώτος και καλύτερος άνοιξε 
τον χορό ο δικός μας ο “Κοβιλίδης” (Thomas Coville) όπου με το maxi trimaran Sodebo 
έσπασε το ρεκόρ του Solo Round the World Race γράφοντας έναν ασύλληπτο χρόνο 49 
ημέρες 3 ώρες 7 λεπτά και 38 δεύτερα κατεβάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά 8 
ημέρες, 10 ώρες, 26 λεπτά, 28 δεύτερα. 

Μια απίστευτη επίδοση που πλησίασε προσπάθειες αντίστοιχων σκαφών με πλήρωμα 
γράφοντας μια μέση ωριαία ταχύτητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του 24,10 κόμβους... Τι 
να πεις... Μετά από εβδομάδα και κάτι με διαφορά μερικών ωρών μεταξύ τους τερμάτισαν οι 
δύο πρώτοι που συμμετείχαν στο Vendee Globe με νικητή τον Armel Le Cleach (Banque 
Popoulaire) με 2ο τον Alex Thomson (Hugo Boss) να κυνηγά τη νίκη μέχρι τέλους. 

Νέο ρεκόρ και εδώ όπου ο Γάλλος τερμάτισε σε 74 ημέρες 3 ώρες και 35 λεπτά, 3 ημέ-
ρες 22 ώρες και 41 λεπτά γρηγορότερα από το προηγούμενο ρεκόρ..

Και εκεί που είπαμε τι άλλο θα δούμε να σου και ο Francis Joyon με το maxi trimaran του 
Idec Sport να διαλύει στην κυριολεξία το ρεκόρ του Jule Verne Trophy κάνοντας με το επτα-
μελές πλήρωμα του έναν χρόνο που ούτε να διανοηθούμε μπορούσαμε πριν μερικά χρόνια.

40 ημέρες 23ωρες 30 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα έκανε ο αθεόφοβος με ένα τριμαράν 
του 2007 (Χ Groupama) διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Banque Popoulaire (Loick 
Peyron) κατά 4 ημέρες, 14 ώρες, 12 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Ολοκλήρωσαν τη θεωρητική διαδρομή των 22.461 ν.μ με μια μέση ταχύτητα 22,84 κόμ-
βους. Στην πραγματικότητα όμως κάλυψαν 26.412 ν.μ με μια μέση ταχύτητα 26,85 κόμβων!

Κάπου εκεί λοιπόν οι λέξεις σώνονται για τον άνθρωπο που αντιλαμβάνομαι ως ιδιοφυΐα της 
ωκεανοπλοΐας μιας και το να διατηρήσεις ένα τόσο υψηλό ρυθμό πέρα από την ικανότητα 
και εμπειρία σου ως ιστιοπλόος, έχεις εκμεταλλευτεί πλήρως τις καιρικές συνθήκες. Και 
άντε να πεις ότι ο άνθρωπος ήταν τυχερός με τις επικρατούσες συνθήκες για κάποιες μέρες. 
Στην περίπτωση όμως του Francis Joyon η πλοήγηση του σκάφους του καθ όλη τη διάρκεια 
του ταξιδιού ήταν μαεστρική!

Είπαμε σε προηγούμενο άρθρο μου ότι αυτοί που έχουν πατήσει στη Σελήνη είναι πολλοί 
περισσότεροι απ αυτούς που έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο. Ο Joyon είναι ένας από δαύτους 
και δικαιωματικά κερδίζει μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων ωκεανοπόρων! 

Εδώ να μοιραστώ μια συζήτηση που είχα πριν έναν χρόνο και βάλε με τον Franck Camas 
(είπαμε ότι το σκάφος με το οποίο έκανε το ρεκόρ ο Joyon ήταν το προηγούμενο Groupama) 
ο οποίος στην ερώτηση μου πως έβλεπε την προσπάθεια του Joyon να σπάσει το ρεκόρ 
πέρυσι δεν ήταν καθόλου αισιόδοξος. Τελικά ο Joyon όχι μόνο τα κατάφερε ένα χρόνο 
μετά με την 2η προσπάθεια, με ένα σκάφος παλαιότερης τεχνολογίας, αλλά μας απέ-
δειξε ότι και με λίγα τελικά μπορείς να κάνεις πάρα πολλά αρκεί να εκμεταλλευτείς 
κάθε δυνατότητα που έχεις στο έπακρο.

Μαέστρος!

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Τα λίγα που 
κάνουν τα πολλά

Το φως στο τούνελ διαφαίνεται αχνό και η ελπίδα είναι κάτι που πεθαίνει  
τελευταία..

Νοιώθω ήδη ότι το μελάνι που έχω καταναλώσει τα τελευταία χρόνια γράφοντας τις 
ανησυχίες και τους προβληματισμούς μου για τον χώρο της ιστιοπλοΐας τριγώνου, μάλλον 
αρχίζει να πιάνει τόπο. Από τις αρχές του 2016 και με τις επιτυχίες των νέων αθλη-
τών είναι πλέον εμφανές ότι η σκυτάλη της ιστιοπλοΐας περνάει στην νέα γενιά. 
Ο συνειδητά τεχνικός φραγμός που είχε δημιουργηθεί από 'αιώνιους' πρωταθλητές και 
πρωταθλήτριες είναι πλέον παρελθόν. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και οι διακρίσεις 
που κερδίζουν οι νεαροί πρωταθλητές τους ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για ακόμα υψηλό-
τερους στόχους και διακρίσεις, χωρίς δήθεν εμπόδια και προσχώματα. 

Από την ανακοίνωση της συνεργασίας του θρύλου της ιστιοπλοΐας και δύο φορές Ολυ-
μπιονίκη Νικόλα Κακλαμανάκη με τον εξαιρετικό και ταλαντούχο Βύρωνα Κοκκαλάνη, 
από την συμμετοχή του Ολυμπιονίκη του Ρίο Παύλου Καγιαλή στην ολομέλεια της 

Το φως στο τούνελ

του Πάνου Δημητρακόπουλου 
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του Δημήτρη Τσελίκα
Πάτρα, Οκτώβριος 2016

Η "Αργυρώ"

Σκέψου και άκουσε τις γνώμες τις ορθές,

σπάσ’ το να φύγει, νοιάσου λίγο και το χρήμα!

Πετιέται πάνω κι’ αγριεύει την θωρηά…

«Πώς ξεστομίζετε, βρε σεις, τέτοια βλαστήμια;

Όλον το βιό σας, σαν ποντίκια στην στερηά,

πότε παλαίψατε με κύματα θεριά,

πότε γνωρίσατε φουρτούνες και μπουρίνια;

Ζήσατε σίφουνα, Γενάρη στ’ ανοιχτά, 

νύχτα αφέγγαρη, ξημέρωμα τ’ Άη-Γιάννη;

Δαίμονας άνεμος, το κύμα ν’ αλυχτά,

σκύλα η πλώρη του στο χάρο να βουτά 

και το πρωΐ να φτάνεις σώος στο λιμάνι!!!

Κι’ ακόμα κείνες τις βραδυές να μην σκεφτώ,

στην Αυγουστιάτικη γαλήνη – τέτοια χάρη!!!

Ο ουρανός ψηλά βελούδο κεντητό. 

και στο ριτίδισμα να παίζουνε κρυφτό

το αεράκι τ’ απαλό με το φεγγάρι! 

Τούτο το ξύλο έχει μέσα του ψυχή. 

όσα του δίνεις άλλα τόσα σου χαρίζει.

Ακόμα τώρα, στο λιοπύρι, στην βροχή 

παρατημένο – πόσο οι άνθρωποι ρηχοί –

κάθε που φτάνω του μιλώ και με γνωρίζει.

ΠΟΤΕ στα χέρια μου τα λύτρα τους αυτά, 

για να προδώσω την συντρόφισσα εκείνη.

Σαν αναμμένα θα ’ναι κάρβουνα καυτά.

Θα ’μαι κοντά της όσο ο χρόνος με βαστά

κι’ όταν “σαλπάρω” ό,τι θέλετε ας γίνει». 

Ολημερίς με την μαγκούρα του γυρτός 

από του πέλαγου το κύμα πέντε μέτρα. 

έντεκα χρόνια τώρα σύντροφος πιστός,

ο καπτάν-Ζήσιμος στο βράχο καθιστός, 

φιγούρα ασάλευτη, θαρρείς πέτρα στην πέτρα.

 

Λίγο πιο ’κει, έξω στο χώμα η «ΑΡΓΥΡΩ»

στου ταρσανά πέρα την άκρη τραβηγμένη 

- δίπλα στραβόξυλα, κουφάρια ένα σωρό -

μισογερμένη στο δεξί της το πλευρό,

η γοργοτάξιδη η σκούνα αργοφυραίνει.

Κάθε πρωΐ, με το κασκέτο του στ’ αυτιά,

την νιτσεράδα του στους ώμους του ριγμένη,

γέρικο βήμα μ’ αετίσια την ματιά 

- αγνάντιο, φάτσα του, η θάλασσα πλατειά -

παίρνει τον δρόμο στην παληά αγαπημένη.

Χαμένος ώρες, σ’ άλλον κόσμο μακρυά,

με συντροφιά του έναν γλάρο που πετάει,

δυο σάπιες βάρκες, το καΐκι την «ΤΖΙΑ»

και στις λιακάδες κάποια γύφτισσα γρηά 

που απλώνει ρούχα στα σκαριά και τραγουδάει.

Στα χείλη η πίπα του, σβυστή χωρίς καπνό

- παληά συνήθεια στα ταξίδια του τα πρώτα.

Θυμάται τότε, με το βλέμμα στο κενό,

που ’βλεπε ορίζοντα, πελάγη κι’ ουρανό 

με μια πυξίδα στα τυφλά να βρη την ρότα.

Όταν του λένε. καπτάν Ζήση τι τα θες;

κι’ απ’ το σαπιόξυλο κοντά δεν κάνεις βήμα;

Σαράκι ο χρόνος, δεν ξανάρχεται το «χθες».

Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων της χώρας μας αλλά και την συμμετοχή της επίσης 
Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας Βιργινίας Κραββαριώτη στην επιτροπή αθλητών της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όλα δείχνουν ελπιδοφόρα. Νέοι άνθρωποι, ψημέ-
νοι από το αλάτι της θάλασσας που έχουν ξοδέψει το μεγαλύτερο και παραγωγικότερο 
μέρος της ζωής του στην ιστιοπλοΐα τριγώνου και στον υψηλό πρωταθλητισμό, καταλαμ-
βάνουν θέσεις ευθύνης, θέσεις αποφάσεων. Η εκλογή της Σοφίας Μπεκατώρου, δύο 
φορές Ολυμπιονίκη, στην επιτροπή αθλητών της World Sailing και η προεδρία του 
Δημήτρη Δήμου στην κατηγορία 470 δεν μπορούν πάρα να σε κάνουν να σκέφτεσαι και 
να ελπίζεις ότι σίγα – σιγά και στα διοικητικά της πατρίδας μας θα υπάρχει ένας άνεμος 
αισιοδοξίας και ότι ίσως νέοι άνθρωποι, αθλητές της ιστιοπλοΐας και γνώστες του αθλή-
ματος θα πάρουν το τιμόνι του αθλήματος στα χέρια τους.
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απόψεις

Μεγαλώνουμε. Ξεκινήσαμε ιστιοπλοΐα με σκάφη μικρά, αργά, βαριά. Με συστήματα ισο-
ζυγισμού που κατεύθυναν την εξέλιξη της ιστιοπλοΐας άλλοτε προς τα εμπρός και άλλοτε, 
δυστυχώς, προς τα πίσω. Διεθνώς όμως τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα στενά όρια της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας και των ολυμπιακών κλάσεων, γίνονται αγώνες που οδηγούν τις 
εξελίξεις γρηγορότερα από όσο μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. 

Το μεγάλο πρόβλημα των σκαφών είναι η τριβή με τη θάλασσα. Ανέκαθεν γίνονταν προ-
σπάθειες τα σκάφη να αποκτήσουν μικρότερο εκτόπισμα ώστε να μειωθούν τα ύφαλα 
(αρχαία ελληνική ὕφαλος (υποθαλάσσιος) < ὑπό + ἅλς). Στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες που 
η ταχύτητα είναι κρίσιμης σημασίας, έγιναν μεγάλα βήματα. Πρώτα εισήχθησαν τα κατα-
μαράν που είχαν πολύ μικρότερο εκτόπισμα. Μετά εφαρμόστηκαν οι wave piercing πλω-
τήρες με ανάποδη κλίση και μικρή πλευστότητα που έσκιζαν το κύμα αντί να το καβαλάνε. 
Μετά ήρθαν τα τριμαράν. Τεχνολογία που οι Γάλλοι έφτασαν στα άκρα, αλλά πέτυχαν 
να κάνουν τον γύρο του κόσμου με μέση ωριαία ταχύτητα τους 26 κόμβους και μέγιστη 
πάνω από τους 40! Η έρευνα για τα ρεκόρ ταχύτητας με τα πανιά έτρεχε παράλληλα, με 
πυλώνα το L’Hydroptère. Το πρώτο ιστιοφόρο σκάφος που χρησιμοποίησε υδροπτέρυγα 
(foils). Όσο εμείς τρέχαμε σε αγώνες με συμβατικά σκάφη και χαιρόμασταν όταν βλέπαμε 
το δρομόμετρο να γράφει 4, 5 και 6 κόμβους, κάποιοι στόχευαν τους 40, τους 50 και 
αργότερα τους 60. Έτσι εμφανίστηκε το Vestas Sailrocket 2 που έφτασε τους εξωπραγ-
ματικούς 65.45 κόμβους για 500 μέτρα απόσταση! Τα πολύγαστρα σκάφη με υδρο-
πτέρυγα έκλεψαν την παράσταση, με αποθέωση το τελευταίο America’s Cup όπου σε 
μία διοργάνωση έγιναν δύο βήματα, όχι ένα. Το πρώτο ήταν το νέο σκάφος καθεαυτό, με 
τα πτερύγια, που ξεπερνούσε τους 40 κόμβους ταχύτητα μέσα στον στίβο και το δεύτερο 
ήταν ο έλεγχος και η ασφάλεια. Όταν ένα σκάφος 70 πόδια κινείται με τέτοιες ταχύτητες, 
ένα χιλιοστό μπορεί να προξενήσει τεράστιες ζημιές. Έτσι εφαρμόστηκε μία τεχνολογία 
της αεροπορικής βιομηχανίας της Boeing που ηλεκτρονικά ρύθμιζε τα χιλιοστά κλίσης 
των πτερυγίων. Τα σκάφη δεν πατούσαν πια στο νερό.

Όμως το μεγάλο βήμα έγινε όταν η τεχνολογία των υδροπτέρυγων εφαρμόστηκε στα κλα-
σικά, μονόγαστρα σκάφη. Και πάλι με πρωτοβουλία των Γάλλων, στο τελευταίο Vendee 
Globe είδαμε τα κλασικά IMOCA 60 να φέρουν στο πλάι της γάστρας πτερύγια σε σχή-
μα L, όπου ανάλογα με την πλεύση εκτείνονταν ή μαζεύονταν. Τα σκάφη δεν πετούσαν, 
όμως έβγαιναν από το νερό αρκετά εκατοστά με αποτέλεσμα να μειώνουν δραματικά το 
εκτόπισμά τους και έτσι τις τριβές. Και η επίδραση των πτερυγίων φάνηκε στα δεδομέ-
να του αγώνα. Τα σκάφη έφτασαν σε πρωτοφανείς ταχύτητες και τελικά δύο από αυτά 
κατέρριψαν το προηγούμενο ρεκόρ του αγώνα γύρω από τον κόσμο, χωρίς να έχουν καν 
τις βέλτιστες συνθήκες.  

Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν κάποτε τα παιδιά μας θα βλέπουν φωτογραφίες μας να 
τρέχουμε με τα σημερινά σκάφη και θα τους φαίνεται τόσο αστείο, όσο όταν εμείς βλέ-
πουμε ράλλυ αντίκα του περασμένου αιώνα. 

Στον πρώτο ιστιοπλοϊκό αγώνα Vendee Globe, ο νικητής Titouan Lamazou χρει-
άστηκε 109 ημέρες και 8 ώρες για να ολοκληρώσει τον γύρο του κόσμου, ενώ ο 
François Gabart κρατούσε το ρεκόρ του αγώνα από το 2013 με 78 ημέρες και 2 
ώρες, δηλαδή μία βελτίωση κατά 25% παρόλο που το μήκος του αγώνα είχε αυξη-
θεί κατά 20%.

Το 1996 στο BOC Challenge νίκησε το σκάφος Crédit Agricole III, ένα σκάφος φτιαγμένο 
από αλουμίνιο που ήταν βαρύ και δυσκίνητο και ζύγιζε πάνω από 15 τόνους. Το 1996, 
ο Yves Parlier ολοκλήρωσε τον γύρο του κόσμου εφαρμόζοντας για πρώτη φορά την 
τεχνολογία περιστρεφόμενου καταρτιού (wing mast). Το 2000, ο Michel Desjoyeaux 
κέρδισε έχοντας για πρώτη φορά κινητή καρίνα (canting keel). Έπειτα εμφανίστηκαν τα 
ασύμμετρα πτερύγια (daggerboards), δεξαμενές ευστάθειας (ballast tanks), πανιά άκα-
μπτα από εξωτικά υλικά και φυσικά γάστρες και αρματωσιά από pre-preg ανθρακονήματα 
(carbon).

Τα ναυπηγεία που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις ήταν Finot-
Conq, Lombard, Owen-Clarke, Farr, Kouyoumdjian, έπειτα η VPLP-Verdier και άλλα.

Το μέλλον προδιαγράφηκε όταν εμφανίστηκαν τα μικρά Moth που έφταναν τους 14 κόμ-
βους ταχύτητα στα όρτσα και τους 20 στα πρύμα με μόλις 10 κόμβους ένταση ανέμου, 
ενώ με 20 κόμβους άνεμο έφταναν 17 κόμβους όρτσα και 25-30 κόμβους πρύμα.

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.

Η Ιστορία μας 
ξεπέρασε
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Θ. για 
τη διετία 2017-2018, όπως αυτό προέκυ-
ψε από τις αρχαιρεσίες της 1ης Μαρτίου 
2017 και τη συγκρότησή του σε σώμα κατά 
την πρώτη συνεδρίασή του είναι:

Aπό τις αρχαιρεσίες του Ν.Ο.Ν.Κ.Ε., που 
πραγματοποιήθηκαν στις 29/01/2017, 
προήλθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για 
την τριετία 29/01/2017 - 28/01/2020.

Το Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι::

Μετά τις εκλογές της 19ης Ιανουαρίου 
2017 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ναυτικού Ομίλου Ανοικτής Θαλάσσης, 
που απαρτίζεται από 7 τακτικά μέλη και ένα 
αναπληρωματικό, συγκροτήθηκε σε σώμα 
με την εξής σύνθεση:

Η προσθήκη νέων μελών του στο ΔΣ, αλλά 
και η επανεκλογή παλαιότερων που έχουν 
ήδη θέσει τις βάσεις για νέα εγχειρήματα, 
υποδηλώνουν τη διάθεση του Σωματείου 
να ανανεώσει το 'στόλο' των μελών του 
με όρεξη και διάθεση για δραστηριότητες, 
αγώνες και παράλληλες εκδηλώσεις.

