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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! 



«Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα στηρίξουμε την προσπάθεια ενός Έλληνα 
ιστιοπλόου να μετάσχει στον παγκοσμίως διάσημο υπερ-Ατλαντικό αγώνα 

MINI TRANSAT ενός ατόμου με σκάφη 6,5 μέτρων...»
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Στους αναγνώστες του "Ιστιοπλοϊκού Κόσμου" είναι γνωστή η 
προσπάθεια που κάνουμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη της 
ιστιοπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα και της θαλασσοπορείας.

Στο περιοδικό αυτό, υπήρχαν ανέκαθεν περιγραφές ταξιδιών, ωκε-
ανοπορείας Ελλήνων ιστιοπλόων όπως του αείμνηστου Σάββα Γε-
ωργίου με τη σύζυγο του Σού για το πρώτο πέρασμα Ατλαντικού από 
Έλληνα, του Γιώργου Γκρίτση με την Άννα-Μαρία Biderman από 
τον γύρo του κόσμου, τη συμμετοχή στον ιστιοπλοϊκό αγώνα Atlantic 
Rally for Cruisers (ARC) 2000 του προέδρου του ΠΟΙΑΘ αλλά και 
τις επόμενες ελληνικές συμμετοχές στον ίδιο αγώνα των μελών του 
Ομίλου Γιώργου Βασιλόπουλου, Δούκα Παλαιολόγου κ.α.

Επίσης προβάλαμε εκτενώς τον ομαδικό πλου που διοργάνωσε ο 
ΠΟΙΑΘ στην “Magna Grecia” και το "Προσκύνημα στη Μικρά Ασία".

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε την περιγραφή του ταξι-
διού στον γύρο του κόσμου των επίσης μελών του ΠΟΙΑΘ Γιώργου 
και Καρίνας Χαράκογλου, οι οποίοι μας αφηγήθηκαν δύο περιστα-
τικά τα οποία εκθέτουμε για κοινό προβληματισμό.

«Πολλές φορές στην Καραϊβική συναντήσαμε Δανούς. Για 
παράδειγμα όταν βρισκόμασταν στο νησί Grenada, γίναμε φίλοι 
με τον Keneth, έναν Δανό, καπετάνιο ενός ξύλινου δικάταρτου 
σκάφους το οποίο ανήκει στη δανέζικη κυβέρνηση. Σε αυτό 
το σκάφος έστελναν παιδιά από το αναμορφωτήριο για να 
εκπαιδευτούν και να …αναμορφωθούν. Με τη βοήθεια του 
Keneth, επισκεφτήκαμε και ξεναγηθήκαμε στο τρικάταρτο (Tall 
Ship) Danmark όταν αυτό βρέθηκε στη Γρενάδα. Το πλοίο 
Danmark είναι εκπαιδευτικό του δανέζικου Ναυτικού, και 
ταξιδεύει από τη Δανία στην Καραϊβική και πίσω εκπαιδεύ-
οντας στη ζωή της θάλασσας νέους, τελειόφοιτους λυκείου. 
Η πειθαρχία, η καθαριότητα και η όρεξη αυτών των παιδιών μας 
είχε εντυπωσιάσει. 

Φέτος στο ταξίδι μας στον Ειρηνικό ωκεανό βρεθήκαμε στο νησί 
Santa Cruz των Γκαλάπαγκος. Εκεί βρεθήκαμε τριγυρισμένοι 

από ιστιοπλοϊκά με δανέζικες σημαίες, ήταν οκτώ σκάφη σε 
σύνολο δεκαπέντε και αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν 
αργότερα κουβεντιάσαμε το θέμα με τον Δανό μας φίλο από 
το s/y Freja που κάνει τον γύρο του κόσμου μαζί με τη σύζυγό 
και τα τρία παιδιά τους ηλικίας 8, 12 και 14 ετών, μας είπε ότι 
όλοι οι νέοι της Δανίας ονειρεύονται να πάρουν άδεια από την 
εργασία τους για να κάνουν ταξίδια στον ωκεανό, γιατί μεγάλω-
σαν με ίνδαλμά τους τον πρωταγωνιστή μιας πολύ επιτυχημένης 
τηλεοπτικής σειράς που ταξίδευε τον κόσμο με ιστιοπλοϊκό, μαζί 
με την οικογένειά του. Ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται Troels 
Kloevedal, το σκάφος του λέγεται NORDKAPEREN και είναι 
ένας σπουδαίος θαλασσοπόρος, συγγραφέας και κινηματογρα-
φιστής. Ο Kloevedal έκανε τον γύρο του κόσμου αρκετές φορές 
και ταξίδεψε πολύ και στις ελληνικές θάλασσες. Τα εγγόνια του 
έχουν κάνει δική τους τηλεοπτική σειρά που ονομάζεται kurs 
mod fjerne kyster.

Όπως διαβάσαμε στο διαδίκτυο ο Troels Kloevedal τον Μάιο 
του 2017, βραβεύτηκε από την Ελληνική Δημοκρατία σαν 
μεγάλος φιλέλληνας καθώς με το έργο του έχει εμπνεύσει 
το ενδιαφέρον των Δανών για τον ελληνικό πολιτισμό και 
τα ταξίδια στην Ελλάδα.»

Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα επικρατήσει και στη χώρα μας ανάλογη 
νοοτροπία.

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΟΙΑΘ θα στηρίξει την προσπάθεια 
ενός πεπειραμένου Έλληνα ιστιοπλόου και μέλος του ομίλου, 
του Μάρκου Σπυρόπουλου, να μετάσχει στον παγκοσμίως 
διάσημο υπερ-Ατλαντικό αγώνα MINI TRANSAT ενός ατόμου με 
σκάφη 6,5 μέτρων. 

Αλλά περί αυτού, υπάρχει αναφορά σε εσωτερικό άρθρο του τεύ-
χους αυτού.

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

Το America’ s Cup μας τελείωσε, η αγωνιστική δράση όμως όχι, μιας και η κυκλοφο-
ρία στους ωκεανούς για τους επόμενους μήνες αναμένεται αυξημένη!

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

 • Volvo Ocean Race

 • Transat Jacques – Vabre 

 • Jules Verne Trophy

 • Vendee Globe

 • Golden Globe Race

 • Mini Transat Race

Ας ξεκινήσουμε από το Volvo Ocean Race μιας και είναι και ο πιο πολυδιαφημισμένος 
αγώνας που αφορά την πραγματική ανοιχτή θάλασσα. Έβλεπα την εκκίνηση του 2ου 
σκέλους από τη Λισσαβόνα στο Cape Town και το εκπληκτικό θέαμα που προσέφε-
ραν τα σκάφη αφού βγήκαν για τα καλά στον Ατλαντικό. Ταχύτητες στους 30 κόμβους, 
σκάφη να περνούν μέσα από τα κύματα, πληρώματα να προσπαθούν να κρατηθούν πάνω 
στα σκάφη στην κυριολεξία και αυτή ήταν μια από τις 20 ημέρες περίπου που θα κάνουν τα 
8 πληρώματα μέχρι να φτάσουν στο Κέιπ Τάουν. Δεν ξέρω πια είναι η άποψη σας αλλά από 
πιτσιρικάς που άκουγα ιστορίες για το Ράλλυ Αιγαίου, το Ράλλυ Β. Αιγαίου ή τον αγώνα του 
Αρχιπελάγους με τα γερά μελτέμια και τις δύσκολες νύχτες, ένιωθα ένα δέος. Στα δικά μου 
μάτια όλο αυτό φάνταζε τόσο μεγάλο, τόσο μακρινό - δύσκολο και μάλλον θα μείνει έτσι. Τον 
καημό μου, μιας και δεν έχω τρέξει ποτέ σε Ράλλυ Αιγαίου η Αρχιπέλαγος, τον θεράπευα 
όταν μου δινόταν η ευκαιρία να διασχίσω το Αιγαίο και να ζήσω την εμπειρία της ανοιχτής 
θάλασσας, όσο ανοιχτή θάλασσα μπορεί να είναι το Αιγαίο όντας γεμάτο νησιά. Ήταν το 
2011 όταν με το 6μετρο καταμαράν μας πήγαμε από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη χωρίς 
στάση σε 3 μέρες. Ο Ντάνης (κυβερνήτης μου) πρόκαμε να περάσει και τον Aτλαντικό το 
1992 κάτι που θα ήθελα πολύ να είχα κάνει και γω αλλά ας όψεται η αρρώστια μου τότε που 
δεν μου επέτρεπε κάτι τέτοιο. Είχαν προηγηθεί και κάποιοι άλλοι αγώνες με πιο σημαντικό 
το Rolex Middle Sea Race όπου ως πλήρωμα του σκάφους Brave πήρα τα χαμπάρια μου του 
τι πάει να πει life at sea! Ο διάπλους όμως είναι και θα μείνει ως κάτι μοναδικό! Αφήνουμε 
πίσω τη μικρή παρένθεση και συνεχίζουμε με το Transat Jacques Vabre. Ένας αγώνας 
που ξεκινά από τη Χάβρη στη Γαλλία και καταλήγει στη Βραζιλία (Salvador de Bahia). Σ' 
αυτόν τον αγώνα πέρα από τα Ιmoca 60 (monohull) με ή χωρίς foils, τα multi 50 (τριμαράν) 
και class 40 (monohull) συμμετέχουν και 2 θα έλεγα “τέρατα” τα οποία προετοιμάζονται να 
προσπαθήσουν να διαλύσουν κάθε ρεκόρ που αφορά τον περίπλου της Γης.

Μιλάμε για το Maxi Trimaran Edmond de Rothschild με κυβερνήτη τον πολύπειρο 
Sebastien Jose. Μεγάλος του αντίπαλος ο “δικός” μας “Θωμάς”! Ο Θωμάς Κοβιλίδης, ναι 
αυτός είναι, (Thomas Coville) αυτός που διέλυσε το ρεκόρ του μοναχικού περίπλου της 
Γης γράφοντας το απίστευτο νούμερο των 49 ημερών 3 ωρών και κάτι ψιλά... Μόνος... Σ 
ένα τριμαράν 106 ποδιών. Η χαρά του δεν θα κρατήσει και πολύ μιας και ήδη έχει ξεκινήσει 
ο Francois Gabart με το δικό του νεόχτιστο ιπτάμενο τέρας (Macif) ο οποίος τώρα που 
γράφω πέρασε από Cabo Verde βρισκόμενος μπροστά από το προηγούμενο ρεκόρ, όμως 
έχει δρόμο ακόμη.

Ταυτόχρονα σε standby βρίσκεται το επίσης maxi trimaran Spindrift έτοιμο να προσπαθή-
σει να πάρει το Jules Verne Trophy μαζί με το ρεκόρ του γρηγορότερου περίπλου της γης 
με πλήρωμα από τον Francis Joyon και την ομάδα της IDEC.

Το ρεκόρ αυτό; 45 ημέρες 13 ώρες και κάτι ψιλά.

Και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτε.

Το Edmond de Rothschild σχεδιάστηκε για να πιάνει ταχύτητες 50 κόμβους και ο αγώνας 
Transat Jacques Vabre είναι ουσιαστικά το 1ο του test. Στόχος να τερματίσει τον αγώνα σε 
κάτω από 8 ημέρες. Να σπάσει το ρεκόρ των 24ωρών κάνοντας πάνω από 900 μίλια.

Και εκεί που λες τι άλλο θα δούμε βρε παιδί μου σκάει και το Banque Populaire και 
παθαίνεις εγκεφαλικό. Έβλεπα σήμερα το 1ο trial test που έκαναν και από τον τρόπο που 
πετούσε αυτός ο γίγαντας (το πρώτο τριμαράν που τοποθέτησε foil σχήματος Τ στην καρίνα 
του κεντρικού hull) έχω την αίσθηση ότι αυτά που θα δούμε τα επόμενα δύο χρόνια δεν 
θα τα πιστεύουμε. Όπως δεν πιστεύαμε και τα ρεκόρ που έγιναν πέρυσι... όπως δεν 
περιμέναμε να δούμε monohulls να πετάνε χρησιμοποιώντας foils, όπως δεν πιστεύ-
αμε ότι ιπτάμενα σκάφη θα μπορούσαν να κάνουν τον περίπλου της Γης χωρίς να 
τσακιστούν. Τι θα δούμε άραγε όταν τα VOR 65 που αγωνίζονται σήμερα στο Volvo Ocen 
Race αποκτήσουν foils; Τι θα δούμε στο επόμενο America’s Cup άραγε όπου επιστρέφουμε 
στα monohulls με foils;

Είναι τελικά το foiling το μέλλον; To be continued...

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Ocean racing at 
its best!
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Η ψυχραιμία και η 
λογική ωφελούν

Είμαστε ένας λαός ενθουσιώδης και φουριόζος και μέσα κει χάνεται και το μέτρο 
και η λογική. Πρώτα-πρώτα ας αυτοβιογραφηθούμε. Είμαστε απόγονοι λαμπρών προγό-
νων, πάνω στη σκέψη των οποίων στηρίζεται ο σύγχρονος δυτικός, σχεδόν παγκόσμιος, 
πολιτισμός. Δεν υπάρχει επιστήμη, τέχνη και σκέψη που να μην ξεκίνησε απ αυτή τη γωνιά 
της γης. Αυτό και μόνο, κάνει τους λογικούς-προηγμένους ανθρώπους κάπου-κάπου να 
κοιτάζουν προς τα εδώ, δηλ. προς τις μακρινές έστω ρίζες τους. Αυτό για μας είναι μια δε-
δομένη και χρήσιμη επαφή με τον έξω κόσμο, η οποία μας εξασφαλίζει μια θέση στη σκέψη 
των ανθρώπων. Δεν είμαι, ούτε θέλω να είμαι, αρχαιολάτρης, όχι διότι η αρχαιολατρία δεν 
αξίζει, αλλά διότι εύκολα παρασύρει σε επικίνδυνη συλλογιστική. Δεν βλάπτει πάντως μια 
απογραφή της κληρονομιάς μας. 

Η σκέψη των προγόνων μας είναι σπουδαία και τα μνημεία μοναδικά. Με τη σκέψη 
δυστυχώς δεν ασχολούμεθα και, χωρίς ντροπή, την έχουμε αναθέσει σε τρίτους! Η 
ανάλυση της σκέψης των φιλοσόφων, έχει καταντήσει σχεδόν γερμανική υπόθεση, κι αν 
ανακαλυφθεί κανένα καινούργιο επίγραμμα, φωνάζουμε τον Appel από την Πολωνία να μας 
βοηθήσει! Ευτυχώς που ακόμα υπάρχουν οι Έδρες κλασικών σπουδών σε ξένα Πανεπιστή-
μια, διότι οι καθηγητές των δικών μας, έστω κι αν υπάρχουν κάποια φωτεινά μυαλά που μά-
ταια παλεύουν, ασχολούνται με τα "άσυλα" και τις κληρώσεις των σημαιοφόρων. Τα Μνημεία 
εκλαμβάνονται σαν 'πέτρες' από τους πολλούς και σαν κερδοσκοπική αρένα από άλλους. 
Όσοι από τους ξένους επιμένουν να έρχονται μέχρι εδώ για να τα δουν, πρέπει να έχουν 
και την τύχη με το μέρος τους για να τα βρουν ανοιχτά. Αυτή η κληρονομιά θα μπορούσε να 
είναι πακτωλός πλούτου, υλικού και πολιτιστικού, αν υπήρχαν εξειδικευμένοι 'τεχνίτες' να τη 
διαχειριστούν.

Ας πάμε στον περιβάλλοντα χώρο, δηλ. στη στεριά και τη θάλασσα, μια και τα δύο συντε-
λούν αποφασιστικά στη διαμόρφωση των χαρακτήρων. Το εύκρατο κλίμα και η φυσική 
διαμόρφωση του εδάφους, αποτελεί προνομιακό περιβάλλον διαμονής. Άλλο να ζεις 
στα Blakforest της Γερμανίας και στα ανήλια δάση της Σκανδιναβίας, κι άλλο στη γελαστή 
ελληνική ύπαιθρο. Δεν εκτιμάμε αυτή την ευλογημένη γη, που μας ανοίγει την καρδιά και 
που θέλει και μπορεί να προσφέρει από τα νοστιμότερα προϊόντα διατροφής. Εμείς επιλέ-
γουμε αλεύρι πατάτας από την Ολλανδία, σκόρδα από την Αλβανία, ζάχαρη από την Αμερική 
και φιστίκια 'Αίγινας' από την Κίνα! Είναι απογοητευτικό να αφήνουμε το χώμα να ρημάζει και 
να καλλιεργούμε ντομάτες στις τεχνικές συνθήκες των θερμοκηπίων με νερό και λίπασμα! 
Είναι απογοητευτικότερο να τρώμε ντοματοπελτέ εισαγωγής, τουρσιά από την Τουρκία και 
χυμούς πορτοκαλιού με σκόνη από την Αργεντινή. Κάτι πάει επικίνδυνα κακά στη λογική μας!

Ας πάμε και στην άλλη 'μάνα' μας τη θάλασσα. Κι εδώ η συμπεριφορά μας δεν είναι κα-
λύτερη. Οι ελληνικές θάλασσες με τις χιλιάδες νησιά και βραχονήσια, είναι από τις 
ωραιότερες του κόσμου, είναι ζεστές, ήπιες και σφύζουν από ζωή. Άλλο να κολυμπάς 
στις ελληνικές θάλασσες, κι άλλο στη Βαλτική, στην Αδριατική και στις Βορειοαφρικάνικες 
ακτές. Εδώ χαίρεσαι, εκεί κρυώνεις. Οι θάλασσές μας με τα νησιωτικά συμπλέγματα, είναι 
ικανές να μας εξασφαλίσουν το "ευ ζην", κι εμείς αρνιόμαστε την προσφορά τους και τις 
κακοποιούμε. Εμείς πρέπει, δεν χρησιμοποιώ το δυνητικό «έπρεπε», ν αντιμετωπίζουμε 
τις θάλασσές μας με σεβασμό και αγάπη και να τις υπερασπιζόμαστε, όταν κάποιοι τις 
κακοποιούν. Οι θάλασσες είναι το μισό σπίτι μας, είναι το νερό στο ποτήρι που πίνουμε, δεν 
είναι οι χωματερές της ανοησίας και της αδιαφορίας μας. 

