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Time to be smart. 

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

Garmin.gr   quatix™ 3
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Στον ανανεωμένο ιστότοπο www.istioploikoskosmos.gr μπορείτε: 

- Να διαβάσετε κάθε άρθρο των νέων τευχών σε δική του αποκλειστική ιστοσελίδα. 
- Να μοιραστείτε εύκολα άρθρα των νέων τευχών σε κοινωνικά μέσα διαδικτύωσης, email κλπ. 
- Να πλοηγηθείτε μεταξύ σχετικών νέων άρθρων, ανά κατηγορία, αρθρογράφο, τεύχος. 
- Να αναζητήσετε άρθρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά-κατηγορίες που αντιστοιχούν στην  
  έντυπη έκδοση (απόψεις, ενημερωτικά, διεθνή, τρίγωνο κλπ). 
- Να βρείτε περισσότερο σχετικό περιεχόμενο από το αρχείο παλαιών τεύχων του περιοδικού. 
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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

«...παράλληλα αποτίει φόρο τιμής στους ναυτικούς μας που με μία σειρά 
ηρωικών πράξεων και σε συνδυασμό με το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 

άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και κατέστησαν δυνατή την ενσωμάτωση της 
ηρωικής Μεγαλόνησου στη μητέρα Πατρίδα...»
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Από τα γεγονότα ενδιαφέροντός μας, διμήνου Μαρτίου-Απριλί-
ου, ξεχωρίζουν η καλή εμφάνιση της ελληνικής ομάδας στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ιέρ με ιδιαίτερη έμφαση στην 3η νίκη 470 
των Μάντη-Καγιαλή, που αποδεικνύει τη σταθερή πορεία των 
ιστιοπλόων μας στο διεθνές επίπεδο και η εξαιρετική επιτυχία της 
εκδήλωσης στο Πολεμικό Μουσείου που διοργανώθηκε από τον 
ΠΟΙΑΘ και την Παγκρήτιο Ένωση με την υποστήριξη του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού και εκπληρώνει έναν από τους βασικούς 
καταστατικούς σκοπούς των διοργανωτών που είναι η διατήρη-
ση των εθνικών μας παραδόσεων και παράλληλα αποτίει φόρο 
τιμής στους ναυτικούς μας που με μία σειρά ηρωικών πράξεων 
και σε συνδυασμό με το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου άλλαξαν τον 
ρου της ιστορίας και κατέστησαν δυνατή την ενσωμάτωση της 
ηρωικής Μεγαλόνησου στη μητέρα Πατρίδα.

Και μόνον το γεγονός ότι την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους εκπρόσωποι των πολιτικών αρχών, η ηγεσία των ενόπλων 
δυνάμεων και της Διπλωματίας, ως επίσης των ανωτάτων δικα-
στηρίων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον στη διατήρηση των εθνικών μας ιδεωδών.

Περισσότερα όμως στο σχετικό άρθρο και ένθετο του τεύχους αυτού.

Πέραν αυτού, τον προηγούμενο μήνα, έγινε μία προσπάθεια από 
τον ΠΟΙΑΘ για να επιλυθεί το φλέγον θέμα των ΔΕΚΠΑ (Δελτίο 
κίνησης πλοίων αναψυχής) με το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμέ-
να όλα τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Ως γνωστόν με την υπ’ αριθμό 31331/76888/2016/08-9-2016 

ΚΥΑ καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις εκδόσεώς του. Μεταξύ αυτών 
πρέπει να δηλώνεται ο κυβερνήτης του σκάφους ο οποίος πρέπει να 
έχει την απαιτούμενη άδεια διακυβέρνησης σκάφους και επί πλέον 
πρέπει να δηλωθεί και ο χρήστης του σκάφους ο οποίος σε περίπτω-
ση που ο πλοιοκτήτης είναι εταιρία, πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο.

Κατά τη συνάντηση που έγινε με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Προ-
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασ-
σίου Τουρισμού έγιναν από τον ΠΟΙΑΘ οι ακόλουθες τοποθετήσεις:

1. Η απαίτηση να ορισθεί κυβερνήτης με την απαιτούμενη άδεια  
 διακυβέρνησης είναι άστοχος διότι δεν υπάρχει νομοθετικό  
 πλαίσιο που να ορίζει τις απαιτήσεις διακυβέρνησης ιδιωτικού  
 σκάφους αναψυχής. Ως γνωστόν η διάταξη που προβλέπεται  
 στον νόμο 1940/91 άρθρο 11 δεν έχει ενεργοποιηθεί.

2. Στην περίπτωση πλοιοκτησίας από ναυταθλητικά σωματεία,  
 χρήστες είναι οι ναυταθλητές, οι οποίοι κατά περίσταση χρη- 
 σιμοποιούν τα σκάφη για προπονήσεις ή για συμμετοχή σε  
 αγώνες και όχι ο πρόεδρος του Δ.Σ. του σωματείου που οι Λι- 
 μενικές Αρχές συνηθίζουν να ορίζουν ως χρήστη. Αυτό πέραν  
 των άλλων έχει σημαντικές φορολογικές επιπτώσεις, διότι ως  
 χρήστης θα χρεωθεί και το τεκμήριο του σκάφους ή των  
 σκαφών. Εξ’ άλλου η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται συγκεκριμένα  
 σε εταιρίες και όχι σε σωματεία που σύμφωνα με τον Αστικό  
 Κώδικα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μετά από εκτεταμένη και φιλικώτατη συζήτηση ελάβαμε την υπό-
σχεση ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί συντόμως.
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απόψεις

Ζόρικα τα πράγματα. Όλοι μας με τον α ή β τρόπο προσπαθούμε να ισορροπήσουμε στην 
καθημερινότητα μας σ’ ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον (οικονομικό) το οποίο μεταβάλλεται 
συνεχώς και ασταμάτητα τα τελευταία χρόνια. 

Όχι δεν θα γράψω για την κρίση αν αυτό νομίζετε επηρεασμένοι από τον παραπάνω πρό-
λογο. Απλά γράφω τα πράγματα όπως μου βγαίνουν πηγαία χωρίς να το πολυσκεφτώ.

Έλεγα λοιπόν ότι οι συνθήκες της ζωής μας έχουν γίνει δύσκολες.

Ως φυσιολογικός άνθρωπος, λέμε τώρα, αντιμετωπίζω τα ίδια όπως όλοι μας. 

Κυνηγάω την ουρά μου σ’ έναν καθημερινό αγώνα που ο 'τερματισμός' δεν φαίνεται ή να 
το πω ακόμη πιο σκληρά δεν έχουμε ιδέα που μπορεί να είναι.

Η ιστιοπλοΐα λοιπόν πάντα για μένα ήταν ένα 'χάπι' που μου έδινε την απαραίτητη 
ενέργεια, διάθεση, θάρρος, όραμα, στόχο ή ότι άλλο, για να είμαι μόνιμα σε μια 
διαδικασία προσπάθειας ώστε τα πράγματα να προχωρούν όσο το επιτρέπουν οι 
συνθήκες προς το καλύτερο.

Σαφέστατα αυτό είναι το επιθυμητό άλλα όχι πάντα εφικτό, πόσο μάλλον δε κάτω από τις 
συνθήκες τις οποίες καλούμαστε να λειτουργήσουμε. του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Live to let Fly

Οι αλλαγές λοιπόν στον θαυμαστό κόσμο της ιστιοπλοΐας συνεχίζονται, με το 
'εργαστήριο' που λέγεται αγωνιστική ιστιοπλοΐα να συνεχίζει να προσφέρει τις νέες 
τάσεις, τα νέα υλικά, τις νέες μεθόδους κατασκευής, αλλά κυρίως τις νέες απόψεις 
στις διοργανώσεις. Τα τελευταία χρόνια έγινε επιτέλους κατανοητό πως τα ιστιοπλο-
ϊκά γεγονότα 'πουλάνε'. Έχουν φανατικούς φίλους που δεν είναι και λίγοι – με θλιβερή 
εξαίρεση τη χώρα μας που κατά τα άλλα θεωρεί εαυτόν ναυτική. Οι μεγάλες διοργανώ-
σεις κερδίζουν συνεχώς φίλους, ενώ εναλλακτικοί αγώνες όπως τα match race 
βρίσκουν το μερίδιο αγοράς που τους αναλογεί, το market niche, και εδραιώνονται. 
Προβάλλονται διεθνώς από όλα τα μέσα, έντυπα, ηλεκτρονικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο 
κτλ. Και ακολουθούν τη ροή των εξελίξεων. Για παράδειγμα, το World Match Racing Tour 
(WMRT) το διεθνές τουρνουά match race, εφέτος γίνεται με καταμαράν και όχι πλέον με 
μονόγαστρα, αφού αποτελεί το φυτώριο για το America’s Cup. Και μιας και το αναφέραμε, 
όσο οι παράπλευρες διοργανώσεις του America’s Cup συνεχίζονται αυτή την εποχή στην 
Καραϊβική, οι φίλοι της ιστιοπλοΐας αναμένουν με αγωνία τι θα δουν στον επόμενο τελικό.

Στο μεταξύ, έχει καταλάβει κανείς την κατάργηση του σπινακόξυλου και του συμμετρικού 
μπαλονιού από τα σκάφη;

Εδώ και χρόνια τα νέα αγωνιστικά σκάφη έχουν καταργήσει το όλο concept του 
σπινακόξυλου και του συμμετρικού μπαλονιού. Για πολλούς λόγους. Κυρίως διότι τα 
σκάφη πλέον δεν πηγαίνουν βαθιά στα πρύμα. Τα VMG τους βρίσκονται σε πιο κλειστές 
γωνίες, αφού είναι ελαφρύτερα και γρηγορότερα και άρα ο φαινόμενος άνεμος έρχεται 
πάντα πιο πλώρα. Δεύτερος λόγος είναι η ασφάλεια. Με τα ασύμμετρα μπαλόνια δεν 
χρειάζεται άνθρωπος στην πλώρη για να κάνει πότζα. Τα 'χέρια' σταματούν το πολύ πολύ 
στο mid bow, αν όχι στον mastman. Έτσι, ούτε βάρος έχουμε στην πλώρη, ούτε τον κίνδυ-
νο να χάσουμε τον bowman. Και φυσικά άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι η κίνηση γίνεται 
πολύ πιο εύκολα και απλά και ως γνωστόν η απλότητα στη θάλασσα έχει πολλά οφέλη. 

Ακόμα και τα σκάφη κρουαζιέρας όμως, με πρώτα και καλύτερα τα καταμαράν – λόγω 
μικρού εκτοπίσματος και άρα γωνίας VMG – έχουν καταργήσει τα συμμετρικά μπαλόνια 
και τα εξαρτήματά τους, εδώ όμως κυρίως για λόγους απλότητας και ασφάλειας.

Ο ελληνικός στόλος τα τελευταία χρόνια και λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης 
δεν έχει ανανεωθεί. Συνεπώς ακόμα ζούμε στον μικρόκοσμό μας με την 'παραδο-
σιακή' αγωνιστική ιστιοπλοΐα. Υλικά, γάστρες, ηλεκτρονικά; Μακριά από εμάς. Και 
μιας και τα ιστιοπλοϊκά media ακολουθούν τους ίδιους ρυθμούς, δύσκολα ενημερωνόμα-
στε και για το τι συμβαίνει έξω από το καβούκι μας. Ωστόσο τα νέα παιδιά, που ευτυχώς 
είναι ακόμα αρκετά, τα οποία έρχονται στην ανοιχτή θάλασσα κυρίως από την ιστιοπλοΐα 
τριγώνου, εύλογα αναρωτιούνται: «Τι είναι το σπινακόξυλο;» 

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.

Τι είναι το 
σπινακόξυλο;
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Είπα συνθήκες; 

Κάτι πολύ χρήσιμο τελικά που βγήκε από την ενασχόληση μου με το άθλημα ήταν το εξής. 
Έμαθα να λειτουργώ ή τουλάχιστον να προσπαθώ κάτω απ’ οποιεσδήποτε συνθήκες. Για 
σκεφτείτε το. Σε πιάνει καιρός. Τι κάνεις; Παραιτείσαι και πνίγεσαι; Αποδέχεσαι τις συνθή-
κες και κάνεις όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να κάνεις για να ασφαλίσεις 
το σκάφος σου μαζί και τη ζωή σου.

Αγωνίζεσαι για να κερδίσεις έναν αγώνα και τι περιμένεις; Να σου κάτσει ο καιρός για να 
κερδίσεις; Όχι φυσικά. Οφείλεις να είσαι έτοιμος και αξιόμαχος κάτω απ' οποιεσδήποτε 
συνθήκες αν και εφ’ όσον επιθυμείς να ΝΙΚΗΣΕΙΣ.

Τι διαφορά έχει αυτό με τη ζωή προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Το αναφέρω μιας 
και συζητήσεις με φίλους και γνωστούς καταλήγουν τις περισσότερες φορές από τη μεριά 
τους στη διαπίστωση ότι δεν μιλάμε για τα ίδια πράγματα.

Είναι γνωστό λοιπόν ότι ο καθένας μας γενικά έχει ένα μοναδικό τρόπο να σκέφτεται. 
Όπως και ένα και μοναδικό dna. Υπό αυτήν την έννοια τίποτε δεν είναι ίδιο. Κάτι σαν τα 
πανιά που βρίσκουμε ένα 'γρήγορο' και μετά ψάχνουμε να βρούμε το αντίστοιχο. Αυτό 
όμως δεν ισχύει για τον τρόπο εκτέλεσης μιας διαδικασίας ή μιας λειτουργίας. Εκεί πια τα 
πράγματα γίνονται πολύ συγκεκριμένα. Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν μπαίνουν μια λέξη και 
μια φράση. Η λέξη «θέλω» (να κάνω) και η φράση «τι μου αρέσει» (να κάνω).

Πριν από χρόνια λοιπόν σ’ ένα από τα ταξίδια αποφόρτισης με την αγαπημένη μου 
μηχανή, όντας σκασμένος από την κούραση, σταμάτησα σ’ ένα χωριό να ξαποστάσω. Οι 
σκέψεις μου δεν ήταν και οι καλύτερες μιας και η καταπόνηση εκείνο το διάστημα ήταν 
μεγάλη και ομολογώ ότι σκεφτόμουν να τα παρατήσω. Κάθησα λοιπόν σ’ έναν καφενέ 
στην πλατεία του χωριού κάτω απ’ έναν πλάτανο. Εγώ και ένας παππούλης παραδίπλα. 

Αφού πέρασε κάποια ώρα, ο παππούς με καλημέρισε και με ρώτησε από που είμαι μιας 
και δεν με είχε ξαναδεί στο χωριό. Του απάντησα ευγενικά και έτσι πιάσαμε την κουβέντα 
περί ανέμων και υδάτων μέχρι που κάποια στιγμή μου είπε με νόημα. «Φαίνεσαι σκα-
σμένος και πολύ κουρασμένος». «Είμαι» του απάντησα και πήρα το θάρρος να του πω ότι 
σκεφτόμουν να τα βροντήξω κάτω μιας και είχα κουραστεί απ' την πολλή δουλειά. Δεν το 
ευχαριστιόμουν.

«Βρόντηξέ τα τότε» μου αποκρίνεται ο παππούλης. «Και τι να κάνω;» τον ρώτησα απορημέ-
νος μιας και η κουβέντα του χτύπησε κέντρο. «Άκουσε αγόρι μου. Αφού λες ότι κουράστη-
κες και δεν το ευχαριστιέσαι, παράτα τα και ψάξε να βρεις να κάνεις κάτι που σου αρέσει και 
γω σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου!»

Έφυγα με τη φράση καρφωμένη στον εγκέφαλό μου. Αλήθεια μου άρεσε η ιστιοπλοΐα; 
Γιατί την έκανα όλα αυτά τα χρόνια; Ποια ήταν τελικά τα πραγματικά μου κίνητρα; Κι αν 
σταματούσα τι θα έκανα;

Στην ιστιοπλοϊκή μου καριέρα πέρασα πολλές φάσεις με πολλές ευχάριστες αλλά και 
δυσάρεστες περιόδους. Αυτό όμως που έχει μείνει πια δεν είναι οι νίκες-ήττες ούτε ότι 
έχω καταφέρει έως τώρα. 

Είναι η αγάπη μου γι’ αυτό που κάνω. Το ενδιαφέρον για το αντικείμενο που μου πρό-
σφερε και μου προσφέρει ακόμη τόσες πολλές μοναδικές στιγμές. Είναι το άθλημα που 
φέρνει το νέο, το διαφορετικό. Αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς καλύπτοντας την 
ανάγκη σου για πρόοδο έστω και σε θεωρητικό επίπεδο μιας και το σώμα με τα χρόνια 
φθίνει. 

Γι’ αυτό λοιπόν έμπλεξα με αυτόν τον 'σατανά' το A-Class (μονοθέσιο -ιπτάμενο-κατα-
μαράν) το οποίο πραγματικά μου ‘χει κλέψει την καρδιά και αναζωογόνησε όλο μου το 
ενδιαφέρον για το άθλημα και όχι μόνο.

21 κόμβους ταχύτητα στα όρτσα και 28 και κάτι στα πρύμα και ένας Θεός ξέρει πιο είναι 
το όριο έτσι όπως πάμε. Να σκεφτείτε ότι όταν ξεκίνησα μερικούς μήνες πριν δεν έκανα 
πάνω από 12 κόμβους στα όρτσα και 18-20 στα πρύμα.

Αυτό όμως που σε κάνει να χασκογελάς από τη μια και να τρομάζεις από την άλλη, είναι το 
γεγονός ότι κάθε φορά που βάζεις ένα όριο με αυτό το σκάφος πιθανότατα θα το σπάσεις.

Χασκογελάς που κουτσά στραβά μένεις όρθιος και τρομάζεις από την ταχύτητα. Η εξέλιξη 
σε όλα τα επίπεδα είναι τόσο ραγδαία που πιστεύω ότι το όριο των 30 κόμβων θα ξεπε-
ραστεί σύντομα και με άνεση, αρκεί να έχεις άντερα να ταξιδέψεις ένα τόσο μικρό και 



6 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

απόψεις

πανάλαφρο σκάφος με τέτοιες ταχύτητες. 

Διαστάσεις; Μήκος: 5,49 μ, φάρδος: 2,30 μέτρα, βάρος μαζί με κατάρτι: 75 κιλά. Επιφά-
νεια πανιού: 13,94 μ²

Ναι θα αγωνιστώ. Θα είμαι όμως ειλικρινής. Δεν ξέρω αν θα είμαι ανταγωνιστικός. Η 
τελευταία φορά που έπιασα τιμόνι σε αγώνες ήταν το 1990! Σε καταμαράν δε, ελάχιστες 
φορές κι αυτές για βόλτες. Μου το χρωστούσα. 26 χρόνια πλήρωμα. Μου το χρωστούσα 
κι ας σπάσω τα μούτρα μου. Τόσο ξεκάθαρα.

Είναι η προσωπική μου πρόκληση. Είναι σαφές ότι τα ελάχιστα μέσα που διαθέτω μπο-
ρούν να με πάνε ως ένα σημείο. Μπαίνω στη θάλασσα μόνος μου μιας και δεν υπάρχει 
άλλο τέτοιο σκάφος στην Ελλάδα, ούτε βλέπω κάποιον διαθέσιμο να ακολουθήσει. 

Το μόνο μέτρο σύγκρισης που έχω είναι το αγαπημένο μου GPS και τα video άλλων συνα-
θλητών στο youtube! Κολλητοί έχουμε γίνει με αυτήν τη συσκευή.

Η λογική λοιπόν λέει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας σε αγωνιστικό επίπεδο είναι περιο-
ρισμένες για όλους τους παραπάνω λόγους. Τότε; Ποιός ο λόγος; Αφού δεν υπάρχει 
'κέρδος' θα λέγε κάποιος ποιός ο λόγος;

Είμαι χαρούμενος. Χαρούμενος που μπόρεσα να 'πετάξω', να γευτώ και να συνεχίζω 
να γεύομαι την ευχαρίστηση και την αδρεναλίνη του να ταξιδεύω ένα τέτοιο σκάφος. 

Αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε φορά που μπαίνω μόνος στη θάλασσα και βγαίνω 'διαλυ-
μένος' χασκογελώ. Τρέχω στο gps. Άλλος μισός κόμβος χμμ. αύριο θα κάνω ακόμη μια 
αλλαγή, θα σετάρω σε άλλη γωνία τα τιμόνια και βλέπουμε. Άντε να ξημερώσει! Τροφή 
για το μυαλό και την ψυχή. Κάπου θα καταλήξω. Σε κάποιο αποτέλεσμα. Είμαι περίεργος 
να δω που! Είναι τεράστια η πρόκληση για μένα.

Όχι δεν είναι πια 'δουλειά' και ας βάζω ώρες ατελείωτες. Είναι το 'θέλω' και 'μου 
αρέσει'! 

Είναι το χάπι που με κάνει HAPPY και μου δίνει την ενέργεια να αντεπεξέλθω στη δύ-
σκολη καθημερινότητα που όλοι μας αντιμετωπίζουμε μιας και η ενασχόληση μου με το 
άθλημα δεν είναι η μοναδική μου προτεραιότητα στην παρούσα συγκυρία. 

Είναι όμως η διαδικασία η οποία μου δίνει την ενέργεια τη διάθεση, τη χαρά να 
συνεχίσω να προσπαθώ μέσα σ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον.

Live to let fly!

του Δημήτρη Τσελίκα
Πάτρα, Μάρτιος 2017

Το Γρι-Γρι

Νυφούλες, ο χορός κοντά ν’ αρχίσει, 

πιασμένες οι λαμπόβαρκες σειρά.

Στο σούρουπο, καθρέφτης τα νερά.

Κινάμε. Αη-Νικόλας να βοηθήσει.

Εκόπασε ο Βορρηάς θαλασσοδάρτης.

«Καλή ψαριά παιδιά με το καλό».

Μακραίνουμε αργά απ’ το γιαλό, 

σαν πάπια στο  νερό με τα μικρά της.

Επλάγιασε η μέρα για την δύση. 

Ο ήλιος μ’ ένα αντίο του στερνό,

χρυσώνει βιαστικά τον ουρανό.

Η ώρα το γρι-γρι να ξεκινήσει.

 

Του καπταν-Κυριαζή κρυφό καμάρι,

νηαπόχτητα σκαρί και μηχανή.

Σταυρώνεται. «καλή αποψινή».

Σε λίγο το καΐκι θα σαλπάρει.  

Τ’ αφέγγαρο σε λίγο θα φωτίσει. 

τον νου μας μη ραγίσει το γυαλί.

Δεν θέλει το αμίαντο πολύ 

-ένα άγγιγμα και μόνο- να διαλύσει. 

Ανάψαν στ’ ανοιχτά πυγολαμπίδες.

Σκληρή τού λαμπαδιάρη η ζωή! 

Ας δώσει, μη μας πιάσει το πρωί, 

νωρίς στο σπιτικό – μικρές ελπίδες.   
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Η κοινωνία 
της θάλασσας 

αποζημιώνει με το 
παραπάνω!

Χθες Σάββατο βρισκόμουν στη Νέα Πέραμο, κάνοντας 'εργασιοθεραπεία', δηλ. προσπαθώντας 
να βελτιώσω την κατάσταση του σκάφους μου. Αυτή τη δουλειά την κάνω πολλές δεκαετίες 
και δεν σημαίνει, ότι πλήττω από αναδουλειά τις πέντε εργάσιμες μέρες της βδομάδας, το 
αντίθετο μάλιστα, το Σάββατο με βρίσκει σωματικά εξουθενωμένο και ψυχικά εκνευρισμένο. 
Τότε; Τότε πηγαίνω στο 'καρνάγιο' τα Σαββατοκύριακα, κι εκεί ξεκουράζομαι αισθανόμε-
νος, ότι γεμίζω τις μπαταρίες μου για την αγχώδη βδομάδα που έρχεται. 

Το πράγμα ακούγεται κάπως οξύμωρο, γι’ αυτό πηγαίνω παρακάτω. Η βάρκα, το dingy, που 
έφτιαξα τον περασμένο χρόνο, απεδείχθη ασταθές, πράγμα που γνώρισα 'εκ πείρας', έτσι 
φέτος σκέφτηκα να το βελτιώσω. Άλλωστε έχω καταλάβει, ότι η μυρουδιά του πολυεστέρα 
με προκαλεί! Δεν ξέρω αν το dingy φέτος θα τουμπάρει λιγότερες φορές από πέρυσι, εγώ 
πάντως ελπίζω, κι αυτό δεν είναι λίγο! Δεν απέχω από το να γνωρίζω, ότι αυτά θεωρούνται 
παιγνίδια για «μικρότερα παιδιά από μένα», αλλά γνωρίζω επίσης, ότι εγώ τα χαίρομαι και τα 
βρίσκω αποτελεσματικότερα των συνταγών ψυχοθεραπευτή.

Εκεί δίπλα μου βρήκα και τον Βαγγέλη με τα ρούχα της δουλειάς, να τρέχει σαν τρελός για να 
συντηρήσει δύο Καταμαράν, αλλά μ’ ένα πλατύ χαμόγελο και με έκδηλη την αίσθηση του ευχα-
ριστημένου. Ο Βαγγέλης είναι καθηγητής και επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εκ-
παίδευσης, αλλά κι αυτός 'ψυχοθεραπεύεται' στην κοινωνία της θάλασσας. Το μεσημέρι έκανα 
ένα διάλειμμα, χωρίς ούτε καν να ξεπλύνω τη σκόνη του πολυεστέρα, για να πιώ μια μπύρα στο 
"καρνάγιο της Τατιάνας και της Μαρίας", που βρίσκεται σ’ένα πολύ ωραίο μέρος της περιοχής. 
Χαίρομαι αυτό το στέκι, όπου οι ιδιοκτήτριες, με γούστο και αγάπη για τα φυσικά υλικά, αλλά 
και για ότι κουβαλάει μέσα του ιστορία και τέχνη του μάστορα, δύο πολύτιμα υλικά της ζωής, 
άλλαξαν με τα χέρια τους, ένα παλιό καρνάγιο σ ένα χώρο που ξεκουράζει. Το μπαρ βρίσκεται 
χαμηλά, κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, και διαμορφώνει μια θαυμάσια προοπτική. Μπροστά 
και σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων, βρίσκεται ένα βουλιαγμένο καΐκι κι επάνω του ένα 
βουτηχτάρι, το οποίο βλέπω εκεί μήνες τώρα, λες και δέθηκε με το κουφάρι. Ο κόλπος της Πε-
ράμου με τη Σαλαμίνα απέναντι, φτιάχνουν μια θάλασσα ήρεμη και στρωτή, σαν να βγήκε απ’ 
τα βιβλία του Καρκαβίτσα. Οι ψαρόβαρκες και τα καΐκια πηγαινοέρχονται στη διπλανή μαρίνα, 
κι όλα έχουν γεύση αρμύρας. Ένα κοπάδι χήνες, κι άλλο ένα πάπιες, είναι πάντα εκεί, με τις 
φιγούρες και τις φωνές του. Οι γλάροι είναι μπόλικοι, περιμένοντας το μερίδιό τους από τη λεία 
των ψαράδων. Στη σχάρα του καρνάγιου, ένα ψαράδικο ή μια λάντζα, ζωντανεύει σιγά-σιγά. 

Γυρνώντας στη δουλειά μου (!), ο πολυεστέρας είχε σκληρύνει και μπορούσα να συνεχίσω. 
Ήρθε ένας που τον έβλεπα να δουλεύει απέναντι σ’ ένα μεγάλο και όμορφο καΐκι. Με ρώτησε 
πως πάω και πιάσαμε την κουβέντα, είναι κι αυτός καθηγητής σαν τον Βαγγέλη, από πατέ-
ρα Υδραίο και μάνα Ποριώτισσα, αλμυρό DNA. Είναι 70 χρονών και περνάει ένα μήνα κάθε 
σεζόν, συντηρώντας το καΐκι. Έχει κι αυτός την άποψη, ότι θα διατηρήσει το καΐκι, όσο μπορεί 
ο ίδιος να το συντηρεί, γιατί αυτό του δίνει χαρά. Παραπέρα είναι μια όμορφη ψαρόβαρκα, την 
βλέπω στο ίδιο καβαλέτο δυο-τρία χρόνια, κι ένας γεράκος αγωνίζεται και την έχει σε άψογη 
κατάσταση και έτοιμη να πέσει στο νερό, αλλά δεν πέφτει, ο βαρκάρης της προετοιμάζεται για 
το ταξίδι, αλλά δεν πάει στην… Ιθάκη! 

Στην κοινωνία της θάλασσας όλοι βρίσκουμε χαρά, η θάλασσα αποζημιώνει αυτούς που 
θέλουν να βρίσκονται κοντά της. 

του Απόστολου Γεωργόπουλου

Θολές στον χρόνο γίναν αναμνήσεις.  

δεν μένει ούτε λάμπα ούτε σκαρί.

Μονάχα τα στραβόξυλα, μπορεί 

εκεί στην αμμουδιά να συναντήσεις.

Κι’ εσύ στον καφενέ μ’ ένα ποτήρι 

γυρεύεις έναν κόσμο που δεν ζει!  

Απομεινάρι, γέρο-Κυριαζή, 

στον τοίχο ζωγραφιά ένα τρεχαντήρι.

Βαρύ με ασήμι ασήκωτο το δίχτυ 

καλάδα τέτοια, μία την χρονιά.

Ξεχάστηκε με μιας η παγωνιά.

χαλάλι του απόψε το  ξενύχτι!

Τα ίδια βασιλέματα και τώρα 

μα άλλοι από τότε οι καιροί.

Δεν βγαίνει πια στο πέλαγος γρι-γρι,

τα πήρε της εξέλιξης η μπόρα.

Στραβόξυλο που ξέβρασε στην άκρη,

στη θάλασσα μιλάς απ’ την στερηά!

Μα φεύγεις με τα βήματα βαρειά 

αφού την ακριβή της την θωριά 

θολώνει ασταμάτητα ένα δάκρυ.
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ενημερωτικά

Εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο

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

Κείμενο: Ι. Μαραγκουδάκης 
Φωτογραφίες: Ευάγγελος Φραγκούλης 

Στο κατάμεστο Πολεμικό 
Μουσείο πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 30 Μαρτίου η 
εκδήλωση που οργανώθηκε 
από την Παγκρήτιο Ένωση 
και τον Πανελλήνιο Όμιλο 

Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσ-
σης με την υποστήριξη του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
για τη ναυτική εποποιία της 
Κρητικής επανάστασης 
1866 – 1869.

Ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος και ιστο-
ρικός Τίτος Αθανασιάδης και προλόγισε 
η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου 
καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη ενώ χαιρετισμό 
απεύθυναν εκ μέρους του αρχηγού ΓΕΝ ο 
αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Ιωάννης 
Παυλόπουλος και ο πρόεδρος της Παγκρη-
τίου Ενώσεως Γεώργιος Μαριδάκης. Συντο-
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νιστής της εκδήλωσης ο πρόεδρος Π.Ο.Ι.Α.Θ 
Ιωάννης Μαραγκουδάκης.

Μετά την ομιλία η οποία συνοδεύτηκε 
ταυτόχρονα από ιστορικές φωτογραφίες και 
κείμενα της εποχής εκείνης, ακολούθησε η 
χορωδία της Παγκρητίου Ενώσεως η οποία 
απήγγειλε συνοδεία κρητικής λύρας τον 
Ύμνο στο Αρκάδι του Κώστα Μουντάκη και 

ακολούθησαν κρητικοί χοροί από τον Λαο-
γραφικό Όμιλο “Κουρήτες” του Εμμανου-
ήλ Ν. Παττακού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στον χώρο υπο-
δοχής του Πολεμικού Μουσείου με κρητικό 
κέρασμα.

Παρέστησαν ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κου-

ρουμπλής, ο εκπρόσωπος του αρχηγού της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης βουλευτής και 
τέως υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, ο 
αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βουλευ-
τής και τέως υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, 
ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Κεφαλογιάν-
νης, ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Ευάγ-
γελος Αποστολάκης, οι εκπρόσωποι των 
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ενημερωτικά

αρχηγών ΓΕΣ και ΓΕΑ, ο αρχηγός Λιμενικού 
Σώματος αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης, ο 
αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Ιωάννης Παυ-
λόπουλος, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής 
Δημήτριος Σιούφας και Ευάγγελος Μεϊμα-
ράκης, οι πρώην υπουργοί Εθνικής Αμύνης 
Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Αλέξανδρος Πα-
παδόγγονας και Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, 

ο πρώην επίτροπος της Ε.Ε Σταύρος Δήμας, 
ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασί-
λης Κόκκινος, οι πρώην υπουργοί Σωτήρης 
Χατζηγάκης και Απόστολος Ανδρεουλά-
κος, ο αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 
Αντώνης Κουνάδης, ο Γενικός Γραμματέας 
του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Ιωάννης Γιανέλλης, οι τέως Γενι-

κοί Γραμματείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
Αθανάσιος Ανδρεουλάκος και Κ. Γκλέτσος 
ο δήμαρχος Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης, 
οι τέως αρχηγοί ΓΕΝ Ευάγγελος Λαγάρας 
και Γεώργιος Γιακουμάκης και εκπρόσωποι 
του Διπλωματικού και Δικαστικού Σώματος.
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8ος Αγώνας στη μνήμη του Goran Schildt
Για μία ακόμη χρονιά από τη μαγευτική Λέρο και με λιμάνι 
αναφοράς το Λακκί, θα διοργανωθεί από τον Ναυτικό Ομιλο 
Λέρου ο αγώνας στη μνήμη του διεθνούς φήμης Φινλανδού 
συγγραφέα Goran Schildt.

