
Ευρωπαϊκό 420 
Χρυσό Αθανασόπουλος – Τάσσιος

Παγκόσμιο Tornado 
Χρυσό Πασχαλίδης – Κωνσταντινίδης

54ο Ράλλυ Αιγαίου 
Νικητής το OPTIMUM 3



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! 



«Τα ΜΜΕ εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ασχολούνται 
σχεδόν καθόλου με την ιστιοπλοΐα και την κωπηλασία οι οποίες 

φέρουν πολλές διακρίσεις και τιμούν τα ελληνικά χρώματα...»
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Στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, στην κατηγορία τριγώνου, είχαμε 
πολλές διακρίσεις από επιτυχείς συμμετοχές πολλών Ελλήνων 
ιστιοπλόων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα των νεώτερων αθλητών κα-
θώς και τη διεξαγωγή τριών διεθνών πρωταθλημάτων στην Ελλάδα.

Στις διακρίσεις περιλαμβάνονται: 

Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Laser Radial Νέων, το χρυσό 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 470 Νέων Γυναικών και το ασημέ-
νιο στα 420 για ηλικίες κάτω των 17 ετών, το ασημένιο μετάλλιο 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX, η πρόκριση στην κούρσα 
των μεταλλίων στο ίδιο αγώνισμα των νεανίδων, καθώς και η πρό-
κριση των δύο νέων ιστιοπλόων μας στους Ολυμπιακούς Νεότητος 
στο Techno.

Επιτυχία είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Optimist με την 
τρίτη θέση στα αγόρια και την πέμπτη στα κορίτσια.

Όσον αφορά στα διεθνή πρωταθλήματα είχαμε τη διεξαγωγή του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 470 όπου δεν είχαμε ιδιαίτερες επιτυ-
χίες, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Tornado που τα πληρώματα 
κατέκτησαν την πρώτη θέση και τη δεύτερη θέση και το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 420 με χρυσό στους άνδρες και χρυσό και αργυρό 
στην κατηγορία U17 γυναικών.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι εκτός από αυτούς που ασχολούνται απο-
κλειστικά με την ιστιοπλοΐα, στο ευρύτερο κοινό δεν έγινε αντιληπτή 
η διεξαγωγή τους.

Τα ΜΜΕ εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ασχολούνται σχεδόν κα-
θόλου με την ιστιοπλοΐα και την κωπηλασία οι οποίες φέρουν πολλές 
διακρίσεις και τιμούν τα ελληνικά χρώματα. Αυτό οφείλεται αφ’ ενός 
στην έλλειψη δημοφιλίας των αθλημάτων αυτών διότι ούτε επαγγελ-
ματικά είναι ούτε έχουν κερκίδα και αφ’ ετέρου στην μη εξοικείωση 
των δημοσιογράφων με τα αθλήματα αυτά.

Ο ΠΟΙΑΘ για να υπερνικήσει αυτό το πρόβλημα καταβάλλει μεγάλη 
προσπάθεια είτε μέσω TV και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε 

μέσω έντυπων εκδόσεων να προβάλλει το άθλημα της ιστιοπλοΐας. 
Παράλληλα για την εξοικείωση των Ελλήνων συντακτών Αθλητικού 
Τύπου ήλθε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμό τους τον ΠΣΑΤ και διορ-
γάνωσε με την Κωπηλατική Ομοσπονδία σεμινάριο τον περασμένο 
χρόνο ενώ πρόσφατα προσέφερε δύο θέσεις για τα μέλη του σε κάθε 
εκπαιδευτική σειρά ιστιοπλοΐας, πράγμα που έγινε αποδεκτό από το 
Δ.Σ. του ΠΣΑΤ. Η αρχή θα γίνει από τη σειρά Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου.

Μεγάλη υπήρξε και η δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα.

Κατ’ αρχάς είχαμε στην Τεργέστη την επάξια εκπροσώπηση των 
ελληνικών πανιών τον Ιούλιο με το σκάφος “BULLET-ENCODE” στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο σχετικό άρθρο.

Στο εσωτερικό είχαμε πληθώρα πολυήμερων αγώνων με σκάφη 
ανοικτής θαλάσσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στο Ιόνιο και 
βεβαίως το Ράλλυ Αιγαίου που αφορά σε όλο το αρχιπέλαγος.

Οι περισσότεροι από αυτούς συνδυάζουν μία σχετική ήπια αγωνιστι-
κή ημερήσια δραστηριότητα με διακοπές και σίγουρα ωφελούν στη 
διάδοση του αθλήματος διότι προσελκύουν νέους ιστιοπλόους και 
τέλος το Ράλλυ Αιγαίου, τον θεμελιωτή των αγώνων της ανοικτής 
θάλασσας που έχει έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα και διεξάγεται 
πραγματικά στην ανοικτή θάλασσα και απευθύνεται σε αξιόπλοα 
σκάφη και έμπειρα πληρώματα.

Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε τον όρο ανοικτή θάλασσα. Σύμφω-
να με την Διεθνή Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, ανοικτή θάλασ-
σα θεωρείται η θαλάσσια περιοχή πέραν των χωρικών υδάτων που 
κατά την ίδια σύμβαση έχει μέγιστο εύρος μέχρι 12 ν.μ. από την ακτή.

Ας σημειωθεί ότι φέτος ο ΠΟΙΑΘ βραβεύτηκε από τα Sports 
Marketing Awards σε δύο κατηγορίες: Για την προσφορά του 
Ομίλου στην Ιστιοπλοΐα Ανοικτής Θαλάσσης στην κατηγορία Sports 
Organizations, CSR Campaign / Activity αλλά και για το Ράλλυ Αιγαί-
ου στην κατηγορία Sports Events / Branded Events, Watersports / 
Summersports.

editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α
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απόψεις

Τέτοιο καλοκαίρι (αν ήταν για μένα καλοκαίρι) είχα χρόνια να ζήσω. Αλλά ας πάρουμε τα 
πράγματα με τη σειρά. Έξι αγώνες σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες σε τρεις διαφορετι-
κούς ρόλους. Ακόμη και γω μπερδεύομαι μόνο που το σκέφτομαι.

Δεν ξέρω πως, αλλά όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα μου έδωσαν ίσως την ενέργεια να 
μπορέσω να αντεπεξέλθω σ αυτό το δύσκολο τρίμηνο όπου η δραστηριότητα δεν σταμάτησε 
δευτερόλεπτο.

Φόρμουλα 18 με τον Ντάνη όπου αγωνιστήκαμε στο Κίελο και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
της κλάσης, Στη συνέχεια παγκόσμιο A-Class Foiling Catamaran στην Πολωνία (ως 
κυβερνήτης) πια, στην συνέχεια Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tornado στη Θεσσαλονίκη όπου 
εκεί έχασα το μέτρημα στους ρόλους (κυβερνήτης; Δάσκαλος; Μαθητής; Οργανωτής;) όχι 
όμως την μπάλα παρά την κούραση.

Ήταν ένα συναρπαστικό καλοκαίρι, αν και δεν νομίζω η σύζυγος και η κόρη μου να συμφω-
νούν με την άποψη αυτή, μιας και μου δόθηκε ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, προκάλεσα, 
αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση των συνεχών αλλαγών, ρόλων, σκαφών και ότι άλλο βγήκε 
μέσα από την αντίδραση αυτή.

Τι μου έμεινε απ όλα αυτά; Η τελευταία μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Φόρμουλα 
18 και η ένταση που βγήκε εκείνη την ημέρα μαζί με τον Ντάνη. Μια λέξη μου έρχεται στο 
μυαλό. “αναγέννηση”!

Η 2η ημέρα των προκριματικών στο Παγκόσμιο A Class όπου κατέστρεψα τον κόπο μου με 
δύο τούμπες πριν τον τερματισμό. Η γροθιά μου υψωμένη έτοιμη να διαλύσει το σκάφος στο 
διάβα της από τα νεύρα μου… Φωτιά.

Η ερώτηση του Σταύρου (Ταβουλάρης) την 2η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Tornado όπου ήμασταν ένα μάτσο χάλια. “Κώστα τι κάνουμε λάθος;”. “Ανάγκη”.

Ανάγκη να βρεις τα πραγματικά αίτια όντας άπειρος στη θέση σου ως κυβερνήτης. Ανάγκη 
να παραδεχθείς ότι δεν είσαι τέλειος και αλάθητος. Ότι δεν είσαι σούπερ ήρωας και ένα 
σκασμό άλλα πράγματα. Να καθοδηγήσεις κάποιον πραγματικά. Να τον βοηθήσεις. Και μετά 
τα οργανωτικά. Δεν είχα ιδέα. Πρωτόκολλα, δεξιώσεις, hosting, events, λάθη, παραλήψεις 
και διάφορα άλλα. Δεν είχα ξαναμπλέξει έτσι. Κάποια στιγμή τρικυμία... η οποία σε μερι-
κές εβδομάδες που θα κάτσει η σκόνη θα μετουσιωθεί σε εμπειρία. Όλα τελείωσαν με τον 
καλύτερο τρόπο θαρρώ. Το πρόγραμμα μας (under my wing) στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία 
μέσα στο σπίτι μας! Ο Ντάνης με τον Πέτρο κέρδισαν το Παγκόσμιο και εμείς με τον Σταύρο 
καταλήξαμε στην 4η θέση. Ποιος το περίμενε. Ούτε εμείς οι ίδιοι καλά καλά. Οι αγώνες τόσο 
αγωνιστικά όσο και οργανωτικά ήσαν άψογοι χάρις στην προσπάθεια και συνεισφορά όλων 
των εμπλεκόμενων μερών. 16ος στο Παγκόσμιο Α class όπου με λίγη προσοχή θα μπορού-
σε να είναι ίσως και 10ος (ακόμη τσαντίζομαι… χαχαχα). 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Φ18 και ένα νέο ξεκίνημα μαζί με τον Ντάνη. Η χρονιά δεν τελείωσε ακόμη, έχουμε 
αφήσει κάτι τελευταίο… i love this game! και εννοώ το άθλημα.

Όχι του χρόνου δεν θα κάνω τα ίδια σε καμία περίπτωση!

Η επόμενη χρονιά θα είναι ένα “ταξίδι”. Ένα “ταξίδι” που πάντα ήθελα να κάνω και τώρα 
νομίζω ότι ήρθε η ώρα του. 

Επίσης θα ήθελα το πρόγραμμα μας για τους νέους αθλητές να συνεχιστεί. Ασύλληπτη 
εμπειρία και μιλάω για εμάς και όχι για τα παιδιά. Τα παιδιά θα πουν την άποψη τους όπως 
την έζησαν αυτά. Θα γράψω κάποια στιγμή για την εμπειρία αυτή. Υπάρχουν μερικά πράγμα-
τα ακόμη που θα ήθελα να κάνω αλλά “κάθε πράγμα στον καιρό του κι o κολιός τον Αύγου-
στο”… Οπότε το πρώτο πράγμα που έχω προγραμματίσει ήδη είναι οι οικογενειακές μας 
διακοπές για την επόμενη χρονιά!

Σεπτέμβριο πιάσαμε…

Time to rest a bit..

Υ.Γ. Αληθινή ιστορία χωρίς να υπάρχει πρόθεση διαφήμισης μιας και όλοι γνωρίζετε για την 
11χρονη συνεργασία μας με τη Red Bull. 

Επιστρέφοντας από την Πολωνία η σύζυγος μου με παραλαμβάνει από το αεροδρόμιο και με 
πηγαίνει κατευθείαν στον ΝΟΘ όπου ο Σταύρος είχε έτοιμο το Tornado ώστε να προλάβουμε 
να τρέξουμε κάποιους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Με βλέπει ένας φίλος 
από Κρήτη μεριά που ήρθε για να βοηθήσει στους αγώνες την ώρα που αλλάζω για να μπω 
στο νερό και φωνάζει. Ρε συ Τριγκώνη πως τα καταφέρνεις; Τι πίνεις και δεν μας δίνεις; Η 
απάντηση μου εύλογη θαρρώ! 

Red Bull!

To be continued

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Είμαι 
εξουθενωμένος
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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.

Όχι. Ο νικητής δεν θα βγαίνει με κλήρωση. Θα εξακολουθήσει να ισχύει η αριστεία. 
Ούτε θα γίνει ευκολότερος για να αυξηθούν οι συμμετοχές. Ούτε θα αλλάξουν κανονι-
σμούς για να κερδίζουν όλοι, "δημοκρατικά". Αυτά παραμένουν όπως τα ξέραμε. Για να 
συνεχίσει να ζει υγιής ο αγώνας και να αυξηθούν οι συμμετοχές, από πέρυσι που άλλαξε ο 
επικεφαλής και ανέλαβε ο Μαρκ Τέρνερ, το Volvo Ocean Race θα κάνει κάποιες αλλαγές 
που θα έχουν αντίκτυπο στην ανοικτή θάλασσα διεθνώς.

Ο Γάλλος ναυπηγός Guillaume Verdier, θα σχεδιάσει το επόμενο σκάφος VOR. Το σκάφος 
θα έχει foil δηλαδή θα ίπταται αν και μονόγαστρο, θα έχει canting-keel με μεγάλη και βαριά 
καρίνα, μεγάλη ιστιοφορία και πιο γεροδεμένο από τα Imoca 60, αν και παρόμοιο σε 
μέγεθος, θα είναι αποκλειστικά για το Volvo Ocean Race. Το σκάφος θα είναι βέβαια one 
design με διάρκεια ζωής έξι χρόνια, θα ανήκει στη Volvo και θα διατίθεται με leasing ώστε 
να πέφτει το κόστος για τις ομάδες. Θα χρειάζεται μόλις 5 με 7 άτομα πλήρωμα συν έναν 
mediaman υποχρεωτικά. Έμφαση επίσης θα δοθεί στις συμμετοχές από νεαρές ηλικίες και 
στα γυναικεία πληρώματα. 

Πέραν από την ελάφρυνση του κόστους συμμετοχής, γίνεται προσπάθεια να χτιστεί και το 
μέλλον του αγώνα. Λύση δηλαδή όχι μόνο για σήμερα αλλά και για αύριο. 

Πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι να χαραχθεί ο δρόμος που θα οδηγεί τους 
νεαρούς ιστιοπλόους από το τρίγωνο στην ανοικτή θάλασσα και την ωκεανοπλοΐα.

Συνήθως στις άλλες χώρες υπάρχει μία αρμόδια εθνική Αρχή που έχει αυτή ακριβώς την 
αποστολή. Όπως υπάρχει κάποια ομοσπονδία που φροντίζει την ιστιοπλοΐα για τις ολυμπια-
κές κατηγορίες. Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Γάλλοι, Βρετανοί και Αμερικανοί τα πάνε καλά γι 
αυτό και κυριαρχούν στην ανοικτή θάλασσα. 

Το Volvo Ocean Race λοιπόν που χρειάζεται αυτή τη διεθνή κουλτούρα της ανοικτής θάλασ-
σας ήρθε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, το World Sailing ώστε να 
δημιουργηθούν ακαδημίες στα κέντρα ενδιαφέροντος, σχολές δηλαδή ανοικτής θαλάσσης 
που θα είναι η φυσική συνέχεια από τα dinghi προς τα μεγάλα σκάφη. 

Επιπλέον θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα, το Global Team Challenge, ένας παράλληλος 
αγώνας με τα σκάφη προηγούμενης γενιάς που θα μετέχουν μισοί επαγγελματίες και μισοί 
ερασιτέχνες ιστιοπλόοι. Το πρόγραμμα μάλιστα αρχικά θα απευθύνεται σε εταιρίες ώστε να 
έχει και παράπλευρα οφέλη από χορηγίες και συμπληρωματική προβολή. 

Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο. Μην ξεχνάμε ότι τα ταξίδια στην ανοικτή θάλασσα δεν ξεκίνη-
σαν για αναψυχή αλλά από ανάγκη, για εμπόριο και αποικισμό. Η ιστιοπλοΐα τριγώνου έχει 
επίσης και τη λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων που δεν έχει η ανοικτή θάλασσα στην οποία 
κινδυνεύεις και παιδεύεσαι. Το παιδεύομαι όμως από το εκπαιδεύομαι έχει μικρή διαφορά.

Το μέλλον της 
Ανοικτής φαίνεται 

μέσα από το  
Volvo Ocean Race
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απόψεις

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα

Μαραμένη ανθοδέσμη

τα σκαλιά τ’ Άη-Γιάννη ολόλευκα ντυμένη 

κι’ η ματιά της του εθόλωσε τον νου. 

Δεν χαμήλωσε το βλέμμα όπως παλιά 

μα στα μάτια ίσα τώρα τον κοιτούσε 

σαν με χείλη σφαλιστά να τον ρωτούσε 

πώς την άφησε σε άλλη αγκαλιά. 

Κόμπος έγινε αυτό το νυφικό 

άσπρη αγχόνη κάθε βράδυ στο κρεββάτι.

Μια στιγμή ως την αυγή να κλείσει μάτι 

σαν πανί στο πέλαγο έβλεπε λευκό.

Ανταμώναν στο μουράγιο το πρωΐ 

την κοιτούσε και γινότανε κομμάτια 

τον κοιτούσε και χαμήλωνε τα μάτια, 

πριν χαθεί μέσα στου κόσμου την βουή. 

Λαχταρούσε να την δει τα πρωϊνά 

και τα βράδυα ξυπνητός ονειρευόταν

μέχρι που ’νοιωσε πώς τον ειρωνευόταν 

στο λιμάνι δεν κατέβηκε ξανά.

Ξεχαστήκαν οι στιγμές του πρωϊνού 

ως τη μέρα που την είδε ν’ ανεβαίνει 

«Δεν μπορεί, θα υποφέρει μα σιωπά» 

«Δίχως άλλο θα την έχουν φυλακίσει» .

Μα θα φύγει ένα πρωΐ θα τον ζητήσει

να του πει πόσο τρελλά τον αγαπά. 

Τα χαμίνια πια τον παίρνουν στο ψιλό 

σε μια μπίντα καθιστός να περιμένει 

και στο χέρι μια ανθοδέσμη μαραμένη 

γελαστός, με σαλεμένο το μυαλό.

Φέτος το καλοκαίρι είχαμε βροχή διακρίσεων σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα της ιστιοπλοΐας τριγώνου. Η ελληνική ιστιοπλοϊκή οικογένεια, έχασε το μέτρημα 
στο πόσες φορές και για ποια κατηγορία πανηγύρισε και χάρηκε για μία μεγάλη διά-
κριση που ήρθε από νέους αθλητές και αθλήτριες. Όλο αυτό σε κάνει να είσαι χαρού-
μενος και ταυτόχρονα σκεπτικός, αλλά και να αναρωτιέσαι από πού προέκυψε ξαφνικά όλη 
αυτή η γνώση και οι διεθνείς επιτυχίες σχεδόν σε κάθε κατηγορία τριγώνου. 

Για αυτό τον προβληματισμό μου συζήτησα με ανθρώπους που γνωρίζουν την ιστιοπλοΐα 
τριγώνου εδώ και δεκαετίες αλλά και νεότερους αθλητές και προπονητές ώστε να ακούσω 
γνώμες και απόψεις.

Τελικά τα συμπεράσματα ήταν τρία και νομίζω ότι αυτά αντικατοπτρίζουν απόλυτα την πραγ-
ματικότητα. 

Συμπέρασμα πρώτο. Οι επιτυχίες οφείλονται στην σκληρή δουλειά. Οι περισσότεροι 
αποδίδουν τις φετινές αναρίθμητες επιτυχίες κυρίως στις πολλές ώρες σκληρής και επίμο-
νης δουλειάς των Ελλήνων αθλητών και προπονητών στη θάλασσα. Αγώνες και προπόνηση 
στη θάλασσα εκεί όπου το άθλημα της ιστιοπλοΐας διαδραματίζεται. 

Συμπέρασμα δεύτερο, στο οποίο όλοι μα όλοι συμφωνούν. Οι επιτυχίες οφείλονται στο 
γεγονός ότι η γνώση ξεπέρασε τα προσωπικά στεγανά και έγινε ένα υλικό για όλους 
όσους ενδιαφέρονται. Όλη η εμπειρία και η γνώση που ξεκίνησε να δημιουργείται στη 
χώρα μας την τελευταία εικοσαετία για την ιστιοπλοΐα τριγώνου, δουλεύτηκε μεθοδικά από 
αθλητές που έγιναν προπονητές και μεταλαμπαδεύτηκε αργά αλλά συστηματικά. Η αλλαγή 
νοοτροπίας των προηγούμενων χρόνων που ήθελε τη γνώση και κάθε μορφής πληροφο-
ρία να μένει ως επτασφράγιστο μυστικό στο μυαλό του καθενός, έδωσε τη θέση της στην 
ομαδοποιημένη δουλειά στη θάλασσα και τη στεριά, στη συνεργασία, στη συζήτηση, στην 
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών τόσο μεταξύ αθλητών όσο και προπονητών οι οποί-
οι έχουν ανδρωθεί και ψηθεί μέσα από τον ανταγωνιστικό στίβο του αθλητή πριν βρεθούν 
στην άλλη όχθη αυτή του προπονητή. 

Συμπέρασμα τρίτο. Αυτή η νέα γενιά προπονητών και αθλητών οδηγεί την ελληνική 
ιστιοπλοΐα εκεί που κανείς άλλος δεν μπόρεσε στα τόσα χρόνια που πέρασαν και με 
τα τόσα χρήματα που αλόγιστα. ξοδεύτηκαν. Ας τους αφήσουμε να δουλέψουν συστημα-
τικά όπως μας αποδεικνύουν καθημερινά ότι κάνουν και ας αντιληφθούμε ότι όλες αυτές οι 
επιτυχίες ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς, τους αθλητές αλλά και τις οικογένειές τους, που 
με προσήλωση και λατρεία καθημερινά κάνουν 'άλματα' προόδου για το άθλημα.

Από πού ήρθαν 
όλα αυτά τα 

μετάλλια;

του Πάνου Δημητρακόπουλου 
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Ποίημα της Κινέζας 
Νίκης Χου Κάϊ 

για τον 
ελληνοκλασσικό 

πολιτισμό! 

Στο πανεπιστήμιο του Πεκίνου και της Σαγκάης, λειτουργεί έδρα Ελληνικής 
Ιστορίας και Πολιτισμού, με 150 φοιτητές στο Πεκίνο και 250 στη Σαγκάη.

Όλοι οι φοιτητές έχουν αλλάξει τα ονόματά τους με ελληνικά ονόματα. 

Παρατίθεται στη συνέχεια ένα ποίημα που έγραψε μια Κινέζα μαθήτρια, η Νίκη Χου Κάΐ: 

Από την πρώτη μέρα που πάτησα στο έδαφός σου, 

εγώ μια ονειροπόλα Κινέζα, 

Ελλάδα αισθάνθηκα να βυθίζομαι στην κληρονομιά σου.

Όταν σήκωσα το κεφάλι ένας λαμπερός κεραυνός χτύπησε τα μάτια μου. 

Ήταν η Ακρόπολη!!! 

Στον ουρανό της Αθήνας, 

το μεγαλοπρεπές σώμα της στέκεται ορθό σαν ένας ουράνιος βασιλιάς. 

Μήπως αυτός ο βασιλιάς μεταφέρει το πνεύμα από τον ουρανό στους ανθρώπους; 

Μήπως αυτό το πνεύμα καλλιεργεί την ψυχή τού λαού σου 

δημιουργώντας αδιάκοπα το μεγάλο πολιτισμό σου 

από τη δύση στην ανατολή, από την Ελλάδα στην Κίνα; 

Όταν χαμήλωσα το βλέμμα μου ένας άλλος λαμπερός κεραυνός χτύπησε τα μάτια μου. 

Ήταν οι τάφοι της Βεργίνας με τους απίστευτους θησαυρούς σου, 

τα αφάνταστα αριστουργήματά σου!!! 

Θα ήθελα να σηκώσω το βλέμμα ξανά και ξανά, 

να χαμηλώσω το βλέμμα ξανά και ξανά, 

να ψάξω κάθε γωνιά σου, 

θα ήθελα να θαυμάσω κάθε κομμάτι του πολιτισμού σου. 

Σε παρακαλώ Ελλάδα, εγώ μια ελληνολάτρισσα Κινέζα, 

πες μου πόσους ακόμη θησαυρούς κρύβεις; 

Ελλάδα δε θέλω να σου πω αντίο. 

Ήρθα Ελλάδα στην αγκαλιά σου, στη βαθιά θάλασσά σου, 

είναι η θάλασσα της αγάπης, η θάλασσα της φιλίας, 

είναι η θάλασσα της καρδιάς με τα συναρπαστικά της κύματα, 

ποτέ πια δεν θα μπορέσω να την αποχωριστώ, 

χωρίς αυτήν το σώμα μου θα χαθεί για πάντα!!! 

Ήρθα Ελλάδα στην αγκαλιά σου, στην απέραντη ομορφιά σου, 

στην ομορφιά της Ιστορίας σου, στην ομορφιά της ψυχής, 

ποτέ πια δεν θα μπορέσω να ζήσω μακριά από την ομορφιά σου.

Ήρθα Ελλάδα στην αγκαλιά σου, στο μεγάλο σου πνεύμα, 

είναι το πνεύμα του πολιτισμού, το πνεύμα της Ελευθερίας, 

είναι το πνεύμα της δημιουργίας, δίχως αυτό η ψυχή μου θα μαραθεί. 

Ελλάδα δεν θέλω να σου πω ποτέ αντίο, θα ζούμε μαζί για πάντα, 

με την αγάπη μας, με τις αναζητήσεις μας, με τα όνειρά μας.

της Νίκης Χου Κάϊ
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ενημερωτικά

America’S Cup και 
Νέα Ζηλανδία

Κόρφος Σοφικού, 
απόγευμα  

16 Αυγούστου 

Το 35ο AMERICA’S CUP πήρε τον δρόμο για το Όκλαντ, το παγκόσμιο κέντρο ιστιοπλοΐας, 
όπως συνηθίζεται να λέγεται η πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας. Οι Νεοζηλανδοί, με το 
καινούργιο τους αστέρι τον Peter Burling, πήραν το κύπελλο απ ευθείας από τα χέρια 
των Αμερικανών με το συντριπτικό 8-1, που δεν αφήνει χώρο στην τύχη, σε εύνοιες 
και σε δικαιολογίες, πήγαν και κέρδισαν σαν καλύτεροι! 

Το γεγονός και το αποτέλεσμα, αποτελεί καλή ευκαιρία για να ρίξουμε μια ματιά σ αυτή τη 
μακρινή χώρα, την Αοτεαρόα, τη χώρα του μακρύ σύννεφου, και τους απόγονους των Μαορί 
και των μεταναστών. Αυτές τις γραμμές θα προσπαθήσω να τις ταιριάξω από θαυμασμό 
γι αυτό το μικρό λαό, αλλά και από αντίδραση για μας εδώ, που όλα φταίνε για το χάλι μας, 
εκτός φυσικά από εμάς τους ίδιους!

Η Νέα Ζηλανδία έχει διπλάσια έκταση από την Ελλάδα, λιγότερους από τους μισούς κατοίκους 
(4.700 εκατομμύρια) και το ίδιο μήκος ακτογραμμής. Οι κάτοικοι-απόγονοι των Μαορί, έχουν 
πλούσια θαλασσινή ιστορία, όπως κι εμείς, με τη διαφορά ότι εκείνοι τη θυμούνται κι εμείς 
την ξεχνάμε! Οι Νεοζηλανδοί αγαπάνε τη θάλασσα και ζουν με την ιστιοπλοΐα, η οποία ποτέ 
δεν υπήρξε γι αυτούς ελιτίστικη ενασχόληση. Τα Σαββατοκύριακα οι ανταγωνιστικές νεοζη-
λανδέζικες οικογένειες πηγαίνουν σε αγώνες με φορτωμένα στα τρέιλερ τα P-class, τα μικρά 
μονοθέσια σκάφη, από τα οποία έχουν περάσει όλοι οι μεγάλοι τους ιστιοπλόοι. Το 1986 
η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εισηγήθηκε και εφαρμόστηκε σύστημα μετάταξης των μικρών 
ιστιοπλόων από τα Dingy σε σκάφη με σταθερή καρίνα, ενέργεια που είχε τεράστια επιτυχία. 
Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 12μηνη και τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε πάνω από 200 
αγώνες εξοικείωσης, ενώ στη χώρα δραστηριοποιούνται πάνω από 120 ιστιοπλοϊκά κέντρα. 

Το 'optimist' των Νεοζηλανδών είναι το μικρό και δύσκολο P-class από το 1920! Από 
αυτό το Dingy έχουν περάσει όλοι οι σπουδαίοι ιστιοπλόοι της χώρας, όπως οι Dean Barker, 
Chris Dickson, Russell Coutts, Peter Blake, Peter Lester, Grant Dalton, Peter Burling και άλλοι. 

Η Νέα Ζηλανδία είναι η χώρα του «φτιάξτο μόνος σου» και οι ιδιοκατασκευές σκαφών εί-
ναι κάτι κοινό. Ο πολύς Bruce Farr, έφτιαξε τα πρώτα γρήγορα Dingy και Skiff στην αποθήκη 
του σπιτιού, ενώ ο Peter Blake έβαζε σε δοκιμασία την υπομονή της μητέρας του καταστρέ-
φοντας τα λουλούδια στον κήπο, όπου έφτιαξε το πρώτο σκάφος του! 

Σε στατιστική του ΟΗΕ για τις 10 πλέον ευτυχισμένες χώρες του κόσμου, η Νέα Ζηλανδία 
είναι στη θέση 5! Κάπου διάβαζα, ότι η μόνη δουλειά που ξέρουν να κάνουν οι Νεοζηλανδοί 
πολιτικοί, είναι να φροντίζουν για την ευτυχία των κατοίκων της χώρας τους, εφαρμόζοντες 
ακόμα και «ποσοτική χαλάρωση» για τους πολίτες (QE for people)! Τι να πούμε και τι να 
συγκρίνουμε, χωρίς να μας πιάσει κατάθλιψη, όταν η Ιστιοπλοΐα στην Ελλάδα, όχι 
μόνο περιφρονείται από το κράτος, αλλά και μέχρι πριν λίγο, πιθανόν ακόμα, οι όμιλοι 
απασχολούσαν μονίμως δικηγόρους για να αντιμετωπίζουν τις εξώσεις!

Φέτος τα ταξίδια μου περιορίστηκαν μέχρι τον Κόρφο, μετά από άλλη μια γκρίζα χρονιά. Οι 
κακές μετεωρολογικές προβλέψεις αναβάθμισαν τον Κόρφο σε έναν ενδιαφέροντα προορι-
σμό, για έναν ταλαιπωρημένο σαν κι εμέ και ένα παραμελημένο σκάφος, σαν το Παραντάις. 
Ο Κόρφος μου άρεσε τότε που είχε 10-15 σπίτια και μόνο την ταβέρνα του Γιώργου 
του Ντάσκα, μου αρέσει και τώρα με τα 800 σπίτια και τις πολύβουες ταβέρνες και τις 
πλωτές εξέδρες, Αγκυροβολημένος «αρόδου», αν λίγο φοβάσαι τους καιρούς, αισθά-
νεσαι ότι βρίσκεσαι σε ασφαλές καταφύγιο, αλλά κι αν καθόλου δεν φοβάσαι, είσαι 
σε μια ήσυχη λίμνη με καταπράσινα τα βουνά γύρω. Παρά τις κάποιες χιλιάδες κόσμο 
που μαζεύεται στην περιοχή, η ηχορύπανση είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λες και ξαφνικά 
βελτιώθηκε το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων. Στον ντόκο τα σκάφη ήταν πολλά, αλλά 
αρόδου όχι πάνω από 5-7 κάθε μέρα, τα περισσότερα ξενόφερτα. Ήρθαν και σκάφη με τη 
βούλα του θαλασσινού, όπως μια πανέμορφη σκούνα καναδέζικη. Εκείνο όμως που με προ-
κάλεσε γι αυτές τις γραμμές, ήταν ένα καΐκι που έφθασε το απογευματάκι και κατ ευθείαν 
έδεσε, με άνετες κινήσεις, στον μικρό μόλο του CELANA. Ήταν 100% γνήσιο, φροντισμένο, 
με ψιλό ξύλινο κατάρτι και τα πανιά φρεσκοδουλεμένα. Το βράδυ βγήκαν από το καΐκι, δύο 
γυναίκες κι ένας άνδρας και κάθισαν σε διπλανό τραπέζι. Έκανα νόημα με τον αντίχειρα, ότι 
το σκάφος ήταν πολύ ωραίο, κι ο καπετάνιος ήρθε και με χαιρέτησε λέγοντας μου σε καλά 
ελληνικά, «αυτό είναι η ζωή μου»! Στήνοντας αυτί στην περιέργεια και τις ερωτήσεις του 
διπλανού τραπεζιού, άκουσα, ότι ήταν Ολλανδός μουσικός και ότι το καΐκι το είχε φτιάξει 
στη Ιερησώ από την αρχή, σεβόμενος απόλυτα την παράδοση έξω και μέσα, κι ότι το 

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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ενδιαφέρον της ζωής του ήταν να ταξιδεύει μ αυτό τις ελληνικές θάλασσες.