Δεν έχω πρόθεση να ευλογήσω τα γένια των επιλογών μου, αλλά οι ιστιοπλόοι είμαστε 
εκείνοι που ασχημονούμε λιγότερο απ όλους στις θάλασσες, είμαστε εκείνοι που συζούμε 
μ’ αυτές και δεν τις κακοποιούμε, σαν αγροίκοι σύντροφοι. Χρειάζεται όμως να κάνουμε κι 
άλλα, πολύ περισσότερα, και τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Άλλη φορά θα 
πω χαμηλόφωνα (γιατί ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες), τις απόψεις μου για πράξεις μπορε-
τές από τους ιστιοπλόους, τώρα σκανδαλίζομαι να θυμίσω τι γίνεται στο ψυχρό αρχιπέλα-
γος της Φιλανδίας. Στις εκεί ακατοίκητες νησίδες και βραχονησίδες, έχουν κατασκευάσει 
μικρούς μόλους και μικρά καταλύματα, στα οποία μπορούν να δέσουν για λίγο τα σκάφη. Τα 
καταλύματα είναι ανοιχτά, τα σκεύη στη θέση τους και οι επισκέπτες, αφού τα χρησιμοποιή-
σουν, προσπαθούν να τα αφήσουν σε καλύτερη κατάσταση απ ότι τα βρήκαν! Αφήνουν και, 
τον μη υποχρεωτικό, οβολό τους για να γίνεται κάποια αναγκαία συντήρηση. Είναι δειλία 
μας να λέμε ότι αυτά είναι πράγματα για άλλους, όχι, είναι και για μας, αρκεί να βγάλουμε 
τη μιζέρια απ το μυαλό μας και να απαλλαγούμε από τα σύνδρομα κατωτερότητας που μας 
διακατέχουν. Ας σκεφτούμε ψύχραιμα και λογικά, κι ας συνειδητοποιήσουμε, ότι μόνο εμείς 
μπορούμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας!

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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απόψεις

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα

Της πόλης τα φώτα

Στ’ αλήθεια, δεν το πίστευε κι’ αυτή.   

τόσες χρυσές καρδιές, ’κει πέρα. 

Στο πόρτο, πια, βεντέτα αληθινή. 

στα πόδια της ολόκληρο λιμάνι!

Πριγκήπισσα την είχανε, τρανοί 

-άνθρωποι «καθώς πρέπει»- στερηανοί 

και καπετάνιοι.     

Οι δρόμοι, σ’ ανθισμένες μυγδαλιές, 

στρωμένοι μ’ ακριβό μετάξι.

Ξεχάστηκαν φιλίες της παλιές. 

αστείο προς τα πίσω να κοιτάξει. 

Σαν όνειρο περνούσε ο καιρός! 

Βραδυές παραμυθιού, ως να φέξει.

Χαρούμενη ξεκίνησε η Ζωή, 

με μια βαλίτσα με σκοινί δεμένη.  

Με όνειρα και σχέδια φορτωμένη 

να φύγει απ’ το νησί, ένα πρωΐ.

Τα μάτια της, δυο κάστανα ζεστά. 

λευκή σαν του αγρού τα κρίνα. 

Την θέλαν αρχοντόπουλα ακουστά, 

μα ούτε σκέψη για τ’ αγόρια εκείνα. 

Δεν πήρε την πορεία την σωστή, 

την ρότα την στρωτή και ίσια, 

αλλά την κατηφόρα την γνωστή 

χωρίς αγώνα και δουλειά σκυλίσια.

Στην πόλη, τι αγάπη δυνατή 

εγνώρισ’ απ’ την πρώτη μέρα!

Ως κείνο το πρωΐ, που ο γιατρός 

της είπε την φριχτή εκείνη λέξη. 

Τα πάνω-κάτω γύρισε η Γη!

Πώς τούτο το κακό, σε κείνη…

Στους «φίλους» όλους τρέχει την αυγή, 

μα στην κραυγή της κάθε πόρτα κλείνει. 

Κατάλαβε τους ψεύτες, τους κακούς, 

τα βρώμικα της πόλης φώτα.

Θυμήθηκε τους φίλους και δικούς 

και στο νησί ξαναγυρνά σαν πρώτα. 

Ανοίξαν στοργικά οι αγκαλιές 

και σμίξανε ξανά οι φίλοι.

Και κάθε που ανθίζουν πασχαλιές,

εκείνοι της ανάβουν το καντήλι.

Παραδοσιακά 
Σκάφη

του Μιχάλη Σαρλή

Στήν πάντα ενδιαφέρουσα έκδοση του ΠΟΙΑΘ και παρακινούμενος απο το άρθρο του κ. 
Απόστολου Γεωργόπουλου "Κόρφος Σοφικού απόγευμα 16 Αυγούστου" με νοσταλγική 
αναφορά στα καίκια, καταθέτω και τη δική μου άποψη για τα παραδοσιακά σκάφη.

Ιστιοπλόοι, ο γιός μου και εγώ, αλλά χωρίς σκάφος τα τελευταία χρόνια, αποφασίσαμε 
να ναυπηγήσουμε μικρό παραδοσιακό σκάφος τύπου Υδρέικης Παπαδιάς / μικρού Βαρ-
καλά / Γαίτας / Περαματάκι κοντά στα 7 μέτρα.

Κατοικώ δίπλα στη θάλασσα στον Νότιο Ευβοικό, χώρος άπλετος υπάρχει, χρόνος τα Σαββα-
τοκύριακα υπάρχει, οπως και στοιχειώδης εμπειρία και αρκετό μεράκι. Αφού μελετήσαμε το 
πόνημα του κ. Διαμαντίδη, "Παραδοσιακή Ναυπηγική" προσδιορίσαμε τις προδιαγραφές μας 
και αναζητήσαμε πλήρη ναυπηγικά σχέδια. Κατάληξη μηδέν, εκτός από κάτι αχνάρια αμφιβό-
λης ποιότητας. Το ενδιαφέρον μας πιά μετατοπίστηκε στο εξωτερικό. Πληθώρα σχεδίων και 
κατασκευαστικών οδηγιών για κάθε τύπο σκάφους, υλικών κατασκευής, μεγέθους.

Καταλήξαμε σε 7μετρο sloop, trailerable, καμπινάτο με κινητή καρένα. Μέθοδος strip 
planking /κόντρα πλακέ θαλάσσης και epoxy. Με 100 λίρες Αγγλίας αγοράσαμε όλα τα σχέ-
δια σε ηλεκτρονική μορφή και δυνατότητα CNC. Δεν βρήκα παντογράφο για να κόψει τους 
κατασκευαστικούς μπουλμέδες, οπότε όλη η δουλειά έγινε με σέγα. Δυσκολίες και στην 
ξυλεία κυρίως με την ποιότητα του κόντρα πλακέ, του iroko αλλά και την έλλειψη western 
red cedar. Λύσεις βρίσκονται και στο διαδίκτυο βρίσκεις αξιόπιστες οδηγίες για κάθε βήμα. 
Ο στόχος μας είναι αφού απολάυσουμε τη διαδικασία της ναυπήγησης, να νοιώσουμε την 
ικανοποίηση της ταξιδέματος του δικού μας δημιουργήματος. Πολύ θα ήθελα ,όταν έρθει 
εκείνη η ώρα, να κρατάω τη λαγουδέρα ενός σκάφους παρόμοιο με εκείνα των παπούδων 
μας και άς είναι πιό αργό. Να το ξύνω, να το καλαφατίζω και να μυρίζω τα πευκόξυλα.

Αναρωτιέμαι γιατί με τόση θάλασσα γύρω μας και με τέτοια παράδοση, δεν υπάρχει 
κάποιος να δημιουργήσει πλήρη set σχεδίων 4-5 παραδοσιακών σκαφών, διαφόρων 
μεγεθών και τύπων. Από βάρκα με λατίνι και εσωλέμβιο έως τρεχαντήρι 12 μέτρων. Οπως 
γίνεται στο εξωτερικό, να μπορείς είτε να αγοράσεις τα σχέδια με κατασκευαστικές οδηγίες, 
είτε σε kit, είτε «με το κλειδί στο χέρι». Να έχεις επιλογές υλικών, εξοπλισμού, εσωτερικής 
διαμόρφωσης κ.λ.π.. Απο ότι διαπιστώνω οι τιμές σε kit είναι προσιτές σε πολλούς που 
σκοτώνουν τον χρόνο τους σε καφενεία και στην τηλεόραση. Αν αποτολμήσει κάποιος 
το εγχείρημα αυτό, θα αναβιώσει την παραδοσιακή ναυπηγική και θα ομορφήνουν οι 
θάλασσες μας.
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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.

Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι η ιστιοπλοΐα δεν «πουλάει». Γιατί στο δικό μας μικρόκο-
σμο δεν βρίσκουμε χορηγούς για τα σκάφη μας ή για τους αγώνες μας, διότι δεν απευθυνό-
μαστε στις λαϊκές μάζες όπως το ποδόσφαιρο και δεν έχουμε εξέδρα. Ισχύει. Όμως από την 
άλλη πλευρά θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι η ιστιοπλοΐα πουλάει και ίσως εμείς δεν 
την πουλάμε καλά.

Για παράδειγμα, το Volvo Ocean Race, που ξεκίνησε ως Whitbred, τα τελευταία χρόνια είναι 
πλέον γνωστό ευρέως με το νέο του brand και λόγω της μεγάλης προβολής του δεν έχει 
ξεπεραστεί από άλλη παρόμοια διοργάνωση, ούτε καν έχει ανταγωνιστές. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι από τότε που ανέλαβε τον αγώνα η αυτοκινητοβιομηχανία Volvo 
– στην ουσία εξαγόρασε τους τίτλους της διοργάνωσης – τη μετέτρεψε σε ένα αθλητικό 
προϊόν το οποίο εμπορεύεται με μεγάλη επιτυχία. Τόσο για την ίδια, όσο και για τις ομά-
δες που συμμετέχουν και τα εμπορικά σήματα που αντιπροσωπεύουν. Τα οφέλη είναι επίσης 
και παράπλευρα. Για παράδειγμα για τις πόλεις-σταθμούς που φιλοξενούν τη διοργάνωση, 
οι οποίες πλειοδοτούν για να κερδίσουν τον τίτλο του stopover και είναι υποχρεωμένες να 
επενδύσουν μεγάλα κεφάλαια σε υποδομές. Προφανώς την επένδυσή τους την παίρνουν 
πίσω στο πολλαπλάσιο, γι αυτό και κάθε χρόνο το ενδιαφέρον από πλευράς πόλεων και 
περιφερειών αυξάνεται.

Για να μην αναφερθούμε και στο America’s Cup που είναι η αποθέωση της εμπορευματο-
ποίησης. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον ήταν μέσα στα τρία πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά 
event με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ανάμεσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου Mundial και τη Formula 1. Μπροστά και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες! 

Θα μπορούσε να πει κάποιος, τι συγκρίνουμε τώρα το Volvo Ocean Race και το America’s 
Cup με τους ελληνικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες;

Ας δούμε λοιπόν κάτι πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα. Τους αγώνες της Rolex, όπως η 
Μάλτα (Middle Sea Race), το Giraglia, το Sydney to Hobart και τόσους άλλους αγώνες ανά 
τον κόσμο. Τους αγώνες αυτούς δεν τους ξεκίνησε η Rolex. Βρήκε ανά την υφήλιο ιστιο-
πλοϊκές διοργανώσεις με εμπορικό κυρίως ενδιαφέρον και αποφάσισε να τις αναλάβει. Όχι 
δίνοντας χρήματα στους εκάστοτε ομίλους για να τα ξοδέψουν όπως νομίζουν και κυρίως 
όχι περιμένοντας από τους ομίλους να την προβάλλουν! 

Είναι λογικό ότι οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι αυτό που γνωρίζουν να κάνουν καλά είναι να διοργα-
νώνουν αγώνες. Άρα λοιπόν ο χορηγός οργανώνει όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα παράλληλα 
event, την προώθηση στον Τύπο και την προβολή, ακόμα και τις δημόσιες σχέσεις με τους 
συμμετέχοντες. Οι όμιλοι στήνουν τους στίβους και βγάζουν τα αποτελέσματα. 

Στις μεγάλες διοργανώσεις εμπλέκονται και συνεργάζονται πολλοί. Όταν ο κάθε συνεργά-
της κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά, τότε και η διοργάνωση πετυχαίνει, εντός και εκτός 
θαλάσσης.

Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τον έχουν ανακαλύψει άλλοι πριν από 
εμάς. Εμείς πρέπει να δούμε πως δουλεύει η πετυχημένη συνταγή και να αναζητή-
σουμε κατάλληλους συνεργάτες. Ήδη στη χώρα μας έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και 
έχουμε δει αγώνες να διεξάγονται με μεγάλη επιτυχία. Ας ελπίσουμε αυτό να συνεχιστεί και 
να επεκταθεί, ώστε να βοηθηθεί και το ίδιο το άθλημα, να διαδοθεί ακόμα περισσότερο και 
να λάβει τις πολυπόθητες χορηγίες για να βελτιωθεί.

Περί αθλητικών 
προϊόντων

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, Ιούλιος 2017

Το τελευταίο

στο τιμόνι, κόντρα στον καιρό.

Ρότα αλαργινή για τον Βορρηά 

κι’ η Αλετροπόδα δεν ζυγώνει.

Πέτρα η ξενητιά όταν νυχτώνει, 

κάθεται στο στήθος του βαρειά.

Χάση το φεγγάρι, σκοτεινιά.

Μπάρκαρες ανήμερα τ’ Αη-Λιά.

Λάμπανε οι νηές στο πανηγύρι!

Μάκραινε αργά το τρεχαντήρι.

Σκούπιζε τα μάτια η κοπελιά.

Λούζετ’ η γοργόνα στον αφρό,

όρτσα πάνω στον θαλασσομάχο.

Άφησες τον ναύτη σου μονάχο 

Απ’ τον ουρανό πιο μαύρη η σκέψη. 

πόσο ακόμα θα σε καρτερέψει,

μόνη, στο κρεββάτι πάνω, η νηά! 

Μέρα με την μέρα τις μετράς. 

«τούτο το ταξίδι, τελευταίο».

Μέρες τρεις έξω στερηά -στο λέω-

πάλι τα πελάγη θα ζητάς. 
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ενημερωτικά

Μια οικολογική 
ιστορία

Θα σας πω μια ιστορία. Οικολογική. Αληθινά οικολογική, όχι σαν τις ιστορίες των νεοκόπων 
αδελφών, οιονεί οικολόγων της μόδας.

Εμφανίζεται μια μέρα στο σπίτι, (ήμουν 8 - 9 χρονών) ένας ευγενέστατος κύριος, φτωχικά 
ντυμένος, και λέει στη μάνα μου:

- Η Κυρία Αγγελικούλα; (το Κυρία το είπε με κεφαλαίο!)

- Μάλιστα, απαντά η μάνα μου.

- Ονομάζομαι Λιβανός Γεώργιος και έρχομαι από τη Σκύρο.

Ο prodigal son έγινε δεκτός με λιγότερο ενθουσιασμό!
Η μάνα μου δεν είχε που δεν είχε κανένα θέμα με τις τάξεις (κουμμούνι του κερατά, δηλαδή), 
άκουσε και τη μαγική λέξη "ΣΚΥΡΟΣ", παρεδόθει!
Μη σας κουράζω με τις δηλώσεις σύμπνοιας, αλληλεγγύης κλπ, κλπ της μάνας μου στον εξ 
αγχιστείας (δεν ήταν original σκυριανός ο μπαρμπαΓιώργης) συμπατριώτη.
Εγώ, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία πετάχτηκα, ξέροντας περισσότερα, και είπα:

- ΜπαρμπαΓιώργο, δικό σας δεν είναι το καινούργιο βαρκάκι στο μώλο;

Το εν λόγω βαρκάκι ήταν "πέννα", "κούκλα", "τζιτζί" και άλλα εσπεριδοειδή.

- Ναι, πως σε είπαμε...

- Λευτέρης...

- Λευτεράκη.

- Θα με πάρεις για ψάρεμα; (Αν μπορείς, πες ΟΧΙ)

- Ότι πει η μητέρα σου, Λευτεράκη (άριστα στη διπλωματία, μπαρμπαΓιώργη!)

Η μάνα μου, με υποδειγματική δημιουργική ασάφεια (σας θυμίζει κάτι;), ανάγει την έγκριση 
στα "ανώτερα" κλιμάκια: 

- Ότι πει ο πατέρας σου.

Χαρά εγώ, καθότι ο πατέρας μου ήταν ρηξικέλευθος στα όρια της ψυχοπάθειας, τρώω όμως 
την εσχάτη, εξ ευγενείας, άμυνα στο πλευρό της μάνας μου, από τον μπαρμπαΓιώργη.

- Ξεκινάω τρείς η ώρα, Λευτεράκη.

Σιγά ρε θείο, και φοβήθηκα. Εφτά ολονυχτίες κάνω για ένα ψάρεμα, πλάκα κάνεις;
Η έγκριση από την κόμιντερν ήταν (ως αναμενόταν) piece of cake και άρχισαν τα καλοκαιρι-
νά ψαρέματα με τον μπαρμπαΓιώργη.
Κουπί για 2 περίπου μίλια, πετονιά με "λαμάκια", για ν' ανεβάσουμε δυο τρία χταποδάκια 
και μετά κουπί για μισό μίλι, στην ξέρα, καθετή, χανόπερκες σπάρους και γύλλους, ίσαμε να 
γεμίσει ο κουβάς ή να πάει 10 η ώρα (παλαιά ώρα).
Τότε έβγαινε η "θαλασσία αύρα". Ο μπαρμπαΓιώργης, σήκωνε το λατινάκι του (τριγωνικό 
πανί, δια τους μη οικείους) και το κουκλίστικο βαρκάκι μας επέστρεφε, άκοπα, στο λιμάνι.
Μια μέρα (τρόπος του λέγειν) τα ψαράκια τρελλάθηκαν, ανέβαιναν δύο - δύο, τρία - τρία και, 
πριν τις οκτώ, ο κουβάς γέμισε.

- Πάμε Λευτεράκη.

Γλύτωσα το έμφραγμα λόγω νεότητος.

- Τι λες μπαρμπαΓιώργη, κατάφερα ν' αρθρώσω.

Και ο σοφώτατος, πάμπτωχος, πολυτελής, άρχοντας, οικολόγος μπαρμπαΓιώργης, είπε το 
μοναδικό:

- ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. ΒΓΗΚΕ Η ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ. ΑΥΡΙΟ ΠΑΛΙ.