Ο Goran Schildt λάτρης της θάλασσας και περισσότερο λάτρης 
της Λέρου και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής εκατό 
χρόνια από τη γέννησή του, συγκινεί ακόμα τους συμπατριώ-
τες του τους εμψυχώνει μέσα από τα βιβλία του, τους προκαλεί 
να βρεθούν στη Λέρο και να απολαύσουν τη θάλασσά της.

Έτσι ο φετινός αγώνα που είναι στα πλαίσια των 100 ετών από 
τη γέννησή του θα διοργανωθεί από 10 έως 14 Σεπτεμβρίου 
2017 και η διαδρομή θα είναι μαγευτική. Συγκεκριμένα τα σκά-
φη που θα λάβουν μέρος θα κάνουν μία διαδρομή από τη Λέρο 
στους Λειψούς και από εκεί στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Από τη 
Σάμο στην Πάτμο και θα επιστρέψουν στο Λακκί συμπληρώνο-
ντας πάνω από 40 ναυτικά μίλια, σε μία μοναδική ιστιοπλοϊκή 
γιορτή, ζωντανή διαφήμιση για τις ομορφιές της περιοχής. 

Πληροφορίες στον διοργανωτή Όμιλο Λέρου.

Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοιχτής Θάλασσας

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Βόλου 
Ανοικτής Θάλασσας

Μετά την εκλογοαπολο-
γιστική συνέλευση του 
ΛΟΙΑΘ στις 12/2/17, το 
νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Ομίλου απαρτίζε-
ται από τους:

Σας γνωρίζουμε ότι το 
νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ομίλου μας 
το οποίο εξελέγη κατά 
τις αρχαιρεσίες της 
Γενικής Συνέλευσης στις 
5/4/2017 και συγκρο-
τήθηκε σε σώμα στις 
12/4/2017 έχει ως εξής :

Πρόεδρος Γιάννης Ζερδελης

Αντιπρόεδρος Στρατής Πάλλης

Γεν. Γραμματέας Κατερίνα Μαζιώτη

Ταμίας Χάρης Γενιτσαριώτης

Έφ. Ιστιοπλοΐας Μαριάννα Δούκα

Μέλος Γιώργος Σπυρλιγκάκης

Πρόεδρος Εριφύλη Βαρδάκη

Αντιπρόεδρος Νικόλαος Κορφιάτης

Γεν. Γραμματέας Μαρία Γεωργιάδου

Ταμίας Κων/νος Αναστασόπουλος

Έφ. Ιστιοπλοΐας Ιωάννης Βογιατζής 

Έφ. Δημ. Σχέσεων Νικόλαος Καλούσης

Μέλος Στυλιανός Τσιουμπέκος

Ν έ α  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά  Σ υ μ β ο ύ λ ι α
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ενημερωτικά

Το 4ο Posidonia Sea Tourism Forum  
ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του 
yachting στην Ανατολική Μεσόγειο

Η κρουαζιέρα αναμένεται το 
2017 να φέρει άνω του μισού 
δισ. ευρώ έσοδα για την οικονο-
μία της Ελλάδος

Με υπόβαθρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις 
που έχουν αλλάξει δραματικά τον χάρτη της 
Μεσογειακής κρουαζιέρας, κορυφαία στε-
λέχη από τις σημαντικότερες εταιρείες του 
κλάδου θα συμμετάσχουν στο 4ο Posidonia 
Sea Tourism Forum για να συζητήσουν τις 
προοπτικές ανάκαμψης της κρουαζιέρας 
στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη 
Θάλασσα. Η ανά διετία διοργάνωση-ορόσημο 
για την διεθνή βιομηχανία κρουαζιέρας και 
yachting θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 
Μαΐου στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η Ελλάδα, που φιλοξενεί την διοργάνωση, 
είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που παρα-
μένει σήμερα σταθερή, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι δεν επηρεάζεται από την αρνητική 
κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί το 
2015 να κατέγραψε μία μικρή περιστασιακή 

αύξηση επισκεψιμότητας, που σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση της CLIA ανήλθε σε 
4,176 εκατομμύρια επιβατο-επισκέψεις, αλλά 
η προσωρινή απώλεια του ζωτικού της 
'συνέταιρου' στην κρουαζιέρα, δηλαδή της 
Τουρκίας, ήρθε με πολύ μεγάλο κόστος. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι οι δύο αυτές χώρες 
μαζί οριακά συγκρατούσαν την συνολική 
πτώση της κρουαζιέρας από τις κλιμακού-
μενες αναταραχές στην ευρύτερη Ανατολική 
Μεσόγειο. Με τις τελευταίες όμως εξελίξεις, 
τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, οι προβλέψεις 
είναι ζοφερές και αυτό φάνηκε από την 
οξεία πτωτική τάση επισκεψιμότητας της 
Ελλάδος που ήδη ξεκίνησε από το 2016 και 
συνεχίζει πέρα από το 2017, αντανακλώντας 
τον σφικτό εμπορικό εναγκαλισμό μεταξύ 
χωρών που συνθέτουν μία ενιαία περιοχή 
κρουαζιέρας.

Προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα της 
ως προορισμού κρουαζιέρας, η Ελλάδα έχει 
ξεκινήσει μία προσπάθεια διεύρυνσης και 
εμπλουτισμού των επιλογών που μπορεί να 
προσφέρει στην κρουαζιέρα. Όμως, η ανασύ-
σταση μίας συνολικά βιώσιμης εμπορικής 

The 4th Posidonia Sea 
Tourism Forum Opens 
the way for the East 
Med's future cruise and 
yachting growth

The Posidonia Sea Tourism Forum, 
the biennial trademark event for the 
international cruise and yachting 
industries, will be held in Athens from 
May 23rd to May 24th in the presence 
of key decision makers from some of 
the world’s largest cruise operators, 
who will discuss strategies designed to 
reinvent cruising in the extended region 
of the East Mediterranean and Black 
Sea, as geopolitical changes there have 
dramatically changed the cruise map.

In 2015, the Forum’s host country 
Greece, the region’s most stable 
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δυναμικής ικανής να αντιστρέψει την τρέχου-
σα φθορά απαιτεί την ενεργή συμβολή όλων 
των σημαντικών τουριστικά χωρών της 
περιοχής, όπως της Αιγύπτου, του Ισραήλ και 
της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο 
την ενίσχυση των συνδυασμένων προσπα-
θειών της περιοχής για την προσέλκυση πε-
ρισσότερων κρουαζιερόπλοιων, μια υψηλού 
επιπέδου αντιπροσωπεία του Υπουργείου 
Τουρισμού της Αιγύπτου θα συμμετάσχει 
στο 4ο Posidonia Sea Tourism Forum και θα 
συναντηθεί με εταιρείες κρουαζιέρας.

Όλες οι χώρες της περιοχής έχουν ουσι-
αστικές προσδοκίες από την ανάπτυξη 
της κρουαζιέρας και αντιλαμβάνονται την 
οικονομική σημασία της σε εθνική και τοπική 
κλίμακα. Η Ελλάδα, αν και δεν έχει ακόμη 
αναπτύξει επαρκώς το homeporting και πα-
ρότι καταγράφει μείωση στις αφίξεις, ακόμη 
καταφέρνει να συγκεντρώνει περίπου μισό 
δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως από έσοδα 
που σχετίζονται με την κρουαζιέρα. Μαζί 
με τέλη, εισφορές και φόρους που ενισχύουν 
τα κρατικά ταμεία, η κρουαζιέρα αποφέρει 
οφέλη και σε πληθώρα τοπικών επιχειρήσε-
ων, πάροχων υπηρεσιών, λιμανιών, αερο-
δρομίων και ξενοδοχείων, ενώ συμβάλλει και 
στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων 
εργασίας. Ειδικότερα για τις τοπικές οικονο-
μίες, σε έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος 
παρουσιάζεται εικόνα αύξησης δαπανών 
των επιβατών κρουαζιέρας στην στεριά, 
που σήμερα κινούνται στα €65 κατά άτομο 
ανά επίσκεψη τράνζιτ και υπερδιπλάσιες, ήτοι 
€139, στα λιμάνια αφετηρίας (homeport).

«Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα της 
συμβολής της διεθνούς βιομηχανίας κρου-
αζιέρας στις εθνικές οικονομίες, ενώ στην 
περίπτωση της Ελλάδας νέα οφέλη θα προκύ-
ψουν από τα ολοκληρωμένα ή δρομολογημένα 
σχέδια ιδιωτικοποιήσεων σε κρίσιμες υποδο-
μές, όπως λιμάνια, αερολιμένες και μαρίνες», 
δήλωσε ο Θεόδωρος Βώκος, Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ 
που διοργανώνει το Forum.

Εκείνο που προσελκύει τόσες κορυφαίες 
προσωπικότητες της κρουαζιέρας στο 4ο 
Posidonia Sea Tourism Forum είναι η αδιαμ-
φισβήτητη στρατηγική σημασία της Ανατο-
λικής Μεσογείου για την βιομηχανία αυτή και 
η διαχρονική ελκυστικότητα της. Επίσης, 
είναι ιστορικά μία από τις πιο κερδοφόρες 
περιοχές κρουαζιέρας στον κόσμο και για 
αυτό οι εταιρείες πιστεύουν στις δυνατότητες 
ανάκαμψής της και ανυπομονούν να την 
δούν να επιστρέφει σε πλήρη εμπορική 
ισχύ και εμβέλεια πρόσβασης.

Η χάραξη νέων στρατηγικών και κατευ-
θύνσεων για την ανάπτυξη και εμπορική 

ανασυγκρότηση της περιοχής είναι ένα από 
τα κεντρικά θέματα που θα συζητήσουν στο 
Συνέδριο ηγετικά στελέχη από τις πιό σημα-
ντικές εταιρείες κρουαζιέρας. Μεταξύ αυτών 
Carnival Corporation, Royal Caribbean 
Cruises, MSC Cruises, Pullmantur, 
Silversea Cruises, Azamara Club Cruises, 
Celebrity Cruises, Crystal Cruises, 
Celestyal Cruises και η πολύ ενδιαφέρουσα 
start up, Virgin Voyages. Τα στελέχη αυτά 
θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και με 
τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Τουρισμού της 
Ελλάδος, καθώς και με άλλους αξιωματού-
χους της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και με 
επικεφαλής μεγάλων λιμενικών ενώσεων και 
οργανισμών, όπως CLIA Europe, MedCruise, 
Global Ports Holding, Istanbul Port και 
Αρχή Λιμένων Κύπρου, προκειμένου να 
εργαστούν από κοινού πάνω σε στρατηγικές 
ανάπτυξης του κλάδου της κρουαζιέρας.

Για το ίδιο θέμα, με επίκεντρο την Ελλάδα, 
ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού 
Επιμελητηρίου (HCS), κ. Γιώργος Πατέρας, 
δήλωσε: «Το ΝΕΕ συμμετέχει ενεργά σε όλες 
τις ομάδες εργασίας της Εθνικής Επιτροπής 
Συντονισμού Κρουαζιέρας, ωστόσο πρέπει να 
επισημάνουμε ότι απαιτείται σοβαρή ερευνη-
τική δουλειά προτού καταρτιστεί μια Κεντρική 
Πολιτική Κρουαζιέρας. Το ΝΕΕ πιστεύει ότι η 
Κεντρική Πολιτική Κρουαζιέρας θα πρέπει να 
στοχεύει στη μεγιστοποίηση των οφελών από 
την αγορά κρουαζιέρας, με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε τουριστικού προορισμού. 
Μια άλλη θετική εξέλιξη μπορεί να είναι η 
ανάκαμψη του τομέα επισκευών και ανακαίνι-
σης κρουαζιερόπλοιων, μετά την αλλαγή της 
διοίκησης του λιμανιού του Πειραιά, την επανε-
νεργοποίηση της ζώνης του Περάματος και την 
πιθανή άρση των βαρών που αντιμετωπίζουν 
τα τρία μεγάλα ναυπηγεία μας».

Από την πλευρά του ο κ. Θεόδωρος Κό-
ντες, Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών 
Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας 
(ΕΕΚΦΝ) δήλωσε: «Οι πολιτικές αναταραχές, 
η μεταναστευτική κρίση και οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις στην Τουρκία, σε συνδυασμό με την 
ασταθή κατάσταση στη Συρία, την Αίγυπτο, 
το Λίβανο και το Ισραήλ, έχουν αναγκάσει 
τις εταιρείες κρουαζιέρας να μεταφέρουν τα 
πλοία τους προς άλλους προορισμούς για το 
2017. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση 
της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, κατά περίπου 
15% σε σύγκριση με το 2016. Εντούτοις, νέες 
αγορές θα ανοίξουν για την Ελλάδα στον τομέα 
της κρουαζιέρας. Αυτές οι αγορές αφορούν 
τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και άλλες χώρες 
της Ασίας. Ήδη έχουν γίνει κρατήσεις γκρουπ 
από αυτές τις αγορές. Ταυτόχρονα, το 2016 
το λιμάνι του Πειραιά ενισχύθηκε ως λιμένας 
homeport και πρέπει να γίνουν περαιτέρω 

destination, saw a modest circumstantial 
increase in cruise passenger visits, 
which - according to CLIA’s annual 
report - stood at 4.176 million. 
The temporary loss of its partner 
destination Turkey came at a huge 
cost for the region, as up until recently 
the two countries in tandem managed 
to effectively contain the negative 
commercial impact of regional turmoil. 
Now the outlook is grim, as evidenced 
by Greece’s 2016 downward trend 
that continues sharply in 2017 and 
beyond, reflecting the commercial 
interdependence between destinations 
that constitute a distinct cruise region. 

On its part, Greece is now focusing 
on the development of new itinerary-
enhancing destinations, aiming 
to strengthen its own appeal for 
cruising. However, to rebuild an overall 
commercial strength and viability that 
will turn the tide will require support 
and contribution from other countries 
in the region, such as Egypt and Israel 
and most importantly from Turkey. To 
strengthen the region's combined efforts 
to attract more cruise ships, a high 
level delegation from the Egyptian 
Ministry of Tourism will participate 
at the Posidonia Forum and meet with 
cruise lines.

Greece, though not yet developed to 
its full homeporting potential and on 
a downward trend in transit cruise 
calls, still manages to collect about 
half a billion euro in annual cruise 
related income. The importance of 
cruise passengers for local economies 
is presented in a Bank of Greece report 
that shows a rise in passenger onshore 
spending, with €65 per transit call and 
more than double, at €139 at homeport.

«These are just a few examples of the 
international cruise industry’s contribution 
to national economies and in Greece’s 
case, new potential for direct benefits 
emerges from completed or announced 
privatisation projects in critical port, 
airport and marina infrastructure», said 
Theodore Vokos, Executive Director, 
Posidonia Exhibitions S.A. the 
organiser of the event.

It is the East Mediterranean’s undoubted 
strategic significance and timeless appeal 
that attracted such top level cruise line 
personalities to the 4th Posidonia Sea 
Tourism Forum. Being historically one 
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προσπάθειες ώστε η αύξηση που καταγράφηκε 
να διατηρηθεί ή και να βελτιωθεί ακόμα περισ-
σότερο. Η Ελλάδα, με τον Πειραιά κύριο λιμάνι 
της, θα πρέπει να γίνει ο κεντρικός κόμβος 
της Ανατολικής Μεσογείου. Για το σκοπό αυτό, 
βασικά θέματα όπως η διαχείρση των θέσεων 
ελλιμενισμού (Berth Allocation) και η έκδοση 
βίζας για επιβάτες εκτός-Σένγκεν απαιτούν 
βελτίωση, όπως άλλωστε και η υποδομή των 
λιμένων, μέσω της Επιτροπής που συστάθηκε 
από τη βιομηχανία κρουαζιέρας».

Το Συνέδριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμά-
των κρουαζιέρας που περιλαμβάνουν νέες 
προκλήσεις ανάπτυξης λιμενικών υποδο-
μών και πρόσφατες επενδύσεις σε λιμένες 
κρουαζιέρας, όπως του Πειραιά, της Κωνστα-
ντινούπολης και των ομαδοποιημένων της Κύ-
πρου. Παράλληλα, διοικήσεις λιμένων, όπως 
η Global Ports, θα παρουσιάσουν σύγχρονες 
στρατηγικές ανάπτυξης, ενώ η συνεδρία 
για τα κριτήρια σχεδιασμού δρομολογίων 
και επιλογής προορισμών θα προσφέρει 
χρήσιμες πληροφορίες σε μεγάλους και 
μικρούς προορισμούς που θα βοηθήσουν στον 
σχεδιασμό μίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, δύο ειδικά workshops θα εστιά-
σουν σε διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης 
της κρουαζιέρας: Το ένα είναι αφιερωμένο σε 
ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για την CLIA 
Europe, την διαχείριση θέσεων ελλιμενι-
σμού (Berth Allocation). Εκεί θα παρουσια-
στούν δοκιμασμένοι τρόποι δημιουργίας ενός 
λειτουργικού συστήματος που θα λύσει πολλά 
προβλήματα, ειδικά για μικρότερα λιμάνια. Το 
δεύτερο αφορά τους ταξιδιωτικούς πράκτορες 
και επικεντρώνεται στην βελτίωση των δεξι-
οτήτων πώλησης κρουαζιέρας, ανοίγοντας 
έναν τομέα με σημαντικές οικονομικές προο-
πτικές για επαγγελματίες αυτού του κλάδου.

Τέλος, στο πλαίσιο μίας ενότητας του Συνε-

δρίου που είναι αφιερωμένη στο yachting, 
θα συζητηθούν τρόποι ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας και η 
προσέλκυση περισσότερων σκαφών με την 
βελτίωση των υποδομών και των παρεχό-
μενων υπηρεσιών.

Το 4ο Posidonia Sea Tourism Forum διορ-
γανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, και υποστηρίζεται από 
το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, την 
Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας 
(MEDCRUISE), την Ένωση Λιμένων Ελλάδας 
(ΕΛΙΜΕ), την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών 
Σκαφών Τουρισμού, την Ένωση Μαρίνων 
Ελλάδας, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επι-
βατηγού Ναυτιλίας, την Ένωση Εφοπλιστών 
Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας και 
τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών 
& Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA). Χρυσός 
χορηγός είναι ο ΕΟΤ, αργυροί Χορηγοί είναι ο 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, η Air France 
– KLM – Delta και Χάλκινοι Χορηγοί είναι ο Δι-
εθνής Αερολιμένας Αθηνών, το Ακτίνα Travel 
Group, η Celestyal Cruises, η Global Ports 
Holding, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου 
και η Hellenic Seaways. Υποστηρικτές είναι τα 
Everest, ο Δήμος Ίου και η TRU Catering by 
Radisson Blu Park Hotel.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Άρτεμις Βαμβακοπούλου,  
Posidonia Press Officer, Extrovert Business 
Communications, Τηλ. 210 6724265,  
Email. posidoniapress@extrovert.gr

Μαρία Φώτου,  
Marketing & Events Coordinator, Posidonia 
Exhibitions SA, Τηλ. 210 4283608,  
Email. mphotou@posidonia-events.com

ενημερωτικά

of the world’s most profitable cruise 
regions, the industry recognizes its 
recovery potential and is more than 
eager to see it return to its fullest 
possible strength and destination range.

Finding new paths for future growth 
and commercial rebuilding is one of 
the Forum’s central topics and there to 
discuss it will be high level executives 
from some of the most powerful brand 
names in cruising. Among them Carnival 
Corporation, Royal Caribbean Cruises, 
MSC Cruises, Pullmantur, Silversea 
Cruises, Azamara Club Cruises, Celebrity 
Cruises, Crystal Cruises, Celestyal 
Cruises and the exciting start up Virgin 
Voyages. They will also be meeting 
with Greece’s Ministers of Shipping 
and Tourism, other Greek government 
officials, and leaders of major port 
associations and organisations such as 
CLIA Europe, MedCruise, Global Ports 
Holding, Istanbul Port Cruise Operations, 
Cyprus Ports Authority, to jointly work 
out strategies directed toward the 
sector’s growth in the region.

The Forum covers a wide range of cruise 
development topics that include new 
port infrastructure challenges and recent 
investments in cruise ports, such as 
Port of Piraeus, Port of Istanbul and 
Cyprus Ports. Port operators, such as 
Global Ports, will present modern growth 
strategies and a panel discussion on 
itinerary planning and destination selection 
criteria will offer a useful insight to help 
large and small destinations develop more 
sustainable growth strategies.

A conference session dedicated to yachting 
will discuss ways of improving the Greek 
offering and increasing its attractiveness 
by making the Greek flag more competitive.

Since its launch in 2011, the Posidonia 
Sea Tourism Forum has managed 
to quickly establish itself as a leading 
business platform for global cruising and 
yachting industry decision makers and 
governments, tourism bodies, regulators 
and ports & destinations from the entire 
Mediterranean. With more than 700 
participants and 39 exhibitors from 20 
countries and territories participating 
in a two-day industry focused dialogue, 
the Posidonia Sea Tourism Forum has 
become the landmark event for the sea 
tourism industry in the East Med.
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Τα μέλη της Παιδικής HELMEPA ζωγραφίζουν για τον θαλάσσιο κόσμο!

Ξεκίνησε η εκστρατεία HELMEPA-Lloyd’s Register Foundation στη Σπάρτη

Ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής της 
Παιδικής HELMEPA με θέμα: "Τι πλούσιος που είναι ο βυθός, 
θαλάσσιος κόσμος μαγικός!". Οι μικροί εθελοντές του Προγράμ-
ματος αποτύπωσαν στο χαρτί τη μαγεία του βυθού και του θαλάσσι-
ου κόσμου και με τα έργα τους μας θύμισαν γιατί οφείλουμε να τους 
προστατεύουμε. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε 2 κατηγορίες: (α) παιδιά 5-7 
ετών και Κέντρων Ειδικής Αγωγής και (β) μαθητές 8-12 ετών. 
Συνολικά έλαβαν μέρος 336 Ομάδες του Προγράμματος από 104 
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας με 314 ζωγραφι-
κά έργα.

Οι ομάδες και το Προεδρείο του Προγράμματος μέσω ψηφοφορίας 
επέλεξαν τα έργα που θέλουν να βραβευθούν, απονέμοντας τα 
βραβεία σε κάθε κατηγορία ως εξής:

Κατηγορία 5-7 ετών και Κέντρων Ειδικής Αγωγής

- Α’ Βραβείο: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, ομάδα 60(Κ),  
 9-15 ετών

- Β’ Βραβείο: Εκπαιδευτήρια «Ηλιάδη», Σαλαμίνα, ομάδες  
 1932(Α) - 1933(Α) - 1934(Α) - 1935(Α), 7 ετών

- Γ’ Βραβείο: Νηπιαγωγείο Μαυροθάλασσας Σερρών, ομάδες  
 2278(Ν) - 2279(Ν), 5 ετών

Κατηγορία 8-12 ετών

- Α’ Βραβείο: Εκπαιδευτήρια «Ηλιάδη», Σαλαμίνα, ομάδες  
 2749(Β) - 2750(Β) - 2751(Β), 9 ετών

- Β’ Βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Λουτροχωρίου Πέλλας, ομάδα  
 388(Ε), 11-12 ετών

- Γ’ Βραβείο: 10ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, ομάδα  
 1029(Δ), 12 ετών

Τα Α’ βραβεία εκτυπώθηκαν σε αφίσες με τα ονόματα των μικρών 
δημιουργών και του Εθελοντή Εκπαιδευτικού, ελληνικά και αγγλικά, 
και διανέμονται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στα μέλη των ομάδων που 
κέρδισαν τα Β’ και Γ’ βραβεία δίνονται Έπαινοι Συμμετοχής. 

Συγχαρητήρια σε όλους τους μικρούς καλλιτέχνες για τα υπέροχα 
έργα τους!

Σημείωση:

Όλα τα έργα ζωγραφικής των δύο κατηγοριών μπορείτε να τα δείτε 
στους παρακάτω συνδέσμους:

www.helmepajunior.gr/pdf/DrawingCompetition2017-1.pdf 

www.helmepajunior.gr/pdf/DrawingCompetition2017-2.pdf 

Eγκαινιάστηκε την Τρίτη 25 Απριλίου στη Σπάρτη η Έκθεση "Θαλάσσιο 
Περιβάλλον - Ναυτιλία - Επιστήμες" που φιλοξενείται μέχρι την 9η Μαΐου 
στην αίθουσα "Λακώνων ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου και Γιάννη Ρίτσου" 
του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. 

ενημερωτικά

ΛΕ Ζ Α ΝΤΑ : 
Ξενάγηση μαθητών 3ου Δημ. Σχολείου Σπάρτης στην έκθεση

ΛΕ Ζ Α ΝΤΑ : 
Α-Δ:  Πέτρος Νταλιάνης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας 

Κώστας Τριανταφύλλου, Boηθός Εκτελεστικός Συντονιστής HELMEPA  
Γεώργιος Παπαδάκος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας 

Aδαμαντία Τζανετέα, Ατιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας
Γιάννης Σαϊτάκης, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Νίκος Κουφός, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης
Ευθαλία Λαμπρινού, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτ/θμιας Εκ/σης Λακωνίας
Δημήτρης Βαχαβιώλος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτερ/θμιας Εκ/σης Λακωνίας
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Οι Υποτροφίες της HELMEPA για το 2017-2018

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος – HELMEPA, τιμώντας τους 
αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ιδρυτή της, 
Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, 
Επίτιμο Πρόεδρό της, και Σταύρο Νταϊφά, 
Ιδρυτικό της Μέλος, προκηρύσσει τρεις 
Υποτροφίες, ύψους €15.000 η κάθε μία, 
για μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών επιπέδου Master’s, για το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018, σε χώρα μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), 
στους ακόλουθους κλάδους:

• Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του  
 Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα  
 δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων  
 ναυτικών.

• Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη  
 του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντα- 

 κόπουλου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε  
 νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη  
 των περιβαλλοντικών προγραμμάτων  
 "Παιδική HELMEPA" και "Ναυτίλοι".

• Ναυπηγική - Θαλάσσια Μηχανική και  
 Τεχνολογία, στη μνήμη του Σταύρου  
 Νταϊφά. Η Υποτροφία είναι ευγενική  
 χορηγία της κόρης του, κας Ειρήνης  
 Νταϊφά, Ειδικής Γραμματέως του Διοικη- 
 τικού Συμβουλίου της HELMEPA.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 
ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από 
άλλη πηγή και είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού 
Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" 
(7,5) δεόντως επικυρωμένο. Επίσης, λαμβά-
νεται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου 
και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων 
της σειράς τους, για την οποία θα πρέπει να 

προσκομίζεται σχε-
τική βεβαίωση από 
τη Γραμματεία της 
Σχολής (π.χ. 15ος/η 
από 56), καθώς και 
η οικονομική τους 
κατάσταση. 

Άλλες απαραίτητες 
προϋποθέσεις 
για την υποβολή 
αίτησης είναι η 
προσκόμιση:

1) βεβαίωσης  
 αποδοχής  

 από το ξένο Πανεπιστήμιο, 

2) πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη  
 χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση  
 των σπουδών και συγκεκριμένα:  
 Αγγλικά: Proficiency of  
 Cambridge ή TOEFL ή IELTS 
 Γαλλικά: Superieur III ή  
 Sorbonne II 
 Γερμανικά: Mittelstufe III 
 Ιταλικά / Ισπανικά: Superiore

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

4) αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώμα- 
 τος οικ. έτους 2016, και

5) για τους άρρενες υποψηφίους, του πι- 
 στοποιητικού εκπλήρωσης των στρα- 
 τιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της  
 στρατολογίας λόγω σπουδών.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη 
2α Ιουνίου 2017 στην Ελληνική Ένωση 
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – 
HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 
(τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη της 
συγκεκριμένης Υποτροφίας για την οποία 
υποβάλλονται.

Η Έκθεση αποτελεί μέρος της "Εκστρατείας 
Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας 
και του Ευρύτερου Κοινού για το Θαλάσσιο 
Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες" 
που πραγματοποιεί η HELMEPA σε 14 πόλεις 
και νησιά της Ελλάδος με την υποστήριξη του 
βρετανικού κοινωφελούς Ιδρύματος Lloyd’s 
Register Foundation (LRF)*. Την εκστρατεία 
στη Σπάρτη έχει θέσει υπό την αιγίδα της η Π.Ε. 
Λακωνίας/ Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας κυρία Α. 
Τζανετέα, ο Αντιδήμαρχος Σπάρτης κ. Π. Αργυρό-
πουλος, οι Διευθυντές και οι Υπεύθυνοι Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, εκπρόσωποι 
τοπικών φορέων, εκπαιδευτικοί και μαθητές του 
3ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας με θερμά λόγια 
καλωσόρισε τη HELMEPA στη Σπάρτη και τόνισε 
ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα από την ενημέρω-
ση και την εκπαίδευση οι μαθητές να ευαισθη-
τοποιηθούν έτσι ώστε ως αυριανοί πολίτες να 
προστατεύουν καλύτερα το περιβάλλον. 

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος Σπάρτης επεσήμα-
νε τη σημασία της πρωτοβουλίας για τη Σπάρτη, 
αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου για την 
καθαριότητα και την ανακύκλωση και ανέφερε 
ότι θα πρέπει τα παιδιά να είναι περισσότερο 
ευαισθητοποιημένα από εμάς και όταν έρθει η 
ώρα, να παραδώσουν το περιβάλλον όπως το 
επιθυμούν αυτά και όχι υποβαθμισμένο, όπως 
τους το παραδίδουμε εμείς.

Η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κυρία Ε. Λαμπρινού ευχα-
ρίστησε με τη σειρά της τη HELMEPA και την Π.Ε. 
Λακωνίας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα 
για την παραχώρηση της αίθουσας. Ανέφερε ότι η 
ενημέρωση των μαθητών για το περιβάλλον είναι 
πολύ σημαντική και ευχήθηκε εάν είναι δυνατό 
κάθε παιδί που θα βλέπει την έκθεση να κρατάει 
κάτι από αυτή, έτσι ώστε «να μπορεί να βελτιώσει 
το περιβάλλον στον δικό του μικρό κόσμο».

Σε παρέμβασή του, ο Διευθυντής του 3ου Δημο-
τικού Σχολείου Σπάρτης κ. Ν. Κουφός δήλωσε 
πολύ ευχαριστημένος που βλέπει τον Γλάρο της 
HELMEPA στη Σπάρτη και τόνισε ότι οι Έλληνες, 
ως λαός με πανάρχαια ναυτική παράδοση, είμαστε 

οι πρώτοι υπεύθυνοι για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
Λακωνίας, η HELMEPA θα μεταφέρει στην Έκθεση 
με δαπάνες της Εκστρατείας περίπου 1.000 
μαθητές από Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια της 
πόλης και της ευρύτερης Λακωνίας. Η Έκθεση θα 
λειτουργεί για τα σχολεία τις καθημερινές 09.00-
13.00 και στη συνέχεια θα παραμένει ανοικτή για 
το κοινό μέχρι τις 15.00.

Επίσης, προγραμματίζεται Σεμινάριο για Εκπαι-
δευτικούς με θέμα "Θάλασσα και Άνθρωπος: 
Διασφαλίζοντας ένα Βιώσιμο Μέλλον" καθώς 
και δράσεις καθαρισμού σε συνεργασία με 
τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Λακωνίας και 
άλλους τοπικούς φορείς.

Ο ενθουσιασμός των μαθητών και τα θετικά σχό-
λια των εκπαιδευτικών στις πρώτες επισκέψεις 
στην Έκθεση αποτελούν αισιόδοξο μήνυμα για το 
ξεκίνημα της νέας συνεργασίας HELMEPA με την 
εκπαιδευτική κοινότητα της Λακωνίας.
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ενημερωτικά

αγγελία

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ/SKIPPER με δίπλωμα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης και σχετική εμπειρία και 

ΒΟΗΘΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ για τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών ενώ η ομιλία και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να είναι επικοινωνιακοί, να έχουν ευχάριστη διάθεση και όρεξη για δουλειά. Προσφέρεται εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον, διαμονή και καλές αποδοχές. 

Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό με email στο polykarpos.lagogiannis@gmail.com  
Πολ. Λαγογιάννης • www.polco-sailing.com • email polykarpos.lagogiannis@gmail.com

Εταιρία ενοικίασης ιστιοπλοϊκών σκαφών που 
πραγματοποιεί μονοήμερες εκδρομές στη Μήλο ζητεί:

Athenian Yaghts Corfu Challenge 2017
Κατά τη διάρκεια του Ναυτικού Σαλονιού στο 
Παρίσι η ΑΤΗΕΝΙΑΝ ΥΑCHTS Α.Ε ψηφίστηκε 
ώς "η καλύτερη ελληνική εταιρεία ναύλωσης 
σκαφών αναψυχής της χρονιάς" για το 2016. 