Πρόεδρος Λάζαρος Τσαλίκης

Αντιπρόεδρος & Έφ. Δημοσίων Σχέσεων 
 Ιωάννης Λαμπριανίδης

Γενικός Γραμματέας & Έφορος Λιμενίσκου 
 Στέλιος Χριστοδούλου

Ειδικός Γραμματέας & Κοσμήτωρ 
Τριαντάφυλλος Μαυρουδής

Ταμίας Στέργιος Λεονταρίδης

Έφ. Κωπηλασίας Κων/νος Αθανασόπουλος

Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου 
 Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος

Έφορος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
 Αδάμ Τσιολακάκης

Έφ. Εγκαταστάσεων Γεώργιος Κυριαφίνης

Έφ. Αντισφαίρισης Στέφανος Κούλογλου

Αναπλ. Ταμίας Γιασεμής Γκιουζέλης

Πρόεδρος Γιάννης Λογοθέτης

Α' Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Στάθης

Β' Αντιπρόεδρος Αντώνιος Παπαλέξης

Γεν. Γραμματέας Γιάννης Μαρίνος

Ταμίας Στέλιος Λεσιώτης

Αναπλ. Ταμίας Αντώνιος Λυράκος

Έφ. Ιστιοπλοΐας Δημήτριος Κακαβάς

Έφορος Λιμένος και Εγκαταστάσεων 
 Ευάγγελος Φανουριάδης

Έφ. Δημ. Σχέσεων Θεόδωρος Χαΐνης

Αναπληρ. Μέλη Κωνσταντίνος Μπενής 

 Σταμάτης Σαχινόπουλος 

 Βασίλειος Κουρτέσης

Πρόεδρος Αλκιβιάδης Γρηγοριάδης

Αντιπρόεδρος Στέφανος Μεταξιώτης

Γεν. Γραμματέας Δημήτρης Πετράς

Έφ. Ιστιοπλοΐας Χαρίσιος Τιτίρλας

Ταμίας Γρηγόρης Γεωργάτσος

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων 
 Μαρία Γιοκαρίνη

Μέλος Στέλιος Μαρασλής 

Αναπλ. Μέλος Γιάννης Κυβερνήτης 

Ναυτικός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης

Ναυτικός Όμιλος 
Νέου Κάβου 
Ελληνικού

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών της 
1-2-2017, το νεοεκλεγέν Διοικητικό 
συμβούλιο του Σ.Ι.Π-Ο.Τ.Ε. συνεδρίασε και 
συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Ιωάννης Θεοδωρίδης

Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Καγιώργης

Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Κάντζαρης

Ειδ. Γραμματέας Γεώργιος Κοκιόπουλος

Ταμίας Ευάγγελος Ματσούκας

Έφ. Ιστιοπλοΐας Νίκος Στεφανής

Αναπληρωτής Έφορος Ιστιοπλοΐας 
 Δημήτριος Μαρτίνος

Έφορος Λιμένος & Εντευκτηρίου 
 Ευάγγελος Ευσταθίου

Δημόσιες Σχέσεις Αγγελική Αλεξανδρή

Αναπληρ. Μέλη Μανώλης Παπαγεωργίου 

 Σταύρος Σκλιβάγκος

 Αθανάσιος Νικητόπουλος

ΣΙΠ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της 
12/03/2017 του Ν.Α.Ο.Π. η νέα σύνθεση 
του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος Αλέξανδρος Ιατρόπουλος

Αντιπρόεδρος Στέφανος Φερεκιάδης

Γεν. Γραμματέας Ευάγγελος Σκοπελίτης

Αναπλ. Γεν. Γραμ. Δημήτριος Δουλαβέρης

Ταμίας Νικόλαος Νομικός

Αναπλ. Ταμίας Αρτέμιος Βαλσαμάκης

Αρχ. Αθλητ. Τμημ. Ηλίας Κοτσογιάννης

Μέλη Σταύρος Μπάμπαλης

 Αγγελική Κουμιώτη

Αναπληρ. Μέλη Δημ. Παπαδημητρίου

 Ευστράτιος Κουρκούτης

 Αλέξ. Aθανασιάδης

Ναυτικός Αθλητικός 
Όμιλος Περάματος

Ναυτικός Όμιλος 
Ανοιχτής Θάλασσας

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Λ., 
το οποίο αναδείχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες 
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
της 12ης  Φεβρουαρίου 2017 και συ-
γκροτήθηκε σε σώμα την 20η Φεβρουαρίου 
2017 είναι το εξής:

Πρόεδρος Γεώργιος Τσούμος

Αντιπρόεδρος Μάρσα Χρυσοχοΐδη

Γεν. Γραμματέας Χρυσάνθη Αϊδίνη

Ταμίας Ιωάννης Κοκτσίδης

Γενικός Αρχηγός -  Εφορος Αθλημάτων 
 Κων/νος Γιωτόπουλος

Έφ. Καταδύσεων Ιωάννης Γκίκας 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και εκδηλώσεων 
 Ελένη Πανταζή 

Ναυτικός Όμιλος 
Λαγονησίου

Νέα Διοικητικά Συμβούλια

ενημερωτικά
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Εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο

για την επέτειο 150 χρόνων από 
τη ναυτική εποποιία της Κρητικής 
Επανάστασης του 1866-1869

Η Παγκρήτιος Ένωσις και ο Πανελλήνιος 
Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
(Π.Ο.Ι.Α.Θ.), με την υποστήριξη του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού - 
Σας προσκαλούν στην επέτειο των 150 
χρόνων από τη ναυτική εποποιία της Κρη-
τικής επανάστασης του 1866-1869.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο  
Πολεμικό Μουσείο, Βασιλίσσης Σοφίας & 
Ριζάρη 2, Αθήνα, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 
2017, ώρα 19:00.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, έχει προσκληθεί να τιμήσει με την 
παρουσία του την εκδήλωση. 

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

•	Ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχος 
 Νικόλαος Τσούνης Π.Ν. 

•	Ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως  
 Γεώργιος Μαριδάκης.

Ομιλητής θα είναι ο δημοσιογράφος και ιστο-

ρικός Τίτος Αθανασιάδης.

Θα προλογίσει η Πρύτανης του Παντείου 
Πανεπιστημίου καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη.

Συντονιστής: Ο Πρόεδρος του Π.Ο.Ι.Α.Θ. 
Ιωάννης Μαραγκουδάκης.

Θα ακολουθήσουν κρητικοί χοροί από τον 
Λαογραφικό Όμιλο “Κουρήτες” του Εμ-
μανουήλ Ν. Παττακού και θα προσφερθεί 
κρητικό κέρασμα.
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ενημερωτικά

Safe Water Sports mobile app

Το Safe Water Sports, ανέπτυ-
ξε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
ενημέρωσης των πολιτών, 
που είναι σήμερα διαθέσιμη στο 
Internet (μέσω του web site μας 
– https://safewatersports.gr/) 
αλλά κυρίως μέσω εφαρμογών 
(apps) για όλα τα κινητά τηλέ-
φωνα, οι οποίες προσφέρονται 
εντελώς δωρεάν.
Με την πλατφόρμα αυτή, που είναι διαθέ-
σιμη τόσο στα ελληνικά όσο και αγγλικά, 
ο πολίτης σήμερα μπορεί εύκολα, με το 
πάτημα ενός πλήκτρου, να ενημερωθεί 
για:

•	 ΟΛΕΣ και ΜΟΝΟ τις νόμιμες επιχειρήσεις  
 εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ (waterski,  
 scuba diving, tubes, kitesurf κλπ.) που  
 λειτουργούν στην Ελλάδα

•	 Τις	3.000+	παραλίες	με	πρόσβαση	που	 
 έχουμε από κοινού χαρτογραφήσει με το  
 Λιμενικό Σώμα, και στις οποίες μπορούν  
 οι πολίτες να κολυμπήσουν καθώς και τα  
 χαρακτηριστικά αυτών από την πλευρά της  
 ασφάλειας (δηλαδή αν έχουν ναυαγοσώστη,  
 βαθιά/ρηχά νερά, το είδος παραλίας –πχ.  
 αμμώδης, με βότσαλα κλπ.-, το μήκος της  
 παραλίας, αν είναι οργανωμένη με ξαπλώ- 
 στρες και ομπρέλες, αν υπάρχει πρόσβαση  
 για ΑΜΕΑ, καταστήματα υγειονομικού  
 ενδιαφέροντος, parking κλπ.), μια ενδεικτι- 
 κή φωτογραφία, το στίγμα τους καθώς και  
 άλλες χρήσιμες πληροφορίες

•	 Όλα	τα	νοσοκομεία	και	τα	κέντρα	υγείας	με	 
 πλήρη στοιχεία επικοινωνίας

•	 Τις	λιμενικές	αρχές	που	βρίσκονται	σε	όλη	 
 την χώρα με στοιχεία επικοινωνίας

•	 Τις	μαρίνες	και	γενικότερα	τις	τοποθεσίες	 
 που επιτρέπεται ο ελλιμενισμός σκαφών  
 καθώς τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν

•	 Τις	επιχειρήσεις	εκμίσθωσης	σκαφών	κάθε	 
 τύπου, για αναψυχή

•	 Τους	ισχύοντες	κανονισμούς	ασφάλειας	 
 (νομοθεσία) για κάθε θαλάσσιο σπορ και  
 δραστηριότητα στη θάλασσα

•	 Τον	καιρό	σε	κάθε	περιοχή	που	γίνονται	 
 θαλάσσια σπορ

•	Πολλές άλλες πληροφορίες που σχετίζονται  

 έμμεσα ή άμεσα με δραστηριότητες στην  
 θάλασσα και το νερό.

Επίσης οι πολίτες μπορούν μέσω των κι-
νητών τους και της εφαρμογής (app) Safe 
Water Sports να :

•	 Καταγγείλουν, αναφέρουν κάθε παραβατική  
 ή παράνομη δραστηριότητα στη θάλασσα  
 που πέφτει στην αντίληψή τους και η  
 οποία βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια και  
 την σωματική ακεραιότητα των πολιτών, και  
 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μας,  
 να ενημερώσουν το Λιμενικό Σώμα ώστε  
 εκείνο να παρέμβει όπου και αν χρειάζεται

•	 Σχολιάσουν και να βαθμολογήσουν (rate &  
 comment) μια επιχείρηση θαλασσίων σπορ  
 – μέσων αναψυχής, και με αυτό τον τρόπο  
 να επιβραβεύσουν τους καλούς και να βοη- 
 θήσουν τους μέτριους να βελτιωθούν και  
 να γίνουν καλύτεροι προσφέροντας υπηρε- 
 σίες ασφαλείς για τους πολίτες.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινη-
τό σας χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους 
συνδέσμους:

iPhone / iPad: http://apple.co/21rYZyx 
Android: http://bit.ly/1UFT4kI 

ΕΝΑ APP - ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έγκυρη και συνεχή ενημέρωση

Το Safe Water Sports προσφέρει έγκυρη και 
έγκαιρη ενημέρωση για μια μεγάλη γκάμα 
δραστηριοτήτων που γίνονται στην θάλασσα 
με βασικό γνώμονα την ασφάλεια αυτών 
που συμμετέχουν σε αυτά.

 

Ένα app για όλα τα κινητά

Το Safe Water Sports mobile app είναι 
διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ στο Apple Store και 
Google Market. 

 

Βρείτε τι υπάρχει γύρω σας

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή Safe Water 
Sports ο πολίτης μπορεί να βρει στην 
τοποθεσία που βρίσκεται πληροφορίες για 
θαλάσσια σπορ, θαλάσσιες δραστηριότητες 
αναψυχής, παραλίες, νοσοκομεία, μαρίνες, 
λιμεναρχεία κ.λ.π.
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Ακόμη ένα χρυσό 
διεθνές μετάλλιο 
για τον ΝΟΤΚ
Με  χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 420 
επέστρεψαν εχθές από τη διεθνή ρεγκάτα στο 
Σαν Ρέμο Ιταλίας οι Τέλης Αθανασόπουλος – 
Δημήτρης Τασσιός του ΝΟΤΚ… Ανάμεσα σε 80 
σκάφη, στην πρώτη θέση του βάθρου μετά από 4 
ιστιοδρομίες ανέβηκαν οι παγκόσμιοι πρωτα-
θλητές στα 420 U17 του ΝΟΤΚ και έκαναν την 
Ελλάδα και το Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών 
Καλλιθέας για μια ακόμη φορά υπερήφανους. 
Συγχαρητήρια στους αθλητές του ΝΟΤΚ και 
στον προπονητή τους, Δημήτρη Ψωμιάδη, για τη 
συμμετοχή τους.

H Groupama Ασφαλιστική 
ταξιδεύει από την Ελλάδα 
στην Αυστραλία, με... τριήρη!
Η Groupama Ασφαλιστική ανέλαβε, πριν από μερικούς μήνες, να 
υποστηρίξει ένα σπάνιο ταξίδι, αυτό της τριήρους "Ολυμπιάς", 
που ανήκει στο Ελληνικό Ναυτικό Μουσείο, από 
τον Πειραιά στη μακρινή Αυστραλία. Η εταιρία 
ανέλαβε τα έξοδα ασφάλισης της μοναδικής αυτής 
μεταφοράς και η τριήρης φτάνει αυτές τις μέρες 
στο Σίδνεϊ, όπου θα εκτεθεί στο Αυστραλιανό 
Εθνικό Ναυτικό Μουσείο.
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ενημερωτικά

αγγελία Πωλείται φουσκωτό σκάφος μοντέλο του 2008, άριστα συντηρημένο.

Τιμή: 26.000 €. Πληροφορίες:: Βασίλης - 694.455.4732

Βιβλίο κανόνων αγώνων 
ιστιοπλοΐας 2017-2020
Μία σημαντική προσπάθεια έγινε φέτος από τα στελέχη της ΑΕΑΕ (Ανώτατη Επιτροπή Αγώνων & 
Εφέσεων) και πλέον οι κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας της World Sailing, υπάρχουν τυπωμένοι και 
μάλιστα με ελληνική μετάφραση. Το βιβλίο που υπάρχει και ηλεκτρονικά σε αρχεία PDF στο επίση-
μο site της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (www.eio.gr) είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για 
αθλητές και προπονητές. Το αγγλικό και ελληνικό κείμενο θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των νέων 
κανονισμών (υπάρχουν αλλαγές από τους κανονισμούς της προηγούμενης τετραετίας) αλλά θα μπορέ-
σουν επίσης να μελετήσουν και όσους κανονισμούς δεν έχουν αλλαγές, ώστε να μπορούν να αγωνίζο-
νται καλύτερα και περισσότερο αξιόπιστα. Η σωστή γνώση των κανονισμών είναι το κρυφό χαρτί κάθε 
ιστιοπλόου που θέλει να διακρίνεται.

Οι σύλλογοι: Ναυτικός Όμιλος 
Σύρου, Ναυτικός Όμιλος 
Τήνου και Ναυτικός Όμιλος 
Πάρου, προκηρύσσουν τον 
ιστιοπλοϊκό αγώνα "Τρίγωνο 
Κυκλάδων" για σκάφη ανοικτής 
θαλάσσης καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club και IRC από την 
Παρασκευή 28/4/2017 έως 30/4/2017 με διαδρομή Σύρος 
– Τήνος – Πάρος – Σύρος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον 
Ν.Ο.Σύρου. Tηλ: 22810886666 Εmail: contact@nosyrou.gr

Τρίγωνο 
Κυκλάδων
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Πεπραγμένα της Ελληνικής Κλάσης Laser για το 2016

Ανοιξιάτικο Κύπελλο MARBLEHEAD 2017

Η συστηματική δουλειά όλων ανεξαιρέτως 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
Ελληνικής Κλάσης Laser, χρόνο με τον 
χρόνο αποφέρει καρπούς. Από τη χρονιά που 
δημιουργήθηκε η Ελληνική Κλάση, διοικητικά 
το Laser άρχισε να έχει διεθνή παρουσία και 
να τοποθετείται ως οντότητα στα διοικητικά 
σαλόνια της Ευρώπης. 

Έτσι και φέτος η Ελληνική Κλάση Laser παρα-
βρέθηκε στο ετήσιο συνέδριο της EURILCA 
τον Νοέμβριο στο Βέλγιο, όπου κατετέθηκαν 
δύο προτάσεις για ανάληψη αγώνων από 
ελληνικά σωματεία. Η πρώτη πρόταση για 
το Ευρωπαϊκό LASER RADIAL νέων από 
τον Ν.Ο. Καλαμακίου το 2019, έγινε δεκτή 
και το πρωτάθλημα δόθηκε στην Ελλάδα, 
ενώ η δεύτερη πρόταση για το Eυρωπαϊκό 
LASER MASTER από τον Ν.Ο. Καλαμάτας το 
2019, δεν έγινε δεκτή. 

Μετά από αυτό η χώρα μας έχει αναλάβει 

πλέον με τη συστηματική υποστήριξη της 
Ε. Κ. Laser δύο διεθνή πρωταθλήματα και 
φυσικά ο σχεδιασμός συνεχίζεται με στό-
χο και άλλα πρωταθλήματα στο μέλλον. 

Επίσης με τη βοήθεια της Κλάσης διοργανώ-
θηκε το πρώτο EUROPA CUP στην Ελλάδα 
που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με συμ-
μετοχή 7 Κρατών & 53 σκαφών. Η Κλάση 
συμμετείχε στην αποστολή για το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Laser 4.7 στην Crozone της 
Γαλλίας παραχωρώντας το τρέιλέρ της, με 
το οποίο και μεταφέρθηκαν τα σκάφη, όλων 
των Ελλήνων αθλητών από και προς τη χώρα 
διεξαγωγής του πρωταθλήματος. 

Τέλος δε, στις εγκαταστάσεις του Ν. Ο. 
Καλαμακίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
επίσημο σεμινάριο καταμέτρησης σκαφών 
Laser, από τον διεθνή καταμετρητή Πάνο 
Μαυρογεώργη, με αποτέλεσμα η καταμέ-
τρηση των σκαφών Laser σε περιφερειακά 

και πανελλήνια πρωταθλήματα να γίνεται συ-
νήθεια με στόχο να τηρούνται οι κανονισμοί 
της Κλάσης και οι αγώνες να είναι δίκαιοι και 
απόλυτα ίσοι για όλους τους αθλητές. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας σε 
συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Ναυ-
τομοντελιστών, διοργάνωσε την Κυριακή 19 
Μαρτίου στις 12:00 τον αγώνα για τηλεκατευθυ-
νόμενα ιστιοπλοϊκά σκάφη "Ανοιξιάτικο Κύπελλο 
MARBLEHEAD 2017" στις εγκαταστάσεις του 
ΝΟΒΣ στο Λιμάνι της Σαλαμίνας. 

Συμμετείχαν 12 αγωνιζόμενοι σε ένα θαλάσσιο στίβο με ιδιαί-
τερες καιρικές συνθήκες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξήσει 
τον συναγωνισμό, να συμβούν απρόοπτα όπως μικρές βλάβες, 
εκτός εμβελείας τηλεχειριστηρίου σκάφη, που αποτέλεσαν το 
αλατοπίπερο για τους τυχερούς θεατές.

Στους νικητές, που μετά από 7 ιστιοδρομίες αναδείχθηκαν:

1. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 69
2. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRE 100
3. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 6

απονεμήθηκαν έπαθλα και προσφέρθηκε παραδοσιακό "Πλατέτσι".
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Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA για το 2017

Στις 17 Ιανουαρίου 2017 ξεκίνησε το νέο Εθελοντικό Επιμορ-
φωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA με το 2ήμερο πιστοποιη-
μένο από την Κυπριακή Ναυτιλιακή Αρχή σεμινάριο “Marine 
Environmental Awareness”.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 24 σεμινάρια χωρισμένα 
στις παρακάτω πέντε κατηγορίες, από τις οποίες οι πρώτες τέσσερις 
περιλαμβάνουν 5 διήμερα σεμινάρια και η πέμπτη 4 μονοήμερα. 

- Α. Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή της MARPOL 

- Β. Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί 

- Γ. Ανθρώπινος Παράγοντας και Λειτουργική Ασφάλεια στο Πλοίο 

- Δ. Marine Environmental Awareness 

- Ε. Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία

Το Σεμινάριο Α καλύπτει τις κυριότερες εξελίξεις στους κανονισμούς της 
MARPOL για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, σε συνδυασμό με 
βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Σύμβασης.

Το Σεμινάριο Β παρουσιάζει θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το Σεμινάριο Γ εστιάζει στους βασικούς κανονισμούς και σχετικές 
αδυναμίες για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών πάνω στο πλοίο, όπως 
αυτές καταγράφονται στις επιθεωρήσεις. Επίσης, εξετάζει τη διαχείρι-
ση ρίσκου και τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα μέσα από 
θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και αναλύσεις περιστατικών.

Το Σεμινάριο Δ βασίζεται στο ομότιτλο Model Course (1.38) του 
ΙΜΟ και στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικότερης συμ-
μόρφωσης με τους κανονισμούς μέσω της καλύτερης κατανόησης 
των επιπτώσεων της ναυτιλίας στο περιβάλλον. 

Το Σεμινάριο Ε εστιάζει στον τρόπο ανάγνωσης των μετεωρολογι-
κών χαρτών επιφανείας καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς 
σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο την αποφυγή των 
επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων. 

Oι εισηγητές των σεμιναρίων είναι ειδικευμένα στελέχη 12 Εταιρει-
ών και Οργανισμών Μελών, ακαδημαϊκοί του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, Αξιωματικοί ΛΣ, ανεξάρτητοι επιστημονικοί συνερ-
γάτες καθώς και το επιστημονικό προσωπικό της HELMEPA.

Η HELMEPA ευχαριστεί θερμά όσους ενεργά συμβάλλουν στην 

επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος, τα Μέλη της Εκπαιδευτικής 
Επιτροπής της για τις υποδείξεις τους στην κατάρτιση των θεμάτων 
και εκείνους που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια.