Οξύμωρον; (οι προσδιορισμοί;)
Για κανένα λόγο.
Το "πάμπτωχος" είναι ήδη καλυμμένο.
Το "σοφώτατος" θα το κρίνετε εσείς στο τέλος.
Πάμε:
Πολυτελής: Φρέσκο ψάρι κάθε μέρα (με κίνδυνο να μείνει νηστικός κάποιες μέρες).
Άρχοντας: Ελέγχω την περιοχή και τρώγω άριστο φαγητό.
Οικολόγος: Δεν καταστρέφω τίποτα που δεν χρειάζομαι για να τραφώ/επιβιώσω.

Έχετε καταλάβει, υποθέτω, ότι το "καραμελίστικο" βαρκάκι του μπαρμπαΓιώργη δεν διέθετε 
ίχνος μηχανικής πρόωσης, έχετε καταλάβει ότι η απληστία δεν ενέπιπτε στη σφαίρα των 
γνώσεων του, έχετε καταλάβει, εν τέλει, ότι ο πλανήτης ΓΗ υπεδέχθει μ' ευγνωμοσύνη το 
κύτταρό του "μπαρμπαΓιώργη", όταν, πολλά χρόνια πριν, έκλεισε τη θάλασσα στα μάτια του 
και σήκωσε το λατινάκι του στο τελευταίο και ωραιότερο ταξίδι.
Μην λησμονήσετε να κρίνετε το "σοφώτατος".
Και, παρακαλώ, μνημονεύετε τον μπαρμπαΓιώργη κάθε φορά που πετάτε φαγητό στα σκουπίδια.

του Λευτέρη Μπουρνέλου
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ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2017
βράβευση ΠΟΙΑΘ
Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου το βράδυ, 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
“Taekwondo” η ετήσια εκδήλωση "ΤΕΧΝΗΣ 
– ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ" την οποία διοργάνωσαν, 
ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, η Πανελ-
λήνια Επιστημονική Φιλογυμναστική Εταιρία, 
ο Σύλλογος Παλαίμαχων Αθλητών Καλαθο-
σφαίρισης Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Γυμναστηρίων, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών 
Γυμναστηρίων Αττικής και το Ινστιτούτο 
Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου.

Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν τα 
"Απολλώνεια Βραβεία 2017" και μεταξύ 
των βραβευθέντων και ο Πανελλήνιος Όμι-
λος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης που 
τιμήθηκε για τη σημαντική προσφορά του 
στον ελληνικό Αθλητισμό. 

 
Φωτογραφίες: Ανδρέας Κόρπης

16η Ετήσια Εκδήλωση 

«ΤΕΧΝΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» 

 

 

 

“ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2017” 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

   

 

 

 

 

 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2017  

Προς: Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
Υπόψη: Προέδρου, κ. Γιάννη Μαραγκουδάκη 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

     Οι συνδιοργανωτές και η Οργανωτική Επιτροπή της 16ης Ετήσιας Εκδήλωσης «Τέχνης – 
Αθλητισμού – Επιστήμης & Κοινωνίας Διαδρομές» “ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2017”, σας 
εκφράζουν  τις ευχαριστίες τους, για την τιμή την οποία μας κάνατε, να αποδεχθείτε με 
σεμνότητα τη διάκριση την οποία σας αποδώσαμε. 

     Η συνεχής προσπάθειά σας, για μια καλύτερη, ανώτερη και τελειότερη παιδεία του 
ανθρώπου, συνεπώς για μια καλύτερη κοινωνία, αποτέλεσαν τα κριτήρια για την επιβράβευση 
της ανεκτίμητης προσφοράς σας. 

     Σας επισυνάπτουμε φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση. 

 

Με εκτίμηση, 

Οι Πρόεδροι των συνδιοργανωτών φορέων  

και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής 

               _________________________________________________________ 
Γραφεία Συντονιστικής  Επιτροπής: Λεωφ. Βουλιαγμένης 164, Δάφνη 17235 
  Τηλ: 210 9765100 – 210 9711213 – Fax: 210 9734341 – Email: info@siga.gr 

ενημερωτικά
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Ναυταθλητικός  Όμιλος Τζιτζιφιών 
- Καλλιθέας

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 8/10/2017, το νεοεκλεγέν 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Τ.Κ. συνεδρίασε στις 10/10/2017 με 
θέμα Συγκρότηση σε Σώμα σύμφωνα με το καταστατικό του ομίλου και η 
σύνθεσή του έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών συγκροτή-
θηκε σε σώμα, στις 31/10/2017, μέσα σε κλίμα δημιουργικής αισιο-
δοξίας λόγω των πολλών και μεγάλων υποχρεώσεων που θα κληθεί να 
διοργανώσει τη διετία της θητείας του.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου είναι η εξής:

Πρόεδρος   Ανδρέας Αντωνόπουλος

Αντιπρόεδρος   Αλέξανδρος Θεοδωρίδης

Γεν. Γραμματέας   Κατερίνα Μαζιώτη

Ειδ. Γραμματέας   Σταύρος Τορόσης 

Ταμίας   Κώστας Λυμπέρης

Έφ. Ιστιοπλοΐας Τριγώνου  Βασίλης Παπαδόπουλος

Έφ. Ιστ. Ανοικτής Θαλάσσης  Χρήστος Θεοδόσης

Έφ. Κανόε Καγιάκ/Αλιείας  Γιάννης Καλαρουτάκος

Έφ. Λιμένος   Πέτρος Δημητροκάλλης

Έφ. Δημοσίων Σχέσεων  Δημήτρης Γασπαρινάτος

Έφ. Υλικού και Εγκαταστάσεων Κοσμάς Ηλιάδης

Πρόεδρος   Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Α' Αντιπρόεδρος   Σιώκος Σωτήριος

Β' Αντιπρόεδρος   Πετράτος Αργύριος

Γεν. Γραμματέας   Μπούντας Ευθύμιος

Ειδ. Γραμματέας   Βλάχος Γεώργιος 

Ταμίας   Μάντζαρη Ελένη

'Εφ. Ιστ. Ανοικτής Θάλασσας Μπαλαδάκης Ανδρέας

'Εφ. Ολυμπιακού Τριγώνου  Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος 

'Εφ. Δημοσίων Σχέσεων & Εντευκτηρίου  
   Αντωνιάδης Σπυρίδων

'Εφ. Εγκαταστάσεων-Λιμένος-Υλικού  
   Ιατρίδης Νικόλαος

Μέλος   Αποστολόπουλος Παναγιώτης

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

Βιβλιογραφία του ΠΟΙΑΘ
Στο τεύχος Αυγούστου 2017 του περιοδικού "Ναυτική 
Ελλάς" ο «πρύτανης» των Ελλήνων δημοσιογράφων 
αθλητικού τύπου Πέτρος Λινάρδος κάνει μια εκτενή 
αναφορά με τίτλο "Σημαντική συμβολή στην ιστιοπλο-
ϊκή εκπαίδευση" της βιβλιογραφίας που έχει εκδώσει 
ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσ-
σης για την ιστιοπλοΐα.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται με πολύ κολακευτικά λόγια στα εγχειρίδια 
"OPTIMIST Το σκάφος του μικρού καπετάνιου" και "Τα μυστι-

κά του LASER" τα οποία αφορούν εις την ιστιοπλοΐα τριγώνου και 
ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, καθώς επίσης και στα δύο συγγράμματα 
"Ιστιοπλοΐα και Ναυτική Τέχνη" και "Ναυτικές Επικοινωνίες", 
τα οποία δεν συμβάλλουν μόνο στην ιστιοπλοϊκή εκπαίδευση αλλά 
αναφέρονται γενικότερα στη ναυσιπλοΐα και στην ασφάλεια των 
ναυτιλλομένων.

Ως γνωστόν, τα εγχειρίδια optimist και laser διατίθενται δωρεάν 
από τον ΠΟΙΑΘ στους Ναυτικούς Ομίλους για να διευκολύνουν την 
εκπαίδευση των νέων ιστιοπλόων. 

ενημερωτικά
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Χορηγία Lalizas στο θρυλικό "Γεώργιος Αβέρωφ"

Ευγενική χορηγία στο θρυλικό, θωρακι-
σμένο καταδρομικό του Πολεμικού Ναυτι-
κού "Γεώργιος Αβέρωφ".

Μέσα σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης αλλά 
και εθνικής υπερηφάνειας έγινε η παράδοση 
ναυτιλιακού και σωστικού εξοπλισμού στο 

Θ/Κ "Γ. Αβέρωφ" από την εταιρεία LALIZAS 
ως δωρεά για την πολύτιμη συμβολή του 
ιστορικού πλοίου στις επιχειρήσεις του Πολε-
μικού Ναυτικού.

Όταν ο κυβερνήτης του Θ/Κ "Γ. Αβέρωφ" κ. 
Χαραλαμπόπουλος Σωτήρης και το πλήρω-

μά του μας προσέγγισαν και μας ενημέρω-
σαν για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης 
του καταδρομικού, με μεγάλη χαρά και τιμή 
ανταποκριθήκαμε στο αίτημά τους, χορη-
γώντας ναυτιλιακό και σωστικό εξοπλισμό 
όπως:

- LALIZAS κυκλικά σωσίβια SOLAS.

- LALIZAS θήκες Κυκλικών Σωσιβίων.

- Σχοινιά Διάσωσης.

- Αντανακλαστικές ταινίες και πολλά ακόμα.

«Το θωρακισμένο καταδρομικό "Γεώργιος 
Αβέρωφ" είναι το μοναδικό κομμάτι της 
ελληνικής επικράτειας που δεν έχει υπο-
στείλει τη σημαία του για 106 συνεχόμενα 
χρόνια. Είναι η ενσάρκωση της ίδιας της 
ιστορίας μας. Είναι το ιερό μας κειμήλιο», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαραλαμπόπου-
λος Σωτήρης κατά τη διάρκεια παραλαβής-
παράδοσης, ευχαριστώντας την εταιρεία 
LALIZAS για τη θερμή υποστήριξη της.

www.lalizas.com

Προσφορά της εταιρίας "Κ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ" 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Η διεθνούς φήμης εταιρία σχοινών, συρματοσχοίνων και λοιπού εξοπλισμού ναυτιλίας "Κ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ" εξόπλισε τα ιστιοπλοϊκά σκάφη της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με σχοινιά, μαντάρια, σκότες και άγκυρες υψηλής τεχνολογίας για την καλύτερη εκπαίδευση των Δοκίμων.

Ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος  
Γ. Πελεκανάκη Π.Ν. απονέμει τιμητική πλακέτα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της εταιρίας κ. Κώστα Κορωνάκη.

Το επιτελείο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με τον κ. Κώστα Κορωνάκη και τον 
Πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ κ. Ι. Μαραγκουδάκη, μπροστά στα σκάφη της Σχολής με 
τον καινούριο τους εξοπλισμό.
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Οι 18οι Πανελλήνιοι Ναυτοπροσκοπικοί 
Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες προσέφεραν θέαμα 
υψηλού επιπέδου

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν όλα τα 
πληρώματα που συμμετείχαν στους 18ους 
Πανελλήνιους Ναυτοπροσκοπικούς 
Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες οι οποίοι διοργανώ-
θηκαν από τους Έλληνες Προσκόπους στο 
Φαληρικό Δέλτα το Σαββατοκύριακο 4 και 
5 Νοεμβρίου. 

Στις ιστιοδρομίες, συμμετείχαν συνολικά δε-
κάδες ναυτοπροσκοπικές λέμβοι (εξάκωπες 
και δεκάκωπες) από ολόκληρη την Ελλάδα, 
σκάφος των SPECIAL OLYMPICS καθώς και 
παραδοσιακά σκάφη. Οι τρεις ιστιοδρομίες 
(παλινδρομική, όρτσα-πρύμα) που πραγματο-
ποιήθηκαν το Σάββατο και το ταξίδεμα στον 
Άγιο Κοσμά την Κυριακή προσέφεραν πλού-
σιο θέαμα σε όλους τους θεατές και στιγμές 
συγκίνησης στους συμμετέχοντες. 

Τα πληρώματα των σκαφών απαρτίζονταν 
από νέους και νέες ηλικίας 13-38 ετών 
και φέτος συμμετείχε δυναμικά και το Σώμα 
Ελληνικού Οδηγισμού ενώ για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά συμμετείχαν αθλη-
τές ιστιοπλοΐας της ομάδας των Hellenic 
Special Olympics. 

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής έχει χαρακτηρίσει τις 
ναυτοπροσκοπικές λέμβους ως "Παραδο-
σιακά Σκάφη", ενώ ο Νηογνώμων LLOYD’S 
REGISTER έχει αναγνωρίσει τους Έλληνες 

Προσκόπους ως "Lloyd’s Register Approved 
Training Provider" (Πάροχος Εκπαίδευσης 
Εγκεκριμένος από τον Lloyd’s Register). 

Τις απονομές σε κάθε κατηγορία πραγματο-
ποίησαν διακεκριμένα πρόσωπα του χώρου 
της ιστιοπλοΐας: ο Βαγγέλης Καφετζιδάκης 
(Παγκόσμιος πρωταθλητής Ευρώπης στην 
κατηγορία Lightning), ο Γιάννης Μιτάκης, 
(Παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιονί-
κης στην κατηγορία Finn) και ο Γεράσιμος 
Ωρολογάς (προπονητής της Σ. Μπεκατώρου 

και των χάλκινων Ολυμπιονικών του Ρίο ντε 
Τζανέιρο στην κατηγορία 470, Παν. Μάντη-
Παύλου Καγιαλή).

Την τελετή απονομής τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. 
Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο Αντιναύαρχος 
Παναγιώτης Παρασκευάς, Υπαρχηγός Λ.Σ., 
μέλη του Δ.Σ. του Σώματος Ελληνικού Οδηγι-
σμού και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, 
αθλητές, χορηγοί και φυσικά όλα τα πληρώ-
ματα που διαγωνίστηκαν στους αγώνες. Τους 
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προσκεκλημένους στην τελετή απονομής 
καλωσόρισε ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. κ. 
Ζ. Αντωνιάδης ο οποίος ευχαρίστησε θερμά 
τους χορηγούς για την υποστήριξη και έδωσε 
συγχαρητήρια σε όλα τα πληρώματα για τη 
συμμετοχή στους αγώνες, τονίζοντας ιδιαίτε-
ρα τη σημασία που έχει το ομαδικό πνεύμα, η 
άμιλλα, το προσκοπικό ήθος και η αγάπη στη 
θάλασσα και τη ναυτική τέχνη για τη συντή-
ρηση και την ανάπτυξη αυτού του θεσμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Π. Χατζηπέ-
ρος, στο χαιρετισμό που απεύθυνε εξέφρασε 
τη μεγάλη του εκτίμηση για το έργο των 
ναυτοπροσκόπων στην αγωγή των παιδιών 
και στη διαφύλαξη της ελληνικής ναυτι-
κής παράδοσης. Η ομάδα αθλητών από τα 
Specias Olympics δήλωσαν ενθουσιασμένα 
από την όλη εμπειρία και τη συνεργασία με τα 
ναυτοπροσκοπικά πληρώματα. 

Βραβεία απονεμήθηκαν σε τέσσερις (4) 
κατηγορίες:

•	Δεκάκωπες	ξύλινες	φαλαινίδες

•	Δεκάκωπες	πολυεστερικές	φαλαινίδες

•	Εξάκωπες	σακολέβες

•	Κλασικά	σκάφη

Η ιστορία συστηματικής ενασχόλησης των 
προσκόπων με τη θάλασσα πάει πίσω στο 
1913, που ιδρύθηκε η «ειδικότητα των 
ναυτοπροσκόπων», με σκοπό τη διαπαιδα-
γώγηση των νέων της πατρίδας μας και την 
ανάδειξη και διατήρηση της ναυτικής μας 
κληρονομιάς και τέχνης.

Η διοργάνωση των Πανελλήνιων Ναυτο-
προσκοπικών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων κάθε 
χρόνο εξελίσσεται, εξυμνώντας τις αξίες της 
ευγενούς άμιλλας, του «ευ αγωνίζεσθαι» και 
του προσκοπικού «αιέν αριστεύειν»!

Χορηγός: Audi Gratsias 

Υποστηρικτές: Pizza Fan, Βίκος,  
Kafetzidakis sails

Χορηγός Επικοινωνίας: Αθηναϊκό-Μακεδονι-
κό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.)

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι 
Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του 
είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και 
εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία 
που περιλαμβάνει την υπαίθρια ζωή, το 
ομαδικό παιχνίδι, την αυτενέργεια και 
αυτό-εκπαίδευση. Αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, 
αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 
25.000 μέλη και προσκοπικές οικογένειες 
σε όλη την επικράτεια. Το Σ.Ε.Π. το οποίο 
ιδρύθηκε το 1910 από τον Αθανάσιο Λευ-
καδίτη, συμπλήρωσε το 2017 107 χρόνια 
αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής 
προσφοράς στο γίγνεσθαι της κοινωνίας. 
Είναι μια σύγχρονη κίνηση για τους σημε-
ρινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που 
ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις 
των σύγχρονων καιρών, με αντικείμενο 
την ενεργό συμμετοχή στην παροχή υπη-
ρεσιών και ανάληψης πρωτοβουλιών σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 
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Ελληνική συμμετοχή στο  
MINI TRANSAT RACE 2019

Όπως προανεφέρθη και στο 
editorial του τεύχους αυτού, ο 
ΠΟΙΑΘ στην προσπάθειά του για 
ανάπτυξη της θαλασσοπορείας 
και συμμετοχή σε αγώνες μεγά-
λων αποστάσεων θα στηρίξει το 
εγχείρημα του Έλληνα ιστιο-
πλόου Μάρκου Σταυρόπουλου 
για συμμετοχή στο MINI TRANSAT 
RACE 2019.

Κατωτέρω παραθέτουμε σε πρώτη φάση 
ενημερωτικό σημείωμα για τον Έλληνα ιστιο-
πλόο και τον αγώνα.

Μάρκος Σπυρόπουλος
Μετά από πολλά χρόνια πρωταθλητής στην 
κωπηλασία ακολούθησε την ιστιοπλοΐα ανοι-
χτής θάλασσας που έγινε η δουλειά του και 
το πάθος του παράλληλα.

Έχει πάνω από 300.000 ναυτικά μίλια στο 
ενεργητικό του,

• αγώνες σε όλο τον κόσμο, 
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• τον γύρο του κόσμου στο Oyster World  
 rally και 

• πολλές διακρίσεις στην καριέρα του.