Η πολύχρονη πορεία της σε 8 βάσεις της στην 
Ελλαδα και η συνεχής εξέλιξη με 180 σκάφη 
(Ιστιοπλοϊκά και Catamaran) από 10-20 μετρα, 
με επιμονή, υπευθυνότητα και αξιοπιστία του 
ανθρώπινου δυναμικού της επί 35 χρόνια, 
διακρίθηκαν σε ειδική τελετή που πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 στο 
Παρίσι. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της 
εταιρείας Δημήτρης Τζάρας.

Αξίζει να τονίσουμε ότι τα μέλη της κριτικής επι-
τροπής προέρχονταν από όλους του κλάδους του 
θαλάσσιου τουρισμού της Γαλλίας ναυλομεσιτικά 
γραφεία, περιοδικά του κλάδου Yachting, εκ-
προσωπώντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του 
χώρου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική 
τη διάκριση της ΑTHENIAN YACHTS, ως την 
καλύτερη εταιρεία της χρονιάς για τον θαλάσσιο 
ελληνικό τουρισμό.

Στο νησί των Φαιάκων αυτό το καλοκαίρι, οι καρδιές 
των ιστιοπλόων θα σκιρτήσουν σε maxi παλμούς.

Τα κορυφαία ιστιοπλοϊκά σκάφη Maxi 72, θα ιστιοδρομούν στα στενά της 
Κέρκυρας από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου, 2017. 

Ένα γεγονός σταθμός μιας πολυετούς προσπάθειας να ξαναθυμηθούμε 
πως το Ιόνιο ήταν από τα κέντρα της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας. Εμπνευστής 
του αγώνα και κυβερνήτης ενός από τα σκάφη του συμμετέχουν ο κος Γ. 
Σακελλάρης, κατάφερε να μεταλαμπαδεύσει το πάθος του για τον αγώ-
να αυτό και στην κλάση και να τον συμπεριλάβει στο 2017 Maxi 72 
Overall Trophy. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα από τα σκάφη, το Ευνίκη θα έχει ως κυβερ-
νήτρια την λέιζερίστρια, κόρη του Γ. Σακελλάρη, Χριστίνα, και ο κορμός του 
πληρώματος του Ευνίκη θα αποτελείτε από ιστιοπλόους της κατηγορίας 
των Ελπίδων της Εθνικής Αμερικής. Η μαρίνα των Γουβιών θα φιλοξενήσει 
τη διοργάνωση που έχει αναλάβει ο Ιστιοπλοϊκός όμιλος Μαρίνας Γουβιών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://corfuchallenge.com

Θερμά συγχαρητήρια από το Δ.Σ. του Ν.Ο.Δελφινάριο για την εξαιρετική εμφάνιση όλης της αγωνιστικής ομάδας των 
optimist, στον αγώνα για τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας, την παρουσία και των τεσσάρων αθλητών (Σουρλατζής Νίκος, 
Σουρλατζής Δημήτρης, Αρβανιτογεώργου Σόνια και Τσάκος Στέφανος) στον Χρυσό Στόλο καθώς και την 1η και 2η θέση που κατέ-
λαβαν οι αθλητές μας Τσάκος Στέφανος και Σουρλατζής Δημήτρης, αντίστοιχα. Οι θέσεις αυτές τους δίνουν το δικαίωμα να πάρουν 
μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist που θα πραγματοποιηθεί στην Ταϊλάνδη.

Θερμά συγχαρητήρια επίσης στην αθλήτρια του Ομίλου μας, Μοιραναίου Κωνσταντίνα για την κατάκτηση της 4ης θέσης που την καθι-
στά και εκείνη μέλος της Εθνικής Ομάδας 4,7.

Ν.Ο.Δελφιναρίου
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Κείμενο και φωτογραφίες: Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων  
Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο 
πρώτος ιστιοπλοϊκός αγώνας από 
τη σειρά αγώνων που διοργανώνει 
ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων 
Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου για το 
2017. Ο καθιερωμένος αγώνας ΤΟ 
ΤΑΜΑ πραγματοποιήθηκε το σαβ-
βατοκύριακο 23-24 Απρίλιου. Στον 
αγώνα έλαβαν μέρος 16 σκάφη και 
91 ιστιοπλόοι από τους οποίους 
οι 18 ήταν απόφοιτοι της σχολής 
του ΑΣΙΑΘΡ που πριν λίγους μήνες 
πήραν το δίπλωμα του κυβερνήτη 
ιστιοπλοϊκού σκάφους και έπαιρναν 
το βάπτισμα του πυρός.

Αρχικά ο αγώνας είχε προγραμματιστεί να 
έχει ως προορισμό τον Πανορμίτη. Όμως 
η πρόγνωση του καιρού έκανε λόγο για ισχυ-
ρούς βορειοδυτικούς ανέμους που θα έπνεαν 
και κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου. 
Αυτό καθιστούσε τις συνθήκες ελλιμενισμού 
εντός του όρμου του Πανορμίτη ιδιαίτερα 
δύσκολες και για τον λόγο αυτόν αποφασί-
στηκε τελικά ο αγώνας να πραγματοποιηθεί 
κανονικά αλλά να έχει ως προορισμό τον 
Γυαλό της Σύμης. Ο προγραμματισμένος 
αγιασμός που γίνεται κάθε χρόνο μπροστά 
από τη μονή Πανορμίτη μετατέθηκε για μια 
από τις επόμενες επισκέψεις των σκαφών του 
ΑΣΙΑΘΡ στον Πανορμίτη.

Το πρωί του Σαββάτου 23 Απριλίου τα 16 
σκάφη του ΑΣΙΑΘΡ που έλαβαν μέρος στον 
αγώνα συγκεντρώθηκαν στη θαλάσσια πε-
ριοχή Κάτω Πέτρες όπου η εκκίνηση της 1ης 
ιστιοδρομίας ήταν προγραμματισμένη για τις 
10:00 π.μ. Ο άνεμος έπνεε ισχυρός βορειο-
δυτικός με ένταση που ξεπερνούσε τους 15 – 

17 κόμβους. Η εκκίνηση δόθηκε λίγο μετά τις 
10 και τα σκάφη με μειωμένη ιστιοφορία και 
στα όρτσα έβαλαν πλώρη για Σύμη. Ο άνεμος 
είχε διακυμάνσεις στην έντασή του αλλά σε 
γενικές γραμμές και στη μεγαλύτερη διάρκεια 
της ιστιοδρομίας κρατήθηκε σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, 
όπως κοντά στις ακτές της Σύμης υπήρχαν 
σπιλιάδες που ξεπέρασαν τους 30 κόμβους. 
Τα πληρώματα και οι κυβερνήτες έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους και κατάφεραν να 
φτάσουν στη γραμμή τερματισμού που είχε 
στηθεί λίγο έξω από την είσοδο του λιμανιού 
του Γιαλού. Την κανονιά πήρε το BLUE SHARK 
με κυβερνήτες τους Μανώλη Σπυρίδη και 
Αναστάσιο Φώτη που τερμάτισε λίγο πριν 
τις 3 το μεσημέρι ενώ το τελευταίο σκάφος 
τερμάτισε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα με 
τον άνεμο να εξακολουθεί να πνέει ισχυρός 
δυσκολεύοντας τα πληρώματα.

Μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμά-
των στην Κλάση Α την πρώτη θέση πήρε το 
σκάφος ESTELLA με κυβερνήτη τον Σωτήρη 
Κατσαρά, δεύτερο ήταν το BLUE SHARK 
με κυβερνήτες τους Μανώλη Σπυρίδη και 
Αναστάσιο Φώτη και την τρίτη θέση πήρε 
το ΑΠΟΛΛΩΝ με κυβερνήτη τον Σωτήρη 
Τσιμέτα. Στην Κλάση Β την πρώτη θέση πήρε 
το σκάφος ΝΕΦΕΛΗ με κυβερνήτη τον Γιάννη 
Κουτσελίνη που έκλεψε την παράσταση στην 
πρώτη εμφάνισή του με ιδιαίτερα νεαρής ηλι-
κίας πλήρωμα. Δεύτερο ήταν το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ 
με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη και την 
τρίτη θέση πήρε το ΚΑΛΗΜΕΡΑ με κυβερνήτη 
τον Λευτέρη Κουμπιάδη.

Στη συνέχεια τα σκάφη ελλιμενίστηκαν στο 
λιμάνι του Γιαλού όπου τα πληρώματα είχαν 
λίγες ώρες στη διάθεσή τους για να ξεκου-
ραστούν αλλά και για να επιθεωρήσουν τα 
σκάφη τους ενόψει της ιστιοδρομίας που θα 
ακολουθούσε την επόμενη ημέρα και η οποία 
προβλεπόταν δύσκολη. Η πρόγνωση του και-

ρού έκανε λόγω για ακόμη πιο ενισχυμένους 
ανέμους βορειοδυτικής διεύθυνσης σε σχέση 
με τον καιρό του Σαββάτου.

Πράγματι το πρωί της Κυριακής τα σκάφη 
συγκεντρώθηκαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι 
στην περιοχή Αγία Μαρίνα όπου είχε στηθεί 
η γραμμή της εκκίνησης. Ο άνεμος ήταν πολύ 
δυνατός και ξεπερνούσε τους 20 – 25 κόμ-
βους ενώ τοπικά κοντά στις ακτές της Σύμης 
οι δυνατές σπιλιάδες δυσκόλευαν τις προ-
σπάθειες των ιστιοπλόων. Η εκκίνηση δόθηκε 
στις 12 το μεσημέρι και τα σκάφη έβαλαν 
πλώρη για τη Ρόδο και για την περιοχή του 
Ενυδρείου όπου είχε στηθεί ο τερματισμός. 
Τα λίγα σκάφη που σήκωσαν τα μπαλόνια από 
την αρχή της κούρσας απέκτησαν πλεονέκτη-
μα σε σχέση με τα άλλα τα οποία αρχικά κινή-
θηκαν μόνο με τις τζένοες. Ο άνεμος έπνεε 
δυνατός σε όλη τη διάρκεια της ιστιοδρομίας 
και ο κυματισμός ήταν μεγάλος. Νωρίς το 
μεσημέρι τα σκάφη άρχισαν να τερματίζουν 
μετά από μια δυνατή κούρσα.

Στην Κλάση Α την πρώτη θέση πήρε το 
σκάφος ESTELLA με κυβερνήτη τον Σωτήρη 
Κατσαρά, δεύτερο ήταν το BLUE SHARK 
με κυβερνήτες τους Μανώλη Σπυρίδη και 
Αναστάσιο Φώτη και την τρίτη θέση πήρε το 
ΑΠΟΛΛΩΝ με κυβερνήτη τον Σωτήρη Τσι-
μέτα. Στην Κλάση Β την πρώτη θέση πήρε το 
σκάφος ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο 
Κουμνάκη, δεύτερο ήταν το ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ με 
κυβερνήτη τον Αντώνη Βογιατζή και την τρί-
τη θέση πήρε το ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ με κυβερνήτη 
τον Κωστα Νικάκη.

Οι ιστιοπλόοι έδωσαν ραντεβού για το 
σαββατοκύριακο 13 – 14 Μάιου που θα 
πραγματοποιηθεί ο αγώνας Όρτσα – Πρύμα 
στη Ρόδο. Τα αποτελέσματα του αγώνα ΤΟ 
ΤΑΜΑ και το αγωνιστικό πρόγραμμα για το 
2017 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου www.asiathr.gr

ανοικτή θάλασσα

Το Τάμα
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος 

44ος Αγώνας Ελληνικής 
Επαναστάσεως - Ύδρα 2017

Ο αγώνας της Ύδρας του ΠΟΙΑΘ 
ανοίγει ουσιαστικά κάθε χρόνο 
την ιστιοπλοϊκή σεζόν, καθώς με 
τη βοήθεια της άνοιξης οι συμμετο-
χές είναι πολλές και οι ιστιοπλόοι 
απολαμβάνουν τις μοναδικές συν-
θήκες που προσφέρει η χώρα μας. 
Πράγματι, μετά από έναν βαρύ 
χειμώνα, τα πρώτα δείγματα καλο-
καιρίας καλοσώρισαν τους ιστιο-
πλόους ξανά πίσω στη θάλασσα, 
με έναν αγώνα ευχάριστο, αλλά με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

Η εκκίνηση εφέτος δόθηκε την Παρασκευή 
24 Μαρτίου στις τέσσερις το μεσημέρι από 
τον Φαληρικό Όρμο για την πρώτη ιστι-
οδρομία Φαλήρου – Ύδρας, απόστασης 
36 ναυτικών μιλίων. Η εκκίνηση δόθηκε 
με ασθενή νοτιά, που κυμαινόταν στους 5 
κόμβους. Τα 18 σκάφη της κατηγορίας ORC 
International και τα 31 της κατηγορίας 
ORC Club ξεκίνησαν δύσκολα, με τα πιο γρή-
γορα και ελαφριά αγωνιστικά να απομακρύ-

νονται, ενώ τα πιο αργά σκάφη να παλεύουν 
για να καλύψουν τα μίλια. Όσο η ώρα περνού-
σε, δεν σημειωνόταν κάποια βελτίωση στις 
καιρικές συνθήκες, ίσα-ίσα που στη διαδρομή 
υπήρχαν σημεία πλήρους άπνοιας. Ειδικά 
μετά τη βραχονησίδα Μόδι, οι συνθήκες ήταν 
δυσμενείς με αποτέλεσμα κάποια πιο αργά 
σκάφη να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την 
προσπάθεια, αφού δεν θα προλάβαιναν το 
χρονικό όριο του τερματισμού. 

Όσοι όμως κατάφεραν να φτάσουν στο στενό 
της Ύδρας, μετά τα Τσελεβίνια, συνάντησαν 
έναν μέτριο νότιο-νοτιοδυτικό άνεμο εντά-
σεως 10 κόμβων, χωρίς κύμα, που βοήθησε 

τα σκάφη να ταξιδέψουν γρηγορότερα μέχρι 
τη γραμμή του τερματισμού. Είναι άλλωστε 
χαρακτηριστικό πως το πρώτο σκάφος χρει-
άστηκε περισσότερο από πεντέμισι ώρες για 
να τερματίσει, ενώ το τελευταίο σχεδόν 10 
ώρες, αφού ο άνεμος εξαφανίστηκε εντελώς 
μετά τα μεσάνυχτα!

Το Σάββατο ξημέρωσε με καλό καιρό και οι 
ιστιοπλόοι μαζί με τους ντόπιους παρακο-
λούθησαν την παρέλαση και τις εορταστικές 
εκδηλώσεις του δήμου της Ύδρας για την 
25η Μαρτίου. 

Το μεσημέρι ακολούθησε η απονομή του 
πρώτου σκέλους. Νικητές στην κατηγο-

ανοικτή θάλασσα
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ρία ORC International ήταν τα σκάφη 
ARISTOFANI, MELITI IV και ERYTOS ΙΙ – 
COSMOTE, ενώ στην κατηγορία ORC Club 
διακρίθηκαν τα σκάφη OKYALOS XV, EROS 
και GIORGIO FURUNO.

Την Κυριακή το πρωί ο καιρός ήταν ήπιος, 
παρόλο που στον Σαρωνικό επικρατούσε 
ισχυρός δυτικός άνεμος που αργότερα γύρισε 
σε βόρειο. Ωστόσο η εκκίνηση δόθηκε με 
ασθενή άνεμο στις 10.30 το πρωί και τα 
σκάφη ξεκίνησαν για το σκέλος της επιστρο-
φής. Και πάλι, μετά τα Τσελεβίνια και μέχρι το 
Μόδι η αλλαγή του καιρού έφερε άπνοια και 
πολλά σκάφη κόλλησαν, ενώ τα πιο γρήγορα 

ταξίδεψαν ήρεμα με πιο σταθερές συνθήκες 
μέχρι τον τερματισμό στο Μικρολίμανο.

Πρώτο σκάφος πέρασε τη γραμμή τερμα-
τισμού το OPTIMUM 3 που κέρδισε την 
ιστιοδρομία της επιστροφής, μετά από σχεδόν 
5 ώρες πλεύσης. Τα σκάφη συνέχιζαν να 
τερματίζουν μέχρι το βράδυ, ενώ τα αποτελέ-
σματα της γενικής κατάταξης και για τις δύο 

ιστιοδρομίες διαμορφώθηκαν ως εξής:

ORC International 

1. ARISTOFANI (ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
2. MELITI IV (ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 
3. OPTIMUM 3-RAFFICA (ZSOLT KIRALY)

ORC Club

1. OKYALOS XV (ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ) 
2. APIDALOS NAFS (ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ  
 ΠΑΥΛΟΣ) 
3. MANOULI TOO (ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

Έτσι λοιπόν χωρίς εκπλήξεις και με όμορφες 
ανοιξιάτικες συνθήκες ολοκληρώθηκε ο 44ος 
Αγώνας της Ελληνικής Επαναστάσεως – 
Ύδρα 2017 με τη διοργάνωση του ΠΟΙΑΘ και 
τη φιλοξενία του Υδραϊκού Ναυτικού Ομίλου.
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διεθνή Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Ian Roman / WMRT

Το Congressional Cup είναι μία διοργάνωση από το 
1965 που έχει μείνει στην ιστορία εξαιτίας του χαρα-
κτήρα των μονομαχιών (match race) που διεξάγονταν 
κάθε χρόνο και έλκυαν την προσοχή του κοινού. 

Οι αγώνες αυτοί, πριν ακόμα πάρουν τη διεθνή τους διάσταση, είχαν 
μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως επειδή ήταν σύντομοι, δεν χρειάζονταν 
ισοζυγισμό και λάμβαναν μέρος μεγάλοι ιστιοπλόοι. Τα σκάφη είναι 
πανομοιότυπα και επειδή οι αθλητές αγωνίζονται ένας προς έναν, 
οι δεξιότητες που απαιτούνται είναι εξαιρετικά υψηλές. Για τον λόγο 
αυτόν, στο Congressional Cup έχουν λάβει μέρος τα μεγαλύτερα 
ονόματα της διεθνούς ιστιοπλοΐας, ιστιοπλόοι του America’s Cup, 
παγκόσμιοι πρωταθλητές και ολυμπιονίκες. 

Εφέτος διοργανώθηκε το 53ο Congressional Cup στο Long Beach 
της Αμερικής, από τις 27 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου και με τις 
αλλαγές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα match racing, είναι η τελευταία 
διοργάνωση που γίνεται ακόμα με μονόγαστρα σκάφη.

Την πρώτη ημέρα οι άνεμοι ήταν πολύ μεταβλητοί από το πρωί, γεγο-
νός που προβλημάτισε τους ιστιοπλόους. Η ένταση κυμαινόταν από 
τους 5 κόμβους μέχρι τους 20 με ριπές και αλλαγές στη διεύθυνση. 
Για τον λόγο αυτόν, το απόγευμα οι ιστιοδρομίες σταμάτησαν και τα 
σκάφη άλλαξαν φλόκους για να μην γίνουν ζημιές. Ωστόσο, επειδή 
οι μετεωρολογικές προγνώσεις για την επόμενη ήταν δυσμενείς, η 
Επιτροπή Αγώνος πιέστηκε να διεξάγει 14 προκριματικούς γύρους. 

Τελικά, ο Berntsson, ο Canfield, ο Robertson και ο Sam Gilmour 
προκρίθηκαν κατευθείαν στους προημιτελικούς του Σαββάτου, αφού 
είχαν συγκεντρώσει αρκετούς βαθμούς. Οι υπόλοιποι αγωνιζόμενοι 
συνέχισαν και την επόμενη ημέρα να αγωνίζονται, ώστε να βγουν 
τέσσερις ακόμα που θα πάρουν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς. 
Οι υπόλοιποι τέσσερις που δεν προκρίνονται, σταματούν.

Ο Βρετανός Ian Williams, ο οποίος στην περσινή διοργάνωση του 
Congressional Cup τερμάτισε τελευταίος, κατάφερε αυτή τη φορά να 
κερδίσει όλους τους αγώνες του της τρίτης ημέρας και να προχωρήσει 
με δόξα και τιμή.

Ο Williams βέβαια δεν είναι καινούργιος. Έξι φορές έχει κατακτήσει 
τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή και αν μη τι άλλο διαθέτει αρκε-
τή πείρα ώστε να ξεπερνάει τις δυσκολίες και τις κακές εμφανίσεις του. 

Στην πρώτη φάση των προημιτελικών, αντιμετώπισε τον Αμερικανό 
Scott Dickson, ενώ ο Δανός Joachim Aschenbrenner αγωνίστη-
κε εναντίον του Νεοζηλανδού Chris Steele. Ο Steele έκανε μεγάλη 
αντεπίθεση αφού ξεκίνησε χαλαρά και έπρεπε να καλύψει το κενό της 
βαθμολογίας για να περάσει στην επόμενη φάση. 

Έτσι λοιπόν την πρόκριση πήραν ο Σουηδός Johnie Berntsson, ο 
Taylor Canfield, ο Νεοζηλανδός Phil Robertson και ο Αυστραλός Sam 
Gilmour. Ο καιρός βοήθησε να διεξαχθούν όλες οι ιστιοδρομίες της ημέ-
ρας με πολύ καλές συνθήκες, δυτικούς ανέμους εντάσεως 14 κόμβων.

Η τελευταία ημέρα ξημέρωσε με ομίχλη που δυσκόλευε τους αγωνιζό-
μενους, αφού δεν έβλεπαν καθαρά τα σημεία στροφής και καθώς τα 
σκάφη τους δεν έχουν τα περίπλοκα ηλεκτρονικά όργανα που έχουν τα 

Congressional Cup
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μεγάλα σκάφη, έπρεπε να είναι πολύ συγκεντρωμένοι και να κάνουν 
οι ίδιοι τους υπολογισμούς. Οι μάχες ήταν πολύ έντονες. 

Ο Berntsson πέρασε και τους προημιτελικούς με άνεση και ήταν στην 
κορυφή της βαθμολογίας με μόνο δύο ήττες σε όλα τα ματς, από τον 
Harry Price και τον Sam Gilmour.

Στον ημιτελικό ο Berntsson και ο Williams είχαν να αντιμετωπίσουν 
τον Taylor Canfield και τον Phil Robertson αντίστοιχα, οι οποίοι έχα-
σαν και αγωνίστηκαν μεταξύ τους στον μικρό τελικό, όπου ο Canfield 
πήρε τελικά την τρίτη θέση και ο Robertson την τέταρτη.

Στον τελικό, ο Williams έβαλε τα δυνατά του να αντιμετωπίσει τον 
Berntsson και έχασε το πρώτο αλλά κέρδισε το δεύτερο ματς εναντίον 
του. Τελικά όμως ο Williams κατάφερε να κερδίσει, στο τελευταίο και 
καθοριστικό ματς και μάλιστα με αρκετή διαφορά.

Η τελετή απονομής έγινε το ίδιο βράδυ και οι τρεις πρώτοι της κατάτα-
ξης μοιράστηκαν και τα χρηματικά έπαθλα που συνοδεύουν το περίφη-
μο τρόπαιο του Congressional Cup.
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διεθνή Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Martinez studio / 52 Super Series

Το πρωτάθλημα των ΤΡ52 
ανά τον κόσμο συνεχίζεται, 
προσφέροντας θέαμα στους 
φίλους της ιστιοπλοΐας και ου-
σιαστική βοήθεια στην εξέλι-
ξη στον τομέα των σκαφών 
και των πανιών.

Μετά τη ρεγκάτα στα νησιά Key West τον 
Ιανουάριο, όπου κέρδισε ο Doug DeVos με 
το Quantum Racing, το πρωτάθλημα 52 
SUPER SERIES συνεχίστηκε στο Μαϊά-
μι. Αμέσως μετά το πέρας των αγώνων, τα 
πληρώματα ξεκίνησαν προετοιμασία ώστε να 
είναι όλα έτοιμα πριν την Τρίτη 7 Φεβρουα-

52 Super Series
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ρίου που ξεκίνησε το Miami Royal Cup.

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

Οι αγώνες ξεκίνησαν την Τρίτη 7 Μαρτίου 
με τον άνεμο να πνέει στους 15 με 20 κόμ-
βους 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 
περάσει 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 πλή-
ρωμα του Platoon απέδειξε πως αποδίδει 
καλύτερα 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 παγκό-
σμια κλάση του. Ο Ιταλός tactician του Azzurra 
δεν έκανε ούτε μία λάθος επιλογή σε όλο τον 
αγώνα με αποτέλεσμα να κάνει την καλύτερη 
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εκκίνηση και να καταφέρει να διατηρήσει το προ-
βάδισμα αυτό μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. 

Την επόμενη ημέρα επέστρεψε ο παλιός καλός 
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 Μαρτί-
ου, 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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Τ ην εποχή αυτή η Κρήτη εορ-
τάζει τα 150 χρόνια της 
Επανάστασης του 1866-69 

για την αποτίναξη του οθωμανι-
κού ζυγού.

Παρότι η επανάσταση αυτή δεν 
πέτυχε τον σκοπό της, την ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα, κατα-
γράφηκε στην Ελληνική Ιστορία ως 
μία από τις ενδοξότερες σελίδες της.

Στην πραγματικότητα η επα-
νάσταση του 1866-69 αποτελεί 
συνέχεια του Αγώνα του 1821, τον 
οποίο οι Κρήτες διεξήγαγαν με πάθος 
και αυταπάρνηση μέχρι τέλους. Παρά 
ταύτα, αποκλείστηκαν το 1830 από τα σύνορα 
του ιδρυθέντος τότε ελληνικού κράτους, μετά από απόφα-
ση των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων της εποχής, 
Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, που αυτοανακηρύχθηκαν 
«προστάτιδες» της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό έκανε τον 
πρίγκιπα Λεοπόλδο του Σαξκοβούργου, που θεωρούσε 
την Κρήτη απαραίτητη για την ασφάλεια και την ευη-
μερία της Ελλάδας, να αρνηθεί το ελληνικό στέμμα που 
του πρόσφεραν οι τρεις Δυνάμεις. Να σημειωθεί ότι ο 
Λεοπόλδος στέφθηκε μετά ένα έτος (1831) βασιλιάς του 
ιδρυθέντος τότε κράτους του Βελγίου και υπήρξε ιδρυτής 
της βασιλεύουσας μέχρι σήμερα δυναστείας του.

Το 1866, τριάντα έξι χρόνια μετά τον αποκλεισμό τους 
από τα σύνορα του ελληνικού κράτους, οι Κρήτες θεώρη-
σαν ότι οι διεθνείς συνθήκες ευνοούσαν νέα προσπάθεια 
για την ικανοποίηση του εθνικού πόθου τους. 

Με τη Συνθήκη των Παρισίων όμως του 1856 που τερμά-
τισε τον Κριμαϊκό πόλεμο, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνά-
μεις εγγυώνταν την εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, εναντίον της οποίας ωστόσο στρεφόταν η 
Κρητική Επανάσταση. Άρα, η Συνθήκη των Παρισίων απο-
τελούσε δυσμενή παράγοντα για τους Κρήτες επαναστάτες.

Από τις εξωευρωπαϊκές Μεγάλες Δυνάμεις, οι Η.Π.Α. 
δεν μπορούσαν να παρέμβουν στο Κρητικό ζήτημα διότι 
δεσμεύονταν από το «Δόγμα Μονρόε», του 1823, που δεν 
επέτρεπε την ανάμειξή τους στις Ευρωπαϊκές υποθέσεις. 
Το Αμερικανικό Κογκρέσο όμως με απόφασή του της 7ης 
Ιουλίου 1867 καλούσε την Πύλη να σταματήσει τον πόλεμο 
εναντίον των Κρητών Χριστιανών και ζητούσε την επίλυση 
του προβλήματος, ενώ αναγνώριζε την ελληνικότητα της 
Κρήτης. Την ίδια εποχή, εξάλλου, ο τότε Αμερικανικός 
Πρόεδρος Άντριου Τζόνσον, ανταποκρινόμενος σε δραμα-
τική έκκληση των επαναστατών της Κρήτης, ενεθάρρυνε 
τον πρεσβευτή του στην Κωνσταντινούπολη Morris να συ-

νεχίσει τις έντονες παραστάσεις του προς 
την Τουρκική κυβέρνηση για τον σεβα-
σμό, εκ μέρους της, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των Κρητών Χριστιανών. 

Ιδιαίτερα δυσμενής παράγοντας 
για τους Κρήτες επαναστάτες, από 
πολιτική άποψη, ήταν η διάνοιξη 
της Διώρυγας του Σουέζ από τους 
Γάλλους, που είχε αρχίσει το 1859 
και το 1866 βρισκόταν σχεδόν στα 

τελειώματά της.
Το έργο θα άλλαζε τα γεωστρατη-

γικά δεδομένα της περιοχής στην οποία 
υπάγονταν τα κατεχόμενα από την Τουρ-

κία ελληνικά νησιά Κρήτη και Κύπρος.
Τα δύο αυτά νησιά θα αποκτούσαν πλέον άλλη 

σημασία για τις Μεγάλες Δυνάμεις. Κυρίως για τη Γαλλία, 
κεφαλαιούχοι της οποίας είχαν τις περισσότερες μετοχές 
της εταιρείας που θα διαχειριζόταν τη Διώρυγα, αλλά και 
την Αγγλία που είχε τις δικές της βλέψεις στην περιοχή, 
τις οποίες ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό με την εκχώρηση 
σ’ αυτήν, από την Τουρκία, της κατοχής και της διοίκησης 
της Κύπρου, αλλά όχι της κυριαρχίας της, το 1878.

Με την έναρξη της Επανάστασης οι ευρωπαϊκές δυνά-
μεις δήλωσαν ουδετερότητα. Αλλά η ουδετερότητα αυτή 
ήταν ψευδεπίγραφη, αφού οι ίδιες αυτές δυνάμεις ήταν 
εγγυήτριες της εδαφικής ακεραιότητας της Τουρκίας και 
κατά συνέπεια δεν θα επέτρεπαν την απόσπαση της Κρή-
της από αυτήν.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, δεν μπορούσε να προ-
σφέρει ανοιχτά βοήθεια στους επαναστάτες διότι αυτό θα 
αποτελούσε αιτία πολέμου με την Τουρκία, για τον οποίο 
οι Έλληνες δεν ήταν έτοιμοι.

Η ελληνική βοήθεια ωστόσο προς την Κρητική Επανά-
σταση υπήρξε σπουδαία. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε 
να διεξαχθεί επανάσταση.

Στην Αθήνα ιδρύθηκε η Κεντρική Επιτροπή Αγώνα 
(ΚΕΑ), καθήκον της οποίας ήταν η πολιτική καθοδήγηση των 
επαναστατών σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Η ΚΕΑ συντόνιζε επίσης όλες τις ενέργειες υπέρ της 
επανάστασης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως:
1) Διεξαγωγή εράνων για τη συλλογή χρημάτων προς  
 αγορά πολεμικού υλικού και άλλων εφοδίων αναγκαί- 
 ων για τους επαναστάτες.
2) Στρατολόγηση εθελοντών και αποστολή τους στην Κρή- 
 τη για να μετάσχουν στις εκεί πολεμικές επιχειρήσεις.
3) Αξιοποίηση του φιλοχριστιανικού, φιλοκρητικού πνεύμα- 
 τος της κοινής γνώμης στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Η ναυτική εποποιία της 
Κρητικής Επανάστασης 1866-69

Κείμενο: Τίτος Αθανασιάδης
Φωτογραφίες: αρχείο
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Πρωταγωνιστής της 
σχετικής κίνησης στο Λονδί-
νο αναδείχθηκε ο εκ Σύρου 
Δημήτριος Βικέλας, ο οποίος 
μάλιστα διέθεσε μεγάλο μέ-
ρος της περιουσίας του, για 
την ενίσχυση της Κρητικής 
Επανάστασης του 1866-69 
με την αγορά και αποστολή 
στην Κρήτη μεγάλων ποσο-
τήτων πολεμικού υλικού. Ο 
Βικέλας, δέθηκε στενά με 
την Κρήτη και πρόσφερε 
στον Δήμο Ηρακλείου Κρή-
της την πλούσια βιβλιοθήκη 
του. Έκτοτε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου φέρει το 
όνομα του Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 

Στήριξη πρόσφεραν επίσης στην επανάσταση ξένες  
προσωπικότητες όπως οι Γάλλοι Βίκτωρ Ουγκώ και 
Φλοράνς, οι Ιταλοί Γαριβάλδι και Κρίσπι, ο Αμερικανός 
ιατρός Σάμιουελ Χάου και οι Αμερικανοί στρατιωτικοί 
Σίδνευ Ντε Κέϋ και Έντουαρντ Φέϋ που εκείνη την εποχή 
δοκίμαζαν στα ύδατα και το έδαφος της Κρήτης τα νέα 
όπλα, τορπίλες και νάρκες, για να χρησιμοποιηθούν ενα-
ντίον των Τούρκων.

Η ΚΕΑ ίδρυσε στη Σύρο την «Επιτροπή Αποστολών», 
η οποία παρελάμβανε τα εφόδια που αποστέλλονταν από 
την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και τα προω-
θούσε στην Κρήτη. Όπως επίσης προωθούσε στη Μεγαλό-
νησο τους εθελοντές που έφθαναν στο κυκλαδικό νησί και 
το πολεμικό υλικό που συγκεντρωνόταν επίσης σ’ αυτό.