Το χρονοδιάγραμμα των σεμιναρίων βρίσκεται στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://helmepa.gr/gr/timetable.php 

Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα «e-Learning» της HELMEPA

Ξεκίνησε η διάθεση του εμπλουτισμένου με 4 νέα θέματα Προ-
γράμματος e-Learning της HELMEPA σε εταιρείες Μέλη της και 
Μη, με τα παρακάτω δύο «επιμορφωτικά πακέτα» στην αγγλική:

Environmental Training Course
• SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan)
• Vessel General Permit
• Ballast Water Management
• Marine Litter – MARPOL Annex V
• Ship’s Emission Control Worldwide and in ECAs 
• Oil Record Book, Part I
• Sewage and Grey Water Management Onboard 

Safety related Training Course
•	 Risk Assessment during loading/unloading operations in tankers
•	 Accident	prevention	during	lifeboats
•	 Safe	entry	into	enclosed	spaces

•	 Navigation	in	dense	and	controlled	traffic
•	 Weaknesses	related	to	Fire	Safety	
•	 Maritime	Labour	Convention	–	general	overview	
•	 Passage	Planning	(with	reference	to	PSSAs)	

Κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα περιλαμβάνει:

•	Παρουσίαση	PowerPoint,

•	30	ερωτήσεις	πολλαπλής	επιλογής	(multiple	choice)	για	να	
διαπιστώσει ο χρήστης τί απεκόμισε, έχοντας στη διάθεσή του 3 
προσπάθειες για να φθάσει σε ποσοστό επιτυχίας 66% και άνω 
και να λάβει Πιστοποιητικό,

•	Φόρμα	αξιολόγησης	που	ο	χρήστης	συμπληρώνει	με	σχόλια	και	
παρατηρήσεις για τυχόν βελτίωση της παρουσίασης.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:  
http://helmepa.gr/gr/elearning.php

ενημερωτικά



15Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Η HELMEPA χαιρετίζει την εκστρατεία «Καθαρές Θάλασσες» του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Εκδήλωση Κοπής Πίτας της HELMEPA

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η HELMEPA 
χαιρετίζει την έναρξη της παγκόσμιας 
εκστρατείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
θαλάσσια απορρίμματα με τίτλο "Καθα-
ρές Θάλασσες" (Clean Seas Campaign). Η 
εκστρατεία αυτή, που ξεκίνησε επίσημα την 
23 Φεβρουαρίου στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
για τους Ωκεανούς, στο Μπαλί της Ινδονησί-
ας, αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας για την 
επίτευξη των Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και συγκεκριμένα του Στόχου 
14.1: «Μέχρι το 2025, να έχει επιτευ-
χθεί πρόληψη και σημαντική μείωση της 
θαλάσσιας ρύπανσης και ειδικά αυτής που 
προέρχεται από δραστηριότητες στην ξηρά, 
συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 
απορριμμάτων και του ευτροφισμού.»

Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
ιδιαίτερα με πλαστικά, έχει λάβει ανησυ-
χητικές διαστάσεις. Υπολογίζεται πως 
σε θάλασσες και ωκεανούς καταλή-
γουν κάθε χρόνο 8 εκατομμύρια τόνοι 

πλαστικών απορριμμάτων! Μια τεράστια 
απειλή για τους πληθυσμούς 600 ειδών 
θαλάσσιων οργανισμών, οι οποίοι τραυμα-
τίζονται ή πεθαίνουν επειδή παγιδεύονται 
σε αυτά ή τα τρώνε. Σημαντικές είναι και οι 
οικονομικές επιπτώσεις των απορριμμάτων 
σε παράκτιες περιοχές λόγω της αισθητι-
κής ρύπανσης, της μειωμένης τουριστικής 
κίνησης, του κόστους καθαρισμού κ.ά.

Το πρόβλημα αυτής της ρύπανσης επεσή-
μανε από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 η 
HELMEPA, με πρωταγωνιστή τον γνωστό Γλά-
ρο και το διαχρονικό σύνθημα «Όχι Σκουπί-
δια, Όχι Πλαστικά σε Θάλασσες και Ακτές». 

Η νέα εκστρατεία του ΟΗΕ στοχεύει στη 
δέσμευση κυβερνήσεων, του ιδιωτικού 
τομέα καθώς και του ευρύτερου κοινού για 
μείωση των πλαστικών. Για παράδειγμα, η 
βιομηχανία και οι επιχειρήσεις μπορούν να 
εξαλείψουν σταδιακά τη χρήση μικροπλαστι-
κών σε σκευάσματα προσωπικής υγιεινής 
και φροντίδας, να βελτιώσουν τη διαχεί-

ριση πλαστικών και να δεσμευτούν στον 
επανασχεδιασμό, επαναχρησιμοποίηση και 
ανάκτηση πλαστικών. Ο καθένας από εμάς 
μπορεί να αλλάξει καθημερινές συνήθειες, 
όπως να αντικαταστήσει τη χρήση της πλα-
στικής σακούλας με πάνινη, να χρησιμοποιεί 
θερμός ή παγούρι για νερό και να αποφεύ-
γει πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης. 

Στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας προσπά-
θειας, η HELMEPA θα ενισχύσει περαιτέρω 
την ενημέρωση των εθελοντών Μελών της, 
14.000 Ελλήνων ναυτικών, 200 οργανι-
σμών και εταιρειών και 400 πλοίων για 
το σημαντικό αυτό πρόβλημα. Επίσης, θα 
ενδυναμώσει την περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση των 10.000 μαθητών που 
συμμετέχουν κάθε χρόνο στα προγράμματα 
"Παιδική HELMEPA" και "Ναυτίλοι" και θα 
επιδιώξει ευρύτερη συμμετοχή στις 250 
περίπου δράσεις καθαρισμού ακτών και 
βυθού που συντονίζει κάθε χρόνο με τη 
συνδρομή εθελοντών σε όλη την Ελλάδα.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνουμε 
την αποφοίτηση με άριστες επιδόσεις 
των 3 υποτρόφων της HELMEPA του 
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016:

•	Ευαγγελία Πουλή, MSc International 
Maritime Law από το International 
Maritime Law Institute της Μάλτας, Υπο-
τροφία "Γιώργου Π. Λιβανού". Από τον 
Αύγουστο 2016 εργάζεται στο Νομικό 
Τμήμα του Merchant Shipping Directorate/
Transport Malta. 

•	Άρτεμις Πουντουρέλη, κόρη ναυτικού, 

MSc Sustainable Energy Futures από το 
Imperial College του Λονδίνου, που έλαβε 
την Υποτροφία "Βασίλη Κ. Κωνσταντα-
κόπουλου". Εργάζεται ως Project Manager 
σε κατασκευαστική εταιρεία φωτοβολταϊ-
κών πάρκων στο Λονδίνο.

•	Κωνσταντίνος Μπάλλας, γιος ναυτικού, 
ΜSc, Engineering Business Management 
από το Warwick University της Μ. Βρετα-
νίας, Υποτροφία "Σταύρου Νταϊφά" - ευ-
γενική χορηγία της κας Ειρήνης Στ. Νταϊφά, 
Ειδικής Γραμματέως του Δ.Σ. Αποφοίτησε 
την 17/1/2017.

Επίσης, με χαρά παρακολουθούμε την 
πρόοδο των 4 νέων υποτρόφων της 
HELMEPA, του ακαδημαϊκού έτους 

2016-17, που είναι: Στεφανία Καλλέργη, 
MSc Maritime Organization Management 
στο John Moores University του Λίβερ-
πουλ, Ηλίας Δεληγιάννης, MSc Water, Air, 
Pollution and Energy in Local and Regional 
Scales στο Universite Paris Saclay, Δω-
ροθέα Νασιούδη, MSc Climate Change, 
Management and Finance στο Imperial 
College του Λονδίνου και Μαρία Σταμού-
λη, MSc Sustainable Energy Systems στο 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. 

Ευχόμαστε στους πρώτους καλή σταδιο-
δρομία και στους δεύτερους καλή επιτυχία! 

Οι υποτροφίες της HELMEPA για το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018 θα ανακοινω-
θούν τον Μάρτιο.

Παρουσία των Μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου και του προσωπικού της Γραμματείας της 
HELMEPA, ο Πρόεδρος Δρ Γεώργιος Γράτσος 
μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Ξυλά 'έκοψαν' 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα, τη Δευτέρα 23 
Ιανουαρίου, στα γραφεία της. Τυχερός σε αυτήν 
την κοπή της πίτας ήταν ο Δημήτρης Μητσά-
τσος, Γενικός Διευθυντής της HELMEPA, στον 
οποίο έτυχε για πρώτη φορά το φλουρί στα 35 

χρόνια λειτουργίας της ένωσης. Ο Πρόεδρος 
ευχήθηκε για το 2017 καλύτερη τύχη στη χώρα 
μας, κάθε καλό στην Ελληνική ναυτιλία και τη 
HELMEPA και υγεία και αντοχή σε όλους τους 
παρευρισκόμενους. Μετά την εκδήλωση, πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη του έτους συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε 
τις δραστηριότητες και τον Προϋπολογισμό Δα-
πανών του 2017 που υπέβαλε η Γραμματεία.

Υποτροφίες HELMEPA

ΛΕ Ζ Α ΝΤΑ : 
(Α-Δ) Δρ Γ. Γράτσος - Πρόεδρος ΔΣ HELMEPA, Δ. Μητσάτσος - Γενικός Διευθυντής HELMEPA, Ι. Ξυλάς - Αντιπρόεδρος ΔΣ HELMEPA, Δρ Μ. Λως - Επίτιμος Αντιπρόεδρος HELMEPA
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Με τη σεζόν να έχει ήδη ξεκινήσει, το 4ο 
Posidonia Sea Tourism Forum φέρνει και 
πάλι την Ανατολική Μεσόγειο στο προσκή-
νιο της διεθνούς βιομηχανίας κρουαζιέρας. 
Δεδομένων των γεωπολιτικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η περιοχή, η φετινή διοργάνωση 
προσφέρει την πολύτιμη ευκαιρία να συζητηθούν 
σε βάθος τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις που 
θα επηρεάσουν καθοριστικά τόσο τον ορίζοντα 
ανάκαμψης, όσο και το γενικότερο μέλλον του 
θαλάσσιου τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Forum θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 
Μαΐου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών, με θέμα "Επαναπροσδιορίζοντας την 
Κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο". Στο 
Συνέδριο θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι κ.κ.

•	Richard Vogel, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Pullmantur

•	Larry Pimentel, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της Azamara Cruises

•	Kerry Αναστασιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Celestyal Cruises & Πρόεδρος της CLIA 
Ευρώπης

•	Michel Nestour, Αντιπρόεδρος, Global Port 
& Destination Development-EuroMed, Carnival 
Corp.

•	Claudius Docekal, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης 
της Crystal Cruises

•	Elisabetta De Nardo, Global Head of Port 
Operations & Destination Management της 
Silversea Cruises 

•	Craig Milan, Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων της 
Virgin Voyages

•	Ukko Metsola, Αντιπρόεδρος Κυβερνητικών 
Σχέσεων της Royal Caribbean Cruises

•	Ana Karina Santini, Διευθύντρια Ανάπτυξης 
Μεσογειακών Λιμένων και Δημοσίων Σχέσεων 
Ιταλίας των Royal Caribbean, Celebrity Cruises 
και Azamara Club Cruises.

«Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μία από τις 
βασικές περιοχές ανάπτυξης της Pullmantur 
Cruises στην Ευρώπη», δήλωσε ο Richard 
Vogel, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρίας κρουαζιέρας που εδρεύει στη Μαδρίτη. 
«Σχεδιάζουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερους 
και νέους αποκλειστικούς  προορισμούς, όπως 
το Βόλο, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση των 
επισκεπτών στα Μοναστήρια των Μετεώρων – τα 
οποία περιλαμβάνονται στα Μνημεία Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς της UNESCO –, καθώς και το 
Ναύπλιο, από όπου οι επιβάτες μας θα επισκέπτο-
νται  την Επίδαυρο, την Κόρινθο και τις Μυκήνες. 
Η Ελλάδα αναμφίβολα προσελκύει το ενδιαφέρον 
των επιβατών μας με τον πολιτιστικό της πλούτο, τα 
τοπία, τις παραλίες και το καλό κλίμα της».

Από την πλευρά του, ο Larry Pimentel, Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Azamara 
Cruises, πρόσθεσε: «Ενώ έχουμε μειώσει τις 
κρουαζιέρες μας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και 
τις κρουαζιέρες που πηγαίνουν στην Τουρκία, η 

Ελλάδα παραμένει ένας δημοφιλής προορισμός 
για την Azamara. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να 
περιλαμβάνεται στα μελλοντικά μας δρομολόγια, τα 
οποία επισκέπτονται 10-12 διαφορετικά ελληνικά 
λιμάνια κάθε σεζόν».

Η Elisabetta De Nardo, Global Head of Port 
Operations & Destination Management της 
Silversea Cruises, συμφωνεί: «Όλο και περισ-
σότερα ελληνικά νησιά υποδέχονται επισκέπτες 
κρουαζιέρας, πολλά από αυτά για πρώτη φορά, 
καθώς η απίστευτη ομορφιά της περιοχής είναι 
σήμερα περισσότερο προσβάσιμη από ποτέ. Η 
πρόσφατη άρση του καμποτάζ μας επιτρέπει να 
αναζητούμε νέα δρομολόγια και ευκαιρίες στην 
περιοχή. Με την υποστήριξη των τοπικών φορέων, 
σκοπεύουμε να διασφαλίσουμε ότι τα πλοία της 
Silversea θα συνεχίσουν να επισκέπτονται αυτή 
την πανέμορφη περιοχή».

Η Σάμος, τα Χανιά της Κρήτης και το Ναύπλιο 
είναι οι πιο πρόσφατοι ελληνικοί προορισμοί 
που εντάχθηκαν στα δρομολόγια της Celestyal 
Cruises στο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Kerry Ανα-
στασιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Celestyal 
Cruises και Πρόεδρο της CLIA Ευρώπης.

«H προσθήκη νέων προορισμών στα δρομολόγιά 
μας κάθε χρόνο αποτελεί για εμάς δέσμευση. Πριν 
από τέσσερα χρόνια επισκεπτόμασταν έξι λιμάνια 
στο Αιγαίο –τη φετινή σεζόν θα επισκεπτόμαστε 
15 και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τα 
δρομολόγιά μας. Υπάρχουν τόσοι υπέροχοι προο-
ρισμοί κι εμείς θα συνεχίσουμε να φέρνουμε τους 
επιβάτες μας σε αυτά τα ‘διαμάντια’ του Αιγαίου», 
είπε ο κ. Αναστασιάδης και πρόσθεσε: «Η Ανατο-
λική Μεσόγειος είναι η βάση της επιχείρησής μας 
και του brand μας. Καθώς η Ελλάδα προσφέρει 
αναρίθμητους μοναδικούς προορισμούς για τους 
ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, οι κρουαζιέρες μας 
είναι συνυφασμένες με τα μοναδικά στοιχεία του 
κάθε προορισμού, εν πλω ή στη στεριά, έτσι ώστε 
οι επισκέπτες μας να έχουν την ευκαιρία να ζουν 
μια μοναδική εμπειρία σε κάθε λιμάνι».

Ωστόσο, μένει να γίνουν ακόμα πολλά για να 
αυξηθεί η επισκεψιμότητα της κρουαζιέρας στην 
Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Ο Claudius 
Docekal, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης της Crystal 
Cruises, σχολίασε: «Όταν ξεκίνησα την καριέρα 
μου στον κλάδο, ο συνδυασμός της κρουαζιέρας 
στα ελληνικά νησιά, την Αίγυπτο και το Ισραήλ ήταν 
μαγικός και ένα από τα best sellers. Η αναβίωση 
του συνδυασμού αυτών των προορισμών θα 
ήταν προς όφελος ολόκληρης της περιοχής της 
Ανατολικής Μεσογείου. Δυστυχώς, όμως, και οι 
τρεις προορισμοί συνεχίζουν να έχουν προβλήμα-
τα. Εμείς σιγά-σιγά προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε 
τον αριθμό των δρομολογίων μας στην περιοχή, 
παρακολουθώντας προσεκτικά τη ζήτηση. Δυστυ-
χώς, η ζήτηση για την Ελλάδα, κατά την άποψή 
μου, δεν πλησιάζει καθόλου τα επίπεδα στα οποία 
ήταν παλιά ή τα επίπεδα όπου πρέπει να βρίσκεται. 
Η μαγεία της Ελλάδας απαιτεί ανανεωμένη στρατη-
γική μάρκετινγκ».

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η έντονη ανάγκη 

για νέους προορισμούς και δρομολόγια είναι ο 
βασικός λόγος για να παρακολουθήσουν το φε-
τινό Posidonia Sea Tourism Forum τα στελέχη 
της βιομηχανίας της κρουαζιέρας.

Για το λόγο αυτό το Posidonia Sea Tourism Forum 
προσέλκυσε φέτος και την Virgin Voyages, 
μια start up εταιρία κρουαζιέρας που αναγνω-
ρίζει την αξία της Ανατολικής Μεσογείου και, 
μολονότι δεν συμπεριλαμβάνει την περιοχή στα 
άμεσα σχέδιά της, ωστόσο την εντάσσει στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της. Ο Craig Milan, 
Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων της Virgin Voyages, 
σχολίασε: «Ως νεοεισερχόμενοι στην αγορά 
κρουαζιέρας, χωρίς κάποιο πλοίο εν πλω ακόμα, η 
Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι σημαντική για εμάς 
αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, καθώς η επιχείρησή μας 
θα αναπτύσσεται και θα αυξάνουμε τη χωρητικό-
τητα μας, η Ανατολική Μεσόγειος θα γίνει για εμάς 
μια σημαντική περιοχή για την δρομολόγηση των 
πλοίων μας. Άλλωστε η περιοχή έχει μερικά από 
τα πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά ιστορικά 
και πολιτιστικά μνημεία στον κόσμο. Ωστόσο, με 
δεδομένες τις τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες, 
η Ανατολική Μεσόγειος θα παραμείνει ένα δύσκο-
λο μέρος για να επενδύσουμε στην τοποθέτηση 
πλοίων. Είμαστε, πάντως, αισιόδοξοι για τις μελλο-
ντικές προοπτικές στην περιοχή και πιστεύουμε ότι 
θα ανακάμψει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, δεδομένης 
της ανάπτυξης της βιομηχανίας και του αριθμού 
των πλοίων που κατασκευάζονται για τα επόμενα 
5 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι η 
Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει στο brand της 
Virgin Voyages και ταιριάζει με τη νοοτροπία και 
τα δημογραφικά στοιχεία των αγορών στις οποίες 
στοχεύουμε. Πιστεύουμε ότι τα ελληνικά νησιά, 
που προσελκύουν ένα πιο νεανικό, ζωντανό κοινό, 
ταιριάζουν ιδιαίτερα με το brand μας».

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Βώκο, Εκτελεστικό 
Διευθυντή της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., που 
διοργανώνει την εκδήλωση, φέτος έχουν ήδη 
επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους εκπρόσωποι 
από όλους τους τομείς της θαλάσσιας τουρι-
στικής βιομηχανίας. «Έχουμε γίνει αποδέκτες 
ιδιαίτερα έντονου ενδιαφέροντος συμμετοχής 
από εταιρείες και ιδιώτες που επιθυμούν να 
δώσουν το “παρών” στο Posidonia Forum, 
να παρακολουθήσουν το πλούσιο Συνεδριακό 
Πρόγραμμα ή να παρουσιάσουν τις υπηρε-
σίες τους, προκειμένου να αποκτήσουν τη 
δυνατότητα να δικτυωθούν με την αφρόκρεμα 
της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας», 
πρόσθεσε ο κ. Βώκος.

Εκπρόσωποι των σημαντικότερων ενώσεων, 
δικτύων και οργανισμών λιμένων έχουν επιβε-
βαιώσει τη συμμετοχή τους στο Posidonia Sea 
Tourism Forum 2017, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. 
Kristijan Pavić, Πρόεδρος της MedCruise, 
Emre Sayin, Διευθύνων Σύμβουλος της Global 
Ports Holding, Figen Ayan, Αντιπρόεδρος της 
Istanbul Port Cruise Operations και Ελευ-
θέριος Χατζηζαχαρία, Πρόεδρος της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου.

Το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος

ενημερωτικά
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Μετά τη ρεγκάτα στα νησιά Key 
West τον Ιανουάριο, όπου κέρδι-
σε ο Doug DeVos με το Quantum 
Racing, το πρωτάθλημα 52 
SUPER SERIES συνεχίστηκε στο 
Μαϊάμι. Αμέσως μετά το πέρας 
των αγώνων στα Key West, τα πλη-
ρώματα ξεκίνησαν αμέσως προε-
τοιμασία ώστε να είναι όλα έτοιμα 
για το Miami Royal Cup.

Το Miami Royal Cup διεξήχθη στο Μαϊάμι 7 με 
11 Μαρτίου με τη συμμετοχή 11 ομάδων. 

Οι αγώνες ξεκίνησαν την Τρίτη 7 Μαρτίου με 
τον άνεμο να πνέει στους 15 με 20 κόμβους 

και τη θάλασσα αρκετά αγριεμένη.