Σημερινός του στόχος είναι να λάβει μέρος 
στον παγκοσμίως διάσημο υπέρ-Ατλαντικό 
αγώνα ιστιοπλοΐας MINI TRANSAT με σκάφος 
6,5 μέτρων και να ανταγωνιστεί τους καλύτε-
ρους ιστιοπλόους του κόσμου.

Θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα 
συμμετέχει σε αυτόν τον υπέρ - Ατλαντι-
κό αγώνα και μάλιστα μόνος του, χωρίς 
πλήρωμα.

Στόχος του είναι μια θέση στην πρώτη 
δεκάδα. Ο αγώνας είναι τόσο απαιτητικός 
που από τους 100 με 150 συμμετέχοντες, 
μόνο οι μισοί κατά μέσο όρο καταφέρνουν να 
τερματίσουν.

Mini Transat-Race
Ο αγώνας ξεκίνησε το 1977 και έκτοτε διε-
ξάγεται κάθε 2 χρόνια. 

Αφετηρία του αγώνα είναι το λιμάνι το Le 
Sables d'Olonne στη Γαλλία και τερματίζει 
στη Γουαδελούπη της Καραϊβικής ή στο 
Σαλβαδόρ της Βραζιλίας διασχίζοντας έτσι 
όλο τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Πρόκειται για ένα ταξίδι άνω των 4000 
ναυτικών μιλίων και ανάγεται στην κατηγορία 
EXTREME.

Η προετοιμασία θα διαρκέσει 2,5 χρόνια και 
περιλαμβάνει σειρά προκριματικών αγώνων 
ως ακολούθως:

Το σκάφος Prototype 931 
Για να πετύχει τον στόχο του χρειάζεται τη 
στήριξη όλων μας. 

Θα είναι μεγάλη τιμή η συμμετοχή σε αυτόν 
τον αγώνα με τα χρώματα της Ελλάδας, της 
μεγαλύτερης ναυτικής χώρας στον κόσμο, 
που έως τώρα δυστυχώς δεν είχε ποτέ 
συμμετοχή.

Χώρες όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ελβετία 
αλλά και χώρες της Ασίας όπως η Νότιος 
Κορέα συμμετέχουν ανελλιπώς σε αυτόν τον 
υπερατλαντικό αγώνα, ενώ δεν αποτελούν 
καν ναυτικές δυνάμεις. Καιρός να αναδείξου-
με τη χώρα μας και σε αυτόν τον τομέα της 
ιστιοπλοΐας, μιας και στην ολυμπιακή κλάση 
λαμβάνουμε πάντα τις πρώτες θέσεις.

Ο Μάρκος Σπυρόπουλος δήλωσε στον "Ιστιο-
πλοϊκό Κόσμο":

«Λαμβάνοντας μέρος στο MINI TRANSAT 
θέλω να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου και 
στη συνέχεια σε ολόκληρη την παγκόσμια ιστι-
οπλοϊκή οικογένεια ότι υπάρχει και Έλληνας 
που μπορεί να πάρει μέρος και να διακριθεί 
στο MINI TRANSAT (www.classemini.com).

Σε αυτόν τον αγώνα δε θα ταξιδεύω μόνος, 
μαζί μου θα είστε όλοι εσείς που θα με βοηθή-
σετε από μακριά, ταξιδεύοντας στον Ατλαντικό 
μαζί μου μέρα και νύχτα, ασταμάτητα.

Τα οφέλη αυτής της προσπάθειας θα είναι 
πολλά.

• Η Ελλάδα θα αναδειχθεί για ακόμη μια φορά  
 και η σημαία μας θα υψωθεί ανάμεσα και  
 σε αυτές των άλλων χωρών που συμμετέ- 
 χουν ανελλιπώς από το 1977.

• Εξαιτίας της προβολής του αγώνα πολλά νέα  
 παιδιά θα έρθουν στην ιστιοπλοΐα ανοιχτής  
 θάλασσας.

• Επιπλέον η χώρα μας θα είναι μια υπολο- 
 γίσιμη δύναμη και στους υπερ-ατλαντικούς  
 αγώνες.

Πιστεύω ότι έχοντας το μικρόβιο του πρωτα-
θλητή, την εμπειρία όλων αυτών των χρονών, 
αλλά και την υποστήριξη του πολύ-πρωταθλη-
τή συναδέλφου και προσωπικού μου φίλου, 
Κώστα Τριγκώνη, είναι η ώρα να ανοίξω την 
πόρτα για την Ελλάδα στους ωκεάνιους ιστιο-
πλοϊκούς αγώνες που λαμβάνουν εξαιρετική 
προβολή τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως.»

•	Ναυτικά μίλια: πανω από 4000

•	Δυσκολία: EXTREME

•	Πλήρωμα:  Μονομελές
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ενημερωτικάενημερωτικά Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος, Νίκος Αλευρομύτης, αρχείο

Σε τρία πανέμορφα ελληνικά νησιά θα δέσει το "55ο Ράλλυ Αιγαί-
ου". Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ανα-
κοίνωσε τη διαδρομή για τη διοργάνωση του 2018 και ο στόλος 
του ιστορικού θεσμού θα επισκεφτεί την Αμοργό όπου τα σκάφη θα 
δέσουν στο πανέμορφο λιμάνι στα Κατάπολα, τους Λειψούς και τη 
μοναδική και κοσμοπολίτη Πάρο, όπου τα σκάφη θα δέσουν στο λιμάνι 
της Παροικιάς. Η διαδρομή των 350 ν.μ., που θα καλύψουν τα σκάφη 
περικλείει όλα τα 'συστατικά' για τα οποία φημίζεται ο αγώνας, όπως 
νυχτερινές πλεύσεις, σκληρές μονομαχίες, μεγάλες αποστάσεις, 
δύσκολη ναυτιλία και σκληρή προετοιμασία. 

«Πρόκειται για μία διαδρομή που περιλαμβάνει νησιά, διαφορετι-
κών εκφάνσεων…. Έχουμε την Αμοργό με τη γραφική χώρα, στη 
συνέχεια θα πάμε στους Λειψούς, μία επίσκεψη που συνάδει με 
την πολιτική της διοργάνωσης για την οικονομική στήριξη των 
μικρών νησιών μας και θα ακολουθήσει η κοσμοπολίτικη Πά-
ρος. Πρόκειται για μία τυπική διαδρομή Ράλλυ Αιγαίου», δήλωσε 
ο Ιωάννης Μαραγκουδάκης, πρόεδρος του Πανελληνίου Ομίλου 
Ανοικτής Θαλάσσης. 

Ο στόλος του "55ου Ράλλυ Αιγαίου" θα αποπλεύσει στις 20 Ιουλίου 
από τον Φαληρικό Όρμο με κατεύθυνση την Αμοργό. Από το «νησί 

του απέραντου γαλάζιου» τα σκάφη θα «λύσουν» στις 24 Ιουλίου. Επό-
μενος σταθμός οι Λειψοί από τους οποίους τα ιστιοφόρα θα αποπλεύ-
σουν για την Πάρο στις 26 Ιουλίου. Η τελευταία ιστιοδρομία θα είναι 
Παροικιά – Σούνιο (28 Ιουλίου). 

«Πρόκειται για έναν αγώνα που διασχίζει το Αιγαίο από την μία 
άκρη στην άλλη. Θα φύγουμε από τον Πειραιά και θα πλησιά-
σουμε στα τούρκικα παράλια. Μία, όπως κάθε χρονιά, απαιτητική 
διαδρομή, αλλά ωραία. Τα νησιά που θα επισκεφθεί ο αγώνας 
είναι πολύ όμορφα. Θα είμαστε και εμείς εκεί», τόνισε ο Περικλής 
Λιβάς, κυβερνήτης του σκάφους "Optimum", το οποίο ήταν ο νικητής 
της περσινής διοργάνωσης. 

Η διοργάνωση θα αρχίσει, τυπικά, με τη συγκέντρωση κυβερνητών και 
πληρωμάτων στις 19 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου με 
την απονομή επάθλων και τη δεξίωση στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, 
αφού πάντα το Πολεμικό Ναυτικό είναι ο αρωγός του αγώνα. 

Παρακολουθείστε τις ανακοινώσεις του 55ου Ράλλυ Αιγαίου καθώς 
και όλες τις ανακοινώσεις από το επίσημο site της διοργάνωσης στο 
www.aegeanrally.gr αλλά και τα social media, όπως το Facebook και 
το Twitter.

55ο Ράλλυ Αιγαίου 2018

Αμοργός, Λειψοί και Πάρος τα νησιά του αγώνα

facebook: @aegeanrally 
twitter: aegean_rally 

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

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

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

www.horc.gr
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ενημερωτικά

Ξεκίνησε η εκστρατεία HELMEPA - Lloyd’s Register Foundation 
στο Μαρμάρι Ευβοίας

Παγκόσμια Εβδομάδα Κλιματικής Αλλαγής

Την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάστη-
κε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαρμαρίου, η 
Έκθεση της Εκστρατείας Ενημέρωσης της 
Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Ευρύτε-
ρου Κοινού για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, 
τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες, που πραγ-
ματοποιεί η HELMEPA με την υποστήριξη 
του Βρετανικού Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Lloyd's Register Foundation (LRF). 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Καρύστου, κ. Λευτέρης 
Ραβιόλος και ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσι-
ος Ζαφείρης, η Υπεύθυνη Σχολικών Δρα-
στηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Εύβοιας, κα Αγγελική Φραντζεσκίδου, ο 
Σχολικός Σύμβουλος Μαρμαρίου κ. Γαβρι-
ήλ Παντιώρας, εκπρόσωποι του Λιμενικού 
Σώματος και τοπικών φορέων καθώς και 
50 μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτι-
κού Σχολείου Μαρμαρίου.

Εκ μέρους της HELMEPA τους προσκε-
κλημένους καλωσόρισε o κ. Κώστας 
Τριανταφύλλου, Βοηθός Εκτελεστικός 
Συντονιστής, ο οποίος αναφέρθηκε στους 
στόχους και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
της Εκστρατείας υπογραμμίζοντας πως 
η πρόληψη της ρύπανσης μέσα από την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων 
αποτελεί την καλύτερη επένδυση για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Χαιρετίζοντας τους προσκεκλημένους, ο 
Δήμαρχος Καρύστου ευχαρίστησε θερμά 
τη HELMEPA που μέσω της Εκστρατείας 
προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής να 
ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το 
θαλάσσιο περιβάλλον, τη ναυτιλία και τις 
επιστήμες. Τόνισε δε, ότι η περιβαλλοντική 
συνείδηση όλων και ιδιαίτερα της νέας 
γενιάς πρέπει να είναι σε αφύπνιση, αφού 
τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον δέχεται 
όλο και περισσότερες απειλές. 

Εκπροσωπώντας τις Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης Ευβοίας, η κα Α. Φραντζεσκίδου 
μίλησε για την πολύτιμη κληρονομιά μας, 
το θαλάσσιο περιβάλλον, τις απειλές 
που δέχεται και το ενδεχόμενο αυτές να 
προκαλέσουν μη αναστρέψιμες μεταβολές 
στα θαλάσσια οικοσυστήματα με ευρύτατες 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 
Επίσης, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό 
μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες να κατα-
φέρουμε να εμπνεύσουμε τους μαθητές να 
ασχοληθούν με τις επιστήμες, τη μηχανική 
και τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του 
περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας.

Ο κ. Γ. Παντιώρας με τη σειρά του συνεχά-
ρη τους συντελεστές που συνέβαλαν στο 

σχεδιασμό και υλοποίηση αυτής της πρω-
τοβουλίας, η οποία όπως τόνισε, δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές να αντιληφθούν ότι 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα οφείλονται 
στην αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελαφρύ 
μπουφέ που προσέφερε η HELMEPA, στη 
διάρκεια του οποίου οι εκπρόσωποι των 
τοπικών φορέων είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν με το Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη 
Μητσάτσο και στελέχη του Περιβαλλοντικού 
Τομέα για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στην Έκθεση, που λειτούργησε στο Μαρ-
μάρι μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, 
μεταφέρθηκαν με δαπάνες του προγράμ-
ματος 800 μαθητές Δημοτικών Σχο-
λείων και Γυμνασίων του Μαρμαρίου, 
της Καρύστου, των Στύρων και γειτο-
νικών χωριών. Επιπλέον, την Τετάρτη 4 
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καρύστου 
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς με θέμα 
"Θάλασσα και Άνθρωπος: Διασφαλίζο-
ντας ένα Βιώσιμο Μέλλον", ενώ έγιναν 
και υποβρύχιοι καθαρισμοί στο λιμάνι της 
Καρύστου και τον ύφαλο Μανδήλι σε συ-
νεργασία με την εθελοντική ομάδα δυτών 
“Aegean Rebreath”, το καταδυτικό κέντρο 
Dikelas και τοπικούς αλιείς. 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Κλιματικής 
Αλλαγής, 9 - 15 Οκτωβρίου, είχε σκοπό 
να ενθαρρύνει τις ακαδημαϊκές κοινότητες 
- καθηγητές, φοιτητές και μη ακαδημαϊκό 
προσωπικό Πανεπιστημίων - σε όλους τους 
κλάδους και τις χώρες να συνεργαστούν 

μεταξύ τους αλλά και με τις τοπικές κοινό-
τητες και άλλους φορείς προωθώντας δρά-
σεις και λύσεις για την κλιματική αλλαγή.

Η ανάγκη για την πρωτοβουλία αυτή προέ-
κυψε από τη συνειδητοποίηση ότι ο στόχος 
της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, 

για παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού 
της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης σε 
1,5°C σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επί-
πεδα, δεν φαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί 
με τις τρέχουσες πολιτικές. 

Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη μείωσης 

ΛΕ Ζ Α ΝΤΑ : 
(Α-Δ) Κ. Τριανταφύλλου - HELMEPA, Λ. Ραβιόλος - Δήμαρχος Καρύστου, Δ. Μη-

τσάτσος - Γεν. Διευθυντής HELMEPA, Μ. Μπούσιου - Σύλλογος Γυναικών Μαρμαρί-
ου, Α. Ζαφείρης - Αντιδήμαρχος Καρύστου και Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρίου ΛΕ Ζ Α ΝΤΑ : 

Ξενάγηση μαθητών στην έκθεση.
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Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκστρατεία 
HELMEPA - Lloyd’s Register Foundation στη νότια Εύβοια

Με θετικές εντυπώσεις και προοπτική για 
νέες συνεργασίες η HELMEPA ολοκλή-
ρωσε την "Εκστρατεία Ενημέρωσης της 
Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Ευ-
ρύτερου Κοινού για το Θαλάσσιο Περι-
βάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες" 
σε Κάρυστο και Μαρμάρι, υπό την αιγίδα 
του Δήμου Καρύστου. 

Η Εκστρατεία υποστηρίζεται από το Bρετα-
νικό κοινωφελές ίδρυμα Lloyd’s Register 
Foundation (LRF)* και υλοποιείται σε 14 
πόλεις της Ελλάδας μεταξύ 2014 και 2017. 

Την περιβαλλοντική Έκθεση της Εκστρατεί-
ας, που φιλοξενήθηκε για 10 ημέρες στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Μαρμαρίου, επισκέ-
φθηκαν 750 μαθητές και 60 εκπαιδευ-
τικοί 11 Δημοτικών Σχολείων και 3 
Γυμνασίων του Μαρμαρίου, της Καρύστου, 
των Στύρων και απομακρυσμένων χωριών 
της Νότιας Εύβοιας.

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου η HELMEPA 
πραγματοποίησε σεμινάριο για εκπαι-
δευτικούς με θέμα "Θάλασσα και Άν-
θρωπος: Διασφαλίζοντας Ένα Βιώσιμο 
Μέλλον" στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Καρύστου. Οι παρουσιάσεις 
του Σεμιναρίου από στελέχη της HELMEPA 
αφορούσαν το θαλάσσιο περιβάλλον, τη 
ναυτιλία, την κλιματική αλλαγή και τα θα-
λάσσια απορρίμματα. Εκτός από την πλη-
ροφόρηση για νέα επιστημονικά δεδομένα 
και άλλες εξελίξεις στα θέματα αυτά, στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς παρουσιά-

στηκαν απλά πειράματα και μέθο-
δοι που μπορούν να εφαρμόσουν 
στην τάξη ώστε να μπορούν να 
φέρουν σε επαφή τους μαθητές 
τους με τον κόσμο των επιστη-
μών. Με την ολοκλήρωση του Σε-
μιναρίου, οι εκπαιδευτικοί έλαβαν 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, 
ενώ ως μέλη πλέον του "Δικτύου 
Εθελοντών Εκπαιδευτικών για 
το Θαλάσσιο Περιβάλλον" της 
HELMEPA, θα έχουν πρόσβαση 
σε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό 
υλικό και θα λαμβάνουν τακτική 
ενημέρωση για επιστημονικές 
εξελίξεις στους θεματικούς τομείς 
της Εκστρατείας.

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας, 
η ομάδα εθελοντών-δυτών 
“Aegean Rebreath” σε συ-
νεργασία με τη HELMEPA, τα 
καταδυτικά κέντρα “Nautilus” και 
“Dikelas”, το Δήμο και το Λιμεναρ-
χείο Καρύστου πραγματοποίησε 
διήμερο υποβρύχιο καθαρι-
σμό υφάλου και του λιμανιού 
της Καρύστου. Ανασύρθηκαν 
περίπου 700 κιλά απορριμμάτων 
όπως ελαστικά, δίχτυα και πολλά 
πλαστικά μπουκάλια και άλλα 
αντικείμενα. Ιδίως τα αλιευτικά 
δίχτυα που έχουν εγκαταλειφθεί 
στο βυθό αποτελούν σημαντική 
απειλή για τους θαλάσσιους ορ-
γανισμούς που παγιδεύονται σε 
αυτά. Ωστόσο, η θετική ανταπό-
κριση των αλιέων και της τοπικής 
κοινότητας της Καρύστου στην προσπάθεια 
αυτή αποτελεί ελπίδα για την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού 
προβλήματος.