Τόσο η ΚΕΑ όσο και η ΕΑ Σύρου βρίσκονταν σε άμεση 
επικοινωνία με τα συλλογικά όργανα των επαναστατών: τη 
Γενική Συνέλευση Κρητών (ΓΣΚ) και την Προσωρινή Κυβέρ-
νηση Κρήτης (ΠΚΚ) – όργανα αιρετά, των οποίων η ίδρυση 
και η λειτουργία καταδείκνυαν τη δημοκρατική αντίληψη 
των επαναστατών, οι οποίοι διαδήλωναν έτσι ότι είχαν 
εξεγερθεί όχι μόνο για την εθνική αλλά και για την πολιτική 
ελευθερία τους, που στραγγαλιζόταν επί δύο αιώνες μετά 
το 1669, από το αυταρχικό καθεστώς του σουλτάνου.

Η πρόοδος της Κρητικής Επανάστασης εξαρτιόταν σε 
μεγάλο βαθμό από την επιτυχή εκ μέρους της αντιμετώπι-
ση δύο κολοσσιαίων ζητημάτων:
α) της ενίσχυσής της με εθελοντές και με πολεμικό υλικό  
 κυρίως, αλλά και με ρουχισμό και ιδίως με τρόφιμα,  
 διότι μετά την κήρυξη της επανάστασης σημειώθηκε  
 έλλειψή τους επειδή ο εχθρός εφήρμοζε στην Κρήτη  

 πολιτική καμένης γης, ελπίζοντας ότι ο κίνδυνος του - 
 λιμού θα έκαμπτε τους χριστιανούς και
β) της μεταφοράς στην Ελλάδα των γυναικοπαίδων και  
 των μεγάλης ηλικίας αμάχων, προκειμένου να αποφύ- 
 γουν το κύμα σφαγών που είχαν εξαπολύσει οι Οθω- 
 μανοί στη Μεγαλόνησο, τον εκ της πείνας και του ψύ- 
 χους θάνατο και τις άλλες ατιμώσεις στις οποίες υπέ- 
 βαλε τον χριστιανικό πληθυσμό ο κατακτητής.

Η μεταφορά στην Ελλάδα των οικογενειών των επα-
ναστατών απάλλασσε τους τελευταίους από το άγχος που 
τους διακατείχε για τους συγγενείς τους, μήπως δηλαδή 
καταστούν στόχος της εκδικητικής μανίας των οθωμανικών 
αρχών και των ατάκτων, γνωστών ως βασιβουζούκων. Απαλ-
λαγή τους από τη φροντίδα για την επιβίωση και τη σωτη-
ρία των οικογενειών τους επέτρεπε στους επαναστάτες να 
αφοσιωθούν απερίσπαστοι στα πολεμικά τους καθήκοντα.

Ενδεικτική των προβλημάτων 
που αντιμετώπιζαν οι υπό 
μεταφοράν στην Ελλάδα 
κρητικές οικογένειες είναι 
η αναφορά του Έλληνα 
προξένου στα Χανιά Νικ. 
Σακόπουλου προς τον 
προϊστάμενό του υπουρ-
γό Εξωτερικών Χαρίλαο 
Τρικούπη με ημερομηνία 30 
Ιανουαρίου 1867:  
«Κύριε Υπουργέ, αι εις την 
παραλίαν της Λίμνης Αγίου Βα-
σιλείου προ πολλού επισωρευθείσαι και αναμένουσαι 
πλοία προς αναχώρησιν οικογένειαι, ευρίσκονται εις 
οικτράν κατάστασιν. Ζώσαι εντός σπηλαίων ή εν υπαί-
θρω και τρεφόμεναι με χόρτα είναι εκτεθειμέναι εις τα 
δεινά του λιμού και της γυμνότητος και επαπειλούνται 
από άφευκτον όλεθρον… Εις μικράν απόστασιν μετα-
ξύ των, εντός τριών ημερών, ευρέθησαν 167 πτώματα 
γυναικοπαίδων αποθανόντων από το ψύχος και τας 
κακουχίας». 

Σε άλλη αναφορά του, την 30ή Απριλίου 1867, πάλι 
προς τον Χαρίλαο Τρικούπη, ο Ν. Σακόπουλος πληροφο-
ρεί τον προϊστάμενό του ότι στα μέσα Απριλίου πέθαναν 
από το ψύχος 500 άτομα. 
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Τα δύο σοβαρά αυτά προβλήματα της επαναστατημέ-
νης Κρήτης επιδιώχθηκε αρχικά να αντιμετωπιστούν με 
την ανάθεση της μεταφοράς εθελοντών και εφοδίων από 
τη Σύρο στη Μεγαλόνησο και γυναικόπαιδων και αμάχων 
από την Κρήτη στη Σύρο με 27 ιστιοφόρα.

Αλλά τα ταξίδια των ιστιοφόρων εξαρτώνταν από τις 
καιρικές συνθήκες, με συνέπεια τη συχνή αναβολή των 
δρομολογίων τους ενίοτε για πολλές ημέρες. Όταν μάλιστα 
οι Τούρκοι αντελήφθησαν τον ρόλο των τρεχαντηριών και 
συνέλαβαν τρία από αυτά, των οποίων τα πληρώματα και 
τους επιβάτες εφόνευσαν (τρεις μάλιστα από τους καπετά-
νιους τους τούς κρέμασαν στους ιστούς του τρεχαντηριού 
τους) επικράτησε η άποψη ότι τα μικρά αυτά σκάφη έπρε-
πε να αντικατασταθούν από μεγαλύτερα και ατμοκίνητα, 
φέροντα υποτυπώδη έστω οπλισμό για την αντιμετώπιση 

των επιθέσεων του εχθρού, ο οποίος από τις 13 Σεπτεμ-
βρίου 1866 είχε αποκλείσει την Κρήτη με τον στόλο του.

Η μη δυνατότητα των τρεχαντηριών να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του ναυτικού αγώνα για την εξυπηρέτηση 
της Κρητικής Επανάστασης οδήγησε την ΚΕΑ στην ανά-
θεση του έργου αυτού στην Ελληνική Ατμοπλοΐα Σύρου, η 
οποία διέθεσε γι’ αυτό δύο ατμόπλοιά της: το «Πανελλή-
νιο» και την «Ύδρα». 

Και τα δύο ήταν ατμοκίνητα και τροχήλατα, ανέπτυσ-
σαν ταχύτητα 11 έως 12 μίλια την ώρα, είχαν χωρητικό-
τητα 250 τόνων και έφεραν ένα ή δύο πυροβόλα μικρού 
βεληνεκούς. 

Το «Πανελλήνιο» πραγματοποίησε εννέα ταξίδια μετ’ 
επιστροφής στην Κρήτη και διέσπασε τον αποκλεισμό της 
από τον τουρκικό στόλο δεκαοκτώ φορές, ενώ η «Ύδρα» 

 ◦ Ατμόπλοιο «Πανελλήνιο» ◦  ◦ Ατμόπλοιο «Ύδρα» ◦
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πραγματοποίησε δύο ταξίδια μετ’ επιστροφής και διέ-
σπασε τον αποκλεισμό τέσσερις φορές.

Η Ελληνική Ατμοπλοΐα Σύρου όμως πρόσφερε και 
άλλες υπηρεσίες στην επανάσταση κατασκευάζοντας η 
ίδια οβιδοβόλα, οβίδες και ποικίλης μορφής πυρομαχικά, 
έχοντας δημιουργήσει γι’ αυτό στο κυκλαδικό νησί μια 
μικρού μεν μεγέθους αλλά αξιόπιστη πολεμική βιομηχανία 
για την ενίσχυση των επαναστατών.

Η Ατμοπλοΐα Σύρου ίδρυσε επίσης εργοστάσια κατα-
σκευής ρουχισμού και υποδημάτων αλλά και παραγωγής 
αλεύρων για τις ανάγκες της επανάστασης. 

Η Σύρος εξελίχθηκε έτσι σε προωθημένη ναυτική-πολε-
μική και βιομηχανική βάση της επαναστατημένης Κρήτης 
και σε κέντρο ανεφοδιασμού και επιμελητείας της.

Όταν η κρίση εντάθηκε με την αύξηση των σφαγών 
και των ατιμώσεων των Χριστιανών από τους Οθωμανούς, 
αλλά και των θανάτων από την πείνα και το ψύχος, καλ-
λιεργήθηκε η ιδέα της αντιμετώπισης του όλου προσφυγι-
κού ζητήματος ως αποκλειστικά ανθρωπιστικού, και αυτό 
προκειμένου να πεισθούν οι Μεγάλες Δυνάμεις να μετα-
φέρουν κρητικές οικογένειες στην Ελλάδα με πλοία των 
στόλων τους που 
ναυλοχούσαν στη 
Σούδα ή διέσχιζαν 
τη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο με βάση 
εξόρμησης το με-
γάλο αυτό φυσικό 
λιμάνι της Κρήτης. 
Εάν συνέβαινε 
αυτό, σε δύο ή 
τρεις μήνες το αρ-
γότερο, η κρίση θα 
είχε ξεπεραστεί, 
δεδομένου ότι τα 
ευρωπαϊκά πλοία 
ήταν περισσότε-
ρα από 30. Τότε 
αποδείχθηκε όμως 
ότι οι ευρωπαϊκές 
δυνάμεις στε-
ρούνταν τέτοιων 
ευαισθησιών.

Ιδού τι ανέφερε ο Έλληνας πρόξενος στα Χανιά Σακό-
πουλος στον υπουργό Δεληγεώργη την 13η Δεκεμβρίου 
1866 σχετικά με συνάντηση όλων των προξένων και των 
πλοιάρχων στο σπίτι του Αυστριακού προξένου. 

«Συναθροισθέντες εν τη οικία του κ. Στίγλιτζ, ούτος 
είπεν ότι έχων διαταγάς να μένη ουδέτερος δεν επιτρέ-
πει εις τους Αυστριακούς πλοιάρχους να παραλάβωσιν 
οικογενείας, καθότι πράξις τοιαύτη δεν είναι άλλο ειμή 
ανάμειξις εις τας μεταξύ της εγχωρίου (τουρκικής) αρ-
χής και των επαναστατών σχέσεις.

Ο δε Γάλλος πλοίαρχος, όστις, ως όλοι οι ενταύθα 
Γάλλοι υπάλληλοι, δεν αποκρύπτει την προς τους χρι-
στιανούς της Κρήτης δυσμένειάν του, απήντησεν ότι εις 
ουδεμίαν περίπτωσιν θέλει προβεί εις τοιαύτην πράξιν.

Ο Ιταλός πλοίαρχος και ο πρόξενος επίσης είπαν ότι 
έχουσιν οδηγίας να ενεργήσωσιν όχι μονομερώς, αλλά 
από κοινού μετά των λοιπών.

Εγένετο λόγος να ζητηθή η άδεια της εγχωρίου 
(τουρκικής) αρχής. Αλλά ο κ. Derché, ο Γάλλος πρόξε-
νος, απεφάνθη ότι και αυτή ακόμη η ερώτησις αποτελεί 
ανάμειξιν εις τας υποθέσεις της εγχωρίου αρχής»!

Στη σύσκεψη δεν ήταν παρών ο κυβερνήτης της αγγλι-
κής κανονιοφόρου Assurance, πλοίαρχος Pym, ο οποίος, 
επειδή μετέφερε στην Ελλάδα γυναικόπαιδα, μετατέθηκε 
στη Μάλτα από το αγγλικό ναυαρχείο.

 Ο Σακόπουλος προσθέτει νέο στοιχείο στην τραγωδία 
που ζούσαν στις παραλίες οι άστεγες, πεινασμένες και 
υποφέρουσες από το ψύχος οικογένειες τονίζοντας στην 
ίδια έκθεσή του: «2.000 ψυχαί, κύριε υπουργέ, γυμναί 
και λιμώττουσαι, που είχαν κατέλθει στην παραλία 
της Σούγιας, αναμένουσαι πλοίο, εξαπατήθηκαν από 
οθωμανική φρεγάτα, η οποία προσήγγισε την περιοχή 
χωρίς να έχει υψωμένη σημαία στον ιστό της, σκόπιμα, 
για να πυροβολήσει εναντίον τους, με συνέπεια να σκο-
τωθούν πολλοί άμαχοι».

Από το προξενικό Σώμα στα Χανιά μόνο ο Αμερικα-
νός πρόξενος Stillman και ο Ρώσος πρόξενος Δενδρινός 
(ελληνικής καταγωγής) ήταν θερμοί υποστηρικτές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κρητών, με τον Stillman να 
συγκεντρώνει τα πυρά και τις διαμαρτυρίες των ευρω-
παίων συναδέλφων του ή των κυβερνήσεών τους για την 
φιλοκρητική – φιλοχριστιανική στάση του.

Στο ζήτημα πάντως της μεταφοράς των Κρητών 
προσφύγων στην Ελλάδα οι Μεγάλες Δυνάμεις άλλαξαν 
άποψη όταν η κοινή γνώμη των χωρών τους ξεσηκώθηκε 
ιδίως μετά το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. κατά των οι-
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κείων κυβερνήσεων για την αντιανθρωπιστική συμπεριφο-
ρά τους και από τον Ιούνιο του 1867 έδωσαν εντολή στα 
σκάφη τους να μεταφέρουν στη Σύρο και στον Πειραιά 
τις λιμοκτονούσες στις παραλίες της Κρήτης ψυχές.

Υπήρξε ευτύχημα για την 
Κρητική Επανάσταση, αλλά 

και για την Ελλάδα, ότι τον 
Δεκέμβριο του 1866 ανήλθε 
στην εξουσία ο Αλέξαν-
δρος Κουμουνδούρος,  
ο οποίος αντικατέστησε 
τον Δημήτριο Βούλγαρη, 

που δεν ήθελε να διατα-
ράξει τις ισορροπίες με την 

Αγγλία και τη Γαλλία.

Ο Κουμουνδούρος είχε πολεμήσει εθελοντικά στην 
Κρήτη, κατά την επανάσταση του 1841 και ήταν φανατι-
κός οπαδός της απελευθέρωσης και της ένωσής της με την 
Ελλάδα. Το 1866 που ανήλθε στην εξουσία είχε τη μεγάλη 
ευκαιρία να βοηθήσει το εξεγερμένο ήδη νησί. 

Ο πολιτικός αυτός αντελήφθη αμέσως ότι το κλειδί 
της επιτυχίας της Κρητικής Επανάστασης, αλλά και μιας 
ενδεχόμενης σύγκρουσης της Ελλάδας με την Τουρκία, 
βρισκόταν στη θάλασσα. Τόσο η Κρητική Επανάσταση, δη-
λαδή, όσο και μια σύγκρουση με την Τουρκία θα κρίνονταν 
στη θάλασσα, ενώ μεγάλης σημασίας κατ’ αυτόν ήταν και 
η συμμαχία της Ελλάδας με τη Σερβία για ταυτόχρονο 
χτύπημα κατά της Τουρκίας από τις δύο χώρες. Και η 
συμμαχία αυτή συνήφθη την άνοιξη του 1867. Δεν λειτούρ-
γησε όμως λόγω της υστεροβουλίας του Βελιγραδίου.

Ως προς την προετοιμασία στη θάλασσα ο Κουμουνδού-
ρος αποφάσισε α) την αγορά καταδρομικών σκαφών που θα 
εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τους σκοπούς της επαναστα-
τημένης Κρήτης και β) την ενίσχυση του ελληνικού πολε-
μικού στόλου με σύγχρονες μονάδες. Ταυτόχρονα επέβαλε 
και την αλλαγή του «ναυτικού δόγματος» της Ελλάδας.

Κατά τη μεταπολίτευση που ακολούθησε την έξωση 
του Όθωνα το ελληνικό ναυτικό εμφανιζόταν περιδεές 
μπροστά στην ισχύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμε-
ων και της Τουρκίας, ο στόλος της οποίας είχε αφεθεί 
ελεύθερος να οργώνει το Αιγαίο και να εισέρχεται και να 
εξέρχεται ανενόχλητος των ελληνικών χωρικών υδάτων, 
πυροβολώντας ελληνικά σκάφη εντός αυτού –και ιδίως 
σκάφη που εξυπηρετούσαν την Κρητική Επανάσταση–, 
τα οποία η Υψηλή Πύλη χαρακτήριζε «πειρατικά» και τα 
κατήγγελλε ως παραβιάζοντα δήθεν το Διεθνές Δίκαιο. 
Στην πραγματικότητα, το Δίκαιο αυτό παραβιαζόταν από 
τα τουρκικά πολεμικά σκάφη που εισέρχονταν ακόμη και 
σε ελληνικά λιμάνια για να παρενοχλήσουν τα σκάφη της 
Επανάστασης.

Σύμφωνα με το «ναυτικό δόγμα» της μεταπολίτευσης 

του 1862, αποστολή του ελληνικού στόλου ήταν η καταδί-
ωξη της πειρατείας και της ληστείας και η εξυπηρέτηση 
διαφόρων λειτουργιών του Δημοσίου, όπως της Ταχυδρο-
μικής Υπηρεσίας του!

Έτσι, το σύνολο των δυναμένων να κινηθούν πολεμι-
κών σκαφών, που ήταν 14 (άλλα επτά ήταν παροπλισμένα 
λόγω παλαιότητας), ήταν ταγμένο όχι στην προστασία 
της Ελλάδας από την απειλητική Τουρκία αλλά στην 
εκτέλεση αστυνομικής και πολιτικής-κοινωνικής φύσεως 
έργων. Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών πλοία του 
ελληνικού στόλου μετέφεραν σε διάφορα λιμάνια της 
Ελλάδας, για την εκεί προσωρινή εγκατάστασή τους, τούς 
καταφθάνοντες στη Σύρο και στον Πειραιά Κρήτες πρό-
σφυγες. Το μόνο αξιόμαχο σκάφος ήταν ο ατμοδρόμων 
«ΕΛΛΑΣ», πρώην «Βασίλισσα Αμαλία».

Ο Κουμουνδούρος σάρωσε εξαρχής το Δόγμα αυτό, 
που υπέκρυπτε, εκτός της υποτέλειας, και τάση αποφυ-
γής σύγκρουσης με την Τουρκία, ανεξαρτήτως προκλή-
σεων της τελευταίας, αποδίδοντας έτσι στο Πολεμικό 
Ναυτικό τον πραγματικό ρόλο του, που ήταν η διά του 
πολέμου υπεράσπιση του πατρίου εδάφους και της τιμής 
της πατρίδας, από την εποχή του Θεμιστοκλέους.

Ιδού τι είπε σχετικά επ’ αυτού ο Αλέξανδρος Κου-
μουνδούρος, ως πρωθυπουργός, στην ομιλία του στη 
Βουλή την 21η Νοεμβρίου 1867:

 «Ο πόλεμος, κύριοι βουλευταί, είναι η εσχάτη 
ανάγκη εις την οποίαν τα έθνη καταφεύγουσιν όταν 
η τιμή και τα συμφέροντά των κινδυνεύωσι. Τότε τον 
αναλαμβάνουσι θαρραλέως, δεν τον φοβούνται… δεν 
τρέμουσι… Δεν θα προκαλέσωμεν πόλεμον, κύριοι 
βουλευταί. Δεν τον επιζητούμεν. Αλλ’ εάν η ανάγκη 
των πραγμάτων ωθήσει τον τόπον εις την επικίνδυνον 
αυτήν θέσιν, δεν θα αποδειλιάσει η σημερινή Ελλάς. Θα 
εκπληρώσει το καθήκον της, καθώς το εξεπλήρωσαν οι 
πατέρες ημών, και θα υποστή θυσίας, όπως και άλλοτε 
υπέστη…». 

Ήταν η ομιλία αυτή του Κουμουνδούρου στη Βουλή 
που προκάλεσε την πτώση του από την εξουσία έναν 
μήνα αργότερα, παρότι διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία, 
με 130 βουλευτές από το σύνολο των 200 που αριθμούσε 
το Κοινοβούλιο της εποχής.
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Τον Κουμουνδούρο υποχρέω-
σε σε παραίτηση ο βασιλιάς 
Γεώργιος Α΄, πειθαναγκα-
σθείς προφανώς από τους 
Αγγλογάλλους, που τον 
είχαν επιλέξει για τον 
θρόνο της Ελλάδας πριν 
από δύο χρόνια και εκεί-
νος τους είχε ξεγελάσει 
στη συνέχεια επιλέγοντας 
για σύζυγό του Ρωσίδα 
πριγκίπισσα,γεγονός που τους 
εξόργισε τα μέγιστα.

Σημειωτέον ότι, όταν η είδηση του γάμου του Γεωργί-
ου με την Όλγα έγινε γνωστή στο Λονδίνο, η μεν αγγλική 
κυβέρνηση θεώρησε το γεγονός ως ένα είδος «κήρυξης 
πολέμου κατά της Αγγλίας», ενώ στο Παρίσι ο Γάλλος αυ-
τοκράτορας λέγεται ότι είπε στον Έλληνα πρέσβη Θεόδ. 
Δεληγιάννη ότι δεν θα έδινε προίκα 
στη Ρωσίδα πριγκίπισσα, την 
Κρήτη! Το δυστύχημα είναι 
ότι κατά το κρίσιμο έτος 
1868, και ιδίως τον Δε-
κέμβριο του 1868, οπότε 
κρίθηκε η τύχη της επα-
νάστασης, πρωθυπουργός 
της χώρας δεν ήταν ο 
Κουμουνδούρος.

Ο διάδοχός του Δημ. 
Βούλγαρης, φιλοβρετανικής 
απόκλισης, δεν τολμούσε να κηρύ-

ξει πόλεμο κατά της Τουρκίας, όταν 
η τελευταία τον προκαλούσε, 

ούτε όμως ήταν πρόθυμος να 
δεχθεί ειρήνη με ατιμωτι-
κούς όρους για την Ελλάδα 
και παραιτήθηκε την 25η 
Ιανουαρίου 1869, για να τον 

διαδεχθεί ο Θρασύβουλος 
Ζαΐμης που είπε «ναι σε όλα».

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την πτώση της κυ-
βέρνησης Κουμουνδούρου, την 20ή Δεκεμβρίου 1867, τα 
πάντα ως προς την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού 
στόλου άρχισαν να βραδύνουν. 

Η θωρακική 
κανονιοφό-
ρος «Βασιλεύς 
Γεώργιος», που 
έπρεπε να είχε 
παραδοθεί τον 
Ιανουάριο του 
1868, οπότε και 
δεν θα επέτρεπε 
στον τουρκικό 
στόλο τις παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, 
έφθασε στον Πειραιά τον Φεβρουάριο του 1870.

Ένα χρό-
νο δηλαδή 
μετά τη λήξη 
της Κρητικής 
Επανάστασης, 
την ίδια εποχή 
σχεδόν με την 
παράδοση του 
θωρακοδρόμω-
να «Βασίλισσα 
Όλγα» που είχε 
παραγγελθεί επίσης από τον Κουμουνδούρο.

Ας επανέλθουμε όμως στα της Κρητικής Επανάστασης, 
επί Κουμουνδούρου, και κυρίως στην εποποιία τού εκ 
τριών καταδρομικών στόλου της.

Τα πλοία αυτά είχαν δοκιμαστεί στον αμερικανικό εμ-
φύλιο πόλεμο. Ήταν ατμοκίνητα-τροχήλατα αλλά χρησιμο-
ποιούσαν και ιστία. Μπορούσαν να αναπτύξουν ταχύτητα 
17 και 18 μιλίων την ώρα, έφεραν πυροβόλα, ενώ το τονάζ 
τους ήταν 500 τόνοι (διπλάσιο, δηλαδή, από το τονάζ του 
«Πανελληνίου και της «Ύδρας»). Απέναντι στα πλοία 
του τουρκικού στόλου διέθεταν το πλεονέκτημα ότι ήταν 
ταχύτερα. Υστερούσαν όμως ως προς το βεληνεκές των 
πυροβόλων τους και ως προς τον αριθμό τους.

Τα καταδρομικά της Κρήτης κυβερνιόνταν από εναλ-
λασσόμενους μεταξύ τους οκτώ εμποροπλοιάρχους της 
Ατμοπλοϊκής Εταιρείας Σύρου, άριστους γνώστες των 
μυστικών του Αιγαίου και με μακρά εμπειρία στα νερά 
του. Κατά τις προσεγγίσεις τους στους κρητικούς όρμους 
βοηθούνταν από Κρήτες πλοηγούς που γνώριζαν τα παρά-
λια της Μεγαλονήσου σπιθαμή προς σπιθαμή.

Τα πληρώματα των τριών καταδρομικών, υπαξιωματι-
κοί και ναύτες, προέρχονταν από το Ελληνικό Πολεμικό 
Ναυτικό και διακρίνονταν για τις ικανότητές τους στις 
βολές των πυροβόλων και στην πειθαρχία τους, απολύ-
τως αναγκαία για τη διαπεραίωση της αποστολής τους, 
κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση πολεμικού υλικού 
και εθελοντών και γυναικόπαιδων με λέμβους (τα πλοία 
έμεναν αρόδο) και στον συντομότερο δυνατό χρόνο και 
σιωπηρώς, ει δυνατόν, χωρίς θορύβους, πάντοτε στη διάρ-
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κεια νύχτας χωρίς φεγγάρι, ώστε να μην εντοπίζονται από 
τον εχθρό. Η τιμή αγοράς των τριών καταδρομικών της 
Κρήτης κυμαινόταν στις 15.000 λίρες το κάθε ένα. Τους 
δόθηκαν συμβολικά τα ονόματα ΑΡΚΑΔΙ, ΕΝΩΣΙΣ και 
ΚΡΗΤΗ.

Τα χρήματα για το ΑΡΚΑΔΙ τα κατέβαλαν οι ομογε-
νείς του Λονδίνου, ενώ για την ΕΝΩΣΗ και για την ΚΡΗ-
ΤΗ, αλλά και για δύο άλλα που προορίζονταν για τον ελ-
ληνικό στόλο, την ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ και την ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, 
κατεβλήθησαν από δάνειο 25 εκατομμυρίων φράγκων το 
οποίο συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο. Αγοραστές των ομο-
λογιών του δανείου αυτού ήταν μόνο ελληνικής ιθαγένειας 
άτομα, μετά από αυστηρή εντολή του Κουμουνδούρου, 
ο οποίος γνώριζε την αρπακτικότητα που διέκρινε τους 
ξένους δανειστές.

Το ΑΡΚΑΔΙ έφθασε στην Ελλάδα και ανέλαβε αμέσως 
δράση, τον Φεβρουάριο 1867. Η ΕΝΩΣΙΣ και η ΚΡΗΤΗ 
τον Ιούνιο-Ιούλιο 1867.

 Η Τουρκία αντέδρασε αγοράζοντας τρία σκάφη στα 
οποία έδωσε κρητικά ονόματα, ήτοι ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΡΕΘΥ-
ΜΝΟ και ΧΑΝΙΑ, τα οποία πρόσθεσε στον στόλο της που 
είχε αποκλείσει την Κρήτη.

Τα τρία ελληνικά καταδρομικά πραγματοποίησαν 79 
ταξίδια προς την Κρήτη με επιστροφή, γεγονός το οποίο 
σημαίνει ότι διέσπασαν τον αποκλεισμό της Μεγαλονήσου 
από τον τουρκικό στόλο 157 φορές· ήτοι 92 φορές η ΕΝΩ-
ΣΙΣ, 45 το ΑΡΚΑΔΙ και 20 η ΚΡΗΤΗ, κατά την πραγμα-
τοποίηση 46 ταξιδιών από την ΕΝΩΣΙ, 23 από το ΑΡΚΑΔΙ 
και 10 από την ΚΡΗΤΗ.

Η εφοπλιστική διαχείριση των τριών καταδρομι-
κών ασκούνταν από την Ελληνική Ατμοπλοΐα Σύρου. Η 
ιδιοκτησία τους όμως ανήκε στην ΚΕΑ, χωρίς βέβαια να 
φαίνεται κάτι τέτοιο επισήμως, για ευνόητους λόγους. 

Το ΑΡΚΑΔΙ, επειδή αποκτήθηκε πρώτο, έφερε το 
όνομα της Μονής όπου σημειώθηκε το μεγαλύτερο ολο-
καύτωμα αγωνιστών της Ελληνικής Ιστορίας και αντιμε-
τώπισε την άγρια καταδίωξη του τουρκικού στόλου και 
τη στοχοποίησή του από την Πύλη με την επικήρυξή του 
έναντι 20.000 λιρών.

Το πλοίο αυτό έγινε θρύλος, σε σημείο μάλιστα ο ελλη-
νικός λαός να αναμένει εναγωνίως την είδηση της άφιξής 
του σε ελληνικό λιμάνι, ιδίως όταν οι πλόες του καθυστε-

ρούσαν διότι ήταν αναγκασμένο να κρύβεται σε από-
μερους όρμους προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη ή 
καταβύθισή του από τρία και τέσσερα τουρκικά πολεμικά 
σκάφη που το καταδίωκαν σε κάθε ταξίδι του.

Οι Τούρκοι το αποκαλούσαν γι’ αυτό «σεϊτάν βαπόρ» 
(«πλοίο του διαβόλου»), ενώ ο Έλληνας ποιητής Αχιλλέας 
Παράσχος αφιέρωσε στον 13ο επικίνδυνο πλου του ποίη-
μα, στίχους του οποίου οφείλω λόγω της περιστάσεως να 
αναφέρω: 

Πού είσαι και δεν φαίνεσαι, περήφανο «Αρκάδι»;
Το μεσημέρι πέρασε, εδιάβηκε το βράδυ κι ακόμη
δεν εφάνησαν τα κάτασπρα πανιά σου,
στην Κρήτη μην έμεινες μαζί με τα παιδιά σου;
[…]
Α! Ένα μόνο το ’χομε, δεν είναι δύο, ένα (είναι)!
Μας το ’χουνε τ’ αδέλφια μας απ’ τη Φραγκιά σταλμένο.
Και με αυτό εστέλναμε το ύστερο ψωμί μας,
το ύστερό μας φόρεμα και κάπου το σπαθί μας...

Πέτε, παιδιά, γνωρίζετε τι είναι το Αρκάδι;
Είναι το γλυκοχάραμα στης Κρήτης το σκοτάδι…
είναι οι Σπέτσες, τα Ψαρά, η Ύδρα, η καρδιά μας.
Είναι το μάννα τ’ ουρανού, που θρέφει τα παιδιά μας.
Είναι της Κρήτης η ζωή, το άγιο φυλακτό της,
είναι η ίδια η Ελλάς μαζί με τ’ όνειρό της!...

Στις 12 Ιουνίου 1867 ο Σακόπουλος, σε επιστολή του 
προς την Επιτροπή Αποστολών Σύρου, ζητεί την κατεπεί-
γουσα αποστολή του ΑΡΚΑΔΙΟΥ για την αντιμετώπιση 
της ναυτικής επιχείρησης την οποία σχεδίαζε ο Ομέρ στα 
Σφακιά. Στη ίδια επιστολή ο Σακόπουλος αναφέρεται 
και στην προ ημερών καταδίωξη του ΑΡΚΑΔΙΟΥ από 4-5 
τουρκικά πολεμικά από το Ακρωτήριο Σίδερο της Κρήτης 
μέχρι τη Σύρο. Και τονίζει: «Αν εχάνετο το ΑΡΚΑΔΙ, 
έπιπτε και η επανάστασις».

Το ΑΡΚΑΔΙ δυστυχώς τέθηκε εκτός μάχης από τους 
Τούρκους δυο μήνες αργότερα την 7η Αυγούστου 1867. 
Αλλά η επανάσταση δεν έπεσε. Ή τουλάχιστον δεν έπε-
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σε αμέσως, αλλά μετά 16 μήνες, διότι η ΕΝΩΣΙΣ και η 
ΚΡΗΤΗ στάθηκαν άξιοι συνεχιστές των κρητικών πλόων 
του ΑΡΚΑΔΙΟΥ, μεταφέροντας όχι μόνο πολεμοφόδια και 
εθελοντές αλλά και 60.000 συνολικά πρόσφυγες στην Ελ-
λάδα, παρά την παρουσία στο Κρητικό Πέλαγος περισσο-
τέρων των 30 τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Η απώλεια του ΑΡΚΑΔΙΟΥ έκανε Γενική Συνέλευση 
Κρητών να αποφασίσει, στις 10 Σεπτεμβρίου 1867, τη δη-
μιουργία επαναστατικού στόλου από τέσσερις πολεμικές 
γαλέτες, έξι πολύκωπες τράτες και άλλα πλοία.

Η απόφαση προκάλεσε την οργή των ξένων προξένων 
στα Χανιά, που απείλησαν ότι οι χώρες τους θα χαρακτή-
ριζαν τα πλοία της επαναστατημένης Κρήτης «πειρατικά» 
και οι στόλοι τους θα τα καταδίωκαν. Αλήθεια, τι έγινε η 
περίφημη «ουδετερότητα» των Μεγάλων Δυνάμεων;

Η δημιουργία επαναστατικού στόλου έπρεπε όμως να 
έχει τη συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία 
μετά τον εξαναγκασμό του Κουμουνδούρου σε παραίτηση 
ακολουθούσε πολιτική υποταγής στις Μεγάλες Δυνάμεις.