Θα πει κανείς «ε, και, τι έγινε μ’ ένα καΐκι και μας το λες;». Αυτή η απλή απορία είναι που 
κρύβει ένα μεγάλο «δυστυχώς»! Το καΐκι από μόνο του είναι παιδί της θάλασσας, όχι του 
τεχνολογικού σωλήνα, έχει κατασκευαστεί από ξύλα, μαστοριά, εμπειρία, μεράκι και αρμύρα, 
πολλή αρμύρα. Πέρασαν χρόνια, χιλιάδες χρόνια, για να καταλήξουν τα καΐκια όπως είναι, 
κι όχι αλλιώς. Τα καΐκια τραγουδήθηκαν, όχι γιατί έψαχναν για θέματα οι ποιητές και ο λαός, 
αλλά γιατί προκαλούσαν και τους δύο. Το καΐκι στη θάλασσα αιχμαλωτίζει το μάτι, τουλάχι-
στον εκείνο που βλέπει κι όχι εκείνο που μόνο κοιτάζει. Στην "Αιγαιοπελαγίτικη Πολυνησία" 
σχεδιάστηκαν πολλοί τύποι καϊκιών, ανάλογα της γεωγραφικής θέσης των νησιών και της 
ψυχοσύνθεσης των καραβομαραγκών, κι έγραψαν ιστορία, από την εποχή των τριηρών 
μέχρι σήμερα. Αυτή η ιστορία υπήρξε πολύτιμη κληρονομιά της φυλής, την οποία δυστυχώς 
δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε οι Νεοέλληνες και την καταστρέψαμε! Δεν καταλαβαίνουμε, τι 
θα σήμαινε για μας, αν εκείνοι που αγαπάνε να ζουν κι όχι να βλέπουν την αιγαιοπελαγίτικη 
θάλασσα, ήξεραν ότι ερχόμενοι στην Ελλάδα, θα βρουν ένα καΐκι να την ταξιδέψουν. Δεν 
καταλαβαίνουμε τι σημαίνει παράδοση και οργώνουμε τις θάλασσες με τα μηχανοκίνητα, 
τρέχοντας να προφθάσουμε, τι; Δεν βρίσκουμε ωραίο να βλέπουμε ένα καΐκι να λικνίζεται 
αραγμένο σ έναν κόλπο, αυτό το χουμε ξεπεράσει, μάλλον το χουμε ξεπουλήσει στην πεζό-
τητά μας. Ίσως δεν είναι αργά να καταλάβουμε, ότι ένα πρόγραμμα επαναφοράς του καϊκιού 
στην επικαιρότητα, θα έδινε λύσεις σε πολλά προβλήματα, όχι μόνο πολιτιστικά, αλλά και 
οικονομικά. Οι καραβομαραγκοί, όσοι έχουν απομείνει, με τα ναυπηγικά σχέδια στο μυαλό 
τους και με «λειτουργικό» την πείρα τους, περιμένουν. Ας το φωνάζουμε πολλοί και συνέ-
χεια, μήπως ακούσουν και ξυπνήσουν τ αυτιά της βαρηκοΐας! Οι Τούρκοι δίπλα μας, αξιο-
ποιούν τα καΐκια περισσότερο από μας, έστω με όλη την ατζαμοσύνη που προκαλεί η 
έλλειψη πολιτισμικής κουλτούρας, και τα έχουν κάνει «μασκότ» του τουρισμού τους. 
Ένας φίλος που ήρθε στον Κόρφο, μου είπε, ότι το περασμένο καλοκαίρι, τρεις οικογένειες 
πήγαν απέναντι, νοίκιασαν ένα μεγάλο καΐκι με καπετάνιο και μάγειρα, και ταξίδεψαν στα 
ελληνικά νησιά, κάνοντας εξαιρετικές διακοπές! Εγώ ντράπηκα. Θα είναι για μας πρόοδος, 
πολιτισμική και τουριστική, αν ζευγαρώσουμε ξανά τις θάλασσές μας με το καΐκι!
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο 
χρωμάτων για τα Mega Yachts από την Jotun Hellas

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ε Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Π Ο Ι Α Θ

Με επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στις σύγχρο-
νες ναυπηγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου 
Σπανόπουλος, το σεμινάριο χρωμάτων της 
Jotun Hellas για τα Mega Yachts, το οποίο και 
περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το 
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε απο εξειδικευμέ-
νο τεχνικό της εταιρείας τον κο Troy Harvey και 

με την συμμετοχή του Yachting Sales Manager 
της Jotun Hellas, κου Χρήστου Κωστόπουλου. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιελάμβα-
νε παρουσίαση προϊόντων της Jotun για τα 
Megayachts, τεχνικές συμβουλές για συντή-
ρηση και φροντίδα καθώς και πρακτικό μέρος 
σχετικά με την προετοιμασία της επιφάνειας και 

την εφαρμογή χρωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί 
πως το σεμινάριο παρακολουθησαν επαγγελ-
ματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 
Mega Yachts καθώς και φοιτητές του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στο τέλος του σεμινα-
ρίου δόθηκαν πιστοποιητικά παρακολούθησης 
στους συμμετέχοντες. 

Με την παρούσα επιστολή το Τμήμα Ιστιοπλοΐας του Ομίλου Ερασιτεχνών 
Αλιέων και Ναυτικών Αθλημάτων Βόλου θα ήθελε να σας ευχαριστήσει 
θερμά για την ευγενική σας χορηγία των πολύ αξιόλογων εντύπων για 
σκάφη τύπου optimist και laser 4.7.

Οι αθλητές, οι προπονητές, οι γονείς και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου σας είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά σας αυτή. Συμβάλετε, 
έτσι, στην προσπάθεια όλων μας να δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία 
να ασχοληθούν με ένα άθλημα καθαρό, ναυτικό και χωρίς περιορισμούς 
στην ηλικία.

Σας συγχαίρουμε, τέλος, για το περιοδικό «Ιστιοπλοϊκός Κόσμος» που 
εκδίδετε και μας συντροφεύει τόσα χρόνια.

Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε!

  Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος Η Έφορος Ιστιοπλοΐας Η Γεν.Γραμματέας 
 ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ναυτικός Όμιλος Σκύρου (Ν.Ο.Σ.) σας εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστείες για την χορήγηση προς τον Όμιλο μας των 40 βιβλίων 
"ΟΠΤΙΜΙΣΤ Το σκάφος του μικρού καπετάνιου" και των 10 βιβλίων  
"Τα μυστικά του Laser". Τα βιβλία αυτά θα είναι πολύτιμος βοηθών των 
νέων ιστιοπλόων του νησιού μας.

Για το Δ.Σ.

 Η Γεν.Γραμματέας Ο Πρόεδρος 
 Μαρία-Χριστίνα Παπαστάθη Μανώλης Κανάς

 
Φωτογραφίες: skipper on deck 

Ο κος Χρήστος Κωστόπουλος, Yachting Sales Manager 
Jotun Hellas κατα την διάρκεια του σεμιναρίου.

Από τον:  
ΟΜΙΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

Από τον:  
ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΚΥΡΟΥ
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Δύο μετάλλια από το Sports Marketing Awards, για 
τον ΠΟΙΑΘ και το Ράλλυ Αιγαίου

Σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και 
γιορτινό κλίμα, το ελληνικό αθλητι-
κό οικοσύστημα χειροκρότησε την 
Τετάρτη 13 Ιουλίου τις καλύτερες 
πρακτικές του sports marketing 
στη χώρα μας, κατά την τελετή 
απονομής των Sports Marketing 
Awards 2017, στον Ιππόδρομο 
Αθηνών στο Μαρκόπουλο. 

Τα Sports Marketing Awards διοργανώ-
θηκαν για πρώτη χρονιά από την Boussias 
Communications και το περιοδικό Marketing 
Week, με σκοπό να υποστηρίξουν, να δια-
δώσουν και να προωθήσουν τις καλύτερες 
πρακτικές στην επικοινωνία και το marketing 
του εγχώριου αθλητικού οικοσυστήματος. 
Προσδοκία των διοργανωτών είναι ότι αυτή 
η μοναδική για τη χώρα μας πρωτοβουλία θα 
εντείνει το μήνυμα της ανάγκης για συμπρά-
ξεις που προωθούν τις αξίες του αθλητικού 
ιδεώδους, καθώς και της προτεραιότητας σε 
πρότυπα συνεργασίας που θα εμπνεύσουν 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη συνεχή 
δέσμευση και αλληλεγγύη.

Tην τελετή απονομής παρουσίασε με τον 
δικό του μοναδικό τρόπο, ο αθλητικογράφος 
Βασίλης Σκουντής, ο οποίος ανέφερε μεταξύ 
άλλων, ότι «το ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα 
σε πείσμα των χαλεπών καιρών που διανύουμε 
ως χώρα, κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο είναι. 
Τα Sports Marketing Awards αποτελούν έναν 
νεότευκτο θεσμό, ο οποίος παρά το γεγονός ότι 
διανύει την εμβρυϊκή φάση του, αγκαλιάστηκε 
με μεγάλη θέρμη και ενθουσιασμό από την ελ-
ληνική αθλητική πιάτσα και το περιβάλλον της». 

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των 
βραβείων, Νίκος Κακλαμανάκης, Χρυσός 
Ολυμπιονίκης και 3 φορές Παγκόσμιος Πρω-
ταθλητής Mistral, ανάφερε στην εναρκτήρια 
ομιλία του μεταξύ άλλων: «Βρίσκομαι εδώ 
γιατί είμαι μέλος μιας πολύ μεγάλης οικογένει-

ας, της οικογένειας του αθλητισμού, μέλος της 
ολυμπιακής οικογένειας, στη οποία οφείλω 
τα πάντα. Σήμερα είναι μια ιδανική στιγμή και 
ευκαιρία να μεταφέρω την αγάπη, την εκτίμηση 
και την ενέργεια που έχω λάβει από τον κόσμο. 
Ο αθλητισμός μας έχει μάθει τα πάντα. Μας 
έχει μάθει πρώτα από όλα να είμαστε νικητές. 
Γιατί ακόμα κι αν δεν νικήσουμε, μαθαίνουμε 
πειθαρχία, μαθαίνουμε να νικάμε στη ζωή μας. 
Μας έχει διδάξει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες 
νίκες, αλλά μικρές καθημερινές που μας οδη-
γούν σε άλλες μεγαλύτερες. Ότι αξία έχουν τα 
μικρά πράγματα, τα καθημερινά. Όλα αυτά είναι 
ώρα να τα επιστρέψουμε πίσω σε αυτούς από 
τους οποίους τα λάβαμε. Στους ανθρώπους». 

Η βραδιά ξεκίνησε με τις απονομές των 
Τιμητικών Βραβείων από τον πρόεδρο Ν. 
Κακλαμανάκη. 

Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), 
το οποίο βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος 
της ΕΟΕ, Σ. Καπράλος και ο Μ. Κολυμπά-
δης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Ο Σ. Καπράλος 
μεταξύ άλλων δήλωσε «Η αποψινή βραδιά εί-
ναι πολύ σημαντική για τον αθλητισμό, καθώς 
είναι πολύ σημαντικό να τιμώνται οι άνθρωποι 
που έχουν σχέση με το αθλητικό marketing. 
Χωρίς marketing, σήμερα ο αθλητισμός δεν 
πάει πουθενά».

Στον ΣΕΓΑΣ για το σύνολο της προσφοράς 
της στον ελληνικό αθλητισμό από το 1894, 
καθώς και για τη συνεισφορά του Μαραθω-
νίου της Αθήνας στον πολιτισμό και τουρισμό 
της χώρας. Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο 
Μ. Ασημακόπουλος, Γενικός Συντονιστής 
του Μαραθωνίου της Αθήνας, ανέφερε: 
«Χαίρομαι πολύ που βλέπω βραβεία sports 
marketing στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστή-
σω την Boussias Communications για αυτή 
την ευκαιρία που δίνει να αναγνωριστούν τα 
στελέχη, ο κόσμος, οι αθλητές, οι παράγοντες 
του αθλητικού χώρου μέσα από αυτά τα βρα-
βεία. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ εδώ τον 
ΣΕΓΑΣ, τη μεγαλύτερη αθλητική ομοσπονδία».

Στη μικρή αθλήτρια Μελανθία-Ελένη Κεφά-
λα του Α.Σ. Οδυσσεύς Ηρακλείου, η οποία 
βραβεύθηκε συμβολικά γιατί τόλμησε και νί-
κησε κάτω από αντίξοες συνθήκες, «βάζοντας 
την ψυχή και το μυαλό πάνω από το σώμα, 
ξεπερνώντας πολύ δύσκολες καταστάσεις», 
όπως σημείωσε ο Β. Σκουντής. 

Επίσης, Τιμητικό Βραβείο απονεμήθηκε 
στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ του 1987, 

με αφορμή την επέτειο 30 χρόνων από την 
επιτυχία της, και στην Εθνική Ομάδα Ποδο-
σφαίρου 2004, 13 χρόνια μετά την κατά-
κτηση του Εuro και τα βραβεία παρέλαβαν οι 
Ν. Σταυρόπουλος για το μπάσκετ και ο Β. 
Τσιάρτας για το ποδόσφαιρο, ενώ μηνύμα-
τα μέσω video απεύθυναν στο κοινό ο Π. 
Γιαννάκης και οι Δ. Γιαννακόπουλος και Γ. 
Καραγκούνης.

Στα βραβεία υπέβαλαν υποψηφιότητα Αθλη-
τές/τριες, Αθλητικοί Σύλλογοι, Σωματεία και 
Ενώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελμα-
τικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινω-
νικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, 
ΜΚΟ και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Τα υποψή-
φια έργα κρίθηκαν με βάση τη στρατηγική και 
τους στόχους που εξυπηρετεί κάθε ενέργεια 
ή πρόγραμμα, τον αντίκτυπο και τα οφέλη των 
προτεινόμενων δράσεων, την καινοτομία και 
πρωτοπορία που παρουσιάζουν, καθώς και 
την αποτελεσματικότητά τους.

Ο ΠΟΙΑΘ βραβεύτηκε σε δύο κατηγορίες: 
Για την προσφορά του Ομίλου στην Ιστιο-
πλοΐα Ανοικτής Θαλάσσης, στην κατηγορία 
Sports Organizations, CSR Campaign 
/ Activity αλλά και για το Ράλλυ Αιγαίου 
στην κατηγορία Sports Events / Branded 
Events, Watersports / Summersports. 
Όταν ήρθε η ώρα της παράδοσης των δύο 
βραβείων στον ΠΟΙΑΘ, το πολυπληθές κοινό 
που αποτελούνταν από τους σημαντικότε-
ρους παράγοντες του αθλητισμού στη χώρα 
μας ξέσπασε σε θερμά χειροκροτήματα, απο-
δεικνύοντας την ουσιαστική αναγνώριση του 
έργου του ΠΟΙΑΘ και της μεγάλης σημασίας 
του Ράλλυ Αιγαίου στον χώρο του ναυτα-
θλητισμού αλλά και του αθλητισμού εν γένει, 
ακόμα και από ανθρώπους εκτός ιστιοπλοΐας.

Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές οι 
Γιώργος Στράτος, Πρόεδρος Superleague 
Ποδοσφαίρου, Αναστάσιος Πασπάλας, 
Ταμίας του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης & Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Marketing της Ομοσπονδίας, Ιωάννης 
Ψαρράκης, Γενικός Γραμματέας, BASKET 
LEAGUE ΕΣΑΚΕ, Κίμων Στέφος, Head of 
Global Marketing Partnerships, Euroleague 
Basketball, Βασίλης Παπαγεωργίου, 
Marketing Manager, ΕΣΑΠ Hellenic Volley 
League και η Νικόλ Αβραμίδου, Marketing 
Manager, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Χορηγός Venue της διοργάνωσης ήταν ο 
Ιππόδρομος Αθηνών, στο Μαρκόπουλο.
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Η γιορτή της ναυτιλίας ξεκινάει ιστιοπλοϊκά!
Το Posidonia Cup, ο ιστιοπλοϊκός αγώνας που έχει 
γίνει θεσμός για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, θα 
σηματοδοτήσει και πάλι την έναρξη των Ποσειδωνί-
ων την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018.

Συνεχίζοντας την ελληνική ναυτική παράδοση και αναδεικνύοντας την 
περιβαλλοντική συνείδηση της ναυτιλιακής κοινότητας, το Posidonia 
Cup αναμένεται να προσελκύσει ξανά πάνω από 50 σκάφη 
και 600 ιστιοπλόους που θα προσπαθήσουν να τιθασεύσουν τα 
δυνατά μελτέμια του Αιγαίου. Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν για να 
κατακτήσουν τα πολυπόθητα κύπελλα των Ποσειδωνίων, περιζήτητα 
τρόπαια παγκοσμίως, καθότι προσδίδουν κύρος στην τροπαιοθήκη 
κάθε ναυτιλιακής εταιρείας.

Η αφοσίωση της ναυτιλιακής κοινότητας στη συγκεκριμένη ρεγκά-
τα διαρκώς μεγαλώνει, καθώς όλο και περισσότεροι εφοπλιστές, 
στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και δεινοί ιστιοπλόοι συρρέουν κάθε 
δυο χρόνια στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στη σημαντική αυτή 

εκδήλωση που προβάλλει τα επιτεύγματα της παγκόσμιας ναυτιλιακής 
βιομηχανίας.

Οι εκθέτες των Ποσειδωνίων και όλα τα μέλη της διεθνούς ναυτιλια-
κής κοινότητας μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα, είτε με το 
δικό τους σκάφος είτε με κάποιο από τα σκάφη του Πανελληνίου 
Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ). Το 2016 πενήντα 
πέντε σκάφη έλαβαν μέρος στον αγώνα και στη λαμπερή τελετή που 
ακολούθησε στη Λίμνη Βουλιαγμένης απονεμήθηκαν τα βραβεία και 
οι συμμετέχοντες διασκέδασαν και απόλαυσαν μια μοναδική βραδιά.

Ο μοναδικός αυτός ιστιοπλοϊκός αγώνας αναμένεται για μια ακόμα 
χρονιά να προσφέρει στους αγωνιζόμενους δυνατές εμπειρίες, ευκαι-
ρίες δικτύωσης και νέες γνωριμίες και όπως κάθε χρόνο μπορούν να 
συμμετάσχουν τόσο έμπειροι ιστιοπλόοι όσο και αρχάριοι, καθότι 
περιλαμβάνει 4 κατηγορίες: Performance, Standard, I.R.C. και 
Classic yachts.

Για περισσότερες πληροφορίες www.posidoniacup.gr ή 
posidonia-events.com

 
Φωτογραφίες: Νίκος Ζάγκας
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Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Ιστιοπλοϊκό Κυνήγι Θησαυρού στην Ύδρα

Στις 26 Ιουνίου 2017,  
η εταιρεία SAIL LA VIE,  
σε συνεργασία με τον ΠΟΙΑΘ 
και με συμμετοχή σκαφών και 
από άλλους ναυτικούς ομί-
λους του Φαληρικού Όρμου, 
διοργάνωσε με μεγάλη επι-
τυχία το “Θαλάσσιο Κυνήγι 
Θησαυρού” με αφετηρία το 
όμορφο νησί της Ύδρας και 
προορισμό, 6 ναυτικά μίλια 
δυτικά, τον υπέροχο κόλπο 
του Δοκού. 

Η ναυτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 
συμμετοχή 150 ατόμων που επέβαιναν 
σε 12 ιστιοπλοϊκά σκάφη και 1 motor 
sailer. Διοργανώθηκε για λογαριασμό 
γερμανικής εταιρείας, της οποίας τα στε-
λέχη συμμετείχαν σε 4ήμερη κρουαζιέ-
ρα στο Αιγαίο για τον εορτασμό των 20 
χρόνων από την ίδρυση της εταιρείας.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο τη βελτίωση 
της ομαδικότητας των συμμετεχόντων 
μέσα από εφαρμογή τεχνικών της ιστιο-
πλοϊκής/ναυτικής τέχνης και παράλληλα τη 
γνωριμία του πολιτισμού της ευρύτερης 
περιοχής της Ύδρας από τα αρχαία χρό-
νια έως και τη σύγχρονη ιστορία.

Τη διοργάνωση υποστήριξε ο δήμος, το 
Ιστορικό Αρχείο Μουσείο και το Λιμεναρ-
χείο Ύδρας. 

Πληροφορίες: 

Λίλιαν Ντιντή,  
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων  
SAIL LA VIE

Τηλ.: +30 210 7233093

email: lilian.didi@sail-la-vie.com

www.sail-la-vie.com/sailing-events-greece
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αγγελία

Boat taken out of the water April-May 2016 - antifouling removed 
and light epoxy primer re-applied. Polished and nano-coated 
topsides. Teak in cockpit sanded and topsides, stainless etc polished. 
Boat is ready to go for the new season with no cost. 

Boat is in excellent condition - it has not been used for chartering.

Price: 75.000 euro
Contact Person:  Mark Pearson, mobile 6948944324

Specs are as below:
• L 12m
• B 4.2m
• T 2m (T-Bulb Keel)
• GRP material
• 3 cabin
• 2 heads
• Mahogany Finish

Sails:
• North Main
• North Self-tacking Jib
• Assymetric Spinnaker
• New lazy back, spray  
 hood and full cockpit  
 Bimni 2014

Engine:
Yanmar 3JH40 - 40HP 
FW cooled abt 800 hours

Electrical:
• 2 x Whisper Power  
 AGM 110AH Service
• 1 x Lead Acid 100Ah  
 Starting
• 1 x Lead Acid 60Ah  
 VHF back-up
• Sterling battery  
 charger 50A
• Sterling inverter  
 1500W
• Solara 65W solar panel

Instruments:
• Plotter - B&G Vulcan  
 9" (2017)
• B&G 8” Zeus Plotter  
 with Platinum charts
• Simrad wind, speed,  
 depth

• Simrad autopilot

Safety:
• 2 fixed VHFs
• 1 x 8 man liferaft  
 serviced 2016
• Pyrotechnics etc
• Lifejackets
• MOB recovery

Other misc equipment
Delta anchor - 55m 
stainless steel chain

VAT status: not paid

Other:
• Carbon Fibre bow spirit
• Teak cockpit table

A 2008 HANSE 400 FOR SALE
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Η χώρα μας, αν και διαθέτει όλες 
τις προϋποθέσεις για τη διοργάνω-
ση μεγάλων ιστιοπλοϊκών event, 
μέχρι σήμερα δεν είχε λάβει την 
προσοχή που της άξιζε. Τα τε-
λευταία όμως χρόνια γινόταν μία 
προσπάθεια, μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας, η οποία τελικά 
ευοδώθηκε, με αποτέλεσμα στις 
αρχές Ιουλίου και για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα να παρακολουθή-

σουμε έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα με 
σκάφη Maxi72, τα μεγάλα αγω-
νιστικά προηγμένης τεχνολογίας 
που μέχρι τώρα θαυμάζαμε μόνο 
μέσα από τις σελίδες των περιο-
δικών. Και μάλιστα, σπουδαιότερο 
όλων, χορηγός της διοργάνωσης 
αυτής ήταν η Rolex, ως Official 
Timepiece, που ανέλαβε για πρώτη 
φορά τη χορηγία ιστιοπλοϊκού 
event στη χώρα μας.

H Rolex σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, 
καλλιέργησε και ανέπτυξε τη σχέση της με 
δραστηριότητες που, όπως και η ίδια η εταιρία, 
έχουν ως κινητήριο δύναμη το πάθος, τη συνεχή 
επιδίωξη της τελειότητας, την απόλυτη ακρίβεια 
και το ομαδικό πνεύμα. Ως φυσική συνέπεια, 
η Rolex έχει συνδεθεί στενά με τις κορυφαίες 
διοργανώσεις και τους θεσμούς της ιστιοπλοΐας, 
καθιερώνοντας συνεργασίες που χρονολογού-
νται από τα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Σήμερα, η Rolex αποτελεί "Title Sponsor" 
σε πολλές σημαντικές και μεγάλες διεθνείς 
ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις, θρυλικούς αγώνες 
στην ανοικτή θάλασσα, παγκόσμια πρωταθλή-
ματα και φημισμένες ρεγκάτες όπως το Rolex 
Sydney - Hobart, το Rolex Fastnet Race, το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα Rolex Farr 40, το Maxi 
Yacht Rolex Cup, το Rolex Swan Cup και άλλες.

Το Corfu Challenge 2017 έγινε στην Κέρ-
κυρα από 3 ως 8 Ιουλίου και διοργανώθηκε 
από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μαρίνας Γου-
βιών σε συνεργασία με την Κλάση Maxi72, 
ενώ ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και του δήμου Κέρκυρας.

Αρκετές ημέρες πριν την έναρξη των αγώ-
νων, είχαν αρχίσει να καταφθάνουν τα σκάφη, 
τα πληρώματα, ο εξοπλισμός και να στήνονται 
οι βάσεις των ομάδων. 

Έτσι, την Κυριακή 2 Ιουλίου το βράδυ άνοιξε η 
αυλαία με το Welcome Dinner που προσέφε-
ρε η Rolex Hellas για τους ιδιοκτήτες των σκα-
φών και τις ομάδες, στο πολυτελές ξενοδοχείο 
Corfu Palace, που περιελάμβανε εμφάνιση της 
σοπράνο Έλενας Κελεσίδου με τη συνοδεία 
του πιανίστα Βενιαμίν Κορομπίλη. Η βραδιά 
ολοκληρώθηκε φαντασμαγορικά με πυρο-
τεχνήματα, που τόνισαν την έτσι κι αλλιώς 
κοσμοπολίτικη λάμψη της Κέρκυρας.

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου δεν έγιναν αγώνες, αλλά 
αντί αυτών, η Επιτροπή Αγώνος πραγματοποίη-
σε ένα test event, με δοκιμαστικές εκκινήσεις, 
τοποθετήσεις σημείων στροφής και παρα-
κολούθηση των καιρικών συνθηκών. Επειδή 
η Κλάση επισκέφθηκε για πρώτη φορά την 
Ελλάδα, στο νέο αγωνιστικό στίβο ήταν απα-
ραίτητη μία στοιχειώδης εξοικείωση, τόσο της 
Επιτροπής Αγώνων όσο και των αγωνιζομένων. 

Μετά την πρώτη ημέρα στη θάλασσα, τους 
ιστιοπλόους περίμενε ένα Welcome Party 
για τα πληρώματα στη μαρίνα Γουβιών, με 
παραδοσιακό ελληνικό φαγητό.

Η Τρίτη 4 Ιουλίου ήταν η επίσημη πρεμιέρα 
των αγώνων του Corfu Challenge, με την 
πρώτη ιστιοδρομία να ξεκινά με μία μικρή 
καθυστέρηση μέχρι να σταθεροποιηθεί η 

Corfu Challenge 2017
ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 

Φωτογραφίες: ICARUS Sports / Rolex, Cory Silken
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γνωστή θαλάσσια αύρα της περιοχής. Η έντα-
ση του ανέμου κυμαινόταν στους 15 κόμβους 
από Δ-ΒΔ διευθύνσεις. Η Επιτροπή Αγώνος 
που απαρτιζόταν από ξένους και Έλληνες 
είχε στήσει τον στίβο για όρτσα – πρύμα. 
Τα περισσότερα σκάφη είχαν στο δυναμικό 
τους διεθνούς αναγνώρισης ιστιοπλόους οι 
οποίοι έχουν λάβει μέρος στις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες διοργανώσεις, όπως ο Mike 
Sanderson, ο Vasco Vascotto, ο Terry 
Hutchinson κ.α.

Μετά από μία άρτια εκκίνηση, τα σκάφη άρ-
χισαν να κάνουν τακ και να απλώνονται στον 
στίβο. Στο πρώτο σημείο στροφής πρώτο κα-
τάφερε να περάσει το σκάφος PROTEUS του 
Γιώργου Σακελλάρη, με δεύτερο το MOMO. 
Στα πρύμα τα σκάφη άρχισαν να ταξιδεύουν 
πιο γρήγορα με τα πελώρια μπαλόνια τους 
και ενώ η ένταση του ανέμου ανέβαινε. Στο 
τελευταίο σκέλος η απόσταση μεταξύ των 
σκαφών είχε ανοίξει αρκετά. Πρώτο πέρασε 
τη γραμμή τερματισμού το PROTEUS, με δεύ-
τερο το MOMO και τρίτο το BELLA MENTE. 

Όπως σχολίασε μετά τον τερματισμό, ο υπεύ-
θυνος τακτικής του MOMO, Murray Jones, 
«Οι συνθήκες ήταν φανταστικές! Υπήρχε 
πολύ παιχνίδι. H αριστερή πλευρά του στί-
βου φάνηκε να είναι η καλύτερη επιλογή, 
αλλά υπήρχαν πολλές αλλαγές διεύθυνσης 
του ανέμου προς τα δεξιά, οπότε δύσκολα 
μπορούσε κάποιος να προαποφασίσει την 

τακτική του». 

Μετά τον τερματισμό, όλα τα πληρώματα συ-
γκεντρώθηκαν για την τελετή απονομής των 
επάθλων της ημέρας στη μαρίνα. Την Τρίτη 
ξεκίνησε και το “Taste of Corfu”, από το 
Aeolus Beach Resort, μία πρωτότυπη ιδέα με 
σκοπό κάθε ξενοδοχείο να παρουσιάζει κάθε 
ημέρα δείγμα της κουζίνας του, με έμφαση 
στις τοπικές γεύσεις. 

Η επόμενη ημέρα, Τετάρτη 5 Ιουλίου, ήταν 
η δεύτερη αγωνιστική ημέρα του Corfu 
Challenge 2017. Από το πρωί επικρατούσαν 
οι ιδανικότερες συνθήκες για ιστιοπλοΐα, 
συνθήκες που αποτελούν την καλύτερη 
διαφήμιση για την Ελλάδα. Με τον άνεμο να 
κυμαίνεται πάλι στους 15 κόμβους από ΒΔ 
διευθύνσεις και χωρίς κύμα, τον ήλιο και τα 
καταγάλανα νερά της Κέρκυρας στο πράσινο 
φόντο, τα σκάφη πήραν εκκίνηση στις 2 το 
μεσημέρι ακριβώς.

Η ιστιοδρομία ήταν παράκτια (coastal) μήκους 
περίπου 20 ναυτικών μιλίων, με αρκετά σημεία 
στροφής, σε διάφορα σημεία της περιοχής, 
ώστε τα σκάφη να ταξιδέψουν σε όλες τις πλεύ-
σεις κάνοντας χρήση και όλων των πανιών τους. 

Στο τελευταίο σκέλος πριν τον τερματισμό, όλα 
τα πληρώματα έβαλαν τα δυνατά τους, με πρώ-
το να τερματίζει το MOMO του Dieter Schoen, 
δεύτερο το PROTEUS του Γιώργου Σακελλά-
ρη και τρίτο το BELLA MENTE του Hap Fauth.

Μετά τον τερματισμό, έγινε η απονομή των 
επάθλων της ημέρας όπου όλα τα πληρώματα 
ήταν εμφανώς ενθουσιασμένα, όχι μόνο από 
την ξακουστή ελληνική φιλοξενία, αλλά και από 
τις εξαιρετικές ιστιοπλοϊκές συνθήκες, που εί-
χαν τη χαρά να απολαύσουν. Το Taste of Corfu 
προσφέρθηκε από το ξενοδοχείο Corfu Palace.

Την Πέμπτη 6 Ιουλίου, είχε επιστροφή στα 
όρτσα-πρύμα, στην περιοχή της Κασσιόπης, 
όπου ο θερμικός άνεμος εμφανίζεται νωρίτε-
ρα και είναι πιο σταθερός. Το MOMO ξεκίνησε 
πιο προσήνεμο σκάφος, όμως το PROTEUS 
δεν του άφησε χώρο και το ανάγκασε να κάνει 
πρώτο το τακ. Στο πρώτο σημείο στροφής, 
εμφανίστηκαν τα σκάφη μαζί, αλλά πρώτο 
πέρασε το PROTEUS αλλά με δεύτερο το 
BELLA MENTE που κατάφερε να πάρει την 
εσωτερική και τρίτο το CANNONBALL που 
διείσδυσε πίσω του, με δικαίωμα πορείας από 
το MOMO. Η ιστιοδρομία ολοκληρώθηκε μέσα 
σε μία ώρα κι έτσι υπήρχε χρόνος και για 
δεύτερη. Αυτή τη φορά πιο σταβέντο έφυγε 
το PROTEUS ενώ πιο σοφράνο το ENVIKI. 
Όμως, αμέσως μετά έκανε τακ πάλι προς το 
κέντρο του στίβου. Στο πρώτο σημείο στρο-
φής το PROTEUS ήταν πρώτο αλλά οι Ιταλοί 
κατάφεραν να πάρουν την εσωτερική από το 
MOMO και να περάσουν δεύτεροι. Τα σκάφη 
απέφευγαν τις πολλές κινήσεις και πήγαιναν 
από layline σε layline. Η σειρά τερματισμού 
ήταν PROTEUS, MOMO, CANNONBALL, 

Ένας σπουδαίος αγώνας, μία μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα.
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BELLA MENTE και EVNIKI. Έτσι συμπληρώθη-
καν οι τρεις ιστιοδρομίες που χρειάζονταν για 
να είναι έγκυρος ο αγώνας.

Η απονομή μετά τις ιστιοδρομίες έγινε στη 
μαρίνα Γουβιών και συνεχίστηκε το Taste of 
Corfu από το Marbella Corfu Hotel. 

Το βράδυ το πρόγραμμα περιελάμβανε δείπνο 
για τα πληρώματα στον μαγικό χώρο του Εν 
Πλω, με ζωντανή μουσική από την Παλαιά 
Φιλαρμονική της Κέρκυρας και παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα, υπό το φως του φεγγαριού 
και δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το Παλαιό 
Φρούριο της Κέρκυρας (Fortezza Vecchia).

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 7 Ιουλίου, 
ο καιρός ήταν στα ίδια επίπεδα. Η πρώτη 
ιστιοδρομία ξεκίνησε στις 13.05 και στο 
πρώτο σημείο στροφής, πρώτο σκάφος ήταν 
το CANNONBALL που έκανε μια φανταστική 
κούρσα, με δεύτερο το PROTEUS και μετά το 
BELLA MENTE. Το CANNONBALL τερμάτισε 
πρώτο με μεγάλη διαφορά. 

Στις 14.45 ξεκίνησε η δεύτερη ιστιοδρομία 
με ίδιες συνθήκες περίπου και ίδιο στίβο. 
Έγινε μία φοβερή εκκίνηση με το EVNIKI να 
κάνει πρόωρη και να επανεκκινεί, αλλά και 
το BELLA MENTE να κλειδώνει το MOMO 
αριστερήνεμο και σταβέντο ώστε να αναγκα-
στεί να χάσει αρκετά μέτρα και να περάσει 
τη γραμμή εκκίνησης τελευταίο. Στη νούμερο 
ένα πρώτο πέρασε το BELLA MENTE. Στα 
δεύτερα όρτσα το BELLA MENTE είχε ανοίξει 
ακόμα περισσότερο τη διαφορά, με δεύτερο 
το MOMO και τρίτο το CANNONBALL. Με αυτή 
τη σειρά τερμάτισαν. 

Η απονομή μετά τις ιστιοδρομίες έγινε πάλι 
στη μαρίνα και το Taste of Corfu προσφέρθη-
κε από το Kontokali Bay Resort. Ακολούθησε 
κοκτέιλ πάρτι και δείπνο από τη Rolex Hellas 
για τα πληρώματα στην ταράτσα του ΝΑΟΚ 

Azur, που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, με το 
φεγγάρι να εμφανίζεται σχεδόν γεμάτο και τα 
πυροτεχνήματα να πλημμυρίζουν τον ουρανό.

Τελευταία μέρα των αγώνων το Σάββατο 8 
Ιουλίου και ήταν αναμενόμενο να υπάρχει με-
γάλη αγωνία για τις θέσεις στη γενική κατάτα-
ξη. Η Επιτροπή Αγώνος μετέφερε το στίβο βο-
ρειότερα, που ο άνεμος ήταν καλύτερος. Έγινε 
μία φοβερή εκκίνηση με μονομαχίες ανάμεσα 
σε MOMO και PROTEUS για 1η και 2η θέση, 
όπου το PROTEUS πήγε τον αντίπαλό του 
μέχρι εκτός του laylilne, με υποδειγματικές 
κινήσεις τακτικής match racing, όπως και 
ανάμεσα σε BELLA MENTE και CANNONBALL 
για την 3η και 4η, με τους παλιούς γνώριμους 
Hutchinson και Vascotto. Ήταν προφανές 
ότι τα ζευγάρια ενδιαφέρονταν μόνο για τις 
μεταξύ τους θέσεις. Τελικά μετά από πολλές 
πιέσεις και εντυπωσιακές κινήσεις, αλλά χω-

ρίς ούτε ένα φάουλ, πέρασε πρώτο το BELLA 
MENTE, με δεύτερο το MOMO που κατάφερε 
να βρεθεί μπροστά από το PROTEUS με 
μόλις 2 μέτρα διαφορά. 

Έτσι, το Corfu Challenge του 2017 έκλεισε 
αγωνιστικά με τον καλύτερο και τον πιο θεα-
ματικό τρόπο.