Το Quantum Racing ως προηγούμενος νικη-
τής είχε τα βλέμματα στραμμένα επάνω του, ει-
δικά έχοντας νέο τιμονιέρη. Το Gladiator έκανε 
την καλύτερη εκκίνηση, αλλά το Azzurra που 
είχε στην τακτική τον διάσημο Vasco Vascotto 
έκανε την καλύτερη επιλογή και βρέθηκε 
σύντομα μπροστά. Ωστόσο, πριν το τελευταίο 
σκέλος, το Quantum κατάφερε έξυπνα να περά-
σει μπροστά και να τερματίσει πρώτο.

Την επόμενη ημέρα η πρώτη ιστιοδρομία 
ήταν εκρηκτική, με τα σκάφη να μάχονται 
μέτρο με το μέτρο, όμως τελικά το πλήρωμα 
του Platoon απέδειξε πως αποδίδει κα-
λύτερα υπό πίεση. Το Platoon τερμάτισε 4 
δευτερόλεπτα μπροστά από το Azzurra και 6 
δευτερόλεπτα μπροστά από το Provezza. Το 

Quantum Racing έκανε μια κακή εκκίνηση και 
τερμάτισε τέταρτο.

Η δεύτερη ιστιοδρομία της ημέρας ξεκίνη-
σε με μία καλή εκκίνηση από το Azzurra 
και σωστή επιλογή της καλής πλευράς του 
στίβου. Λίγο πίσω ήταν το Provezza, που 
όμως έχασε τη δεύτερη θέση από το Ρωσικό 
Bronenosec.

Στην τρίτη ιστιοδρομία της ημέρας ο Vasco 
Vascotto απέδειξε ακόμη μία φορά την 
παγκόσμια κλάση του. Ο Ιταλός tactician του 
Azzurra δεν έκανε ούτε μία λάθος επιλογή σε 
όλο τον αγώνα με αποτέλεσμα να κάνει την 
καλύτερη εκκίνηση και να καταφέρει να δια-
τηρήσει το προβάδισμα αυτό μέχρι τη γραμμή 
του τερματισμού. 

Την επόμενη ημέρα επέστρεψε ο παλιός καλός 

διεθνή Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Tim Wright 

52 Super Series
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εαυτός του Quantum Racing μετά την κακή 
εμφάνιση της προηγούμενης. Υπήρξε καθυστέ-
ρηση στην εκκίνηση λόγω αναβολής επειδή ο 
άνεμος δεν ήταν αρκετός. Τελικά με την ένταση 
να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 κόμβων δόθηκε 
η πρώτη εκκίνηση. Ευτυχώς η θάλασσα ήταν 
ήρεμη και ο Terry Hutchinson υπεύθυνος τα-
κτικής στο Quantum Racing κατάφερε να κάνει 
τη δουλειά του σωστά. Σε όλη την ιστιοδρομία 
το σκάφος ήταν μπροστά, με το Azzurra να 
ακολουθεί και να τερματίζει δεύτερο. 

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 10 Μαρτίου, 
η ένταση είχε αρχίσει να χτυπάει κόκκινο. 
Στην έκτη ιστιοδρομία του πρωταθλήματος το 
Azzurra έβαλε τα δυνατά του και κατάφερε να 
αποκτήσει ένα προβάδισμα των 15 βαθμών 
στη γενική κατάταξη. Το Quantum Racing μαζί 
με το Rán Racing και το Alegre είχαν μία 

πρόωρη εκκίνηση που τους στοίχισε.

Στην επόμενη ιστιοδρομία ο άνεμος εξακο-
λουθούσε να είναι ασθενής. Αυτό φαίνεται να 
ωφέλησε το πλήρωμα του Sled που πέτυχε 
μία σωστή εκκίνηση και από εκεί και πέρα 
με μία συντηρητική τακτική τερμάτισε στην 
πρώτη θέση. 

Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, Σάββατο 11 
Μαρτίου έγινε η όγδοη και τελευταία ιστιο-
δρομία που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα. 

Ο ανατολικός άνεμος έφτασε τους 14 
κόμβους με τη θάλασσα να είναι ήρεμη, 
προσφέροντας έτσι ιδανικές συνθήκες 
για την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών, 
με θεαματικό μάλιστα τρόπο. Το Azzurra 
ξεκίνησε πολύ καλά και ήταν πρώτο σκάφος 
στο πρώτο σημείο στροφής, επιλέγοντας την 

αριστερή πλευρά του στίβου. Το Quantum 
Racing ήταν δεύτερο και το Platoon τρίτο. Ο 
John Kostecki προσπάθησε να οδηγήσει 
το Platoon εκεί που θεωρούσε ότι θα έχει 
καλύτερο αέρα ώστε να κάνει την ανατροπή, 
όμως το Azzurra ακολούθησε άλλη τακτική 
και βρέθηκε τρίτο.

Ωστόσο η τρίτη θέση του Azzurra του απέφε-
ρε τους απαραίτητους βαθμούς ώστε να κρα-
τήσει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη 
και να στεφθεί νικητής του Miami Royal Cup. 

Το πλήρωμα πανηγύρισε δεόντως τη νίκη 
του, ενώ το ίδιο βράδυ που έγινε η απονομή 
των επάθλων έδωσαν όλοι ραντεβού για την 
επόμενη διοργάνωση σε ευρωπαϊκά ύδατα, 
στο Σκαρλίνο της Ιταλίας.
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διεθνή

Την εποχή που το βόρειο ημισφαί-
ριο έχει ακόμα χειμώνα και δεν 
διοργανώνονται πολλοί ιστιοπλοϊκοί 
αγώνες, το αγωνιστικό ενδιαφέρον 
στρέφεται στα τροπικά κλίματα, 
όπως αυτό της Καραϊβικής. Ένας 
μεγάλος αγώνας 600 ναυτικών 
μιλίων που διοργανώνεται με 
αφετηρία και τερματισμό το νησί της 
Αντίγκουα, είναι ο Caribbean 600 
που διοργανώνει ο βρετανικός όμι-
λος RORC με τη συμμετοχή πολλών 
μεγάλων σκαφών και γνωστών 
ιστιοπλόων, κυρίως από την Αμερι-
κή αλλά και από όλο τον κόσμο.

Ο αγώνας του 2017 ξεκίνησε με εξαιρετικές 
συνθήκες και τον μεγαλύτερο στόλο στην 
ιστορία του αγώνα. Περίπου 900 ιστιοπλόοι 
από 30 διαφορετικές χώρες έλαβαν μέρος 
στην 9η διοργάνωση του βρετανικού 
Royal Ocean Racing Club. Ολυμπιονίκες 
και βετεράνοι του America's Cup καθώς 
και ιστιοπλόοι που έχουν κάνει τον γύρο 
του κόσμου συμμετείχαν μαζί με ερασι-
τέχνες ιστιοπλόους στον αγώνα των 600 
ναυτικών μιλίων γύρω από 11 νησιά της 
Καραϊβικής, με εκκίνηση και τερματισμό 
στην Αντίγκουα. Το υψηλό επίπεδο των 
συμμετοχών και του συναγωνισμού χαρακτή-
ρισε κι εφέτος τη διοργάνωση. Ένα χαμηλό 
βαρομετρικό σύστημα επηρέασε τις συνθή-
κες του αγώνα που δεν ήταν οι αναμενόμε-
νες, φέρνοντας μάλιστα ανέμους όλων των 
διευθύνσεων και εντάσεων, κάνοντας έτσι 
την ιστιοδρομία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. 

Στην κατηγορία Maxi72 συμμετείχαν μόνο 
σκάφη από την Αμερική με τη γνωστή ομάδα 
του Hap Fauth, Bella Mente, να παίρνει 
την πρώτη θέση και δεύτερη την ομάδα του 

ομογενούς Γιώργου Σακελλάρη Proteus να 
μάχεται μέχρι τέλους. Επτά φορές άλλαξε ο 
επικεφαλής της κατηγορίας μέχρι την τελική 
επικράτηση του. Το Bella Mente έκανε 85 
αλλαγές πανιών ενώ η μέγιστη ταχύτητα που 
έφτασε το σκάφος ήταν 30 κόμβοι. Το Bella 
Mente πέρασε τη γραμμή τερματισμού 14 
λεπτά μπροστά από το Proteus κερδίζο-
ντας την κατηγορία IRC 0 και το τρόπαιο 
του RORC Caribbean 600 για τον καλύ-
τερο διορθωμένο χρόνο. Ήταν η δεύτερη 
φορά που το Bella Mente κέρδισε στη γενική 
κατάταξη και σίγουρα χρειαζόταν για το ηθικό 
της ομάδας που πέρυσι είχε εγκαταλείψει.

Ο Hector Velarde από το Περού με το 
Runaway ήρθε τρίτος στην κατηγορία.

Ο Lloyd Thornburg στην κατηγορία των 
μεγάλων καταμαράν MOD70, με το Phaedo3 
ήταν το πρώτο σκάφος στη γραμμή τερματι-
σμού σε πραγματικό χρόνο κερδίζοντας τα 
Line Honours για τρίτη χρονιά στη σειρά. Το 
Phaedo3 πήρε την πρώτη θέση με την ισχνή 
διαφορά των 12 λεπτών μπροστά από το κατα-
μαράν του γνωστού Ιταλού Giovanni Soldini, 
το Maserati. Και σε αυτή την κατηγορία το 
σκάφος επικεφαλής άλλαξε τέσσερις φορές 
ανάμεσα στα δύο πρώτα. Μάλιστα στη Γουαδε-
λούπη υπήρξαν έντονες στιγμές, όταν εν μέσω 
καταιγίδας το πλήρωμα του Maserati προσπά-
θησε και κατάφερε να απεγκλωβίσει το σκάφος 
που είχε παγιδευτεί σε δίχτυα ψαράδων.

Ο George David με το γνωστό Maxi, Rambler 
88, ήταν αυτός που κέρδισε τα αντίστοιχα 
Line Honours του αγώνα για μονόγαστρα 
σκάφη. Ο George David κέρδισε μάλιστα για 
τρίτη φορά τον τίτλο του πιο γρήγορου στο 
RORC Caribbean 600. Ωστόσο το ρεκόρ του 
αγώνα κατέχει ο ίδιος αλλά με το προηγούμενο 
σκάφος του, το Rambler 100, από το 2011.

Το Rambler 88 ήταν επίσης νικητής στην 
κατηγορία IRC Canting Keel (με αιωρούμενες 
καρίνες) σε διορθωμένο χρόνο. Ο Lionel 
Pean με το γαλλικό Volvo 70, SFS II, ήταν 
δεύτερος ενώ ο Βρετανός Mike Slade με το 

Leopard 3 ήταν τρίτος. Το Leopard 3 μάλιστα 
κέρδισε και ένα νέο βραβείο του σκάφους με 
τον καλύτερο χρόνο στο RORC Transatlantic 
Race, διάπλου του Ατλαντικού, και του RORC 
Caribbean 600.

Ο Anders Nordquist με το Swan 115, 
Shamanna, που έλαβε μέρος για πρώτη 
φορά, κέρδισε την κατηγορία των Superyacht.

Δύο πολύ εντυπωσιακές συμμετοχές εφέτος 
ήταν από τις μεγαλοπρεπείς σκούνες Eleonora 
και Adela. Η Adela είναι ναυπήγησης του 1903 
και έχει μήκος 182 πόδια (55 μέτρα) και ήταν 
το μεγαλύτερο σκάφος του αγώνα με εκτό-
πισμα 250 τόνους. Η Eleonora είναι ακριβές 
αντίγραφο της σκούνας Westward του 1910, 
του διάσημου σχεδιαστή Herreshoff. Από την 
καθέλκυσή της το 2000 έχει καταφέρει πολλά 
σε αγωνιστικό επίπεδο. Με εκτόπισμα 213 
τόνους και ολικό μήκος 162 πόδια (49,5 μέτρα) 
η Eleonora αγωνιζόμενη εναντίον της Adela 
ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης η κα-
τηγορία Class40 όπου τρία σκάφη εναλλάσ-
σονταν στην κορυφή μέχρι το τέλος. Ο Peter 
Harding με το Phor-ty, η Catherine Pourre 
με το Eärendil και ο Halvard Mabire με το 
Campagne de France έδιναν μάχες μέχρι 
τον τερματισμό, με ίσες ευκαιρίες. Ωστόσο, 
το Eärendil είχε ένα μικρό ατύχημα με το 
μαντάρι και έχασε πολύτιμο χρόνο. Το Phor-ty 
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και κατάφερε να 
τερματίσει πρώτο με 33 λεπτά διαφορά. Με 
το Eärendil να παλεύει με τα τεχνικά προβλή-
ματα, το Campagne de France κατάφερε να 
πλησιάσει και να προσπεράσει τερματίζοντας 
με μόλις ενάμισι λεπτό διαφορά.

Στην κατηγορία IRC 1, ο Bernie Evan Wong 
από την Αντίγκουα κέρδισε την κατηγορία με 
το Taz. Ο Wong έχει συμμετάσχει και στις 9 
διοργανώσεις. Ο Ed Fishwick με το El Ocaso 
κέρδισε την κατηγορία IRC 2.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την τελετή 
απονομής των επάθλων στους νικητές στο 
Antigua Yacht Club.

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Tim Wright 

RORC Caribbean 600
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Με φόντο το Παλαιό Φρούριο της Κέρ-
κυρας, μπροστά στον Ιστιοπλοϊκό Όμι-
λο Κέρκυρας, ξεκίνησε το 2ο Corfu 
Match, που διοργάνωσε ο Όμιλος.

Έξι πληρώματα από την Αθήνα και δυο από 
την Κέρκυρα, αγωνίστηκαν το Σάββατο 11 
Μαρτίου με σύμμαχο τον Αίολο με εντάσεις 
ανέμου από 8 έως 14 μίλια και διεύθυνση από 
μαΐστρο έως βοριά, με εκπληκτικές μονομα-
χίες, προσφέροντας συγκίνηση στους λάτρεις 
της ιστιοπλοΐας που παρακολουθούσαν τον 

αγώνα από τα τείχη του Π. Φρουρίου και από 
τα σκάφη θεατών κοντά στον στίβο. 

Την πρώτη μέρα διεξήχθησαν 11 flights, 22 
μονομαχίες χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει οι 
ομάδες που θα προκρίνονταν στους τελικούς. 

Απαιτητική και δύσκολη ήταν η δεύτερη μέρα, 
με τον μαΐστρο να ξεκινά με μέση ένταση 
στους 14 κόμβους και να φτάνει στους 25 με 
ριπές στους 27 αναγκάζοντας την Επιτροπή 
Αγώνα και τους κριτές να μην επιτρέψουν 
τη χρήση μπαλονιού στο flight 14 και στο 2ο 
match του μεγάλου και μικρού τελικού. 

Ενδεικτικό του υψηλού επιπέδου ανταγω-
νισμού των πληρωμάτων είναι η τετραπλή 
ισοβαθμία στις θέσεις 2 έως 4 στο τέλος του 
round robin δυσκολεύοντας το έργο των κρι-
τών που κλήθηκαν να την επιλύσουν προκει-
μένου να βγουν τα ζεύγη των τελικών. 

Στον τελικό αγωνίστηκαν τα πληρώματα 
του Γιώργου Παναγιωτίδη και Ευγένιου 
Γιούργα, όπου ολοκλήρωσαν μόνο ένα 
match, με νικητή τον Γ. Παναγιωτίδη, Κατά 
τη διαδικασία της εκκίνησης του 2ου match 
έσπασε το μαντάρι της μεγίστης του σκάφους 

αγώνες τριγώνου

Corfu Match 2017

 
Φωτογραφίες: Νίκος Ζάγκας 
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του Ευγένιου Γιούργα και η ομάδα του Γιώργου 
Παναγιωτίδη, στα πλαίσια του fair play αποφά-
σισε να μην εκκινήσει και κερδίσει το match , 
αφήνοντας το σκορ 1-0 

Στον μικρό τελικό αγωνίστηκαν τα πληρώ-
ματα του Κώστα Πρίφτη και Χάρη Καλδή, 
που μετά την ολοκλήρωση δύο match 
νικητής για την τρίτη θέση αναδείχτηκε το 
πλήρωμα του Κώστα Πρίφτη με δυο νίκες. 

Στην απονομή ο Γιώργος Παναγιωτίδης 
έχοντας κερδίσει όλες τις μονομαχίες στις 
οποίες συμμετείχε αφού παρέλαβε και το 

επαμειβόμενο κύπελλο "Απήδαλος Ναυς" 
της διοργάνωσης που αθλοθέτησε ο Θωμάς 
Πιέρρος, ευχαρίστησε τους διοργανωτές και 
κυρίως τους 20 εθελοντές της Επιτροπής 
Αγώνα και του στίβου

 «Εμείς σαν Όμιλος θα κάνουμε τα πάντα 
για να περνάτε όμορφα». Με αυτά τα λόγια ο 
Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυ-
ρας κ. Γιάννης Μαρουλάκης υποδέχτηκε 
τους αθλητές του Corfu Match 2017 στην 
Κέρκυρα και όπως δήλωσαν μετά το τέλος των 
αγώνων ,κράτησε τον λόγο του, αφού απόλαυ-
σαν έναν γραφικό στίβο κάτω από τα τείχη του 

μεσαιωνικού Φρουρίου της Κέρκυρας, ζεστή 
φιλοξενία στο κλασικό ιστορικό ξενοδοχείο 
Cavallieri, πάνω στην πλατεία Spianada και 
organic φρούτα από τον Συνεταιρισμό Βιο-
καλλιεργητών και Καταναλωτών Βιολογικών 
προϊόντων Κέρκυρας "ΟΙΚΟΖΩΗ". 

Πρόεδρος της επιτροπής αγώνα ήταν ο Αντώ-
νης Ασημάκος και κριτές ο Σταύρος Κουρής, 
Σταύρος Σμυρλής και Μάριος Ζησιμάτος. 

Και για τα match race η Κέρκυρα είναι κλασι-
κός προορισμός και το ραντεβού ανανεώθηκε 
για το 2018.

Corfu Match 2017
Corfu Sailing Club
March 11-12 2017

World Sailing Grade 4

Final Results

Pos Skipper – Team WS ID Crew

1 Georgios Panagiotidis GREGP20 Christos Kifidis, Daniel Alchanatis, Kynthia Skotida

2 Evgenios Giourgas GREEG5 Panos Varouhas, Petros Tzoras, Dimitris Raris

3 Kostas Priftis GREKP3 Akis Tzirigakis, Giannis Saitas, Michalis Tsatsopoulos

4 Charis Kaldis - NESAPOULIATA GRECK7 Vasilis Damianos, Dionisis Diamantopoulos, Katerina
Koutsaviti

5 Maria-Christina
Contogiannopoulou – DUENTE

GREMC2 Roula  Galani,  Silvia  Tsitziloni,  Christina
Papachristopoulou,  Charoula Kollia

6 Michael Vaidanis GREMV6 Eleni  Kouniaki,  Giorgis  Koutsorizos,  Anastasis
Tzimas

7 Efstratios Kalapotharakos GREEK16 Emmanouil Mpouzetos, Dimos Theofilopoulos, Sofia
Kaloumpari

8 Jurek Strzemiecki – JOLLY GBRJS119 Nikos  Apostolakis,  Dimitris  Ikonomou,  Maria
Mitsiolidou

Corfu Match 2017, Results, 1 of 1
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αγώνες τριγώνου Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 

Παλιές εποχές θύμισε αυτή τη 
χρονιά η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα 
"Γιουρολύμπ" της Αθήνας. Στη διορ-
γάνωση πήραν μέρος 600 αθλητές 
και αθλήτριες από πέντε χώρες 
(Ελλάς, Κύπρος, Βουλγαρία, Τουρκία 
και Μαλαισία) και υπήρχε μεγάλος 
συναγωνισμός. Οι Έλληνες ιστιοπλόοι 
κυριάρχησαν στις περισσότερες από 
τις κατηγορίες. Η διοργάνωση διεξή-
χθη στον Σαρωνικό Κόλπο και πραγ-
ματοποιήθηκε από πέντε ομίλους υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας. 

Οι αγώνες έμειναν στην ιστορία για ακόμη 
έναν λόγο: ήταν η πρώτη φορά που αγω-
νίστηκε στην χώρα μας τυφλή αθλήτρια. 
Πρόκειται για τη Χριστίνα Σκανδάλη που 
έτρεξε στην κατηγορία HANSA 2,3 που είναι 
για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Ήταν η πρώτη 
φορά που πήρε μέρος σε αγώνες και είχε για 
οδηγό ιστιοπλόο. 