Έτσι, την 21η Σεπτεμβρίου 1868 ο Σακόπουλος, σε 
επιστολή του προς τον Μπογιατζόγλου της ΕΑΣ, ανέφερε 
μεταξύ άλλων:

«Βλέπων την τόλμην, την ανδρείαν και την δραστη-
ριότητα των ναυτικών μας, θρηνώ την έλλειψιν 2 έως 3 

θωρακωτών πλοίων και 4 έως 5 άλλων φρεγατών ή κορ-
βετών. Αν είχαμε μικρόν στόλον, το Κρητικόν ζήτημα 
προ πολλού θα είχε λυθεί, όχι κατά το κέφι του λόρδου 
Στάνλεϋ ή του μαρκησίου Μουστιέ, αλλά κατά το κέφι 
του κρητικού λαού».
Στη συνέχεια ο Σακόπουλος τονίζει τα εξής βαρυσήμαντα:

«…Αν ημείς οι Έλληνες, ως έχομεν τολμηρούς και 
ανδρείους ναυτικούς, είχομεν και πολιτικούς άνδρας, 
ή μάλλον ειπείν πολιτικόν νουν… και κατασκευάζαμεν, 
δι’ ενός μέρους των δαπανηθέντων μέχρι τούδε εκα-
τομμυρίων, 3-10 πλοία δι’αυτών, όχι μόνον της Κρήτης 
την ένωσιν εντός τριών μηνών θα εκατορθώναμεν, αλλά 
και της Χίου και της Ρόδου και της Μυτιλήνης και της 
Σάμου και όλων των μεταξύ της Ελλάδος και της Ασίας 
(νήσων) και αυτής της Κύπρου»!

Ο Σακόπουλος θα δικαιωνόταν 
εν μέρει 45 χρόνια αργότερα, 
όταν η Ελλάς με τον στόλο 
που απέκτησε με ναυαρ-
χίδα τον ΑΒΕΡΩΦ και 
στόλαρχο τον Παύλο Κου-
ντουριώτη κατεναυμάχησε 
τον τουρκικό, στο Αιγαίο, 
στο πλαίσιο του Α΄ Βαλκανι-
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κού πολέμου και ενσωμάτωσε τα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου στη μητέρα Πατρίδα.

Δυόμισι μήνες μετά την επιστολή του Σακόπουλου η 
Κρητική Επανάσταση οδηγήθηκε στο τέλος της ακριβώς 
λόγω της έλλειψης ελληνικού στόλου που θα στήριζε το 
ένα από τα δύο πλοία της, την ΕΝΩΣΗ, μετά από επιτυ-
χή αναμέτρησή του με μοίρα του τουρκικού στόλου, 
υπό τον ναύαρχο Χόβαρτ πασά, έξω από τα νερά της 
Σύρου, την 2α Δεκεμβρίου 1868. Κατά τη ναυμαχία 

εκείνη η ΕΝΩΣΙΣ κατενίκησε την τουρκική ναυαρχίδα 
«Χουδαβενδικιάρ» και το ΙΤΖΕΔΙΝ, χάρη στην αξιοσύνη 
του κυβερνήτη της εμποροπλοιάρ-
χου Σουρμελή, ο οποίος εξευ-
τέλισε με τις εμπνευσμένες 
πρωτοβουλίες του και την 
τόλμη του τον αρχηγό του 
τουρκικού στόλου Βρετα-
νό πλωτάρχη Αύγουστο 
Χόβαρτ-Χάμπντεν, που 
άφησε τον Τάμεσι και 
έσπευσε στον Βόσπορο για 
να περιβληθεί τον τίτλο του 
πασά και να καταστεί μισθο-
φόρος του σουλτάνου.

Ήταν η 6η πρωινή της 2ας Δεκεμβρίου 1868, όταν η 
ΕΝΩΣΙΣ επιστρέφοντας από την Κρήτη και πλέοντας 
μεταξύ Πάρου και Σύρου υπέστη την αιφνιδιαστική 
επίθεση τουρκικής μοίρας από τέσσερα σκάφη. 

Το επαναστατικό σκάφος απάντησε αμέσως και 

έπληξε το ΙΤΖΕΔΙΝ στον 
τροχό του. Δεύτερη οβίδα 
της ΕΝΩΣΕΩΣ προκάλε-
σε πανικό στο πλήρωμα 
του τουρκικού σκάφους, 
ενώ η τουρκική ναυαρχί-

δα «Χουδαβενδικιάρ» έσπευδε προς βοήθειά του. Τότε ο 
Έλληνας εμποροπλοίαρχος πραγματοποίησε έναν ελιγμό 
που θα τον ζήλευαν οι ενδοξότεροι ναυμάχοι της Ιστορί-
ας. Οδήγησε το σκάφος του για να καλυφθεί στο πλευρό 
του ΙΤΖΕΔΙΝ ώστε να αποφύγει τους κανονιοβολισμούς 
του «Χουδαβενδικιάρ», το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα για 
να περάσει το ΙΤΖΕΔΙΝ, να στρίψει προς την πλευρά της 
ΕΝΩΣΕΩΣ και να της δείξει όλες τις τηλεβολοστοιχίες 
του, ώστε να βυθίσει το ελληνικό σκάφος με τον καταιγι-
σμό των πυρών του.

Ο Σουρμελής όμως έκανε στροφή 180 μοιρών, έδειξε 
την πρύμνη του στο «Χουδαβενδικιάρ» και ελαχιστοποίη-
σε έτσι τον στόχο της ΕΝΩΣΕΩΣ στην τουρκική ναυαρχί-
δα, εναντίον της οποίας έβαλε με το πρυμναίο πυροβόλο 
του. Η οβίδα του ελληνικού σκάφους διέσχισε το κατά-
στρωμα του εχθρικού από την πλώρη στην πρύμνη και 
φόνευσε πολλούς ναύτες από το πλήρωμά του, ενώ αμέ-
σως μετά δεύτερη οβίδα του ελληνικού σκάφους αναστά-
τωνε το πλήρωμα του τουρκικού, που έσπευδε να κρυφτεί 
σε ασφαλή κατά το δυνατόν σημεία.

Στη συνέχεια η ΕΝΩΣΙΣ έσπευσε στο λιμάνι της 
Σύρου, όπου όμως εγκλωβίστηκε κατά παράβασιν του 
Διεθνούς Δικαίου από την τουρκική μοίρα, η οποία 
αυξήθηκε στο μεταξύ σε δέκα σκάφη. 

Η τουρκική ναυαρχίδα μάλιστα εισήλθε στο λιμάνι 

 ◦ Ναυαρχίδα «Αβέρωφ» ◦
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της Σύρου και παρέμεινε σ’ αυτό μέχρι την 4η Δεκεμβρί-
ου, οπότε εξήλθε του λιμένος, αλλά παρέμεινε σε ζώνη 
αποκλεισμού του, με τα άλλα εννιά τουρκικά πολεμικά 
συνολικού αριθμού 181 πυροβόλων!

Ο ήρωας της ναυμαχίας Σουρμελής μέχρι εκείνη την 
ημέρα είχε διασπάσει τον αποκλεισμό της Κρήτης 25 
φορές και είχε μεταφέρει στα παράλιά της 4.000 μαχητές, 
7.000 κιβώτια με όπλα και πυρομαχικά, 2.600 δέματα με 
ρουχισμό και υποδήματα και 52.000 σάκους αλεύρων.

Η κυβέρνηση Βούλγαρη έστειλε στις 4 Δεκεμβρίου 1868 
τη ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου ΕΛΛΑΣ με εντολή να 
υπερασπιστεί τον λιμένα του νησιού. Η ελληνική ναυαρχί-
δα παρέμεινε στη Σύρο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, οπότε και 
απέπλευσε για να επιστρέψει στον Ναύσταθμο του Πόρου, 
ενώ η τουρκική μοίρα παρέμεινε εκτός του κυκλαδικού 
νησιού, μη επιτρέποντας την έξοδο της ΕΝΩΣΕΩΣ.

Το «Χουδαβεδικιάρ» απεχώρησε της θαλάσσιας περι-
οχής της Σύρου την 9η Ιανουαρίου 1869, όταν οι δικαστι-
κές αρχές του νησιού δέχτηκαν να συζητήσουν την αγωγή 
του Χόβαρτ πασά κατά της Ελληνικής Ατμοπλοΐας Σύρου 
επειδή το σκάφος ΕΝΩΣΙΣ, του οποίου, όπως είπαμε, είχε 
αναλάβει την εφοπλιστική διαχείριση, ανέπτυσσε δήθεν 
πειρατική δράση.

Η τουρκική μοίρα παρέμεινε όμως στην ευρύτερη περι-
οχή μέχρι που η ελληνική κυβέρνηση, την οποία είχε ανα-
λάβει στο μεταξύ ο Θρασύβουλος Ζαΐμης, υπέκυψε στην 
αξίωση των Μεγάλων Δυνάμεων να δεχθεί τον Φεβρουάριο 
του 1869 τους ταπεινωτικούς όρους που επέβαλε η Τουρ-
κία με την πρόσθετη απειλή ότι, αν δεν γίνονταν δεκτοί, 
θα εκδιώκονταν από την Κωνσταντινούπολη οι εκεί Έλλη-
νες ομογενείς, ενώ αιωρούνταν και το ενδεχόμενο πολέ-
μου μεταξύ των δύο χωρών, οι διπλωματικές σχέσεις των 
οποίων είχαν ήδη διακοπεί από τις 4 Δεκεμβρίου 1868.

Οι όροι αυτοί, που απετέλεσαν το σάβανο της Κρη-
τικής Επανάστασης, ήταν:
α) Μη στρατολόγηση εθελοντών-ανταρτών επί ελληνι- 
 κού εδάφους για επίθεση κατά της τουρκικής επι- 
 κράτειας.
β) Απαγόρευση του εφοδιασμού πλοίων σε ελληνικούς  
 λιμένες με υλικό προοριζόμενο για εξεγέρσεις σε  
 εδάφη της τουρκικής επικράτειας.
γ) Επιστροφή των Κρητών προσφύγων στην Κρήτη,  
 εφόσον το επιθυμούν.

Για τους Τούρκους το αποτέλεσμα της Διάσκεψης στο 
Παρίσι, με την οποία τέθηκε τέρμα στην ελληνοτουρκική 
ρήξη και στην Κρητική Επανάσταση, υπήρξε απροσδόκητο. 

Ο Τούρκος πρέσβης στη γαλλική πρωτεύουσα, σε 
έκθεσή του προς τον μεγάλο βεζίρη Ααλή πασά την 20ή 
Φεβρουαρίου 1869, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να 
είμαστε αιωνίως ευγνώμονες στην εξέχουσα πολιτική 
προσωπικότητα την οποία έστειλε η θεία πρόνοια να 
προεδρεύσει της Διάσκεψης. Το αποτέλεσμα που επιτύ-
χαμε ξεπέρασε όλες τις ελπίδες μας».

Η προσωπικότητα που έστειλε... η θεία πρόνοια για 
να προεδρεύσει της Διάσκεψης ήταν ο Γάλλος υπουργός 
Εξωτερικών Κάρολος Αυγουστίνος Λαβαλέτ.

Πρόσθετο στοιχείο ταπείνωσης 
της Ελλάδας από τις Μεγάλες 
Δυνάμεις στη Διάσκεψη των 
Παρισίων του Φεβρουαρί-
ου 1869, που λειτούργησε, 
υποτίθεται, ως διεθνές δι-
καστήριο, είναι το γεγονός 
ότι η Τουρκία μετέσχε των 
εργασιών της ως ισότιμο 
μέλος με τις άλλες Δυνάμεις 
ενώ ήταν κρινόμενη. Κρινόταν 
η διαφορά της με την Ελλάδα.  
Η Ελλάδα παρίστατο απλώς, χωρίς 
δικαιώματα ισότιμου μέλους, γεγονός που ανάγκασε τον 
Έλληνα αντιπρόσωπο να αποχωρήσει και την κυβέρνηση 
Βούλγαρη να βρει την ευκαιρία να παραιτηθεί.

Το Κρητικό Ζήτημα ούτε καν συζητήθηκε. Η απόφα-
ση όμως της Διάσκεψης έθετε ουσιαστικά ταφόπλακα 
στην επανάσταση της Κρήτης, ο αριθμός των θυμάτων 
της οποίας είχε ξεπεράσει τον Δεκέμβριο του 1868 
τους 8.000.

Τα καταδρομικά ΕΝΩΣΙΣ και ΚΡΗΤΗ, μετά το τρα-
γικό τέλος της επανάστασης, εντάχθηκαν στον ελληνικό 
στόλο.

Την 23η Ιουλίου 1869 ο Κουμουνδούρος, ως αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατήγγειλε στη Βουλή 
τα εξής:

«Εις τα ύδατά μας ένας ξένος ναύαρχος, ναύαρχος 
της Τουρκίας, μας επέβαλε νόμον, κατέσχε τους λιμέ-
νας μας και ενεταφίασε εκεί την Κρήτην.

Η Κρήτη ενταφιάστηκε στα ύδατα της Σύρου διότι 
ο ναύαρχος αυτός μας απηγόρευσε να κινηθώμεν, μας 
ηνάγκασε να εγκαταλείψωμεν τους αδελφούς μας. Και 
ημείς τι εκάμαμε; Εστείλαμε τον ατμοδρόμωνα (σ.σ.: το 
πλοίο ΕΛΛΑΣ) να καταδιώξη τον Χόβαρτ και ο ατμο-
δρόμων ευρέθη άνευ πυρίτιδος…».

Για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «ο ατμοδρόμων 
εις Σύρον εζήτει να αγοράση από το εμπόριον πυρίτι-
δα…».



«Ουδέν κακόν αμιγές καλού», όμως, όπως έλεγαν οι 
αρχαίοι μας πρόγονοι. Η γύμνια του ελληνικού στόλου το 
1866-69 κινητοποίησε την πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία της χώρας, η οποία επεδίωξε στα επόμενα χρόνια την 
ανασυγκρότησή του και την αναδιοργάνωση της εκπαί-
δευσης των αξιωματικών και των ναυτών του.

Αλλά και η καταστολή της Κρητικής Επανάστασης το 
1869 ενίσχυσε, αντί να εκμηδενίσει, το αγωνιστικό φρόνη-

μα των Κρητών, οι οποίοι κατέκτησαν την αυτονομία τους 
το 1898.

Το «πεπρωμένο» της Κρήτης και της Ελλάδας ήταν 
να ενωθούν επί πρωθυπουργίας του Ελευθερίου Βε-
νιζέλου, ενός πλαστουργού της Ιστορίας, γεννημένου 
στη Μεγαλόνησο και προορισμένου να διπλασιάσει την 
Ελλάδα και να την οργανώσει σε κράτος σύγχρονο και 
σεβαστό για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το 1830. 
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Ας μου συγχωρεθεί ο λόγος σε πρώτο πρό-
σωπο αλλά αυτό που μου ζητήθηκε είναι να 
μοιραστώ την προσωπική μου εμπειρία περί 
ιστιοπλοΐας. Όταν για 40 τόσα χρόνια έχεις 
παίξει ή παρακολουθήσει από ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ (μέχρι Α2 παρακαλώ) και βόλεϊ μέχρι 
κρίκετ και σκουός, οτιδήποτε τέλος πάντων 
παίζεται με μπάλα, μικρή ή μεγάλη, ως φανα-
τικός λάτρης των σπορ, η πρώτη επαφή με την 
ιστιοπλοΐα ήρθε όντως λίγο ξαφνική. 

Δουλεύοντας για τη Volvo, η «ανάγκη» 
επικοινωνίας στα ελληνικά ΜΜΕ του Volvo 

Ocean Race 20011-12 με έριξε σε βαθιά 
νερά αλλά παράλληλα με εισήγαγε σταδιακά 
σε ένα νέο, μαγευτικό και διαφορετικό κόσμο. 
Και ενώ ακόμα μάθαινα από τον μέντορά μου 
Πάνο Δημητρακόπουλο για τακ και όρτσα και 
πρύμα, η λίγους μήνες μετά έναρξη ενασχό-
λησης της κόρης μου – και για τέσσερα χρόνια 
περίπου - με τα όπτιμιστ, με έφερε αντιμέτωπο 
με μία απροσδόκητη «ντροπή»: ενώ ένιωθα 
από πάντα έτοιμος να μεταδώσω όλη μου 
τη γνώση περί σπορ, αυτών που κατείχα, 
στο παιδί μου, τελικά αυτή επέλεξε ένα από 

Με τη μία …Volvo Ocean Race

άρθρο Κείμενο: Νίκος Μαρτίνος
Φωτογραφίες: αρχείο VOR / Νίκος Μαρτίνος
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τα ελάχιστα σπορ από τα οποία δεν είχα 
ιδέα! Πολύ σύντομα δέχθηκα τα πρώτα ειρωνι-
κά σχόλια γιατί δεν κατανοούσα τη στρατηγική, 
τις κινήσεις του αθλήματος ή την τακτική της, 
πόσω μάλλον την ορολογία του. Για να μην 
αναφερθώ στην αγωνία του πατέρα στον μόλο 
όταν στα ανοικτά λυσσομανούσε και τα κύματα 
μού φαίνονταν θεόρατα αλλά η μικρή το κατα-
διασκέδαζε με το σκαφάκι της. 

Σήμερα, «βετεράνος» πλέον με δύο Volvo 
Ocean Race στο παλμαρέ μου (μη σας 
κοροϊδεύω, ως υπεύθυνος επικοινωνίας της 
Volvo, όχι – φευ – ως ιστιοπλόος) και με την 
ευτυχία να έχω «τρέξει» κάποια μίλια με 
το Volvo 70 της ομάδας της Puma στο 
Αλικάντε και εδώ, στον Σαρωνικό με το 
Bullet, το κορυφαίο ίσως αγωνιστικό σκάφος 
στην Ελλάδα, και τις δύο φορές σε πλεύσεις 
επίδειξης. Ποια είναι η άποψή μου ως απλού 
παρατηρητή, πατέρα «οπτιμίστριας» αλλά και 
ανθρώπου που ζει σε μια χώρα που βρέχεται 
από παντού από θάλασσα; Ότι η ιστιοπλοΐα 
είναι ένα σπορ που ταιριάζει πολύ στην 
ιδιοσυγκρασία του Έλληνα και που βοηθά 
τους μικρούς αθλητές στο σχηματισμό μιας 
σωστής προσωπικότητας μέσα από ένα κατ’ 
εξοχήν εγκεφαλικό σπορ. Μακάρι σε μία νέα 
εποχή που σίγουρα και νομοτελειακά θα έρθει 
κάποια στιγμή για τη χώρα μας, η Πολιτεία να 
δώσει στην ιστιοπλοΐα την προσοχή που της 
αξίζει και το άθλημα να γνωρίσει μεγαλύτερη 
ανάπτυξη. Μέχρι τότε, μετρώ αντίστροφα, ως 
λάτρης πλέον του σπορ, τις ώρες μέχρι την 
έναρξη του Volvo Ocean Race 2017-18, 
στο Αλικάντε, στις 14 Οκτωβρίου.  
Σας καλώ να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  
www.volvooceanrace.com και να μάθετε όλα 
τα νέα για την προετοιμασία των ομάδων –  
η αδρεναλίνη είναι ήδη ψηλά. Εσείς το ξέ-
ρετε καλύτερα από μένα, για πολύ κόσμο του 
Volvo Ocean Race θεωρείται το Everest της 
ιστιοπλοΐας και αυτό και μόνο λέει πολλά! 
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Τα χρώματα της Jotun θα 'φορέσει' και το 54ο 
Ράλλυ Αιγαίου. Η πολυεθνική εταιρεία παραγωγής 
και διάθεσης χρωμάτων, μετά τη στήριξη του 
περσινού αγώνα, αποφάσισε να γίνει χορηγός και 
στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα αποπλεύσει από 
το Φάληρο, και, αφού 'πιάσει' στη Σύρο και τη Χίο, θα 
ολοκληρωθεί στη Σκύρο. Ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" 
είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον εκπρόσωπο 
της Jotun Hellas Δημήτρη Ζαρογιάννη, ο οποίος 
ανέλυσε τη σχέση της εταιρείας με τη θάλασσα και 
την ιστιοπλοΐα και μάς αποκάλυψε κάποια από τα 
σχέδια της "Jotun Hellas" για τον 54ο αγώνα. 

With the colors of Jotun Hellas will be dressed 
the Aegean Rally for second consecutive year. 
The multinational paint company after it's support 
last year's race, decided to be again the official 
sponsor again. This year 54th Aegean Rally will sail 
from Faliro then in Syros and Chios and the race will 
be completed in Skyros. "Istioploikos Kosmos" had 
the opportunity to speak with the Marine Global 
Key Account Manager of Jotun Hellas, Dimitris 
Zarogiannis, who explained the company's special 
relationship with the sea and sailing. Furthermore, 
he revealed some of the plans of Jotun Hellas in 
relation to 54th Aegean Rally.

Συνέντευξη στην: Σπυριδούλα Σπανέα

Δημήτρης Ζαρογιάννης: 
«Λαμπρή η ιστορία του Ράλλυ Αιγαίου»

συνέντευξη  /  interview

Ελληνικά English
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Ξεκινώντας θα θέλαμε να μάθουμε μερικές πληροφορίες για την 
πολυεθνική εταιρεία Jotun; 

Η Jotun ιδρύθηκε στο Sandefjord της Νορβηγίας το 1925 και είναι 
μια από τις μεγαλύτερες παραγωγής και διάθεσης χρωμάτων στην 
παγκόσμια αγορά. Σήμερα ως εταιρεία έχει αντιπροσώπους και πα-
ραγωγικές μονάδες σε περισσότερες από 100 χώρες. Η Jotun Hellas 
καταμετρά περισσότερα από 40 χρόνια διατηρώντας ηγετική θέση 
στην ελληνική αγορά. Αξίζει να αναφερθεί πως οι βασικές εταιρικές 
αρχές μας, που χαρακτηρίζουν και τη δραστηριότητά μας είναι ο σεβα-
σμός, η αφοσίωση, η φροντίδα και η τόλμη. 

To 2016 είδαμε τη Jotun ως πρωτοεμφανιζόμενο χορηγό στην 
ιστιοπλοΐα. Τι σας οδήγησε να προβάλετε την εταιρεία σας μέσα 
από το άθλημα μας;

Η χώρα μας διακρίνεται για τη ναυτοσύνη της. Η ιστιοπλοΐα είναι ένα 
άθλημα που τιμά την ελληνική ναυτοσύνη και την αναδεικνύει σε 
διεθνές επίπεδο, επομένως θεωρούμε υποχρέωση μας να στηρίξουμε 
το άθλημα αυτό που μας κάνει υπερήφανους και που την ίδια στιγμή 
υπηρετεί την αγάπη στη θάλασσα. Αυτή η αγάπη προς τη θάλασσα 
αντανακλάται και στη δραστηριότητα της εταιρείας μας, τα ναυτιλιακά 
χρώματα. 

Το 2017 για δεύτερη φορά θα στηρίξετε την κορυφαία ελληνι-
κή διοργάνωση ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, το 54ο Ράλλυ 
Αιγαίου. Τι ήταν αυτό που αποκομίσατε από την περσινή διοργά-
νωση και τι είναι αυτό που σας οδηγεί και για δεύτερη χρονιά να 
είστε αποκλειστικοί χορηγοί του αγώνα; 

Το Ράλλυ Αιγαίου είναι ένας καταξιωμένος αγώνας ιστιοπλοΐας με 
λαμπρή ιστορία από το 1964. Οι συμμετέχοντες διακρίνονται από 
υψηλή γνώση του αθλήματος και ικανότητες. Ο Πανελλήνιος Όμιλος 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης διοργανώνει τον αγώνα με συνέπεια, 
σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Όλα αυτά ως στοιχεία ανταποκρίνο-
νται και στη δική μας εταιρική κουλτούρα. 

To begin with, we would like to learn a few things about the 
multinational company Jotun?

Jotun was founded in Sandefjord, Norway, in 1926 and is one of the 
leading paint manufacturers and suppliers worldwide. Currently, as 
a company it has representatives and production units in more than 
100 countries. Jotun Hellas has boasted a leading position in the 
Greek market for over 40 years. It is worth mentioning that our main 
corporate values are respect, loyalty, care and boldness.

In 2016 we saw Jotun Hellas, as a sailing sponsor for Aegean 
Rally. What led you to the decision to promote your company 
through sailing?

Greece is renowned for its seamanship. Sailing is a sport that honors 
Greek seamanship, promoting it at an international level. Therefore, 
we feel it is our duty to support a sport that makes us proud whilst 
nurturing our love for the sea. This love for the sea is also reflected in 
our company’s engagement in marine paints.

2017 will be the second year that you support the leading 
Greek sailing event, the 54th Aegean Rally. What did you gain 
from last year’s experience and what made you decide to be an 
exclusive sponsor of the race for a second consecutive year?

The Aegean Sailing Rally is a reputable regatta with a bright history 
dating back to 1964. Participants uphold high levels of expertise 
and skills in the sport. The race is organized by the Hellenic 
Offshore Racing Club highlighting consistency, sophistication and 
professionalism. These elements also make up our own corporate 
culture.
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Η πολιτική χορηγιών στην ιστιοπλοΐα είναι απόφαση του ελληνικού 
τμήματος της εταιρείας ή ξεκινάει από αντίστοιχες χορηγίες της 
μητρικής εταιρείας και σε άλλες χώρες όπου έχει παραρτήματα;

Οι χορηγίες είναι μέρος της εταιρικής κουλτούρας μας, που ξεκινά 
από τα κεντρικά και έχει καθιερωθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου και 
αφορά όχι μόνο την ιστιοπλοΐα, αλλά και άλλα αθλήματα, καθώς και 
κοινωνικές δραστηριότητες. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ο τρό-
πος μας για να δείξουμε πως νοιαζόμαστε και πως κύριος γνώμονας 
μας είναι πάντα ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Η Jotun έχει συνδεθεί πλέον με την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσ-
σης. Έχετε σκεφτεί να δώσετε ως κίνητρο στους εργαζομένους 
στην εταιρεία ή σε επιλεγμένους συνεργάτες σας τη συμμετοχή 
τους σε έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα από αυτούς που στηρίζετε; 

Ναι φυσικά είναι κάτι που το επιδιώκουμε. Οι ενέργειες που συνοδεύ-
ουν τις χορηγίες μας αποσκοπούν στη δραστηριοποίηση όχι μόνο των 
υπαλλήλων και των συνεργατών μας, αλλά και γενικότερα του κοινω-
νικού περιβάλλοντος για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και υποστήρι-
ξη προς τον ελληνικό ναυταθλητισμό. 

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το φετινό «Ράλλυ Αιγαίου»;

Από την περσινή μας εμπειρία στο Ράλλυ Αιγαίου κρατάμε τον ενθου-
σιασμό και την ανάμνηση μιας συναρπαστικής εμπειρίας. Φέτος, πάλι 
σηκώνουμε πανιά με καλή διάθεση και ανοιχτούς ορίζοντες. Κοιτάμε 
μπροστά. 

Ποιά είναι η πολιτική σας σε ότι αφορά την προστασία του περι-
βάλλοντος και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της θάλασσας;

Στη Jotun καινοτομούμε παρέχοντας προστασία στο περιβάλλον. 
Αναπτύσσοντας προηγμένες τεχνολογίες για τα χρώματα μας, προ-
σπαθούμε ολοένα και περισσότερο να προστατεύσουμε την περιουσία 
των πελατών μας και παράλληλα να φροντίζουμε ώστε αυτά τα βήματα 
εξέλιξης να είναι οικολογικά. Τα ονομάζουμε Jotun GreenSteps και 
είναι για εμάς προτεραιότητα. 

Does the decision to sponsor sailing events come from the 
Greek section of the company or does it originate from similar 
sponsorships by the parent company in other countries where it 
is represented?

Sponsorships, which are part of our corporate culture, commence 
from headquarters and are established in countries all over the 
world, focusing not only on sailing but also on other sports and social 
activities. Corporate social responsibility is our way of showing that 
our guiding principle shall always be respect towards man and nature.

Jotun Hellas has come to relate to sailing. Have you ever 
thought of motivating company employees or selected partners 
by enabling them to participate in one of the sailing races you 
sponsor?

Yes, of course this is something we are pursuing. The actions 
accompanying our sponsorships aim to offer motivation not only 
to our employees and partners, but also to the wider community 
towards becoming more aware and supportive of the sport of sailing.

What is your policy about the protection of the environment 
and in this case of the sea?

At Jotun, we innovate by offering protection to the environment. By 
developing advanced technologies for our paints, we are constantly 
trying to protect our customers’ property but also to ensure that our 
steps of advancement are environmentally friendly. They are called 
Jotun GreenSteps and are a main priority for us.

What are your plans for this year’s “Aegean Rally”?

What has resonated with us from last year’s Aegean Rally, is the 
enthusiasm and the memories of a thrilling experience. This year 
we are yet again setting sail in a positive frame of mind, with open 
horizons. We are looking ahead…



45Iστιοπλοϊκός Kόσμος



46 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

τεχνικό Κείμενο: Πάνος Δούρος 
Φωτογραφίες: Amory Ross / North Sails, Michael Egan / Egan Images & Peter Gustafsson 

«Η αρχή με τα 3Di είχε γίνει με 
τα "μαύρα πανιά" του Alinghi 
στο Americas Cup του 2007, 
πλέον η NORTH SAILS κάνει 
προσιτή την τεχνολογία αυτή 
σε ένα ευρύτερο κοινό».

3Di Race: Σε συνέχεια της επιτυχί-
ας του 3Di σε στόλους grand prix, σε 
σκάφη ανοικτής θάλασσας αλλά και στα 
superyacht, η NORTH SAILS ανακοίνωσε 
μια νέα σειρά προϊόντων ειδικά σχεδια-
σμένα για την αγορά του club racing.

Αρχικά το 3Di δημιουργήθηκε και εξελίχθη-
κε από την ομάδα Alinghi στην επιτυχημένη 
προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο του 
Americas Cup το 2007. 

Στο όνομα το 3Di ακούγεται παρόμοιο με 
το 3DL αλλά στην πραγματικότητα είναι μια 
εντελώς διαφορετική τεχνολογία.

Το 3DL είναι μια σειρά μονοκόματων ινών, 
απλωμένες σε ένα καλούπι με τέτοιο τρόπο 
ώστε να συγκρατούν τα φορτία και οι οποίες 
είναι laminated ανάμεσα σε δυο φιλμ από 
Mylar (string sails).

Το 3Di είναι μια συμπαγής κατασκευή, η οποία 
μοιάζει και μάλιστα είναι τεχνολογικά κοντά 
στον τρόπο κατασκευής carbon σκαφών και 
περιλαμβάνει το 'καλούπωμα' πολλών ταινιών 
(από carbon, dyneema ή Aramid) οι οποίες 
έχουν ελάχιστο βάρος και συγκρατούνται 
μεταξύ τους με ισχυρές κόλλες. 

Το layout των 3Di ταινιών με την πολυπλο-
κότητα στον προσανατολισμό και τη γωνία 
εφαρμογής δίνουν στο πανί τη δυνατότητα να 
κατασκευαστεί με ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια, 
αλλά χωρίς το επιπλέον βάρος που απαιτείται 
για τα εξωτερικά φιλμ των string sail. 

Η μόνη ομοιότητα μεταξύ 3Di και 3DL είναι ότι 
και τα δυο προϊόντα προκειμένου να πετύ-
χουν το τέλειο σχήμα κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής τους, χρησιμοποιούν το μοναδικό 
τρισδιάστατο καλούπι της NORTH SAILS, όπου 
τα πανιά κατασκευάζονται εξαρχής με το τελι-
κό τους σχήμα (flying shape) διασφαλίζοντας 
ότι έτσι θα έχουμε το ιδανικό σχήμα που έχει 
δώσει ο σχεδιαστής σε κάθε είδος πανιού. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το 3Di μπορεί 
να μας δώσει υπερελαφρά πανιά με μέγιστη 
δυνατότητα να κρατάνε το σχήμα τους και 
με μια πρωτόγνωρη για τον χώρο δυνατό-
τητα να διατηρούν την ακεραιότητα τους για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο 
από οποιοδήποτε άλλο προϊόν οποιουδήποτε 
άλλου κατασκευαστή) και μάλιστα με πολύ 
μεγαλύτερο εύρος χρήσης.

Ειδικά το αυξημένο εύρος χρήσης μας δίνει 
τη δυνατότητα να καλύψουμε την γκάμα των 
συνθηκών με λιγότερα πανιά πράγμα που 
κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη τόσο μέσα στον 
αγώνα όσο και στο κόστος κτήσης. 

Το 3Di Race είναι μια νέα παράμετρος που 
εισαγάγει η NORTH SAILS και απευθύνεται σε 
σκάφη περίπου ως 40 ποδιών και με μήκος 
γραντιού ώς 16 μέτρα.

Ο Bill Pearson, τεχνικός διευθυντής της 
NORTH SAILS εξηγεί: «με το 3Di Race στοχεύ-
ουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν χρησιμο-
ποιήσει στο παρελθόν κάποιο πανί 3Di, γιατί 
μπορεί να πιστεύουν ότι είναι ακριβά ή γιατί 
μπορεί να πιστεύουν ότι δεν τα χρειάζονται και 

αυτό γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι το 3Di απευ-
θύνεται κυρίως στην grand prix αγορά».