Η μεγάλη απονομή έγινε το ίδιο απόγευμα 
στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Ασιατικής 
Τέχνης της Κέρκυρας, ολοκληρώνοντας αυτή 
την πρωτόγνωρη εμπειρία, όχι μόνο για τους 
συμμετέχοντες, αλλά και για τους διοργανω-
τές. Τέλος, ήταν φανερό σε όλους ότι τόσο 
σημαντικά διεθνή γεγονότα έχουν άμεσο 
και έμμεσο θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό 
και τον ναυταθλητισμό της χώρας μας και τις 
τοπικές κοινωνίες και θα πρέπει να αγκαλιά-
ζονται από όλους τους φορείς, προκειμένου 
να καθιερώνονται.
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Rodos Cup 2017
Κείμενο: ΑΣΙΑΘΡ 

Φωτογραφίες: Ελευθέριος Δαμιανίδης
ανοικτή θάλασσα

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
το Rodos Cup 2017 που διορ-
γάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος 
Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας 
Ρόδου και η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. Ο αγώνας που διεξήχθη 
για 21η συνεχή χρονιά, πραγμα-
τοποιήθηκε από το Σάββατο 15 
Ιουλίου έως και την Παρασκευή 
21 Ιουλίου και προσέλκυσε και 
φέτος πάνω από 450 ιστιοπλό-
ους και 63 ιστιοπλοϊκά σκάφη 
από 8 χώρες. Ο αγώνας επιβε-
βαίωσε τη φήμη του αφού είναι ο 
αγώνας με τις περισσότερες ξένες 
συμμετοχές στην Ελλάδα.

Το Σάββατο και την Κυριακή, 15 και 16 Ιου-
λίου τα σκάφη άρχισαν να συγκεντρώνονται 
στη Μαρίνα Κω, όπου έγιναν οι εγγραφές 
και καταμετρήσεις. Ακολούθησε το βράδυ 
της Κυριακής η τελετή έναρξης του αγώνα 
παρουσία του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
Γιώργου Χατζημάρκου και του δημάρχου Κω 
Γιώργου Κυρίτση. Επίσης παρόντες ήταν ο 
Αντώνης Δρόσος διευθυντής της Μαρίνας 
Κω, ο πρόεδρος της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. Μαραγκός 
Σεβαστιανός, εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου 
Κω και πλήθος κόσμου.

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου τα σκάφη συγκεντρώ-
θηκαν στις 10:00 πμ μπροστά από τη Μαρίνα 
Κω για την εκκίνηση της 1ης ιστιοδρομίας. Οι 
συνθήκες όμως που επικρατούσαν δεν ήταν 

κατάλληλες για να δοθεί εκκίνηση αφού επι-
κρατούσε άπνοια. Έτσι η Επιτροπή Αγώνα οδή-
γησε τα σκάφη προς την περιοχή του Ψαλιδιού, 
3 μίλια ανατολικά της μαρίνας. Εκεί ο άνεμος 
ήταν δυνατότερος στους 6-8 κόμβους και έτσι 
κατέστη δυνατή η εκκίνηση. Τα σκάφη έβαλαν 
πλώρη για την Τήλο. Ο άνεμος μέχρι τον κάβο 
Κριό έπαιξε παιχνίδια στους ιστιοπλόους και 
ευνοημένοι ήταν αυτοί που κρατήθηκαν μακριά 
του. Στη συνέχεια ο άνεμος ενισχύθηκε και 
τελικά τα σκάφη άρχισαν να φτάνουν έξω από 
το λιμάνι της Τήλου το μεσημέρι. Μέχρι όμως 
τον τερματισμό που είχε στηθεί έξω από την 
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και πάλι οι ιστιο-
πλόοι ταλαιπωρήθηκαν αφού τοπικά φαινόμε-
να και χαμηλή ένταση ανέμου δυσκόλεψαν τον 
τερματισμό τους.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 18 Ιουλίου, μετά 
από ολιγόωρη ξεκούραση των ιστιοπλόων 
στα Λιβάδια Τήλου, δόθηκε η εκκίνηση για τη 
2η ιστιοδρομία 
με προορισμό 
τη Νίσυρο 18 
μίλια βορειότε-
ρα. Οι συνθήκες 
ήταν ιδανικές 
για ιστιοπλοΐα 
με τον άνεμο να 
πνέει βορειοδυ-
τικός με ένταση 
14 κόμβους. Τα 
σκάφη κινήθη-
καν στα όρτσα 
με τον άνεμο να 
δυναμώνει όσο 
πλησίαζαν προς 
τον τερματισμό 
και να ξεπερνά 

ακόμη και τους 25 κόμβους. Έτσι τα περισσό-
τερα σκάφη αναγκάστηκαν να μειώσουν την 
ιστιοφορία τους ενώ δεν έλειψαν και μικρές 
ευτυχώς ζημιές. Η κούρσα ήταν σχετικά 
σύντομη λόγω των μεγάλων ταχυτήτων που 
ανέπτυξαν τα σκάφη. Μετά τον αγώνα τα σκά-
φη ελλιμενίστηκαν στο λιμάνι των Πάλλων.

Η Τετάρτη 19 Ιουλίου ήταν ημέρα ξεκούρασης 
για τα πληρώματα. Οι ιστιοπλόοι είχαν την 
ευκαιρία να ξεκουραστούν και να περιηγη-
θούν στο όμορφο νησί της Νισύρου ενώ το 
βράδυ πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής 
των επάθλων των 2 πρώτων ιστιοδρομιών. 
Το 'παρών' έδωσε ο δήμαρχος Νισύρου 
Χριστοφής Κορωναίος και εκπρόσωπος του 
Λιμενικού Σταθμού Νισύρου ενώ ακολούθησε 
συναυλία με τους ιστιοπλόους να διασκεδά-
ζουν στην όμορφη γιορτή.

Το πρωί της Πέμπτης 20 Ιουλίου δόθηκε η εκ-
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κίνηση έξω από το λιμάνι των Πάλλων για την 
3 ιστιοδρομία του Rodos Cup. Ο προορισμός 
ήταν η Σύμη και ο γραφικός όρμος του Αγίου 
Αιμιλιανού, 30 μίλια ανατολικά της Νισύρου. 
Ο άνεμος έπνεε από δυτικές διευθύνσεις 
και ήταν αρχικά έντασης 10-12 κόμβων. Τα 
σκάφη κινήθηκαν αρχικά δυτικά στα όρτσα 
και αφού καβάτζαραν την πρώτη σημαδούρα 
γύρισαν με πορεία προς τη Σύμη και σήκωσαν 
τα μπαλόνια τους. Τα τελευταία μίλια προς 
τον τερματισμό ήταν δύσκολα αφού ο άνεμος 
αυξομειωνόταν συνεχώς και άλλαζε διεύθυν-
ση. Τα σκάφη τερμάτιζαν όλο το απόγευμα 
ενώ κάποιοι δεν κατάφεραν να τερματίζουν 
εντός του χρονικού τους ορίου. Τα σκάφη 
στη συνέχεια ελλιμενίστηκαν στο λιμάνι του 
Γιαλού της Σύμης και οι ιστιοπλόοι είχαν λίγες 
ώρες για ξεκούραση πριν το τελευταίο σκέλος 

του Rodos Cup.

Η Παρασκευή 21 Ιουλίου ήταν η τελευταία 
ημέρα του αγώνα. Η εκκίνηση της 4ης 
ιστιοδρομίας δόθηκε στις 10:00πμ από την 
περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Ο προορισμός 
ήταν η Ρόδος. Ο άνεμος έπνεε αρχικά ασθε-
νής και από μεταβλητές διευθύνεις. Τα σκάφη 
διένυσαν το στενό μεταξύ Τουρκίας και Σύμης 
διαλέγοντας διαφορετική τακτική, μέχρι να 
βρουν τον δυνατό δυτικό άνεμο που έπνεε πιο 
νότια. Στη συνέχεια στα πρύμα με τα μπαλό-
νια τους έφτασαν γρήγορα στη Ρόδο όπου 
τερμάτισαν στην περιοχή του Ενυδρείου. Εκεί 
ο άνεμος ενισχύθηκε και κατά τον τερματισμό 
δεν έλειψαν και οι ζημιές με κάποια μπαλόνια 
να σκίζονται λόγω των ισχυρών ριπών. Το 
θέαμα ήταν υπέροχο για τους λουόμενους 
που παρατηρούσαν τα σκάφη να τερματίζουν 

νωρίς το μεσημέρι. Τα σκάφη στη συνέχεια 
ελλιμενίστηκαν στη Νέα Μαρίνα Ρόδου.

Μετά και την ολοκλήρωση της τελευταίας ιστι-
οδρομίας στην κλάση IMS 1 την πρώτη θέση 
κατέλαβε το ESTELLA με κυβερνήτη τον Σω-
τήρη Κατσαρά, δεύτερο ήταν το VENTUS με 
κυβερνήτη τον Μιχάλη Κλούβα και την τρίτη 
θέση πήρε το EXIT-F με ουκρανικό πλήρωμα. 
Στην κατηγορία IMS 2 την πρώτη θέση πήρε 
το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με κυβερνήτη τον Νίκο 
Κουμνάκη, δεύτερο ήταν το ΚΑΛΗΜΕΡΑ με 
κυβερνήτη τον Λευτέρη Κουμπιάδη και την 
τρίτη θέση πήρε το ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ με κυβερνή-
τη τον Αντώνη Βογιατζή. Στην κατηγορία IRC 
Racing, Sant Anna και Iskorpit παρέμειναν 
στην κορυφή των κλάσεων 1 & 2 αντίστοιχα, 
ενώ στα IRC Cruising το σκάφος Grey Goose 
ήταν ο μεγάλος νικητής. Στις κλάσεις Cruising 
1, 2 & 3 TakeWind, Loreley και Persey 
κατέλαβαν την πρώτη θέση αντίστοιχα.

Το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθη-
κε η τελετή λήξης στον μαγευτικό χώρο του 
προμαχώνα του παλατιού του Μεγάλου Μαγί-
στρου. Εκεί δόθηκαν τα έπαθλα στους νικητές 
όλων των κατηγοριών. Το “παρών” έδωσαν 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
του Λιμεναρχείο Ρόδου και του Πολεμικού 
Ναυτικού. Επίσης εκπρόσωποι όλων των 
χορηγών και υποστηρικτών του αγώνα.

Χορηγοί του αγώνα ήταν οι Μαρίνες Ρόδου 
και η KOS MARINA. Υποστηρικτές του αγώνα 
ήταν το κατάστημα ναυτιλιακών ειδών Ζαίρης 
Αγησίλαος και το ξενοδοχείο PLAZA της 
οικογένειας Γεωργά. Επίσης οι δήμοι Ρόδου, 
Κω, Σύμης, Τήλου και Νισύρου, το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Νοτίου Δωδεκανήσου και το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω. Επίσης αρω-
γός είναι το Λιμενικό Σώμα και τα κατά τόπους 
Λιμεναρχεία (Κω και Ρόδου) και Λιμενικοί 
Σταθμοί (Σύμης, Τήλου και Νισύρου) καθώς 
και το Πολεμικό Ναυτικό. Πολύτιμη η προ-
σφορά του Υπουργείου Πολιτισμού και της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την 
παραχώρηση του Προμαχώνα του Παλατιού 
του Μεγάλου Μαγίστρου όπου πραγματοποιή-
θηκε η τελετή λήξης. 

Πληροφορίες για τον αγώνα και όλα τα απο-
τελέσματά του έχουν αναρτηθεί στην επίσημη 
ιστοσελίδα της διοργάνωσης –  
www.rodoscup.gr
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12th Channel Regatta
ανοικτή θάλασσα

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη 
επιτυχία ο διεθνής ιστιοπλοϊκός 
αγώνας Channel Regatta 
που διοργάνωσε ο Αθλητικός 
Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής 
Θάλασσας Ρόδου σε συνεργασία 
με τον Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο 
του Μαρμαρίς. Ο αγώνας 
πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια 
περιοχή της Ρόδου, της Σύμης και 
της Χάλκης από τις 16 έως τις 
19 Ιουνίου 2017. Στον αγώνα 
πήραν μέρος συνολικά 23 σκάφη 
και περίπου 150 ιστιοπλόοι. 
Τα σκάφη είχαν χωριστεί σε 
τρεις κλάσεις για τις ανάγκες 
του αγώνα. Τα τούρκικα σκάφη 
άρχισαν να φτάνουν στη Ρόδο από 
το μεσημέρι της Παρασκευή 16 
Ιουνίου και ελλιμενίστηκαν στη νέα 
μαρίνα Ρόδου, η οποία ήταν ένας 
από τους χορηγούς του αγώνα μαζί 
με τα ζαχαροπλαστεία ΣΤΑΝΗ. 

Η τελετή έναρξης και η συγκέντρωση 
κυβερνητών πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του ΑΣΙΑΘ στον Ζέφυρο, 
το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το “παρών” 
έδωσαν όλοι οι αγωνιζόμενοι, εκπρόσωποι από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Λιμενικό 

Σώμα καθώς και ο Πρόξενος της Τουρκίας στη 
Ρόδο κ. Baris Kalkavan. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΑΣΙΑΘ 
Ρόδου Σταμάτης Σταύρας, καλωσόρισε τους 
Tούρκους ιστιοπλόους. Χαιρετισμό απεύθυνε 
και ο πρόεδρος του Συλλόγου του Μαρμαρίς 
Ihsan Kalayci, ο οποίος ευχαρίστησε για τη 
φιλοξενία τους διοργανωτές. 

Η πρώτη αγωνιστική ημέρα του Channel 
Regatta, Σάββατο 17 Ιουνίου, περιελάμβανε 
την 1η ιστιοδρομία Ρόδο – Σεσκλί. Η 
εκκίνηση δόθηκε στις 10:00π.μ. με τα 
σκάφη να εκκινούν από την περιοχή Κάτω 
Πέτρες με πολύ δυνατό δυτικό άνεμο 
που ξεπερνούσε τους 20 κόμβους. Τα 
σκάφη ξεκίνησαν μουδαρισμένα και τα 
πληρώματα εκμεταλλεύτηκαν τον δυνατό 
άνεμο αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες. Η 
ένταση του ανέμου μειώθηκε όσο τα σκάφη 
έφταναν προς τον τερματισμό. Τα σκάφη 
άρχισαν νε τερματίζουν νωρίς το απόγευμα 
και στη συνέχεια ελλιμενίστηκαν στον όρμο 
του Πανορμίτη. Για την 1η ιστιοδρομία, στην 
κλάση Α πρώτο ήταν το σκάφος ESTELLA, 
δεύτερο το σκάφος HADAR και την τρίτη θέση 
πήρε το σκάφος LA LOBA. Στην κλάση Β 
πρώτο ήταν το σκάφος M2, δεύτερο ήταν το 
σκάφος ARMIDA και την τρίτη θέση πήρε το 
σκάφος ΑΠΟΛΛΩΝ. Στην κλάση Γ την πρώτη 
θέση πήρε το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ, δεύτερο ήταν το 
DAS BOOT και την τρίτη θέση πήρε το σκάφος 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Μετά τον αγώνα ακολούθησε 
η απονομή των επάθλων στους νικητές στο 
εστιατόριο του Πανορμίτη.

Η δεύτερη ιστιοδρομία (Πανορμίτης 
- Χάλκη) του Channel Regatta 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου. 
Η εκκίνηση δόθηκε από το ακρωτήρι Πάτος 
έξω από τον όρμο του Πανορμίτη στις 12 
το μεσημέρι, μετά από ημίωρη αναβολή 
λόγω της χαμηλής έντασης του ανέμου 
που έπνεε αρχικά στους 3-4 κόμβους. Στη 
συνέχεια όμως και σταδιακά ο δυτικός – 
νοτιοδυτικός άνεμος άρχισε να δυναμώνει και 
η Επιτροπή Αγώνα έδωσε την εκκίνηση. Τα 
σκάφη έβαλαν πορεία για τη Χάλκη προς τα 
νοτιοδυτικά, και κινήθηκαν για δεύτερη μέρα 
στα όρτσα. Αρχικά όλος ο στόλος κινήθηκε 
προς τη Χάλκη αλλά στη συνέχεια κάποιοι 
προτίμησαν να κάνουν τακ και να κινηθούν 
δυτικά προς την Τήλο προσδοκώντας να 
βρουν πιο δυνατό καιρό. Λίγα μίλια πριν τη 
Χάλκη όντως επικρατούσαν πολύ ισχυροί 
άνεμοι που έφθαναν τους 18 – 20 κόμβους. 
Τα σκάφη άρχισαν να τερματίζουν νωρίς το 
μεσημέρι στην περιοχή Κάνια, βόρεια του 
λιμανιού της Χάλκης. 

Για τη 2η ιστιοδρομία, στην κλάση Α πρώτο 
ήταν το σκάφος ESTELLA, δεύτερο το σκάφος 
HADAR και την τρίτη θέση πήρε το σκάφος 

Κείμενο: ΑΣΙΑΘΡ 
Φωτογραφίες: Ελευθέριος Δαμιανίδης
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ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ. Στην κλάση Β πρώτο ήταν 
το σκάφος BLUE BIRD II, δεύτερο ήταν το 
σκάφος ΑΠΟΛΛΩΝ και την τρίτη θέση πήρε 
το σκάφος BOOMERANG. Στην κλάση Γ την 
πρώτη θέση πήρε το DAS BOOT, δεύτερο 

ήταν το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ και την τρίτη θέση πήρε 
το σκάφος ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

Το απόγευμα του Σαββάτου και μετά τον 
ελλιμενισμό των σκαφών στο λιμάνι της 
Χάλκης, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
απονομή των επάθλων της ιστιοδρομίας. Στην 
εκδήλωση παρέστη ο δήμαρχος Χάλκης κος 
Μιχάλης Πατρός ο οποίος στον χαιρετισμό του 
ευχαρίστησε τον ΑΣΙΑΘΡ που συμπεριέλαβε 
το όμορφο νησί στο πρόγραμμα του αγώνα. 
Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι του 
Λιμενικού Σταθμού Χάλκης.

Στα πλαίσια της επίσκεψης στη Χάλκη, 
οι ιστιοπλόοι του Συλλόγου μοίρασαν 
αναμνηστικά μπλουζάκια στους μικρούς 
μαθητές του νησιού και τους ξενάγησαν στα 
σκάφη, απαντώντας στις ενδιαφέρουσες 
ερωτήσεις τους, που είχαν να κάνουν 
κυρίως με τον τρόπο που ταξιδεύει ένα 
σκάφος με τον άνεμο αλλά και με τη διαμονή 
των ιστιοπλόων εντός του περιορισμένου 
χώρου ενός σκάφους. Τα παιδιά, ιδιαίτερα 
τα μικρότερα, έμειναν ενθουσιασμένα από 
την επίσκεψη τους στα ιστιοπλοϊκά σκάφη. 
Επίσης ο ΑΣΙΑΘΡ έκανε μια συμβολική αλλά 
παράλληλα ιδιαίτερα χρήσιμη προσφορά στο 
Δημοτικό Σχολείο Χάλκης, δωρίζοντας ένα 
σύστημα μικροφωνικής εγκατάστασης και δυο 
ηχεία για να χρησιμοποιούνται στις σχολικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σχολείο.

Η τρίτη και τελευταία ιστιοδρομία, 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου. Τα 
σκάφη ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από τη Χάλκη 
και με τις μηχανές έφτασαν στην Κάμειρο 
Σκάλα, από όπου ήταν προγραμματισμένη 
να δοθεί η εκκίνηση. Στην ευρύτερη περιοχή 

έπνεαν πολύ δυνατοί άνεμοι από δυτική 
διεύθυνση, που προσέγγιζαν τοπικά τους 
30 κόμβους. Η εκκίνηση δόθηκε στις 11:20 
πμ και τα σκάφη ξεκίνησαν στα όρτσα για 
μισό μίλι και αφού καβάτζαραν την όρτσα 
σημαδούρα πήραν πορεία προς τη Ρόδο 
στα πρύμα. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός 
που λίγα μόνο σκάφη σήκωσαν μπαλόνι και 
κατάφεραν να το κρατήσουν, αποκτώντας 
σαφές πλεονέκτημα απέναντι στα υπόλοιπα 
που κινήθηκαν με τις τζένοες. Ο άνεμος 
διατηρήθηκε δυνατός μέχρι και τη Ρόδο και 
ο κυματισμός ήταν πολύ έντονος. Τα σκάφη 
άρχισαν να τερματίζουν λίγο πριν τις 2 το 
μεσημέρι στην περιοχή του Ενυδρείου Ρόδου, 
προσφέροντας θέμα στους λουόμενους.

Για την 3η ιστιοδρομία, στην κλάση Α πρώτο 
ήταν το σκάφος ESTELLA, δεύτερο το σκάφος 
BLUE SHARK και την τρίτη θέση πήρε το 
σκάφος ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ. Στην κλάση Β πρώτο 
ήταν το σκάφος Μ2, δεύτερο ήταν το σκάφος 
ΑΠΟΛΛΩΝ και την τρίτη θέση πήρε το σκάφος 
ΑΡΜΙΔΑ. Στην κλάση Γ την πρώτη θέση 
πήρε το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ, δεύτερο ήταν το DAS 
BOOT και την τρίτη θέση πήρε το σκάφος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση και των τριών 
ιστιοδρομιών, στη συνολική βαθμολογία οι 
νικητές ήταν οι παρακάτω. 

Στην κλάση Α πρώτο ήταν το σκάφος ES-
TELLA με κυβερνήτη 
τον Σωτήρη Κατσαρά, 
δεύτερο το σκάφος 
HADAR με κυβερνήτη 
τον Ihsan Kalayci και 
την τρίτη θέση πήρε το 
σκάφος BLUE SHARK 
με κυβερνήτη τον 
Μανώλη Σπυρίδη. 

Στην κλάση Β πρώτο 
ήταν το σκάφος Μ2 με 
κυβερνήτη τον Mustafa 
Tezcan, δεύτερο το 
σκάφος ΑΠΟΛΛΩΝ 
με κυβερνήτη τον 
Σωτήρη Τσιμέτα και 
την τρίτη θέση πήρε το 
σκάφος BLUE BIRD II 
με κυβερνήτη τον Cem 
Tekdag.

Στην κλάση Γ πρώτο 
ήταν το σκάφος 
ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με 
κυβερνήτη τον Νίκο 
Κουμνάκη, δεύτερο 
το σκάφος DAS BOOT 
με κυβερνήτη τον 
Σταμάτη Σταματά και 
την τρίτη θέση πήρε το 
σκάφος ΚΑΛΗΜΕΡΑ με 
κυβερνήτη τον Λευτέρη 

Κουμπιάδη.

Τα έπαθλα δόθηκαν στους νικητές στην 
τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε το 
βράδυ της Δευτέρας. Κατά τη διάρκεια της 
τελετής ο πρόεδρος του ΑΣΙΑΘ Ρόδου 
τόνισε ότι ο αγώνας στέφθηκε από απόλυτη 
επιτυχία και ανέδειξε το υψηλό αγωνιστικό 
επίπεδο των συμμετεχόντων αλλά κυρίως τις 
άριστες σχέσεις και τη συνεργασία των δύο 
Σωματείων. Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του Συλλόγου του Μαρμαρίς κ. Ihsan Kalayci, 
ανανέωσε το ραντεβού των ιστιοπλόων 
για τη 13η Channel Regatta που θα 
πραγματοποιηθεί το 2018 στο Μαρμαρίς και 
προσκάλεσε εκεί τους Ροδίτες ιστιοπλόους. 

Οι χορηγοί του Αγώνα ήταν οι Νέες Μαρίνες 
Ρόδου και τα ζαχαροπλαστεία ΣΤΑΝΗ. 
Υποστηρικτές του αγώνα ήταν το κατάστημα 
ρούχων Gio-M Μιχαλάκης, η εταιρία ΑΦΟΙ Κάτρη, 
το κατάστημα ναυτιλιακών Αγησίλαος Ζαίρης, 
το κατάστημα ΕΠΑΘΛΟΝ – Φωτεινός Αττιτής, 
το Δημοτικό Λιμενικό Νότιας Δωδεκανήσου, οι 
Δήμοι Ρόδου, Σύμης και Χάλκης, τα κατά τόπους 
Λιμεναρχεία και Λιμενικοί σταθμοί καθώς και το 
Πολεμικό Ναυτικό.

Όλα τα αποτελέσματα του αγώνα έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αθλητικού 
Συλλόγου ιστιοπλόων ανοικτής Θάλασσας 
Ρόδου www.asiathr.gr 
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Κείμενο: Δημήτρης Δεληγιάννης 
Φωτογραφίες: Franco Pace, A.Carloni / ORC Worlds 2017 

To 2016 ήταν αναμφίβολα μια από 
τις επιτυχημένες χρονιές για την 
ομάδα μας "BULLET - ENCODE". 

Κερδίσαμε όλους τους ελληνικούς 
αγώνες που συμμετείχαμε, Πρωτάθλημα 
Άνοιξης, εβδομάδα ΝΟΕ, Ράλλυ Βορείου 
Αιγαίου, Ποσειδώνια και ήρθαμε 4οι στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 

Τα συναισθήματα από τη 4η αυτή θέση ήταν 
ανάμεικτα. Από τη μια όψη η 4η θέση απο-
τελούσε μια μεγάλη επιτυχία και ήταν πάνω 
από τους στόχους μας που ήταν η εξάδα, από 
την άλλη αν δεν είχαμε χτυπήσει το σκάφος 
μας σε ένα βράχο μετά από μια δική μου 
ριψοκίνδυνη και όπως αποδείχτηκε λάθος 
επιλογή στην offshore ιστιοδρομία, σίγουρα 
θα είμασταν στα μετάλλια. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι μετά από ολονύχτια προσπάθεια του 
μέλους του πληρώματος μας Π. Σπύρου και 
τη βοήθεια όλου του πληρώματος καταφέρα-
με το ξημέρωμα το σκάφος να είναι έτοιμο για 
να συνεχίσουμε τους αγώνες. 

Μετά το κλείσιμο της σεζόν 2016, εκτός από 
τον απολογισμό και την αυτοκριτική μας, 
έπρεπε να αποφασίσουμε το πρόγραμμά μας 
για το 2017. Είχαμε την τύχη να μην ψάχνουμε 
για χορηγό γιατί η "ENCODE" αποφάσισε να 
συνεχίσουμε μαζί για 3η χρονιά! Το μεγάλο 
δίλημμα ήταν αν ο βασικός αγώνας της 
χρονιάς θα ήταν το Ράλλυ Αιγαίου που 
είναι ο σημαντικότερος και σκληρότερος 
ελληνικός αγώνας ή το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα διότι δυστυχώς οι ημερομηνίες 
σχεδόν συνέπιπταν. Η ζυγαριά σε συνεν-
νόηση με τον χορηγό έκλεινε στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα μιας και ήταν η μοναδική ευ-
καιρία λόγω διεξαγωγής στη σχετικά κοντινή 
Τεργέστη στην Ιταλία. 

Έτσι προγραμματιστήκαν οι προπονήσεις, έγι-
ναν οι κρατήσεις και οργανώθηκε η μεταφορά 
του σκάφους και η μετάβαση του πληρώμα-
τος. Δυστυχώς μια ζημιά που προκλήθηκε 
στο σκάφος μας από ένα μπουρίνι ανέτρεψε 
τα αρχικά σχέδια και καταφέραμε μετά από 
μεγάλο αγώνα, το σκάφος να είναι έτοιμο τον 
Μάιο. Μεγάλη απογοήτευση γιατί δεν υπήρ-
χαν τα χρονικά περιθώρια για προπονήσεις. 
Στους πρώτους αγώνες, παρά την ελλιπή 
προετοιμασία, τα πράγματα έδειχναν καλά! 
Κερδίσαμε το "Athens Trophy" και την Εβδο-
μάδα ΝΟΕ και βάλαμε με αρκετή αισιοδοξία 
πλώρη για το Παγκόσμιο.

Αρχικός στόχος η δεκάδα! Οι συμμετοχές η 
μια καλύτερη από την άλλη, με κορυφαίες 
τα 3 TP νεότερης γενιάς από το δικό μας, το 
"HURAKAN" που είχε ήδη κερδίσει δύο Πα-
γκόσμια, το "FRESCIA ROSSA" του Ρώσσου 
εκατομμυριούχου με πλήρωμα επιπέδου 
Americas Cup, το "MACLALZONE LATINO" με 
ατέλειωτες διακρίσεις και πλήρωμα καθαρά 
επαγγελματικό και πολλά άλλα διακεκριμένα 
σκάφη και πληρώματα.

Μετά από ατελείωτες ώρες δουλειάς, κυρίως 
από τον δεύτερο Κυβερνήτη του σκάφους 
Σίμο Καμπουρίδη, βρεθήκαμε στη γραμμή 
εκκίνησης της 1ης ιστιοδρομίας που ήταν 
offshore με την εξής σύνθεση:

1. Owner.  Ν. Σινούρης
2. Κυβερνητης 1 – Tactician Δ. Δεληγιάννης
3. Κυβερνήτης 2 Σ. Καμπουρίδης
4. Bowman Γ. Τσιλιγκούλης
5. Mast Π. Σπύρου
6. Pit Γ. Πρίφτης
7. Grinder 1 Θ. Χούντας
8. Grinder 2 Κ. Αγγελόπουλος 
9. Grinder 3 Α. Σαχτούρης
10. Main trimmer Π. Σεκούρης
11. Trimmer Π. Δούρος
12. Trimmer Α. Τσαρούχης
13. Crew Φ. Κουλαμπά
14. Navigator Γ. Σιαράβας

Οι συνθήκες πολύ 'light' αλλά από τα πρώτα 
μίλια φάνηκε ότι συναγωνιζόμαστε αξιο-
πρεπέστατα τις κορυφαίες ομάδες. Τερμα-
τίσαμε 3οι (!) και 12οι στα δυο σκέλη και αυτό 
μας γέμισε αισιοδοξία για τη συνέχεια. Όλοι 
οι επόμενοι inshore αγώνες έγιναν με πολύ 
λίγο αέρα, χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλες 

τις ιστιοδρομίες χρησιμοποιήσαμε μόνο τη 
Light Genoa! Όλα έδειχναν ότι ο στόχος της 
δεκάδας ήταν 100% εφικτός και αρχίσαμε να 
στοχεύουμε σε κάτι καλύτερο ίσως και στην 
εξάδα. Η 6η θέση κρίθηκε στην τελευ-
ταία ιστιοδρομία στην οποία χάσαμε από 
την πολύ πιο έμπειρη και οργανωμένη 
ομάδα του "HURAKAN". Δεν θα αναφερθώ 
γενικότερα στην περιγραφή των αγώνων 
γιατί το έχουν κάνει τόσοι άλλοι στο site της 
διοργάνωσης και στα διάφορα περιοδικά, 
θέλω όμως να αναφέρω ότι φύγαμε από 
την Τεργέστη χαρούμενοι, υπερήφανοι 
γιατί καταφέραμε να διακριθούμε με μια 
ερασιτεχνική και κυρίως αμιγώς ελληνική 
συμμετοχή και με την υπόσχεση στους 
εαυτούς μας να επαναλάβουμε το εγχείρη-
μα όταν μας δοθεί η ευκαιρία.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στήριξαν 
την προσπάθειά μας, στον χορηγό μας την 
"ENCODE", στις οικογένειές μας και σε όλους 
τους φίλους ιστιοπλόους και μη που παρα-
κολουθούσαν την προσπάθειά μας. Ελπίζω 
στο μέλλον να υπάρξουν και άλλες ελληνικές 
συμμετοχές στα διεθνή πρωταθλήματα αγώ-
νων ανοικτής θαλάσσης. 

Δύο χρόνια γεμάτα  
ιστιοπλοϊκή αδρεναλίνη!

άρθρο
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Κείμενα: Μάνος Ρούδας, Σπυριδούλα Σπανέα, Δημήτρης Ιωαννίδης, Δημήτρης Ν. Ζαρογιάννης, Παντελής Λώλης,  
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Τζανέτος Κανελλόπουλος, Νίκος Αποστολάκης, Μιχάλης Μπελέγρης, Βούλα Κοζομπόλη

Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης, Βαγγέλης Φραγκούλης, αρχείο

Το φετινό Ράλλυ Αιγαίου περιελάμβανε τρία 
νησιά σταθμούς, τη Σύρο, τη Χίο και τη Σκύρο, 
την οποία επισκέφθηκε για πρώτη φορά και 
αποτέλεσε τον τερματισμό του αγώνα, ενώ οι 
πλεύσεις ήταν όλες κλειστές, συνεπώς δύ-
σκολες και απαιτητικές. 

Με την παρουσία τους τίμησαν τον αγώνα και οι Έλληνες Ολυμπι-
ονίκες, Σπύρος Γιαννιώτης, ασημένιος Ολυμπιονίκης ανοικτής 
θάλασσας στο Ρίο, που έδωσε την εκκίνηση, Βούλα Κοζομπόλη, 
ασημένια Ολυμπιονίκης της υδατοσφαίρισης το 2004 και Δημή-
τρης Μούγιος, ασημένιος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας το 2008, 
που έλαβαν μέρος κανονικά ως πλήρωμα και μάλιστα στα δύο 
σκάφη που πρώτευσαν στις αντίστοιχες κατηγορίες!

Χορηγός του αγώνα ήταν η διεθνής εταιρία χρωμάτων JOTUN και 
υποστηρικτές οι:

•	 Δ.	ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ	ΑΒΕΕ	-	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ	-	ΣΧΟΙΝΩΝ

•	 TECHNAVA	S.A.	-	ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ	ΕΙΔΗ

•	 CHARTWORLD	SHIPPING	CO.

•	 ANGELICOUSSIS	 

 SHIPPING GROUP

•	 CARRAS	(HELLAS)	S.A.	

•	 ABS	

•	 LLOYDS	REGISTER

•	 AKTINA	TRAVEL	GROUP

•	 GASLOG

•	 ΚΟΡΡΕΣ	Α.Ε.	-	 

 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

•	 TSAKOS	GROUP	OF	 

 COMPANIES

•	 CHANDRIS	HELLAS	INC

•	 CHANDRIS	HOTEL

Υποστηρικτής  
τεχνολογίας: G4S

Τηλεοπτικός  
Μεταδότης: NOVA 

Χορηγοί Επικοινωνίας: 
•	 Η	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
•	 ACTION	24

Χορηγός Web Media: 
gazzetta.gr

54o Ράλλυ Αιγαίου
Ο Αίολος σύμμαχος για γρήγορες κούρσες

Το λογότυπο του Χορηγού του 
Ράλλυ Αιγαίου στολίζει την 
αίθουσα Αιγαίου του Ομίλου. 

Κείμενο: Μάνος Ρούδας
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Από τη Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο κτίριο του ΠΟΙΑΘ 
πριν την έναρξη του Ράλλυ Αιγαίου και στην οποία παρευρέ-
θηκαν μεγάλος αριθμός εκπροσώπων των ΜΜΕ. 

54o

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εταιρία G4S που με το σύστημα τηλεπα-
ρακολούθησης του αγώνα, που μας παρέχει τα τελευταία 10 χρόνια, 
έγινε δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης του αγώνα με 11.600 

προβολές σελίδων.

Η εκκίνηση της 1ης ιστιοδρομίας δόθηκε από το συνοδό σκάφος του 
Πολεμικού Ναυτικού ΤΠΚ "Σιμιτζόπουλος" τιμής ένεκεν από τον Σπύ-
ρο Γιαννιώτη για τη διάκρισή του στην Ολυμπιάδα του 2016, στις 6.00 
το απόγευμα της Παρασκευής 14 Ιουλίου από τον Φαληρικό Όρμο με 
δύο σημεία στροφής κοντά στις ακτές πριν τα σκάφη βάλουν πλώρη για 
τη Σύρο. Η ένταση του ανέμου ήταν αρχικά στους 15 κόμβους από βοριά, 
αλλά ανέβηκε στη Βουλιαγμένη και έγινε μαΐστρος. Στο Σούνιο οι συν-
θήκες άλλαξαν. Τα σκάφη της κατηγορίας International είχαν μεγαλύτερη 
διαδρομή να διανύσουν, αφήνοντας Κύθνο και Σερφοπούλα αριστερά και 
Σύρο δεξιά, μία διαδρομή μήκους 93 ν.μ. Η πλεύση στα όρτσα, μετά τη 
Σερφοπούλα, ήταν αρκετά δύσκολη αφού η ένταση του ανέμου ξεπέρασε 
τα 6 μποφόρ με έντονο κυματισμό. Τα σκάφη άρχισαν να τερματίζουν 
στην Ερμούπολη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. 