Στα 470 οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες του Ρίο ήταν 
οι πρωταγωνιστές. Πήραν μέρος 16 σκάφη, 

διεξήχθησαν 10 ιστιοδρομίες και οι Τάκης 
Μάντης και Παύλος Καγιαλής έδειξαν ότι 
είναι οι 'βασιλιάδες' του Σαρωνικού Κόλπου 
Συγκέντρωσαν 25 β.π. με δεύτερους τους Β. 
Παπουτσόγλου – Ι.. Ορφανό (25 β.), τρίτους 
τους Ν. Φαϊζάλ – Α. Σούκρι από τη Μαλαισία 
(35β.), ενώ το χάλκινο στο πανελλήνιο πρω-
τάθλημα πήραν οι Β. Γουργιώτης – Ο. Μπάτσης 
(42β.). «Είχε αρκετά χρόνια να διεξαχθεί 
ένας τέτοιος ωραίος αγώνας. Δεν ξέρω 
εάν οφείλεται σε εμάς που έτρεξαν στην 

κλάση τόσοι ιστιοπλόοι, αλλά τον αγώνα τον 
ευχαριστηθήκαμε. Ο καιρός ήταν ωραίος και 
πραγματοποιήθηκαν καλές κούρσες», μας 
είπαν οι Τάης Μάντης και Παύλος Καγιαλής. 

Στα 470 των γυναικών οι Μαρία Μπόζη και 
Ραφαέλα Κλωναρίδου πέτυχαν τον πρώτο 
στόχο της χρονίας, καθώς αναδείχθηκαν 
νικήτριες του αγώνα (45β.). Διεξήχθησαν 10 
κούρσες (πέντε σκάφη) και δεύτερες τερμάτι-
σαν οι Τζ. Νουρασάι – Σ. Ασικίν με 55β. από 
την Μαλαισία και τρίτες οι Δ. Παγίδα – Α. Α. 
Στρατηγίου 102β. Στην 3η θέση του πανελλη-
νίου πρωταθλήματος βρέθηκαν οι Κ. Ταβουλά-
ρη – Ν. Ε. Παπαγεωργίου.

Στα RSX (10 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες) ο Βύρων 
Κοκκαλάνης βρήκε δυνατό αντίπαλο στο 

'Γαλανόλευκο' το  
Γιουρολύμπ της Αθήνας
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πρόσωπο του Κύπριου Α. Καριόλου. Τελικά ο 
Έλληνας τερμάτισε πρώτος με 14β. και ακο-
λούθησε ο Καριόλου με 16β. Τρίτος ήρθε ο Γ. 
Φράγκος (29β.) και τριταθλητής Ελλάδος ήταν 
ο Κ. Οικονομιδης. Στη μικρότερη κατηγορία της 
ιστιοσανίδας (RSX 8,5) o Λεωνίδας Τσορτα-
νίδης έδειξε για ακόμη μία φορά το ταλέντο 
του. Πήραν μέρος 18 σκάφη (10 κούρσες) και 
ο νεαρός πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με 
9β.. Δεύτερος ήρθε ο Κ Τριανταφύλλου (32β.) 
και τρίτος ο Α. Καλπογιάννης (39β.). 

Ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή και στα Finn. 

Aγωνίστηκαν 10 σκάφη (11 κούρσες) και ο 
Γιάννης Μιτάκης ήρθε πρώτος (15β.). «Το 
καλό είναι ότι συγκεντρωθήκαμε αρκετά 
σκάφη. Τα τελευταία χρόνια στο "Γιουρο-
λύμπ" της Αθήνας έπαιρναν μέρος λίγα 
ιστιοπλοϊκά. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να πά-
ρουμε μέρος σε έναν καλό αγώνα μέσα στη 
χώρα μας. Ελπίζω ότι του χρόνου θα είναι 
ακόμη καλύτερος», υπογράμμισε ο Γιάννης 
Μιτάκης. Δεύτερος ήταν ο Α. Τσότρας (26β.) 
και τρίτος ο Γ. Καντίνης (37β.). 

Στα Λέιζερ Στάνταρ έτρεξαν 37 σκάφη σε 

οκτώ ιστιοδρομίες. Ο Μ. Καραδήμας (29β.) 
άφησε στη δεύτερη θέση τον Α. Μπουγιούρη 
(31 β.) και στη τρίτη τον Δ. Παπαδημητρίου 
(31β.). Στα Ράντιαλ (21 σκάφη, οκτώ κούρσες) 
η Βασιλεία Καραχάλιου πρόσθεσε το τρίτο 
χρυσό, γι’ αυτή τη χρονιά, στη συλλογή της 
(17β.). Στη δεύτερη θέση του βάθρου ανέβηκε 
η Α. Προβελεγγίου (28β.) και στην τρίτη η Α. 
Φακίδη (30β.) 

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: 49er (6 σκάφη, 
11 ιστιοδρομίες): Σ. Σωτηρίου – Δ. Μπενάκης 
14β., Π. Καμπουρίδης – Σ. Νούτσος 15β. και 
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τρίτοι οι Γ. Παναγιωτίδης – Λ. Χαραλαμπίδης 
με 33β. 2,4 mr (3 σκάφη, 6 κούρσες): 1ος) Θ. 
Χωραφιάρης 7β., 2ος) Ν. Πατεράκης 8β. και 
3ος) ο Σ.Καλλιγέρης με 14β. HANSA 2.3 (5 
σκάφη, 6 κούρσες): 1ος) Ε. Αχλάτης 6β., 2ος Ε. 
Φωκιανός 12β. και 3ος Ε. Κουρούβανη με 12β.

Έλληνες ήταν και οι πρωταγωνιστές στις μη 

ολυμπιακές, αλλά διεθνείς κατηγορίες στο 
Γιουρολύμπ της Αθήνας. Στα TECHNO 293 
αγωνίστηκαν 40 σκάφη και ύστερα από οκτώ 
ιστιοδρομίες νικητής αναδείχθηκε ο Λ. Τσορ-
τανίδης με 7β, με δεύτερο τον Χ. Κόγιας με 
20β και τρίτον τον Ν. Σιλιτζόγλου με 23β. Στα 
420 των αγοριών πήραν μέρος 15 σκάφη και 
πραγματοποιήθηκαν έξι ιστιοδρομίες. Πρώ-

τευσαν οι Τ. Αθανασόπουλος – Δ. Τάσσιος 
με 5β, ακολούθησαν οι Ν. Γιωτόπουλος – Π. 
Μαμουνής με 12β και οι Α. Αρβανίτης – Ν. 
Κίλιας με 26β. Στην αντίστοιχη κατηγορία των 
κοριτσιών έτρεξαν 18 σκάφη (έξι ιστιοδρομί-
ες). Νίκησαν οι Ε. Δρούγκα – Μ. Ε. Βαρδάλη 
με 13β., δεύτερες ήταν οι Α.Π.Σπανάκη 
– Μ. Τσαμοπούλου με 28β. και τρίτες οι Χ. 
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Συλλέκτρια χρυσών μεταλλίων η Καραχάλιου
Το 2017 δείχνει να είναι η… χρονιά 
της Βασιλείας Καραχάλιου. 

Η πρωταθλήτρια των Λέιζερ Ράντιαλ, μετά την 
σπουδαία εμφάνισή της στο παγκόσμιο κύπελλο 
του Μαϊάμι, συνέχισε τη… χρυσή πορεία. Η 
αθλήτρια του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς 
πήρε μέρος σε διεθνή ρεγκάτα που διεξήχθη 
στα Κανάρια Νησιά και κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο. Αγωνίστηκαν 19 σκάφη και διεξήχθη-
σαν έξι ιστιοδρομίες. Το χειρότερο αποτέλεσμα 
που έφερε ήταν μία έκτη θέση. Τα άλλα πλασα-
ρίσματά της ήταν 1, 2, 2, 5, 1 και με 11 βαθμούς 
ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου. Στην 2η 
θέση ανέβηκε η Β. Αντρουλάιτ από την Λιθουα-
νία, επίσης, με 11 β. και στην 3η η Ισπανίδα Φ. Μ. 
Εσκολάρ με 15 βαθμούς.

Μαρίνου – Χ. Μαζαράκη με 29β. Τα άλλα 
αποτελέσματα: Όπτιμιστ: Αγόρια (149 σκάφη, 
7 ιστιοδρομίες): Ο. Σπανάκης 12β., Ι. Δ. 
Ντεντόπουλος – Δέδες 29β και Χ. Μουζάκης 
34β. Κορίτσια (78 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες): 1η 
Β. Βλαχάκη 25β., 2η Γ.Καλαϊτζογλίδου 28β., 
3η Α. Μ. Βογιατζή 33β. Λέιζερ 4.7, Αγόρια (54 
σκάφη, 6 ιστιοδρομίες): 1η Γ. Τιμουρσά 11β. 
(Τουρκία), 2ο Α. Μόνος 13β. και τρίτος ο Γ. 
Σιτάκ με 22β. από την Τουρκία. Στην αντίστοι-

χη κατηγορία των κοριτσιών (33 σκάφη, 6 
ιστιοδρομίες) πρωταγωνίστησαν αθλήτριες 
από την Τουρκία. Στις δύο πρώτες θέσεις του 
βάθρου ανέβηκαν αθλήτριες από τη γειτονική 
χώρα. Πρόκειται για τις Ι. Βεζύρογλου με 11β. 
και Α. Ικιζλέρ με 15β. Τουρκία. Τρίτη ήρθε η Α. 
Νικολάου με 15β.

Οι επιδόσεις των πρωταθλητών μας και ιδιαίτε-
ρα αυτές της νέας γενιάς ενθουσίασαν τους 
ανθρώπους της ιστιοπλοΐας: «Η ιστιοπλοΐα 

είναι το μοναδικό άθλημα που κάθε χρόνο 
χαρίζει στην Ελλάδα μεγάλες διεθνείς 
διακρίσεις. Αυτό οφείλεται στο ταλέντο των 
αθλητών μας και την σκληρή δουλειά τους 
σε καθημερινή βάση. Το ευχάριστο είναι ότι 
παρά τα γνωστά προβλήματα της εποχής 
υπάρχουν πολλά παιδιά που αγαπούν πραγ-
ματικά το άθλημα και στοχεύουν σε καριέρα. 
Ανάμεσά τους βρίσκονται αγόρια και κορί-
τσια με υψηλό επίπεδο και εκτιμώ ότι έχουν 

όλες τις δυνατότη-
τες να συνεχίσουν 
την παράδοση που 
θέλει την ελληνική 
ιστιοπλοΐα να είναι 
υπολογίσιμη δύ-
ναμη σε ολόκληρο 
τον κόσμο», υπο-
γράμμισε ο τεχνικός 
σύμβουλος της 
ομοσπονδίας Γιώρ-
γος Σκλαβούνος.
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αγώνες τριγώνου Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο 

Με τον καλύτερο τρόπο, για τα ελληνι-
κά πανιά, άρχισε το 2017. Οι ιστιοπλό-
οι μας αγωνίστηκαν στο παγκόσμιο 
κύπελλο της WORLD SAILING 
στο Μαϊάμι και η ελληνική αποστο-
λή επέστρεψε με δύο μετάλλια στις 
αποσκευές της. Το χρυσό κατέκτησε 
η Βασιλεία Καραχάλιου στα Λέιζερ 
Ράντιαλ και το χάλκινο οι Παναγιώ-
της Μάντης – Παύλος Καγιαλής. 

H Βασιλεία Καραχάλιου από τις πρώτες 
κούρσες του αγώνα έδειξε ότι βρίσκεται σε 
άριστη κατάσταση. Δεν άφησε περιθώρια 
αντίδρασης στις αντιπάλους της, εκμεταλ-
λεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις καιρικές 
συνθήκες και ανέβηκε στην πρώτη θέση του 
βάθρου. Από τα πλασαρίσματα που έφερε στις 
ιστιοδρομίες φαίνεται ότι η ιστιοπλόος είναι σε 
ανοδική πορεία. Τερμάτισε 5, 1, 4, 2, 1, 5, 5, 

16, 2, 1, 2 και με 28 βαθμούς κατέκτησε την 
πρώτη θέση ανάμεσα σε 51 σκάφη. Άφησε 
πίσω της σπουδαίες αθλήτριες όπως τη Βελ-
γίδα Ε. Ακερ (46 βαθμούς) που ήρθε δεύτερη 
και τη Γαλλίδα Μ. Κερανγκά (69 βαθμούς), η 
οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στην ίδια 
κατηγορία αγωνίστηκε και η Αθανασία Φακίδη 
που ήρθε 24η με 210 βαθμούς.

Στους αγώνες στο Μαϊάμι πήραν μέρος και 
οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες του Ρίο στα 470, οι 
Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής. Ήταν 
ο πρώτος αγώνας μετά την Βραζιλία για του 
ιστιοπλόους των 470. Στην κατηγορία πήραν 
μέρος 26 σκάφη και διεξήχθησαν 11 ιστιο-
δρομίες. Οι αθλητές μας τερμάτισαν 3, 7, 2, 1, 
5, 12, 11, 10, 8, 7, 14 και συγκέντρωσαν 68 
βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο πήραν οι Αμερι-
κάνοι Σ. Μακνέι - Ντ. Χιουζ με 56β. και το αση-
μένιο οι Ιάπωνες Τ. Ισοζάκι - Α. Τακαγιανάσι με 
60 βαθμούς. «Ήταν ένας ωραίος αγώνας με 
μεγάλο συναγωνισμό. Είμαστε ευχαριστη-
μένοι από την πρώτη μας εμφάνιση. Είδαμε 

κάποια προβλήματα στον τεχνικό εξοπλισμό 
που θα πρέπει να τα διορθώσουμε και συ-
νεχίζουμε για τις επόμενες διοργανώσεις», 
δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Τάκης 
Μάντης και ο Παύλος Καγιαλής πρόσθεσε: 
«Οι καιρικές συνθήκες είχαν ενδιαφέρον. Ο 
αγώνας διεξάγεται σε έναν κλειστό κόλπο, 
σαν λίμνη, και υπάρχουν αρκετές αλλαγές 
στον αέρα κλπ. Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τον κ. Ανδρεάδη για όσα έχει κάνει 
για εμάς». 

Στα 470 γυναικών αγωνίστηκαν οι Μαρία 
Μπόζη - Ραφαηλίνα Κλωναρίδου. Στην κλά-
ση πήραν μέρος 13 σκάφη και πλασαρίστηκαν 
στη 10η θέση. «Μεγάλος στόχος της χρονιάς 
είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα 
γίνει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. 
Προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο, 
αλλά πρέπει να πάρουμε μέρος σε αρκετούς 
αγώνες στο εξωτερικό και, δυστυχώς, δεν 
έχουμε κάποιον χορηγό», υπογράμμισαν οι 
πρωταθλήτριες.  

Με ελληνικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε το 2016 για την ελληνική 
ιστιοπλοΐα. Οι Αιμίλιος Παπαθανασίου και Αντώνης Τσότρας 
κατέκτησαν την 3η θέση στα «Σταρ», σε αγώνα στη Νίκαια. Ήταν η 
διοργάνωση "60th Nice Christmas Ragatta Trophee Jacgues 
Puissegur", στην οποία πήραν μέρος 47 σκάφη από 12 χώρες. 
Διεξήχθησαν πέντε ιστιοδρομίες και οι πρωταθλητές μας τερμάτι-
σαν 7, 1, 27, 5 και 3 (πέταξαν την 3η κούρσα). Στην πρώτη θέση του 
βάθρου ανέβηκαν οι Ιταλοί Τζ. Πότζι - Μ.Κόρσι με 10 βαθμούς και 
στη δεύτερη οι συμπατριώτες τους Ρ. Μπεναμάτι – Α. Βόνγκερ με 12 
βαθμούς. Οι Παπαθανασίου – Τσότρας συγκέντρωσαν 16 βαθμούς.

Δύο μετάλλια από το Μαϊάμι

Σταρ: χάλκινο μετάλλιο 
         στη Νίκαια
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παρουσίαση βιβλίου

Γ. Κοκοτού

Νουβέλα "Το χωράφι της Μαρούλαινας"

Εικοσιπέντε χρόνια από τη ζωή ενός ανθρώπου και μιας 
ολόκληρης χώρας: "Το χωράφι της Μαρούλαινας" του Γ. 
Κοκοτού στο Μέγαρο Μουσικής

Αιγαίο, Αύγουστος 1989. Το Tani-Blue ανοίγει πανιά για την Κρήτη, σ’ένα ταξίδι 
επιστροφής προς την πατρίδα. Πάνω στο μικρό ιστιοφόρο ο Γιώργος, με σύντροφο  
το γιό του, αποτολμώντας μια γενναία κατάθεση ψυχής, ξεκινά να ξεδιπλώσει τις 
αναμνήσεις του, από τα παιδικά χρόνια στο πατρικό χωριό, τις Δαφνές, έως την 
απότομη, τραγική «ενηλικίωσή» του. Η σκληρή αναμέτρηση των δύο αντρών, τόσο 
με τα στοιχεία της φύσης όσο και με τα φαντάσματα που τους στοιχειώνουν, θα 
χτίσει δυνατούς δεσμούς μεταξύ τους και θα φέρει το νέο κοντά στις ρίζες που τον 
δένουν με το παρελθόν της οικογένειάς του.

Η αποκρουστική πραγματικότητα του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου αλλά και της εμφύλιας σύρραξης δοσμένη 
μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, μια συναρπαστική 
εφηβεία με φόντο ένα από τα ωραιότερα νησιά της 
Μεσογείου και το αναπάντεχο τέλος. Στο Βιβλία "Το 
χωράφι της Μαρούλαινας", ο Γιώργος Κοκοτός αφη-
γείται μια ιστορία που κόβει την ανάσα του αναγνώστη 
και μιλάει στην ψυχή του… με ιδιαίτερη επιτυχία έγι-
νε το βράδυ της Δευτέρας 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, η παρουσίαση του βιβλίου. 
Στην κατάμεστη αίθουσα του πολυχώρου της Μουσι-

κής Βιβλιοθήκης, μίλησαν για το βιβλίο με ενθουσια-
σμό ο Μίμης Ανδρουλάκης, ο Βασίλης Βασιλικός 
κι η Όλγα Κεφαλογιάννη, και με τη σεμνότητα που 
πάντα τον διακρίνει ο συγγραφέας.  
Τη συζήτηση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. 
Τα εκτενή αποσπάσματα του βιβλίου που αναγνώσθη-
καν συγκίνησαν τους εκατοντάδες θεατές και προκά-
λεσαν, σε πολλά σημεία, το θερμό χειροκρότημά τους. 
Η βραδιά έκλεισε με πλούσιο μπουφέ, κρητική ρακή 
και εξαιρετικά κρασιά από το Κτήμα Κοκοτού.  
Μια ξεχωριστή βραδιά, για ένα ξεχωριστό βιβλίο.
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Συνεχίζοντας την υλοποίηση του μνημονίου συνεργα-
σίας μεταξύ του ΠΟΙΑΘ, του "Ιστιοπλοϊκού Κόσμου" 
και του μη κερδοσκοπικού σωματείου “Safe Water 
Sports”,  δημοσιεύουμε τον 12λογο της ασφάλειας 
που εκπόνησε το “Safe Water Sports” σε συνεργασία 
με το Λιμενικό Σώμα και περιλαμβάνει τους βασικούς 
κανόνες που όλοι πρέπει να γνωρίζουν και να ακολου-
θούν στα θαλάσσια σπορ. 

Οι κανόνες αυτοί είναι:

1. Βεβαιώνομαι ότι η επιχείρηση εκμίσθωσης 
διαθέτει από τη Λιμενική αρχή άδεια λειτουργίας 
για την τρέχουσα χρονιά και για το συγκεκριμένο 
σπoρ. Όσες επιχειρήσεις δεν εμφανίζονται στο 
Safe Water Sports, ΔΕΝ έχουν άδεια.

2. Για οποιαδήποτε θαλάσσια δραστηριότητα ελκόμενου μέσου από 
ταχύπλοο σκάφος (πχ. σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο, δαχτυλίδια) πρέπει 
σύμφωνα με τον νόμο:

α. Ο χειριστής αυτού να είναι 
κάτοχος πτυχίου προπονητή 
/ εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι. 
Η κατοχή άδειας ταχυπλόου 
σκάφους δεν είναι, σε καμία 
περίπτωση, αρκετή. 

β. Να επιβαίνει υποχρεωτικά 
στο σκάφος δεύτερο άτομο 
με αποκλειστικά καθήκοντα 
παρατηρητή.

3. Ζητώ να δω τη σωστική λέμβο (με χρώμα πορτοκαλί και ένδειξη Life 
Boat) που πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, η οποία  δεν νοικιάζεται ποτέ.

4. Διαπιστώνω ότι υπάρχει κοντά ναυαγοσώστης, εφόσον είναι υπο-

Ο 12-λογος της ασφάλειας

άρθρο
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χρεωτική η παρουσία του στη συγκεκριμένη παραλία  

5. Δεν κάνω θαλάσσια δραστηριότητα εάν δεν 
αισθάνομαι καλά ή έχω καταναλώσει αλκοόλ ή δεν 
έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ώρες από το φαγητό. Η 
εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής απαγορεύε-
ται πριν την ανατολή ή μετά τη δύση του ήλιου.