Συγκρινόμενα με τα 3Di Raw, τα 3Di Race 
φτιάχνονται ακριβώς με την ίδια τεxνολογία, 
αλλά η κατασκευή των 3Di Race γίνεται με 
τρόπο που να ταιριάζει στα μικρότερα αγωνι-
στικά σκάφη.

«Ίσως σε μερικούς αυτό μπορεί να φανεί ως 
μείωση προδιαγραφών αλλά στην ουσία είναι 
αναβάθμιση» λέει ο Pearson.

Συνήθως οι νέες τεχνολογίες είτε ξεκινούν, 
είτε στοχεύουν στα μεγάλα αγωνιστικά 
σκάφη με τα απεριόριστα budget στα οποία 
η συνεχής ανάγκη για έρευνα και εξέλιξη 
συνάδει με τη διάθεση να παρθούν αντίστοιχα 
πανιά. Όποτε αυτή η τεχνολογία μεταπηδά 
σε μικρότερα σκάφη τα πανιά τείνουν να 
είναι overbuilt για τη χρήση τους μιας και τα 
μικρότερα σκάφη δέχονται αναλογικά πολύ 
μικρότερες δυνάμεις και φορτία. 

Η 3Di Race τεχνολογία δίνει βαρύτητα στο 
να μοιράζει ισόποσα όλα τα φορτία στην 
επιφάνεια του πανιού. Το απότέλεσμα είναι 
ελαφρύτερα, πιο εύκαμπτα και πιο φιλικά στη 
χρήση σε σύγκριση με τα 3Di πανιά υψηλού 
επιπέδου των μεγαλύτερων σκαφών που όλοι 
έχουμε δει.

Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα του 
Pearson: «Σε ένα grand prix σκάφος έχουμε 
έντονη συγκέντρωση υλικού (ινών) στον αετό 
και στις “γωνίες” γιατί εκεί έχουμε και τα μεγα-

3Di Race: μέγιστη ταχύτητα για  όλους

3Di manufacturing at the North 
Sails sail loft in Minden, Nevada.

3Di manufacturing at the North 
Sails sail loft in Minden, Nevada.
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λύτερα φορτία... αυτό κάνει το πανί άκαμπτο, 
δύσχρηστο αλλά και πιο ακριβό. Στα μικρά 
σκάφη ή σε racer-cruiser σκάφη τα πανιά δεν 
πιέζονται τόσο δυνατά είτε με τα φορτία, είτε 
με τις σκότες οπότε απαιτούνται λιγότερες μεμ-
βράνες ινών για να πετύχουμε την απαραίτητη 
δομική αντοχή».

Για λόγους μακροζωίας και αντοχής τα 3Di 
Race πανιά φτιάχνονται με ίνες Aramid & 
Dyneema παρά από carbon. 

Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντικό στη μακρο-
ζωία των πανιών είναι και το γεγονός ότι το 

3Di Race, αλλά και όλα τα 3Di προιόντα, δεν 
έχουν φιλμ. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα 
της αποκόλλησης (delamination) που αντι-
μετώπιζαν ως τώρα οι ιστιοπλόοι παύει να 
υφίσταται, μιας και το 3Di δεν περιλαμβάνει 
ίνες κολλημένες ανάμεσα σε δυο φιλμς, αλλά 
είναι ένα μονοκόμματο υλικό που δεν παθαί-

νει ποτέ σπασίματα και αποκολλήσεις. 

Τέλος ιδιαίτερα σημαντικό για τον ιστιο-
πλόο είναι και το γεγονός ότι, εκτός του ότι 
τα 3Di πανιά δεν παθαίνουν αποκόλληση 
(delamination), θα έχουν το ίδιο σχήμα και θα 
μας δίνουν τις ίδιες επιδόσεις για όσο καιρό 
θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε. 

Για τον ιστιοπλόο είναι απαραίτητο τόσο να 
μην χαλάνε τα πανιά εύκολα αλλά και να 
κρατούν το 'καλό' τους σχήμα από την πρώτη 
ως την τελευταία χρήση τους. 

Οπότε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε 
πανιά που θα κρατήσουν πολύ περισσότερο, 
πανιά που έχουν μεγαλύτερο εύρος χρήσης 
και που θα χρειαστεί να κάνουμε λιγότερες 
αλλαγές μέσα σε έναν αγώνα. 

Πολύ περισσότερο πλέον έχουμε τη δυνατότ-
τηα να έχουμε πανιά που αποδίδουν καλύ-
τερα και όσο και να φαίνεται περιέργο πανιά 
που στοιχίζουν και λιγότερο… αφού ακόμα και 
αν η αρχική τιμή τους είναι υψηλότερη αν τα 
κρατήσουμε για διπλάσιες ή τριπλάσιες, κτλ 
σεζόν τότε θα έχουμε κάνει οικονομία. 

Τα σκάφη του Volvo Ocean Race αλλά και 
του Vendee Globe έχουν αποδείξει όλα τα 
παραπάνω μιας και η North Sails με το 3Di 
είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής του πρώ-
του αγώνα αλλά και σχεδόν η πλειοψηφία των 
μοναχικών ιστιοπλόων επιλέγει το 3Di για τον 
γύρο του κόσμου. 

3Di Race: μέγιστη ταχύτητα για  όλους

3Di manufacturing at the North 
Sails sail loft in Minden, Nevada.

3Di Main Flying Shape.

3Di RACE Jib ASA 12TWS, 
Copyright North Sails.
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Τι είναι
Το kiteboarding είναι μια δραστηριότη-
τα που συνδυάζει στοιχεία ιστιοπλοΐας, 
wakeboarding, ιστιοσανίδας, αλεξιπτώτου 
πλαγιάς και ενόργανης γυμναστικής, όλα 
σε ένα συναρπαστικό άθλημα. Ο αθλητής 
χρησιμοποιεί την ενέργεια του ανέμου μέσω 
ενός ρυθμιζόμενου και ελεγχόμενου αετού για 
να κινηθεί στην επιφάνεια του νερού πάνω σε 
μία μικρή σανίδα.

Ιστορία και αγώνες
Αν και τα πρώτα kiteboard έκαναν την εμ-
φάνισή τους στα τέλη της δεκαετίας του 70, 
χρειάστηκαν πάνω από 20 χρόνια για να γίνει 
ευρύτερα γνωστό. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 90 εμφανίστηκαν τα πρώτα kiteboards 
μιας κατεύθυνσης και πολύ σύντομα κατέκλυ-
σαν τις παραλίες σε όλον τον κόσμο. Από το 
2001 τα kiteboards διπλής κατεύθυνσης 
άρχισαν να είναι δημοφιλή για συνθήκες 
χωρίς κύματα ενώ τα μίας κατεύθυν-
σης συνέχισαν να χρησιμοποιούνται σε 
συνθήκες με μεγάλα κύματα. Όπως είναι 
φυσικό, σύντομα άρχισαν να διοργανώνονται 
αγώνες διαφόρων ειδών. Το πιο διαδεδομένο 
είδος είναι το freestyle όπου η σανίδα και ο 
αετός χρησιμοποιούνται για μεγάλα άλματα 
και φιγούρες τις οποίες κρίνουν με βάση τη 
δυσκολία και την εκτέλεση οι κριτές. Υπάρχουν 
πολλά διαφορετικά είδη αγώνων kiteboarding 

και όλα είναι εξίσου θεαματικά και προσελκύ-
ουν το ενδιαφέρον θεατών και κατά συνέπεια 
χορηγών στο χώρο. 

Όλα τα είδη αγώνων kiteboard υπάγο-
νται στην International Kiteboarding 
Association (IKA) η οποία είναι μέλος της 
παγκόσμιας ομοσπονδίας ιστιοπλοΐας. Το εί-
δος όμως που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της 
παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής οικογένειας τα τελευ-
ταία χρόνια είναι το course racing το οποίο 
μοιάζει πολύ με την παραδοσιακή ιστιοπλοΐα 
τριγώνου. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ιστιοδρο-
μίες με συγκεκριμένη διαδρομή και πρέπει να 
εκμεταλλευτούν τον άνεμο όσο το δυνατόν κα-
λύτερα ώστε να φτάσουν στον τερματισμό πριν 
από τους αντιπάλους τους. Αν και το θέαμα 
είναι σε πρώτη όψη εντελώς διαφορετικό από 
έναν ‘κλασσικό’ αγώνα ιστιοπλοΐας, σύντομα 
αναγνωρίζει κανείς τις ομοιότητες και τελικά 
διαπιστώνει ότι είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφία 
αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό!

Ολυμπιακή παρουσία
Η μεγάλη εξάπλωση του kiteboarding, η 
απήχηση που έχει στο νεαρής ηλικίας κοινό το 
οποίο δεν ασχολείται με τον αθλητισμό αλλά 
και το ενδιαφέρον των χορηγών να υποστηρί-
ξουν αυτήν την μορφή ιστιοπλοΐας οδήγησαν 
την παγκόσμια ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία 
το Μάιο του 2012 να το εντάξει στο Ολυ-
μπιακό πρόγραμμα για τους ολυμπιακούς 
αγώνες του Ρίο το 2016. Όμως φάνηκε ότι 

η παγκόσμια ιστιοπλοϊκή κοινότητα δεν ήταν 
έτοιμη για μια τόσο δραστική αλλαγή και σε 
μια χωρίς προηγούμενο συνεδρίαση, η γενική 
συνέλευση αντέστρεψε την απόφαση 
το Νοέμβριο του 2012. Παρ’ όλα αυτά, το 
kiteboarding θα είναι στο πρόγραμμα των 
Ολυμπιακών Αγώνων Νέων που θα γίνουν 
τον Οκτώβριο του 2018 στην Αργεντινή, 
ήδη συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα των 
παγκοσμίων κυπέλων ιστιοπλοΐας και πιθανό-
τητα θα είναι άθλημα επίδειξης στους Ολυμπια-
κούς αγώνες του Τόκυο το 2020.

Kiteboarding στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα υπάρχει αρκετή δραστηριότητα 
αλλά δε διοργανώνονται ακόμη αγώνες υπό 
την αιγίδα την Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας, η οποία είναι και η αρμόδια αρχή για 
το άθλημα. Ακούγεται λίγο παράδοξο αλλά το 
ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε πολλές άλλες 
χώρες. Το kiteboarding είναι τόσο διαφορε-
τικό από την παραδοσιακή ιστιοπλοΐα που σε 
πολλές περιπτώσεις η αντίδραση της ιστιοπλο-
ϊκής κοινότητας είναι από αδιάφορη έως, σε 
κάποιες περιπτώσεις, εχθρική. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση της Γαλλίας η οποία έχει τη 
μεγαλύτερη δραστηριότητα και το καλύτερο 
επίπεδο παγκοσμίως αλλά η εθνική ιστιοπλο-
ϊκή ομοσπονδία μέχρι το τέλος του 2016 δεν 
αναγνώριζε τη εθνική κλάση kiteboarding ως 
μέλος της με αποτέλεσμα οι Γάλλοι αθλητές, 
συμπεριλαμβανομένου και το παγκόσμιου 

άρθρο Κείμενο: Μαρίνα Ψυχογυιού *
Φωτογραφίες: IKA (Marcus Schwendtner)

Γνωρίστε το kiteboarding
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πρωταθλητή, να μην μπορούν να συμμετέχουν 
σε διεθνείς αγώνες! 

Η χώρα μας προσφέρεται για αγώνες 
kiteboarding, όχι μόνο σε τουριστικούς προο-
ρισμούς αλλά και σε περιοχές του κέντρου. Και 
η ενασχόληση με το kiteboarding είναι ενδε-
χομένως πιο απλή απ’ ότι η ενασχόληση με την 
ιστιοπλοΐα: Ο εξοπλισμός είναι οικονομικότε-
ρος, μεταφέρεται εύκολα και δεν απαιτούνται 
εγκαταστάσεις παρά μόνο μια παραλία. Η 
ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει να ασχολείται 
κανείς είναι τα 12-13 έτη αν και είναι δυνα-
τόν να ασχοληθούν και μικρότερα παιδιά. Η 
διοργάνωση αγώνων είναι πολύ αντίστοιχη 
με τη διοργάνωση αγώνων τριγώνου και, 
τουλάχιστον σε πρώτη φάση, οι προπονητές 
ιστιοσανίδας με λίγη εκπαίδευση θα μπορούν 
να διδάξουν course kiteboarding. Είναι μια 
ευκαιρία για τη χώρα μας, όχι μόνο για να εκ-
προσωπηθούμε σε διεθνές αγώνες με κύρος 
αλλά και για να αναπτύξουμε τον αθλητισμό 
γενικά και την ιστιοπλοΐα ειδικά. 

Παγκόσμιο Κύπελο 
Ιστιοπλοΐας
Το πρόγραμμα στο λεγόμενο Sailing World 
Cup περιλαμβάνει και kiteboarding, εν’ όψη 
της πιθανής παρουσίας του στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκυο το 2020. 
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι τo 
Formula Kite, μια υψηλών επιδόσεων κλάση 

που χρησιμοποιεί εγκεκριμένες σανίδες 
και αετούς παραγωγής που είναι διαθέσιμα 
ελεύθερα. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα 
επιλεγεί ένα μοντέλο για να αποφευχθεί ένας 
αγώνας εξοπλισμού. Οι ταχύτητα των αθλητών 
ξεπερνά τους 30 κόμβους πολλές φορές ενώ 
είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ανώτερο όριο έντασης ανέμου για τη διεξα-
γωγή των ιστιοδρομιών, που συνεχίζονται 
ανεξάρτητα από την ένταση του ανέμου, μέχρι 
οι διοργανωτές να μην είναι σε θέση να διεξά-
γουν τις ιστιοδρομίες, ενώ η κατώτερη ένταση 
είναι περίπου 5-6 κόμβοι, στα ίδια επίπεδα με 
τις υπόλοιπες ολυμπιακές κλάσεις.

Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή καθιέρωσε 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων με στόχο «Να 
εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους από όλον τον 
κόσμο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να 
υιοθετήσουν τις Ολυμπιακές αξίες».

Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων 
διοργανώθηκαν το 2010 στη Σιγκαπούρη. 
Το 2014 η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στη 
Ναντζίγκ της Κίνας ενώ το 2018 οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες Νέων θα διεξαχθούν στο Μπουένος 
Άιρες της Αργεντινής.

Το πρόγραμμα της ιστιοπλοΐας και στις δύο 
προηγούμενες διοργανώσεις περιλάμβανε 
Byte CII αγοριών και κοριτσιών και Techno 
293 αγοριών και κοριτσιών. Πρόσφατα 

ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για το 2018, 
και περιλαμβάνει Techno 293 (ιστιοσανίδα), 
αγοριών και κοριτσιών TT:R (kiteboard Twin 
Tip Racing) αγοριών και κοριτσιών και Nacra 
15 (καταμαράν) μικτό.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αθλητές που 
έχουν γεννηθεί από το 2000 μέχρι το 2003 
ενώ το σύστημα της πρόκρισης θα είναι πολύ 
αντίστοιχο με αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων με 
προκρίσεις ανά ήπειρο και παγκόσμιες. Οι αγώ-
νες πρόκρισης θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο του 
2017 και, όπως ισχύει και για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, η διοργάνωση υπάγεται στη δικαιοδο-
σία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Οι αγώνες του kiteboarding θα διεξαχθούν με 
τη μορφή slalom. Αυτό σημαίνει ότι οι αθλητές 
θα αγωνίζονται σε ολιγάριθμα γκρουπ και 
θα προχωρούν στη διοργάνωση μέσω μιας 
σειράς προκριματικών, ημιτελικών και τελικών 
ιστιοδρομιών. Κάθε ιστιοδρομία θα διαρκεί 
περίπου 4 λεπτά ενώ από μία ένταση ανέμου 
και πάνω θα περιλαμβάνει εμπόδια τα οποία 
θα πρέπει να υπερπηδήσουν. Αν και υπάρχουν 
αρκετοί νέοι αθλητές που αγωνίζονται με 
Formula Kite, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νέων επιλέχθηκε εξοπλισμός TT:R καθώς 
είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος εξοπλισμού 
και καλλιεργείται σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό 
χωρών. Ήδη στα παγκόσμια και ηπειρωτικά 
πρωταθλήματα TT:R, ο αριθμός των συμ-
μετοχών έχει εκτοξευθεί και εκτιμάται ότι ο 
συναγωνισμός για μια θέση στην Αργεντινή θα 
είναι ιδιαίτερα έντονος. 

*Η Μαρίνα Ψυχογυιού είναι μέλος της επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Νέων της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας από το 2010, μέλος της 
ομάδας κανόνων kiteboarding και ιστιοσανίδας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας και βασικό στέλεχος αγώνων της ΙΚΑ από το 2016.
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τεχνικό Κείμενο και φωτογραφίες: Jotun Hellas 
 

Οι βαφές φινιρίσματος δημιουρ-
γούν την πρώτη εντύπωση του 
σκάφους σας, προσδίδοντας τον 
δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα. 
Ακόμα και μια παλιά φθαρμέ-
νη επιφάνεια μπορεί να δείχνει 
καινούργια με την σωστή επιλογή 
προϊόντος. Οι βαφές φινιρίσματος 
δεν προσφέρουν μόνο το χρώμα 
αλλά αποτελούν και ένα σημαντικό 
φράγμα ενάντια στα στοιχεία της 
φύσης και παρέχουν προστασία, 
αντηλιακή προστασία, αντίσταση 
στις ρωγμές και διάρκεια.

Όλα τα προϊόντα της Jotun έχουν αυτές 
τις ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκο-
λα στη χρήση και την εφαρμογή. Η Jotun 
προσφέρει προϊόντα του ενός και των 
δυο συστατικών, σχεδιασμένα για δια-
φορετικές ανάγκες και επιφάνειες. Όλα 
τα προϊόντα διατίθενται στα ενδεδειγμέ-
να χρώματα για σκάφη, καθώς και σε ένα 
ευρύτερο φάσμα χρωμάτων, το οποίο 
παρέχεται από το σύστημα χρωμάτων 
της JOTUN MCI.

Οι βαφές φινιρίσματος είναι διαθέσιμες 
σε δυο διαφορετικούς τύπους: υπάρχουν 
τα προϊόντα του ενός συστατικού και τα 
προϊόντα των δυο συστατικών. Η κύρια 
διαφορά εντοπίζεται στον βαθμό 
στιλπνότητας, ελαστικότητας και στις 
ιδιότητες εφαρμογής. Και φυσικά αυτό 
επιδρά στη μακροπρόθεσμη διάρκεια 
του συστήματος. 

Οδηγίες για τέλειο φινίρισμα

• Αποφύγετε την εφαρμογή σε πολύ υψηλές 
ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυνατή 
ηλιακή ακτινοβολία ή δυνατούς ανέμους.

• Βρέξτε το έδαφος γύρω από τον χώρο 
εργασίας προκειμένου να αποφύγετε την 
προσκόλληση σκόνης πάνω στην υγρή βαφή. 

• Αναμίξτε το προϊόν σχολαστικά και επανα-
λάβετε κατά την εφαρμογή. 

• Είναι προτιμότερο, εάν είναι δυνατόν, να 
εκτελέσετε την εργασία σε συνεργασία με 

Βαφές φινιρίσματος
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κάποιο άλλο άτομο. 

• Χρησιμοποιείστε ρολά υψηλής ποιότητας, 
τύπου μοχέρ ή αφρού, κατά προτίμηση.

• Για την τελευταία στρώση χρησιμοποιείστε 
ένα καινούργιο, απολύτως καθαρό πινέλο.

• Εφαρμόστε με ρολό και επαναλάβετε με 
πινέλο. Κρατήστε το πινέλο σε γωνία 45 
μοιρών προκειμένου να αποφύγετε την εμφά-
νιση σημαδιών από το πινέλο. 

• Μην εφαρμόζετε βαφές φινιρίσματος δυο 
συστατικών πάνω από ένα σύστημα βαφής 
του ενός συστατικού. 

• Εφαρμόστε μια στρώση από αστάρι.

• Εάν η επιφάνεια παρουσιάζει ατέλειες 
λόγω γρατσουνιών, οπών κλπ, εφαρμόστε 
στόκο όπου είναι απαραίτητο. Αφήστε χρόνο 
να στεγνώσει και λειάνετε προσεκτικά με 
γυαλόχαρτο P240- P360. 

• Μετά τον στόκο εφαρμόστε μια επιπλέον 
στρώση ασταριού για να μονώσετε τον στόκο 
και να αποτρέψετε τον εγκλωβισμό διαλυτι-
κών και ρητίνης, τα οποία μπορεί να επηρεά-
σουν την τελική στιλπνότητα.

• Λειάνετε με γυαλόχαρτο P360-P400. Ξε-
πλύνετε σχολαστικά την επιφάνεια πριν εφαρ-
μόσετε τη βαφή φινιρίσματος σύμφωνα με τα 
Τεχνικά Δελτία Ασφάλειας του προϊόντος. 

• Τέλος, εφαρμόστε τη βαφή φινιρίσματος. 

Ιστορικά, οι κατασκευαστές διέθεταν ένα 
περιορισμένο φάσμα χρωμάτων από τα οποία 
επέλεγαν οι πελάτες. Παρότι τα πλέον συ-
νήθη χρώματα είναι το λευκό και το σκούρο 
μπλε, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αποχρώ-
σεων και στις μέρες μας διατίθεται ένα ευρύ 
φάσμα χρωμάτων τα οποία μπορούν να 
εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους σκαφών. 

Η Jotun Yachting προσφέρει ένα πλή-
ρες φάσμα χρωμάτων, χάρη στο σύστημα 
JOTUN MULTICOLOUR SYSTEM (MCI). 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά τον υπολογισμό της πο-
σότητας της βαφής φινιρίσματος, 
για συστήματα βαφής, τεχνικές 
οδηγίες και βαφές φινιρίσματος, 
επισκεφτείτε το www.jotun.gr

Επίσης, τώρα μπορείτε 
να κατεβάσετε τη δωρεάν 
εφαρμογή – οδηγό χρωμάτων 
(app) από τη Jotun 

Νέα δωρεάν εφαρμογή με πλήρη οδηγό 
χρωμάτων λανσάρισε η JOTUN προσφέ-
ροντας τεχνικές λύσεις, χρήσιμες οδηγίες 
εφαρμογής καθώς και νέα προϊόντα.

Για να γίνουν οι εργασίες συντήρησης πιο 
γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, η JOTUN 
δημιούργησε έναν ψηφιακό οδηγό χρωμά-
των μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, 
smart phone ή tablet που δίνει πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά με προτεινόμενες 
λύσεις και προϊόντα, τεχνικά δελτία, οδηγίες 
και βίντεο εφαρμογής χρωμάτων.

Η εφαρμογή είναι δωρεάν στο iPhone, 
iPod ή Android, από το iTunes App Store 
ή το Google Play, πραγματοποιώντας ανα-
ζήτηση για Jotun Yachting.

Jotun yachting app is an easy to 
navigate painting guide that gives a lot 
of useful information in a quick and 
simple format. 

Jotun Yachting Paint Guide features: 

• About Jotun 

• Product information and technical data. 

• Yachting colour collection reference. 

• How to use products and application advice 

• Where to buy Yachting products – Jotun 
distributors, retailers and service & 
application centres 

• News articles 

• Multi language

Jotun Yachting app

Download

Yachting Paint Guide
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06.00 Ανοίγω τα μάτια μου και αφουγκρά-
ζομαι τους ήχους έξω από το Φίλιζι: ησυχία! 
Είναι η πρώτη μέρα μετά από μία εβδομάδα 
που ο άνεμος δεν σφυρίζει στα ξάρτια των 
σκαφών. Ο δυνατός ανατολικός -βορειοανα-
τολικός (35-55 kns!!!) που φυσάει τους μήνες 
της ξηρασίας (Δεκέμβριος- Απρίλιος) και που 
δυναμώνει Ιανουάριο-Φεβρουάριο, τώρα δη-
λαδή,τρελαίνει τους ντόπιους και αυτοί με τη 
σειρά τους τον ονόμασαν Loco – τρελλό – ένα 
λογικό παρατσούκλι. Σήμερα αποπλέουμε 
για τον Παναμά, με πρώτη στάση στη χώρα 
το αρχιπέλαγος των San Blas, όπου υπάρ-
χουν 340 περίπου ειδυλλιακά μικρά νησάκια 
(cays) με κατάλευκη άμμο, κοκοφοίνικες, 
διάφανα νερά και θεσπέσιους κοραλλιογενείς 
ύφαλους, λένε! Τα νησιά κατοικούνται από 
τους ινδιάνους Gunas, τη μοναδική φυλή της 
Αμερικής που έχει διαφυλάξει την παράδοση 

και τη δομή της κοινωνίας σε απόλυτο βαθμό! 
Η απόσταση ως εκεί είναι περίπου 300 ναυ-
τικά μίλια. Ο καπετάνιος μου είδε στο Weather 
Track και στο Passage weather ένα «παράθυ-
ρο καιρού» κατάλληλο για το πέρασμα, δηλα-
δή ο άνεμος θα σπάσει για κάποιες μέρες. 

Ο Γιωργος φεύγει, πάει στην Τράπεζα να κάνει 
δολάρια συνάλλαγμα- από χθες προσπαθεί. 
Εγώ καθαρίζω, ταχτοποιώ και κάνω προετοι-
μασία απόπλου. Επίσης καθαρίζω φασολάκια 
φρέσκα για να τα μαγειρέψω πριν φύγουμε, 
πρώτη φορά είδα τέτοια σαν τα ελληνικά τα 
παλιά- εκείνα με τις ίνες! Αν αφήσω το καθά-
ρισμα για μετά, έτσι που θα κουνιέται το Φιλίζι 
θα…σφαχτώ.

10.30 Ο Γιώργος επιστρέφει: «Θρίαμβος! 
Βρήκα δολάρια, μας επέστρεψαν τα διαβατή-
ρια, έχω το ZARPE μας (έγγραφο εξόδου από 
τη χώρα) αλλά και το Sailing Permit για την Κο-
λομβία!!! Κάλλιο αργά…» Η γραφειοκρατία μας 
θύμισε ότι βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική 
και όχι στην Καραϊβική πια.

11.00 Ο άνθρωπος της μαρίνας, ο συμπαθέ-
στατος Οbir, μας βοηθά να λύσουμε. Λυπάμαι 
που φεύγουμε από αυτήν την υπέροχη χώρα 
τόσο νωρίς, μα δε γίνεται αλλιώς αφού ο 
άνεμος ορίζει το ταξίδι μας. Πάντως, ακόμη 
και έτσι είδαμε πολλά μέσα στο 9ημερο αυτό. 
Τριγυρίσαμε τη Santa Marta με τα πόδια και τα 
ποδήλατα, κάναμε ένα απίθανο trekking (και 

πολύ δύσκολο για τα θαλασσινά, αγύμνα-
στα πόδια μου) στην περιοχή Siera Nevada, 
κοντά στο χωριό Minca, κολυμπήσαμε κάτω 

Κείμενο: Καρίνα Σάνδρη
Φωτογραφίες: Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη, s/y Filizi, www.sailingfilizi.gr, fb/Sailing Filizi

Από τη Santa Marta της Κολομβίας 
                           στo San Blas του Παναμά

Συνεχίζοντας το ταξίδι τους στον γύρο του κόσμου, ο Γιώργος Χαράκογλου και η 
σύντροφός τους Καρίνα μας χαρίζουν την περιγραφή του ταξιδιού τους στο τελευταίο 
μέρος πριν περάσουν τη διώρυγα του Παναμά.

ταξιδιωτικό
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απο δύο καταράκτες. Υπέροχη η φύση της 
Κολομβίας, είναι άλλωστε απο τις πρώτες 
χώρες του πλανήτη μας σε βιοποικιλότητα. 
Επισκευτήκαμε μια μικρή φυτεία καφέ και 
μάθαμε τη διαδικασία παραγωγής, ήπιαμε κα-
κάο απο φρεσκοκαβουρντισμένους κόκκους 
"chocochlata" μέσα σε ένα σπίτι κατασκευα-
σμένο από μπαμπού. 

Τέλος πήγαμε με λεωφορείο στην Καρταχένα, 
τέσσερις ώρες πολύ ενδιαφέρουσας διαδρο-
μής στα παραλία της Καραϊβικής. Εκεί μείναμε 
σ’ ένα παλιό μοναστήρι, που τώρα έχει γίνει 
πανεπιστήμιο, έκθεση τέχνης και μικρό 
ξενοδοχείο. Η πανέμορφη, γεμάτη ζωντάνια 
Καρταχένα σε ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, 
μέσα από στενούς δρόμους με πολύχρωμα 
αποικιακά σπίτια και πίσω από τις μισάνοιχτες 
πόρτες με τα περίτεχνα  ρόπτρα, ευωδιά-
ζουν ολάνθιστοι, εξωτικοί εσωτερικοί κήποι. 
Ιππήλατα αμάξια  τριγυρνούν την παλιά πόλη 
και κάθε μια από τις αμέτρητες πλατίες γίνεται 

ανοιχτή σκηνή για ετερόκλητους καλλιτέχνες 
δρόμου. Για όλα αυτά, αποκαλούν την Καρτα-
χένα «διαμάντι της Καραϊβικής».   

«Γεια σου Santa Marta, γεια σου Κολομβία». 
Βγαίνουμε από το λιμάνι, μαζεύουμε τα μπα-
λόνια και ανοίγουμε πανιά, δεύτερη μούδα τη 
μαΐστρα και πρώτη τη genoa.

«Ξεκινάμε με μικρά πανιά και βλέπουμε. Βλέ-
πω προβατάκια έξω» λέει ο Γιώργος.

Ταξιδεύουμε γρήγορα 7,5 kts. Τα κύματα είναι 

πολύ μεγάλα και το κούνημα πολύ δυνατό και 
κάνω ακροβατικά για να μπορέσω να ετοιμά-
σω πρωινό: σάντουιτς με αραβική πίτα, αυγά 

βραστά αβοκάντο και τυρί. Τα αγαπημένα μας. 

13.00 Βάζουμε πορεία και πρώτο waypoint 
στα 20 ΝΜ έξω από την Barranquilla για να 
αποφύγουμε τα ρεύματα και το κακό κύμα 
που δημιουργείται εκεί από την εκβολή του 
πόταμου Magdallena - ακολουθώντας την 
πολύτιμη συμβουλή των φίλων μας Melike & 
του Nejat από το s/y North που συμμετέχουν 
στο ARC World Rally 2017-2018. Όσο προ-
χωράμε το σουέλ είναι ακόμα πιο έντονο, με 
κύματα από ΒΑ και δίνες από δυτικά. 

Η θάλασσα μοιάζει να βράζει! 

15.00 Εδώ και μια ώρα παρακολουθούμε 
ένα κοπάδι ψάρια να πηδούν πάνω από τα 
κύματα σαν ασημένια βροχή και η θάλασσα 
αστράφτει σε μήκος ενός μιλίου!! Βλέποντας 
τον πλούτο σε θαλάσσια ζωή και τις δίνες, 
συμπεραίνουμε πως υπάρχει κάποιο υπόγειο 
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ρεύμα. Στον χάρτη νότια από τη Santa Marta 
βλέπω την πόλη Malambo και θυμάμαι το 
τραγούδι που άκουγα παιδί. Τι ανάμνηση, 
πήγα πίσω στα οκτώ μου χρόνια, τότε που ο 
μπαμπάς μου ξυπνούσε τα απογεύματα με 
ένα ξυπνητήρι- ραδιόφωνο για να πάει στο 
ιατρείο του. Πόσο μου λείπεις πατέρα μου.

17.00 Φτάνουμε στο πρώτο waypoint έξω σπο 
την Barranquilla και βάζουμε πορεία στις 245.  
Μαζεύουμε τη μαίστρα και αφήνουμε μόνο τη 
τζενοα. Το νερό της θάλασσας είναι καταπράσινο!

17.30 Στρώνουμε αντιολισθητικά σουπλά στο 
τραπέζι και τρώμε το φαγητό που είχαμε πε-
θυμίσει, μαζί με ψωμάκι φρέσκο να βουτά στη 
σάλτσα. Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, και η 
δική μου άνοιξε και δεν ξαναέκλεισε από τότε. 

18.00 Ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα ολοστρόγ-
γυλος και έχει πάρει χρώμα έντονο πορτοκαλί. 
Σε λίγο όλα γύρω βάφονται πορτοκαλί, ο ουρα-
νός, η θάλασσα , το πρόσωπο του αγαπημένου 
μου. Σαν να φορώ φακούς επαφής.

20.00 Ξαπλώνω στο κόκπιτ – γλυκειά 
πλεύση στις 240 μοίρες και μάλλον κοιμάμαι 
για 20'.

21.00 Σκατζάρω τον Γιώργο να ξεκουραστεί. 
Στο σκοτεινό ορίζοντα βλέπω τρία φωτά από 
πλοία, όμως κανένα δεν φαίνεται στο AIS και 
αυτό με ανησυχεί. Το Φιλίζι μας πλέει κάτω 
από τα άστρα, αφήνοντας πίσω φωτεινό 
μονοπάτι από φωσφορισμούς.