Το Σάββατο το βράδυ έγινε το πρώτο πάρτι για τους ιστιοπλόους στο 
γνωστό μπαρ της Ερμούπολης “Baba”, ενώ την Κυριακή το πρωί τα πλη-
ρώματα μεταφέρθηκαν στην Αζόλιμνο σε beach bar με λεωφορεία της 
διοργάνωσης. Η απονομή του πρώτου σκέλους έγινε Κυριακή βράδυ 
στον Ναυτικό Όμιλο Σύρου με καλή φιλοξενία και ζεστό κλίμα. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Σύρου 
Γιώργο Φίλιο και στα δύο μέλη του Ν.Ο.Σ. και καλούς φίλους του 
ΠΟΙΑΘ Αλέξη Ξηραδάκη και Σταμάτη Γρυπάρη που αποτέλεσαν το 
κλιμάκιο τερματισμού.

Τη Δευτέρα το πρωί ο στόλος απέπλευσε για τη Χίο, για μία δια-
δρομή 87 ν.μ. με τον καιρό από μαΐστρο με ένταση 6 μποφώρ αλλά και 
με έντονες ριπές. Άλλο ένα δύσκολο σκέλος που δυσκόλεψε ακόμα 
περισσότερο μετά το Βενέτικο και ιδιαίτερα πριν τον τερματισμό, αφού ο 
άνεμος έπεφτε σημαντικά και άλλαζε διεύθυνση. 

Ο τερματισμός μπροστά στο λιμάνι της Χίου άρχισε από τις 19:21:11 της 
ίδιας ημέρας με το σκάφος OPTIMUM3 και συνεχίστηκε μέχρι τις 04:30 
της επόμενης ημέρας Τρίτης που τερμάτισε το τελευταίο σκάφος.

Ο ελλιμενισμός των σκαφών υπήρξε άνετος χάρις στη φροντίδα του 
φιλοξενούντος Ναυτικού Ομίλου Χίου και του Λιμενικού Ταμείου Χίου.

Τα πληρώματα αφού ξεκουράστηκαν από την έντονη δοκιμασία της ιστι-
οδρομίας, διασκέδασαν το βράδυ της Τρίτης στο εξαιρετικό bar "PURA 
VIDA" προσφορά του ΠΟΙΑΘ.

Την Τετάρτη το πρωί υπήρχαν εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις του 
φιλόξενου Ν.Ο.Χ., με αγώνες με σκάφη Λέιζερ του ομίλου, τουρνουά 
beach volley και πολύ κολύμπι. Ο Ν.Ο.Χ. με τη συνδρομή του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Χίου, προσέφερε φαγητό και ποτό στους ιστιοπλόους. 
Ιδιαίτερη μνεία στη συνεχή παρουσία και φροντίδα του προέδρου του 
Ν.Ο.Χ. Ιωάννη Αναδιώτη, στον οποίο απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες.

Το βράδυ έγινε η απονομή του δεύτερου σκέλους, προσφορά του ιδρύ-
ματος "Μαρία Τσάκος" με δεξίωση υψηλών προδιαγραφών και εορταστι-
κή ατμόσφαιρα με ιδιαίτερη επιμέλεια του διευθυντή του Ιδρύματος Μιχ.
Μπελέγρη και την παρουσία των Αρχών της Χίου.

Την Πέμπτη το πρωί δόθηκε η εκκίνηση μπροστά από το λιμάνι 
της Χίου για τη Σκύρο, με ισχυρό άνεμο που έφτανε τα 7 μποφόρ από 
Β-ΒΑ διευθύνσεις. 

Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και 
στον πρόεδρό της Αλέξη Τσαρδάκα για τη συνδρομή του με τα αξιόπλοα 
φουσκωτά για την εκκίνηση και την παρακολούθηση από το συνεργείο 
τηλεόρασης του πρώτου μέρους του αγώνα μέχρι τις Οινούσσες.

Τα αγωνιστικά σκάφη ORC International άφησαν τις Οινούσσες και τη 
νησίδα Παναγιά αριστερά πλέοντας στα παραμεθόρια ύδατα Ελλάδας 
–Τουρκίας, με μήκος διαδρομής 103 ν.μ. ενώ τα ORC Club πέρασαν 
ανάμεσα Οινούσσες και Χίο με μήκος διαδρομής 94 ν.μ.

Βόρεια της Χίου ο καιρός γύρισε πολύ αριστερά, μέχρι δυτικός και η 
ένταση έπεσε πολύ. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί ο φρέ-

Το περίπτερο της διοργάνωσης που βρισκόταν στο Μικρολίμανο (λιμάνι εκκίνη-
σης) και φιλοξένησε τους καλεσμένους της Nova και της Jotun. Το περίπτερο 
στήθηκε και στη Χίο όπου μοιράστηκαν δώρα στα πληρώματα και πληροφορίες 
για το νησί.

Το πάνελ της Συνέντευξης Τύπου από αριστερά: Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα 
Δημοσιογράφος υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Ράλλυ Αιγαίου, Δημήτρης Μούγιος 
Ολυμπιονίκης πλήρωμα Optimum3, Βούλα Κοζομπόλη Ολυμπιονίκης πλήρωμα 
Water Gipsy, Ιωάννης Μαραγκουδάκης πρόεδρος ΠΟΙΑΘ, Αγάπη Κεφαλογιάννη 
Διευθύντρια προγράμματος NOVA, Δημήτρης Ζαρογιάννης εκπρόσωπος της 
Jotun χορηγού του αγώνα και Νίκος Λάζος, κυβερνήτης του Optimum3, νικητή 
του 53ου Ράλλυ Αιγαίου 2016.
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σκος μαΐστρος που έφτασε τους 30 κόμβους. Η κλειστή πλεύση στο Αι-
γαίο ήταν πάλι δύσκολη και επίπονη λόγω και του υψηλού κυματισμού. 

Ο τερματισμός των σκαφών στη Λιναριά της Σκύρου μετά από μία 
πλεύση κατάορτσα από τη νότια ακτή της Σκύρου μέχρι τον τερματι-
σμό, άρχισε από τα μεσάνυχτα και συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες 
της Παρασκευής. Ευτυχώς οι άνθρωποι του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, 
του Δήμου και του Ναυτικού Ομίλου Σκύρου επιφύλασσαν θερμότατη υπο-
δοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στα κουρασμένα πληρώματα. 

Το επόμενο πρωί, όσο οι ιστιοπλόοι συμμάζευαν τα σκάφη, προσέφε-
ραν στον μώλο παγωτά και αναψυκτικά, ενώ αργότερα μεταφέρθηκαν 
όλοι με λεωφορεία σε μεγάλο beach bar στην παραλία Μώλος, με 
φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική δίπλα στη θάλασσα, μέχρι τις 
απογευματινές ώρες, προσφορά του ΠΟΙΑΘ. 

Το Σάββατο έγινε η παράκτια ιστιοδρομία μέσα στον κόλπο, μία 

τριγωνική διαδρομή 20 νμ. Επικρατούσαν άνεμοι βορείων διευθύν-
σεων με αλλαγές στη διεύθυνση και ένταση από 12 ως 20 κόμβους. Οι 
συνθήκες ήταν τέλειες αν και απαιτητικές, ωστόσο δόθηκε η ευκαιρία 
για ανατροπές στα αποτελέσματα. 

Ευχαριστίες στον δήμαρχο Σκύρου Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, τον πρόεδρο 
του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου Κυριάκο Αντωνόπουλο και τον πρόεδρο 
του Ναυτικού Ομίλου Σκύρου Μανώλη Κανά για την εξαίρετη φιλοξενία.

Τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης για την κατηγορία ORC 
International ήταν:

1.  OPTIMUM 3 (Ν. Λάζος / Π. Λιβάς)

2.  CODE ZERO VODAFONE (Μ. Μπελέγρης)

3. iSAIL (Χ. Καρύδης)

Άποψη από ψηλά 
μιας από τις καλύτερα 
οργανωμένες μαρί- 
νες στην Ελλάδα, 
αυτής στην ΣΚΥΡΟ.

Τα πληρώματα και το κοινό που είχαν μαζευτεί να παρα-
κολουθήσουν την απονομή επάθλων στην προβλήτα της 
οργανωμένης και πεντακάθαρης μαρίνας στη ΣΚΥΡΟ.
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Για την κατηγορία ORC Club:

1. WATER GIPSY (Γ. Μαραγκουδάκης / Τζ. Κυριακίδης)

2. ALTER EGO JACK & JENNY (Σ. Μπόνας / Α. Μπόνας)

3. APIDALOS NAFS TATOI CLUB (Π. Κούρκουλος)

Η 54η διοργάνωση του Ράλλυ Αιγαίου ολοκληρώθηκε με τη μεγαλο-
πρεπή τελετή απονομής στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου τη Δευτέρα 
24 Ιουλίου, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των Αρχηγών ΓΕΝ και 
Λιμενικού Σώματος και πλήθος άλλων επισήμων.

Ο Πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ και κυβερνήτης του σκάφους “Water Gipsy” με τον 
κυβερνήτη του σκάφους “KALLISTI”, Αθάνασιο Γκίκα και το πλήρωμά του. 

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του Αντώνη Ασημάκου της Επιτροπής Αγώνων και της 
Σπυριδούλας Σπανέα και του Πάνου Δημητρακόπουλου της ομάδας επικοινωνίας, από 
τον κυβερνήτη του Τ/Π Κ Πεζόπουλος, που υποστήριξε φέτος το 54ο Ράλλυ Αιγαίου.

Αναμνηστική φωτογραφία των εκπροσώπων του χορηγού 
και των υποστηρικτών του 54ου Ράλλυ Αιγαίου που βρα-
βεύτηκαν κατά την διάρκεια της απονομής επάθλων.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ , απευθυνόμενος 
στους παρευρισκόμενους κατά την απονομή επάθλων του 54ου Ράλλυ Αιγαίου.

Πανοραμική φωτογραφία του κοινού που παρακολούθησε την 
απονομή του 54ου Ράλλυ Αιγαίου στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου.

Οι δύο Ολυμπιονί-
κες που αγωνίστη-
καν φέτος στο 54ο 
Ράλλυ Αιγαίου, η 
Βούλα Κοζομπόλη 
πλήρωμα του σκά-
φους Water Gipsy 
και ο Δημήτρης 
Μούγιος πλήρωμα 
του σκάφους 
Opitimum3, με 
τον Πρόεδρο του 
ΠΟΙΑΘ κ. Ιωάννη 
Μαραγκουδάκη 
κατά την εκδήλωση 
απονομής επά-
θλων του αγώνα 
στη Ναυτική Διοί-
κηση Αιγαίου.

Τα κύπελλα των νικητών λίγο πριν την 
απονομή επάθλων με φόντο την στήλη 
του Θεμιστοκλέους, στη Ναυτική Διοί-
κηση Αιγαίου.

54o
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«Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέους ωκεα-
νούς αν δεν έχει το θάρρος να απομακρυνθεί από την 
ακτή», έχει γράψει ο Γάλλος συγγραφέας (κάτοχος Νό-

μπελ 1947), André Gide. Εάν ο νομπελίστας είχε γνωρίσει το Αιγαίο 
Πέλαγος, μέσα από το Ράλλυ του, ίσως να είχε γράψει: «Ο ιστιοπλό-
ος δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις γνώσεις του στη θάλασσα εάν 
δε διασχίσει το θρυλικό ελληνικό πέλαγος, από άκρη σε άκρη, με 
μελτέμια και μπουνάτσες». Οι λέξεις "θάλασσα" και "κύμα" έρχονται 
κληρονομιά στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα από τα χρόνια του Ομή-
ρου, ο Αισχύλος στην τραγωδία του "Προμηθεύς Δεσμώτης" κάνει 
λόγο για το «αναρίθμητο λίκνισμα των κυμάτων της θάλασσας» 
(ποντίων τε κυμάτων ανήριθμον γέλασμα) και το Αιγαίο Πέλαγος από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μαγεύει και να εμπνέει 
ποιητές, ζωγράφους, φιλοσόφους και ιστιοπλόους. 

Το 54ο Ράλλυ Αιγαίου ανήκει στην ιστιοπλοϊκή ιστορία. Όπως κάθε 
διοργάνωση έστειλε και αυτό τα μηνύματά του για την ελληνικότητα του 
Αιγαίου, καθώς τα σκάφη του έκλεισαν στην… αγκαλιά τους νησιά της 
παραμεθόριου, αποτέλεσε ευκαιρία για την ανάδειξη νησιών που δεν 
βρίσκονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, ενίσχυσε το-
πικές οικονομίες και έδωσε την ευκαιρία σε νέα παιδιά, αλλά και στους 
παλαιούς 'εραστές του Αιγαίου' να βιώσουν την ομορφιά της ιστιοπλοΐ-
ας κάτω από δύσκολες συνθήκες που απαιτούν ναυτοσύνη και γνώσεις.

Το εφετινό Ράλλυ Αιγαίου είχε ακόμη μία ιδιαιτερότητα: τρεις ασημέ-
νιοι Ολυμπιονίκες, μη ιστιοπλοϊκών αθλημάτων, συνέδεσαν το όνομά 

τους με τον ιστορικό θεσμό. Ο Σπύρος Γιαννιώτης (κολύμβηση) 
έδωσε την εκκίνηση και οι Βούλα Κοζομπόλη (υδατοσφαίριση) και 
Δημήτρης Μούγιος (κωπηλασία) πήραν μέρος στον αγώνα. Ιδιαίτερα 
ήταν και τα νησιά που ρίξαμε άγκυρα. Κάθε ένα με τη δική του ιστορία 
και τις ξεχωριστές ομορφιές του. 

Η, κατά τον Όμηρο, Συρίη (Σύρος) αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό του 
αγώνα. Η «αρχόντισσα των Κυκλάδων» με τα καρνάγια της, που κάποτε 
αποτελούσε το σημαντικότερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, 
υποδέχτηκε τα πληρώματα και οι άνθρωποι του τοπικού ομίλου είχαν 
την ευκαιρία να αναφερθούν στους στενούς δεσμούς που έχουν με 
τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, αλλά και στην 
ιστορία του Ράλλυ Αιγαίου σε σχέση με το νησί τους. 

Με τους ρυθμούς της Φραγκοσυριανής στα αυτιά των ιστιοπλόων, ο 
στόλος απέπλευσε κι ακολουθώντας μία διαδρομή αντίθετη από αυτή 
που ακολούθησε το 1833 ο, εκ των δασκάλων του γένους, Νεόφυτος 
Βάμβας, έφτασε στη Χίο. Τι να πρωτογράψει, όμως, κάποιος για το 
νησί της μαστίχας; Ίσως εάν το αποκαλέσουμε μήτρα της παγκόσμιας 
ναυτιλίας, να μπορούμε να δώσουμε κάτι από το μεγαλείο αυτού του 
μοναδικού τόπου. Εκεί οι ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τα Μαστικοχώρια, να περπατήσουν τα χωριά του Κάμπου, να ξεναγη-
θούν στους θρύλους στον Ανάβατο και, φυσικά, να επισκεφθούν τη 

Με τη ματιά του Τύπου
Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα

Οι δύο Ολυμπιονίκες Β. Κοζομπόλη & Δ. Μούγιος κρατώ-
ντας ψηλά, το Hashtag του 54ου Ράλλυ Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, ο Ολυμπιονίκης Σπ.Γιαννιώτης και ο εκπρόσωπος της 
JOTUN κος Δημ. Ζαρογιάννης, πριν από την εκκίνηση του αγώνα.

Ορχήστρα από νεαρά αγόρια που μετά την απονομή της 1ης 
ιστιοδρομίας στην Σύρο, έπαιζαν λαϊκά τραγούδια με αποκο-
ρύφωμα την ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΗ του Μάρκου Βαμβακάρη.

Το πανέμορφο οίκημα του Κοινωφελούς Ιδρύματος "ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ"  
στη Χίο, σημαιοστολισμένο, λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
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Νέα Μονή Χίου, που αποτελεί μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO και να θαυμάσουν τα ανεκτίμητης αξίας ψηφιδωτά της. 

Το τελευταίο βράδυ το Κοινωφελές Ίδρυμα "Μαρία Τσάκος" άνοιξε τη 
φιλόξενη αγκαλιά του και υποδέχτηκε όλους τους ιστιοπλόους σε μία μο-
ναδική βραδιά, όπου η χιώτικη φιλοξενία συνδυάστηκε με τις αναμνήσεις 
από τα δύο πρώτα σκέλη του αγώνα, αλλά και με θαλασσινές ιστορίες 
από αυτές που μόνο οι ιστιοπλόοι και οι ναυτικοί ξέρουν να διηγηθούν. 

Τελευταίος προορισμός η 
Σκύρος. Τη μυρωδιά της 
μαστίχας τη διαδέχτηκαν 
αυτές από τη ρίγανη και το 
φασκόμηλο. Η άφιξη των 
ιστιοπλόων στο λιμάνι των 
Λιναριών αποτέλεσε ένα 
είδος γιορτής για τους ντό-
πιους. Καταστήματα εστίασης 
έμειναν ανοιχτά μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι αφίξεις των 
σκαφών, κάτι που ενθουσίασε 
τους ιστιοπλόους. «Κάποιοι 
μπορεί να μην το καταλα-
βαίνουν αλλά για εμάς, όταν 
φτάνουμε σε ένα λιμάνι τις 
πρώτες πρωινές ώρες, δεν 
υπάρχει τίποτα πιο ωραίο 

από το να βλέπουμε φώτα αναμμένα και να ξέρουμε ότι μπορούμε 
να βρούμε ένα ζεστό φαγητό ή έναν καφέ», δήλωσαν, χαρακτηριστι-
κά, στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο".

Το άλλο που ενθουσίασε αγωνιζόμενους και συνοδούς ήταν οι υποδο-
μές στο λιμάνι των Λιναριών. Πρόκειται για μία πεντακάθαρη μαρίνα, 
οι ιθύνοντες της οποίας έχουν αξιοποιήσει την τεχνολογία και διάφορα 
προγράμματα ώστε να προσφέρουν πολλές παροχές στους επισκέπτες. 

Στο 54ο Ράλλυ Αιγαίου η παλαιά γενιά μεταλαμπάδευσε τις γνώσεις 
της στους νεότερους ενώ τις δικές τους εμπειρίες πρόσφεραν και οι 
πρωταθλητές του τριγώνου που για ακόμη μία χρονιά έδωσαν ένα 
δυναμικό 'παρών'. «Η ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας είναι ένας 
αγώνας τριγώνου, αλλά σε μεγαλύτερο στίβο. Σε αυτή δεν υπάρχει 
οπτική επαφή με το σημείο που πρέπει να πας. Πρέπει να διευρύ-
νεις το μυαλό και τις γνώσεις σου σε έναν μεγαλύτερο υγρό στίβο 
και να έχεις ακριβώς την ίδια επιμονή και υπομονή. Το Ράλλυ Αι-
γαίου αποτελεί τον πιο δύσκολο – και γι’ αυτό και τον πιο ωραίο – 
ιστιοπλοϊκό αγώνα στην Ελλάδα. Δυστυχώς σε πολλά νέα παιδιά, 
που έχουν μεγαλώσει σε άλλες συνθήκες, δεν αρέσει η δυσκολία 

του αγώνα. Το Ράλλυ όμως σου μαθαίνει ναυτοσύνη, την οποία 
μόνο εάν βγεις στο Αιγαίο μπορείς να τη μάθεις, να τη νιώσεις και 
να την επεξεργαστείς», δήλωσε ο πρωταθλητής των 49er Στέλιος 
Σωτηρίου, ο οποίος έχει πάρει μέρος σε 16 διοργανώσεις και εφέτος 
αγωνίστηκε με το Code Zero – Vodafone. 

Στο Blue Pearl της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων αγωνίστηκαν ο Θοδω-
ρής Τσουλφάς και ο Νίκος Δαμιανός, οι οποίοι υπήρξαν και συναθλη-
τές στο τρίγωνο. «Η ανοιχτή θάλασσα αποτελεί έναν διαφορετικό 
τρόπο για να κάνεις ιστιοπλοΐα. Ο στίβος δεν είναι στημένος, 
υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες του πελάγους και η τύχη παί-
ζει μεγαλύτερο ρόλο απ΄ ότι στο τρίγωνο. Τρέχουν ανόμοια σκάφη 
και αυτό έχει το θετικό γιατί μπορεί να αγωνιστεί όποιος έχει 
σκάφος, αλλά και το αρνητικό ότι ένα μικρό και ένα μεγάλο σκάφος 
ενδέχεται να αγωνιστούν σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. 
Παρόλη τη διαφορετικότητα των αγώνων, η ιστιοπλοΐα είναι μία και 
ο συναγωνισμός ο ίδιος», δήλωσε Θοδωρής Τσουλφάς και ο Νίκος 
Δαμιανός πρόσθεσε: «Το τρίγωνο αποτελεί τη βάση της ιστιοπλοΐας. 
Η ανοικτή θάλασσα σε κάνει καλύτερο ναυτικό, σου μαθαίνει άλλα 
πράγματα με τα οποία ολοκληρώνεις τη ναυτική τέχνη. Θα έλεγα 
στους αθλητές τριγώνου να παίρνουν μέρος σε αγώνες ανοικτής 
θάλασσας γιατί θα τους βοηθήσει στην κατηγορία που τρέχουν». 

Όπως σε κάθε διοργάνωση έτσι και το 54ο Ράλλυ Αιγαίου είχε την υπο-
στήριξη του Πολεμικού Ναυτικού. Τα σκάφη συνόδευσε σε όλη τη διαδρο-
μή η ΤΠΚ "Σιμιτζόπουλος", με την οποία μεταφέρθηκε το βοηθητικό προ-
σωπικό και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Ο πλωτάρχης Στέλιος Μαδεντζίδης 
και όλοι οι αξιωματικοί του πλοίου αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τον 
αγώνα και τον στήριξαν, από την πλευρά τους, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Η αυλαία της διοργάνωσης έπεσε, όπως κάθε χρόνο, στους πανέ-
μορφους κήπους της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου. Εκεί, είχαν την 
ευκαιρία να ξαναζήσουν τις όμορφες στιγμές της διοργάνωσης, να 
ανταλλάξουν εμπειρίες και, φυσικά, ανανέωσαν το ιστιοπλοϊκό ραντε-
βού τους, αυτή τη φορά, για το 55ο Ράλλυ Αιγαίου.

Πανοραμική άποψη μέσα από τον κήπο του Ιδρύματος "ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ" που 
φιλοξένησε τα πληρώματα και την απονομή της ιστιοδρομίας Σύρου – Χίου.

Στιγμιότυπο από την πολύ όμορφη και 
δροσιστική προσφορά των επαγγελ-
ματιών της Σκύρου στα πληρώματα 
του αγώνα, όπου μοιράστηκαν παγωτά 
αναψυκτικά και τοπικά εδέσματα, ώστε 
να γνωρίσουν τις τοπικές γεύσεις και τη 
φιλοξενία των Σκυριανών.

Μοναδικές εικόνες από τη μαγευτική βραδιά της απονομής επάθλων 
στον κήπο της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου όπου ο ΠΟΙΑΘ δεξιώνεται τα 
πληρώματα του αγώνα. Ένα πανέμορφο και ιστορικό σημείο δίπλα στην 
είσοδο του λιμανιού του Πειραιά.

54o
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Τ ο Ράλλυ Αιγαίου έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της 
ιστιοπλοΐας και κάθε χρόνο 'τραβάει' τα βλέμματα πάνω του. Η 
συμμετοχή στη διοργάνωση, είτε σαν αγωνιζόμενος, είτε 

σαν μέλος του σταφ των διαφόρων επιτροπών, είναι μοναδική 
εμπειρία και νιώθεις μεγάλη ευχαρίστηση όταν έχεις βάλει και 
εσύ ένα μικρό λιθαράκι σ΄ αυτήν την προσπάθεια. 

Ένα μήνα πριν το 54ο Ράλλυ Αιγαίου μου έγινε η πρόταση για να 
συμμετάσχω στη διοργάνωση ως μέλος του σταφ της ομάδος 
επικοινωνίας για πρώτη φορά. Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ κάτι και 
αμέσως απάντησα θετικά. Από εκείνη τη στιγμή περίμενα πως και 
πως να αρχίσουν οι αγώνες και να ξεκινήσει το 'μαγικό' ταξίδι. 

Οι ημέρες τελικά πέρασαν αργά και βασανιστικά και έφτασε η πρώτη 
ημέρα του Ράλλυ Αιγαίου. Ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο ασημένιος 
Ολυμπιονίκης Κολύμβησης του Ρίο, έδωσε την εκκίνηση και τα σκάφη 
ξεκίνησαν το 'ταξίδι' τους, με πρώτο προορισμό τη Σύρο. Εμείς επιβι-
βαστήκαμε στην τορπιλάκατο του Πολεμικού Ναυτικού "Σιμιτζόπουλος" 
και ξεκινήσαμε κι εμείς το δικό μας 'ταξίδι' στην 54η διοργάνωση. 

Η πρώτη ιστιοδρομία ήταν απαιτητική για τα σκάφη, αλλά τα έμπειρα 
πληρώματα ανταπεξήλθαν. Στη Σύρο η Οργανωτική Επιτροπή είχε δι-
οργανώσει διάφορα events, τα οποία απόλαυσαν τα μέλη των σκαφών 
και των επιτροπών. Όλα τα σκάφη διασκέδαζαν μαζί και έδειχναν ότι 
είναι 'εχθροί' μόνο κατά τη διάρκεια των ιστιοδρομιών. 

Ύστερα από δύο μέρες στη Σύρο ο αγώνας συνεχίστηκε με δεύτερο 
προορισμό τη Χίο. Ο καιρός μας έκανε τερτίπια και τα κύματα μας 
δυσκόλεψαν στη διαδρομή. Το έμπειρο πλήρωμα του πλοίου του 
Πολεμικού Ναυτικού έδειξε τις ικανότητες του και μας παρείχε εν τέλει 
ένα ήρεμο ταξίδι. 

Η Χίος ήταν ίσως το μέρος, στο οποίο όλοι διασκεδάσαμε περισσό-
τερο. Σ΄ αυτό συνέβαλλαν κατά πολύ οι αγώνες beach volley και οι 
αγώνες lazer που διοργανώθηκαν στον Ναυτικό Όμιλο Χίου. Ειδικά 
στο πρώτο, στο οποίο έκανα και τον διαιτητή μάλιστα, τα πληρώματα 
έδειξαν το ταλέντο τους στην άμμο και όλοι μαζί απολαύσαμε τις ωραί-
ες ενέργειες, αλλά και τις πολλές αστείες στιγμές. 

Τελικός προορισμός μας ήταν η Σκύρος. Παρότι στην αρχή αντιμετω-
πίσαμε κάποιες δυσκολίες, τελικώς βρήκαμε τις λύσεις και περάσαμε 
πολύ ωραία, όπως και στα υπόλοιπα νησιά. Το καλύτερο σημείο στη 

Σκύρο ήταν αδιαμφισβήτητα η ημέρα που τα πληρώματα μαζεύτηκαν 
στην παραλία. Η ορχήστρα έδινε το ρυθμό και τα μέλη των σκαφών, 
αλλά και των επιτροπών, χόρευαν και τραγουδούσαν όλοι μαζί. 

Το 54ο Ράλλυ Αιγαίου θα μείνει χαραγμένο για πάντα στο μυαλό μου, 
καθώς ήταν η πρώτη μου διοργάνωση. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι, στο 
οποίο γνώρισα καινούρια άτομα, αλλά και τις ομορφιές των ελληνικών 
νησιών. Ελπίζω του χρόνου να είμαι και πάλι “παρών” και να ζήσω 
νέες 'μαγικές' εμπειρίες.

Κείμενο: Δημήτρης Ιωαννίδης, απόφοιτος δημοσιογραφίας του ΙΙΕΚ "ΑΚΜΗ"

Ο θεσμός που θέλει 
Ολυμπιονίκες να 
δίνουν την εκκίνηση 
του Ράλλυ Αιγαίου 
συνεχίστηκε και 
φέτος, αφού την κα-
θιερωμένη κανονιά 
έδωσε ο δεύτερος 
Ολυμπιονίκης της 
κολύμβησης Σπύρος 
Γιαννιώτης, από την 
γέφυρα της ΤΠΚ 
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, την 
οποία και διέθεσε το 
Π.Ν., για τη συνοδεία 
και υποστήριξη των 
αγωνιζομένων στο 
Ράλλυ Αιγαίου.

Στιγμιότυπα από τον αγώνα Beach 
Volley που οργανώθηκε στον Ναυτικό 
Όμιλο Χίου στο πλαίσιο του Ράλλυ 
Αιγαίου και έδειξε την μαχητικότατά των 
πληρωμάτων και εκτός θάλασσας. 
Τα σουβλάκια ήταν το πολύ ευχάριστο 
διάλειμμά στον Ναυτικό Όμιλο Χίου, κατά 
τη διάρκεια των events των πληρωμά-
των ανάμεσα στον αγώνα με σκάφη 
Laser και του Beach Volley.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
SUPPORTERS

ΧΟΡΗΓΟΣ WEB MEDIA
WEB MEDIA SPONSOR

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
UNDER THE AUSPICES 

Angelicoussis Shipping Group

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
TECHNOLOGY SUPPORT 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ
OFFICIAL BROADCASTER

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
MEDIA SPONSORS
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HELLENIC OFFSHORE
RACING CLUB

ORGANIZED BY

www.aegeanrally.gr
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ 

FIND US
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Έ νας ακόμη ιστιοπλοϊκός αγώνας με μεγάλη ιστορία που διορ-
γανώνεται ετησίως από τον ΠΟΙΑΘ έλαβε τέλος με επιτυχία. Οι 
εντυπώσεις και οι εμπειρίες που αποκομiσαμε ήταν μοναδικές.

Από την πολλά υποσχόμενη εκκινήση των σκαφών μέχρι την εκπλη-
κτική δεξίωση και απονομή των επάθλων, βιώσαμε έντονα συναισθή-
ματα σεβασμού, φροντίδας, αξιοπρέπειας, φιλοξενίας και τόλμης.

Οι στιγμές που ζήσαμε θα μείνουν χαραγμένες βαθιά μέσα μας, κατέχο-
ντας τη δικιά τους ξεχωριστή θέση στο βίβλιο των εμπειριών μας, ετσι 
όταν θα τις αναπολούμε θα ξυπνούν μέσα μας μόνο ωραία συναισθήματα 

Κατά τη διάρκεια του Ράλλυ πραγματοποιήθηκαν ωραίοι & δύσκολοι 
αγώνες καλύπτοντας μια συνολική απόσταση 300 νμ. Αγώνες με 
αντιξοες συνθήκες, οι οποίοι ενεργοποίησαν τις γνώσεις και τη ναυτο-
σύνη των αγωνιζομένων. 

Η Jotun Hellas είναι περήφανη που ελαβε μέρος για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά σε αυτό το κάλεσμα, υποστηρίζοντας ως χο-
ρηγός αυτή τη διοργάνωση, η οποία πρεσβεύει ήθος και αξιοπρέ-
πεια προς στο άθλημα αλλά και στον Ανθρωπο.

Πιστεύουμε ότι ο πολυχρωμος στόλος που έλαβε μέρος είναι ο καλύ-
τερος πρεσβευτής - τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων - ιδανικών και 
αξιών που και εμείς σαν εταιρεία πρεσβεύουμε. 

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να συγχαρούμε τη διοργανώτρια 
ομάδα του Ράλλυ Αιγαίου, η οποία σε καθημερινή βάση προσέφερε 
την υποστήριξη και τη βοήθειά της όπου χρειαζόταν. Στους ανθρώ-
πους μπροστά και πίσω απο τις κάμερες που κάλυψαν αυτό το γεγονός 
καθώς επίσης και το Πολεμικό μας Ναυτικό το οποίο έδωσε το 'παρών' 
έτσι ώστε να διεξαχθεί ο αγώνας με ασφάλεια.

Συγχαρητήρια σε όλους και ελπίζουμε το 55ο Ράλλυ Αιγαίου να είναι 
ακόμα καλύτερο.

54o

Κείμενο: Δημήτρης Ν. Ζαρογιάννης, για την Jotun Hellas

Ο Δημήτρης Ζαρο-
γιάννης εκπρόσω-
πος της χορηγού 
εταιρείας του 54ου 
Ράλλυ Αιγαίου 
Jotun, παραδίδει 
αναμνηστική πλα-
κέτα στον Πρόεδρο 
του ΠΟΙΑΘ, κ. Ιωάν-
νη Μαραγκουδάκη 
για την άριστη 
συνεργασία τους.

Τα κουτάκια της Jotun  
που φιλοξένησαν τα 
μπλουζάκια του Ράλλυ 
Αιγαίο και έγιναν το  
θέμα του καλοκαιριού.

Με τη ματιά  του Χορηγού
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Α πό το Μικρολίμανο του Πειραιά στην Ερμούπολη της Σύρου, 
στο λιμάνι της Χίου, στη Λιναριά της Σκύρου... Την ιστιοπλο-
ϊκή διαδρομή του 54ου Ράλλυ Αιγαίου ακολούθησε και 

αυτό το καλοκαίρι, μίλι προς μίλι, η ομάδα των media του υδά-
τινου μαραθωνίου. Για μια ακόμη χρονιά ο Πανελλήνιος Όμιλος 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης επένδυσε στην επικοινωνία με 
την τηλεοπτική προβολή να αποτελεί όπως κάθε χρόνο ένα από τα 
δυνατά χαρτιά της διοργάνωσης.

Η συνεργασία για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με τα κανάλια 
Novasports έφερε στις οθόνες 15 λεπτά καθημερινής εκπομπής 
για δέκα συνεχόμενες μέρες. Το τηλεοπτικό μενού ξεκίνησε με το 
…ορντέβρ της ανασκόπησης του 53ου Aegean Rally την Πέμπτη 13 
Ιουλίου, με τους συνδρομητές να θυμούνται όλα όσα είχαν γίνει στην 
τελευταία διοργάνωση και να μπαίνουν στο κλίμα της νέας περιπέτει-
ας. Το κυρίως τηλεοπτικό μενού προσφέρθηκε από την Παρασκευή 
14 Ιουλίου και την αναχώρηση των σκαφών από τον Πειραιά μέχρι και 
την Κυριακή 23 Ιουλίου όταν πλέον ξέραμε τους νικητές. Τα κανάλια 
Novasports, με δέκα εκπομπές διάρκειας 15 λεπτών, μετέφεραν, κάθε 
βράδυ στις 11, τη δράση σε θάλασσα και στεριά. Η αυλαία της τηλεο-
πτικής παραγωγής του 54ου Aegean Rally έπεσε την Τρίτη 25 Ιουλίου 
με την ωριαία ανασκόπηση της διοργάνωσης. 