6. Δεν επιτρέπω, ως κηδεμόνας, τη 
διενέργεια θαλάσσιου σπορ από παιδί 
που δεν γνωρίζει καλά κολύμβηση. 
Εκτιμώ πάντα την επικινδυνότητα του 
θαλάσσιου παιχνιδιού πριν δώσω τη 
συγκατάθεσή μου.

7. Δε νοικιάζω θαλάσσιο μέσο εάν 
δεν έχω την ελάχιστη ηλικία που 
προβλέπει ο νόμος.

8. Διαπιστώνω ότι υπάρχει και 
χρησιμοποιώ το δίαυλο με πλωτές ση-
μαδούρες μπροστά από το πόστο της 
επιχείρησης, για την είσοδο και έξοδο 
όλων των εκμισθωμένων μέσων 
προς και από την παραλία.

9. Λαμβάνω όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα ασφάλειας (πχ σωσίβιο, κράνος 
κλπ.), ανεξάρτητα από το επίπεδο 
δεξιότητας και την εμπειρία που 
έχω. Ελέγχω αν αυτά είναι σε καλή 
κατάσταση (πχ. φθαρμένα σωσίβια, 
σκοινιά ξεφτισμένα, κλπ.).

10. Ενημερώνομαι και τηρώ τις οδη-
γίες – συμβουλές του υπεύθυνου της 
επιχείρησης. Διατηρώ τις αποστάσεις 
ασφαλείας από τους λουόμενους, 
δεν κάνω επίδειξη ή επικίνδυνους 
ελιγμούς, δεν υπερεκτιμώ τις ικανό-
τητές μου και δεν χειρίζομαι ταχύπλοο 
σκάφος (jet ski κλπ.), εάν δεν κατέχω 
τη νόμιμη άδεια της Λιμενικής Αρχής.

11. Ενημερώνομαι για τον καιρό στην 
περιοχή, φροντίζω να διατηρώ οπτική 
επαφή με το πόστο της επιχείρησης 
και επιστρέφω αμέσως εάν οι καιρι-
κές συνθήκες 
επιδεινωθούν.

12. Ενημερώνω 
την αρμόδια 

Λιμενική Αρχή, εφόσον διαπίστωσα ότι δεν τηρή-
θηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
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Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
για τρίτη τετραετία επανεξελέγη πριν από λίγο καιρό 
ο Σπύρος Καπράλος και ήδη έπιασε δουλειά εν 
όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ο προ-
ερχόμενος, από τον υγρό στίβο πρόεδρος της ΕΟΕ, 
μίλησε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" για την ιστιοπλοΐα, 
τα αθλήματα του υγρού στίβου, τον ελληνικό αθλη-
τισμό και τους στόχους που έχει για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια.

Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε για την επανεκλογή και ελπίζουμε να 
συνεχίσετε να βοηθάτε τα σπορ που σχετίζονται με το υγρό στοι-
χείο, όπως κάνατε μέχρι και σήμερα.

Σας ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Καθήκον μου είναι, να βοη-
θάω όλα τα αθλήματα και τους αθλητές στην προσπάθεια που κάνουν 
για να διακριθούν και να μην μεροληπτώ υπέρ κάποιου. Από εκεί και 
πέρα, όλοι γνωρίζουν ότι αγαπώ το νερό, καθώς προέρχομαι από τον 
υγρό στίβο αφού υπήρξα αθλητής της κολύμβησης και της υδατοσφαί-
ρισης, έχοντας πάρει μέρος δυο φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, με 
την Εθνική ομάδα πόλο. Άρα το υγρό στοιχείο και η θάλασσα είναι μέσα 
στην καρδιά μου.

Έχετε παρακολουθήσει αγώνες ιστιοπλοΐας;

Φυσικά και έχω!  Να σας θυμίσω ότι το περασμένο καλοκαίρι, μετά από 
την ευγενική πρόσκληση του προέδρου του ΠΟΙΑΘ Γιάννη Μαραγκου-
δάκη, έδωσα την εκκίνηση για το Ράλλυ Αιγαίου ενώ στο Ρίο, έζησα από 
κοντά την τεράστια προσπάθεια που έκαναν ο Τάκης Μάντης και ο Παύ-
λος Καγιαλής για να ανέβουν στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και 
στο τέλος πανηγύρισα σαν μικρό παιδί το χάλκινο μετάλλιο, επειδή ξέρω 

πόσο δύσκολο ήταν ειδικά για αυτούς τους δύο υπέροχους αθλητές να 
φτάσουν στο Ρίο. Και ήταν ένα από τα μετάλλια που χάρηκα ιδιαίτερα γιατί 
έβαλα κι εγώ προσωπικά ένα μικρό λιθαράκι για να φτάσουν στο Ρίο.

Πως το πετύχατε αυτό; Μέσω του προγράμματος "Υιοθετήστε έναν 
Αθλητή στο δρόμο για το Ρίο";

Γνώριζα τα δύο παιδιά και ήξερα πόσο δύσκολο ήταν να προκριθούν 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ιστιοπλοΐα όπως γνωρίζετε, κυρίως 
λόγω των σκαφών, είναι άθλημα με μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις και 
δίχως βοήθεια δεν μπορείς να διακριθείς. Έτσι πρότεινα στην εταιρεία 
στην οποία εργάζομαι, να 'υιοθετήσει'  τον Τάκη και τον Παύλο και τελικά 
οι δύο σπουδαίοι αυτοί αθλητές μας έκαναν υπερήφανους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν βοήθησε μόνο τους Μάντη και 
Καγιαλή αλλά και τους περισσότερους από τους αθλητές και τις 
αθλήτριες που διακρίθηκαν στο Ρίο. Πιστεύετε ότι ήταν το πιο ση-
μαντικό επίτευγμα της προηγούμενης θητείας σας στην ΕΟΕ;

Αυτό που με κάνει πραγματικά υπερήφανο είναι ότι το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αναγνωρίστηκε κυρίως από τους αθλητές και θέλω να τους 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι' αυτό. Υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από 
το να βλέπεις τα παιδιά αυτά, να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά να κάνουν όλη την Ελλάδα υπερήφανη 
με τις επιτυχίες τους; Εμείς που είμαστε  στην ΕΟΕ, σε θέσεις άμισθες, 
παίρνουμε τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ανταμοιβή όταν αντικρί-
ζουμε το χαμόγελο τους και ζούμε τις επιτυχίες τους.

Ήδη έχετε αναγγείλει την έναρξη του προγράμματος "Υιοθετήστε 
έναν αθλητή στο δρόμο γιο το Τόκιο". Ευελπιστείτε ότι θα είναι το 
ίδιο επιτυχημένο;

Δεν θέλω να είναι το ίδιο επιτυχημένο, αλλά ακόμα  περισσότερο επι-
τυχημένο σε σχέση με το Ρίο. Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη οικονομική 
θέση της χώρας μας και το γεγονός ότι η πολιτεία δεν μπορεί πλέον να 
στηρίζει τους αθλητές όπως έκανε στο παρελθόν.  Εμείς σαν ΕΟΕ όμως, 
πρέπει να συνεχίσουμε τις εντατικές προσπάθειες προς όφελος των 
αθλητών. Ήδη από την περσινή χρονιά ήρθαμε σε επαφή με το Hellenic 
Initiative, τους Έλληνες της διασποράς, εξασφαλίζοντας υποτροφίες για 
δέκα αθλητές την επόμενη τετραετία. Στόχος μας είναι η χώρα μας στο 
Τόκιο, να είναι μέσα στις 20 πρώτες σε αριθμό μεταλλίων από την 26η 
θέση που ήταν στη Βραζιλία.

Μετά τα έξι μετάλλια στο Ρίο, μιλήσατε για ελληνικό θαύμα. Μή-
πως ήσασταν υπερβολικός από τη χαρά της στιγμή ή το πιστεύετε 
ακόμα;

Φυσικά και το πιστεύω και μπορώ να σας το εξηγήσω με απλά μαθημα-
τικά. Από το 2010 και μετά, διεκόπη το κονδύλι για ολυμπιακή προετοι-
μασία που παραδοσιακά έδινε γενναιόδωρα η πολιτεία. Το αποτέλεσμα 
ήταν να μην υπάρχουν κρατικοί πόροι για τους αθλητές, που θα τους 
βοηθούσαν για την προετοιμασία τους, άρα και τη συμμετοχή τους σε 
διεθνείς αγώνες, προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρίες, αλλά και 
να πάρουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιπλέον, 

Συνέντευξη στον: Δήμο Μπουλούκο
Φωτογραφίες: αρχείο

Σπύρος Καπράλος :  
«Η θάλασσα είναι μέσα στην καρδιά μου»

συνέντευξη
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τα χρήματα που δίνει η πολιτεία στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, 
κάθε χρόνο μειώνονται.. Πιο συγκεκριμένα, για την ολυμπιακή περίοδο 
2005-2008 η ΕΟΕ πήρε από το κράτος λίγο περισσότερα από 20 εκα-
τομμύρια ευρώ και επιπλέον 30 εκατομμύρια για ολυμπιακή προετοι-
μασία των αθλητών. Στον επόμενο ολυμπιακό κύκλο, όταν ανέλαβα την 
Προεδρία της ΕΟΕ από το 2009 ως το 2012, πέσαμε στα 10 εκατομμύ-
ρια 500 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 50% και επιπλέον 8 οκτώ 
εκατομμύρια για ολυμπιακή προετοιμασία! Και τώρα, την τετραετία 2013 
–2016 το ποσό δεν έφτασε ούτε τα πέντε εκατομμύρια. Δηλαδή από 50 
εκατομμύρια, η επιχορήγηση μειώθηκε σε 18.5 και τώρα σε 5 εκατομ-
μύρια, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για τη μισθοδοσία του προσωπικού 
της ΕΟΕ που είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Και πως τα καταφέρνετε και στηρίζετε τους αθλητές και να επιβιώ-
νετε και εσείς ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή;

Καταρχήν για τους αθλητές, εκτός από το πρόγραμμα “Υιοθετήστε”, 
υπάρχουν και άλλοι υποστηρικτές όπως το 
Ίδρυμα Λεβέντη που μοιράζει κάθε χρόνο 
υποτροφίες σε 28 αθλητές από την Ελλάδα 
και την Κύπρο, ενώ εξασφαλίσαμε και από 
τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή υποτροφίες 
για όλους τους αθλητές μας που προκρί-
θηκαν για το Ρίο. Για την επιβίωση της ΕΟΕ 
προχωρήσαμε και σε άλλες ενέργειες, όπως 
το άνοιγμα του Ολυμπιακού Σταδίου στο 
κοινό, πριν από επτά χρόνια. Τα συνολικά 
έσοδα μόνο από τα εισιτήρια του Σταδίου 
έχουν ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Στο Καλλιμάρμαρο υλοποιείται επίσης, χάρη 
στη χορηγία των Ιδρυμάτων Νιάρχου και 
Κανελλόπουλου, το πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
αθλητισμό –Kids’ Athletics» που έχει δώσει 
την ευκαιρία σε 1700 σχολεία και σε  σχεδόν 
130.000 μαθητές, να έλθουν σε επαφή με 
τον αθλητισμό.

Να πάμε, όμως και στα δυσάρεστα, γιατί 
πέρα από το αδιαμφισβήτητα επιτυχημένο 
έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, η εικόνα της δέχθηκε πλήγμα στις 
εκλογές του Φεβρουαρίου με το γεγονός 

ότι η πλευρά του Ισίδωρου Κούβελου απείχε από τη διαδικασία και 
στη συνέχεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Πως τα σχολιάζετε όλα 
αυτά;

Θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές έγιναν σύμφωνα με το 
καταστατικό της ΕΟΕ, τις οδηγίες της ΔΟΕ και τις αρχές της δημοκρατίας, 
όπου η πλειοψηφία υπερισχύει της μειοψηφίας. Μαθηματικά, το 14 είναι 
μεγαλύτερο του 11. Ομόφωνα 14 εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπον-
διών με εξέλεξαν πρόεδρο, ενώ αυτοί που δεν παρέστησαν ήταν 11.  

Αυτά είναι πρωτόγνωρα γεγονότα που βεβαίως και δεν συνάδουν με το 
ολυμπιακό ιδεώδες και τις αξίες του ολυμπισμού, που μόνο στη θεωρία, 
πολλοί ασπάζονται. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, εμείς αφήνουμε 
πίσω μας όλα αυτά και ενωμένοι με τους συναδέλφους μας στην 
ολομέλεια, κοιτάζουμε την επόμενη μέρα και το καλό των αθλητών και 
των αθλητριών μας. Αυτή είναι πλέον η πυξίδα που θα μας δείχνει την 
πορεία μας για τα επόμενα χρόνια.
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Επέτειος 30 χρόνων του περιοδικού 
"Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" (1987 – 2017)

Η παρουσίαση κατά την  
εκδήλωση της 9ης Φεβρουαρίου 
30 χρόνια το περιοδικό "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος", που εκδίδει ο 
Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), 
εκπληρώνει τον βασικό σκοπό του, που είναι η διάδοση και η προ-
αγωγή του αθλήματος της ιστιοπλοΐας, η βελτίωση της ναυτικής 
τέχνης και η διατήρηση της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων.

Ο αθλητικός τύπος παλαιοτέρων εποχών ησχολείτο αποκλειστικά 
σχεδόν με το ποδόσφαιρο και κατά περίπτωση με τον στίβο και μόνο 
μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος άρχισε να 
προβάλλεται και το μπάσκετ. Επομένως ήταν επιτακτική η ανάγκη να 
υπάρξει τουλάχιστον ένα περιοδικό που να προβάλλει συστηματικά 
την ιστιοπλοΐα και γενικότερα τον ναυταθλητισμό. 

Η πρώτη προσπάθεια από τον ΠΟΙΑΘ έγινε το 1977 με την έκδοση 
ενός τριμηνιαίου πληροφορικού δελτίου προς ενημέρωση των μελών 
του. 10 χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1987, έγινε η αρχή για τον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο οποίος μέχρι σήμερα, 30 χρόνια μετά, έχει 
εκδοθεί σε 127 τεύχη με περισσότερες από 7.500 σελίδες.

Η θεματολογία που καλύπτει είναι:

•	 Απόψεις
•	 Συνεντεύξεις
•	 Αγώνες Τριγώνου 
•	 Ολυμπιακοί Αγώνες 

•	 Ελληνικές Ολυμπιακές Ομάδες
•	 Αγώνες Ανοικτής Θάλασσας 
•	 Διεθνείς Αγώνες (Volvo Ocean Race, America’s Cup &  
 Vendée Globe)
•	 Τεχνικά Θέματα 
•	 Νομικά Θέματα
•	 Ιατρικά Θέματα
•	 Ιστορικά Θέματα
•	 Αφιερώματα όπως: 
  50 Χρόνια Ράλλυ Αιγαίου (Τεύχος 107)

1.

2.

 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης 
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Ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" τίμησε τους 
ανθρώπους του ναυταθλητισμού 
Με τις βραβεύσεις Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, καθώς και 
ανθρώπων και φορέων που στηρίζουν και προβάλλουν τον αθλη-
τισμό κορυφώθηκαν την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου οι εκδηλώσεις για 
τον εορτασμό των 30 χρόνων από την έναρξη της κυκλοφορίας του 
περιοδικού "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος", που εκδίδει ο Πανελλήνιος Όμιλος 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. 

Για τις επιτυχίες τους στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπι-
ακούς Αγώνες του 2016 τιμήθηκαν οι Τάκης Μάντης – Παύλος Κα-
γιαλής (χάλκινο μετάλλιο στα 470), ο Βύρων Κοκκαλάνης (5η θέση 
στα RSX), οι Σοφία Ασουμανάκη - Κατερίνα Νικολαΐδου (4ες στο 

 Ο Κανάρης η Θάλασσα και οι Ποιητές (Τεύχος 98)
 100 Χρόνια - Βαλκανικοί Πόλεμοι (Τεύχος 103)

Η Κωπηλασία προστέθηκε στην ύλη από το 2005 (τεύχος 58), μαζί 
με το Κανόε – Καγιάκ.

Σήμερα το περιοδικό εκδίδεται ανά δίμηνο σε 4.000 αντίτυπα 
ανά έκδοση και διανέμεται δωρεάν από τον Όμιλο ή από επιλεγμένα 
σημεία διανομής. Επίσης αποστέλλεται ταχυδρομικά σε κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με τη θάλασσα, στους ναυτικούς 
ομίλους και στους αθλητές της ιστιοπλοΐας και κωπηλασίας.

Η εποχή του internet δεν μπορούσε παρά να προσελκύσει και το 
περιοδικό "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" και έτσι το 1996 γίνεται η πρώτη 
απόπειρα εμφάνισής του στο διαδίκτυο φιλοξενούμενος στη σελίδα 
των Τεχνικών Εκδόσεων 4ΤΡΟΧΟΙ www.techlingk.gr:8080/

Εν συνεχεία, με την ανάπτυξη του διαδικτύου το 2010, ο "Ιστιοπλο-
ϊκός Κόσμος" απέκτησε τη δική του σελίδα και το πρώτο τεύχος που 
ανέβηκε ήταν το Νο 88. 

Από το τεύχος 88 έως και σήμερα με το τεύχος 127, το site του Ιστι-
οπλοϊκού Κόσμου έχει συγκεντρώσει 35.020 αναγνώστες, μέσος 
όρος 874 ανά περιοδικό και έχει δεχθεί 203.729 επισκέψεις, 
μέσος όρος 5.765 ανά τεύχος.

Με δεδομένη την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τις ανάγκες των σύγχρονων αναγνωστών, ο ΠΟΙΑΘ προχώρη-

σε στην ανάπλαση της ψηφιακής έκδοσης έτσι ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις οθόνες και συσκευές διευκολύνο-
ντας την άμεση ενημέρωση και διατηρώντας πάντοτε την ποιότητα ου 
περιεχομένου.

Στον ανανεωμένο ιστότοπο www.istioploikoskosmos.gr μπορείτε:

1. Να διαβάσετε κάθε άρθρο των νέων τευχών σε δική του αποκλει- 
 στική ιστοσελίδα.

2. Να μοιραστείτε όποιο άρθρο των νέων τευχών σας ενδιαφέρει σε  
 κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

3. Να πλοηγηθείτε μεταξύ σχετικών άρθρων, ανά κατηγορία, αρθρο- 
 γράφο, τεύχος.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η κατάρτιση ενός ηλεκτρονικού αρχεί-
ου το οποίο περιλαμβάνει όλα τα τεύχη των 30 ετών σε ψηφιακή 
μορφή (PDF) και συγκεντρωτικό κατάλογο ανά θεματολόγιο (Ιστορικά 
- Τεχνικά – Γενικού Περιεχομένου - Αγωνιστικές Επιλογές - Νομικά 
- Παρουσίαση Βιβλίων – Ιατρικά – Οικολογικά - Ελληνική Ωκεανο-
πορεία). Μέσω του ηλεκτρονικού αυτού αρχείου είναι δυνατή η 
παρακολούθηση της εξέλιξης της ιστιοπλοΐας και της κωπηλα-
σίας κατά τα τελευταία 30 χρόνια, αποτελώντας μία βίβλο του 
σύγχρονου ναυταθλητισμού.

Ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότη-
τας του ΠΟΙΑΘ.

4.

1. Άποψη των προσκεκλη- 
 μένων. Διακρίνονται στην  
 πρώτη σειρά οι τιμηθέντες  
 Νίκος Κακλαμανάκης,  
 Γιώργος Ανδρεάδης,  
 Πέτρος Λυνάρδος και  
 ο Αντιπρόεδρος του  
 ΠΣΑΤ Θ.Ντάβελος.

2. Οι ολυμπιονίκες της  
 κωπηλασίας διαβάζοντας  
 το επετειακό τεύχος του  
 Ιστιοπλοϊκού Κόσμου.

3. Άποψη των πλακετών.

4. Οι τιμηθέντες κωπηλάτες  
 σε μία αναμνηστική  
 φωτογραφία.

3.
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Διπλό Σκιφ ελαφρών βαρών) οι Ντούσκος – Μαγδανής - Πέτρου και 
Γιάνναρος (6οι στην τετράκωπο άνευ ελαφρών βαρών), οι Τσίλης – 
Τζιάλας – Χρήστου και Αγγελόπουλος (8οι στη βαριά τετράκωπο 
άνευ) και οι Αλεξάς - Χριστοφόρου - Νοτάρογλου (7η θέση στα 
Sonar στους Παραολυμπιακούς). 

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να σε βραβεύουν οι άν-
θρωποι του χώρου σου. Ευχόμαστε στο περιοδικό να συνεχίσει 
να γράφει για επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών για, τουλάχιστον, 
άλλα 30 χρόνια», δήλωσαν οι Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής. 