Σύντομο βίντεο από τις δράσεις υποβρύχι-
ου καθαρισμού μπορείτε να δείτε στο σύν-
δεσμο: https://youtu.be/0yTpN_4Zz2U

Η HELMEPA ευχαριστεί το Δήμο Καρύ-

στου που έθεσε την Εκστρατεία υπό την 
αιγίδα του και διέθεσε το χώρο για τη φιλο-
ξενία της Έκθεσης, τη Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας για την 
άριστη συνεργασία στον προγραμματισμό 
των επισκέψεων και κυρίως τους μαθητές 
και εκπαιδευτικούς της νότιας Εύβοιας για 
τη θερμή τους ανταπόκριση στην ενημε-
ρωτική αυτή πρωτοβουλία. 

των αερίων θερμοκηπίου και παράλληλα 
προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής που είναι ήδη φανερές και δεν 
μπορούν να αποφευχθούν. Η Παγκόσμια 
Εβδομάδα Κλιματικής Αλλαγής αποσκοπεί 
στο να δώσει την ευκαιρία για εθελοντικές 
δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης για την αλλαγή της συμπερι-
φοράς μας, ερευνητικές δραστηριότητες, 

όπως συνέδρια και workshops, εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες εκτός των πανεπι-
στημιακών χώρων, όπως συζητήσεις με 
σχολεία ή τοπικές κοινότητες, πολιτιστικές 
δραστηριότητες και προβολή του θέματος 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η HELMEPA χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
αυτή και στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης που προσφέρει, αφιέρωσε 

την εβδομάδα 

9 - 15 Οκτωβρίου στην ενημέρωση των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών που 
επισκέπτονται τις περιβαλλοντικές της 
Εκθέσεις σε Αθήνα και Πειραιά σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή και τι μπορούμε οι 
ίδιοι να κάνουμε, αλλάζοντας καθημερινές 
συνήθειες, για να βοηθήσουμε στην αντι-
μετώπισή της.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 
αγώνας ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ που 
διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλο-
γος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασ-
σας Ρόδου το Σαββατοκύριακο 
16 και 17 Σεπτεμβρίου. Στον 
αγώνα έλαβαν μέρος 12 ιστιοπλο-
ϊκά σκάφη του Συλλόγου και πάνω 
από 80 ιστιοπλόοι. Τα ιστιοπλοϊκά 
σκάφη είχαν στην πλειοψηφία τους 
ως κυβερνήτες νέους ιστιοπλόους, 
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
δείξουν τις ικανότητές τους και να 
εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει πλάι 
στους έμπειρους καπετάνιους των 
σκαφών του Συλλόγου.

Στα πλαίσια του αγώνα πραγματοποιήθηκαν 
τρεις συνολικά ιστιοδρομίες, δυο το Σάββατο 
και μια την Κυριακή. Όλες οι ιστιοδρομίες 
πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 
της Ρόδου και συγκεκριμένα μεταξύ του 
Ενυδρείου Ρόδου και του ακρωτηρίου Βόδι. 
Τα σκάφη εκκινούσαν από το Ζέφυρο και 
έπρεπε να κατευθυνθούν αρχικά προς το 
Ενυδρείο Ρόδου όπου είχε στηθεί σημαδούρα 
στροφής. Στη συνέχεια και μετά το καβατζά-
ρισμα, γύριζαν στα πρύμα και κατευθύνονταν 
νότια προς τη δεύτερη σημαδούρα στροφής 
η οποία είχε στηθεί εντός του κόλπου του 
Ζέφυρου. Μετά το δεύτερο καβατζάρισμα τα 
σκάφη τερμάτιζαν και πάλι στο ίδιο σημείο 
από το οποίο εκκίνησαν. Όλες οι ιστιοδρομίες 
ήταν συναρπαστικές με αμφίρροπες μάχες 
μεταξύ των σκαφών.

Τα αποτελέσματα του αγώνα του Σαββάτου 
ήταν τα παρακάτω:

1. ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ, Κυβερνήτης Μιχάλης  
 Κασιώτης

2. ESTELLA, Κυβερνήτης Yuri Hlavatski 

3. ΑΠΟΛΛΩΝ, Κυβερνήτης Μαρία Χεππάκη

Τα αποτελέσματα του αγώνα της Κυριακής 
ήταν τα παρακάτω:

1. ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ, Κυβερνήτης Κυριάκος  
 Σαλαχούρης

2. ESTELLA, Κυβερνήτης Αντώνης Δράκος

3. ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ, Κυβερνήτης Χρήστος  
 Κουτρώτσιος 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν στα γρα-
φεία του Συλλόγου στη μαρίνα Μανδρακίου, 
οι απονομές των επάθλων σε με μια ωραία 
εκδήλωση. 

Αγώνας Νέων Κυβερνητών
2017

ανοικτή θάλασσα Κείμενο και φωτογραφίες: ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 
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Κείμενο και φωτογραφίες: ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες που δι-
οργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος 
Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας 
Ρόδου για το 2017 το Σαββατο-
κύριακο 30 Σεπτεμβρίου – 1 
Οκτωβρίου. Τελευταίος αγώνας 
ήταν ο αγώνας ΣΥΜΗ ΙΙ – 2017 
στον οποίον έλαβαν μέρος 12 
σκάφη και περίπου 80 ιστιοπλόοι.

Ο αγώνας περιελάμβανε δυο ιστιοδρομίες. Το 
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη ιστιοδρομία, Ρόδος - Σύμη. Τα 
σκάφη εκκίνησαν από τις Κάτω Πέτρες στις 
11:00 π.μ. με τον άνεμο να πνέει δυτικός με 
ένταση περίπου 10 κόμβους. Αρχικά κινή-
θηκαν κοντά στις ακτές της Ρόδου και αφού 
διένυσαν απόσταση 5 μιλίων στα όρτσα, 
έφτασαν στο ύψος της Κρεμαστής όπου αφού 
καβάτζαραν τη σημαδούρα στροφής που είχε 
στήσει η Επιτροπή Αγώνα, έβαλαν πλώρη 
βορειοδυτικά προς τη Σύμη και συγκεκρι-
μένα προς τη νησίδα Σεσκλί Σύμης όπου 
είχε στηθεί η γραμμή τερματισμού. Σχετικά 

γρήγορα, αφού ο άνεμος συνέχισε να πνέει 
με την ίδια ένταση, όλα τα σκάφη διένυσαν τα 
υπόλοιπα 13 μίλια της διαδρομής και άρχισαν 
να τερματίζουν νωρίς το μεσημέρι. Στην 
Κλάση Α, πρώτο ήταν το σκάφος ESTELLA με 
κυβερνήτη τον YURI HLAVATSKI, τη δεύτερη 
θέση πήρε το BLUE SHARK με κυβερνήτη τον 
Τάσο Φώτη και την τρίτη θέση κατέλαβε το 
ΑΠΟΛΛΩΝ του Σωτήρη Τσιμέτα. Στην Κλάση 
Β, την πρώτη θέση πήρε το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ με 
κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη, δεύτερο ήταν 
το ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ με κυβερνήτη τον Αντώνη 
Βογιατζή και τρίτο ήταν το DAS BOOT με κυ-
βερνήτη τον Δημήτρη Σταματά. Στη συνέχεια 
τα σκάφη κατευθύνθηκαν προς το Γιαλό της 
Σύμης όπου και ελλιμενίστηκαν έτσι ώστε οι 
ιστιοπλόοι να ξεκουραστούν, να διασκεδά-
σουν και να διανυκτερεύσουν.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 1 Οκτωβρίου, 
η Επιτροπή Αγώνα οδήγησε τα σκάφη στην 
περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Στις 12:00 
το μεσημέρι δόθηκε η εκκίνηση της 2ης 
ιστιοδρομίας με προορισμό τη Ρόδο και συ-
γκεκριμένα την περιοχή του Ενυδρείου Ρόδου. 
Ο άνεμος έπνεε από δυτική – νοτιοδυτική 
διεύθυνση. Αρχικά τα σκάφη κινήθηκαν με τις 
τζένοες νότια και μόλις έπιασαν τον καθαρό 
δυτικό άνεμο ο οποίος έπνεε με ένταση 10 
-12 κόμβους άνοιξαν τα μπαλόνια τους και 
κινήθηκαν με γρήγορες ταχύτητες προς τον 
τερματισμό. Στην Κλάση Α, πρώτο ήταν το 
σκάφος ESTELLA, τη δεύτερη θέση πήρε το 
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ με κυβερνήτη τον Σταμάτη 
Σταύρα και την τρίτη θέση κατέλαβε το ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ. Στην Κλάση Β, την πρώτη θέση πήρε το 
ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ, δεύτερο ήταν το ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ 
και τρίτο ήταν το σκάφος Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ με 
κυβερνήτη τον Σωτήρη Δουράκα.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκαν οι 
αγώνες που περιελάμβανε το ιστιοπλοϊκό 
Πρωτάθλημα 2017 του ΑΣΙΑΘΡ. Μετά από 6 
μήνες, 8 αγώνες, 22 ιστιοδρομίες και μετά 
από περισσότερα από 450 αγωνιστικά ναυτι-
κά μίλια, η τελική κατάταξη είναι η παρακάτω:

Στην Κλάση Α
1. ESTELLA, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 
2. BLUE SHARK, ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ –  
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΗΣ
3. ΑΠΟΛΛΩΝ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΜΕΤΑΣ
4. ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΣ
5. ΑΠΟΛΛΩΝ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΛΗΒΑΝΗΣ
6. ΑΡΜΙΔΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
7. THETIS I, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
8. EXCAPE, ΠΑΥΛΟΣ ΞΑΝΘΟΣ

Στην Κλάση Β

1. ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ, ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΝΑΚΗΣ
2. ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ
3. ΑΛΟΥΣΤΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
5. DAS BOOT, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
6. Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΡΑΚΑΣ
7. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΑΚΗΣ
8. TUCACU, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ –  
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
9. ΤΑΚ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ
10. ΝΕΦΕΛΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΙΑΘΡ εκ-
φράζει τα συγχαρητήρια του σε όλους τους 
συμμετέχοντες ιστιοπλόους, στα μέλη των 
Επιτροπών Αγώνων και Ενστάσεων, στους 
κυβερνήτες των σκαφών των επιτροπών, 
στους χορηγούς και υποστηρικτές και γενικά 
σε όλους όσοι βοήθησαν με κάθε τρόπο 
στη διεξαγωγή των αγώνων. Συγχαρητήρια 
επίσης στα πληρώματα και στους κυβερνήτες 
των σκαφών που διακρίθηκαν.

Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων και η συ-
νολική βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδας του Συλλόγου 
– www.asiathr.gr

Σύμη ΙΙ 2017
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Γουρουνόπουλο 2017
Κείμενο και φωτογραφίες: ΝΑΟΒ ανοικτή θάλασσα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε και-
ρικές συνθήκες ιδιαίτερα ήπιες, διε-
ξήχθη την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 
2017 για 17η χρονιά, στη θαλάσ-
σια περιοχή της Βούλας, ο παράκτι-
ος αγώνας “Γουρουνόπουλο 2017”, 
που διοργανώνει ο ΝΑΟΒ και που 
εδώ κι αρκετά χρόνια περιλαμβά-
νεται στο επίσημο καλεντάρι της 
ΕΙΟ. Πολλές συμμετοχές σκαφών 
διαφόρων κατηγοριών (65) και 
ξεχωριστό αγώνα για σκάφη τύπου 
Lightning περιελάμβανε το αγωνι-
στικό μενού της ημέρας.

Η ιδιομορφία στη διεξαγωγή αυτού του 
αγώνα, δηλαδή η βαθμολόγηση των σκα-
φών ανάλογα με τον χαριζόμενο χρόνο κι 

ο υπολογισμός του handicap ήδη πριν την 
εκκίνηση, κάνει τόσο την κούρσα (που φέτος 
διέτρεξε συνολικά 9 ν.μ. και οριοθετούνταν 
από 5 σημαδούρες) όσο και τον τερματισμό 
ιδιαίτερα συναρπαστικούς, αφού ο αγώνας 
εξελίσσεται σε μια boat to boat μονομαχία κι 
ο πρώτος που θα τερματίσει είναι κι ο τελικός 
νικητής της αναμέτρησης. 

Στο φαγητό που ακολούθησε αμέσως μετά 
τον αγώνα και την απονομή των επάθλων 
στους νικητές, στον φιλόξενο χώρο των 
εγκαταστάσεων του ομίλου, συμμετείχαν τα 
περισσότερα πληρώματα των συμμετεχόντων 
σκαφών, συγγενείς, φίλοι και μέλη του ομί-
λου κι απόλαυσαν το μενού από ψητά κρέατα, 
πατάτες και σαλάτες κάτω από έναν ιδιαίτερα 
ζεστό, φθινοπωρινό ήλιο. Το μενού έκλεισε 
με το παραδοσιακό γλυκό που προσφέρει ο 
ΝΑΟΒ, ενώ η μπύρα και το κρασί έρρευσαν 
άφθονα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Για την ιστορία, οι νικητές του αγώνα ανά 
κατηγορία ήταν οι εξής: 

Κατηγορία ORCi: το σκάφος ACTIVISTA με 
κυβερνήτη τον Δ. Λέκκα.

Κατηγορία ORC CLUB: το σκάφος 
APIDALOS NAFS με κυβερνήτη τον Π. 
Κούρκουλο.

Κατηγορία Lightning: το σκάφος Midnight 
Drift με κυβερνήτη τον Ι. Παγκάκη.

Συγχαρητήρια στους νικητές αλλά και σε 
όλους τους συμμετέχοντες στον όμορφο 
αγώνα!

Ο ΝΑΟΒ απευθύνει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
του στους χορηγούς της εκδήλωσης “MLS 
Multimedia”, “Ολυμπιακή Ζυθοποιία”, εστιατό-
ριο “Λούτσος” και τη Σχολή Καταδύσεων του 
ΝΑΟΒ “International Divers Diving School”.

Εις το επανιδείν του χρόνου τον Οκτώβριο 
στον ΝΑΟΒ, στα πλαίσια της διεξαγωγής του 
αγώνα “Γουρουνόπουλο 2018”, που έχει πλέ-
ον καταξιωθεί στη συνείδηση των εν Αττική 
ιστιοπλόων σαν ένα σημαντικό και ιδιαίτερο 
ιστιοπλοϊκό event!
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Διεθνής Ιστιοπλοϊκή 
Ρεγκάτα Γιόραν Σιλντ8η

Κείμενο: Αλέξης Χαραλαμπίδης 
Φωτογραφίες: Πόπη Φιλακούρη

ανοικτή θάλασσα

Στη μνήμη του σύγχρονου Οδυσ-
σέα, του Γιόραν Σιλντ, 40 ιστιο-
πλοϊκά πληρώματα συγκεντρώ-
θηκαν στο πανέμορφο Λακκί 
της Λέρου και άνοιξαν πανιά στο 
πέλαγος που τόσο αγάπησε ο 
διάσημος Φιλανδός συγγραφέας 
και ιστορικός τέχνης. H εφετινή, 
όγδοη διοργάνωση, συνέπιπτε με 
τη συμπλήρωση 100 χρόνων από 
τη γέννηση του Γιόραν Σιλντ, 
οπότε η ρεγκάτα ήταν και επετεια-
κή. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 
40 σκάφη και 250 ιστιοπλόοι 
από 10 χώρες.

Τα ιστιοπλοϊκά άνοιξαν πανιά από το Λακκί 
με προορισμό τους Λειψούς, αλλά η πρω-
τοφανής μπουνάτσα που υπήρχε εκείνες τις 

ημέρες στο Αιγαίο Πέλαγος δε βοήθησε τους 
ιστιοπλόους και, έτσι, η ιστιοδρομία δεν ολο-
κληρώθηκε. Τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία 
να εξερευνήσουν τα γραφικά ταβερνάκια του 

νησιού και να απολαύσουν τους παραδοσια-
κούς μεζέδες. 

Η επόμενη ημέρα περιλάμβανε ιστιοδρομία 
από τους Λειψούς μέχρι το Πυθαγόρειο 
της Σάμου και ο Αίολος, έστω και διστακτικά, 
έκανε το χατίρι των ιστιοπλόων του 8ου Διεθνή 
Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας 
"Goran Schildt Regatta". Τα σκάφη έδεσαν στη 
μαρίνα του νησιού και το βράδυ τα πληρώματα 
είχαν την ευκαιρία να μυηθούν σε νησιώτικους 
χορούς από τοπικό συγκρότημα. Μάλιστα, 
χάρη στην πρωτοβουλία του Ενιαίου Οινο-
ποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου, 
γεύτηκαν τα εξαιρετικά σαμιώτικα κρασιά. 

Η ιστιοδρομία Σάμος – Πάτμος ξεκίνησε 
και αυτή μετ́  εμποδίων εξαιτίας της νηνεμίας 
που επικρατούσε στην περιοχή. Ύστερα από 
πολλές προσπάθειες της Επιτροπής Αγώνων 
η εκκίνηση δόθηκε, περίπου, 15 ν.μ. από το 
Πυθαγόρειο και ύστερα από μία κοπιαστική 
ιστιοδρομία τα σκάφη έδεσαν στο Νησί της 
Αποκάλυψης. Το βράδυ οι ιστιοπλόοι συμμε-
τείχαν σε νησιώτικο πανηγύρι. 

Ο Αίολος θέλησε οι ιστιοπλόοι, Σκανδιναβοί 
στην πλειοψηφία, να φύγουν από την Ελλάδα 
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με ωραίες αναμνήσεις και, έτσι, άνοιξε τον 
ασκό του με αποτέλεσμα τα σκάφη να διανύ-
σουν γρήγορα τα ναυτικά μίλια που χωρίζουν 
την Πάτμο από τη Λέρο και το βράδυ να παρευ-
ρεθούν στην ωραία τελετή απονομών που είχε 
ετοιμάσει ο Ναυτικός Όμιλος Λέρου στους κή-
πους των εγκαταστάσεών του. Υπό τους ήχους 
της λύρας, του λαούτου, αλλά και του μπουζου-
κιού διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη 
διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. 

«Το 2016 συμμετείχαν 25 ιστιοφόρα. 
Εφέτος οι συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 
15 σκάφη. Αυτό μας γεμίζει ευθύνες διότι 
οι περισσότεροι από τους αγωνιζόμενους 
είναι ξένοι και θέλουμε να φύγουν από 
τη χώρα μας με ωραίες εικόνες, τόσο στη 
θάλασσα, όσο και στη στεριά. Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι ανταποκριθήκαμε στην πρό-

κληση», δήλωσε ο Αλέξης Χαραλαμπίδης, 
πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Λέρου, ενώ 
η σύζυγος του Γιόραν Σιλντ, η Κριστίν Σιλντ, 
η οποία μένει τους περισσότερους μήνες του 
χρόνου στην αγαπημένη της Λέρο, πρόσθεσε: 
«Ήταν πολύ ωραία. Όλοι είναι ενθουσια-
σμένοι. Είμαι συγκινημένη γιατί ο αγώνας 
στη μνήμη του Γιόραν έχει γίνει θεσμός και 
κάθε χρόνο μεγαλώνει ως διοργάνωση». 