Για την τηλεοπτική παραγωγή συνεργάστηκαν οι εικονόληπτες Βα-
σίλης Πάζας και Δημήτρης Τοκούρογλου και ο ηχολήπτης Νίκος 
Γλαβάς. Σε συνεργασία με το γραφείο τύπου της διοργάνωσης, την 
Επιτροπή Αγώνων και πάντα σε ανοικτή γραμμή με τη διοίκηση του 
Ομίλου, η τηλεοπτική ομάδα 'έτρεξε' στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου 
καταγράφοντας εικόνες και συναισθήματα που θα μας συντροφεύουν 
στο πέρασμα των ετών με τη βοήθεια της μεγάλης ιντερνετικής βι-
βλιοθήκης του www.novasports.gr. Σε αυτή τη διεύθυνση υπάρ-
χουν αποθηκευμένες όλες οι εκπομπές και τα θέματα που μόνταρε η 
δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Novasports σε συνεργασία με 
τους μοντέρ Σωτήρη Κορδιαλή και Ανδρέα Αδαμόπουλο και υπό την 

καθοδήγηση του Παντελή Λώλη στα νησιά και του Άκη Κουζούλη 
στις μονταζιέρες της Nova στην Κάντζα. Η εικόνα αυτή καθημερινά 
έπαιζε για πρώτη φορά στα κανάλια Novasports. Την επόμενη μέρα 
οι φίλοι της ιστιοπλοΐας - και όχι μόνο - είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν τις εκπομπές του 54ου Aegean Rally μέσα από τη συχνότητα του 
Action24 που και φέτος βοήθησε τα μέγιστα στην προβολή της διορ-
γάνωσης. Επίσης, το ΣΚΑΙ, κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί 
σταθμοί πρόβαλαν τη μαγεία της ανοικτής θάλασσας με ρεπορτάζ, 
συνδέσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών στα δελτία 
ειδήσεων και στις εκπομπές. Αυτά για τα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα. 
Γιατί τα νέα από το 54ο Aegean Rally διαδόθηκαν μέχρι τον Ατλαντικό. 
Το καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο "Sportplus" που εκπέμπει στη 
Νέα Υόρκη, συμμετείχε και στο φετινό ιστιοπλοϊκό ταξίδι με την 
εικόνα να κάνει τον γύρο του κόσμου και τις νησιωτικές ελληνικές 
ομορφιές να διαφημίζονται παντού. 

Η τηλεοπτική προβολή του 54ου Aegean Rally 'έτρεξε' χάρη στο μεράκι 
και τον επαγγελματισμό της ομάδας των media. Δεν θα ήταν επιτυ-
χημένη όμως αν δεν υπήρχε η συνεργασία με τους πραγματικούς 
πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, τους ιστιοπλόους που και φέτος 
ήταν αρωγοί στην καθημερινή τηλεοπτική παραγωγή. Τους ευχαρι-
στούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το 55ο Aegean Rally τον 
Ιούλιο του 2018.

Με τη ματιά της Ομάδας Επικοινωνίας
Κείμενο: Παντελής Λώλης, Υπεύθυνος τηλεοπτικής παραγωγής Aegean Rally

Το σημείο υποδοχής στο Μικρολίμανο των φιλοξενουμένων του ΠΟΙΑΘ, 
από την χορηγό Jotun και την NOVA, που με τη βοήθεια των σκαφών της 
σχολής του Ομίλου παρακολούθησαν την εκκίνηση του αγώνα. Στη φωτο-
γραφία ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Γιαννιώτης μιλώντας στους εκπροσώπους 
των τηλεοπτικών σταθμών.

Ο Ολυμπιονίκης  
Σπύρος Γιαννιώτης  
με τον κυβερνήτη  
της ΤΠΚ ΠΕΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Πλωτάρχη  
Στέλιο Μαδεντζίδη 
ΠΝ και τον πρόεδρο 
της Επιτροπής 
Αγώνων, Αντώνη 
Ασημάκο.
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Κείμενο: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Συντονιστής  της Ομάδας Επικοινωνίας

Συνδυασμός Social Media και πραγματικότητας για τους συμμετέχοντας στον 
αγώνα. Μία ιδέα από την ομάδα προβολής του αγώνα που αγκαλιάστηκε από τα 
πληρώματα, τόσο στην τελετή υποδοχής όσο και στην απονομή επάθλων. 

Τα 'νούμερα' της επικοινωνίας του  
54ου Ράλλυ Αιγαίου ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο! 

Ο ΠΟΙΑΘ, δίνοντας και φέτος βαρύτητα στην επικοινωνία του 
Ράλλυ Αιγαίου, επένδυσε μεγάλο μέρος της χορηγίας για 
την προβολή του αγώνα στα ΜΜΕ. Το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Ομίλου θέλει με αυτόν τον τρόπο να προβάλει τις επίπονες 
προσπάθειές των αγωνιζομένων αλλά και να μεταφέρει την ζωή της 
θάλασσας και των νησιών, τα οποία ο αγώνας επισκέπτεται, σε κάθε 
ελληνικό σπίτι μέσα από κάθε δυνατό μέσον προβολής.

Για 12 συνεχόμενα χρόνια η επικοινωνία του Ράλλυ Αιγαίου είναι μία 
σημαντική υπόθεση για την ομάδα επικοινωνίας που την αναλαμβάνει 
και την βελτιώνει χρόνο με τον χρόνο. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχω-
ριστά στον τομέα του, δουλεύουν για περίπου τρείς μήνες ώστε να 
υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που χιλιάδες (κυριολεκτικά) 
Έλληνες παρακολουθούν από την τηλεόρασή τους.

Φέτος μεγάλη έμφαση και σίγουρα μεγαλύτερη από πέρσι δόθηκε στα 
Social Media, αφού χρόνο με τον χρόνο έχουν όλο και μεγαλύτερη 
διεισδυτικότητα στο κοινό που παρακολουθεί το Ράλλυ Αιγαίου. Για 
τον λόγο αυτό στην ομάδα προστέθηκε ένας αριστούχος απόφοιτος 
σχολής δημοσιογραφίας, ο Δημήτρης Ιωαννίδης που με τη ματιά 
του νέου ανθρώπου που ζει και γνωρίζει πολύ περισσότερο από την 
υπόλοιπη ομάδα όλα τα Social Media, βοήθησε ώστε το Ράλλυ να 
προβληθεί εντονότερα στο Facebook που κατά τη διάρκεια του αγώνα 
έφτασε τους 11.100 φίλους και ξεπέρασε τα 139.750 views. 
Ένα και μόνο video, αυτό του απολογισμού του αγώνα έχει φτάσει τα 
45.000 views κάτι που αποδεικνύει περίτρανα ότι Ράλλυ Αιγαίου είναι 
ένα brand name με τεράστια δυναμική στα διάφορα ηλικιακά κοινά. 
Ταυτόχρονα με το Facebook λειτούργησε και το Twitter καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα όπως και το Instagram, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε όλους τους φίλους των νέων αυτών μέσων να έχουν επαφή με τον 
αγώνα και φυσικά πληροφορίες για την εξέλιξή του.

Επειδή η επικοινωνία του Ράλλυ Αιγαίου είναι πολυεπίπεδη και 
δύσκολη δουλειά απασχολούνται εξειδικευμένοι συνεργάτες, όπως η 
δημοσιογράφος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, Ίριδα – Σπυριδούλα Σπανέα η 
οποία ήταν υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του 54ου Ράλλυ Αιγαίου. Το 
Γραφείο Τύπου φέτος εξέδωσε δεκατέσσερα (14) Δελτία Τύπου που 
περιγράφουν λεπτό προς λεπτό τον αγώνα και αποτυπώνουν κάθε 
στιγμή του. Ταυτόχρονα η δημοσιογράφος ήταν ο σύνδεσμός μεταξύ 
της Εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που ήταν "Χορηγός Επικοινωνίας" 
του αγώνα και η οποία επί καθημερινής βάσης στο ηλεκτρονικό της 
φύλο και στα Social Media, έδινε τον παλμό του αγώνα στους χιλιάδες 
αναγνώστες της. Ανάμεσα στα ΜΜΕ που υποστήριξαν φέτος το Ράλλυ 
Αιγαίου ήταν η τηλεόραση του ΣΚΑΙ που πρόβαλε στιγμιότυπα του 
αγώνα στα δελτία ειδήσεων αλλά και σε εκπομπές του, όπως "ΟΙ ΑΤΑΙ-
ΡΙΑΣΤΟΙ". Επίσης το Ράλλυ Αιγαίου προβλήθηκε από την ΕΡΤ, την ΕΡΑ 
ΣΠΟΡΤ, το Ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, το Sports24 - 103,3 με τους Μηνά 
Τσαμόπουλο και Γιώργο Θαναηλάκη και πολλά ακόμα ΜΜΕ, όπως 
και πάνω από τριάντα διαφορετικές ιστοσελίδες.

Έχοντας αναλύσει τα Social Media και όλα τα άλλα μέσα, ας ρίξουμε και 
μια συνολική ματιά στην δουλειά της τηλεοπτικής ομάδας, την οποία 
αναλύει διεξοδικά σε άλλο άρθρο ο Παντελής Λώλης, και η οποία έχει 
να κάνει με τις μόνιμες εκπομπές του Ράλλυ Αιγαίου στην τηλεόραση. 
Τα κανάλια Novasports έπαιζαν κάθε βράδυ επί 15 μέρες, τις εκπο-
μπές του Ράλλυ Αιγαίου, ενώ τμήματα των εκπομπών έπαιζαν και σε 
άλλα εξειδικευμένα κανάλια του 'μπουκέτου' NOVA. Να επισημάνουμε 
ότι όλες οι εκπομπές καθώς και μικρά στιγμιότυπα 'έπαιζαν' και στο 
site του καναλιού το οποίο έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, λόγω των 
ειδήσεων που περιλαμβάνει για όλα τα αθλήματα. Ταυτόχρονα με την 
Nova που είναι συνδρομητική, η διοργάνωση είχε εξασφαλίσει για τους 
φίλους της ιστιοπλοΐας και την προβολή των ίδιων εκπομπών, την αμέ-
σως επόμενη μέρα, μέσα από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού 
Action 24 για 15 ημέρες. Να αναφέρουμε ότι ο τηλεοπτικός σταθμός 
Action 24 αναμεταδίδεται και από το 'μπουκέτο' του OTE TV με απο-
τέλεσμα οι μετρήσεις θεαματικότητας των εκπομπών στα παραπάνω 
κανάλια να ξεπερνούν τους 400.000 τηλεθεατές.

Ολοκληρώνοντας θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στο 
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site της διοργάνωσης που 
τροφοδοτείται με πληροφορίες 
από παντού (Φωτογραφίες, 
Αποτελέσματα, Δελτία Τύπου, 
παρακολούθηση θέσεων σκα-
φών) και το οποίο είχε 26.212 
μοναδικές επισκέψεις 

Ομάδα Επικοινωνίας 

Πάνος Δημητρακόπουλος, Συντονιστής της Ομάδας Επικοινωνίας

Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα, Δημοσιογράφος – Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου

Δημήτρης Ιωαννίδης, Social Media – Υποστήριξη

Παντελής Λώλης, Δημοσιογράφος – Επικεφαλής τηλεοπτικής παραγωγής

Βασίλης Πάζας, Βασικός Εικονολήπτης – Συντονιστής 

Δημήτρης Τοκούρογλου & Νίκος Γλαβάς, Εικονολήπτες 

Νίκος Αλευρομύτης, Φωτογράφος Διοργάνωσης

Βαγγέλης Ρασσιάς, Φωτογράφος 

Βαγγέλης Φραγκούλης, Φωτογράφος Social Events 

Δέσποινα Ρενιέρη, Διαδικτυακή Υποστήριξη – Site αγώνα 

Paralos Events & Design, Διαφημιστική,  Δημιουργικό και marketing 

Περισσότερα από 20 
λάβαρα έντυσαν τα τρία 
λιμάνια που υποδέχτηκαν 
φέτος τα σκάφη του  
Ράλλυ Αιγαίου και στα 
οποία αναφέρονται ο 
χορηγός της διοργάνωσης 
(Jotun) καθώς και οι 
δεκατρείς υποστηρικτές.

facebook: @aegeanrally instagram: aegean_rally twitter: aegean_rally 

official website: www.aegeanrally.gr 

που θα μας βρείτε στο διαδίκτυο

Για φωτογραφικό υλικό στο flickr.com: aegeanrally

Όλα τα δελτία τύπου βρίσκονται στο: www.aegeanrally.gr/media

Παρακολουθείστε τα video του αγώνα καθώς και τις εκπομπές των καναλιών Novasports, στο επίσημο 
κανάλι στο youtube.com: aegeanrallyhorc

Δ εν είναι το μανιασμένο καραβόσκυ-
λο, ο Ντέιβιντ, που άρμεγε ακούρα-
στα το μαντάρι με το νέο καραβοκού-

ταβο παρέα κάτω από τις φουρκισμένες ιαχές 

του μουσάτου πλωριού που ερχόντουσαν από 

πλώρα σαν τα αφρισμένα κύματα: «Πάμε λίγο 
ακόμη... ΑΝΤΡΙΚΑ!! ΤΟοοοοΠ!!!». Εξάλλου με 
το καραβόσκυλο μιλάμε με τα μάτια 10 χρόνια 
τώρα από το άλμπουρο και μπροστά.

Δεν είναι το πάθος του καπετάνιου που παρά 
τα χιλιάδες μίλα και κύματα που έχει καταπιεί 
δεκαετίες τώρα, διατηρεί άσβεστη τη σπίθα 
του αγωνιστή στα μάτια ακόμα και όταν κάνει 
στρατηγική αναπαυόμενος κάτω, ξαπλωμένος 
στα πανιά. Μας είναι τόσο οικείο πια.

Δεν είναι ούτε καν οι έμπειροι συν-
ιστιοπλόοι, φίλοι καλοί από παλιά, που 
ήρθαν να ενισχύσουν φέτος την ομάδα με τις 
ικανότητές τους και την παρέα τους.

Δεν είναι ούτε τα έπαθλα, κι ας μας πάθιαζαν 
σε κάθε λιμάνι. Έχουμε μάθει να μη τα θεω-
ρούμε δεδομένα άλλωστε…

Είναι τα κύματα. Μα δεν είναι πάντα αυτά, 
αλήθεια;

Είναι ο αέρας που κυνηγάμε. Μα δεν τον 

κυνηγάμε κάθε φορά όμως;

Είναι τα νησιά που περνάμε και που φτά-
νουμε. Κι ας έχουμε ξαναδεί και τη Σύρο, και 
τη Χίο και τη Σκύρο… Πόσα και πόσα έχουμε 
δει όλα αυτά τα χρόνια όμως!

Είναι το σκάφος που κυνηγάς να μη χάσεις 
μπροστά όταν ο ήλιος δύει και που μεταμορ-
φώνεται σε μια μικρή θαλάσσια πυγολαμπίδα 
στον ορίζοντα, ανάμεσα σε άλλες… κάποιες 
κόκκινες, κάποιες πράσινες.

Είναι ο ιδρώτας, η κούραση, το αλάτι, η 
ζέστη, η δίψα, οι αβαρίες, οι φωνές, η 
ένταση στην εκκίνηση.

Είναι όλα. Μα πάνω από όλα είναι η 
συντροφικότητα, το γέλιο, ο ευγενής συ-
ναγωνισμός, η ναυτοσύνη, και η αγάπη για 
τη θάλασσα που τροφοδότησε και φέτος 
τη μαγεία του Ράλλυ Αιγαίου. Άλλο ένα 
αξέχαστο Ράλλυ Αιγαίου. Άραγε θα είναι και 
του χρόνου;

Με τη ματιά των ιστιοπλόων
Κείμενο: Τζανέτος Κανελλόπουλος
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Η ώρα της στροφής πλησιάζει.  
Η σημαδούρα φάνηκε καθαρά 
πάνω στο απέραντο στοιχειό.  

Τι αλλάζει άραγε; Δεν αισθάνομαι τίποτα. 
Αν κάτι πρέπει να αισθανθώ θα αναγκαστώ 
να γυρίσω πίσω, σε εποχές που τα έβλεπα 
όλα διαφορετικά, και μόνο τότε, κάνοντας τη 
σύγκριση με το σήμερα, θα συνειδητοποιήσω 
την αλλαγή που συντελέστηκε κατά τη διάρ-
κεια όλου αυτού του χρόνου. 

«Έτοιμοι για τακ;» Η κραυγή του κυβερνήτη 
μας προειδοποιεί και ταυτόχρονα μας διατάζει 
να ετοιμαστούμε για τη μεγάλη στροφή. Είμα-
στε ποτέ έτοιμοι; Κι αν είμαστε το ξέρουμε; 
Πάντα ενυπάρχει μέσα μας η αμφιβολία. Δεν 
είμαστε σίγουροι. Πάντα υπάρχουν περιθώ-
ρια για καλύτερες επιδόσεις, για καλύτερες 
τεχνικές, τρόποι να πλασαριστούμε στις 
πρώτες θέσεις. Για άλλους σημασία έχει μόνο 
η πρώτη θέση. Άλλοι αρκούνται σε κάποια 
από τις πρώτες θέσεις. Υπάρχουν κι αυτοί 
που δεν ενδιαφέρονται για πρωτιές, κύπελλα 
και μετάλλια... Η συμμετοχή και η προσπά-
θεια αποτελούν από μόνες τους υπεραρκετή 
ανταμοιβή της όλης πορείας.

«Έτοιμοι για τακ;» Η κραυγή ξανακούγεται... 
Και ξανά και ξανά... 

Κάθε στροφή και μια ευκαιρία. Μια καινούρια 
προσπάθεια. Έχεις πολλές αλλά όχι άπειρες. 
Μέχρι να φανεί η γραμμή του τερματισμού. 
Εκεί κρίνεται όλη η προσπάθεια. Αντιπάλους 
δεν βλέπεις πια πέρα από έναν ή δύο που σε 
συντρόφεψαν στο ταξίδι. Αλήθεια δεν ήταν 
αντίπαλοι αυτοί αλλά σύντροφοι και φίλοι 
που περισσότερο σε βοήθησαν παρά σε 
δυσκόλεψαν στον σκοπό σου. 

Έκαναν τα ίδια τακ, ακολούθησαν τις ίδιες 
πορείες, έκαναν μαζί σου τα ίδια σφάλμα-
τα, αλλά πήραν και τις ίδιες αποφάσεις και 

μείνατε κοντά. Μια μικρή αυτόνομη ομάδα, 
μικρογραφία του όλου αγώνα. Ωστόσο πρέπει 
πρώτα να δείτε το τέρμα να πλησιάζει για να 
μπορέσετε, ο καθένας μόνος του να κάνει τις 
εκτιμήσεις του για το αποτέλεσμα και πάλι 
ποτέ δεν είσαι σίγουρος. 

Τερμάτισες καλά; Μήπως έμεινες τελευταίος; 
Ή μήπως ακόμα - όχι δεν μπορεί - ο αγώνας 
ήταν μάταιος και θα 'πρεπε να το 'χεις καταλά-
βει και να εγκαταλείψεις;

«Έτοιμοι για τακ;» Καθώς για άλλη μια φορά 
ακολουθείς τις οδηγίες, ψάχνεις με την άκρη 
του ματιού σου να βρεις τον κυβερνήτη. Ήρθε 
και γι' αυτόν η ώρα της κρίσης. Και καθώς ο 
στίβος του τερματισμού διακρίνεται καθαρά 
αναρωτιέσαι γι' αυτόν που τόσο χρόνο σε 
καθοδηγούσε. 

Τεράστια ερωτηματικά γι' αυτή τη φωνή που 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ακούγεται 
ανελέητα... «Βίρα το μπαλόνι»... «Μάινα ο 
φλόκος»... «Μέσα οι σκότες»... 

«Έτοιμοι για τακ;» Όμως είσαι ακόμα βυθισμέ-
νος στο σκοτάδι και δεν μπορείς να διακρίνεις 
την προέλευση της φωνής αυτής.

Καθώς πλησιάζει η ώρα της κρίσης, ανα-
κεφαλαιώνεις. 

Αναρωτιέσαι για όλα αυτά που συνέβαλαν 
στην επιτυχία και την αποτυχία. Και πρώτα 
απ' όλα η προετοιμασία. Την ώρα που ξεκι-
νούσες, ή ακόμα κι όταν οι άλλοι σου είπαν 
ότι έχεις ήδη ξεκινήσει, μεγάλο μέρος της 
προετοιμασίας ήταν δικό σου. Αν το σακίδιό 
σου ήταν γεμάτο εφόδια η ευθύνη ήταν δική 
σου. Αν το σκάφος είχε όλα τα απαραίτητα η 
ευθύνη ήταν και πάλι δική σου. Η άγνοια δεν 
αποτελεί δικαιολογία. Η ενημέρωση, κι αυτή 
δική σου ευθύνη ήταν. Μα ακόμα και τότε, 
που συνειδητοποιείς ότι υπήρχαν κι άλλα που 

θα μπορούσαν να έχουν γίνει δεν απογοη-
τεύεσαι. Το σίγουρο είναι ότι και με λιγότερη 
προετοιμασία, έστω και με περισσότερο κόπο, 
πιθανότητες επιτυχίας υπάρχουν πολλές. 
Και δεν μένει παρά να ακουστεί πίσω σου 
δυνατή, σίγουρη και αποφασιστική η γνώριμη 
προσταγή: «Έτοιμοι για τακ;»

Δεν έχει σημασία το πώς μπήκες στον 
αγώνα. Και να το σκεφτείς, τις ατέλειωτες 
ώρες που ο άνεμος σε βοηθά να πραγμα-
τοποιήσεις τους στόχους σου, πρέπει να 
το αφήσεις πάλι πίσω σου και να κοιτάξεις 
μπροστά. Τώρα είσαι μέσα και πρέπει να 
δουλέψεις. Προς τον κοινό σκοπό. Και να 
δώσεις μαζί με τους υπόλοιπους τον καλύ-
τερο εαυτό σου.

«Έτοιμοι για τακ;» 

«Λάσκα τζένοας έτοιμος.»

«Μαΐστρα έτοιμος. »

«Φέρμα τζένοας έτοιμος. »

«Τιμόνι έτοιμος.»

«ΠΑΜΕ ΤΑΚ.»

Η πρώτη συμμετοχή της ομάδας μας 
στο Ράλλυ Αιγαίου, ικανοποίησε 
μία επιθυμία αρκετών ετών. 

Κάθε χρόνο σκέφτεσαι ότι δεν είμαι έτοιμος, 
ίσως να το αφήσω για του χρόνου. Κάθε 
χρόνο παρακολουθείς το ίχνος των άλλων 
σκαφών και σκέφτεσαι τι θα έκανες εσύ εάν 
ήσουν εκεί. Ολοκληρώνοντας την πρώτη 
συμμετοχή διαπιστώνεις ότι ποτέ δεν θα είσαι 
'έτοιμος' για αυτό, όμως γυρίζεις πίσω τις 
ημέρες και λες τα καταφέραμε. 

Αυτή τη χρονιά ήμασταν και εμείς εκεί. Δεν 

θα σου πω ότι είναι εύκολο, δεν θα σου 
πω ότι δεν ένιωσα άσχημα όταν έβλεπα τα 
πρόσωπα της Εύας, της Βίκης , της Λίζας, του 
Λουκά να βρέχονται για ώρες κρεμασμένοι 
στα ρέλια. Δεν θα σου πω ότι δεν φοβήθη-
κα όταν βρεθήκαμε κάτω από την Άνδρο ή 
επάνω από τα Ψαρά. Θα σου πω όμως ό,τι 
το συναίσθημα του τερματισμού δύσκολα 
το συναντάς, τα χέρια στο κέντρο του σκά-
φος, το ένα επάνω στο άλλο μία εκδήλωση 
ομαδικότητας και πας παρακάτω. Σε αυτόν 
τον αγώνα δεν αρκεί να είσαι ιστιοπλόος, 

πρέπει πρώτα να είσαι ναυτικός. Ήταν ένας 
άψογος αγώνας, σε στεριά και θάλασσα και 
εάν θέλεις να με ακούσεις, εσύ που δεν το 
έχεις τολμήσει απλά τόλμησε το. 

Κείμενο: Νίκος Αποστολάκης

Κείμενο: Μιχάλης Μπελέγρης
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Στιγμιότυπα από τις 'ναυμαχίες' Laser που διοργα-
νώθηκαν στο πλαίσιο του Ράλλυ Αιγαίου στη Χίο.

Γ ια μένα η συμμετοχή μου στο φετινό 
Ράλλυ Αιγαίου, του ιστορικού αγώνα 
ανοικτής θαλάσσης, ήταν μια πρωτό-

γνωρη εμπειρία. Να ταξιδέψω νύχτα στο 
ανοιχτό πέλαγος χωρίς να αντικρίζω στεριά 
με ανέμους 7 μποφόρ και έντονο κυματι-
σμό και όλο το πλήρωμα να δίνει τον καλύ-
τερο εαυτό του για να αυξήσει όσο μπορεί 
περισσότερο την ταχύτητα του σκάφους, 
αυτή η ομαδικότητα και ο ενθουσιασμός και η 
πρόκληση για τη διάκριση παρακολουθώντας 

συνεχώς τη σχετική θέση των αντίπαλων σκα-
φών μέσα στη νύχτα για να κρίνεις το σωστό 
ταξίδεμα, θα μου μείνουν αξέχαστα.

Είναι πολλά αυτά που με εντυπωσίασαν στο 
Ράλλυ Αιγαίου και μέσα από τη συμμετοχή 
μου, κατάλαβα γιατί θεωρείται ο κορυφαίος 
αγώνας ανοικτής θαλάσσης. Δε θα ξεχά-
σω και τις στιγμές που ζήσαμε στα νησιά 
- σταθμούς. Όταν τα σκάφη έδεναν στις 
μαρίνες, όλοι μαζί, διακριθέντες και μη, 
εκθέταμε τις εντυπώσεις μας και αδελφω-
μένοι περνάγαμε όμορφες ώρες είτε δια-
σκεδάζοντας σε μια ωραία ακρογιαλιά, είτε 
εξερευνώντας τα πανέμορφα νησιά μας. 

Χάρη στη διοργάνωση είχα την ευκαιρία να 
δω τα Μαστιχοχώρια της Χίου, να θαυμάσω τα 
μοναδικά ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου και 
να εξερευνήσω το νησί της Σκύρου. Όλα αυτά 
συνέθεσαν ένα διαφορετικό παζλ απ’ ότι είχα 
ζήσει έως σήμερα στον αθλητικό μου βίο. 
Είμαι μαγεμένη και γι’ αυτό αποφάσισα να 
μυηθώ στην τέχνη της ιστιοπλοΐας, εκμε-
ταλλευόμενη την προσφορά του ΠΟΙΑΘ 
προς τους Έλληνες Ολυμπιονίκες και να 
παρακολουθήσω τα μαθήματα της σχολής 
ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.

Κείμενο: Βούλα Κοζομπόλη

Χορευτικές στιγμές των πληρωμάτων που 
διασκέδασαν με ζωντανή μουσική κατά  
την διάρκεια του Beach Party στην Σκύρο.

Η ωραία παραλία Μώλος, της Σκύρου, 
όπου έγινε το Beach Party του αγώνα.

Το μοναδικό στην Ελλάδα διπλό πρατήριο καυ- 
σίμων δίπλα στη θάλασσα που ανεφοδιάζει 
αυτοκίνητα και σκάφη. Μια πολύ όμορφη και 
πρωτόγνωρη εικόνα στο λιμάνι της Σκύρου.
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HELLENIC OFFSHORE
RACING CLUB

ORGANIZED BY

Kafetzidakis sails
sailmakers - riggers

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Α Θ Λ Ο Θ Ε Τ Ε Σ

H JOTUN HELLAS χορηγός του 54ου Ράλλυ 
Αιγαίου προσέφερε έκπτωση 15% για ναυτιλιακά 

χρώματα σε όλα τα σκάφη που συμμετείχαν στο Ράλλυ Αιγαίου.

Η εταιρία D.KORONAKIS S.A. πρόσφερε από ένα 
σετ μανταριών & σκοτών στο πρώτο σκάφος του 
54ου Ράλλυ Αιγαίου (Optimum3) καθώς και στο 

τελευταίο της Γενικής κατάταξης κάθε κατηγορίας που ολοκλήρω-
σε το 54ο Ράλλυ Αιγαίου, συμμετέχοντας σε όλες τις ιστιοδρομίες 
(Κατηγορία Orc I, το σκάφος Blue Pearl και κατηγορία Orc Club το 
σκάφος Kalisti).

H KAFETZIDAKIS SAILS προσέφερε 
στον 4ος νικητή της Γενικής Βαθμολογίας 
ORC Club, (Venceremos – Koronakis s.a), 

έκπτωση 60% για την αγορά ενός πανιού ανεξαρτήτως τύπου.

Η Master SA, κατασκευαστής των 
ιστιοπλοϊκών παπουτσιών CHICAGO 
SHOES, προσέφερε 15 ζευγάρια πα-
πούτσια που μοιράστηκαν ως έπαθλα 
στις εσωτερικές εκδηλώσεις του 54ου 
Ράλλυ Αιγαίου (νικητές αγώνα Laser, 
νικητές αγώνα Beach Volley, νικητές 

διαγωνισμού κειμένου με θέμα τις εντυπώσεις από το Ράλλυ 
Αιγαίου κ.α).  

Η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, χορηγός 
επικοινωνίας του 54ου Ράλλυ Αιγαίου 

και ο ΠΟΙΑΘ, προσέφεραν στον 1ο νικητή του 54ου Ράλλυ Αιγαίου 
μία καταχώριση στην εφημερίδα, η οποία έγινε στο φύλλο της Πα-
ρασκευής 28 Ιουλίου 2017, με στόχο την προβολή του σκάφους και 
του πληρώματος (ονομαστικά)  που κέρδισαν τον αγώνα. 

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ε Σ

Υ Π Ο  Τ Η Ν  Α Ι Γ Ι Δ Α

οι εταιρίες που στήριξαν το 54ο Ράλλυ Αιγαίου

JOTUN  HELLAS 
Πολυεθνική εταιρεία 
χρωμάτων ναυτιλίας

Ελληνική εταιρεία με πολυεθνική  
δραστηριότητα στην παραγωγή  

σχοινιών και υλικών για την Ναυτιλία

Ναυτιλιακή 
Εταιρεία

Ασφαλιστική Εταιρεία με  
ειδίκευση στην ναυτιλία

Ναυτιλιακός  
Νηογνώμονας

Ταξιδιωτικό 
Γραφείο

Ναυτιλιακή 
Εταιρεία

Angelicoussis Shipping Group

Ναυτιλιακή 
Εταιρεία

Εταιρεία βιολογικών  
καλλυντικών με δραστηριότητα 

σε όλο το κόσμο

Κατασκευαστές  
Εξοπλισμού υλικών 

για την Ναυτιλία

Ναυτιλιακή 
Εταιρεία

Αλυσίδα πολυτελών 
ξενοδοχείων

Ναυτιλιακή 
Εταιρεία

Ναυτιλιακή 
Εταιρεία
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Aegean Regatta 2017
ανοικτή θάλασσα

Η "Ρεγκάτα του Αιγαίου" είναι ο 
διεθνής ιστιοπλοϊκός που διορ-
γανώνει εδώ και 17 χρόνια η 
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με 
την Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσ-
σης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας. Συντονιστής όμιλος 
για τη διοργάνωση της Aegean 
Regatta για φέτος ήταν ο ΑΣΙΑΘ 
Ρόδου και συνδιοργανωτές οι: A.O. 
Αιγαίου, N.O. Xίου, N.O. Σάμου, 
Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Λέρου 
και Ι.Ο.Μυτιλήνης.

Συνεχίζοντας την παράδοση που θέλει τον 
αγώνα της Aegean Regatta να επισκέπτεται 
μικρά και μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου, η Regatta του 2017 κατέπλευσε φέτος 
στην Πάτμο, την Αστυπάλαια, τη Νίσυρο και 
τη Ρόδο.

Από τις 20 έως τις 26 Αυγούστου 2017, 
76 ιστιοπλοϊκά σκάφη από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό, άνοιξαν πανιά στα γαλανά νερά 
του Αιγαίου και κάλυψαν μια διαδρομή 157 
ναυτικών μιλίων στη θαλάσσια περιοχή των 
Δωδεκανήσων, ξεκινώντας από την Πάτμο, 
συνεχίζοντας στην Αστυπάλαια, στη Νίσυρο 
και καταλήγοντας στη Ρόδο.

Μέγας χορηγός της Aegean Regatta ηταν 
η εταιρία τηλεπικοινωνιών COSMOTE, που 
συντρόφευε τα πληρώματα και τους φίλους 
του θεσμού για τέταρτη συνεχόμενη φορά και 
χορηγός η Νέα Μαρίνα της Ρόδου που φιλοξέ-
νησε τη διοργάνωση στις εγκαταστάσεις της 
δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία 
να απολαύσουν τις παροχές της. 

Ο στόλος χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες: 
ORC International (19 σκάφη) IRC (8 
σκάφη) και ORC Club η πολυπληθέστερη 
κατηγορία με 49 σκάφη. 

Η αυλαία της Aegean Regatta άνοιξε και τυπι-
κά το βράδυ του Σαββάτου 19 Αυγούστου με 
τη συγκέντρωση κυβερνητών στο Πάτμειον 
Πολιτιστικό Κέντρο και την τελετή έναρξης 
στον χώρο ελλιμενισμού των σκαφών με κα-
λωσορίσματα από την Οργανωτική Επιτροπή 
και τους τοπικούς φορείς που πλαισιώθηκαν 
από νησιωτικούς χορούς και τοπικά εδέσματα. 

Μεταξύ των 400 ιστιοπλόων που μετείχαν 

στον αγώνα, ήταν οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες 
του Ρίο, Παναγιώτης Μάντης και Παύλος 
Καγιαλής, συμμετέχοντας με το σκάφος 
Black Jack και οι Μαρία Μπόζη και Ραφαη-
λίνα Κλωναρίδου που πριν από λίγες ημέρες 
κατέκτησαν στην Ιταλία, το χρυσό μετάλλιο 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 470 Νέων 
Γυναικών επιβαίνοντας στο σκάφος Code 
Zero – Vodafone.

Στις 11 το πρωί της Κυριακής τα σκάφη 
εκκίνησαν σε τρεις εκκινήσεις ανάλογα με την 
κατηγορία τους, με σημείο στροφής στα όρτσα 
έξω από το λιμάνι της Πάτμου με προορισμό 
το νησί της Αστυπάλαιας απόστασης 54 
ναυτικών μιλίων. 

Οι άνεμοι ήταν αρχικά μέτριοι βορειοδυτικοί 4 
μποφόρ που στη διάρκεια της ημέρας η έντασή 
τους κατά τόπους έφτασε τα 5 μποφόρ.

Ήταν μία γρήγορη και εντυπωσιακή κούρσα, 
με επιλογές στην τακτική οι οποίες και τελικά 
καθόρισαν και τους νικητές της ιστιοδρομίας. 

Πρώτο σκάφος τερμάτισε στην Αστυπάλαια 
το BLACK JACK σε 6 ώρες και 8 λεπτά και οι 
τερματισμοί των υπολοίπων σκαφών συνεχί-
στηκαν ως το βράδυ της Κυριακής.

Η στάση στην Αστυπάλαια έδωσε τη δυνατότη-
τα στους ιστιοπλόους να ξεκουραστούν αλλά 

Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη 
Φωτογραφίες: Ελευθέριος Δαμιανίδης

1ος νικητής - BLACK JACK – STATUS MARITIME.
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και να γνωρίσουν το γραφικό νησί με τους ανε-
μόμυλους και τα στενά σοκάκια στο κάστρο. 