Για την προσφορά και την προβολή του ναυταθλητισμού τιμήθηκαν 
οι Νίκος Κακλαμανάκης (χρυσός Ολυμπιονίκης στην ιστιοσανίδα), 
Γιώργος Ανδρεάδης (παλαιός πρωταθλητής τριγώνου και ανοικτής 
θάλασσας), Γιάννης Αλαφούζος (παλαιός πρωταθλητής ανοικτής 
θάλασσας), Πέτρος Λινάρδος (αθλητικός συντάκτης, ιστορικός του 
αθλητισμού) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου. 

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η αποψινή βράβευση, για 
δύο λόγους: 

Ο ένας γιατί προέρχεται από ένα φορέα αθλητικής δράσης 
και πολιτισμού της εμβέλειας του Π.Ο.Ι.Α.Θ. και ένα έντυ-
πο αθλητικής μη κερδοσκοπικής προσφοράς – ο Ιστιοπλο-
ϊκός Κόσμος – που επέτυχε τον άθλο – και δεν απαιτείται 
άλλο τι να λεχθεί – της επί τρείς δεκαετίες ακάματης 
πολύπλευρης ενημέρωσης. Ο άλλος λόγος αφορά στο ότι 
η διάκριση αυτή συνδέεται, άρρηκτα, με δύο αθλήματα – 
πυλώνες του αθλητικού δυναμικού της χώρας μας.

 Του λόγου το ακριβές τεκμηριώνεται πληρέστατα από 
ένα πρόσφατο γεγονός, πέραν φυσικά από την εμφάνιση 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητικοί δημοσιογρά-
φοι μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου 
(ΠΣΑΤ) κατά την ετήσια “ετυμηγορία” τους ως προς τους 
διακριθέντες αθλητές, αθλήτριες, ομάδες και προπονητές 
εψήφισαν, συνολικά 29 εκπροσώπους 13 αθλημάτων. Το 
30% των τιμητικών αυτών θέσεων ανήκε στην Ιστιο-
πλοΐα και στην Κωπηλασία – έναντι του 70% των άλλων 
αθλημάτων. Οπερ έδει δείξαι…

Θερμές ευχές και συγχαρητήρια για τη θαυμάσια βραδιά.»

 Πέτρος Λινάρδος

5. 6.

10. 11. 12.

9.
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«Σε εποχές που η προβολή των ερα-
σιτεχνικών αθλημάτων υγρού στίβου 
ανοικτού χώρου είναι σχεδόν ανύπαρκτη 
και οι όποιες προσπάθειες γίνονται ή οι 
διακρίσεις που επιτυγχάνονται, εκτός 
κάποιων εξαιρέσεων, μένουν στην 
αφάνεια, έρχεται ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. να καλύψει 
σημαντικό μέρος του κενού εκδίδοντας 
το περιοδικό "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος".  
Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί μια μεγάλη 
προσπάθεια για εξωστρέφεια και προ-
βολή των επιτυχιών αλλά και του έργου 
που πραγματοποιείται στον χώρο μας. 
Η πάντα επίκαιρη και καλά ενημερωμέ-
νη πληροφόρηση την οποία παρέχει το 
κάνει το υπ’ αριθμό ένα ενημερωτικό 
έντυπο στον χώρο του ναυταθλητισμού. 
Μέσα στην πλούσια ύλη την οποία σε 
κάθε τεύχος παρουσιάζει μπορεί ο ανα-
γνώστης να πληροφορηθεί πλήρως για 
όλα τα δρώμενα στον ναυταθητισμό.

Για μας, τους ανθρώπους της κωπηλασί-

ας, είναι ιδιαίτερη τιμή να συμπεριλαμ-
βανόμαστε μόνιμα μέσα στις σελίδες του 
"Ιστιοπλοϊκού Κόσμου", να προβάλλο-
νται οι διακρίσεις των αθλητών μας και 
το έργο της Ομοσπονδίας μας. Μέσα απ’ 
αυτό, ο κόσμος του ναυταθλητισμού έχει 
την ευχέρεια να μαθαίνει τις προσπάθει-
ες και διακρίσεις του αθλήματος μας.

Σήμερα έχοντας διανύσει 30 χρό-
νια προσφοράς, οργανώνει, αυτή την 
υπέροχη εκδήλωση για να γιορτάσου-
με όλοι μαζί αυτό που τόσο απλόχερα 
προσφέρει. Την πραγματική ενημέρω-
ση και προβολή του έργου που γίνε-
ται στα αθλήματα μας. Μέσα σ’ αυτή 
την εκδήλωση κ. πρόεδρε, είχατε την 
υπέροχη έμπνευση να καλέσετε όλους 
τους ολυμπιονίκες των αθλημάτων μας 
και να βραβεύσετε αυτούς που το 2016 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΡΙΟ μας 
έκαναν υπερήφανους, αυτούς που μετά 
από μακρά και επίπονη προσπάθεια όχι 

μόνο πήραν το εισιτήριο της συμμετο-
χής αλλά κατέκτησαν και τον τίτλο του 
ολυμπιονίκη.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευό-
μενους και το περιοδικό "Ιστιοπλοϊκός 
Κόσμος" που οργάνωσε και πραγμα-
τοποίησε αυτή την εκδήλωση αλλά και 
σ’ εσάς προσωπικά κ. πρόεδρε, για το 
πολύ μεγάλο έργο που επιτελείτε.

Τελειώνοντας θέλω να μεταφέρω τις 
ευχές όλων των μελών του Δ.Σ. της Ελ-
ληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας για 
πολλά – πολλά χρόνια έκδοσης του πε-
ριοδικού, πάντα επιτυχίες στο Π.Ο.Ι.Α.Θ. 
και σ’ εσάς κ. πρόεδρε, κ. Μαραγκουδά-
κη να είστε πάντα γερός να εκδίδετε το 
περιοδικό και να διοικείτε τον Π.Ο.Ι.Α.Θ. 
με τον δικό σας ιδιαίτερα επιτυχημένο 
τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.»

 Ιωάννης Μωϋσίδης 
 Αντιπροέδρου της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας 
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5. Ο “γιος του ανέμου” χρυσός Ολυμπιονίκης Ν.Κα-
κλαμανάκης παραλαμβάνει την τιμητική του διάκριση.

6. Ο εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ με τον Ολυμπιονίκη 
Βύρωνα Κοκκαλάνη.

7. Ο αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αντ. 
Κουνάδης απένειμε στους Παραολυμπιονίκες του Ρίο. 

8. Ο παλαιός Ολυμπιονίκης Βασίλης Πολύμερος 
τιμήθηκε για την συμβολή του στο σεμινάριο ναυτα-
θλητισμού.

9. Ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ παρουσιάζει τα 30 χρόνια.

10. Ο Γ. Ανδρεάδης παραλαμβάνει την τιμητική του 
διάκριση.

11. Ο Θ. Ντάβελος ως αντιπρόεδρος του ΠΣΑΤ πα-
ραλαμβάνει την τιμητική διάκριση για τη συμβολή του 
Συνδέσμου στην προβολή του ναυταθλητισμού.

12. Ο “πρύτανης” των Ελλήνων αθλητικογράφων 
Πέτρος Λινάρδος με την τιμητική του διάκριση. 

13. Ο εκπρόσωπος του Α/ΓΕΕΘΑ με τους Ολυμπιονί-
κες Τάκη Μάντη – Παύλο Καγιαλή.
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Σεμινάριο Ναυταθλητισμού στον ΠΟΙΑΘ
Επί τη επετείω των 30 χρόνων εκδόσεως του περιοδικού "Ιστιοπλο-
ϊκός Κόσμος", ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θα-
λάσσης σε συνεργασία με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία 
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Αθλητικού Τύπου διοργάνωσε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, 
σεμινάριο ναυταθλητικής ενημέρωσης για τους συντάκτες αθλη-
τικού τύπου και τους σπουδαστές σχολών αθλητικής δημοσιο-
γραφίας στις εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ.

Tους 50 συμμετέχοντες καλωσόρισαν ο Πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ κος 
Ι. Μαραγκουδάκης, ο κος Β. Πολύμερος εκπρόσωπος της ΕΚΟΦΝΣ 
και ο κος Θ. Ντάβελος Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Α.Τ.

Το θεματολόγιο αφορούσε την ιστιοπλοΐα και κωπηλασία και συγκε-
κριμένα τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

1. Ιστιοπλοϊκά σκάφη και αγωνιστική ιστιοπλοΐα./ Συστήματα ισοζυγι- 
 σμού και βαθμολογία αγώνων ανοικτής θαλάσσης, με εισηγητή  
 τον κ. Παναγιώτη Στρούζα.

2. Κατηγορίες και διεξαγωγή αγώνων. / Φωτογραφική και τηλεοπτική  
 κάλυψη αγώνων, με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Αλεβιζάκη.

3. Ολυμπιακές κατηγορίες / Καταμετρήσεις σκαφών / Αναμετάδοση  

 αγώνων / Στρατηγική και τακτική αγώνων, με εισηγητή τον κ.  
 Δημήτρη Δήμου.

4. Γενικά περί κωπηλασίας / Τα σκάφη της κωπηλασίας / Τεχνική του  
 αθλήματος / Κατηγορίες αθλητών –τριών / Αγώνες – Στίβος κω 
 πηλασίας, με εισηγήτρια την κα Δήμητρα Γιαννιού. 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου δόθηκε στους μετέχοντες ένα τεύχος 
με την ύλη του σεμιναρίου και πιστοποιητικό παρακολούθησης, στους 
δε εισηγητές απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες.

11. Το σεμινάριο ναυταθλητισμού 
παρακολούθησαν 50 αθλητικοί 
συντάκτες και σπουδαστές.
12. Ο Πρόεδρος της Διεθνούς 
Κλάσης 470 Δημήτρης Δήμου 
αναλύει θέματα αρμοδιότητάς του.
13. Η κυρία Δήμητρα Γιαννιού 
(δεύτερη από αριστερά) ήταν η ει-
σηγήτρια στα θέματα κωπηλασίας.
14. Ο διευθυντής ιστιοπλοΐας 
των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 
2004, Δημήτρης Αλεβιζάκης 
στην εισήγησή του.
15. Ο Έφορος Εκπαίδευσης του 
ΠΟΙΑΘ Παναγιώτης Στρούζας 
εξηγεί στο μοντέλο του σκάφους.
16. Στην οργάνωση του σεμινα-
ρίου ναυταθλητισμού των συντα-
κτών συνέβαλε και ο ΠΣΑΤ με τον 
αντιπρόεδρό του Θ. Ντάβελο.
17. Ο Ολυμπιονίκης Βασίλης Πο-
λύμερος εκ μέρους την Κωπηλατι-
κής Ομοσπονδίας που συντέλεσε 
στην επιτυχία του σεμιναρίου.
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τεχνικό Κείμενο και φωτογραφίες: Jotun Hellas 
 

Είστε περήφανος για το σκάφος σας και 
θα θέλατε να έχει την καλύτερη δυνατή 
απόδοση;  Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει 
να αποτραπεί η ρύπανση της γάστρας. Η 
πλέον συνήθης συντήρηση που είθισται 
να πραγματοποιείται με τις βαφές είναι η 
εφαρμογή υφαλοχρωμάτων. 

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για 
την σωστή και ασφαλή ναυσιπλοΐα καθώς 
η διατήρηση της γάστρας  καθίσταται δυ-
σκολότερη μόλις αρχίσει η ρύπανση των 
υφάλων. Η ρύπανση αυτή θα οδηγήσει 
στην απώλεια ταχύτητας, αυξημένη 
κατανάλωση καυσίμων,  διάβρωση και  
αστοχία στο σύστημα βαφής. 

Για ποιό λόγο χρησιμοποιούμε υφαλο-
χρώματα;

1.  Μείωση ή αποτροπή της ρύπανσης που 

προκαλείται από την πανίδα και τα φύκια 

2. Εξασφάλιση της ελάχιστης δυνατής τρι-
βής, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η από-
δοση και να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα. 

3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων με την 
επίτευξη της μείωσης της αντίστασης του νερού. 

4. Αποτροπή της διείσδυσης της ρύπανσης 
υφάλων στην επιφάνεια του σκάφους και 
βελτίωση της προστασίας αυτής. 

Έχοντας εξασφαλίσει ένα καθαρό σκάφος  
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σεζόν, η 
κατανάλωση καυσίμων μπορεί να μειωθεί κα-
θώς επίσης και στην ελάττωση της εκπομπής 
βλαβερών αερίων  στο περιβάλλον.

Ποιοι οι λόγοι της ρύπανσης υφάλων;

Η ρύπανση των υφάλων εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες: την ποιότητα και τη 
θερμοκρασία του νερού, την περιεκτικότητα 
του νερού σε νάτριο καθώς και το βάθος της 
θέσης αγκυροβολίας. Ενδέχεται να εμφα-
νιστούν μεγάλες διαφορές σε μαρίνες που 
βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, 
λόγω της ρύπανσης από οικιακά λύματα, 
μόλυνσης από διάφορες ρυπαντικές ουσίες, 
μη ανανέωσης των υδάτων, παρακείμενων 
ποταμών, βροχόπτωσης, βλάστησης κλπ. 

Τα προϊόντα υφαλοχρωματισμού κατασκευ-
άζονται με σκοπό την προστασία από 4.000 
διαφορετικά είδη που ζουν στις θάλασσες μας 
και ευθύνονται για τη ρύπανση των υφάλων. 
Τα είδη αυτά μπορεί να ταξινομηθούν ως εξής: 

1. Είδη που προκαλούν μακρορύπανση υφά-
λων: περιλαμβάνονται η πανίδα και τα φύκια 

2. Είδη που προκαλούν μικρορύπανση υφά-
λων: συνήθως αναφέρεται ως γλίτσα, ένα 
παχύρευστο μίγμα, στρώση μικρού πάχους, 
βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών. 

Είναι σημαντικό να επιλέξουμε το κατάλληλο 
είδος υφαλοχρώματος έτσι ώστε  αυτό να είναι 
συμβατό με το υπάρχον σύστημα βαφής του 
σκάφους και το μέρος που θα δραστηριοποιείται. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές εναλλακτικές 
μέθοδοι που εξασφαλίζουν τη σωστή επιλογή. 

1. Να  γνωρίζουμε τον τύπο υφαλοχρώματος 
που έχει ήδη εφαρμοστεί στο σκάφος. 

2. Εάν ο τύπος υφαλοχρώματος που έχει ήδη 
εφαρμοστεί είναι άγνωστος, τότε μπορεί να 
εφαρμοστεί μια σφραγιστική στρώση πριν την 
εφαρμογή του υφαλοχρώματος. 

3. Εάν το παρόν σύστημα έχει υποστεί 
σοβαρή φθορά, τότε πρέπει να αφαιρεθούν 
όλες οι στρώσεις βαφής η μια μετά την άλλη 
έως ότου φανεί ένα γερό υπόστρωμα (βαφής 
ή αρχικού υποστρώματος).

Μετά την λείανση, εφαρμόστε το αστάρι 
σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του 
κατασκευαστή για αυτό το συγκεκριμένο 
υπόστρωμα, πριν την εφαρμογή του υφαλο-
χρώματος. 

Προκειμένου να επιλέξετε το κατάλληλο 
υφαλόχρωμα για το σκάφος σας, είναι 
σημαντικό να λάβετε υπόψη:  

•	 το	είδος	του	σκάφους,	
•	 τη	συχνότητα	χρήσης,
•	 τη	γεωγραφική	τοποθεσία,
•	 την	ταχύτητα	που	αναπτύσσει
•	 τη	θερμοκρασία	θαλάσσης
•	 το	ήδη	υπάρχον		υφαλόχρωμα	
•	 αν το σκάφος μετακινείται συχνά με τρέιλερ

Επίσης οφείλετε να λάβετε υπόψη περιβαλλο-
ντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Για περισσότερες τεχνικές οδηγίες και 
πληροφορίες σχετικά με τα προηγμένης 
τεχνολογίας υφαλοχρώματα της Jotun,  
επισκεφτείτε το www.jotun.gr 

Υφαλοχρώματα
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Στο Φάληρο, εκεί ανάμεσα στον ‘ΑΒΕΡΩΦ’ και τον 
‘ΘΑΛΗ ΤΟΝ ΜΙΛΗΣΙΟ’, σαπίζει ένα Tall Ship, το ‘ΕΥ-
ΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ’, ένα ωραίο, αλλά με κακή μοίρα, 
τρικάταρτο ιστιοφόρο. 

Ναυπηγήθηκε στην Αγγλία το 1929 με το όνομα Sunbeam II. Το 
1939 παραχωρείται στο Αγγλικό Ναυαρχείο. Μετά τον Β́  Παγκόσμιο 
Πόλεμο, περνάει σε σουηδικά χέρια σαν εκπαιδευτικό με το όνομα 
Flying Clipper. Στη συνέχεια αγοράζεται από τον Σταύρο Νιάρχο και 
συμμετέχει σε αγώνες Tall Ship με το όνομα Creole. Το 1965 αγορά-
στηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οικονομική 
βοήθεια του ιδρύματος "Ευγένιος Ευγενίδης". Οι μεγάλες προσ-
δοκίες των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών και οι μικρές ικανότητές 
τους, έβαλαν το ιστιοφόρο στο στάδιο των περιπετειών. Ο λόγος της 
αγοράς, ήταν η βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών-αξιω-
ματικών του εμπορικού ναυτικού. Το ιστιοφόρο δεν εκπλήρω-
σε τον προορισμό του, γιατί οι Έλληνες δεν είμαστε για τέτοια, 
αφού βολευόμαστε με φαντασιώσεις. Αφού σάπιζε εδώ κι εκεί για 
δεκαετίες, πριν καμιά δεκαριά χρόνια, κάποιος είχε καινούργια φαεινή 
ιδέα, να ζητηθούν και να διατεθούν χρήματα, για τη συντήρησή του 
και τη χρήση του για τον σκοπό που αγοράστηκε και για τον οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε όταν έπρεπε. Τα λεφτά δεν έφτασαν ή φαγώθηκαν, 
τα ύφαλα 'μπαλώθηκαν', τα κατάρτια στήθηκαν και πήρε τον δρόμο 
προς το ναυτικό μουσείο ή αλλιώς προς το νεκροταφείο του Φαλήρου, 

όπου αναπαύεται. Λαοί που δεν έχουν μόνο 'ναυτική παράδοση', αλλά 
και ναυτική ζωή, τα ιστιοφόρα αυτού του τύπου τα έχουν περί πολλού, 
τα χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των ναυτικών τους, για υψηλού 
επιπέδου τουρισμό και για συμμετοχές σε ναυτικούς αγώνες, αυτής της 
κατηγορίας σκαφών, οι οποίοι αγώνες γνωρίζουν άνθιση και προβάλ-
λουν τις χώρες τους. Τα λιμάνια των πολιτισμένων λαών, θεωρούν τιμή 
και μεγάλο γεγονός, να φιλοξενούν τέτοια σκάφη. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται, ότι οι Αμερικανοί διαθέτουν περί τα 60 Tall Ship, οι Άγγλοι 45, οι 
Καναδοί 35, οι Γερμανοί 33, οι Πολωνοί 15 κοκ. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι Βούλγαροι διαθέτουν 2, οι Πακιστανοί 1 και οι Ρουμάνοι άλλο 
ένα! Τα δέκα μεγαλύτερα Tall Ship είναι τα: Sedov Ρωσία, UNION Περού, 
Kouzenshtern Ρωσία, Dar Mlodziezy Πολωνία, J. S. Elcano Ισπανία, 
Libertad Αργεντινή, MIR Ρωσία, Pallada Ρωσία, S.Lehmkuhl Νορβηγία 
και Amerigo Vespucci Ιταλία. 

Όσο και να θέλει κανείς να παραβλέψει τη μιζέρια και την πολιτιστική 
κατάπτωση αυτού του τόπου, δεν μπορεί, γιατί η παρακμή φωνάζει! 
Βολευόμαστε βάζοντας τα παρακμιακά σκουπίδια μας κάτω από το χαλί 
της 'ένδοξης' ιστορίας μας, αλλά αυτή εκδικείται τη σημερινή ανικανότη-
τά μας. Δεν είναι καλό το κήρυγμα απαισιοδοξίας, αλλά χειρότερο είναι 
να πιστεύουμε σε φρούδες ελπίδες, οι οποίες μας καθησυχάζουν και 
μας νανουρίζουν. Είμαστε σε κακό δρόμο και είναι καιρός ν ακούσουμε 
την παρότρυνση του Καζαντζάκη με το «ξύπνα παιδί μου, πριν σε ξυ-
πνήσει ο Χάρος!». Πραγματικά θλίβομαι γι αυτά που βλέπω γύρω μου, 
αλλά περισσότερο ανησυχώ για την αντίδραση των ανθρώπων που 
μικραίνει, απέναντι στην καταστροφή που μεγαλώνει. 