Διοργανωτές της ρεγκάτας ήταν ο Ναυτι-
κός Όμιλος Λέρου και το Ίδρυμα "Goran 
Schildt" και πραγματοποιήθηκε με την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου. Παράλληλα με τον αγώνα λειτούργησε, 
στο Λακκί, και έκθεση με φωτογραφίες 
του διάσημου συγγραφέα που είχε τίτλο 
"Ταξίδια στην Ανατολική Μεσόγειο". 

Τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης: 

O p e n  C l a s s 

1. Αquavit (Τουρκία, κυβ.: Selcuk Borgkci)  
 45 β.π.

2. Robust (Τουρκία, Lennart Korigson)  
 48 β.π.

3. Phebe (Γαλλία, Paolo Bontafeuri) 51 β.π. 
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Konrad Frost &  Martin Keruzore / Volvo Ocean Race

διεθνή

Volvo Ocean Race 2017
Το Volvo Ocean Race, το Έβερεστ 
της ιστιοπλοΐας, ξεκίνησε για μια 
ακόμα φορά με τον πιο λαμπρό 
τρόπο. Λιμάνι εκκίνησης ήταν 
και πάλι, για τέταρτη συνεχόμενη 
φορά, το Αλικάντε της Ισπανίας το 
οποίο άνοιξε τις πόρτες του για το 
κοινό στις 11 Οκτωβρίου. 

Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο 
κατέκλυζαν και πάλι τους δρόμους της 
ισπανικής πόλης, που χωρίς το Volvo Ocean 
Race, ειδικά αυτή την εποχή, θα έμοιαζε με 
πόλη – φάντασμα. Τα ξενοδοχεία ακόμα και 
στις γύρω περιοχές ήταν όλα κλεισμένα, τα 
μαγαζιά γεμάτα και η ίδια η διοργάνωση έκανε 
αισθητή την παρουσία της παντού, ακόμα και 
στο αεροδρόμιο.

Πρώτο σημαντικό event στον αγώνα ήταν ο 

τοπικός αγώνας, το In-Port Race με χορηγό 
την MAPFRE το οποίο έλαβε χώρα στις 14 
Οκτωβρίου το μεσημέρι. Οι χιλιάδες θεατές 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από 
κοντά τις επτά ομάδες να αγωνίζονται σε έναν 
παράκτιο στίβο, προσφέροντας ένα μοναδικό 
θέαμα. Τα σκάφη πλέον είναι όλα ίδια και 
σχεδιασμένα όχι μόνο για ανοικτές πλεύσεις 
στους ωκεανούς, αλλά αρκετά ευέλικτα ώστε 
να κάνουν και inshore αγώνες. Νικητής του 
πρώτου in-port race ήταν η ομάδα "Turn the 
Tide on Plastic" που πήρε τον πολυπόθητο 
βαθμό. Η βαθμολογία των in-port αγώνων εί-
ναι ξεχωριστή από τα offshore σκέλη, αλλά η 
δόξα για τους νικητές είναι εξίσου σημαντική!

Οι επτά ομάδες που λαμβάνουν μέρος 
στην τρέχουσα διοργάνωση είναι: 

Η Ολλανδική Team AkzoNobel, με κυβερ-
νήτη τον Ολλανδό Simeon Tienpont.

Η Κινέζικη Dongfeng Race Team, με κυβερ-
νήτη το Γάλλο Charles Caudrelier.

Η Ισπανική MAPFRE, με κυβερνήτη τον 
Ισπανό Xabi Fernάndez.

Η Vestas 11th Hour Racing από τις ΗΠΑ 
και τη Δανία, με κυβερνήτη τον Αμερικανό 
Charlie Enright.

Από το Χονγκ Κονγκ η Team Sun Hung 
Kai/Scallywag, με κυβερνήτη τον Αυστραλό 
David Witt.

Η ομάδα των Ηνωμένων Εθνών Turn the 
Tide on Plastic, με κυβερνήτη τη Βρετανίδα 
Dee Caffari.

Και τέλος η Ολλανδική Team Brunel, με 
κυβερνήτη τον βετεράνο του VOR από την 
Ολλανδία Bouwe Bekking.

Μεσολάβησε μία εβδομάδα προκειμένου 
οι ομάδες να προετοιμαστούν για το πρώτο 
σκέλος offshore με προορισμό τη Λισσαβόνα 
της Πορτογαλίας, 1450 ν.μ. απόσταση. Από 
τη Λισσαβόνα τα σκάφη θα ταξιδέψουν προς 
το Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής (7000 ν.μ.) 
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και έπονται η Μελβούρνη της Αυστραλίας, 
το Χονγκ Κονγκ, το Γκουάνγκζου, το Όκλαντ 
(5600 ν.μ.), το Ιταζάι της Βραζιλίας (7500 
ν.μ.), το Νιούπορτ των ΗΠΑ (5500 ν.μ.), το 
Κάρντιφ της Ουαλίας (3300 ν.μ.), το Γκέτεν-
μποργκ της Σουηδίας (1230 ν.μ.) και τέλος η 
Χάγη της Ολλανδίας για τα τελευταία 520 ν.μ. 

Έτσι λοιπόν, μία εβδομάδα μετά, οι επτά ομά-
δες πήραν εκκίνηση από το Αλικάντε για το 
πρώτο σκέλος των 1450 ναυτικών μιλίων με 
προορισμό τη Λισσαβόνα. Ο καιρός ήταν κα-
λοκαιρινός και ο άνεμος κυμαινόταν μεταξύ 15 
και 20 κόμβων από ανατολικές διευθύνσεις. 

Πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένο στις 
ακτές και ακόμα περισσότερος κόσμος είχε 
βγει με σκάφη για να παρακολουθήσουν 
την εκκίνηση από κοντά. Μετά την εκκίνηση 
υπήρχαν σημεία στροφής ώστε τα σκάφη να 
περάσουν κοντά από τους θεατές για να τα 
απολαύσουν. Και πράγματι τα σκάφη πέρασαν 
κοντά. Περνώντας ξυστά από τα σκάφη θεα-
τών και με μεγάλες ταχύτητες, το Dongfeng 
Race Team ανάγκασε το Team Brunel και το 
MAPFRE να κάνουν τσίμα την τελευταία στιγ-
μή προκειμένου να αποφύγουν τη σύγκρου-
ση. Τα σκάφη των κριτών ακολουθούσαν από 
κοντά τις φάσεις και χρέωσαν με πέναλτι τις 
δύο ομάδες, Brunel και MAPFRE, ξεκινώντας 
έτσι με ποινή το πρώτο σκέλος. 

Με αυτή τη γενναία κίνηση το Dongfeng 
άφησε πρώτο το Αλικάντε, με το Sun Hung 
Kai/Scallywag, το Vestas 11th Hour Racing 
και το Turn the Tide on Plastic να ακολουθούν 
από κοντά. 

Μετά το νοητό σημείο στροφής, μερικά μίλια 
παρακάτω, τα σκάφη έφυγαν πλέον για το 
Γιβραλτάρ. Γρήγορα το Vestas 11th Hour 
Racing πέρασε μπροστά με το MAPFRE λίγα 
μίλια πίσω και το AkzoNobel να ακολουθεί. 
Το Dongfeng Race Team έμεινε πίσω και ο 
Charles Caudrelier αγωνιζόταν για μια θέση 
στο πόντιουμ τουλάχιστον. 

Στα τελευταία μίλια του αγώνα, καθώς η 
ένταση του ανέμου είχε πέσει, οι θέσεις είχαν 
ήδη κριθεί. Το Vestas 11th Hour Racing 
κατάφερε να τερματίσει πρώτο στο πρώτο 
σκέλος του Volvo Ocean Race, περνώντας 

τη γραμμή τερματισμού στον ποταμό Τάγο 
στη Λισσαβόνα το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 
το απόγευμα. Μεγάλη νίκη για τον Αμερικανό 
κυβερνήτη Charlie Enright και την ομάδα 
του που πήρε τους πρώτους 8 πόντους.

Για την ιστορία, οι άλλοι δύο αμερικανοί 
κυβερνήτες που είχαν κερδίσει το πρώτο 
σκέλος του αγώνα ήταν ο John Kostecki με 
το illbruck στον αγώνα του 2001-02 και ο 
Paul Cayard με το EF Language το 1997-98. 
Και οι δύο κατάφεραν τελικά να κερδίσουν 
τον αγώνα στο τέλος. 

Μετά από 7 ημέρες αγώνα λοιπόν και ενώ 
οι συνθήκες ήταν για αρκετές ώρες ακόμα 
πολύ ασθενείς, τα σκάφη πέρασαν τη 
γραμμή τερματισμού με τη σειρά: 

1. Vestas 11th Hour Racing

2. MAPFRE

3. Dongfeng Race Team

4. team AkzoNobel

5. Sun Hung Kai/Scallywag

6. Team Brunel

7. Turn the Tide on Plastic
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Kurt Arrigo / Rolex

διεθνή

Rolex Middle Sea Race

Ο αγώνας της Μάλτας με το όνομα 
Rolex Middle Sea Race είναι ένας 
από τους σημαντικότερους αγώνες 
ανοικτής θαλάσσης παγκοσμίως, ο 
οποίος διεξάγεται κοντά στη χώρα 
μας, εντός της Μεσογείου. 

Μαζί με τον περιβόητο αγώνα του Fastnet 
και τον επίσης γνωστό για τη σκληρότητά 
του αγώνα Sydney - Hobart αποτελούν 
την τριάδα των θρυλικών αγώνων άνω 
των 600 ναυτικών μιλίων σε δύσκολες 
θάλασσες. Ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου 
αγώνα, εκτός από το μαγευτικό σκηνικό, είναι 
οι απότομες αλλαγές και οι ακραίες καιρικές 
συνθήκες, από την απόλυτη άπνοια σε πρω-
τοφανείς θύελλες. Αυτό συμβαίνει επειδή ο 
αγώνας διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή 
μεταξύ της πολύ θερμής περιοχής Σαχάρας 
και των παγωμένων Άλπεων. Η εκκίνηση 
δίδεται από τη Βαλέττα, την πρωτεύουσα της 
Μάλτας, ανεβαίνει το στενό της Μεσσήνας, 

αφήνει αριστερά τη Σικελία και κατεβαίνει 
μέχρι την Λαμπεδούσα κοντά στις ακτές της 
Αφρικής, για να ανέβει ξανά και να τερματίσει 
πάλι στη Βαλέττα. Διοργανωτής όμιλος είναι 
το Royal Malta Yacht Club και ο RORC 
(Royal Ocean Racing Club) που ξεκίνησαν τον 
αγώνα το 1968. Στις τελευταίες 38 διοργα-
νώσεις χορηγός ήταν η Rolex. 

Στον αγώνα έχουν λάβει μέρος μέχρι σήμερα 
οι διασημότεροι ιστιοπλόοι, ανάμεσά τους 
ο Ted Turner, ο Eric Tabarly, ο Herbert von 
Karajan, ο Σερ Chay Blyth και ο Σερ Francis 
Chichester, ενώ στο παρελθόν έχουν αγωνι-
στεί και ελληνικές ομάδες. Με μεγάλη επιτυχία.

Σε κάθε μεγάλο αγώνα, για να κερδίσεις πρέ-
πει πρώτα να τερματίσεις, λέει ένα γνωστό 
ρητό. Έτσι κι εφέτος στον αγώνα, το κλειδί 
ήταν η επιβίωση. Από τα 104 σκάφη που 
πήραν εκκίνηση στις 21 Οκτωβρίου, μόνο 
τα 35 κατάφεραν να τερματίσουν, εξαιτίας 
των ακραίων καιρικών συνθηκών. 

Το σκάφος που κατάφερε να κερδίσει τον αγώ-
να σε διορθωμένο χρόνο, ήταν το Bogatyr από 

τη Ρωσία, τύπου JPK 10.80 το οποίο μάλιστα 
ήταν ένα από τα μικρότερα σκάφη του στόλου.

Από την άλλη πλευρά, πρώτο τερματίσαν 
σκάφος που κέρδισε τα Line Honours, ήταν το 
Rambler 88 του George David, το σκάφος 
που 10 χρόνια πριν είχε καταφέρει να σπάσει 
το ρεκόρ ταχύτητας του αγώνα και ήταν το 
πρώτο τερματίσαν και είχε κερδίσει την πρώτη 
θέση overall και στον διορθωμένο χρόνο!

Για όσους εγκατέλειψαν, η απόφαση δεν ήταν 
εύκολη, όχι μόνο επειδή η προετοιμασία για 
τον αγώνα και η συμμετοχή δεν είναι κάτι 
εύκολο, αφού απαιτεί αρκετές εβδομάδες και 
αρκετή προσπάθεια, αλλά επίσης γιατί στους 
αγώνες ανοικτής θαλάσσης δεν είναι πάντα 
εύκολο να επιστρέψεις στη βάση σου.

Γι αυτό το λόγο η νίκη του μικρού ρωσικού 
σκάφους Bogatyr ανάμεσα στα μεγαθήρια 
που λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο, είχε 
ιδιαίτερη αξία. Παρόλο που οι περισσότερες 
συμμετοχές ήταν από την Ιταλία και μετά από 
τη Μεγάλη Βρετανία, τα σκάφη με ρωσική 
σημαία που έλαβαν μέρος ήταν 14 και εφέτος 
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ήταν η πρώτη φορά που ένα ρωσικό σκάφος 
διακρίθηκε. Μάλιστα, μετά από 88 ώρες 
αγώνα, το σκάφος του Igor Rytov κέρδισε 
την πρώτη θέση με διαφορά μόλις 6 λεπτών 
στον διορθωμένο χρόνο. 

Δεύτερο σκάφος στη γενική κατάταξη ήταν το 
σκάφος Music του James Blakemore από 
τη Νότιο Αφρική, ένα βαρύ γεροδεμένο σκά-
φος Swan 53 κατάλληλο για τις συνθήκες του 
αγώνα. Αν και το πλήρωμα πάλεψε για την 
πρώτη θέση και μάλιστα κατάφερε στις πρώ-
τες ώρες να είναι επικεφαλής, οι Ρώσοι στα 
τελευταία 24ωρα κέρδιζαν συνεχώς έδαφος 
και μεγάλωναν τη διαφορά, εξασφαλίζοντας 
την πρώτη θέση.

Ο Rytov και το πλήρωμα του Bogatyr το οποίο 
είναι μικρότερο από 11 μέτρα, είχαν να αντι-
μετωπίσουν ανέμους που ξεπερνούσαν τους 
45 κόμβους κοντά στη Λαμπεδούσα. Παρόλο 
που ο Rytov κάνει ιστιοπλοΐα από μικρό παιδί 
και συμμετείχε για δεύτερη φορά στον αγώνα 
της Μάλτας και έχει και δύο συμμετοχές στο 
Fastnet, ομολόγησε ότι τα βρήκε δύσκολα και 
ο ίδιος. Ενώ στην αρχή ξεκίνησαν με μεγάλο 
ενθουσιασμό και πίεζαν το σκάφος προς τα 
όριά του, ο αγώνας αργότερα εξελίχθηκε σε 
κούρσα αντοχής και υπομονής. Ο Konstantin 
Besputin, υπεύθυνος τακτικής στο σκάφος, 
απέδωσε τη νίκη της ομάδας στις επιδόσεις του 
πληρώματος, αφού όλοι δούλευαν ασταμάτητα 
όλο το 24ωρο. Στόχος τους ήταν να γίνουν το 
πρώτο ρωσικό πλήρωμα που θα διακρινόταν σε 
έναν τόσο σημαντικό διεθνή αγώνα. Ενδιαφέ-
ρον μάλιστα είναι ότι το Bogatyr είναι το μικρό-
τερο σκάφος που κέρδισε τον αγώνα από το 
2002, όταν τότε το ντόπιο J/109 Market Wizard 
του John Ripard Jr και του Andrew Calascione 
βρέθηκε πρώτο στη γενική βαθμολογία.

Το αμερικάνικο Rambler 88 του George David 
ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβορί για να 
κερδίσει τα line honours. Τις δύο τελευταίες 
χρονιές είχε καταφέρει να είναι το πρώτο σκά-
φος του στόλου που περνούσε τη γραμμή τερ-

ματισμού κι εφέτος ήταν πάλι το γρηγορότερο 
σκάφος. Άρα, αν δεν έκαναν κάποιο λάθος 
στην τακτική τους και κατάφερναν να μείνουν 
μακριά από αβαρίες, θα κατάφερναν να δια-
κριθούν για τρίτη συνεχή χρονιά, ισοφαρίζο-
ντας το ρεκόρ του Benbow (1975-77) και του 
Esimit Europa 2 (2010-2012). Με δεδομένο 
ότι στο πλήρωμα του σκάφους ήταν ο Brad 
Butterworth και ο Dean Barker, δύσκολα θα 
περίμενε κάποιος να δει ατοπήματα. Άλλωστε, 
στον τελευταίο αγώνα του Fastnet, το Rambler 
88, παρά τους δύσκολους αντιπάλους του, 
κατάφερε να κερδίσει τα line honours. Τις 
πρώτες 24 ώρες οι κυριότεροι ανταγωνιστές 
του, τα δύο Maxi 72 που είχαμε δει και στην 
Ελλάδα, Proteus και Momo, αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν λόγω ζημιών. Η μόνη 
απειλή ήταν πλέον από το 100άρι μάξι σκά-
φος Leopard, το οποίο όμως από κακή τακτική 
έμεινε εκτός συναγωνισμού.

Ο αγώνας αρχικά ήταν αργός, από την εκκίνη-
ση και μέχρι το Στρόμπολι, ενώ όταν άρχισε το 
κατέβασμα από τη δυτική πλευρά της Σικελίας, 
το Μιστράλ έφερε ανέμους άνω των 30 κόμ-
βων που κατά τόπους έφταναν και τους 45. 