21. 40 Ενώ παρακολουθώ την πορεία του 
πρώτου πλοίου, κάτι σαν να νιώθω, γυρνώ 
το βλέμμα μου πίσω στ’ ανατολικά και βλέπω 
ένα συγκλονιστικό, κατακόκκινο φεγγάρι να 
ανατέλλει. Το παρακολουθώ μαγεμένη να 
ανεβαίνει στον ορίζοντα αλλάζοντας χρώμα-
τα, κόκκινο, πορτοκαλί, μετά κίτρινο και τέλος 
λευκό. Η παρέα μας κι απόψε. Ο Γιώργος 
ξυπνά και ξεκινάμε να διαβάζουμε στο kindle 
το βιβλίο του Bernard Moitesier "The long 
way". Το γράψιμό του μας συνεπαίρνει από 
την πρώτη σελίδα.

Τέταρτη 15/2/17

Πήγα και κοιμήθηκα στην πλώρια καμπίνα 
γιατί κουνούσε τρομερά και νόμισα ότι θα 
έπεφτα ξαπλωμένη στο κόκπιτ. Ο Γιώργος, 
έξυπνο πουλί, δένεται με τον ιμάντα ασφαλεί-

ας και έτσι ξαπλώνει με ασφάλεια.

03.45 Αναλαμβάνω βάρδια. Το φεγγάρι 
παίζει κρυφτώ με τα σύννεφα. Το iPad, 
που έχει τους χάρτες Navionics, χρειάζεται 
φόρτιση. Ελέγχω τις μπαταριές του σκάφους: 
12,67, είναι κάπως χαμηλά. Βάζω το iPad να 
φορτίσει στον 12V φορτιστή, χωρίς να ανάψω 
το inverter.

05.00 Πλέουμε με 5,5kts και η απόκλι-
ση από την πορεία μας (ΧΤΕ) έχει σχεδόν 
μηδενιστεί. Κύματα μεγάλα μας σπρώχνουν 
αφρίζοντας. Ακούω δυνατά μουσική, μελέτα 
τα άστρα, πάω έρχομαι και γενικά κάνω ότι 
μπορώ για να κρατηθώ ξύπνια. 

06.00 Ξημερώνει και η ανατολή κρύβεται 
πίσω από σύννεφα. Ο Γιώργος ξυπνά μετά 

από δύο ώρες ύπνου.

09.45 Με τα πολλά, ξάπλωσα στην πλώρια 
καμπίνα και κοιμήθηκα 1,5 ώρα. Βγαίνω στο 
κόκπιτ. Ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, ο 
ήλιος δεν φαίνεται καθόλου. Πλέουμε αργά 
και πολύ κουνιστά 4kts – 5 kts με τον άνεμο 
κατάπρυμα. Κάνω τον πρωινό έλεγχο γύρω 
στο κατάστρωμα – όλα καλά ευτυχώς - και 
μαζεύω 6 χελιδονόψαρα, τα δύο μέσα στο 
κόκπιτ!!! – μα πώς δεν τα αντιληφθήκαμε; 

Μετά διαβάζουμε το βιβλίο μας στο kindle. Ο 
Moitesier γράφει για το ταξίδι που έκανε το 
1968, μόνος με το σκάφος του Joshua (σε 
μνήμη του Josua Slocum) στον πρώτο αγώνα 
στην ιστορία γύρω από τα πέντε ακρωτήρια 
του πλανήτη, διοργανωμένο από τους εγγλέ-
ζικους Sunday Times, ένα πολύ σημαντικό 
βιβλίο. Τρώμε λίγο πρωινό, σταφιδόψωμο με 
ταχίνι και μετά κόβω το καρπούζι που πήραμε 
από την αγορά, μα δυστυχώς, μας βγήκε 
μάπα το καρπούζι. Ο καλός μου ξαπλώνει στο 
κόκπιτ. Μετά από μισή ώρα ο ήλιος έρχεται 
στα μάτια του και τον ξυπνά. Τον πείθω πως 
είμαι ΟΚ και τον πείθω να ξαπλώσει στην 
καμπίνα μας. Ανησυχεί όταν ξαπλώνει μέσα, 
οι ήχοι εκεί κάτω πολλαπλασιάζονται – το 
νερό που ρέει γρήγορα κάτω από την καρίνα, 
τα τριξίματα των σχοινιών και των ξαρτιών και 
καθώς δεν έχει άμεση επαφή με εμένα, δεν 
χαλαρώνει πραγματικά.

Δυναμώνω την ένταση της μουσικής και 
κάνω γυμναστική. Το Φιλίζι γέρνει δεξιά αρι-

στερά ασταμάτητα και σερφάρει πάνω από τα 
μεγαλύτερα κύματα. Αγαπημένο Φιλιζάκι. Μας 
πηγαίνεις στον Παναμά!

11.00 Τέλος 1ου 24ωρου

Έχουμε διανύσει 140 ΝΜ

Ύπνος Γιώργος 1,30+2,00+2,00=5,30

Καρίνα 0,20+2,30+1,15=4,05

Ο άνεμος έχει γυρίσει πιο βόρειος από τις 
120 μοίρες με ένταση 10-13 kts. Ταξιδεύου-
με αργά με 3,5-4,0 kts με αντίθετο ρεύμα 1,5 
κόμβο περίπου. Ο ουρανός έχει καθαρίσει 
εντελώς και ο ήλιος λάμπει. Τσεκάρω τις μπα-
ταριές του σκάφους: 13,4 – ωραία, τα ηλιακά 
πάνελς δουλεύουν δυνατά τώρα. Βάζω τα 
πάντα να φορτίσουν!

14.00 Μένουν 132 ΝΜ για τα San Blas. 
Έχουμε βάλει waypoint στα ανατολικά 
Hollandes, εκεί όπου βρέθηκαν πριν 20 
μέρες τα σκάφη του ARC αλλά και οι Joe & 
Vicky που γνωρίσαμε στη Santa Marts, του 
s/y Boysterous που συμμετέχει στο Oyster 
World Rally. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει 
κάνεις, στο αρχιπέλαγος San Bas υπάρχουν 
340 πανέμορφα νησάκια…

16.00 Κοιμήθηκα βαθιά για 2 ολόκληρες 
ώρες. Ο καιρός είναι τέλειος και το κύμα έχει 
σπάσει. Το χρώμα της θάλασσας είναι εδώ 
έντονο, όμορφο μπλε, πάει εκείνο το πρα-
σινωπό χρώμα της Barranquilla που θύμιζε 
στον Γιώργο τον Σαρωνικό της δεκαετίας 
του ’80. Βεβαία στη Barranquilla το χρώμα 
οφειλόταν στο ποτάμι…

16.30 Ένας δυνατός κρότος ακούγεται από 
μέσα. Τρέχω και βρίσκω την κουζίνα γκαζιού 
πεσμένη στο πλάι, έσπασε το αριστερό με-
ταλλικό στήριγμα, αυτό που της επιτρέπει να 
ταλαντεύεται ακολουθώντας την κίνηση του 
σκάφους. Μπλέξιμο, δεν θα είναι δυνατό να 
μαγειρέψουμε εν πλω. Το δεξί είχε σπάσει το 
περασμένο καλοκαίρι, όσο το Φιλίζι ήταν στη 
μαρίνα της Μαρτινίκ. Τότε βρήκαμε ανταλλα-
κτικό και το επισκευάσαμε. Τώρα θα πρέπει 
να αυτοσχεδιάσουμε. Τι είχες Γιάννη…. Όπως 
τά ’παμε «Yachting is about fixing your boat in 
exotic places…» 

18.00 Ο Γιωργος πείνασε, κι ευτυχώς έχουν 
μείνει λίγα φασολάκια από χτες.

19.30 Όμορφη, μα πόσο όμορφη είναι η Αφρο-
δίτη και δεν θα μπορούσε να έχει όνομα άλλο 
αυτός ο σαγηνευτικός πλανήτης. Ολόλαμπρη, 
ρίχνει τη λάμψη της χρυσάφι στη θάλασσα και 
φωτίζει μονοπάτι στην πλεύση μας μέσα στη 
σκοτεινή νύχτα . Και πιο πάνω ο Άρης, ο αιώνιος 
εραστής της και παντοτινός σύντροφος.

Ταξιδεύουμε υπέροχα 5,5 kts ταχύτητα με 
φουλ ιστιοφορία, 15kts άνεμο από τις 110 . 

Ο Γιώργος ξυπνά, μια ώρα ύπνος μόνο. Λέει 
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πως ξεκουράστηκε όμως έχει δυνατό πονο-
κέφαλο . Το Φιλίζι αρχίζει να γέρνει πολύ και 
ανησυχώ για την κουζίνα. Κατεβαίνω, παίρνω 
ένα μακρύ σχοινί και τη δένω, μα δεν ξέρω 
αν θα σταθεί, αν η κλίση μας μεγαλώσει πολύ. 
Ευτυχώς περιμένουμε να πέσει ο άνεμος.

22.30 Η αποψινή βραδυα εξελίσσεται σαν 
ανέλπιστο δώρο. Το αεράκι μας ταξιδεύει γλυ-
κά με 5-6 kts και αυτή τη στιγμή το φεγγάρι 
ανατέλλει πίσω από την πρύμνη μας ανάμεσα 
σε σύννεφα. Υπερθέαμα….!!!

Πέμπτη 16/2/17

00.30 Ξύπνησα μετά από 1 ώρα και 15' 
ύπνο παγωμένη: το λεπτό fleece κουβερτάκι 
δεν ήταν αρκετό, καλύτερα να είχα το sleeping 
bag. Τουλάχιστον θα σκατζάρω τον καλό μου 
να ξεκουραστεί. Εκείνος παίρνει το iPad, ανοί-
γει την εφαρμογή iAIS και μου δείχνει τα δύο 
πλοία που βρίσκονται σχετικά κοντά.

«Το Norwegian Jewel θα περάσει σε 30' στα 2 
μίλια αριστερά μας, στις 180°, ενώ το δεύτερο, 
το Vilano σε 1 ώρα θα περάσει στο ένα μίλι, στα 
αριστερά στις 160°. Αν δεν αλλάξει κάτι βέβαια.»

Ταξιδεύουμε με φουλ ιστιοφορία και μηχανή 
με προπέλα.

«Έβαλα προπέλα και χαμηλές στροφές γιατί 
έχουμε δυο μίλια ανάποδο ρεύμα, και δεν 
πρέπει με τίποτα να φτάσουμε στα San Blas 
μετά τη δύση του ήλιου!»

Μένουμε για λίγο παρέα και μετά πέφτει να 
κοιμηθεί στο κόκπιτ.

«Με το sleeping bag!», επιμένω.

Κάνω τη βάρδια μου ακούγοντας το ipod να 
παίζει στο suffle songs, ανακατεύοντας από 
Κική Δημουλά , ως Madonna και Χατζηδά-
κη – με πολλές απολαυστικές εκπλήξεις και 
εξωφρενικές αλλαγές.

02.40 Τα δυο γιγάντια πλοία βρίσκονται 
πολύ κοντά μας και το ένα, το cargo ship 
Vilano θα πρέπει κατά το AIS να περάσει από 
μπροστά μας. Για καλό και για κακό πάω στο 
VHF κανάλι 1:

«Vilano Vilano Vilano this is sail yacht Filizi, 
over». Στη φωτεινή φεγγαρόφωτη νύχτα 

διακρίνω καθαρά το προφίλ του τεράστιου 
πλοίου, τα containers , τη γεφυρα. Μου απα-
ντούν αμέσως:

«Yes, Filizi, go ahead». Τους κάλεσα για να 
σιγουρευτώ οτι μας έχουν δει και δεν θα 
περάσουν από πάνω μας, όμως από ευγένεια 
ρωτάω αν φαινόμαστε στο AIS. Ο αξιωματι-
κός υπηρεσίας απαντά θετικά. Μας έχουν δει. 
Εύχομαι καλό ταξίδι και κλείνω. Βγαίνω γρή-
γορα στο κόκπιτ. Το Vilano περνάει μπροστά, 
μας δείχνει την υπερ- φωτισμένη του γέφυρα 
και πρύμνη και σιγά σιγά μακραίνει.

03.00 Τα απόνερα των πλοίων μας κουνάνε, 
η μάτσα χτυπάει, τα πανιά βγάζουν τον λιγο-
στό τους αέρα κάνοντας κρότο και ο καπετά-
νιος ξυπνάει και σηκώνει το κεφάλι.

«Τι συμβαίνει;» ρωτάει.

«Κοίτα!» του απαντώ δείχνοντας το φωτεινό 
cargo ship, μισό μίλι μακριά πια. Σφίγγω τη 
σκότα της μαίστρας εντελώς μέχρι να φύγουν 
τα απόνερα. Η ταχύτητα πέφτει αμέσως, όμως 
ησυχάσαμε. Ο καλός μου κοιμήθηκε μονο μιά-
μιση ώρα μα ξύπνησε με τη φασαρία, ευτυ-
χώς χωρίς πονοκέφαλο. Μαζεύει το sleeping 
bag, φοράει τον εξοπλισμό του:  νιτσεράδα 
ανοιχτής θαλάσσης, φακό κεφαλής, σωσίβιο, 
γάντια και μαντήλι στα μαλλιά και έρχεται 
πίσω από το τιμόνι, όπου στέκομαι εγώ.

«Αλλαγή» μου λέει. «Πήγαινε να ξεκουρα-
στείς». Έχει πάει 3.30, σκέφτομαι εγώ, προλα-
βαίνω μία – μιάμιση ώρα ύπνο ώστε να έρθω 
για βάρδια με την ανατολή.

05.15 Ξαναβγαίνω στο κόκπιτ χωρίς να έχω 
καλοξυπνήσει.

«Καλημέρα!»

Στα ανατολικά ο ουρανός έχει αρχίσει να χα-
ράζει. Το φεγγάρι μεσουρανεί και ο ουρανός 
είναι διάσπαρτος από μικρά, λευκά, αφράτα 
συννεφάκια. Ο καλός μου με καλωσορίζει και 
μου λέει για τη βάρδια του και το μεγάλο σύν-
νεφο που μας ήρθε νωρίτερα και έφερε πιο 
δυνατό άνεμο μα δεν έβρεξε. Ακούμε δυνατά 
μουσική, το ipod πάντα στο suffle songs και οι 
αλλοπρόσαλλες αλλαγές συνεχίζονται, από 
Joy Division σε Leonard Coher και ξαφνικά 
Olympians! Με ξυπνάει κάπως αυτό, τρέλλα! 

06.00 Άλλη μια ανατολή εν πλω και είμαι 
βάρδια, το καλύτερό μου. Όταν έχει πια φω-
τίσει καλά ο ουρανός, κάνω προσεκτικά τον 
γύρο του καταστρώματος για τον καθημερινό 
έλεγχο. Ο Γιώργος μου λέει να δένομαι με 
τον ιμάντα ασφαλείας όταν πηγαίνω στην 
πλώρη μα εγώ δεν τον φορώ και προτιμώ να 
κρατιέμαι γερά από τα ξάρτια και τα ρελια . 
Όλα καλά, μονό που ανησυχώ κάπως για τη 
μαίστρα και το in mast furling, αυτός ο ήχος 
που ακούγεται όταν γέρνουμε σαν να κτυπά 
το furling μέσα στο κατάρτι.  Σήμερα υπήρχαν 
αλλά τέσσερα μικρά χελιδονόψαρα ψόφια 
πάνω στο ντεκ. Κρίμα τα καημενάκια… 

07.15 Συνεχίζουμε με τη μηχανή σε χαμηλές 
στροφές και φουλ ιστιοφορία. Ο φαινόμενος 
άνεμος είναι 9-10 kts και η ταχύτητά μας 
5-5,5 kts πάντα με κόντρα ρεύμα. Μένουν 
μόλις 40 ναυτικά μίλια ως το waypoint στα 
νησακια Holandes και με αυτή την ταχύτη-
τα θέλουμε ακόμα οκτώ ώρες, δηλαδή θα 
φτάσουμε στις 15.00, τρεις ολόκληρες ως τη 
δύση. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε στα 
San Blas με καλό φως, γιατί γύρω από τα 
νησιά υπάρχουν πολύ επικίνδυνοι κοραλλιο-
γενείς ύφαλοι. Και πολλά ναυάγια επίσης… 

08.00 Ο γαλανός ουρανός βάφει τη θάλασσα 
με ένα υπέροχο, βαθύ μπλε χρώμα και τα λευ-
κά σύννεφα στέλνουν κι αυτά την αντανάκλα-
σή τους από ψηλά. Ένα ψαροπούλι με λευκό 
ράμφος, κατάμαυρη ράχη και λευκή κοιλιά, 
πετά γύρω μας, κάνει ελιγμούς δεξιότεχνους 
και εφορμά στα κύματα ψάχνοντας την τροφή 
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του. Είμαι καθισμένη πίσω απ’ το τιμόνι και 
διαβάζω στο kindle το βιβλίο του Herman 
Melvil: Typee, A peep at Polynesian life, για να 
κρατήσω το άλλο του Moitesier να το διαβά-
ζουμε μαζί με τον Γιώργο. Ο συγγραφέας του 
Moby Dick – και προπάππος του αγαπημένου 
μουσικού Moby- περιγράφει ένα ταξίδι με φα-
λαινοθηρικό στην Πολυνησία, στη Nukuheva 
και την Tahiti πίσω στο 1850 περίπου.

10.30 Μαζέψαμε τη μαΐστρα, ο φαινομενος 
άνεμος έχει πέσει στα 4 kts και πλέουμε με 
μηχανή στις 2.100 στροφές με φουλ τζένοα 
και ταχύτητα 5 kts , ένα μίλι λιγότερο λόγω 
ρεύματος. Η θάλασσα είναι γαλήνια, και στην 
επιφάνεια επιπλέουν sargasum, κλωνάρια 
από φύκια που ζουν στην επιφάνεια της 
θάλασσας, μα και πολλά σκουπίδια, μπουκά-
λια, καπάκια, καρέκλες (!) μα και μεγάλα ξύλα 
μπαμπού. Τρώμε σαντουιτσάκια, διαβάζουμε 
το βιβλίο μας και μετά πηγαίνω να κοιμηθώ 
στην πλωριά καμπίνα.

Τέλος 2ου 24ωρου

Έχουμε διανύσει 126 ΝΜ

Ύπνος Γιώργος 1,00+1,20+2,00+=4,20'

Καρίνα 2,00’+1,15’+1,15’+1,30’=6,00

12.30 Πετάγομαι απ’το κρεββάτι αναστατω-
μένη. Ακούστηκε ένας δυνατός γδούπος και 
ο Γιώργος που είναι έξω στο κόκπιτ κάνει ένα 
σάλτο και σβήνει τη μηχανή

«Οχιιιιι!! Γμτ!»

Βγαίνω έξω. Το πρόσωπό του είναι τρομερά 
ανήσυχο;

«Τι έγινε;»

«Χτυπήσαμε κάτι, έναν κορμό δέντρου νομί-
ζω!» απαντά. Κοιτάζω πίσω  και  διακρίνω το 
χοντρό ξύλο που ξεμακραίνει.

«Άκουσα την προπέλα να χτυπά 2-3 φορες 
πριν προλάβω να τη σβήσω».

Μένω για μερικά δευτερόλεπτα κάπως σοκα-
ρισμένη. Όλα είναι γαλήνια γύρω μας, μόνο 
μια ελαφριά ανάσα ανέμου φυσά και από το 
κύμα έχει απομείνει ένας ελάχιστος κυματι-
σμός. Το Φιλίζι επιπλέει πάνω στην ασύσπα-
στη επιφάνεια της θάλασσας που αστράφτει 
κάτω από τον λαμπρό ήλιο. Τα γαλανά βουνά 
του Παναμά διαγράφονται αχνά κάτω από τα 
νέφη του ορίζοντα.

«Θα βουτήξω να δω αν έχει γίνει ζημιά» λέει ο 
καλός μου και εγώ ανατριχιάζω στη σκέψη και 
μόνο. Τα βαθιά νερά με τρομάζουν πολύ.

Λύνουμε το καγιάκ που είναι δεμένο πίσω 
από την πρύμνη και το κατεβάζουμε στη 
θάλασσα. Ο Γιώργος δένει στο βιτζιρέλλο την 
άκρη του επιπλέοντος πορτοκαλί σχοινιού 
και το πετάει στο νερό «για να έχω κάπου να 
κρατηθώ σε περίπτωση ανάγκης». Του δίνω 
τη μάσκα με τον αναπνευστήρα. Σκέφτομαι 
αυτά που διάβαζα στο βιβλίο πριν λίγο για 
καρχαρίες και κροκόδειλους στον Παναμά και 
η κάρδια μου σφίγγεται.

«Μήπως βάλουμε την GoPro στο νερό αντί 
για σένα;» προτείνω με παγωμένο χαμόγελο 
στα χείλη.

«Έχε το νου σου, μπαίνω» λέει και βουτά. 
Κοιτάζω το ρολόι μου μα ο χρόνος σαν να 
σταμάτησε και ο δευτερολεπτοδείκτης ξεχνά 
να κουνηθεί. Ο καλός μου πιάνεται για λίγο 
στη σκαλίτσα και μετά κάνει βουτιά από κάτω. 
Ύστερα αρχίζει να κολυμπά κατά μήκος του 
σκάφους. Έχω λαχταρήσει και δαγκώνω τα 
χείλη μου. Μετά από λίγο επιστρέφει, πιάνεται 
από τη σκάλα και βγαίνει από το νερό.

«Τι ειδές;» ρωτάω με αγωνία.

«Δεν είδα τίποτα, δεν είδα να έχει γίνει ζημιά. 
Άκουσα όμως τρία χτυπήματα όταν πέρασε 
ο κορμός, πρέπει να 
δούμε αν και η μηχανή 
είναι εντάξει. Θα κατέβω 
κάτω να ανοίξω για να 
βλέπω τον άξονα. Να 
βάλεις μπρος τη μηχανή 
μόλις σου πω».

Μου δίνει το σύνθημα 
και γυρνάω το κλειδί. Η 
μηχανή παίρνει μπρος 
και κρατάω την ανάσα 
μου μέχρι να δω το 
νερό της να βγαίνει 
κανονικά απ τα δεξιά.  Ο 
Γιώργος έρχεται έξω.

«Όλα φαίνονται εντάξει. 
Φτηνά τη γλυτώσαμε!». 
Μπορούσαμε να έχουμε 

πάθει μεγάλη ζημιά.

15.00 Με τη μηχανή σε 
χαμηλές στροφές και τα 
μάτια μας ορθάνοιχτα 
προχωράμε προς τα 
San Blas-Guna Yala 
που διακρίνονται ήδη 
χαμηλά στον ορίζοντα, 
μελετώντας παράλ-
ληλα τους χάρτες και 
τις αεροφωτογραφίες 
του καταπληκτικού εν 
τέλει βιβλίου Panama 
Crossing Guide. Ο καπε-

τάνιος κατεβάζει τη σημαία της Κολομβίας και 
κάνει έπαρση σημαίας Παναμά – μαζί με την 
κίτρινη σημαία Q- flag! Ζούμε μεγάλες στιγ-
μές. Ο Γιώργος εχει καταλήξει να πάμε απόψε 
στα West Hollandes σ’ενα αγκυροβόλιο που 
ονομάζεται Swimming Pool!

16.00 Έχω ανέβει με τα σκαλοπάτια στο κα-
τάρτι ως τον πρώτο σταυρό και κάνω eyeball 
navigation όπως λέγεται, κατευθύνοντας τον 
καπετάνιο στο στενό πέρασμα ανάμεσα στους 
υφάλους.

Το τοπίο είναι συγκλονιστικό, ο παράδεισος 
επί της γης πραγματικά. Φουντάρουμε την 
άγκυρα σε διάφανα τουρκουάζ νερά ανάμε-
σα στα νησάκια Banedup, Kalugirdup, BBQ 
island, Ogopirriadup, Quinquindup. Όλα τους 
μικρά, κατάφυτα με ψηλόλιγνους φοίνικες. Η 
ομορφιά μας κόβει την ανάσα. Δίπλα μας περ-
νάει μια παραδοσιακή βάρκα των ινδιάνων 
Gunad (ένας κορμός σκαμμένος βαθιά αλλά 
με μηχανή εξωλέμβια) και οι επιβάτες συζη-
τούν δυνατά! Φαίνεται να ψαρεύουν με συρτή. 
Ζει στον Παράδεισο αυτή η φυλή, τώρα το 
βλέπω ιδίοις ομάσι..

Αχ Φιλιζάκι μου, αχ καπετάνιε μου! Που με 
φέρατε πάλι….

«Ακολουθήστε μας www.sailingfilizi.gr»



57Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Σε άριστη αγωνιστική κατάσταση 
βρέθηκαν στο παγκόσμιο κύπελλο 
του Ιέρ οι Τάκης Μάντης και Παύλος 
Καγιαλής.

Οι χάλκινοι ολυμπιονίκες του Ρίο στα 470 από 
τις πρώτες κούρσες έδειξαν ότι δύσκολα θα 
βρίσκονταν εκτός μεταλλίων και ολοκλήρωσαν 
τον αγώνα τους στην τρίτη θέση. Διεξήχθησαν 
10 ιστιοδρομίες και πήραν μέρος 35 σκάφη. 
Και άλλα μετάλλια, όμως, στο Ιέρ είχαν... χρώμα 
ελληνικό, καθώς στο βάθρο των νικητών στα 
470 γυναικών και στα Finn ανέβηκαν πληρώ-
ματα που προπονούν οι Νίκος Δρούγκας και 
Αιμίλιος Παπαθανασίου, αντίστοιχα. 

Στα 470 των ανδρών το χρυσό μετάλλιο 
κατέκτησαν οι Αυστραλοί Μ. Μπέλχερ - Ο. 
Ράιαν και το ασημένιο το σουηδικό πλήρωμα 
των Κ. Φ. Φλοκ - Μ. Ντακχάμαρ, ενώ στην τρίτη 
θέση του βάθρου ανέβηκαν οι ολυμπιονίκες 
μας. «Κάναμε εξαιρετικές πρώτες κούρσες. 
Δοκιμάσαμε νέα υλικά, τα οποία δείχνουν 
ότι αποδίδουν. Για να είμαστε, όμως, σίγου-
ροι πρέπει να τα δούμε σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Σε αυτό μας βοήθησαν πολύ οι 
αγώνες του Ιέρ διότι συναντήσαμε διαφορε-
τικές καιρικές συνθήκες. Τα παιδιά βρίσκο-
νται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. 
Δουλέψαμε αρκετά τoν χειμώνα και είμαστε 
αισιόδοξοι. Όπως κάθε χρόνο η διοργάνωση 
του Ιέρ ήταν εξαιρετική. Πρόκειται για ένα 
όμορφο λιμάνι, με εκπληκτικές συνθήκες 
ιδανικές για αγώνες ιστιοπλοΐας», δήλωσε 
στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Mάκης Ωρολογάς, 
προπονητής των Μάντη - Καγιαλή. 

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση και των Ελλη-
νίδων αθλητριών των 470 Μαρία Μπόζη και 

Ραφαηλίνα Κλωναρίδου, οι οποίες πλασαρί-
στηκαν στην 8η θέση. Πρώτευσε το πλήρωμα 
της Ολλανδίας με τη, γεννημένη στην Ελλάδα, 
Αφροδίτη Ζέγκερς και τη Β. Β. Αναλούς, οι 
οποίες προπονούνται από τον Νίκο Δρούγκα. 
«Ήταν ένας καλός αγώνας που αποτέλε-
σε την τελευταία πρόβα για το ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα», δήλωσε ο προπονητής στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο". 

Μακριά από τον καλό της εαυτό βρέθηκε η Βασι-
λεία Κλωναρίδου, η οποία ήρθε 13η στα Λέιζερ 
Ράντιαλ, ενώ η Α. Φακίδη τερμάτισε 46η. 

Με ελληνική βοήθεια κατέκτησε την πρω-
τιά στα Finn o Αλισάν Καϊνάρ. Ο Τούρκος 
αγωνίστηκε κάτω από τις οδηγίες του, επί 
σειρά ετών, πρωταθλητή Ελλάδος της κλάσης 
Αιμίλιου Παπαθανασίου. «Ο Καϊνάρ είναι 
αθλητής της εταιρείας που έχω για χορηγό 
στα Star οπότε μέσα στη συμφωνία ήταν να 
τον βοηθήσω στον αγώνα. Οι γνώσεις μου 
από την κατηγορία των Finn είναι πολλές 
και είμαι ευχαριστημένος από την έκβαση 
του αγώνα», τόνισε ο Αιμίλιος Παπαθανασί-
ου στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο". 

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η 
Βασιλεία Καραχάλιου στον διεθνή αγώνα 

"30 Spring Cup Izola" που έγινε στη 
Σλοβενία. Σε σύνολο 18 σκαφών η πρω-
ταθλήτριά μας πλασαρίστηκε στη δεύτερη 
θέση με 16β. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε 
η Ρωσίδα Ε. Ζούζινα (13 β.) και το χάλκινο 
η Σλοβένα Κ. Πλετίκοσα (17 βαθμούς). 
Διεξήχθησαν έξι ιστιοδρομίες. 

Στους διεθνείς αγώνες της Μαγιόρκας οι 
Παναγιώτης Μάντης - Παύλος Καγιαλής 
πλασαρίστηκαν στην 5η θέση. «Ο αγώνας 
ήταν πειραματικός για την παγκόσμια 
ομοσπονδία. Τα σκάφη ξεκίνησαν όλα 
μαζί και ύστερα ξεχωρίσαμε τα πρώτα 
20, σύμφωνα με την κατάταξη. Θέλαμε 
και εμείς να δοκιμάσουμε τα υλικά μας 
ώστε να βρεθούμε στην καλύτερη δυ-
νατή κατάσταση στο ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα του Μονακό. Αυτή η διοργάνωση 
αποτελεί τον πρώτο μεγάλο στόχο της 
χρονιάς», δήλωσε ο Παύλος Καγιαλής 
στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο". 

Από τη μία θετική εμφάνιση στην άλλη χα-
ράζει ρότα ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. 
Ο νεαρός ιστιοπλόος πρώτευσε σε διεθνή 
αγώνα του ευρωπαϊκού κυπέλλου Λέιζερ 
Ράντιαλ που έγινε στο Ιέρ. Η συμμετοχή 
ήταν μεγάλη (233 σκάφη), κάτι που δίνει 
μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία του αθλητή 
μας. Διεξήχθησαν επτά ιστιοδρομίες και 
ο ιστιοπλόος από τον Ν.Ο. Βουλιαγμένης 
ήρθε πρώτος στην κατηγορία -19 ετών 
και πέμπτος στη γενική βαθμολογία. 
Τερμάτισε 1, 1, 6, 5, 1, 6, 25. «Επειδή δεν 
έχω ακόμη τα κιλά για να τρέξω στην 
ανδρική ολυμπιακή κατηγορία αγωνίστη-
κα στη γυναικεία και ήταν δύσκολο για 
εμένα. Πήραν μέρος πολλές γυναίκες, οι 
οποίες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία 
τους για τη νέα ολυμπιακή χρονιά. Είμαι 
ικανοποιημένος από την εμφάνισή μου. 
Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές. Τις 
τρεις πρώτες ημέρες είχε αέρα έως 25 
μίλια, ενώ την τελευταία είχαμε άπνοια. 
Επόμενός μου στόχος είναι το ευρωπαϊ-
κό νέων που θα διεξαχθεί στην Πολωνία 
τον Ιούλιο», μας είπε ο νεαρός αθλητής. 

Ικανοποιητικές ήταν οι εμφανίσεις των 
μικρών ιστιοπλόων μας και στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα youth Λέιζερ 4.7 που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ισπανία. Διεξήχθησαν 
11 ιστιοδρομίες. Στα αγόρια συμμετείχαν 
238 σκάφη και δύο Έλληνες βρέθηκαν 
στον χρυσό στόλο. Ο Α. Μόνος πλασα-
ρίστηκε στην 6η θέση αλλά ισοβάθμησε 
με τον 4ο Μεσκίντα (Ισπανία) και τον 5ο 
Μεκανίκοφ (Ρωσία). Στα κορίτσια στον χρυ-
σό στολίσκο αγωνίστηκαν οι Α. Νικολάου 
(17η), Β. Μπαξεβάνη (32η), και η Β. Π. 
Σμυρνιούδη (34η). 

Μεγάλωσαν τη συλλογή τους οι Μάντης - Καγιαλής

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: Robert Hajduk / RS:X Youth Worlds 2016 

αγώνες τριγώνου
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Στο μαγευτικό νησί της Πάρου διεξή-
χθη ένα από τα πιο ωραία πανελλή-
νια πρωταθλήματα στην κατηγορία 
των 420. 