Κείμενο: Απόστολος Γεωργόπουλος
Φωτογραφία: αρχείο

‘Ευγένιος Ευγενίδης’ - η παρακμή πάει παντού

άρθρο
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κωπηλασία

Τους πρώτους των πρώτων για το 2016 τί-
μησε η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία 
την Τετάρτη 1η Μαρτίου σε μια ζεστή τελετή 
παρουσία εκατοντάδων φίλων του αθλήματος 
στο φιλόξενο αμφιθέατρο του Μεγάρου της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Παρουσία του προέδρου της ΕΟΕ κ. Σπύρου Καπράλου του γενικού 
γραμματέα κ. Μανώλη Κολυμπάδη και πολλών μελών της ολομέ-
λειας, του διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ Γ.Τσολακίδη, 
εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, του 
προέδρου του ΠΟΙΑΘ κ.Γιάννη Μαραγκουδάκη κι άλλων επισήμων 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 21 βραβεύσεις των πληρωμάτων 
που διακρίθηκαν με τα χρώματα της Εθνικής ομάδας στις διεθνείς 
διοργανώσεις της περσινής χρονιάς καθώς και ο πρωταθλητής, για 
29η συνεχόμενη χρονιά Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, αλλά και ο 
πολυνίκης του 82ου Πανελληνίου πρωταθλήματος Ναυτικός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης.

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συγκινησιακά κατά την τελευταία βράβευση 
που αφορούσε στο πρώην μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της 

Η Κωπηλατική Ομοσπονδία βράβευσε τους 

κορυφαίους του 2016
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ΕΚΟΦΝΣ κ Σταμάτη Λορέντζο για την πολυετή προσφορά του, από το 
1947, στο άθλημα της κωπηλασίας.

Η εκδήλωσε έκλεισε με την κοπή της πίτας και την κλήρωση ενός 
ζεύγους κουπιών προσφορά της εταιρείας ΑΑSports με τον Ναυτικό 
Όμιλο Καστοριάς να είναι το τυχερό σωματείο που τα κέρδισε.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννης Καρ-
ράς τόνισε μεταξύ άλλων:

«Λάβαμε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο με 10 αθλητές 
κι αθλήτριες, το 10% του συνόλου της ελληνικής ολυμπιακής ομά-
δας, καταφέρνοντας και οι δέκα να κατακτήσουν τον τίτλο του ολυ-
μπιονίκη. Πέραν όμως αυτών υπάρχει μια πλειάδα διακρίσεων σε 
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γεγονός που δείχνει ότι 
και οι νέοι αθλητές έχουν τη στόφα του πρωταθλητή και εάν η Ομο-
σπονδία μπορέσει να έχει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους το 
άθλημα μπορεί να συνεχίσει ανάλογα και τα επόμενα χρόνια».

Τον λόγο πήρε και ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος που 
αποκάλυψε ότι κατά την απονομή των τιμητικών βραβείων στις δυο 
4ες ολυμπιονίκες του Ρίο Κατερίνα Νικολαϊδου και Σοφία Ασουμανάκη 
τους είπε ότι θα είναι εκείνος που θα τους απονείμει το μετάλλιο στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020.

Αναλυτικά τα πληρώματα που βραβεύτηκαν είναι:

Διπλό σκιφ Γυν: Κ.Νικολαϊδου - Σ.Ασουμανάκη (4ης ολυμπιακή νίκη-
3η νίκη Παγκ.Κύπελλο Λουκέρνη)

Τετράκωπος άνευ ελ βαρών Ανδ: Ι.Πέτρου - Σ.Ντούσκος - Σ.Γιάννα-
ρος - Π.Μαγδανής (6η ολυμπιακή νίκη)

Τετράκωπος άνευ Ανδ: Γ.Τσίλης - Γ.Τζιάλλας - Γ.Χρήστου - Δ.Αγγελό-
πουλος (8η ολυμπιακή νίκη)

Τετραπλό σκιφ ελ βαρών Ανδ: Γ.Κόνσολας - Σ.Γιάνναρος - Π.Μαγδα-
νής - Λ.Κόνσολας (3η νίκη Παγκ πρωτ Ρότερνταμ)

Σκιφ ελ βαρ Γυν: Δημάκου Γεω. (5η παγκόσμια νίκη Παγκόσμιο 
πρωτ. Ρότερνταμ)

Δίκωπος άνευ ελ βαρών Ανδρών-23: Γ.Πέτρου - Σ.Ντούσκος (2η 
παγκόσμια νίκη Παγκόσμιο πρωτ. Ρότερνταμ)

Δίκωπος άνευ Εφήβων: Γ.Καλανδαρίδης - Ν. Νικολαϊδης (1η πα-
γκόσμια νίκη Παγκ πρωτ Ρότερνταμ - 1η ευρωπαική νίκη Ευρωπαϊκό 
πρωτ Τρακάϊ)

Τετράκωπος άνευ Εφήβων: Β.Κουκούτης - Θ.Παλαιοπάνος - Α.Γιαν-
νατζης - Γ.Στάμος (5η παγκόσμια νίκη Παγκόσμιο πρωτ Ρότερνταμ)

Δίκωπος άνευ Νεαν: Μ.Γεωργούδη - Χ.Μπούρμπου (4η παγκόσμια 
νίκη Παγκ πρωτ Ρότερνταμ)

Διπλό σκιφ Νεαν: Α,Βόντζου - Α.Κυρίδου (2η παγκόσμια νίκη Παγκ. 
πρωτ. Ρότερνταμ - 2η ευρωπαική νίκη Ευρωπ. πρωτ Τρακάϊ)

Τετραπλό σκιφ Νεαν: Ι.Μπιτζιλαίου - Ε.Μπούρμπου - Δ.Τσαμοπούλου-
Μ.Πέργουλη (5η παγκόσμια νίκη Παγκ πρωτ Ρότερνταμ)

Τετραπλό σκιφ Νεαν: Α.Νίκα - Δ.Κουκλοτίδου - Μ.Πέργουλη - Δ.Τσα-
μοπούλου (1η θέση Βαλκανικό πρωτ Καστοριά)

Δίκωπος άνευ Εφηβ: Κ.Βαρδάκας - Α.Γραμμενιάτης (1η θέση Βαλκα-
νικό πρωτ Καστοριά)

Διπλό σκιφ Εφήβ: Χ.Στεργιάκας - Ν.Δέμελης (1η θέση Βαλκανικό 
πρωτ. Καστοριά)

Διπλό σκιφ Κορ: Μ.Κυρίδου - Μ.Σταμπόλκου (1η θέση Βαλκανικό 
πρωτ Καστοριά)

Διπλό σκιφ Νεαν: Δ.Τσαμοπούλου - Μ.Πέργουλη (1η θέση Βαλκανικό 
πρωτ Καστοριά)

Δίκωπος άνευ Παιδ: Π.Υψηλάντης - Ι.Καραπάτογλου (1η θέση Βαλκα-
νικό πρωτ Καστοριά)

Τετραπλό σκιφ εφηβ: Χ.Ντινένης - Χ.Στεργιάκας - Δ.Σακάς - Ν.Δέμε-
λης (1η θέση Βαλκανικό πρωτ Καστοριά)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2016: ΝΟ Ιωαννίνων

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2016: ΝΟ Θεσσαλονίκης

Τιμητική Βράβευση: Σταμάτης Λορέντζος (πρώην μέλος ΔΣ ΕΚΟΦΝΣ)
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κωπηλασία

Μια πρώτη γνωριμία με την κωπηλα-
σία είχαν την ευκαιρία να κάνουν νε-
αρά προσφυγόπουλα από τη Συρία 
τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης σε συνεργασία 
με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία 
άνοιξε την αγκαλιά του και τις εγκατα-
στάσεις του για 12 παιδιά από το κέντρο 
φιλοξενίας του Δερβενίου προκειμένου 
να τα ξεναγήσει και να τους γνωρίσει τα 
αθλήματα που καλλιεργεί.

Τα παιδιά υποδέχθηκε εκ μέρους της Ομο-
σπονδίας αλλά και του Ομίλου ο Θανάσης 
Μητρούσης και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν 
στους χώρους από τον Δάνο Φίτσιο ενώ 
η ομοσπονδιακή προπονήτρια Δήμητρα 
Γιαννιού ανέλαβε να τους μυήσει στα πρώτα 

μυστικά της κωπηλασίας με τη βοήθεια του 
κωπηλατηρίου και του εργομέτρου.

Στο σύνολό τους τα παιδιά δήλωσαν ενθου-
σιασμένα από τη νέα τους γνωριμία και ήδη 
ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές με τους ανθρώ-
πους του Κέντρου φιλοξενίας προκειμένου να 
βρεθεί τρόπος σε όσα από αυτά το επιθυμούν 
να προσέρχονται με ένα σταθερό πρόγραμμα 
προπονήσεων και εκγύμνασης μαζί με τους 
υπόλοιπους αθλητές του Ομίλου.

Όπως ανέφεραν οι άνθρωποι του Κέντρου φι-
λοξενίας το ζητούμενο σε πρώτο πλάνο για τα 
παιδιά αυτά είναι η κοινωνικοποίησή τους και 
σε δεύτερο να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους 
και γιατί όχι να διακριθούν σε κάποιο άθλημα.

Η ΕΚΟΦΝΣ ακολουθώντας και τη γραμμή της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας η οποία διευρύνει 
συνεχώς τα σύνορα της προς κάθε γωνιά του 
πλανήτη θα σταθεί αρωγός σε παρόμοιες πρω-
τοβουλίες στο μέλλον απ όπου κι αν της ζητηθεί. 

Δυο πολύ σημαντικές αποφάσεις 
έλαβε κατά τη συνεδρίασή του στο 
Τόκιο στις αρχές Φεβρουαρίου στο 
έκτακτο συνέδριο των χωρών μελών 
που απαρτίζουν τη Διεθνή Ομοσπον-
δία Κωπηλασίας, η μια εκ των οποί-
ων επηρεάζει, αρνητικά δυστυχώς 
και την Εθνική μας ομάδα.

Μετά από πρόταση της FISA προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία στα αγωνίσματα ανδρών 
και γυναικών στο ολυμπιακό πρόγραμμα 
αντικαθιστά το αγώνισμα της τετρακώπου 
ελαφρών βαρών των ανδρών με το αγώνισμα 
της τετρακώπου των γυναικών. Η πρόταση πέ-
ρασε με ψήφος 94 υπέρ ενώ 67 ψήφισαν υπέρ 
της εναλλακτικής πρότασης τεσσάρων εθνικών 
Ομοσπονδιών (Αυστραλία, Κίνα Δανία, Ελβετία) 

να αντικατασταθεί 
η βαριά τετράκω-
πος των ανδρών 
με την ελαφριά 
τετράκωπο των 
γυναικών.

Και στις δυο 
περιπτώσεις η χώρα μας θα ήταν χαμένη αφού 
τόσο η βαριά τετράκωπος όσο και η ελαφριά κα-
τάφεραν βρίσκονται στην ελίτ του κόσμου και να 
πάνε στο Ρίο όπου μπήκαν στην πρώτη οκτάδα. 
Τελικά το κακό ήταν ακόμα μεγαλύτερο γιατί η 
χώρα μας έχοντας παράδοση στα ελαφρά βάρη 
θα στερηθεί μιας δυνατότητας παραπάνω να 
δώσει το “παρών” σε μεγάλα γεγονότα.

Η άλλη απόφαση είχε να κάνει με τους Παρολυ-
μπιακούς Αγώνες που πλέον θα διεξάγονται 
σε απόσταση 2000μ. κι όχι σε 1000μ. 
που ήταν μέχρι τώρα προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα της καλύτερης ενσωμάτωσης των 

παραολυμπιακών αγωνισμάτων σε όλες τις 
μεγάλες διοργανώσεις.

Σε άλλα θέματα αποφασίστηκε η δυνατότητα 
συμμετοχής πηδαλιούχων ανδρών ή γυναικών 
σε αντίθετου φύλου πληρώματα αρκεί το βάρος 
τους να μην ξεπερνά τα 55κ. ενώ η Αμερικανική 
Σαμόα έγινε το 151ο μέλος της FISA που φέτος 
γιορτάζει τα 125 χρόνια από την ίδρυση της.

Στο έκτακτο συνέδριο της FISA ήταν παρούσα 
και η Ελλάδα δια του προέδρου της Γιάννη 
Καρρά ο οποίος συνοδευόταν από την προϊστα-
μένη διοικητικών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας 
Λία Τρίκα (φωτο).

Μια κωπηλατική 
αγκαλιά για 
τα μικρά 
προσφυγόπουλα

Περικοπές με θύμα  
και την Ελλάδα από την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία
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Παρά το τσουχτερό κρύο και τον 
δυνατό αέρα οι κωπηλατικές 
βάρκες διέσχισαν το μοναδικό 
κανάλι του Ιδρύματος Πολιτι-
σμού Σταύρος Νιάρχος τραβώ-
ντας πάνω τους τα βλέμματα των 
επισκεπτών της εκπληκτικής 
εγκατάστασης το μεσημέρι της 
Κυριακής 12 Φεβρουαρίου.

Οι περίπου 50 αθλητές από 6 σωματεία της 
Αττικής των κατηγοριών Εφήβων-Νεανίδων 
και Παίδων-Κορασίδων συναγωνίστηκαν ανά 
δυο στα 200μ. του στίβου δείχνοντας στο 
κοινό που αψήφησε το κρύο και έκανε τη βόλ-
τα του στο Κέντρο Πολιτισμού την ομορφιά 
του αθλήματος των επιτυχιών.

Στον ίδιο χώρο είχαν στηθεί και αρκετά 
εργόμετρα τόσο για την προθέρμανση των 
αθλητών όσο και για να δοκιμάσει ο κόσμος 
την εναλλακτική «κλειστή κωπηλασία» που 
κερδίζει καθημερινά έδαφος.

Πραγματοποιήθηκε στο ολυ-
μπιακό κωπηλατοδρόμιο του 
Σχοινιά το προπονητικό κοινό-
βιο με τη συμμετοχή 22 αθλη-
τών κι αθλητριών που επιλέ-
χθηκαν μετά τον 1ο Αγώνα 
Αξιολόγησης που έγινε το 
σαββατοκύριακο 25-26/2.

Στο κοινόβιο πήραν μέρος 14 αθλητές της 
κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών και ακόμη 
8 από την κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων 
επιλογή που καταδεικνύει τη διάθεση του 
επικεφαλής ομοσπονδιακού προπονητή 
Σάκη Αθανασιάδη και των συνεργατών του 
για ανανέωση των προεθνικών ομάδων.

Αναφερόμενος ο ομοσπονδιακός προπονη-
τής στον 1ο Αγώνα Αξιολόγησης αλλά και τις 
επιλογές για το κοινόβιο τόνισε: «Η πρώτη 
μέρα δυσκόλεψε τους αθλητές αφού οι δυο 
αναβολές λόγω καιρικών συνθηκών δεν τους 
άφησαν να δείξουν τις δυνατότητές τους. Ευτυ-
χώς τα πράγματα έγιναν καλύτερα τη δεύτερη 
μέρα και μπορέσαμε να έχουμε μια πιο ξεκά-
θαρη εικόνα από τις επιδόσεις των αθλητών.

Η ομάδα που καλέσαμε σε αυτό το κοινόβιο 
είναι ανανεωμένη σε μεγάλο ποσοστό αφού 

έχουμε συμπεριλάβει και 8 έφηβους στις 
κλήσεις. Φέτος το Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
εφήβων θα αποτελέσει πρόκριση για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας και αποκτά 
ιδιαίτερη βαρύτητα και για μας.

Από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια του κοινο-
βίου θα κάνουμε εργοφυσιολογικές μετρήσεις 
στους αθλητές προκειμένου να δούμε που 
βρίσκονται από πλευράς φυσιολογίας ενώ θα 
προσπαθήσουμε να δώσουμε και ερεθίσματα 
αλλά και κίνητρα σε αθλητές που έχουν φτάσει 
σε ολυμπιακό επίπεδο προκειμένου να συ-
νεχίσουν να τραβάνε κουπί παράλληλα με τις 
υποχρεώσεις που έχουν εκτός αθλητισμού».

Στο προπονητικό κοινόβιο δεν πήρε μέρος η 
Γεωργία Δημάκου που ταλαιπωρείται από 
τραυματισμό στη μέση ενώ θα προπονούνται 
όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις τους στα 
πανεπιστήμια που φοιτούν οι Γιώργος Κόν-
σολας και Παναγιώτης Μαγδανής. 

 

Αναλυτικά οι αθλητές-τριες που 
επιλέχθηκαν:

Άνδρες-Γυναίκες
Ντούσκος Στέφανος (ΝΟΙ)
Καλανταρίδης Γιάννης (ΟΕΑΝΑΒ)
Γιαννατζής Αγγελος (Ομ.Ερετών)
Γιαννατζής Αποστολος (Ομ. Ερετών)
Κόνσολας Λ. (ΝΑΟΣ)
Αγγελόπουλος Β. (Ολυμπιακός)

Νικολαϊδης Νίνο (ΕΝΟΑ)
Γιάνναρος Σ. (ΕΝΟΑ)
Παπακωνσταντίνου Αντώνης (ΕΝΟΑ)
Ασουμανάκη Σ (ΕΝΟΑ)
Νικολαίδου (ΝΟΚατ)
Πέργουλη Μ. (ΝΟΘ)
Εμμανουηλίδου Θ. (ΝΟΘ)
Τσαμοπούλου Δ. (ΕΝΟΑ)

Έφηβοι-Νεάνιδες
Παλαιοπάνος Θ. (ΝΟΙ)
Σωτηρακόπουλος Παν. (ΝΟΙ)
Κουκουτής Β. (ΟΕΑΝΑΒ)
Στεργιάκας (ΝΟ Μαυροχωρίου)
Ντινένης Χαρ (ΝΟΛήμνου)
Κυρίδου Μ (ΝΟΘ)
Μπούρμπου Χ (ΝΟΘ)
Γεωργούδη Μαργ (ΟΕΑΝΑΒ)

Αγώνας Πολιτισμού στο Σταύρος Νιάρχος 

Οι 22 επίλεκτοι του αγώνα Αξιολόγησης
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ομιλικά

Αρχαιρεσίες και 
κοπή της πίττας 
του Πανελληνίου 
Ομίλου Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης

Αποκριάτικο
πάρτι 

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, πραγ-
ματοποιήθηκε στο κτίριο του Ομίλου μας η 
Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μελών του 
Π.Ο.Ι.Α.Θ., οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 
2017-2019 και η κοπή της Πρωτοχρονιάτι-
κης πίττας.

Μετά τις αρχαιρεσίες και τη σύσταση σε Σώμα 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθε-
ση είναι:

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, πραγματοποι-
ήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας το καθι-
ερωμένο αποκριάτικο πάρτι της Σχολής του ΠΟΙΑΘ 
με πολύ κέφι, πολλές ωραίες αμφιέσεις και πολύ 
χορό που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πρόεδρος Iωάννης Mαραγκουδάκης

Αντιπρόεδρος Α' Σταύρος Χατζηγρηγόρης

Αντιπρόεδρος Β' Νικόλαος Αλτουβάς

Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Συκάρης

Ειδ. Γραμματέας Εμμανουήλ Ρούδας

Ταμίας Κωνσταντίνος Μαρκουλιδάκης

Έφ. Eκπαιδεύσεως Παναγιώτης Στρούζας 

Έφ. Aγώνων Ρούλα Γαλάνη 

Έφορος Eντευκτηρίων & Εκδηλώσεων 
 Θωμάς Γαβαλάς 

Έφορος Στόλου & Λιμένος  
 Ιωάννης Κουτσούκος

Έφορος Θαλασσοπορείας   
 Βασίλειος Σπηλιόπουλος
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Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία

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

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, 

Κωνσταντίνος Τριγκώνης, Μάνος Ν. Ρούδας, 

Δημήτρης Τσελίκας, Σπυριδούλα- Ίριδα Σπανέα,  

Δήμος Μπουλούκος,Jotun Hellas. 

Απόστολος Γεωργόπουλος, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Πάνος Δημητρακόπουλος, 

Νίκος Αλευρομύτης / www.alen.gr, 

Γιώργος Αλευρομύτης, 

Tim Wright, Jotun Hellas, 

Νίκος Ζάγκας / www.zagas.eu, 

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

Εκδηλώσεις για τα 
30 χρόνια Ι.Κ.

Συνέντευξη του προέδρου Ε.Ο.Ε. 
Σπύρου Καπράλου

Παγκόσμιο Κύπελλο Μαϊάμι: 
χρυσό η Καραχάλιου,  
χάλκινο οι Μάντης-Καγιαλής

φωτογραφία εξωφύλλου: Γιώργος Αλευρομύτης 
"Μονομαχίες πλώρη με πλώρη από την εκκίνηση του   
53ου Ράλλυ Αιγαίου 2016."