Ανάμεσα στα 35 σκάφη που τερμάτισαν ήταν 
και το Stellar Racing από τη Ρωσία το οποίο 
είχε μόνο δύο άτομα, τον Dmitry Kondratyev 
και τον Alexander Grudnin. Οι δύο ιστιοπλόοι 
απέδωσαν την επιτυχία τους στην πολύ καλή 
προετοιμασία, τις προπονήσεις και τη σωστή 
διαβίωση (φαγητό, νερό και ξεκούραση) κατά 
τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Jamie Sammut, μέλος του διοργανωτή 
Royal Malta Yacht Club, αν και έμπειρος ιστιο-
πλόος και με πολλές συμμετοχές στον αγώνα 
της Μάλτας, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, 
όπως πολλά σκάφη της κατηγορίας γύρω του. 
Τα μπουρίνια μετά το Στρόμπολι αποδεκάτισαν 
την ομάδα των σκαφών κοντά στα 40 πόδια.

Ομολογουμένως ήταν ο δυσκολότερος 
αγώνας των 10 τελευταίων ετών. Το 
2007 μόλις 15 σκάφη είχαν καταφέρει να 
τερματίσουν. Του χρόνου ο αγώνας θα 
κλείσει 50 χρόνια ζωής και ο πρόεδρος 
του Ομίλου Godwin Zammit, στην τελετή 
της απονομής των επάθλων στους νικητές, 
προσκάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να 
λάβουν μέρος, υποσχόμενος τη λαμπρότε-
ρη διοργάνωση στη Μεσόγειο.
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Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος 
Φωτογραφίες: Αννίκα Μπαρμαρήγου 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 
το 5ο Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσια-
κών Σκαφών που οργανώθηκε από 
τον Σύλλογο Παραδοσιακών Σκα-
φών σε συνεργασία με τον δήμο και 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Πόρου. 

Στο Σαλόνι πήραν μέρος παραδοσιακά σκάφη 
από 6 έως 45 μέτρα που έφτασαν στον 
Πόρο από νησιά του Σαρωνικού και των 
Κυκλάδων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρου-
σία σκαφών από τη Μύκονο και την Πάρο. Η 
τελευταία έδωσε δυναμικό παρών με τα σκάφη 
και τους Παριανούς φίλους και καλλιτέχνες 
που μας έστειλε. 

Όσοι επισκέφτηκαν τον Πόρο το Σαββατοκύ-
ριακο είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από 
κοντά, πολύ όμορφα συντηρημένα και διατηρη-
μένα παραδοσιακά σκάφη, διαφόρων τύπων 
όπως, τρεχαντήρια, καραβόσκαρα, λίμπερτυ 

άρθρο

5° Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσιακών  Σκαφών
Με μοναδικά και πανέμορφα καΐκια ολοκληρώθηκε το
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και περάματα. Ξεχώρισαν τα παλαιότερα: το 
Φανερωμένη, κατασκευασμένο το 1945 στη 
Σκιάθο από τον Μυτιληναίο, το Παναγιά Τήνου 
του 1953, το Αγία Σοφία του 1967, το Ελευ-
θερία κατασκευασμένο το 1971 στη Σύρο 
από τον Μαυρίκο, καθώς και το Αφροδίτη 
κατασκευασμένο το 1970 από τον Ψαρρό στο 
Πέραμα. Φυσικά όσοι πέρασαν από το 5ο Σα-
λόνι Παραδοσιακών Σκαφών είχαν τη χαρά να 
δουν και μεγαλύτερα και νεότερα σκαριά όπως 
το Άρκτος, το Ηρακλής και το Λιάνα χτισμένα 
τα τελευταία 15 χρόνια στην Κοιλάδα Αργο-
λίδος, αλλά και πολύ μικρότερα σκάφη όπως 
οι πανέμορφοι βαρκαλάδες του Πόρου, μικρά 
σκαριά φτιαγμένα από το 1940 ως σήμερα. 

Τις δύο ημέρες του Σαλονιού έγιναν ταυτόχρο-
νες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και φυσικά 
δεν μπορούσε να μην υπάρχει νησιώτικη πα-
ραδοσιακή μουσική . Το γεύμα των εγκαινίων 
(που ήταν μια προσφορά του Δήμου Πόρου) 
πλαισιώθηκε μουσικά από τους Νίκο Οικονο-
μίδη και Κυριακή Σπανού, ενώ το επόμενο 

βράδυ τραγούδησαν και έπαιξαν μουσική 
από τη Μεσόγειο ο Σπύρος Μπάλιος και το συ-
γκρότημά του, που είχαν έρθει από την Πάρο.

Στις εκδηλώσεις για το 5ο Σαλόνι Παραδοσια-
κών Σκαφών παρευρέθηκαν 
ο δήμαρχος Πόρου Γιάννης 
Δημητριάδης, ο Αλέξανδρος 
Δημητριάδης αντιπρόεδρος 
του Λιμενικού Ταμείου Πόρου, 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Παραδοσιακών Σκαφών 
Νίκος Καβαλλιέρος καθώς 
και μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, αλλά και μέλη του 
Συνδέσμου. Τέλος ανάμεσα 
στους καλεσμένους ήταν ο 
επίτιμος πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Παραδοσιακών Σκαφών 
Γιώργος Ανωμερίτης, ο 
Νίκος Βερνίκος, ο Γιώργος 
Βερνίκος και ο Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης και ο πρόε-

δρος του Π.Ο.Ι.Α.Θ. Ιωάννης Μαραγκουδάκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ελληνικό 
Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα www.traditionalboats.gr 

5° Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσιακών  Σκαφών
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Κείμενο: Κώστας Τριγκώνης 
Φωτογραφίες: αρχείο 

άρθρο

Είναι τελικά το foiling το μέλλον,  
και αν ναι για πιο λόγο;

Τα Foils είχαν πρωτοεμφανιστεί 
πριν πολλά χρόνια και δεν είναι ένα 
τωρινό φαινόμενο. Τι ήταν αυτό 
όμως που ενώ προϋπήρχαν τώρα 
μπήκαν γερά στη ζωή μας; Ποιά η 
διαφορά του τότε με το τώρα; 

Πραγματικά δεν γνωρίζω μιας και η ιδέα για 
foiling boats ήταν εκεί χρόνια τώρα αλλά θα 
προσπαθήσω να καταγράψω τις υποψίες 
μου πάνω στο θέμα. Εδώ να προσθέσω κάτι 
αντίστοιχο με τα wings που αντικατέστησαν 
τα soft sails τουλάχιστον στο Americas 
Cup και να πω ότι στα C Class καταμαράν τα 
φτερά υπήρχαν εδώ και χρόνια. Θαρρώ πως 
αυτή η φρενίτιδα που έχει πιάσει τον κόσμο 
με το foiling ξεκίνησε απ’ το γεγονός ότι τα 
σκάφη στο 34ο America’s Cup σηκώθηκαν 
στον αέρα και από εκεί και πέρα ο κόσμος 

“ξελογιάστηκε”. Βέβαια να πούμε ότι ο 
πρώτος διδάξας ήταν η κλάση του moth η 
οποία και έφερε πρώτη την επανάσταση στα 
μικρά σκάφη. Ακολούθησε η κλάση του Α 
Cat στην αρχή με C Foils και στη συνέχεια 
με Z και ακολούθησε το Flying Phantom 
το οποίο αν δεν κάνω λάθος ήταν και το 
1ο διθέσιο foiling catamaran με L shaped 
foils. Το America’s Cup όμως το τοποθέτησε 
για τα καλά στη συνείδηση μας, ιδίως μετά 
το 35ο κύπελλο όπου τα σκάφη πια ήσαν 
“αεροπλάνα”.

Μέχρι σήμερα λοιπόν έχει κυλήσει πολύ 
νερό στο αυλάκι με τις πτήσεις των σκαφών 
να γίνονται όλο και σταθερότερες αλλά 
και τις ταχύτητες να βαίνουν αυξανόμενες. 
Κυκλοφόρησαν πολλά μοντέλα σκαφών 
που δίνουν τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό 
να πετάξει. Αυτό όμως που έχω καταλάβει 
με τη μικρή εμπειρία που έχω είναι ότι το 
να πετάς σταθερά είναι κάτι που μαθαίνεται 
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σχετικά απλά ανάλογα το σκάφος πάντα και τα 
settings. Εκεί όμως που αλλάζουν τα πράγ-
ματα κατά πολύ είναι όταν αρχίζεις να πετάς 
γρήγορα. Εκεί οι ικανότητες που χρειάζονται 
ξεπερνούν τον μέσο όρο ενός απλού γνώστη 
ιστιοπλοΐας ο οποίος θα μπορούσε εύκολα 
να ταξιδέψει ένα συμβατικό σκάφος. Εκεί 
ξεκινά ο εμπλεκόμενος να ξαναχτίζει εικόνες 
από την αρχή μιας και ο τρόπος χειρισμού του 
σκάφους διαφέρει κατά πολύ. απο ότι γνωρίζει 
ο μέσος ιστιοπλόος Όλα τα παραπάνω θα 
έλεγα ότι είναι και τα στοιχεία που προκαλούν 
τον ιστιοπλόο να το εξερευνήσει και να μπει 
στη διαδικασία. Φθηνό δεν το λες μιας και οι 
τιμές ξεκινούν κάπου στα 50.000 ευρώ για 
το Flying Phantom, στα 40.000 για ένα moth 
τελευταίας τεχνολογίας και από εκεί πέρα για 
ένα A-Cat οι τιμές παίζουν από 30.000 μέχρι 
18000 ανάλογα την εταιρία που θα διαλέξεις. 
Προσωπικά επέλεξα το φθηνότερο (exploder) 
μιας και κατά την άποψη μου είχε τα καλύτερα 
foils σε σχέση με τον ανταγωνισμό και αυτό 
φάνηκε από τα αποτελέσματα του τελευταίου 
παγκοσμίου πρωταθλήματος. Υπάρχει και μια 
τεράστια αγορά μεταχειρισμένων σκαφών 
όπου εκεί τα κόστη διαφοροποιούνται αρκετά.
Το foiling λοιπόν κατά την άποψη μου είναι 
ατόφια αδρεναλίνη. Αυτό από μόνο του περι-

ορίζει το εύρος του κοινού που θα ασχοληθεί. 
Δεν είναι ένα σκάφος που θα πας μια βόλτα 
να ευχαριστηθείς τη θάλασσα. Είναι κάτι που 
μόλις το καβαλήσεις θα σε βάλει σε άλλο state 
of mind. Θα σε τρομάξει όπως και θα σε βάλει 
σε κίνδυνο. Οι τραυματισμοί και τα χτυπήματα 
είναι μέρος της διαδικασίας πια όπως και τα 
λοιπά “καλούδια” βλέπε κράνος, impact vest, 
και ότι άλλο χρειάζεται ώστε να μην αφήσεις 
τα κοκαλάκια σου ondeck. Επίσης δεν μπορείς 
να κάνεις ιστιοπλοΐα με όλες τις συνθήκες τόσο 
ανέμου όσο και θάλασσας. Οτιδήποτε πάνω 
από 22 knots άνεμος με κύμα είναι θέμα. Και 
άντε με λίγο κύμα παλεύεται (σε flat water 
μπήκα και με 30) αλλά σε συνθήκες όπου η 
θάλασσα είναι κυματώδης ζόρικα τα πράγμα-
τα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν όρια και 
αυστηροί κανόνες ασφαλείας μιας και δεν είναι 
και τίποτε δύσκολο να γίνει το κακό. Προσωπι-
κά κινδύνεψα ουκ ολίγες φορές μιας και ήμουν 
αναγκασμένος να προπονούμαι μόνος μου το 
οποίο είναι επικίνδυνο τουλάχιστον μέχρι να 
χτίσεις την ικανότητα σε κάποιες συνθήκες. 
Από εκεί και πέρα για μένα είναι ξεκάθαρο πια 
ότι δεν είναι για όλο τον κόσμο που ασχολεί-
ται με το άθλημα. Έβαλε πολλά πράγματα στο 
άθλημα κάνοντας το ευρέως γνωστό έφερε 
πολλές καινοτόμες ιδέες και πολλή εξέλιξη και 

το κυριότερο απ όλα κάλυψε ένα 
κενό που υπήρχε στο άθλημα το 
οποίο έπαψε να είναι βαρετό στα 
μάτια του κόσμου. Επίσης να πω 
ότι υπάρχει τεράστια διαφορά από 
τα μικρά στα μεγάλα σκάφη μιας 
και εκεί υπάρχουν και τα ανάλογα 
“καλούδια” τα οποία σταθεροποι-
ούν τα σκάφη και ρυθμίζουν την 
πτήση. Στα μικρά όλα ξεκινούν 
από τον χειριστή και τελειώνουν 
σ αυτόν.. Σαφέστατα παίζει και το 
υλικό τον ρόλο του. Προσωπικά 

δεν πιστεύω ότι το foiling ήρθε για να κατασπα-
ράξει κάθε τι που το κήτος του ακουμπά στο 
νερό. Ένας καλός οδηγός σε ένα foiling σκάφος 
δεν είναι απαραίτητα και εξαίρετος ιστιοπλόος. 
Είναι απλά ένας καλός οδηγός. Η ιστιοπλοΐα 
δεν χρειάζεται απλά καλούς οδηγούς. Χρειά-
ζεται σκεπτόμενα άτομα τα οποία μπορούν να 
αντιμετωπίσουν πολυποίκιλα και πολλαπλά 
προβλήματα-προκλήσεις ταυτόχρονα πράγμα 
το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το γεγονός του να 
είναι κάποιος ένας πολύ καλός οδηγός. Είδα με 
τα ίδια μου τα μάτια παιδιά με εξαιρετικές ικα-
νότητες στο foiling να μπαίνουν σε συμβατικά 
σκάφη και να χάνουν τον μπούσουλα μιας και 
εκεί δεν είναι όλα ταχύτητα η πως θα κάνεις τις 
λιγότερες μανούβρες. Το foiling λοιπόν δεν 
ήρθε για να φύγει. Ήρθε για να μείνει για να 
καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να πάει 
ταχύτερα - ψηλότερα - δυνατότερα. Ήρθε 
για να φέρει το διαφορετικό, να μας δώσει μια 
κλοτσιά στον πισινό ώστε να δούμε την ιστιο-
πλοΐα αλλιώς! Κάποτε όταν με ρώτησαν πώς 
μου φαινόταν το 470 συγκρίνοντας το με το 
Tornado η απάντηση που έδωσα ήταν η εξής. 
Στο 470 πήρα το πτυχίο μου στο πανεπιστήμιο 
της ιστιοπλοΐας. Σ αυτό έχτισα τη βάση για να 
κάνω όλα τα υπόλοιπα που έκανα. Εκεί πήρα το 
“πτυχίο” μου στο άθλημα. Στο Tornado έκανα 
το master μου και τώρα θαρρώ πως κάνω το 
διδακτορικό μου. Χωρίς το “πτυχίο” τα υπόλοιπα 
απλά δεν θα υπήρχαν. Γι αυτό λοιπόν το foiling 
στα δικά μου μάτια και έτσι όπως το αντιλαμβά-
νομαι, καταθέτοντας πάντα την προσωπική μου 
άποψη που δεν είναι η μοναδική, ήρθε ώστε να 
δώσει την απαραίτητη ώθηση προς τα εμπρός, 
να εξελίξει τα πράγματα και μαζί με αυτό και 
την ικανότητα των εκάστοτε ιστιοπλόων που θα 
επιλέξουν να εμπλακούν. Να πιέσει τα πράγμα-
τα στα όρια και πέρα από αυτά.
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Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος
Φωτογραφίες: αρχείο

Τα Καπετανέϊκα
Όπως τότε, παλιά, την εποχή του 
ρομαντισμού, με κρασί, ψαράκι, 
αγάπη και χορό!

Μία πολύ όμορφη εκδήλωση με παραδο-
σιακά σκαριά διοργανώθηκε στη Νάουσα 
της Πάρου, από μία ομάδα ανθρώπων που 
αγαπούν τα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη και 
τη ναυτική μας παράδοση. Με αφορμή την 
"αναχώρηση" του αρχιτέκτονα Κώστα Γουζέ-
λη, μια μικρή ομάδα, αποτελούμενη από τον 
Σπύρο Μητρογιάννη (Αρχίλοχος), τον Λευτέ-
ρη Πώλο (ΝΟΠ), τον Δημήτρη Κουρτέλλη και 
την Ελένη Φωκιανού, έθεσε τις βάσεις για τον 
νέο αυτό θεσμό, που αγκαλιάστηκε αμέσως 
από πληθώρα υπέροχους εθελοντές αλλά και 
από τους φορείς του νησιού της Πάρου. 

Οι μοναδικά φιλόξενοι άνθρωποι της Πάρου, 
δημιούργησαν ένα ζεστό και χαρούμενο 
τριήμερο που περιλάμβανε, αγώνα επίδει-
ξης με ιστιοφόρα παραδοσιακά σκάφη 
στον κόλπο της Νάουσας, τα οποία με τη 
συνοδεία άλλων μηχανοκίνητων ξύλινων 
σκαφών μετέφεραν τον κόσμο, ώστε από 
κοντά να γευτεί την ομορφιά της ιστιοπλοϊ-
κής δράσης, προβολή της ταινίας "Αθηνά 
εκ του Μηδενός" και έκθεση έργων του 
Κώστα Γουζέλη.

Το βράδυ του Σαββάτου οργανώθηκε γλέντι 
στο μικρό λιμανάκι της Νάουσας που για 
πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες άδειασε 
στην κυριολεξία από κάθε τι ξένο προς τα ξύ-
λινα σκαριά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
ένα θέαμα που τους άφησε όλους άναυδους. 

Το τριήμερο αυτό ήταν μαγικό, ως μία ζεστή 
και φιλόξενη νησιώτικη αγκαλιά για τους 
φιλοξενούμενους της διοργάνωσης αλλά 
και για τους επισκέπτες, που βρίσκονταν στη 
μαγευτική Πάρο.

άρθρο
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Κείμενο: Μαρίνα Ψυχογιού 

Στο Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικό 
έγινε φέτος το ετήσιο συνέδριο της 
διεθνούς ιστιοπλοϊκής ομοσπονδί-
ας World Sailing.

Από τις 4 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, οι δια-
φορές επιτροπές συζήτησαν περίπου 200 
προτάσεις για αλλαγές σε ένα πλήθος 
θεμάτων και έκαναν τις προτάσεις τους. Στις 
11 και 12 Νοεμβρίου η διοικούσα επιτρο-
πή έλαβε τις τελικές αποφάσεις, οι οποίες 
έλαβαν την τελική έγκριση από τη γενική 
συνέλευση στις 12 Νοεμβρίου.