Το βράδυ της Δευτέρας ακολούθησε στο λιμά-
νι στον Πέρα Γιαλό η απονομή των επάθλων 
της πρώτης ιστιοδρομίας πλαισιωμένη από 
μουσική βραδιά. 

Την Τρίτη το πρωί, τα σκάφη άνοιξαν πανιά 
για το δεύτερο σκέλος του αγώνα με στόχο να 
διανύσουν γρήγορα τα 40 ναυτικά μίλια που 
τους χώριζαν από τη Νίσυρο. 

Το κλασικό αυγουστιάτικο μελτέμι στάθηκε 
σύμμαχος στα σκάφη που μετείχαν στην 
Aegean Regatta και με γρήγορες ταχύτητες τα 
σκάφη τερμάτισαν στο Μαντράκι της Νισύρου 
Πρώτο σκάφος τερμάτισε το BLACK JACK σε 
3,5 ώρες περίπου.

Στην ελεύθερη ημέρα στη Νίσυρο οι ιστιο-
πλόοι είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν το 
ηφαίστειο, τα γραφικά χωριά και τις όμορφες 
παραλίες του νησιού και να παρευρεθούν σε 
τοπικά πανηγύρια αλλά και να απολαύουν τη 
μοναδική φιλοξενία των κατοίκων της Νισύ-
ρου στην τελετή απονομής. 

Την Πέμπτη το πρωί, δόθηκε η εκκίνηση έξω 

από τους Πάλους, με τα σκάφη να βάζουν 
αρχικά πλώρη για την offset σημαδούρα την 
οποία θα άφηναν στα δεξιά τους κατευθυνό-
μενοι νοτιοανατολικά με προορισμό τη Ρόδο 
Ο στόλος χωρίστηκε μεταξύ Σύμης και Ρόδου 
ανάλογα με την τακτική που επέλεγε το κάθε 
σκάφος κυνηγώντας τις σωστές αλλαγές 
στη διεύθυνση αλλά και περισσότερο αέρα. 
Οι αυξομειώσεις στην κατεύθυνση και στην 
ένταση του ανέμου, έφεραν τα πάνω – κάτω 
και σκάφη που δεν είχαν διακριθεί στις δύο 
πρώτες ιστιοδρομίες, κατάφεραν τώρα να 
πρωταγωνιστήσουν

Πρώτο σκάφος τερμάτισε στη Ρόδο το το 
BLACK JACK σε 6,5 ώρες.

H τελευταία ημέρα της Aegean Regatta βρήκε 
τα 68 σκάφη που έφθασαν στην κοσμοπολί-
τικη Ρόδο να αγωνίζονται σε παράκτιες και 
όρτσα-πρύμα ιστιοδρομίες, 

Από νωρίς το πρωί το βοριαδάκι έκανε αισθη-
τή την παρουσία του και οι ιστιοδρομίες εκκί-
νησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο στίβος 
στήθηκε πολύ κοντά στην ακτή δίνοντας τη 
δυνατότητα σε όλους τους παρευρισκομένους 
να απολαύσουν πλούσιο θέαμα και δυνατές 

μάχες καθώς τα έμπειρα πληρώματα έδιναν 
τους καλύτερους τους εαυτούς με στόχο μια 
θέση στο βάθρο.

Στις 11.00 εκκίνησαν τα ORC Club για να 
ιστιοδρομήσουν μια παράκτια διαδρομή 9 ν.μ 
Τα σκάφη ORCi & IRC έτρεξαν δυο ιστιοδρο-
μίες όρτσα –πρύμα. Οι συνθήκες έντασης του 
ανέμου 15-20 κόμβους ήταν ιδανικές για την 
εκτέλεση συναρπαστικών ιστιοδρομιών που 
έκριναν και τους τελικούς νικητές.

Η Aegean Regatta γιόρτασε τη λήξη της στο 
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών 
της Ρόδου. Εκεί έλαβε χώρα η απονομή των 
επάθλων στους νικητές και η Οργανωτική 
Επιτροπή ανακοίνωσε τη διαδρομή και ανα-
νέωσε το ραντεβού για το 2018: Σκύρος 
– Λημιά Χίου – Χίος – Βαθύ Σάμου. 

Τα τελικά αποτελέσματα είναι:

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  O R C i

1. BLACK JACK – STATUS MARITIME με  
 κυβερνήτη τον Παναγιώτη Μάντη

2. TAMUMM με κυβερνήτη τον Αντώνη  
 Κατσιγιαννάκη

3. ERYTOS II - COSMOTE με κυβερνήτες τους  
 Κώστα Μάνθο & Σταύρο Τσάβαλο

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  O R C  C l u b

1. IPSIPILI – AEGEAS YACHTING με  
 κυβερνήτη τον Δημήτρη Σοφίτση

2. SUN FIZZ με κυβερνήτη τον Ιγνάτιο Πάλλη

3. KRAKEN - COSMOTE με κυβερνήτη τον  
 Δημήτρη Μαράκη

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  I R C

1. SHAK SHUKA με κυβερνήτη τον Hasan  
 Utku Cetiner

2. ANATELOUSSA AFRODITI με κυβερνήτη  
 τον Γιώργο Αυγερινό

3. APIDALOS NAFS – TATOI CLUB με  
 κυβερνήτη τον Παναγιώτη Ταγκαρόπουλο
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: ΙΟΠ 
Φωτογραφίες: Νίκος Ζάγκας

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή 
Εβδομάδα Ιονίου28η

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 28η 
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα 
Ιονίου 2017, γνωστή ως Ράλι 
Ιονίου, που διεξήχθη από 6-12 
Αυγούστου και την κύρια ευθύ-
νη της διοργάνωσης είχε φέτος 
ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυ-
ρας, ο οποίος ξεκίνησε πριν από 
42 χρόνια ως ΠΟΙΑΘ παράρτημα 
Κέρκυρας, σε συνδιοργάνωση με 
την Περιφέρεια Ιονίων καθώς και 
τους ΙΟΠ, ΝΟΛΕ, ΝΟΚΙ, ΑΝΟΖ και 
ΙΟ Ιθάκης.

Ιδιαίτερη σημαντική στον αγώνα, τόσο από 
άποψη κύρους, όσο και ουσιαστικά στην 
επιτυχή διεξαγωγή του, ήταν η αρωγή του 
Πολεμικού Ναυτικού και ιδιαίτερα του ΤΠΚ 
Καβαλούδης, με κυβερνήτη τον Πλωτάρ-
χη Βασίλειο Καρακικέ, όπου ακολούθησε 
όλο τον αγώνα, συνοδεύοντας τα σκάφη και 
αντικαθιστώντας ταυτόχρονα το σκάφος Επι-
τροπής Αγώνα στις εκκινήσεις στις 4 πρώτες 

ιστιοδρομίες, ενώ υλικο-τεχνική βοήθεια στην 
Επιτροπή Αγώνα προσέφερε ο ΠΟΙΑΘ. 

Σαράντα ένα σκάφη, από τον Σαρωνικό, την 
Πάτρα, την Μεσσηνία, τα Χανιά, τη Ρόδο και 
την Ιταλία δήλωσαν συμμετοχή, σε έναν αγώ-
να που συνδυάζει την αγωνιστική ιστιοπλοΐα 
και την κρουαζιέρα, στα σμαραγδένια νερά 
του Ιονίου.

Το πρόγραμμα του αγώνα ήταν: 

Κυριακή 6 Αυγούστου 2017 

1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ Παράκτια (Όρτσα-Πρύμα 
8-12 ν.μ. ή inshore 8-12 ν.μ.) 

Δευτέρα 7 Αυγούστου 

2Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ : ΚΕΡΚΥΡΑ-ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΩΝ 
28 ν.μ.

Τρίτη 8 Αυγούστου 

3Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ :ΠΑΞΟΙ-ΙΘΑΚΗ 54 ν.μ.

Πέμπτη 10 Αυγούστου 

4Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΙΘΑΚΗ-ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟ-
ΝΙΑΣ 45 ν.μ.

Σάββατο 12 Αυγούστου 

5Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ INSHORE ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 8- 12 ν.μ.

Η 1η ιστιοδρομία διεξήχθη με φόντο το με-
σαιωνικό Φρούριο της Κέρκυρας, με μέτριας 
έντασης γρέγο, επιτρέποντας να γίνει μια 
όμορφη και γρήγορη ιστιοδρομία.

Οι ασθενείς άνεμοι στη 2η και 3η ιστιοδρομία 
δεν επέτρεψαν σε όλα τα σκάφη να τερματίσουν, 
αλλά η κούραση των πληρωμάτων αποζημιώ-
θηκε από την άψογη διοργάνωση στον μόλο και 
την ομορφιά των Παξών και της Ιθάκης. 

Αν και τα μετεωρολογικά προγνωστικά δεν 
ήταν ευοίωνα για τους ιστιοπλόους, τελικά ο 
Αίολος στάθηκε ευμενής στην 4η ιστιοδρομία 
και τα σκάφη έφτασαν γρήγορα στο γραφικό 
Ληξούρι, που είχε καταβάλει τον δικό του αγώ-
να ώστε να ετοιμαστεί μετά τους σεισμούς, για 
να υποδεχτεί το αγαπημένο του Ράλι.

Η τελευταία 5η ιστιοδρομία, στον κόλπο του 
Αργοστολίου, είχε ένταση, αδρεναλίνη, αντα-
γωνισμό και σταθερό άνεμο έντασης μέχρι 
20 κόμβους επιτρέποντας στα πληρώματα να 
απολαύσουν ίσως την καλύτερη ιστιοδρομία 



45Iστιοπλοϊκός Kόσμος

του αγώνα. 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο αντιδήμαρχος 
Παλλικής, το Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς, οι 
οινοπαραγωγοί και οι ιχθυοκαλλιεργητικές 
μονάδες της Κεφαλονιάς, φρόντισαν την 
άψογη φιλοξενία και τη δεξίωση της τελετής 
λήξης, υποσχόμενοι ότι το Ληξούρι θα είναι 
πάντα πρόθυμο να υποδέχεται τον αγώνα.

Οι ιστιοπλόοι, παλιοί φίλοι και νέοι, ανανέ-
ωσαν τα θαλασσινά ραντεβού τους και ο 
πρόεδρος του ΙΟΚ κ. Γιάννης Μαρουλάκης 
τόνισε ότι κύριο μέλημα του Ομίλου είναι η 
διοργάνωση αγώνων όπου τα πληρώματα θα 
περνούν αξέχαστα, τόσο στη θάλασσα όσο 
και στον μόλο.

Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα έχουν 
ως εξής:

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

1. LEONA με κυβερνήτη τον N. McROBERT  
 του N.O Λευκάδας

2. CHRISTINA II-MARISPOND Hellas με  
 κυβερνήτη τον Σ. ΚΑΝΑΡΗ του ΠΟΙΑΘ

3. RUSH με κυβερνήτη τον Ν. ΠΑΝΑΡΕΤΟ  

 του I.O Μαρίνας Γουβιών

O R C  C l u b  o v e r a l l

1. ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ-TATOI CLUB με  
 κυβερνήτη τον Π. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ του NOE

2. TAZMANIAN DEVIL με κυβερνήτη τον  
 Σ. ΑΣΠΙΩΤΗ του NAO Κερκύρας

3. DAS BOOT με κυβερνήτη τον Σ. ΣΤΑΜΑΤΑ  
 του ΑΣΙΑΘ Ρόδου

Ενώ στις 3 κατηγορίες του ORC Club η 
Γενική κατάταξη είναι η εξής:

O R C  C l u b  1

1. ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ-TATOI CLUB με κυ- 
 βερνήτη τον Π. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ του NOE

2. TAZMANIAN DEVIL με κυβερνήτη τον  
 Σ. ΑΣΠΙΩΤΗ του NAO Κερκύρας

3. ΝΙΧΙΕ με κυβερνήτη τον F. VERBEIREN  
 του Ν. Ο.Λευκάδας

O R C  C l u b  2

1. DAS BOOT με κυβερνήτη τον Σ. ΣΤΑΜΑΤΑ  
 του ΑΣΙΑΘ Ρόδου

2. KORMORANOS με κυβερνήτη τον  

 κ. ΚΩΝ. ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ του Ν. Ο. Χανίων

3. ΚΙΡΚΙ Ι με κυβερνήτη τον Ε. ΓΛΑΒΑ του  
 Ι.Ο. Ιωαννίνων

O R C  C l u b  3

1. DECLARE με κυβερνήτη τον  
 Β. ΚΟΝΤΟΝΙΑΣ του Ν.Ο. Αμφιθέας

2. DE MALO V με κυβερνήτη τον  
 Ι. ΓΙΑΠΑΛΑΚΗ του ΠΟΙΑΘ

3. CPT CAMFON με κυβερνήτη τον  
 ΓΡ. ΣΤΑΡΑ του Ι.Ο.Κερκυρας

Το έπαθλο ήθους και ναυτοσύνης, που απονέ-
μεται κάθε δυο χρόνια από τον Ι.Ο.Κέρκυρας, 
μοιράστηκαν τα πληρώματα των ΚΟΡΜΟΡΑ-
ΝΟΣ & DAS BOOT.
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: ΝΟΑΘ 
Φωτογραφίες: Θοδωρής Παρασκευόπουλος & Μιχάλης Γιγιντής

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα 
Βορείου Αιγαίου στη Σκόπελο

Το νησί των ιστιοπλόων έγινε για 
μία και πλέον εβδομάδα η Σκόπε-
λος. Το νησί των Σποράδων που 
φημίζεται για τη φυσική ομορφιά 
και τους φιλόξενους ανθρώπους 
της, αγκάλιασε τη Διεθνή Ιστι-
οπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου 
Αιγαίου (ΔΙΕΒΑ) από τις 7 έως 
τις 13 Αυγούστου 2017. 

«Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε δυο περι-
οχές, στο Νέο Κλήμα Σκοπέλου και στη Χώρα 
της Σκοπέλου, με ασταθείς ανέμους σε αρκετές 
περιπτώσεις, γεγονός που δυσκόλεψε τους 
ιστιοπλόους, αλλά και ταυτόχρονα αποτέλεσε 
μία πρόκληση για τα πληρώματα που κλήθη-
καν να ανταποκριθούν στο επίπεδο δυσκολίας 
των αγώνων προκειμένου να ολοκληρώσουν 
κάθε ιστιοδρομία και να τερματίσουν», τόνισε 

ο Έφορος Ιστιοπλοϊας Ανοικτής Θάλασσας 
του διοργανώτη Ναυτικού Ομίλου Ανοιχτής 
Θάλασσας (ΝΟΑΘ), Χαρίσιος Τιτίρλας. 

Οι offshore και inshore ιστιοδρομίες, όπως 
και ο αγώνας καταδίωξης, έδωσε την ευκαι-
ρία στα πληρώματα να δοκιμαστούν σε όλες 
τις καιρικές συνθήκες, αλλά και πλεύσεις, 
ώστε μετά από τις 7 διεξαχθείσες ιστιοδρομί-
ες να μην υπάρχει αμφιβολία για την πιο ικανή 
ομάδα. Μάλιστα, την Κυριακή, στην έβδομη 
και τελευταία ιστιοδρομία, ο άνεμος ξεπέρασε 
τους 20 κόμβους και οι ιστιοπλόοι απόλαυ-
σαν την καλύτερη ιστιοδρομία της εβδομάδας 
με μεγάλες ταχύτητες στα πρύμα, τερματίζο-
ντας λίγο πριν την απονομή των κυπέλλων 
της τελικής κατάταξης της διοργάνωσης. 

«Τα πληρώματα δοκιμάστηκαν σε όλες τις 
συνθήκες και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί 
καταφέραμε να έχουμε και τεχνικούς αγώνες 
(inshore) και μεγάλους αγώνες (offshore) και 
εντυπωσιακές ιστιοδρομίες (αγώνας καταδίω-

ξης) και αυτό ικανοποίησε όλα τους συμμετέ-
χοντες», ανέφερε ο Στέφανος Μεταξιώτης, 
αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ανοικτής 
Θάλασσας Θεσσαλονίκης (ΝΟΑΘ) και κυβερ-
νήτης του αγωνιστικού σκάφους ΒΟΡΡΑΣ, 
ιδιοκτησίας μαλιστα του διοργανωτή ομίλου 
που ήρθε δεύτερο στη γενική κατάταξη. 

Ο ανταγωνισμός υπήρξε ιδιαίτερα έντο-
νος ανάμεσα στο ΒΟΡΡΑ και το σκάφος 
GRANMAX με κυβερνήτη τον Χριστόφορο 
Πριτσούλη από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλο-
νίκης, αφού τα δύο ίδιου τύπου σκάφη ήταν 
συνέχεια ανάσες μακριά το ένα από το άλλο 
στον τερματισμό, χαρίζοντας δυνατές συγκι-
νήσεις στα πληρώματα και βέβαια όμορφο 
θέαμα σε όσους παρακολουθούσαν τους 
αγώνες από τη στεριά. Για τον Στέφανο Με-
ταξιώτη, η σωστή προετοιμασία, η προπόνη-
ση του πληρώματος, αλλά και ο παράγοντας 
τύχη μπορεί να σου χαρίσουν τη νίκη. 

Τη νίκη στη συνολική κατάταξη διεκδίκησε και 

Σκάφη Μελιπλώη (3ος νικητής) & Equinox.
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κέρδισε επάξια το GRANMAX με χορηγό την 
εταιρία Alumil και κυβερνήτη τον Χριστόφο-
ρο Πριτσούλη που σήκωσε, τριάντα πέντε 
χρόνια μετά τον πατέρα του στην ίδια ηλικία 
με αυτόν, το κύπελλο που αθλοθέτησε ο 
Γιάννης Κάρρας το 1981 για τον νικητή της 
Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Βορείου Αιγαίου, 
όπως αναγράφεται από τη πρώτη στιγμή 
στο βαρύτιμο αυτό τρόπαιο. Ο ίδιος δήλω-
σε συγκινημένος για την προσπάθεια του 
πληρώματος που κατάφερε να κερδίσει τις 
περισσότερες ιστιοδρομίας είτε σε πραγμα-
τικό, είτε σε διορθωμένο χρόνο. «Είναι ένα 
βαρύτιμο κύπελλο σε μια μεγάλη διορ-
γάνωση. Εύχομαι την επόμενη χρονιά να 
υπερασπιστούμε το κύπελλο απέναντι σε 
ακόμη περισσότερους διεκδικητές», τόνισε 
ο κ. Πριτσούλης ανανεώνοντας το ραντεβού 
του για τη ΔΙΕΒΑ του 2018. 

Η απονομή του κυπέλλου έγινε από τον 
δήμαρχο Σκοπέλου Χρήστο Βασιλούδη. 

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες καινοτομίες της 
φετινής διοργάνωσης ήταν και η απονομή 
χρηματικών επάθλων με την χορηγία του 
CHRISTOFER GROUP, στους νικητές των δυο 
κατηγοριών ως επιβράβευση της προσπάθει-
ας των αθλητών - πληρωμάτων. 

Έπειτα από πέντε ημέρες αγώνων, στην 
κατηγορία ORC International το σκάφος 
GRANMAX κέρδισε το χρηματικό έπαθλο 
(money prize) ύψους 500 ευρώ, ενώ στην 
κατηγορία ORC Club το χρηματικό έπαθλο 
κέρδισε το σκάφος EQUINOX με κυβερνήτη 
τον Γιώργο Ματσικίδη, από τον Ναυτικό 
Αθλητικό Όμιλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. 

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου 
Αιγαίου πραγματοποιήθηκε από τον Ναυτικό 
Όμιλο Ανοιχτής Θάλασσας Θεσσαλονίκης σε 
συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Ιστιοπλοϊκό 
Κολυμβητικό Όμιλο Σκοπέλου (Ν.Ι.Κ.Ο.Σ.) και 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας και υπό την αιγίδα 
του δήμου Σκοπέλου. 

Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ο R C  O V E R A L L
Place CAT YACHT SKIPPER

1. A GRANMA-X  Ch.Pritsoulis
2. A VORRAS S.Metaxiotis
4. B MELIPLOE R. Kerr
3. A ANAX N. Anagnostou
5. B JEMENFOUS A. Plakas
6. B EQUINOX G. Matsikidis
7. B ASSANTE A.Georgiadis

Σκάφος Granma X - 1ος νικητής.

Σκάφος Equinox.

Σκάφος Βορράς - 2ος νικητής.
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Carlo Borlenghi / ROLEX

διεθνή

Rolex Fastnet 2017
Η Rolex έχει αναλάβει και αναβι-
ώσει τους τρεις μεγάλους και 
θρυλικούς αγώνες, πραγματικής 
ανοικτής θαλάσσης, άνω των 
600 ναυτικών μιλίων, το Rolex 
Fastnet, το Rolex Sydney to Hobart 
και το Rolex Middle Sea Race. 
Κυρίαρχος αγώνας το Fastnet 
που έχει πάρει το όνομά του από 
τη βραχονησίδα Fastnet με τον 
εμβληματικό φάρο και έχει γρά-
ψει ιστορία και μάλιστα με μελανά 
χρώματα, όταν τo 1979 εξελίχθηκε 
σε τραγωδία, τότε που 18 άτομα 
έχασαν τη ζωή τους.

Ο αγώνας διοργανώνεται από τον RORC, το 
Royal Ocean Racing Club, από το 1925, 
κάθε δύο χρόνια και πάντα οι συμμετοχές 
ήταν πολλές, παρά τη σκληρότητα των συν-
θηκών. Τα τελευταία χρόνια πάνω από 300 
σκάφη δηλώνουν συμμετοχή και αγωνίζονται 
με όλες τους τις δυνάμεις, πολλές φορές 
σαν ένα όνειρο ζωής. Τα τελευταία χρόνια 
οι πρόκληση έχει αναπτυχθεί και σε εθνικό 
επίπεδο μεταξύ Άγγλων και Γάλλων, αλλά και 
σε επίπεδο σχεδιαστών και ναυπηγείων για 
το ποιος θα κερδίσει το περιβόητο τρόπαιο για 
να επιβεβαιώσει την αξία του. 

Το φετινό Fastnet ανήκε δικαιωματικά 
στους Γάλλους. Τα τελευταία χρόνια, με 
χαμηλούς τόνους αλλά πολύ δυναμικά οι 
Γάλλοι έχουν κυριεύσει την ανοικτή θάλασσα 
και την ωκεανοπλοΐα. Από τα σούπερ μάξι 
τριμαράν, τους μοναχικούς γύρους της Γης με 

τα IMOCA60 και τα Figaro, τα foils, τα σκάφη 
του America’s Cup, κ.λπ., οι Γάλλοι στάθηκαν 
αντάξιοι της φήμης τους κερδίζοντας και τις 
περισσότερες κατηγορίες του Fastnet για τρί-
τη χρονιά. Από τα 11 έπαθλα, κέρδισαν τα 
8, συν ένα ακόμα το Dongfeng Race Team 
που ήταν επανδρωμένο από Γάλλους.

Εφέτος στον αγώνα συμμετείχαν 362 
σκάφη, ενώ οι κατηγορίες IRC που είχαν όριο 
340 σκάφη συνολικά, συμπληρώθηκαν μέσα 
σε μόλις 4 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα! Εντυ-
πωσιακό όμως ήταν το ότι κι εφέτος μετείχαν 
όχι μόνο μερικά από τα καλύτερα σκάφη του 
πλανήτη, αλλά και μικρά τοπικά απλά σκαφά-
κια με φίλους και οικογένειες που αγαπούν 
την ανοικτή θάλασσα.

Το Fastnet ξεκινάει από το Cowes και 
βγαίνει στο English Channel, στη Μάγχη, 
με την πυκνή θαλάσσια κυκλοφορία, μέσω 
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της Celtic Sea, πάνω από το Βισκαϊκό και 
μέχρι το Fastnet Rock, 4 μίλια νοτιοδυτικά 
της Ιρλανδίας και πίσω, με τερματισμό στο 
Πλύμουθ, σύνολο 605 ναυτικά μίλια.

Η εκκίνηση δόθηκε την Κυριακή 6 Αυγού-
στου από τη θάλασσα του Solent στο Cowes, 
μία ημέρα μετά το Cowes Week. Ο αγώνας 
είναι γιορτή για την περιοχή που εκτός από 
τους χιλιάδες κυριολεκτικά θεατές, τον στόλο 
ακολούθησαν στα πρώτα του μίλια πάρα πολ-
λά σκάφη θεατών τα οποία μάλιστα προκάλε-
σαν μποτιλιάρισμα. 

Ο καιρός κι εφέτος ήταν ο αναμενόμενος 
για την εποχή, με τα σκάφη να ταξιδεύουν 
όρτσα μέχρι να καβατζάρουν τη βραχονησίδα 
Fastnet, μετά η πλεύση ήταν κατάπρυμα μέχρι 
το Bishop Rock και στο τέλος πλαγιοδρομία 
μέχρι τον τερματισμό. Για τα πρώτα σκάφη οι 

συνθήκες ήταν ήπιες μέχρι αγωνιστικές, με 
πολλά κοψίματα όμως που δεν βοήθησαν ούτε 
μεγάλες ταχύτητες ούτε σύντομους χρόνους. 

Τα μικρά σκάφη από την άλλη, έπρεπε να παλέ-
ψουν στα όρτσα με ανέμους που έφταναν τους 
30 κόμβους, ενώ την ίδια στιγμή τα μεγαλύτε-
ρα ταξίδευαν με αυτές τις συνθήκες στα πρύμα.

Το ρεκόρ του αγώνα κατέχει από το 2011 
και μέχρι και σήμερα το μάξι τριμαράν 
Spindrift 2 με 32 ώρες και 48 λεπτά. Πρώ-
το σκάφος που πέρασε τη γραμμή τερματισμού 
αυτή τη φορά ήταν το 70άρι τριμαράν Concise 
10 (πρώην Virbac Paprec) του Tony Lawson, 
το οποίο χρειάστηκε 42 ώρες και 55 λεπτά. 

Φαβορί στα monohull για τη γραμμή τερ-
ματισμού ήταν φυσικά το Rambler 88, του 
George David ο οποίος το 2011 παραλίγο να 
χάσει τη ζωή του στον αγώνα με το προηγού-

μενο σκάφος του. Απαρατήρητος δεν πέρασε 
ούτε ο Ludde Ingvall με το 'πειραγμένο' 
100άρι μάξι CQS, ούτε το ακόμα μεγαλύτερο 
superyacht Nikata, το μεγαλύτερο σκάφος 
του στόλου στα 115 πόδια. Και τα τρία σκάφη 
είχαν πλήρωμα μεγάλα αστέρια της διεθνούς 
ιστιοπλοΐας, βετεράνους του America’s Cup 
και του Volvo Ocean Race, όπως για πα-
ράδειγμα τον Chris Dickson στο CQS και 
τον νούμερο ένα πλέον παγκοσμίως Peter 
Burling, νικητή του τελευταίου America’s 
Cup, στο Nikata.

Το Rambler 88 πέρασε πρώτο τη γραμμή τερ-
ματισμού μετά από 2 μέρες, 9 ώρες, 34 πρώ-
τα και 26 δεύτερα, με το ρεκόρ στα monohull 
να παραμένει στα χέρια του Ian Walker με 
το Abu Dhabi Ocean Racing VO70 που το 
2011 χρειάστηκε 1 ημέρα, 18 ώρες και 39 
λεπτά, αφού ο καιρός δεν βοήθησε.

Εκτός καταμετρήσεων, στις δικές τους κλά-
σεις, συμμετείχαν Class40, IMOCA 60 και 
για πρώτη φορά τα νέα VO65 για προπόνηση 
ενόψει του Volvo Ocean Race του 2017-
18. Παρόλο που οι Ισπανοί με το MAPFRE 
πάλεψαν σε όλη την ιστιοδρομία, ήταν το 
Dongfeng που πέρασε πρώτο τη γραμμή, 
με διαφορά μικρότερη του λεπτού από το 
δεύτερο σκάφος.

Τα IMOCA 60 που έτρεχαν με δύο άτομα πλή-
ρωμα μόνο, έκαναν παρόμοιους χρόνους με τα 
VO65, ωστόσο το ενδιαφέρον ήταν στην πολυ-
πληθή κατηγορία των Class40, με σκάφη σχεδι-
ασμένα από Verdier, Owen Clarke, Manuard, 
Marc Lombard και άλλα μεγάλα ονόματα που 
προετοιμάζουν το μέλλον της ιστιοπλοΐας.

Νικητής στην κατηγορία IRC και overall 
(κατά IRC καταμέτρηση) ήταν ο Didier 
Gaudoux με το JND 39, Lann Ael 2. 

Σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο του αγώνα 
ήταν η συμμετοχή οκτώ παιδιών ηλικίας 15 
με 18 ετών από την Greig City Academy 
του Λονδίνου αλλά και το νεαρό πλήρωμα 
του Noahs Sailing Club της Σανγκάης.
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Συνέντευξη στην: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Σοφία Μπεκατώρου: 
«Το μέλλον της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας 
είναι τα ιπτάμενα σκάφη»

συνέντευξη

Σοφία τον Ιούνιο βρέθηκες σε αγώνα του "America’s Cup", στις 
Βερμούδες. Τι αποκόμισες από αυτή τη διοργάνωση; 

Με βοήθησε πολύ το γεγονός ότι βρέθηκα στο Americá s Cup για να 
παρακολουθήσω αγώνες και να δω την εξέλιξη της τεχνολογίας γύρω 
από τα ιπτάμενα σκάφη. Εκεί κάθε ομάδα ακολουθούσε διαφορετική 
στρατηγική. Αυτό το παρατηρούσα και μέσα από αυτό καταλάβαινα τι 
ζητούσε κάθε ομάδα, αλλά και τις τάσεις που θα επικρατήσουν. 

Ποιος ήταν ο ρόλος σου στη συγκεκριμένη διοργάνωση;

Εργάστηκα ως εθελόντρια στο endeavour programme, το οποίο είναι 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρά παιδιά. Μέσα από διαδραστικά 
προγράμματα τα νέα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν ευκολότερα το 
άθλημα. Στο πάρκο του America’s Cup, στις Βερμούδες, καθημερινά 
έρχονταν παιδιά από σχολεία και τους δείχναμε στη στεριά κάποια από 
τα πρώτα βήματα. Στη συνέχεια, έμπαιναν και στα σκάφη ώστε να έχουν 
μία ολοκληρωμένη εικόνα και εμπειρία. Αυτές τις γνώσεις που απέκτη-
σα στις Βερμούδες τις έφερα εδώ και συνεχίζω αυτό το πρόγραμμα. Τα 
τελευταία χρόνια τρέχω ένα διαδραστικό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό 
Σχολείο, στη Βάρκιζα, και ήθελα να το εμπλουτίσω και να το αναπτύξω. 
Με ενδιαφέρει πολύ το εκπαιδευτικό κομμάτι της ιστιοπλοΐας.

Πως βλέπει η Σοφία Μπεκατώρου το «εκπαιδευτικό κομμάτι της 
ιστιοπλοΐας»; 

Έχω ξεκινήσει συνεργασία με τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας, 
όπου εκεί έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε νέα παιδιά. Δου-
λεύουμε το πρόγραμμα μέσα από τέσσερις πυλώνες. Προηγείται ο 
σχολικός αθλητισμός. Μπορούν να μας επισκεφτούν σχολεία και, μέσα 
από ένα πλήρες πρόγραμμα που έχω εκπονήσει με τους συνεργάτες 
μου, να αποκτήσουν οι μαθητές μία πρώτη άποψη για την ιστιοπλοΐα. 
Ο δεύτερος είναι να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κοντά 
στο άθλημα. Αυτό γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού, χάρη σε ένα διαδρα-
στικό πρόγραμμα με σκαφάκια. Οι ηλικίες αρχίζουν από πέντε ετών. 
Εφέτος κάναμε τρία καλοκαιρινά καμπ. Το πρόγραμμα είχε παιχνίδια 
περιπέτειας, πειράματα με σκάφη, μιλήσαμε για την υγιεινή διατροφή, 
κάναμε γυμναστική σχετική με την ιστιοπλοΐα, και, φυσικά, υπήρξαν 
και οι εξερευνήσεις σε κοντινά νησάκια. Ο άλλος πυλώνας είναι η 
ιστιοπλοΐα για ενήλικες. Προσκαλούμε όλες τις ηλικίες να έρθουν να 
δοκιμάσουν και να κάνουν ιστιοπλοΐα. Γι’ αυτόν τον σκοπό παρέχουμε 
διαφορετικά σκάφη, μονοθέσιο, διθέσιο και τριθέσιο. Στις οικογένειες 
μπορούμε να προσφέρουμε την εμπειρία της ιστιοπλοΐας σε όλη την 
οικογένεια. Είχε έρθει μία οικογένεια από την Ελβετία και στο ένα σκά-

Σε δημιουργική… ρότα βρήκε η μεταολυμπιακή χρονιά του Ρίο τη Σοφία Μπεκατώρου. Η κορυ-
φαία εκπρόσωπος της ελληνικής ιστιοπλοΐας παρακολουθεί με προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις της 
παγκόσμιας ιστιοπλοΐας με στόχο να τις μεταφέρει στη χώρα μας, βρίσκεται δίπλα στη νέα γενιά και 
είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ότι αφορά τις ευπαθείς ομάδες. Με όπλο την τεράστια εμπει-
ρία της αφουγκράζεται τις παγκόσμιες τάσεις και, μέσα από αυτές, ατενίζει το μέλλον του αθλή-
ματος. Προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της ώστε η ελληνική ιστιοπλοΐα να συνεχίσει 
να ανοίγει πανιά για νέες διακρίσεις γιατί, όπως δηλώνει στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο", «τα ιπτάμενα 
σκάφη αποτελούν το μέλλον».
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φος ήταν οι ενήλικες και στο άλλο τα παιδιά. Έτσι, πέρασαν τέσσερις 
ώρες στη θάλασσα, διασκέδασαν και έμαθαν και κάποια πράγματα 
γύρω από το άθλημα. Υπάρχει, επίσης, η προώθηση του foiling. Tο 
μέλλον της ιστιοπλοΐας είναι στα ιπτάμενα σκάφη. Ενδεχομένως κά-
ποιες κατηγορίες να μπουν στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα του 2024.  
Η αίσθηση είναι πολύ διαφορετική από την απλή ιστιοπλοΐα.  
Πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία. 

Γνωρίζω, όμως, ότι η δράση σου γύρω από την ιστιοπλοΐα δε 
σταματάει μόνο σε αυτό… 

Με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Άνεμος Ελλάδας" θέλου-
με να κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες που θα βοηθήσουν πιο 
ευπαθείς ομάδες, όπως, π.χ., να έρθουμε σε επαφή με τον Σύλλογο 
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο "Ελπίδα" ώστε παιδιά που βγήκαν νικητές 
από αυτή τη μάχη να γνωρίσουν την ιστιοπλοΐα. Συζητήσαμε με τον 
πρόεδρο του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, 
τον κ. Μαραγκουδάκη, ώστε να υπάρξει μία συνεργασία ανάμεσα σε 
ΠΟΙΑΘ και την "Άνεμος Ελλάδας" ώστε να προσφέρουμε δωρεάν και 
μαθήματα ανοικτής θάλασσας και με μικρότερα σκάφη. 