Πήραν μέρος 35 σκάφη και διεξήχθησαν 11 
ιστιοδρομίες. Διοργανωτής ήταν ο τοπικός 
όμιλος. Στους άνδρες τα περισσότερα από τα 
μετάλλια τα κατέκτησαν αθλητές του Ναυτικού 
Ομίλου Τζιτζιφιών Καλλιθέας. Στην πρώτη θέση 
του βάθρου ανέβηκαν οι Τ. Αθανασόπου-
λος – Δ. Τάσσιος με 15β., στη δεύτερη οι Α. 
Αρβανίτης – Θ. Κανακάρης με 26β. και στην 
τρίτη οι Ν. Πατέλης – Γ. Καραδήμας (ΝΟ Πάρου 
/ ΝΟΤΚ) με 26β. Στις γυναίκες πρώτευσαν οι Ε. 
Δρούγκα – Ε. Μ. Βαρδαλή με 33β (ΝΟΤΚ) και 
ακολούθησαν οι Ι. Αρβανίτη – Μ. Ε. Ανδρέου 
με 52β. (ΝΟΠΦ / ΙΟΠΟΡ) και οι Μ. Παππά – Μ. 
Παπαδοπούλου με 91β. (ΙΟΠ). 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Λέιζερ Ράντιαλ αγοριών που 

διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Πήραν μέρος 69 
σκάφη και διεξήχθησαν 11 κούρσες. Νικητής 
ήταν ο Δ. Παπαδημητρίου του ΝΟΒ με 13 
βαθμούς, δεύτερος ήρθε ο Α. Παναγιωτίδης 
του ΝΟΘ με 21β. και τρίτος ήταν ο Κ. Χουσι-
άδας του ΝΟΒ με 38 βαθμούς.

Στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρ-
κιζας πραγματοποιήθηκαν τα πανελλήνια 
πρωταθλήματα Βic Techno 293 και Bic 
Techno 293 Plus. Στα Bic Techno 293 
πήραν μέρος 53 σκάφη και διεξήχθησαν 10 
ιστιοδρομίες. Τα αποτελέσματα: Αγόρια -17: 
Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης (ΝΟ Αρτέμι-
δος Σπάτων), Χαράλαμπος Κόγιας (ΝΑΟΒΒ), 
Πέτρος Τσορτανίδης (ΝΟ Άνδρου). Κορίτσια 
-17: Ελένη Λύτρα (ΝΟ Βουλιαγμένης), Αμαλία 
Μουρίκη (ΝΟ Βουλιαγμένης), Ελένη Μποχλο-
γύρου (ΝΟΚΒ). -15: Ιωάννης Καρβουνιάρης 
(ΝΑΟΒΒ), Δημήτριος Ζαγοριανός (ΝΑΟΒΒ), 
Πέτρος Κονταρίνης (ΝΑΣ). 

Στα Bic Techno 293 Plus συμμετείχαν 17 

σκάφη και ύστερα από 9 κούρσες νικητές 
ήταν οι: -19: Λεωνίδας Τσορτανίδης (ΝΟ 
Ανδρου), Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης (ΝΟ 
Αρτέμιδος Σπάτων), Εμμανουήλ Μανιαδάκης 
(ΝΟ Βουλιαγμένης). -19: Αικατερίνη Δίβαρη 
(ΝΑΟΒΒ), Αλίκη Καραντινού (ΝΟ Βουλιαγ-
μένης), Αικατερίνη Σαραβάνου (ΝΟ Κορθίου 
Ανδρου). 

Από τους αγώνες πρόκρισης που έγι-
ναν στον Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. συγκροτήθηκε 
η εθνική ομάδα των όπτιμιστ, η οποία θα 
εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα σε 
διεθνείς διοργανώσεις. Ετσι στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης θα τρέξουν οι 
Σ. Τσάκος, Δ. Σουρλατζής, Π. Μανδηλά-
ρης, Ο.Ε. Σπανάκης και Ι. Βαλιάδης. Στο 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουλγαρίας 
θα αγωνιστούν οι Δ. Μπήτρος, Θ. Ζήσης, 
Ι.Δ.Δέδες- Ντεντόπουλος, Ι. Χ. Μουζάκης, 
Α. Σταματιάδης, Β. Βλαχάκη, Β. Ν. Βάιντεν 
Γαβριέλα Χρουνεβένεχ και Ο. Παρδάλη.

Με ένα ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο και έναν 
ήπιο καιρό άνοιξε η αγωνιστική αυλαία της 
κλάσης σκαφών J24 για τo 2017. O πρώτος 
προγραμματισμένος αγώνας της χρονιάς με 
επωνυμία “ΝΕΑΡΧΟΣ" πραγματοποιήθηκε το 
σαββατοκύριακο 25-26/03/17 στον Άγιο 
Νικόλαο, διοργάνωσης Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 
Αγίου Νικολάου (ΙΟΑΝ). Οκτώ πληρώματα από 
τον ΙΟΑΝ, τον Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης 
(ΝΟΓΚ), τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου (ΙΟΗ) 
και το Ιστιοπλοϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης συμμετείχαν στον αγώνα, η τελική 
κατάταξη του οποίου κρίθηκε από την επαφή με 
μία σημαδούρα. Νικητής το πλήρωμα ΚΙΚΑ, το 
οποίο συνέχισε τη δυναμική του παρουσία μετά 
και την κατάκτηση της Λίστας Κατάταξης Σκαφών 
Κλάσης J24 του έτους 2016. 

Το Σάββατο 25/3, τα πληρώματα προσήλθαν 
για τις εγγραφές και τους προβλεπόμενους 
ελέγχους και οι ιστιοδρομίες ξεκίνησαν στην 
ώρα τους. Η πρώτη ιστιοδρομία της ημέρας 
ξεκίνησε με άνεμο διεύθυνσης 110 μοιρών 
και έντασης 5 knots, ενώ στη δεύτερη κούρ-
σα είχαμε αλλαγή διεύθυνσης ανέμου από τις 
80 μοίρες και άνοδο λίγο της ένταση στα 6-7 
knots, συνθήκες οι οποίες διατηρήθηκαν και για 
την τρίτη κούρσα της πρώτης ημέρας. Από τον 
τερματισμό της πρώτης κούρσας ήταν εμφανές 
ότι όλα τα πληρώματα είχαν έρθει με έντονα 

αγωνιστική διάθεση και διαφάνηκε ότι θα είχαμε 
ανακατατάξεις κατά τους τερματισμούς κάθε 
κούρσας. Πέραν του αγωνιστικού μέρους, ένα 
κοπάδι δελφίνια έκανε την εμφάνισή τους και 
έπλευσε μαζί με τα σκάφη σχεδόν σε όλη την 3η 
ιστιοδρομία της ημέρας.

Η δεύτερη ημέρα του αγώνα, καλημέρισε τους 
πάντες με άπνοια, όπου πληρώματα και επιτρο-
πές ανέμεναν τον άνεμο, με την αναβολή αναρτη-
μένη στον ιστό στη στεριά. Τελικά η προγραμματι-
σμένη πρώτη εκκίνηση της ημέρας που κανονικά 
ήταν στις 11:00 η ώρα, πραγματοποιήθηκε 
στις 13:10, με έναν άνεμο έντασης 4-5 knots 
και διεύθυνσης από τις 60 μοίρες, συνθήκες 
όμως που άλλαξαν μετά από λίγο και η επόμενη 
κούρσα στήθηκε στις 30 μοίρες με ένταση 7-8 
knots. Η δεύτερη ημέρα έκλεισε με δύο μόνο 
ιστιοδρομίες λόγω χρονικού ορίου και ο αγώνας 
ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση 5 εκ των 
6 προγραμματισμένων ιστιοδρομιών.

Όλα τα πληρώματα έπλευσαν ανταγωνιστικά δι-
εκδικώντας τις πρωτιές και τις καλύτερες θέσεις, 
έτσι η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής;

1. ΚΙΚΑ, ΝΟΓΚ, κυβερνήτης ο Μ. Αγγελάκης.

2. SIMERA, ΙΟΗ, κυβερνήτης ο Γ. Λυρώνη.

3. ΕΥΝΙΚΗ, ΙΟΑΝ, κυβερνήτης ο Α. Νικολαίδη.

4. ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT, ΝΟΓΚ, κυβερνήτης ο Α.  
 Παλλήκαρη.

5. ΑNASSA, κυβερνήτης ο Ν. Καπνίση.

6. PHYSALIA PHYSALIS, Πανεπιστήμιο Κρή 
 της, κυβερνήτης ο Μ. Ρούσση.

7. ΜΟΜΕΝΤUM, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  
 κυβερνήτης ο Γ. Bιτσάκη.

8. DJ, ΙΟΗ, κυβερνήτης ο Γ. Πατεράκη.

Οι απονομές έγιναν στις εγκαταστάσεις του διορ-
γανωτή ομίλου, στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου, 
με τη θερμή φιλοξενία της Δημοτικής Ανώνυμης 
Εταιρείας Αγίου Νικολάου και του Πολιτιστικού 
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου, 
οι οποίοι ήταν υποστηρικτές του αγώνα, και τα 
πληρώματα μέσα σε ευχάριστο και κεφάτο κλίμα 
έδωσαν ραντεβού για τον επόμενο αγώνα 
που θα διοργανωθεί από τον Ναυτικό Όμιλο 
Ελλάδος στις 20 Μαΐου. Η διεκδίκηση των 
πρώτων θέσεων κάθε ιστιοδρομίας από όλα τα 
πληρώματα δημιουργεί ελπίδες για μία ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα και ανταγωνιστική χρονιά 

Για ακόμα μία φορά και για όλο το έτος του 2017, 
η Διοίκηση και τα μέλη της Ελληνικής Κλάσης 
Σκαφών J24 ευχαριστούν θερμά την ΑΝΕΚ LINES 
- BLUE STAR FERRIES για την ευγενή τους χο-
ρηγία και τη συνεχή διευκόλυνση της μεταφοράς 
των σκαφών και των πληρωμάτων καθώς και τον 
χορηγό εξοπλισμού και ρουχισμού VMG Factory.

αγώνες τριγώνου

Μεγάλες ελπίδες στα πανελλήνια των... μικρών

Νέαρχος 2017

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
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κωπηλασία

Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και πιο ανατρε-
πτικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων 
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κωπηλα-
τοδρόμιο του Σχινιά από 20-23 Απριλίου 
με τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης να 
ανατρέπει μετά από πολλά χρόνια την πρωτο-
καθεδρία του ΝΟ Ιωαννίνων και να αναδεικνύ-
εται πολυνίκης με 21 μετάλλια (9-8-4) ενώ 
στη βαθμολογία αναδείχθηκε η ομάδα των 
Ιωαννίνων πρώτη με 277.5 βαθμούς με τον 
Όμιλο της Θεσσαλονίκης να κατατάσσεται 
δεύτερος με 273.5 βαθμούς .

Στη δεύτερη θέση των μεταλλίων έγινε ακόμη μια έκπληξη αφού την 
κατέλαβε ο ΟΕΑ & ΝΑ Βόλου με 14 μετάλλια (9-2-3), ενώ 3ος ήταν 
τελικά ο ΝΟΙ με 8 χρυσά, 10 ασημένια και 2 χάλκινα. 

Η ομάδα των Ιωαννίνων ήταν 2η στη βαθμολογία με 277,5 βαθμούς 
ενώ 3ος ήταν ο ΟΕΑ & ΝΑΒ με 188,5.

Κατά την 4η και τελευταία ημέρα της Ά  φάσης του 83ου Πανελληνί-
ου πρωταθλήματος που περιελάμβανε όλους τους τελικούς Ανδρών-
Γυναικών ενώ διεξήχθη κάτω από πολύ καλές συνθήκες και παρουσία 
του υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη πήραν μέρος με 
τις ομάδες τους σχεδόν όλοι οι ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρω-
ταθλητές οι οποίοι μάλιστα σε πολλές κούρσες βρέθηκαν αντίπαλοι 
όπως οι 4ες ολυμπιονίκες Κατερίνα Νικολαϊδου και Σοφία Ασου-

μανάκη που αγωνίστηκαν με τα χρώματα του ΝΟ Κατερίνης και ΕΝΟΑ 
αντίστοιχα στο σκιφ γυναικών με τη Νικολαϊδου να παίρνει τη νίκη 
απέναντι στη συναθλήτρια της στη βάρκα της Εθνικής ομάδας αλλά 
στο τέλος να πανηγυρίζουν μαζί.

Μεγάλες μάχες έγιναν και στον τελικό των οκτακώπων γυναικών όπου 
το χρυσό κέρδισε ο ΟΕΑΝΑΒ με δεύτερο τον ΝΟΘ και τρίτο τον ΝΟΙ 
ενώ στους άνδρες ο ΝΟ Ιωαννίνων κατέκτησε τα δυο πρώτα μετάλλια 
έχοντας στις τάξεις του σπουδαίους αθλητές του παρόντος και του 
παρελθόντος όπως οι ολυμπιονίκες Τσίλης και Τζιάλλας αλλά και 
ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Γιώργος Δημητρίου ενώ τρίτος ήταν ο 
ΝΟΘ που είχε στο πλήρωμά του τον αειθαλή και υπερμαραθωνοδρόμο 
πλέον Γιάννη Κουρκουρίκη.

Επόμενο ραντεβού στις 15 και 16 Ιουλίου στην Καστοριά όπου θα 
διεξαχθεί η Β΄ και τελευταία φάση του 83ου Πανελληνίου πρωτα-
θλήματος. 

Μεγάλες ανατροπές στο 

83ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
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Σημαντική βοήθεια για 11 πρωταθλητές και πρω-
ταθλήτριες της Κωπηλασίας θα αποτελέσουν οι 
υποτροφίες του ιδρύματος "Λεβέντη" που για 
18η συνεχή χρονιά στέκεται στο πλευρό ταλαντού-
χων αθλητών κι αθλητριών που έχουν στόχο να 
διακριθούν στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες 
που θα γίνουν στο Τόκιο το 2020.

Φέτος δόθηκαν συνολικά 41 υποτροφίες έναντι 27 που είχαν 
δοθεί πέρυσι σε μια λαμπρή τελετή που έγινε στο αμφιθέατρο 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής παρουσία εκατοντάδων 
ανθρώπων του αθλητισμού και όχι μόνο .

Οι 11 κωπηλάτες που έλαβαν τις φετινές υποτροφίες ειναι οι:

Κατερίνα Νικολαϊδου, Σοφία Ασουμανάκη, Γιώργος Κόνσολας, 
Λευτέρης Κόνσολας, Σπύρος Γιάνναρος, Παναγιωτης Μαγδα-
νής, Γιάννης Πέτρου, Στέφανος Ντούσκος, Νίνος Νικολαϊδης, 
Γιάννης Καλανδαρίδης και η Γεωργία Δημάκου.

Προετοιμασία ολυμπιακού επιπέδου είχαν την ευκαιρία να κάνουν 
για περίπου δυο εβδομάδες (από 9 έως 25 Μαρτίου ) στην Πρετό-
ρια της Νοτίου Αφρικής σε διεθνές προπονητικό κέντρο το δίδυμο 
των 4ων ολυμπιονικών του διπλού σκιφ Κατερίνα Νικολαΐδου και 

Σοφία Ασουμανάκη. Το ελληνικό δίδυμο συνόδευε ο ομοσπονδιακός 
προπονητής Τόλης Παλαιοπάνος. 
«Προπονιόμασταν καθημερινά 6 ώρες πρωί κι απόγευμα. Τις 
πρώτες μέρες δυσκολευτήκαμε πολύ να προσαρμοστούμε λόγω 
του πολύ ζεστού καιρού αφού στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες αυτή 
την περίοδο ήταν εντελώς διαφορετικές. Προσαρμόστηκε το σώμα 
μας σχετικά γρήγορα» λέει η Σοφία Ασουμανάκη και συμπληρώνει 
«Η προπόνηση περιελάμβανε περισσότερες ώρες στη βάρκα όπου 
δουλεύαμε το τεχνικό κομμάτι αλλά και τη φυσική κατάσταση κάτι 
που είναι αρκετά δύσκολο γιατί το υψόμετρο ήταν πολύ μεγαλύτερο 
από της Ελλάδας αφού βρισκόμασταν στα 1300μ.».
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για τις συν-
θήκες που συνάντησαν οι κοπέλες μαζί με τον ομοσπονδιακό προπο-
νητή Τόλη Παλαιοπάνο. «Η διαμονή σε αυτό το προπονητικό κέντρο 
ήταν ότι καλύτερο για έναν αθλητή από οποιοδήποτε σπορ. Παρείχε 
οτιδήποτε χρειαζόμασταν για την προετοιμασία μας . Πολύ καλό 
φαγητό, χώροι χαλάρωσης και αποθεραπείας , το γυμναστήριο 
είναι προσαρμοσμένο στα περισσότερα αθλήματα δεν υπάρχουν 
ελλείψεις, φυσικά ήταν πολύ καθαρά και το προσωπικό έτοιμο να 
μας εξυπηρετήσει σε ότι προέκυπτε».
Και ο στίβος όμως ήταν εξαιρετικός για το ελληνικό πλήρωμα όπως και 
ο εξοπλισμός που χρησιμοποίησε από ένα τοπικό κλαμπ που παρείχε 
τη φιλοξενία στα δύο κορίτσια και τον προπονητή τους.

Στην ίδια βάρκα με την κωπηλασία το Ίδρυμα Λεβέντη

Προετοιμασία στη Ν.Αφρική  
για Νικολαϊδου-Ασουμανάκη 

κωπηλασία
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Με συνδιοργανωτές τη Διεύθυνση 
της Φυσικής Αγωγής του Υπουρ-
γείου Παιδείας, τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής-
Ομάδα Φυσικής Αγωγής και την 

Κωπηλατική Ομοσπονδία πραγ-
ματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
μετά από οκτώ χρόνια το Πα-
νελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα 
κωπηλασίας Λυκείων το οποίο 
διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Απριλίου 
στον Σχινιά.

Μαθητές και μαθήτριες από 18 διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης όλης της χώρας πήραν μέρος 
στα έξι αγωνίσματα του προγράμματος (3 
αγοριών-3 κοριτσιών) με το επίπεδο να 
χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό σε όλες τις 
κούρσες. Συνολικά αγωνίστηκαν 56 πλη-
ρώματα εκ των οποίων 23 κοριτσιών και 
33 αγοριών.
Πολυνίκης αναδείχθηκε η Διεύθυνση 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης με 4 χρυσά 
ενώ από ένα κατέκτησαν οι Διευθύνσεις 
Ιωαννίνων και Λέσβου.

Αναλυτικά τα μετάλλια κατέκτησαν

Χ Ρ Υ Σ Α :
4 Αν.Θεσσαλονίκη
1 Ιωάννινα
1 Λέσβος

Α Σ Η Μ Ε -
Ν Ι Α :
3 Ιωάννινα
1 Γιαννιτσά
1 Αν. Θεσσα- 
 λονίκη
1 Σαλαμίνα

Χ Α Λ Κ Ι -
Ν Α
2 Κοζάνη
2 Ηγουμενί- 
 τσα
1 Σαλαμίνα
1 Ιωάννινα

Μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσουν 
το άθλημα της κωπηλασίας είχαν περισσότε-
ροι από 300 μαθητές και μαθήτριες που πή-
ραν μέρος στην 1η Μαθητιάδα Γυμνασίων 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που 
έγινε κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες 
στην ακτή της Καλαμίτσας στην Καβάλα την 
Παρασκευή 5 Μαΐου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την 
πρώτη τους επαφή με το άθλημά μας 
δοκιμάζοντας αρχικά εργόμετρο ενώ στη 
συνέχεια ανέλαβαν δράση επτά πρωτα-
θλητές και πρωταθλήτριες που μαζί με 
την υπεύθυνη προπονήτρια Ανάπτυξης 
Δήμητρα Γιαννιού και τον προπονητή 
Γιώργο Παλούκο δοκίμασαν τις ικανότητές 
τους σε δυο διπλά σκιφ γνωρίζοντας μια 
αξέχαστη εμπειρία.
'Πρεσβευτές' του αθλήματος μας στην 1η 
Μαθητιάδα Γυμνασίων Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης ήταν οι: Αλέξανδρος Δαφνής, Πέτρος 
Μπαλής, Μαρία Σταμπόλκου, Μαρία Κυρίδου, 
Βασίλης Βασιλειάδης, Δημήτρης Ρούκας και 
Παναγιώτης Υψηλάντης.
Χρήσιμες πληροφορίες κατέθεσαν ο διαιτητής 
κωπηλασίας Δημήτρης Τσόγκας αλλά και ο 
έφορος Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας Κωνστα-
ντίνος Αθανασόπουλος ο οποίος τόνισε σχετικά
«Εκ μέρους της ΕΚΟΦΝΣ θα ήθελα να 
δώσω πολλά συγχαρητήρια σ' αυτούς που 
οργάνωσαν αλλά και σε όλους τους μαθη-

τές που συμμετείχαν. Τέτοιες διοργανώσεις 
πρέπει να αγκαλιάζονται από όλους γιατί 
μέσα από αυτές τα παιδιά έρχονται κοντά 
στον αθλητισμό και τον υγιή ανταγωνισμό.
Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον κύριο 
Δημήτριο Τσόγκα, διεθνή διαιτητή Κωπη-
λασίας για τη σημαντική του βοήθεια στην 
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. 
Επίσης να ευχαριστήσουμε τον ΝΟΘ και τον 
ΟΦΘ για τη διάθεση των υλικών τους.».

Μεγάλη συμμετοχή στους Σχολικούς 
αγώνες που επέστρεψαν μετά από 8 χρόνια

Παρούσα στην 1η Μαθητιάδα η κωπηλασία
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ομιλικά

'Μαθητές' στον ΠΟΙΑΘ οι Ολυμπιονίκες μας

Την ευκαιρία να γνωρίσουν το 
άθλημα της ιστιοπλοΐας έδω-
σε ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστι-
οπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
στους Έλληνες oλυμπιονίκες. 

Έτσι όσα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων 
Ολυμπιονικών ενδιαφέρονται, μπορούν 
να παρακολουθήσουν δωρεάν τα μαθή-
ματα της σχολής του ιστορικού Ομίλου. Οι 
πρώτοι… μαθητές που βρέθηκαν στα θρανία 
του ΠΟΙΑΘ και στο σκάφος της σχολής ήταν 
ο χρυσός oλυμπιονίκης της ενόργανης Ιωάν-
νης Μελισσανίδης, η ασημένια oλυμπιονίκης 
του στίβου Νίκη Μπακογιάννη, ο χάλκινος 
oλυμπιονίκης της κωπηλασίας Δημήτρης 
Μούγιος και οι εν ενεργεία κωπηλάτες 
Παναγιώτης Μαγδανής (6ος στο Ρίο) και 
Διονύσης Αγγελόπουλος (8ος στο Ρίο).

«Δεν έχει καμιά σχέση με τα αθλήματα που 
έχω ασχοληθεί. Μου αρέσει η επαφή με τη 
φύση και ιδιαίτερα με τη θάλασσα. Συγχαρη-
τήρια στον πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ κ. Μαρα-
γκουδάκη για την πρωτοβουλία γιατί, χάρη 
σε αυτή, πολλοί αθλητές θα μπορέσουν να 
μάθουν ιστιοπλοΐα», δήλωσε η Νίκη Μπακο-
γιάννη, η οποία δοκίμασε τις δυνατότητές της 
και στον θαλάσσιο στίβο. 

Ο ασημένιος oλυμπιονίκης του Πεκίνου Δη-
μήτρης Μούγιος είχε πολλές φορές δηλώσει 
ότι θέλει να ασχοληθεί με την ιστιοπλοΐα ανοι-
κτής θάλασσας και ήταν από τους πρώτους 
που άδραξε την ευκαιρία. «Παρακολούθησα 
όλα τα μαθήματα. Αυτό που μπορώ να πω 

είναι ότι άνοιξαν οι ορίζοντές μου. Νόμιζα 
ότι γνωρίζω ιστιοπλοΐα, αλλά, χάρη στα 
μαθήματα, πήρα εξειδικευμένες γνώσεις. 
Θέλω να συνεχίσω και στο επόμενο τμήμα. 
Μέσα από τα μαθήματα αγάπησα περισσό-
τερο το άθλημα. Η πρώτη φορά που πήρα 
μέρος σε αγώνα ήταν στο Sailing Marathon. 
Η ζωή μου από μικρό παιδί είναι η θάλασ-
σα. Την έχω υπηρετήσει όχι μόνο από τον 
στίβο της κωπηλασίας και από το επάγγελμά 
μου (αξιωματικός του ΠΝ), αλλά και με το 
πάθος μου για τα θαλάσσια αθλήματα. Είμαι 
φανατικός λάτρης της ιστιοσανίδας. Τώρα 
θέλω να πάρω μέρος στον ιστορικό αγώ-
να του "Ράλλυ Αιγαίου" και το Φθινόπωρο 
να υπερασπιστώ τον τίτλο που κατέκτησα 
στο Sailing Marathon. Όνειρό μου είναι να 
διακριθώ, όπως και το ίνδαλμά μου ο Rob 
Wabbell, από τη Νέα Ζηλανδία, και στα δύο 
αθλήματα. Ο Ρομπ κατέκτησε χρυσό μετάλλιο 
στην κωπηλασία και έχει τρεις συμμετοχές 
σε "Americas Cup" με τη Ν. Ζηλανδία», τόνι-
σε ο αθλητής της κωπηλασίας. 

Ενθουσιασμένος από την ιστιοπλοΐα δήλωσε 
και ο Διονύσης Αγγελόπουλος. Ο κωπηλά-
της ήταν 8ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Ρίο και, τώρα, σχεδιάζει να πάρει μέρος στο 
Ράλλυ Αιγαίου: «Οι εκπαιδευτές του Ομίλου 
είναι εκπληκτικοί. Μας έκαναν να αγαπήσου-
με το άθλημα και να θέλουμε να ασχοληθού-
με και με αυτό. Οι γνώσεις που πήραμε είναι 
πολλές και είναι λογικό να θέλουμε να τις 
δούμε και στην πράξη, μέσα από έναν μεγά-
λο αγώνα», μας είπε ο ολυμπιονίκης. 

Τα μαθήματα (θεωρητικά και εξάσκηση στη 
θάλασσα) διήρκεσαν δύο μήνες. Η συνερ-

γασία του ΠΟΙΑΘ και του ΣΕΟ θα συνεχιστεί 
και στα επόμενα τμήματα της σχολής, ώστε 
όσοι ολυμπιονίκες επιθυμούν να αποκτήσουν 
πτυχίο και να μπορούν να αγωνίζονται σε διορ-
γανώσεις ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. «Ως 
πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιο-
νικών θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΟΙΑΘ 
για την ευκαιρία που δίνει στα μέλη μας να 
ασχοληθούν και με ένα άλλο άθλημα. Έχω 
κάνει ιστιοπλοΐα και πρόκειται πραγματικά για 
ένα μαγευτικό σπορ. Τα επόμενα τμήματα θα 
τα παρακολουθήσουν και άλλοι ολυμπιονίκες 
και πιστεύω ότι θα βρω χρόνο για να βρεθώ 
και εγώ ανάμεσα σε αυτούς», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό κόσμο" η Βούλα Κοζομπόλη. 

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος
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Κείμενο και φωτογραφίες: Παναγιώτης Στρούζας 
 

KISS και ΑΑΜ 
σύγχρονοι τρόποι μάθησης στη σχολή του ΠΟΙΑΘ

Στις μέρες μας ο κόσμος που παρακολουθεί 
μαθήματα οποιουδήποτε αθλήματος απαιτεί 
ευγενική μεταχείριση, υψηλό επίπεδο διδασκα-
λίας, φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη φοίτηση 
αλλά και απόδραση από την καθημερινότητα.

Στην προσπάθεια ν’ ανταποκριθούμε στις 
σημερινές απαιτήσεις, παρακολουθώντας 
συγχρόνως τις διεθνείς εξελίξεις στη διδα-
σκαλία του αθλήματος, βελτιώνουμε συνεχώς 
τη διδακτέα ύλη και τους τρόπους εκμάθησης.

Έχοντας την εμπειρία 30.000 αποφοίτων 
στα 48 χρόνια λειτουργίας της Σχολής, 
με ανανεωμένη ύλη και μεθόδους εκπαίδευ-
σης, ο ΠΟΙΑΘ προσφέρει μαθήματα υψηλού 
επιπέδου που ο καθένας μπορεί να παρακο-
λουθήσει ξεκούραστα και ευχάριστα χωρίς να 
απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

Η μεγάλη εμπειρία των καθηγητών και εκ-
παιδευτών της Σχολής, σε συνδυασμό με τις 
νέες τεχνικές μάθησης, βοηθούν κάθε νέο 

ιστιοπλόο να αποκτήσει εύ-
κολα όλες τις απαραίτητες 
γνώσεις για το σκάφος, τα 
πανιά και τη ναυτοσύνη.

K I S S (Keep It 
Simple and Safe)
Διδασκαλία με απλό και 
κατανοητό τρόπο χρησι-
μοποιώντας σύγχρονα 
εποπτικά μέσα με γνώμονα 
την ασφάλεια των μαθητών 
στη θάλασσα.  

A A M (Ασφάλεια - Απόλαυση - Μάθηση)
Α (Ασφάλεια)
Το ιστιοπλοϊκό σκάφος θεωρείται το ασφα-
λέστερο πλωτό μέσο. Θα πρέπει όμως 
να τηρούνται ορισμένοι κανόνες για την 
ασφάλεια του πληρώματος. Κύρια μέριμνα 
των εκπαιδευτών είναι να εμπεδωθούν και να 
εφαρμοσθούν από τους μαθητές οι κανόνες 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πλεύσης.
Α (Απόλαυση)
Το ταξίδεμα με τα πανιά, η θάλασσα, η περιπέ-
τεια, αλλά και η ευχάριστη παρέα σε συνδυ-
ασμό με την εμπειρία και τη φιλική διάθεση 
των εκπαιδευτών, προσφέρουν μοναδικές 
στιγμές απόλαυσης και απόδρασης από την 
καθημερινότητα.

Μ (Μάθηση)
Όταν απολαμβάνεις κάτι το μαθαίνεις εύκολα.
Τα μαθήματα, τόσο στη θεωρία όσο και στην 
πράξη, διδάσκονται με πρόγραμμα, οργά-
νωση, αλλά και διαφορετικές προσεγγίσεις 
εξήγησης, με συνεχείς επαναλήψεις. Έτσι, 
εξασφαλίζεται η εμπέδωση των γνώσεων.

Η προσέλευση στην Σχολή ήταν και συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλη. 
Αναμνηστική φωτογραφία από την έναρξη νέας σειράς, λίγο πριν οι 
μαθητές επιβιβαστούν στα σκάφη.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Τα μαθήματα διδάσκονται πρώτα στην τάξη με πραγμα-
τικούς χάρτες και όργανα. Στα σκάφη γίνεται πρακτική εφαρμογή 
ταξιδεύοντας με την πυξίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γνώσεις της 
πατροπαράδοτης ναυτιλίας (ακτοπλοΐα) βοηθούν να καταλάβουμε 
πολύ καλύτερα και να χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια το GPS.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Εξάσκηση στα σωσίβια για όλο το πλήρωμα. 
Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής πάνω απ’ όλα.

ΜΑΘΗΣΗ: Πλεύσεις με τα πανιά. Το πλήρωμα εργά- 
ζεται σαν ομάδα. Κάθε μαθητής περνά και δουλεύει 
σε όλες τις θέσεις. Team work and job rotation.

ΑΠΟΛΑΥΣΗ: Το ταξίδεμα, η ευχάριστη παρέα, 
οι αξέχαστες στιγμές…
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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, Καστέλλα
Π. Τσαλδάρη 22, Μελίσσια

Marina stores
Γούναρη 3,  Πειραιάς 

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ
Ακτή Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς

VMG
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

H
O

T
 

S
P

O
T

S

Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

Τ. 2104123357, 2104113201 • F. 2104227038 • www.horc.gr

Εκδότης  

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Αρχισυντάκτης Ύλης  

Πάνος Δημητρακόπουλος • email: info@istioploikoskosmos.gr

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Ιωάννης Μαραγκουδάκης, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 

Κωνσταντίνος Τριγκώνης, Μάνος Ν. Ρούδας, Δημήτρης Τσελίκας, 

Απόστολος Γεωργόπουλος, Σπυριδούλα- Ίριδα Σπανέα,  

Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου, 

Μάνος Ν. Ρούδας, Νίκος Μαρτίνος, Πάνος Δούρος, 

Μαρίνα Ψυχογυιού, Jotun Hellas, Καρίνα Σάνδρη, 

Παναγιώτης Στρούζας, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Πάνος Δημητρακόπουλος, Ευάγγελος Φραγκούλης, Παναγιώτης Στρούζας, 

Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου, 

Ian Roman / WMRT, Martinez studio / 52 Super Series, 

αρχείο VOR / Νίκος Μαρτίνος, Amory Ross / North Sails, 

Michael Egan / Egan Images & Peter Gustafsson, IKA (Marcus Schwendtner), 

Jotun Hellas, Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη, 

Robert Hajduk / RS:X Youth Worlds 2016, αρχείο "paralos - events & design" 

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

Ένθετο αφιέρωμα 
της Κρητικής Επανάστασης 
1866-1869

Μάντης – Καγιαλής
3οι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ιέρ

Η ανοικτή θάλασσα ελκύει  
τους Ολυμπιονίκες

Ίδρυμα Λεβέντη: 
Συνεχίζει τις υποτροφίες 
στην Κωπηλασία

φωτογραφία εξωφύλλου: Νίκος Αλευρομύτης 
"Εκκίνηση ιστιοδρομίας από το 8ο Athens Trophy 2017."