Σε ότι αφορά την αγωνιστική ιστιοπλοΐα, οι φίλοι του αθλήματος 
ενδιαφέρονται να μάθουν εάν θα ξαναδούν την 'καπετάνισσα' σε 
αγωνιστικούς ρυθμούς; 

Είμαι στην επιτροπή των NACRA και παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις. 
Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση για να επιστρέψω. Με τον Μιχάλη 
Πατενιώτη δουλέψαμε μόνο τέσσερις μήνες και, δυστυχώς, στο Ρίο δεν 
πρόλαβε να φανεί η δουλειά μας. Κάναμε μία τεράστια προσπάθεια. 
Θα ήθελα, όμως, να απευθύνω μία ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους 
αθλητές που τους ενδιαφέρει το σκάφος NACRA να επικοινωνήσουν 
μαζί μου και να διοργανώσουμε ένα διήμερο, ώστε με χαρά να δείξω το 
σκάφος σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν. Θα ήθελα να το γνωρίσουν οι 
νέοι ιστιοπλόοι μας. Στο εξωτερικό, ο μέσος όρος ηλικίας σε αυτή την 

κατηγορία είναι χαμηλός. Πρόκειται για ένα σκάφος γρήγορο, θεαματικό, 
πιο extreme από τα άλλα και ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία των νέων. 

Σοφία γνωρίζω ότι παρακολουθείς και την αγωνιστική δράση της 
νέας γενιάς, σε όλες τις κατηγορίες. Μέσα από την εμπειρία σου, 
πως βλέπεις τους νέους ιστιοπλόους μας;

Χαίρομαι που υπάρχει μία νέα γενιά που δείχνει τόσο δυναμική. Και 
στα RSX και στα 470 γυναικών και στα Laser, οι νεαροί ιστιοπλόοι 
μας έχουν δώσει θετικά δείγματα. Φυσικά, ξέρουμε ότι οι κατηγορίες 
των νέων, σε σχέση με των ανδρών – γυναικών, είναι διαφορετικές, 
όμως, έχουμε ανθρώπινο υλικό που, εάν υποστηριχθεί με τον κατάλ-
ληλο τρόπο, θα πάει καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πείσμα των 
Ελλήνων… Αυτό που με κάνει περισσότερο αισιόδοξη είναι το γεγονός 
ότι αυτά τα παιδιά 'ξεπετάχτηκαν' μέσα από μια δύσκολη, για τη χώρα, 
περίοδο. Αυτοί οι αθλητές γνωρίζουν πως κάποια από τα κίνητρα που 
υπήρχαν στο παρελθόν έπαψαν να υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι τα 
παιδιά ξέρουν τις δυσκολίες που θα συναντήσουν και είναι έτοιμα να 

παλέψουν κάτω 
από αυτές τις 
συνθήκες. Σε 
σχέση με τις 
άλλες χώρες 
θα διαθέτουν το 
εξής πλεονέ-
κτημα: Επειδή 
έφτασαν με 
πολύ κόπο σε 
τόσο υψηλό 
σημείο θα πολε-
μήσουν και πιο 
δυναμικά... 
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Η Συντακτική Ομάδα του “Ιστιοπλοϊκού Κόσμου” 
συνεχίζει την προσπάθεια της να αναδείξει και 
να κάνει ευρύτερα γνωστό, το έργο σημαντικών 
Ελλήνων που προσφέρουν ευρύτερα στην ελληνική 
ιστιοπλοΐα. Σ’ αυτό το τεύχος απαντάει  
ο προπονητής του Ν. Ο. Βουλιαγμένης,  
Βαγγέλης Χειμώνας, που έχει να επιδείξει μία 
μοναδική πορεία στην κατηγορία Laser ως αθλητής 
και τώρα ως προπονητής με παγκόσμιες επιτυχίες. 

Ας γνωρίσουμε τον Βαγγέλη Χειμώνα, ως αθλητή. Την πορεία και τις 
επιτυχίες του, σ έναν ρόλο που διατηρούσε με επιτυχία για πολλά χρόνια.

Με την κατηγορία Laser ασχολούμαι από το 1996 , όπου ξεκίνησα στα 
Laser Radial και μετά από έξι μήνες κέρδισα το Πανελλήνιο. Όμως επειδή 
θεωρώ ότι η κορωνίδα της κλάσης Laser είναι φυσικά η κατηγορία 
Standard, θα σας αναφέρω τις επιτυχίες μου μόνο σε αυτή αφού είχα την 
τύχη και την τιμή να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε τρείς Ολυμπιακούς 
Αγώνες, το 2004 στην Αθήνα, όπου τερμάτισα 16ος, στο Πεκίνο το 2008 
όπου τερμάτισα 15ος και στο Λονδίνο το 2012, όπου τερμάτισα 27ος. Όμως 
εκτός από τις συμμετοχές που ανέφερα, το 2002 κέρδισα το χάλκινο μετάλ-
λιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της τότε ISAF στη Μασσαλία, ενώ το 2009 
στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Πεσκάρα ήρθα ξανά τρίτος. Τέλος έχω 
μία 7η και μία 10η θέση σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πάντα στα Laser 
Standard, καθώς και δέκα ( 10 ) πανελλήνια πρωταθλήματα 

Πότε και πώς αποφάσισες να μετεξελιχθείς σε προπονητή ιστιοπλοΐας;

Σαν προπονητής ξεκίνησα να δουλεύω μετά του Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Πεκίνου το 2008, αφού έκανα μια εξυπηρέτηση στη φίλη μου προπονή-
τρια Έφη Ματζαράκη. Έτσι ξεκίνησα στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης και 
αμέσως ένιωσα ότι αυτή είναι μια δουλειά που θα μπορούσε να με κρατήσει 
κοντά στην ιστιοπλοΐα και θα με βοηθούσε οικονομικά ώστε να καταφέρω 
να ολοκληρώσω την προετοιμασία μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου το 2012.

Γιατί διάλεξες την κατηγορία Laser ως αρχή της προπονητικής σου καριέρας;

Νομίζω ότι είναι κατανοητό από τον καθένα το γιατί επέλεξα να γίνω προ-
πονητής στην κατηγορία Laser . Έχω εκατοντάδες ώρες προπόνησης και 
αγώνων στην κατηγορία αυτή και φυσικά μοναδικές εμπειρίες και διακρί-
σεις. Έτσι λοιπόν για μένα ήταν μονόδρομος να μετεξελιχθώ σε προπονητή 
της κατηγορίας Laser. Επίσης αν θέλετε νοιώθω και υποχρεωμένος να 
επιστρέψω στα νέα παιδιά, όλα αυτά που το σκάφος που με πίστη υπηρέτη-
σα ως αθλητής για περίπου 16 χρόνια τόσο απλόχερα μου προσέφερε.

Πόσα χρόνια δουλεύεις για τον Ν.Ο.Β. και τι πιστεύεις ότι κέρδισες έως 
σήμερα προπονώντας αθλητές αυτού του Ομίλου;

Στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης δουλεύω περίπου εννέα χρόνια ως 
προπονητής και το μόνο που κέρδισα ως σήμερα είναι χαρές και συγκινή-
σεις απ’ όλα τα παιδιά που έχω προπονήσει, ασχέτως αποτελέσματος στους 
αγώνες που συμμετείχαν . Όλοι ένας προς έναν είναι μοναδικοί και μοναδι-
κές και αυτές οι στιγμές μπορώ να σας πω ότι θα τις εξομοίωνα με τις χαρές 
και τις συγκινήσεις που έχω από τους δικούς μου αγώνες .

Πώς βλέπεις την πορεία του κορυφαίου αθλητή σου, Δημήτρη Παπαδη-
μητρίου, που και φέτος έφτασε στην κορυφή του κόσμου, κερδίζοντας 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser Radial;

Ο Δημήτρης έχει κάνει μία πολύ αξιόλογη πορεία μέχρι σήμερα, αφού έχει 
καταφέρει να κρατηθεί στην κορυφή του «κόσμου» της κατηγόριας Laser, 
για δύο συνεχόμενα χρόνια, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Να υπενθυ-
μίσω ότι τη μία χρονιά κέρδισε το Παγκόσμιο στο Laser 4.7 και την επόμενη 
χρονιά ( 2017) το Παγκόσμιο στο Laser Radial, κάτι το οποίο δεν γνωρίζω 
αν το έχει πετύχει άλλος αθλητής παγκοσμίως. Στον Δημήτρη βλέπω γενικά 
έναν πολύ εργατικό και συνεπή αθλητή, κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνε-
στε είναι πολύ καλό και θετικό για έναν αθλητή που θέλει να κάνει υψηλό 
πρωταθλητισμό. Είμαι πεπεισμένος ότι αν συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς 
θα πάει πολύ καλά και στο μέλλον. Χρειάζεται όμως υπομονή από όλους, 
διότι ο στόχος είναι μακριά. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ προσηλωμένος σ 
αυτό που κάνει και σε συνδυασμό με το τεράστιο ταλέντο του, θα πρέπει να 
περιμένουμε και άλλες διακρίσεις.

Ποιοι οι στόχοι και τα μελλοντικά σχέδια της αγωνιστής ομάδας Laser 
του Ν.Ο.Β;

Ο βασικός στόχος της ομάδας Laser του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 
είναι αρχικά η κυριαρχία στην Ελλάδα. Αυτό το πετύχαμε τα δυο τελευταία 
χρόνια, στα Radial και 4.7, αλλά φυσικά μας μένουν οι δύο ολυμπιακές 
κατηγορίες στο σκάφος, δηλαδή το Standard και το Radial Γυναικών κάτι το 
οποίο το έχουμε στόχο για τα επόμενα χρόνια και βήμα – βήμα εργαζόμαστε 
να το κατακτήσουμε. Τέλος στόχος της ομάδας είναι οι διακρίσεις σε ευρω-
παϊκό και παγκόσμιο επίπεδό στις κατηγορίες που ήδη ο Όμιλος διακρίνεται, 
αλλά και η συμμετοχή ενός αθλητή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκυο το 2020.

Πόσο ουσιαστική είναι η βοήθεια της πολιτείας και του Ν.Ο.Β., τόσο 
στη συνολικότερη προπονητική σου δουλειά όσο και στις επιτυχίες 
που έχετε φέρει έως σήμερα;

Η βοήθεια του Ομίλου στη δουλειά μου είναι ότι ακριβώς θα ήθελα να είχα 
ως προπονητής . Έχουμε μια αρίστη συνεργασία και νομίζω ότι αυτό αποτυ-
πώνεται στα αποτελέσματα των αθλητών στους αγώνες. Ως προς την πολι-
τεία, γνωρίζοντας ότι περνάμε δύσκολους καιρούς, νομίζω ότι το βασικότε-
ρο που θα θέλαμε είναι η επιπλέον οικονομική στήριξη στους αθλητές . Όλοι 
γνωρίζουμε ότι αν οι οικογένειες των αθλητών που προσπαθούν, αγωνίζο-
νται και διακρίνονται δεν έδιναν τα πάντα και μάλιστα πολλές φορές και από 
το υστέρημα τους, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για παγκόσμιες διακρίσεις, 
επιτυχίες και μελλοντικούς στόχους. Όλα αυτά που μας κάνουν περήφανους 
απαιτούν μία πολυδάπανη προετοιμασία αλλά και ολοκαίνουργιο κάθε φορά 
εξοπλισμό, που πληρώνουν αποκλειστικά οι οικογένειες των αθλητών.

Τι πιστεύεις για το άθλημα της ιστιοπλοΐας και το μέλλον του γενικότερα;

Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις για το μέλλον της 
ιστιοπλοΐας γενικότερα. Θα περιοριστώ όμως να μιλήσω για την Ελλάδα που 
είμαστε μια διεθνής ιστιοπλοϊκή δύναμη κυρίως στις κατηγορίες ανάπτυ-
ξης και έτσι θα έπρεπε να είμαστε ως μία χώρα γεμάτη νησιά και τεράστια 
ακτογραμμή, ίσως με την ιστιοπλοΐα ως εθνικό άθλημα. Όμως η πολιτεία 
δεν βοηθάει καθόλου στο κομμάτι αυτό, γιατί όταν κόβεις τα όποια προνόμια 
ή την όποια επαγγελματική αποκατάσταση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 
ουσιαστικά βάζεις εμπόδια στους ιδίους τους αθλητές σου να συνεχίσουν, 
αφού δεν έχουν κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα 
που θα τους βοηθήσει να συνεχίζουν να προπονούνται αδιάλειπτα. και να 
αγωνίζονται με πάθος.

Πώς σχολιάζεις τη φετινή έξαρση διεθνών επιτυχιών στις διάφορες 
ιστιοπλοϊκές κατηγορίες από νέους Έλληνες ιστιοπλόους;

Τι να απαντήσω. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση έρχεται να αποδείξει αυτό 
που ανέφερα πριν, ότι είμαστε δηλαδή μία μεγάλη ιστιοπλοϊκή δύναμη, 
δείχνει το πόσο ταλέντο και όρεξη υπάρχει στην ελληνική ιστιοπλοΐα, τόσο 
στους νέους αθλητές όσο και στους συναδέλφους προπονητές που με 

Συνέντευξη στον: Πάνο Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: αρχείο

Βαγγέλης Χειμώνας  

συνέντευξη
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Μεταλαμπαδεύοντας το πάθος και τις γνώσεις του στην νέα γενιά

τόσο ελάχιστους πόρους καταφέρνουν και φέρνουν αυτά τα αξιοζήλευτα 
αποτελέσματα, απέναντι σε χώρες μεγαθήρια με προϋπολογισμούς που δεν 
τους χωράει ο νους μας . 

Που θα απέδιδες ότι οφείλεται, όλο αυτό το 'πακέτο' των επιτυχιών, 
μέρος του οποίου είναι και οι αθλητές που προπονείς; 

Με σιγουριά το αποδίδω στο γεγονός ότι πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη 
τεχνογνωσία σε όλες τις ιστιοπλοϊκές κατηγορίες, κάτι που δεν υπήρχε τα 
παλαιότερα χρόνια. Όταν φτάνεις να κερδίσεις παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές 
διακρίσεις σημαίνει ότι ξέρεις ακριβώς κάθε λεπτομέρειας που κάνει το 
σκάφος σου ταχύτερο και τον αθλητή καλύτερο. Αυτές οι πληροφορίες όσο 
και αν φαίνεται μένουν στο ιστιοπλοϊκό γίγνεσθαι τις χώρας και μεταλαμπα-
δεύονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Επίσης όλες αυτές οι νίκες που έχουν 
προϋπάρξει είναι μια κληρονομιά για τους επόμενους αθλητές, με την έν-
νοια ότι τους δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φυσικά ένα στόχο ώστε 
να φτάσουν στην κορυφή. Θα τονίσω για μία ακόμα φορά ότι στην ελληνική 
ιστιοπλοΐα υπάρχει πολύ ταλέντο που σε συνδυασμό με τη σκληρή και την 
επίπονη δουλειά δημιουργεί πρωταθλητές παγκοσμίου εμβελείας.

Πώς πιστεύεις ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση των ικανοτήτων των 
αθλητών, αλλά και στην ανάπτυξη γενικότερα του Ελληνικού Laser, 
τα δύο πρωταθλήματα που εξασφάλισε η Ελληνική Κλάση Laser σε 
συνεργασία με τους ομίλους, ΙΑΣΩΝ Ρίου - Ευρωπαϊκό Laser 4.7 για 
το 2018 και Ν.Ο. Καλαμακίου- Ευρωπαϊκό Laser Radial για το 2019; 

Είναι πάρα πολύ καλό που έρχονται τόσο μεγάλες διοργανώσεις στην 
Ελλάδα.. Έχουμε έναν από τους καλύτερους ιστιοπλοϊκούς στίβους και είμαι 
σίγουρος ότι θα ενθουσιαστούν οι αθλητές που θα έρθουν να τρέξουν 
στα ελληνικά νερά. Οι μεγάλες διοργανώσεις όπως αυτές είναι μια πολύ 
καλή αρχή για να αναλάβουμε και άλλες διοργανώσεις στο μέλλον, αφού 
ανάλογοι αγώνες βοηθάνε τα καινούργια παιδιά να ξεκινήσουν και τους ήδη 
μικρούς μας ιστιοπλόους να συνεχίσουν με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό. 
Όταν είσαι μικρός και βλέπεις περισσότερα από διακόσια σκάφη να αγωνί-
ζονται στη χώρα σου σε κάνει να θες και εσύ με τη σειρά σου να συμμετά-
σχεις σε αυτό και να προσπαθείς να συνεχίζεις.

Πώς σχολιάζεις την ανάπτυξη των καταμετρήσεων στους αγώνες 
Laser στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα ανάλογα σεμινάρια που πραγ-
ματοποιεί η Ελληνική Κλάση Laser;

Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία από την Ελληνική Κλάση αυτό, ως 
αναφορά τις καταμετρήσεις, βέβαια οτιδήποτε γίνεται από την Κλάση για 
το Laser εννοείται ότι είναι καλό, ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά τα σωστά 
πράγματα ή να βοηθάει την ανάπτυξη της Κλάσης. Το Laser είναι μία one 
design κατηγορία και πρέπει οι αθλητές να μάθουν να τρέχουν με τα σωστά 
υλικά και συστήματα, ώστε τα αποτελέσματα των αγώνων να αποτυπώνουν 
τις ικανότητες των αθλητών όπως είναι η βασική φιλοσοφία των one design 
κλάσεων. Φυσικά έχω κάποιες ενστάσεις για , τις καταμετρήσεις στο Laser 
που δεν αφορούν την Ελληνική Κλάση, αλλά εξ όσων γνωρίζω αθλητές 
παγκόσμιου βεληνεκούς της κατηγορίας, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με 
την Παγκόσμια Κλάση Laser και είμαστε σε καλό δρόμο…

Ποια είναι η γνώμη σου ως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του Laser 
για την ύπαρξη της Κλάσης και ποια νομίζεις ότι είναι η συνεισφορά 
της στην ανάπτυξη του Laser στην Ελλάδα;

Είναι παρά πολύ καλό όλο αυτό που έχει γίνει με την Ελληνική Κλάση Laser. 
Είναι κάτι που εγώ ως αθλητής δεν είχα, εννοώ δηλαδή την όλη αυτή υποστή-
ριξη που προσφέρει προς τους αθλητές μέλη της. ( Ενημέρωση για παγκόσμια 
και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Θέμα καταμέτρησης και γενικές πληροφορίες 
). Επίσης όπως ανέφερα και παραπάνω, ενέργειες όπως τα σεμινάριά κανονι-
σμών και καταμέτρησης, αλλά και οι διεθνείς αγώνες που έφερε στην Ελλάδα 
σε συνεργασία πάντα με τους ομίλους, μπορούν να έχουν μόνο θετικά αποτε-

λέσματα και να βοηθήσουν την ανάπτυξη του Laser στη χώρα μας.

Έχεις πάει σε τρεις Ολυμπιάδες και μάλιστα προσπάθησες να συμμετά-
σχεις και στην τελευταία το 2016 στο Ρίο της Βραζιλίας. Πώς βλέπεις 
πλέον σχεδόν τρία χρόνια πριν, τους Ολυμπιακούς του Τόκυο το 2020, 
με τα μάτια πλέον του προπονητή;

Έχω πάει σε τρεις Ολυμπιάδες, δυστυχώς δεν τα κατάφερα να πάω και στο 
Ρίο, αφού είχα κάτι μικροπροβλήματα υγείας, την εποχή των προκρίσεων 
που με έριξαν πίσω. Μακάρι να τα είχα καταφέρει, δεν σας κρύβω ότι στε-
ναχωρήθηκα που δεν πήγα. Η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μία 
τεράστια υπόθεση για κάθε αθλητή, πόσο δε μάλλον μία διάκριση που είναι 
πόθος κάθε ανθρώπου που ασχολείται συστηματικά και σε επίπεδο υψηλού 
πρωταθλητισμού με ένα άθλημα. Πιστεύω ότι στους Ολυμπιακούς του 
Τόκυο, ως ελληνική ιστιοπλοΐα θα έχουμε πολύ καλύτερες διακρίσεις από τα 
προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω για μετάλλια αλλά νοιώθω ότι τα πλασαρί-
σματα σε όλες τις κατηγορίες θα είναι πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα 
χρόνια, αφού αναγνωρίζω στη νέα γενιά ιστιοπλόων μία τεράστια δυναμική, 
εμπειρία, ταλέντο και δίψα για διάκριση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανα-
φερθώ στο πολύ άδικο σύστημα πρόκρισης για τις ιστιοπλοϊκές κατηγορίες 
όλης της Ευρώπης, αφού η Παγκόσμια Ομοσπονδία ιστιοπλοΐας αποφάσισε 
με κάθε τρόπο να φέρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες χώρες με πολύ μικρή 
ιστιοπλοϊκή δυναμική και παρουσία στα παγκόσμια δρώμενα. 

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι, τόσο από την εμπειρία μου 
αλλά και από όσα ήδη βλέπω ως προπονητής, η προετοιμασία αλλά και το 
πρόγραμμα των αγώνων, μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο το 
2010, θα είναι μία πολύ ακριβή υπόθεση και θα ήθελα να ζητήσω με όλη 
τη δύναμη της φωνής μου τη βοήθεια της πολιτείας, αλλά και χορηγών που 
έχουν τη διάθεση να προσφέρουν, διότι όλα τα παιδιά προσπαθούν σκληρά 
και αξίζουν την υποστήριξή σας.
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Κείμενο: Γεώργιος Νικ. Πουσσαίος, πρώην δήμαρχος Ιητών 
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, αρχείο ΠΟΙΑΘ

Στους χάρτες μ αυτές τις συντε-
ταγμένες 36.714429 25.259241 
προσδιορίζεται η θέση του φάρου 
στο λιμάνι τής Ίου. Το φανάρι όπως 
οι ντόπιοι συνηθίζουμε να λέμε. 

Με αφορμή την 20/8/2016 παγκόσμια 
ημέρα φάρων ήρθαν στο μυαλό μου αναμνή-
σεις από την αναστήλωση του φάρου, όπου 
ως δήμαρχος του νησιού έζησα. Το φανάρι 
μας, παραδομένο στη φθορά του χρόνου, 
την εγκατάλειψη, τις λεηλασίες, και τους 
βανδαλισμούς, αργόσβηνε, και μαζί του μια 
ιστορία πάνω από ένα αιώνα. Στα τέλη του 
19ου αιώνα ο εμπνευσμένος δήμαρχος 
Φραγκούλης Κορτέσης κατασκεύασε μέσω 
γαλλικής εταιρείας τον φάρο, και στη 
συνέχεια δώρισε στο δήμο της Ίου. Σπάνια, 
ίσως και μοναδική στα χρονικά πράξη, ένα 
μεγάλο βήμα προόδου. 

Ο φάρος της Νιός εντάχθηκε στο φαρικό 
δίκτυο της χώρας. Το φανάρι, λειτουργούσε 
ανελλιπώς με την παρουσία του Μυτιληνιού 
φαροφύλακα Αντώνη Παπαμανώλη, ο οποί-
ος νυχθημερόν φρόντιζε ώστε ο φάρος να 
σηματοδοτεί την ασφαλή είσοδο των πλοίων 
στο λιμάνι. Επίσης η συντήρηση του κτηρίου 
ήταν στα καθήκοντα του. 

Τη δεκαετία του 1950 έπαυσε να υπάρχει 
η ανθρώπινη παρουσία, κι η λειτουργία του 
φανού αντικαταστάθηκε από ένα σιδερένιο 
ιστό και μια ηλιακή πλακέτα, από τότε, στο 
κτήριο και στον πύργο του άρχισαν να φαίνο-
νται και τα πρώτα σημάδια φθοράς. 

Στα επόμενα χρόνια η εικόνα ήταν απελπιστική, 
μας ενοχλούσε όλους, επι πλέον ήταν και τα 
δικαιολογημένα σχόλια των επισκεπτών, οι 
οποίοι φτάνοντας αντίκριζαν ως πρώτο δείγμα 
του νησιού, αντί φάρου έναν σωρό από πέτρες. 

Στον κίνδυνο της πλήρους εξαφάνισης του, 
προτείναμε αρχικά ως δήμος, στο Υπουργείο 
Πολιτισμού να χαρακτηριστεί διατηρητέο 
μνημείο της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. 
Η ίδια πρόταση συμπεριελάμβανε και τους 
ανεμόμυλους οι οποίοι είχαν υποστεί μεγάλες 

ζημιές λόγω της εγκατάλειψης. 

Για τους μύλους είχαμε εκπονήσει ειδική 
χωροταξική μελέτη, απαραίτητη προϋπόθεση 
για τον χαρακτηρισμό τους. Ως διατηρητέα 
μνημεία πλέον, η όποια προσπάθεια παρέμ-
βασης, απαιτούσε τις γνωστές χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές και πολλές φορές εξοντωτι-
κές διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, ο δήμος μας 
κατάφερε να ολοκληρώσει έγκαιρα τη μελέτη 
και στη συνέχεια εξασφάλισε την πλήρη 
αδειοδότηση της αναστήλωσης του φάρου 
και παράλληλα την ένταξη του σε χρηματοδο-
τούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καλύπτοντας από τους πόρους του προγράμ-
ματος το συνολικό κόστος εργασιών. Για τις 
άδειοδοτήσεις μεσολαβούσαν οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου 
Εσωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο 
Ναυτιλίας, Διεύθυνση Φάρων Πολεοδομία, 
Περιφέρεια κλπ. 

Πέραν των προβλημάτων του κρατικού μηχα-
νισμού με ότι αυτό συνεπάγεται, υπήρχαν προ-
βλήματα και αξιώσεις από ιδιώτες ως προς το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και την πρόσβαση, τα 

οποία ευτυχώς στο τέλος ξεπεράστηκαν. 

Ο ανάδοχος του έργου Κώστας Ντάφος 
παρέδωσε το έργο στους προβλεπόμενους 
χρόνους παρά τις όποιες δυσκολίες, πρό-
σβασης, όλα τα υλικά μεταφέρθηκαν με ζώα. 
Έλλειψη νερού. Η εξόρυξη της πέτρας για 
την τοιχοποιία έγινε επί τόπου, χειρωνακτικά, 
ώστε οι όψεις να είναι ίδιες όπως η αρχική, 
με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και το 
κτήριο. Χωρίς ηλεκτρικό δίκτυο κλπ. 

Η συμβολή του αντιδημάρχου Γιώργου 
Βολικάκη ήταν καθοριστική . Η συνεχής πα-
ρουσία του στο έργο και η εμπειρία του απο-
τέλεσαν την εγγύηση της καλής εκτέλεσης. 
Ο Γιώργος, μπροστά στη σωστή δουλειά και 
τη διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου, 
γενικά, δεν λογάριαζε τις όποιες κόντρες και 
δυσαρέσκεια προκαλείτο στους αναδόχους. 
Στο τέλος όμως υπήρχε η κατανόηση. 

Και να λοιπόν, που το καλοκαίρι του 2005 
το φανάρι στεκόταν πάλι αγέρωχο στην 
απόκρημνη πλευρά του βράχου στην είσο-
δο του λιμανιού. 

«Ψηλοί ξωμάχοι, στους γκρεμούς τραβερσωμένα κάστρα». 
Οδ. Ελύτης

Το φανάρι της Νιός

ιστορικό
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Παρά τις προσπάθειες μας να εξασφαλίσου-
με τον αρχικό μηχανολογικό εξοπλισμό του 
από την Υπηρεσία Φάρων αυτό δεν κατέστη 
δυνατόν, κάποια εξαρτήματα παραχωρήθηκαν 
τα οποία τοποθετήσαμε μέσα στον φάρο. 
Δυστυχώς ο αρχικός κλωβός, ενα μοναδικό 
έργο τέχνης, παραμένει ως '' φυλάκιο'' στην 
υπηρεσία φάρων.

Τα εγκαίνια συνέπεσαν με την άφιξη στο 
λιμάνι της Ίου των σκαφών από το Ράλλυ 
Αιγαίου του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιο-
πλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Με τον ΠΟΙΑΘ 
και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Γιάννη Μαραγκου-
δάκη είχαμε συνεργαστεί και δημιουργήσει 
παράρτημα ιστιοπλοΐας στο λιμάνι δίπλα στο 
Λιμεναρχείο. Στον όμιλο είχαμε διαθέσει ιστι-
οπλοϊκά για τα παιδιά και ένα φουσκωτό για 
συνοδεία στις προπονήσεις τους. 

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του υπουργού 
Εθνικής Άμυνας Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου 
ο οποίος συμμετείχε στο Ράλλυ Αιγαίου. 
Δεκάδες ιστιοπλοϊκά, και αλιευτικά σκάφη 
έπλεαν δίνοντας μια πολύ ευχάριστη νότα. 
Η απρόσμενη πρόταση - έκπληξη - έγινε 

από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ-
βουλο της Mercendes-Benz Hellas, Dr. 
Alexander Paufler, χρήσης του φάρου για 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας. 

Ο χώρος, κατά την άποψή του, είναι ο πλέον 
κατάλληλος για 'brainstorming' βελτίωση 
ομαδικής δημιουργικής σκέψης. Δεχθήκαμε την 
πρόταση με αντάλλαγμα τη διαφήμιση του νη-
σιού μέσω των αυτοκινήτων της εταιρείας του. 

Ο Μιχάλης Γκίκας ανέλαβε τις μετακινήσεις 
τους πρωί και απόγευμα με τον "Σώστη" όπως 
βάφτισε ο Μιχάλης το Γαϊδουράκι του. Επίσης, 
η Σοφία Μπάτσαλη φρόντισε και υποστήριξε 
τους φιλοξενούμενους με τσάι και πρωινό καφέ. 
Με το προσωπικό του δήμου κατασκευάστηκε 
εκτός φάρου ο απαραίτητος χώρος υγιεινής. 

Τ' αποτελέσματα τελικά δικαίωσαν την 
επιλογή του Αlexander Paufler απ' ότι μας 
μετέφερε ο ίδιος αλλά και τ' άλλα στελέχη. 
Δουλειά μιας εβδομάδας στον φάρο, αντι-
στοιχούσε για τα ίδια αποτελέσματα συσκέ-
ψεων σε πολλαπλάσιο χρόνο συνεδριάσεων 

στα γραφεία της εταιρείας. Να λοιπόν, πως οι 
φάροι της χώρας μπορούν να γίνουν σημεία 
φωτός κι ελπίδας. 

Η περαιτέρω χρήση του φάρου μπορεί να 
γίνει φιλοξενώντας ποιητές, ζωγράφους, 
συγγραφείς, [υπό την προϋπόθεση ότι ο 
φάρος βρίσκεται σε καλή κατάσταση]. 

Πιστεύω, ότι πέραν του εμπνευσμένου έργου 
τους, θα προσφέρουμε τη χαρά κι' απόλαυση 
ενός μοναδικού τοπίου με εμπειρίες, εικόνες του 
απέραντου γαλάζιου, κι' ανεπανάληπτα ηλιοβα-
σιλέματα. Αυτή η πρόταση αφορά στον δήμο. 

Η παρακάτω πρόταση αποκατάστασης και 
συντήρησης των δεκάδων φάρων της χώρας 
αφορά τα συναρμόδια υπουργεία ώστε με τις 
απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις να δοθεί 
η δυνατότητα σε εταιρείες πχ πλοιοκτήτριες, 
να ''υιοθετήσουν'' από έναν φάρο καλύπτο-
ντας τα έξοδα αναστήλωσης και συντήρησης 
του. Με αυτόν τον τρόπο θα σώσουμε και θα 
αναδείξουμε το φαρικό δίκτυο της χώρας το 
οποίο είναι και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Ίος, Αύγουστος 2017
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αγώνες τριγώνου

Στον… χάρτη των διεθνών ιστιο-
πλοϊκών διοργανώσεων μπήκε 
αυτή τη χρονιά η χώρα μας. Στην 
Ελλάδα, χάρη στις πρωτοβουλίες 
δύο Ομίλων, διεξήχθησαν δύο 
παγκόσμια και ένα ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα. Ο δραστήριος Ναυ-
τικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 
έφερε στη χώρα μας τα Παγκό-
σμια Πρωταθλήματα των 470 
και των Tornado, ενώ στον Ναυ-
τικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας 
πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα των 420.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των 470 είχε 
ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες φίλους της 
ιστιοπλοΐας, καθώς πρόκειται για μία κατηγο-
ρία στην οποία, τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα 
στους πρωταγωνιστές βρίσκονται και ιστιο-
πλόοι μας. Οι εγκαταστάσεις του ΝΟΘ, από τον 
οποίον προέρχονται κάποιοι από τους κορυφαί-
ους αθλητές μας, από τον Ιούνιο θύμιζαν μία 
μικρή αθλητική… κυψέλη. Παλαιοί αθλητές και 
φίλοι του αθλήματος εργάστηκαν πυρετωδώς 
για να πραγματοποιηθεί μία καλή διοργάνωση. 
Οι ξένοι αθλητές, πολλοί από τους οποίους 
βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του 
καλοκαιριού, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι 
από τις παροχές της διοργάνωσης. 

Στον αγωνιστικό τομέα, σε ότι αφορά τις 
ελληνικές συμμετοχές, μπορεί να μπήκαν δύο 
πληρώματά μας στην πρώτη δεκάδα, αλλά, 

στην περίπτωση των Μάντη – Καγιαλή, η 10η 
θέση δεν αντιπροσωπεύει τις ικανότητές τους. 
Οι Ολυμπιονίκες μας συνέλλεξαν 102 β.π. κα-
θώς τα άσχημα πλασαρίσματα, μετά την πρώτη 
κούρσα, δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν 
μία καλύτερη θέση. 

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Αυστραλοί 
Μάθιου Μπέλτσερ και Γουίλ Ράιαν, το αργυρό 
οι Σουηδοί Άντον Ντάλμπεργκ και Φρέντρικ 
Μπέργκστρομ και το χάλκινο οι Αυστριακοί 
Ντάβιντ Μπάργκερ και Λούκας Μαρ.

Στις γυναίκες, Μαρία Μπόζη και Ραφαηλίνα 
Κλωναρίδου, επίσης, πλασαρίστηκαν στη δέ-
κατη θέση με 107 βαθμούς ποινής. Το χρυσό 
μετάλλιο κατέκτησαν οι Πολωνές Αγκνιέσκα 
Σκζιπούλεκ και Ιρμίνα Μροζ Γκλιστσίνσκα, το 
αργυρό οι Βρετανίδες Άνα Μιλς και Έιλιντ Μα-
κιντάιρ και το χάλκινο οι Σλοβένες Τίνα Μαρκ 
και Βερόνικα Μακάρο.

Σε…μία παράσταση με Έλληνες πρωταγωνι-
στές εξελίχθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Tornado που συνδιοργάνωσαν ο Ναυτικός 
Όμιλος Θεσσαλονίκης και ο Ιστιοπλοϊκός 
Όμιλος Θεσσαλονίκης. 

Ο Ιορδάνης Πασχαλίδης παρόλο που δεν 
αγωνίστηκε με παρτενέρ τον Κώστα Τριγκώνη 
και έτρεξε με πλήρωμα τον Πέτρο Κωνσταντι-
νίδη πρόσθεσε ακόμη έναν κρίκο στη χρυσή 
αλυσίδα της συλλογής του. Το ελληνικό δίδυμο 
στις εννέα από τις κούρσες που διεξήχθησαν 
έφερε επτά πρωτιές. 

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί κάναμε ένα 
πολύ καλό αγώνα. Τα λάθη μας ήταν ελάχι-
στα και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη υπεροχή 
στην ταχύτητα του σκάφους νικήσαμε. Η 
χαρά μου είναι διπλή γιατί σε αυτόν τον 
αγώνα έτρεξα με ένα νέο παιδί, ταλαντούχο. 
Στόχος τόσο εμένα όσο και του Κώστα ήταν 
να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας στα 
νέα παιδιά. Όλα πήγαν καλά», τόνισε ο Ντά-
νης Πασχαλίδης και ο Πέτρος Κωνσταντινίδης, 
συμπλήρωσε: «Εάν ο Ντάνης είναι χαρούμε-
νος, εμάς πρέπει να γελάνε και τα αυτιά μας. 
Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που θα 
μπορούσε να μου μάθει περισσότερα από 
αυτά που έμαθε σε εμένα ο Ντάνης. Είμαι 
πολύ χαρούμενος και πολύ τυχερός που 
βρέθηκα στο σκάφος μαζί του.» 

Γαλανόλευκο χρώμα, όμως, είχε και η δεύτερη 
θέση του βάθρου. Οι Αλέξης Ταγαρόπουλος 
και Νίκος Μαύρος, οι οποίοι αυτό το καλοκαίρι 
αναδείχθησαν και πρωταθλητές Ευρώπης, 
κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Με το χάλ-
κινο έφυγαν από την Ελλάδα το πλήρωμα από 
τη Γερμανία, οι Bob Baier και Marc Baier. Ο 
Κώστας Τριγκώνης αγωνίστηκε με τον Σταύ-
ρο Ταβουλάρη. Παρά την προσπάθειά τους να 
ανεβούν και αυτοί στο βάθρο πλασαρίστηκαν 

Διεθνής προβολή για την Ελλάδα    μέσα από την ιστιοπλοΐα 

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: Νίκος Παντής, Νίκος Αλευρομύτης, αρχείο



57Iστιοπλοϊκός Kόσμος

στην τέταρτη θέση. Στην κατηγορία mix το πλή-
ρωμα από την Τσεχία με τους Zdenek Pavlis και 
Michaela Pavlisova κατέκτησε το τρόπαιο του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Δεύτερο ήρθε 
το σκάφος του Γερμανού προέδρου της κλάσης 
Tornado, του Jurgen Jentsch, με πλήρωμα 
τον ίδιο και τη Sarah Jentsch και τρίτοι ήρθαν 
ο Marcus Bentz με τη Monica Schuster επίσης 
από τη Γερμανία με 80 βαθμούς. Από τα ελ-
ληνικά πληρώματα mix, η Μαρία Τσαουσίδου 
και ο Μιχάλη Παπαδόπουλος κατέλαβαν την 
5η θέση.

Στον Ναυτικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας 
διεξήχθη το όπεν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
των 420, ένας αγώνας με, επίσης, ελληνικές 
επιτυχίες. Σε αυτή τη διοργάνωση οι αθλητές 
μας κατέκτησαν τρία μετάλλια. Χρυσό φόρεσαν 
οι Τέλης Αθανασόπουλος Γιόγκο – Δημή-
τρης Τάσσιος, στους άνδρες, και οι Αριάδνη 
Παρασκευή Σπανάκη – Μυρτώ Παπαδοπού-
λου στην κατηγορία U17 γυναικών. Το αργυρό 
στην ίδια κατηγορία πήραν οι Μελίνα Παππά – 

Μαρία Τσαμοπούλου. Πολύ καλά πήγαν και οι 
Ευαγγελία Δρούγκα – Εύα Μαρία Βαρδαλή, 
οι οποίες ήρθαν πέμπτες στις γυναίκες.

Διεθνής προβολή για την Ελλάδα    μέσα από την ιστιοπλοΐα 
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Θετικά μη-
νύματα για 
το μέλλον 
στέλνει η 
νέα γενιά της 
ελληνικής 
ιστιοσανίδας. 
Παιδιά που 

είχαν διακριθεί στην κατηγορία των 
Techno, ανέβηκαν στα RSX και 
έδειξαν ότι δεν τους τρομάζουν τα… 
μεγαλύτερα πανιά. Συνέχισαν να 
ξεχωρίζουν στις διεθνείς διορ-
γανώσεις και, όλα δείχνουν, ότι 

εάν οι ιθύνοντες επενδύσουν σε 
αυτά, τότε γρήγορα θα πρωταγω-
νιστήσουν και σε αγώνες ανδρών 
– γυναικών. 

Δύο από τους νεαρούς - ες ιστιοπλόους που 
ξεχωρίζουν είναι ο Λεωνίδας Τσορτανί-
δης και η Κατερίνα Δίβαρη. Οι αθλητές μας 
αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Νέων των RSX, που ολοκληρώθηκε στη λίμνη 
Γκάρντα της Ιταλίας και ξεχώρισαν. Μάλιστα, 
ο 16χρονος Λεωνίδας από την Άνδρο κατέκτη-
σε και το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγο-
ρία του. Με προπονητή έναν από τους πολύ 
καλούς αθλητές του παρελθόντος, τον Γιώργο 
Φράγκο, και με την οικογένεια να βρίσκεται 
συνεχώς μπροστά του ο νεαρός σχεδιάζει σιγά 
σιγά το μέλλον του με πρωτόγνωρη σοβαρό-

τητα. Η αντίδρασή του στα συγχαρητήρια για 
τη δεύτερη θέση δείχνει ότι διαθέτει και το 
'κύτταρο' του πρωταθλητή, στοιχείο απαραίτη-
το για να πρωταγωνιστήσει κάποιος: «Δεν σας 
κρύβω πως στόχος μου ήταν να κερδίσω 
την πρώτη θέση. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα αποτελεί πάντα μία μεγάλη πρόκληση. 
Ήμουν καλά προετοιμασμένος και σίγουρα 
ήθελα κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ τον προ-
πονητή μου Γιώργο Φράγκο που βρίσκεται 
πάντα δίπλα μου, ότι κι αν συμβεί», δήλωσε 
στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο 16χρονος.

Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης πλασαρίστηκε στη 
γενική κατάταξη των αγώνων νέων στην 15η 
θέση, κάτι που αποδεικνύει περισσότερο το 
μεγάλο ταλέντο του, διότι στον αγώνα πήραν 
μέρος, συνολικά, 100 ιστιοπλόοι, οι περισσό-
τεροι από τους οποίους μεγαλύτεροι και με πε-
ρισσότερες εμπειρίες από τον Έλληνα αθλητή. 
Πρώτος ήρθε ο Ιταλός Νικόλο Ρένα και τρίτος 
ο Γάλλος Φαμπιέν Πιαναζά.

Θετική ήταν και η εμφάνιση της Κατερίνας 
Δίβαρη. Παρόλο που ήταν από τις μικρότερες 
στην κατηγορία, όπου αγωνίστηκε, κατάφερε 
να προκριθεί στην "κούρσα των μεταλλίων", 
κάτι που στέλνει θετικά μηνύματα για το 
μέλλον της γυναικείας ελληνικής ιστιοσανίδας. 
Πλασαρίστηκε στη 12η θέση.

Και οι δύο πρωταθλητές μας μετά το Παγκό-
σμιο των RSX πήραν μέρος και στο αντίστοιχο 
των Techno, που πραγματοποιήθηκε στο 
Κίμπερον της Γαλλίας. Εκεί η Κατερίνα Δί-
βαρη κατέκτησε το ασημένιο και ο Λεωνίδας 
Τσορτανίδης το χάλκινο και, φυσικά, έφεραν 
στη χώρα προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς 

Νέα γενιά από… χρυσάφι στα RSX
Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα

Φωτογραφίες: Robert Hajduk / RS:X Youth World Championships 2017, αρχείο
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Αγώνες νεότητας. Μάλιστα, η Κατερίνα αγω-
νίστηκε με αμυγδαλίτιδα. «Πόναγα πολύ τις 
τελευταίες τρεις ημέρες, αλλά δεν υπήρχε 
περίπτωση να σταματήσω. Βέβαια, όταν γύ-
ρισα στην Ελλάδα δε μπορούσα να μιλήσω 
για μία εβδομάδα», μας είπε γελώντας. Επόμε-
νος στόχος της νεαρής πρωταθλήτριας είναι το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων της ISAF που θα 
πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, στην Κίνα. Θα 
αγωνιστεί ένας αθλητής από κάθε χώρα και θα 
μετάσχουν μόνο οι ολυμπιακές κατηγορίες. 

Ο 17χρονος Λεωνίδας ήρθε 3ος ανάμεσα σε 
95 ιστιοπλόους και κατέκτησε το τρίτο μετάλ-
λιο για το 2017. «Υπήρχε μεγάλος ανταγωνι-
σμός και το επίπεδο ήταν υψηλό. Οι καιρι-
κές συνθήκες άλλαζαν συνεχώς. Επόμενός 

μου στόχος είναι το παγκόσμιο νέων RSX, 
της ISAF», δήλωσε. Ο Α. Καλπογιαννάκης 
τερμάτισε 5ος και ο μικρότερος αδελφός του 
Λεωνίδα, ο 15χρονος Πέτρος, ήρθε 15ος.

Στη Γαλλία διεξήχθη το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα TECHNO στις κατηγο-
ρίες youth και junior. Από ελληνικής 
πλευράς την καλύτερη εμφάνιση 
έκανε στα junior ο Ι. Καρβουνιάρης, 
ο οποίος ύστερα από 12 ιστιοδρομίες 
κατέλαβε την 9η θέση, σε σύνολο 80 
σκαφών. Ο Δ. Ζαγοριανός τερμάτισε 
στην 41η. Στα youth οι δύο αθλητές 
μας συμμετείχαν στον χρυσό στολίσκο 

των 63 σκαφών. Πραγματοποιήθη-
καν 12 κούρσες με τον Χ. Κόγια να 
καταλαμβάνει την 31η θέση και τον Ν. 
Σιλιτζόγλου την 51η.

Ελληνικές διακρίσεις, όμως, υπήρχαν 
και στα 'μικρά' πανιά. Στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Όπτιμιστ, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μπουργκάς της Βουλ-
γαρίας, ο Ι.Δ. Δέδες - Ντεντόπουλος 
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ 
στα κορίτσια η Γαβριέλα Βαν Ντερ 
Βάιντεν τερμάτισε στην 5η θέση. Πέ-
μπτος ήρθε και ο Ι. Χ. Μουζάκης. 

Οι Μαρία Μπόζη και Ραφαηλίνα 
Κλωναρίδου αποτελούν, σε ότι 
αφορά τη νέα γενιά, το κορυ-
φαίο πλήρωμα των 470 και, σε 
όποιον αγώνα της ηλικιακής τους 
κατηγορίας, πάρουν μέρος, το 
αποδεικνύουν. 

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναι-
κών που διεξήχθη στη λίμνη Γκάρντα της Ιτα-
λίας, ανέβηκαν στην πρώτη θέση του βάθρου, 

με 58 βαθμούς ποινής. Οι Γαλλίδες 
Λεφόρτ - Γκρανιέρ ακολούθησαν στη 
δεύτερη με 66 βαθμούς ποινής και 
την τριάδα συμπλήρωσαν οι Γερμανί-
δες με 69 βαθμούς ποινής.

«Η τελευταία μας διοργάνωση στην κατη-
γορία των νέων ολοκληρώθηκε με τον κα-
λύτερο τρόπο. Είμαστε ευχαριστημένες και 
συνεχίζουμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα μας σε όλη 
αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερα θα θέλαμε 
να αναφερθούμε στον Θανάση Παχούμα, ο 
οποίος μας βοήθησε με τις πολύτιμες γνώ-
σεις του», δήλωσαν στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο". 

Στο βάθρο των νικητών ανέβηκε και η… ακόμη 
μικρότερη γενιά. Οι Αριάδνη Σπανάκη και 
Μυρτώ Παπαδοπούλου πανηγύρισαν το 
ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία 420 
κάτω των 17 ετών με 75 βαθμούς ποινής. Το 
ελληνικό πλήρωμα με τις Παππά - Τσαμοπού-
λου ολοκλήρωσαν την προσπάθεια τους στην 
7η θέση (123 βαθμούς ποινής).

Πολύ καλή ήταν η εμφάνιση και των Αθανασό-
πουλου και Τάσσιου, στα 420, που πλασαρί-
στηκαν στην 4η θέση με 126 βαθμούς ποινής. 

Mε προπονητή τον έμπειρο Βαγγέλη Χειμώνα, 
ο Δημήτρης Παπαδημητρίου χαράζει ρότα 
από τη μία διάκριση στην άλλη. Σε κάθε διεθνή 
διοργάνωση που παίρνει μέρος βρίσκεται ανά-
μεσα στους διακριθέντες και, όλα δείχνουν, ότι 
θα ξεπεράσει σε επιτυχίες τον προπονητή του. 

Από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λέιζερ 
Ράντιαλ Νέων, που πραγματοποιήθηκε στην 

πόλη Μέντεμπλινγκ της Ολλανδίας, ο νεαρός 
αθλητής επέστρεψε με το χρυσό μετάλλιο. 
Διεξήχθησαν 11 ιστιοδρομίες και ο αθλητής 
μας συγκέντρωσε 27 βαθμούς ποινής, έναντι 
59 του Αργεντινού Μ. Ντίτριχ και του Ν. Μπέζι 
από το Χονγκ Κονγκ.

Η αρχή δεν ήταν τόσο καλή για τον 17χρονο 
Παπαδημητρίου, αλλά η διεξαγωγή 11 ιστιο-
δρομιών του έδωσε το δικαίωμα να πετάξει 
τις δύο κακές κούρσες του και να ανεβεί στην 
πρώτη θέση του βάθρου. Τα πλασαρίσματά του 
ήταν: 2, 70, 6, 4, 6, 4, 22, 3, 4, 2, 1. 

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Δημήτρης Παπα-
δημητρίου είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλ-
λιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην 
Γκντίνια της Πολωνίας. Αγωνίστηκαν 180 
σκάφη και ο πρωταθλητής μας βρέθηκε, για 
ακόμη μία φορά ανάμεσα στους κορυφαίους. 

Η πορεία των διακρίσεων του Δημήτρη Παπα-
δημητρίου άρχισε στα 15 με την κατάκτηση του 
χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
των Όπτιμιστ. Στη συνέχεια, επέλεξε την κατηγο-
ρία των Λέιζερ, από την οποία, ήδη, έχει γεμίσει 
την τροπαιοθήκη του με διεθνείς διακρίσεις. 

'Χρυσές' στην Ευρώπη οι  
Μπόζη – Κλωναρίδου

Από…μετάλλιο σε μετάλλιο ο 
Παπαδημητρίου
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τεχνικό Κείμενο και φωτογραφίες: Jotun Hellas 
 

Οι στόκοι προορίζονται για την επι-
σκευή των ατελειών του σκάφους, 
που προκαλούνται από την πρό-
σκρουση ή τα ελαττώματα κατα-
σκευής. Αυτά τα προϊόντα μπορούν 
να εφαρμοστούν σε στρώσεις με-
γάλου πάχους και έχουν πολύ κα-
λές ιδιότητες λείανσης. Οι στόκοι 
είναι σχετικά σκληρές επιστρώ-
σεις, προκειμένου να αντέξουν τις 
φθορές, αλλά οφείλουν να παρα-
μένουν εύκαμπτοι, να μη ραγίζουν, 
ιδιαίτερα στα ιστιοπλοϊκά σκάφη.

Κύρια Χαρακτηριστικά

• Εξομαλύνουν και καθιστούν ομοιόμορ- 
 φη την επιφάνεια του σκάφους.

• Διευκολύνουν τις εργασίες της λείανσης  
 με μηδαμινή απώλεια πάχους και όγκου.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι στόκων, 
ωστόσο η Jotun Yachting συνιστά τη χρήση 
εποξικών στόκων δυο συστατικών, προκειμέ-
νου να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο αδιάβροχο 

φράγμα, χαμηλή απορρόφηση του νερού 
και του βαθμού αντίστασης σε διαλυτικά, σε 
σύγκριση με τους πολυεστερικούς στόκους. 
Επίσης, η σκληρότητα και η ευκαμψία τους 
είναι σαφώς καλύτερη. Για περιοχές κάτω 
από το νερό, μόνο χρήση εποξικών στόκων 
είναι δυνατή.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι στόκοι 
πρέπει να εφαρμοστούν ανάμεσα σε στρώσεις 
ασταριού (τεχνική σάντουιτς), ώστε να εξα-
σφαλιστεί απόλυτα το σφράγισμα της στρώσης 
στόκου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε 
τον κίνδυνο απορρόφησης νερού και περιοχών 
μειωμένης στιλπνότητας στις επόμενες στρώ-
σεις, λόγω της απορρόφησης διαλυτικού.

Χρώματα στόκων

Κάθε μεμονωμένο συστατικό των εποξικών 
στόκων JotunYachting έχει διαφορετικό 
χρώμα προκειμένου να διευκολυνθεί η μίξη. 
Όταν επιτευχθεί ένα ομοιογενές χρώμα και 
δεν είναι ορατά τα ίχνη των συστατικών, τότε 
η μίξη είναι σωστή.

Τύποι στόκων

Η JotunYachting διαθέτει δυο διαφορετικούς 
τύπους εποξικού στόκου. Αυτοί είναι κατάλ-
ληλοι για διαφορετικούς τύπους χρήσης.  

Το Lightweight Filler είναι ένα υπερ-ελαφρύ 
μείγμα φέρινγκ για μεγάλες επισκευές και 
το Finishing Filler είναι ένας στόκος για ελα-
φρύ φινίρισμα και για μικρές ατέλειες.  
Η κύρια διαφορά τους εντοπίζεται στον τύπο 
φινιρίσματος που παρέχουν, βαθμό σκλη-
ρότητας και αδιάβροχες ιδιότητες. Η λείανση 
όλων των τύπων είναι εύκολη.

Οδηγίες 

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Ο στόκος πρέπει πάντα να εφαρμόζεται πάνω 
από εποξικό αστάρι ξηρό και καθαρό. Αν γίνει 
υπέρβαση του χρόνου επαναβαφής το αστάρι 
πρέπει να λειανθεί 

2. Στόκοι

Όλοι οι στόκοι της Jotun Yachting είναι εποξι-
κοί δύο συστατικών με αναλογία μίξης 1:1 από 
πλευρά βάρους και όγκου. Αφού εφαρμοστεί 
και στεγνώσει ο στόκος πρέπει να λειανθεί 
προτού βαφτεί ξανά με ένα εποξικό αστάρι. 

Περισσότερες πηροφορίες στο www.jotun.gr 

Στόκοι
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Για τα πληρώματα που αγωνίστηκαν στους μικρούς τελικούς, σπουδαία 
κούρσα πραγματοποίησε η τετράκωπος άνευ των εφήβων. Οι Κοκκινί-
δης Ηλίας – Βασίλης Κουκουτής – Ανδριανός Οικονόμου – Δη-
μήτρης Μπουκουβάλας αν και ξεκίνησαν από την 4η θέση, ήταν 3οι 
στα μισά και μέχρι τα 1500 για να κάνουν ένα πολύ καλό φινάλε και να 
τερματίσουν στη 2η θέση και 8η στη γενική με χρόνο 6:33.68.
Το αντίστοιχο πλήρωμα των νεανίδων τερμάτισε στην 3η θέση του 
μικρού τελικού και κατετάγη 9ο στη γενική. Οι Βιτζιλαίου Ιωάννα – 
Μήτση Αριάδνη – Βαρελοπούλου Ειρήνη – Δεμέλη Ευαγγελία αν 
και ήταν 4ες ως τα 1500 κατάφεραν να σκαρφαλώσουν μια θέση και 

να τερματίσουν στην 3η με 7:15.45.
Την 6η θέση στον μικρό τελικό και 12η στη γενική κατέλαβε το διπλό 
σκιφ των νεανίδων με τις Άρτεμη Ντούσκου και Μαρία Κυρίδου που 
τερμάτισαν σε 7:44.73
Τέλος εντυπωσιακή στον Γ τ́ελικό ήταν η δίκωπος των εφήβων. Οι Πα-
ντελής Σωτηρακόπουλος – Αντώνης Παπακωνσταντίνου ξεκίνησαν 
από την 4η θέση, στα μισά της κούρσας ήταν 2οι ενώ στο υπόλοιπο 
μέρος πέρασαν μπροστά για να τερματίσουν 1οι και 13οι στη γενική 
σημειώνοντας χρόνο 6:58.20.

Οι μικροί τελικοί

κωπηλασία

Την κατάκτηση δυο μεταλλίων ενός αση-
μένιου κι ενός χάλκινου πανηγυρίζει η Ελ-
λάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφή-
βων-Νεανίδων που ολοκληρώθηκε στις 6 
Αυγούστου το Τρακάϊ της Λιθουανίας.

Ότι δεν κατάφεραν πέρυσι στο Ρότερνταμ οι Μαργαρίτα Γεωρ-
γούδη και Χριστίνα Μπούρμπου όταν είχαν τερματίσει στην 4η 
θέση του τελικού στη δίκωπο το πέτυχαν σήμερα. Το ελληνικό 
πλήρωμα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο κλείνοντας με τον 
καλύτερο τρόπο τις εξαιρετικές παρουσίες του στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του Τρακάι.

Τα δυο κορίτσια μπήκαν πολύ δυνατά στην κούρσα και πέρασαν 
πρώτες τα 500μ. Στη συνέχεια τα σκήπτρα πήρε η ρουμάνικη 
βάρκα που κρατήθηκε στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος για να 
τερματίσει σε 7:35.83 για να ακολουθήσει η ελληνική βάρκα με 
7:38.79 και στην 3η θέση να πέσει η Γερμανία με 7:40.95.

«Στο ξεκίνημα της κούρσας όλα τα πληρώματα 
ήμασταν μαζί. Στα μισά είχαμε ένα μικρό προβάδι-
σμα. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και είμαστε 
απόλυτα ικανοποιημένες από την κούρσα μας» 

δήλωσε στους διοργανωτές αμέσως μετά τον τελικό η ασημένια 
παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαργαρίτα Γεωργούδη.

Λίγο αργότερα ήρθε και το δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα.Μετά 
από ένα συγκλονιστικό τελικό που τα μετάλλια κρίθηκαν μέσα σε 
περίπου έξι δευτερόλεπτα οι Χρήστος Στεργιάκας και Χαρά-
λαμπος Ντινενής χαρίζουν στην Ελλαδα ακόμη ένα μετάλλιο 
τερματίζοντας στην 3η θέση με 6:40.86 πίσω από την Αυστραλία 
που κατέκτησε το χρυσό με 6:34.05 και την Λευκορωσία που 
πήρε το ασημένιο με 6:37.07. Η ελληνική βάρκα ξεκίνησε από τη 
2η θέση στα πρώτα 500μ. Και στη συνέχεια υποχώρισε στην 3η 
την οποία και υπερασπίστηκε μέχρι τη γραμμή τερματισμού για 
να δώσει το “παρών” στην τελετή απονομών και να φύγει με το 
χάλκινο από τη Λιθουανία.

«Και για τους δυο μας ήταν μια τέλεια, μια σπουδαία 
κούρσα. Είναι πολύ όμορφο να κατακτάς μετάλλιο 
σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμα πράγματα να διορθώ-
σουμε αλλά τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι» 
τόνισε στους διοργανωτές μετά τον τελικό ο Χαράλαμπος Ντι-
νενής.

Η τρίτη ελληνική συμμετοχή σε μεγάλο τελικό στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του Τρακάι το τετραπλό σκιφ των εφήβων με τους 
Γκαϊδατζή Πέτρο – Σχιζοδήμο Γρηγόρη – Τσαλικίδη Βασίλη 
– Μαρόκο Γιάννη προσπάθησαν για το καλύτερο απέναντι σε 
πολύ καλούς αντιπάλους για να πάρουν τελικά την 6η θέση στον 
μεγάλο τελικό με χρόνο 6:16.39.

Θρίαμβος των Εφήβων στη Λιθουανία



62 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Σημαντικά πλασαρίσματα για τα αγόρια

Πανηγυρικό φινάλε για 
τα ελληνικά κουπιά στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
U23 στη Φιλιππούπολη της 
Βουλγαρίας που ολοκλη-
ρώθηκε στις 23 Ιουλίου. 

Τα δυο γυναικεία πληρώματα της Εθνικής 
μας το διπλό σκιφ με τις Αννέτα Κυρίδου 
και Δήμητρα Τσαμοπούλου και το διπλό 
ελαφρύ με τις Θωμαή Εμμανουηλίδου 
και Μαρία Πέργουλη ανέβηκαν στο 
βάθρο της κορυφαίας, στη κατηγορία, 
διοργάνωσης κατακτώντας αμφότερα το 
χάλκινο μετάλλιο παρότι πολύ μικρές σε 
ηλικίας και με ελάχιστο χρόνο μαζί στις 
βάρκες.

Το πρώτο χρονικά μετάλλιο ήρθε από το 
διπλό το βαρύ με τις Κυρίδου – Τσαμο-
πούλου.Το ελληνικό πλήρωμα κάνοντας 
μια εκπληκτική κούρσα ήταν μπροστά 
ως τα 1500μ. Η αντεπίθεση όμως της 
Λευκορωσίας και της Ιταλίας ήταν πολύ 
δυνατή και κατάφεραν να κλέψουν τις δυο 
πρώτες θέσεις. Πολύ μεγάλ επιτυχία για τα 
δυο κορίτσια που τερμάτισαν σε 7:04.97. 
Η Λευκορωσία πήρε το χρυσό με 7:03.88 
και η Ιταλία το ασημένιο με 7:04.30 ενώ 
έμειναν έξω από τα μετάλλια οι ΗΠΑ που 
πήραν την 4η θέση με 7:06.42.

«Ο τελικός ήταν πολύ δύσκολος. Είμα-
σταν οι νεότερες στην κούρσα. Ξεκινή-
σαμε στην πρώτη θέση και κάναμε τον 

καλύτερο μας αγώνα. Είμαστε μαζί ως 
πλήρωμα μόλις μια εβδομάδα» ήταν οι 
πρώτες δηλώσεις της Αννέτας αμέσως 
μετά το τέλος του αγώνα.

Το δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα ήταν 
και πάλι χάλκινο και ήρθε από το διπλό 
σκιφ ελ βαρών των κοριτσιών τις Θωμαή 
Εμμανουηλίδου – Μαρία Πέργουλη. Τα 
δυο κορίτσια μας τερμάτισαν στην 3η θέση 
με χρόνο 7:12.32 πίσω από τη Ρουμα-
νία (7:01.24) και την Ιταλία (7:02.32). Η 
ελληνική βάρκα μας ξεκίνησε από την 3η 

θέση και κατάφερε να τη διατηρήσει ως 
τη γραμμή του τερματισμού ανεβαίνοντας 
πανηγυρικά στο βάθρο του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος.

«Το πλάνο ηταν ενα, να μπούμε και 
να δώσουμε τον καλυτερο μας εαυτό 
και αυτο κάναμε. Ευτυχώς βγήκαν όλα 
όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Είμαστε πολύ 
χαρούμενες για το αποτέλεσμα και ανυ-
πομονούμε για το Παγκόσμιο Α-Γ της 
Σαρασότα.» είπε η Θωμαή αμέσως μετά 
το φινάλε του τελικού.

Παγκόσμια κορίτσια 
στη Βουλγαρία 

Πολύ καλές εμφανίσεις σε πολύ απαιτητικά αγωνίσματα έκαναν και τα 
αγόρια της Εθνικής στα σκιφ. 
Στην 6η θέση του τελικού του σκιφ ελ βαρών τερμάτισε ο Νίνος 
Νικολαΐδης σημειώνοντας χρόνο 7:15.26. Ο Έλληνας πρωταθλητής 
ήταν απο το ξεκίνημα της κούρσας στην 6η θέση. Πρώτος τερμάτισε ο 
Βραζιλιάνος Μπατίστα Ούνκας σε 6:59.46.

Ο Γιάννης Καλανδαρίδης στον μικρό τελικό του σκιφ πήρε τη 2η θέση 
και 8η στη γενική. Αν και ξεκίνησε από την 5η, στο 1000άρι ήταν 4ος 
για να ανέβει στη συνέχεια στη 2η όπου τερμάτισε με χρόνο 7:02.16.
Με τα δυο χάλκινα η Ελλάδα κατέλαβε την 22η θέση στο πίνακα των 
μεταλλίων ανάμεσα σε 53 χώρες που έλαβαν μέρος στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα της Φιλιππούπολης.

κωπηλασία
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Εξαιρετικές εμφανίσεις στο 

Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο ΟΕΑ ΝΑΒ τις εντυπωσεις - ο ΝΟΙ το πρωτάθλημα 

Την 5η θέση στον τελικό του 
διπλού σκιφ ελ βαρών αν-
δρών κατέλαβαν οι Λευτέρης 
Κόνσολας και Νίνος Νικο-
λαΐδης στον 3ο και τελευ-
ταίο αγώνα του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου που πραγματο-
ποιήθηκε στη Λουκέρνη της 
Ελβετίας.

Το ελληνικό πλήρωμα παρά το ότι αγωνιζό-
ταν για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση 
τα πήγε περίφημα και στάθηκε επάξια δίπλα 
σε Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωτα-
θλητές που μετείχαν στον μεγάλο τελικό της 
Κυριακής.

Οι δυο Έλληνες κωπηλάτες κατάφεραν μάλι-
στα να πλασαριστούν και στην 4η θέση μέχρι 
τα 1500μ. για να καταλάβουν τελικά την 5η 
με χρόνο 6:19.95 αφήνοντας στην 6η το πλή-
ρωμα της Τσεχίας που τερμάτισε σε 6:21.94.
Την πρώτη θέση πήρε η βάρκα της Γαλλίας 
(6:12.96), δεύτερη της Ιταλίας (6:15.43) και 
τρίτη αυτή της Ιρλανδίας (6:18.15).

Εξαιρετικές εμφανίσεις έκαναν την τελευταία 

μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα άλλα 
δυο ελληνικά πληρώματα. Πιο συγκεκριμένα 
στον μικρό τελικό του διπλού σκιφ, οι Κατερίνα 
Νικολαΐδου και Αννέτα Κυρίδου τερμάτισαν 
δεύτερες. Το νέο πλήρωμα παρα την πρώτη 
του συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες κατάφερε 
σε μια απαιτητική διοργάνωση να καταλάβει 
την 8η θέση στη γενική και να αφήσει άριστες 
εντυπώσεις. Τα δυο κορίτσια τερμάτισαν σε 
7:12.37 πίσω από την ιταλική βάρκα που ση-
μείωσε χρόνο 7:10.30 και μπροστά από αυτή 

της Τσεχίας που σημείωσε χρόνο 7:12.55

Αντίστοιχη επιτυχία και για το διπλό σκιφ 
ελ βαρών των γυναικών όπου οι Θωμαής 
Εμμανουηλιδου – Μαρια Περγουλη τερ-
μάτισαν δεύτερες στον μικρό τελικό.Τα δυο 
κορίτσια κατάφεραν πάνω στον τερματισμό 
να κλέψουν τη 2η θέση από το γερμανικό 
πλήρωμα και να κατακτήσουν την 8η στη 
γενική με χρόνο 7:22.88 ενώ οι Γερμανίδες 
τερμάτισαν σε 7:22.89. Πρώτη ήταν η βάρκα 
του Καναδά με 7:19.98.

Ο ΟΕΑ ΝΑ Βόλου ήταν ο μεγάλος πρωταγω-
νιστής της Β Φ́άσης του 83ου Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Κωπηλασίας που αφορούσε 
στις κατηγορίες παίδων-κορασίδων και ΑΜΕΑ 
στη λίμνη της Καστοριάς με την οποία έπεσε η 
αυλαία και της φετινής κορυφαίας διοργάνωσης. 

Η ομάδα της Μαγνησίας αναδείχθηκε 
πολυνίκης με πέντε μετάλλια (2 χρυσά, 2 
ασημένια, 1 χάλκινο) ενώ πήρε την πρώτη 
θέση και στη βαθμολογία της συγκεκριμένης 
φάσης συγκεντρώνοντας 64 βαθμούς.

Μετά το τέλος και της Β΄Φάσης η ομάδα 
του Βόλου πέτυχε μια μοναδικά διάκριση 
αναδείχθηκε συνολικά πολυνίκης του 83ου 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατακτώντας 
την 1η θέση στον συγκεντρωτικό πίνακα 

των μεταλλίων με 19 μετάλλια σε όλες τις 
κατηγορίες εκ των οποίων 11 χρυσά 4 αση-
μένια και 4 χάλκινα. Δεύτερος ήταν ο ΝΟ 
Ιωαννίνων με 22 μετάλλια εκ των οποίων 
10 χρυσά 10 ασημένια και 2 χάλκινα.

Η ομάδα του ΝΟΙ ωστόσο είναι και η 
φετινή πρωταθλήτρια Ελλάδας αφού οι 
αθλητές των Ιωαννίνων κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν τους περισσότερους 
βαθμούς από όλα τα σωματεία της χώρας 
φτάνοντας τους 330 ενώ δεύτερος ήταν ο 
ΝΟ Θεσσαλονίκης με 322,5 και τρίτος ο 
ΟΕΑ-ΝΑΒ με 252,5.

Κατά τη 2η και τελευταία μέρα της Β΄Φάσης 
του 83ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην 
Καστοριά πραγματοποιήθηκαν επτά τελικοί 

στις κατηγορίες παίδων – κορασίδων παρου-
σία εκατοντάδων φίλων του αθλήματος και 
χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με 
τα καιρικά φαινόμενα.
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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
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Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

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

Εκδότης  

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

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, Νίκης Χου Κάϊ, 

Σπυριδούλα- Ίριδα Σπανέα, ΑΣΙΑΘΡ, Δημήτρης Δεληγιάννης, 

Δημήτρης Ιωαννίδης, Δημήτρης Ν. Ζαρογιάννης, Παντελής Λώλης, 

Τζανέτος Κανελλόπουλος, Νίκος Αποστολάκης, Μιχάλης Μπελέγρης, 

Βούλα Κοζομπόλη, Ρούλα Γαλάνη, ΙΟΠ, ΝΟΑΘ, 

Γεώργιος Νικ. Πουσσαίος, Jotun Hellas, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

skipper on deck, Νίκος Ζάγκας, Νίκος Αλευρομύτης, 

Βαγγέλης Φραγκούλης, ICARUS Sports / Rolex, Cory Silken, 

Ελευθέριος Δαμιανίδης, Franco Pace, A.Carloni / ORC Worlds 2017, 

Θοδωρής Παρασκευόπουλος, Μιχάλης Γιγιντής, Νίκος Παντής, 

Carlo Borlenghi / ROLEX, Βαγγέλης Ρασσιάς, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 

Robert Hajduk / RS:X Youth World Championships 2017, 

Jotun Hellas, αρχείο ΠΟΙΑΘ, 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  ·
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Ευρωπαϊκό 420 
Χρυσό Αθανασόπουλος – Τάσσιος

Παγκόσμιο Tornado 
Χρυσό Πασχαλίδης – Κωνσταντινίδης

54ο Ράλλυ Αιγαίου 
Νικητής το OPTIMUM 3

φωτογραφία εξωφύλλου: Νίκος Αλευρομύτης 
"Το σκάφος Optimum 3, νικητής του 54ου Ράλλυ Αιγαίου"





Megayacht Imperial the world’s ultimate antifouling 

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

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

Megayacht Imperial is approved for use on aluminium yachts. 

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

Jotun Protects Property

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

jotun.gr

MEGAYACHT IMPERIAL
ANTIFOULING

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