Το μήνυμα του φετινού συνεδρίου ήταν 
‘Uniting Our Sport’, ενώνοντας το άθλημά 
μας. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και πρωταγωνι-
στούσε σε όλες τις λειτουργίες του συνεδρίου 
ενώ διοργανώθηκαν δύο παρουσιάσεις – συ-
ζητήσεις με στόχο να επικοινωνήσουν την ιδέα 
και να συλλέξουν απόψεις. Η πρώτη είχε σχέση 
με την προσέλκυση γυναικών στο άθλημα και η 
δεύτερη με τη βιωσιμότητα του αθλήματος.

Πολλά τα θέματα που συζητήθηκαν φέτος, 
καλύπτοντας μια πληθώρα θεμάτων και εκ-
φράσεων του αθλήματος. Λήφθηκαν αποφά-
σεις όχι μόνο σχετικά με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες αλλά και με την ανοιχτή θάλασσα, την 
παρα-ιστιοπλοΐα και τους κανόνες αγώνων 
ιστιοπλοΐας οι οποίες επηρεάζουν ιστιοπλόους 
από τα φυτώρια μέχρι την ελίτ του αθλήματος.

Επιπλέον, το άθλημα τώρα επεκτείνεται και 
επίσημα στον κυβερνοχώρο, με την επα-
ναστατική καθιέρωση των eSailing World 
Championships.

Το ετήσιο συνέδριο του 2018 θα γίνει στη 
Σαρασότα των ΗΠΑ την τελευταία εβδο-
μάδα του Οκτωβρίου ενώ το συνέδριο του 
2019 θα γίνει στις Βερμούδες.

Ανοιχτή Θάλασσα
Το GC32 και το Club Swan 50 εγκρίθηκαν 
ως διεθνείς κλάσεις. Από τις 116 διεθνείς 
κλάσεις, περισσότερες από 40 είναι κλάσεις 
σκαφών ανοιχτής θαλάσσης. Για να αναγνω-
ρισθεί αυτή η μορφή ιστιοπλοϊκών αγώνων, 
καθιερώνεται ο θεσμός του Champion of 
Champions. Η διοργάνωση θα δέχεται τους 
παγκόσμιους πρωταθλητές από όλες τις 
κλάσεις σκαφών με σταθερή καρίνα με στόχο 
να προβάλει τα σκάφη με σταθερή καρίνα και 
να αναδείξει τη διαδρομή από τους τοπικούς 
αγώνες στα πρωταθλήματα των κλάσεων και 
στη διοργάνωση του Champion of Champions.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας 
ανοιχτής θαλάσσης καθιερώνεται και θα 
περιλαμβάνει τα καλύτερα αποτελέσματα από 
το κοινό παγκόσμιο πρωτάθλημα ORC/IRC 
καθώς και ένα ξεχωριστό σκέλος μεγάλης 
απόστασης που θα επιλεγεί από υπάρχοντες 
μεγάλους αγώνες ανοιχτής θάλασσας. Το 
σύστημα βαθμολογίας θα καθοριστεί μεταξύ 
του RORC και του ORC και έπαθλα θα αφορά 
πληρώματα και όχι σκάφη, επιτρέποντας την 
ενοικίαση σκαφών. 

Τέλος, καθιερώνεται το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Ανοιχτής Θάλασσας One Design το 
οποίο θα διεξάγεται με στόχο να προωθηθεί 
και να ενισχυθεί το προφίλ των αγώνων ανοι-
χτής θάλασσας το οποίο αντιπροσωπεύει μια 
μεγάλη μερίδα του ιστιοπλοϊκού κόσμου. Η 

World Sailing Conference

άρθρο
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επιλογή του τόπου, του χρόνου και του τύπου 
σκάφους που θα χρησιμοποιηθεί θα απο-
φασιστούν από το διοικητικό συμβούλιο της 
World Sailing σε συνεργασία με την επιτροπή 
ανοιχτής θάλασσας.

Παρα-ιστιοπλοΐα
Αποφασίστηκαν οι τύποι σκαφών και οι μορφές 
αγώνων για το 2018 με στόχο να μπορούν να 
συμμετέχουν αθλητές με μεγάλο ποσοστό ανα-
πηρίας, να αυξηθούν οι συμμετέχουσες χώρες 
και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα προς τα ΜΜΕ.

• Single Person Keelboat (Technical) -  
 ανοιχτό - 2.4 Norling OD - fleet racing με  
 Medal Race

• Single Person Keelboat (Non-Technical)  
 - Ανδρών - Hansa 303 - Short course fleet  
 racing, supplied boat με Medal Race

• Single Person Keelboat (Non-Technical) –  
 Γυναικών - Hansa 303 - Short course fleet  
 racing, supplied boat με Medal Race

• Two Person Keelboat – ανοιχτό - RS  
 Venture Connect - Short course fleet  
 racing, supplied boat με late stage  
 knockouts. Ο νικητής του τελευταίου αγώνα  
 θα είναι ο μεγάλος νικητής του  
 πρωταθλήματος.

Για να ενισχυθεί η παρα-ιστιοπλοΐα, στη 
μάχη για την επανένταξη στο πρόγραμμα 
των Παρα-Ολυμπιακών Αγώνων, η Επιτροπή 
Αθλητών η οποία ανέκαθεν αποτελούντο 
από αθλητές που έχουν συμμετάσχει στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, πλέον θα περιλαμβάνει 
και έναν εκπρόσωπο της παρα-ιστιοπλοΐας, 
καθώς πολλά από τα θέματα που απασχολούν 
την επιτροπή επηρεάζουν και τους παρα-
ιστιοπλόους. Ο εκπρόσωπος θα εκλεγεί από 
τους παρα-ιστιοπλόους που συμμετείχαν στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2017 και στους 
Παρα-ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Επιπλέον, από το 2022 το παγκόσμιο πρωτά-
θλημα παρα-ιστιοπλοΐας θα διεξάγεται μαζί με 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2020
Λίγες οι αλλαγές και μεγάλη ανησυχία, κα-
θώς η ιστιοπλοΐα έχασε 30 θέσεις αθλητών 
στο Τόκιο σε σχέση με το Ρίο και αυτό εκτιμά-
ται πως οφείλεται στη μορφή των αγώνων.

Τα 470 ανδρών και γυναικών, τα Finn, τα 
Nacra 17, τα Laser και τα Laser Radial θα 
τρέξουν μια προκριματική σειρά αγώνων με 
medal race, όπως και στις προηγούμενες τρεις 
ολυμπιακές διοργανώσεις. Μικρή αλλαγή για 
τα RS:X ανδρών και γυναικών, για τα οποία, αν 
οι συνθήκες το επιτρέπουν θα έχουν εκκίνηση 
και τερματισμό σε πλαγιοδρομία.

Αν και η επιτροπή διοργανώσεων πρότεινε 
μια αλλαγή γιατα 49er και 49er FX, η διοικού-
σα επιτροπή καταψήφισε την πρόταση οπότε 
και αυτές οι κλάσεις μένουν στα ίδια.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Aarhus το 
2018 θα είναι ο κύριος αγώνας πρόκρισης. 
Θέσεις θα είναι διαθέσιμες επίσης στα Asian 
Games 2018, Pan-Am Games 2019 και στα 
παγκόσμια πρωταθλήματα του 2019 ενώ οι 
τελευταίες θέσεις θα κριθούν σε ηπειρωτικά 
πρωταθλήματα. 

Έλληνες στο Μεξικό
• Άννα Ανδρεάδη –  
 Μέλος Regional Games Committee

• Γιώργος Ανδρεάδης – Εκπρόσωπος  
 International Maxi Association

• Δημήτρης Δήμου – Μέλος Race Officials  
 Committee και εκπρόσωπος της Ελλάδας  
 στη γενική συνέλευση

• Ελένη Ματζαρίδου – Μέλος International  
 Regulations Commission

• Σοφία Μπεκατώρου – Αντιπρόεδρος  
 Athletes Commission

• Μαρίνα Ψυχογυιού – Μέλος Race  
 Management Sub-Committee και Racing  
 Rules Committee

Βραβεία WORLD SAILING
Από φέτος, η κλασική εκδήλωση των βραβείων 
για τους καλύτερους ιστιοπλόους της χρονιάς 
διευρύνθηκε και πλέον η βραδιά περιλαμβάνει 
και τα τρία βραβεία που απονέμονται από την 
World Sailing. Μία από τους δύο παρουσιαστές 
της βραδιάς ήταν η Σοφία Μπεκατώρου, η 
οποία έχει στο παρελθόν βραβευθεί με το ίδιο 
βραβείο και μπορούσε να καταλάβει καλύτερα 
από τον καθένα πως ένιωθαν οι υποψήφιοι.

Νικήτρια του βραβείου φέτος ήταν η Marit 
Bouwmeester από την Ολλανδία. Η χρυσή 
Ολυμπιονίκης του Ρίο στα Laser Radial, 
αφού κέρδισε και τον τελικό του World Cup 
Series Final στη Μελβούρνη τραυματίστηκε 
και δεν κατάφερε να αγωνιστεί τους πρώτες 
μήνες του 2017. Κατάφερε να επιστρέψει στη 
θάλασσα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που 
έγινε στο ‘σπιτι’ της, στο Medemblik της Ολαν-
δίας με εμφατικό τρόπο κερδίζοντας το τρίτο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας της και 
δύο μήνες αργότερα κέρδισε το πανευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα καταφέρνοντας να έχει στην 
κατοχή της και τους τρεις τίτλους ταυτόχρονα. 

Μετά την απονομή του βραβείου δήλωσε: ‘Είμαι 
απλά ένα κορίτσι από το Friesland στη βόρεια 
Ολλανδία. Είχα πάντα μεγάλα όνειρα και δεν 
ήθελα απλά να πάω στους Ολυμπιακούς, ήθελα 
να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο και να κυριαρχή-
σω στον χώρο της ιστιοπλοΐας, να είμαι η καλύ-
τερη που υπάρχει. Πολλοί γελούσαν μαζί μου, 
δεν ήμουν καν στους καλύτερους 20 εκείνο τον 
καιρό. Όμως αν αγαπάς αυτό που κάνεις και ερ-
γαστείς σκληρά μπορείς να πραγματοποιήσεις 
τα όνειρά σου. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω 
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να στείλω στους νέους και στους μεγαλύτε-
ρους, να ακολουθούν τα όνειρά τους!’

Στους άνδρες όπως ήταν αναμενόμενο 
το βραβείο κέρδισε ο Νεοζηλανδός Peter 
Burling ο οποίος εξακολουθεί να γοητεύει 
όσους τον παρακολουθούν να αγωνίζεται. 
Μόλις 26 ετών, έχει καταφέρει διακρίσεις που 
πολλοί λίγοι καταφέρνουν να επιτύχουν.

Κατά τη διάρκεια του 35ου America's Cup 
ήταν η προσωποποίηση της ψυχραιμίας, της 
ηρεμίας και της συγκέντρωσης, στο τιμόνι του 
Emirates Team New Zealand. Με το βάρος των 
προσδοκιών μιας χώρας στους ώμους του ο 
Burling δεν εμφανίστηκε ποτέ αγχωμένος και 
ακόμη και το τουμπάρισμα του σκάφους του 
δεν τον κλόνισε και κέρδισε με αγώνες 7 – 1 
το παλαιότερο αθλητικό τρόπαιο. Ο Burling δεν 
παραβρέθηκε στην απονομή καθώς αγωνίζεται 
στο Volvo Ocean Race με το σκάφος Brunel.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για τα βραβεία ήταν 
στις γυναίκες οι Martine Grael και Kahena 
Kunze (Βραζιλία), Sarah-Quita Offringa (Αρού-
μπα) και Tara Pacheco (Ισπανία) ενώ στους 
άνδρες οι Glenn Ashby (Αυστραλία), Thomas 
Coville (Γαλλία) και Armel Le Cleac'h (Γαλλία) 

Το βραβείο Beppe Croce για εξαιρετική εθελο-
ντική προσφορά στο άθλημα απονεμήθηκε στον 
Carlo Crocce, πρόεδρο της World Sailing την 
περίοδο 2013-2016 ενώ το President's Trophy 
που αναγνωρίζει την εργασία για την εξέλιξη της 
ιστιοπλοΐας απονεμήθηκε στον Stan Honey

BALANCING THE BOAT
‘Balancing the boat’ που σημαίνει ‘ισορροπώ-
ντας το σκάφος’ ήταν ο τίτλος της πρώτης πα-
ρουσίασης – συζήτησης στο Μεξικό. Στόχος 
ήταν να παρουσιαστούν οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ασχολούνται 
με την ιστιοπλοΐα σε διάφορα επίπεδα και 
να αναζητήσει τρόπο να γίνεται η διαδικασία 

ένταξής τους πιο ομαλή. Η Σοφία Μπεκατώ-
ρου ήταν μία από τους κεντρικούς εισηγητές 
και συγκίνησε το κοινό μοιραζόμενη την προ-
σωπική της ιστορία και τις αντιξοότητες που 
συνάντησε στην επιτυχημένη καριέρα της.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ζητήσει 
απόλυτη εξίσωση του αριθμού των αθλητών 
από κάθε φύλο ξεκινώντας από τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του Τόκυο το 2020 ενώ από το 
2024 θα πρέπει να υπάρχει εξίσωση και των 
διαθέσιμων μεταλλίων για κάθε φύλλο. Είναι 
σημαντικό αυτή η εξίσωση στο σημαντικότερο 
αθλητικό γεγονός να συνοδεύεται με εξίσωση 
στη βάση του αθλήματος. Θα πρέπει σε όλον 
τον κόσμο οι όμιλοι και οι εθνικές ομοσπονδί-
ες να εργαστούν ώστε το άθλημα να είναι ελ-
κυστικό και προσβάσιμο και στα δύο φύλλα και 
ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξουν ενέρ-
γειες, διαφορετικές σε κάθε χώρα ανάλογα με 
την κουλτούρα αλλά προς την ίδια κατεύθυνση: 
να ξεκινούν και να παραμένουν στο άθλημα 
κορίτσια και αγόρια σε ίσα ποσοστά.

SUSTAINABILITY 2030 

Η δεύτερη παρουσίαση – συζήτηση είχε σχέση 
με τη βιωσιμότητα του αθλήματος και παρου-
σιάστηκε το πρόγραμμα της World Sailing με 
ορίζοντα το 2030. Τόσο η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή όσο και ο οργανισμός Ηνωμέ-
νων Εθνών, έχουν υιοθετήσει στρατηγικές 
βιωσιμότητας και είναι φυσικό η World Sailing 
να συστρατεύεται με αυτόν τον στόχο, τόσο 
επειδή το άθλημά μας γίνεται στη θάλασσα 
την οποία πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή, 
όσο και επειδή απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύ 
κοινό που ασχολείται με το άθλημα μέσω ενός 
τεράστιου εύρους εκφράσεών του.

Το πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται 
Sustainability 2030, περιλαμβάνει μια σειρά 
στόχων και προκλήσεων για το άθλημα 
σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές, διορ-

γανώσεις, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, 
μέλη και προσέλκυση νέων συμμετοχών. 
Με τη δημοσίευση του προγράμματος ξεκινά 
μία τετράμηνη περίοδος κατά την οποία θα 
συλλέγουν διάφορες απόψεις και ιδέες, με 
στόχο το πρόγραμμα να οριστικοποιηθεί τον 
προσεχή Μάιο.

Οι στόχοι του προγράμματος συνοπτικά είναι 
οι εξής:

• Καθιέρωση μιας συνεπούς προσέγγισης  
 για τη βιωσιμότητα του αθλήματος, με  
 βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και στόχους  
 εστιάζοντας στις διοργανώσεις, τις εγκατα- 
 στάσεις και τις υποδομές.

• Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και  
 προώθηση της ιδέας της ενεργειακής  
 αποδοτικότητας σε όλες τις εκφράσεις του  
 αθλήματος.

• Σεβασμός στη συμβολή της υγείας και της  
 βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος.

• Προώθηση της διαφορετικότητας, της  
 προσβασιμότητας και της ισότητας των  
 δύο φύλλων σύμφωνα με τους στόχους της  
 Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για το 2020.

• Εξασφάλιση ότι η βιωσιμότητα ενσωματώ- 
 νεται στη διδασκαλία της ιστιοπλοΐας μέσω  
 πλαισίων διδασκαλίας και καθοδήγησης.

• Προώθηση μιας κουλτούρας βιωσιμότητας  
•	μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτι- 
 κών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης  
 σχετικά με τη βιωσιμότητα σε όλα τις εθνι- 
 κές ομοσπονδίες, τις διοργανώσεις, τις  
 εγκαταστάσεις και τις συνδεδεμένες  
 βιομηχανίες.

• Καθορισμός τεχνικών προτύπων έως το  
 2030 για τη μείωση των περιβαλλοντικών  
 επιπτώσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας  
 με επίκεντρο το τέλος της ζωής των συνθε- 
 τικών υλικών και της τεχνολογίας κινητή- 
 ρων και ενέργειας.

• Να υιοθετήσουμε μια επιστημονική  
 προσέγγιση βασισμένη στην έρευνα για  
 να κατανοήσουμε τον αντίκτυπό μας και να  
 εντοπίσουμε λύσεις.

• Εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της δια- 
 φάνειας μέσω ισχυρής παρακολούθησης  
 και υποβολής εκθέσεων.
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Κείμενο και φωτογραφίες: Νίκος Σινούρης 

Φέτος όπως και πέρυσι ο “Αετός”, 
το Tofinou 9,5 modern classic σκα-
φάκι μας με πλήρωμα τους: Σίμο 
Καμπουρίδη, Γιώργο Τσιγκούλη, 
Άκη Τσαρούχη, Δημήτρη Δελη-
γιάννη και Νίκο Σινούρη, ήταν η 
μόνη ελληνική συμμετοχή στη 
διάσημη εβδομάδα της Νότιας 
Γαλλίας που συνδυάζει σύντομες 
σχετικά ιστιοδρομίες διαρκείας 3-5 
ωρών τις πρωϊνές ώρες με διασκέ-
δαση και δεξιώσεις το βράδυ. Οι 
συμμετέχοντες εκπροσωπούσαν τα 
πιο εξεζητημένα μοντέρνα και παρα-
δοσιακά σκάφη όλων των μεγεθών.

Η έναρξη των ιστιοδρομιών είχε φέτος με-
τακινηθεί μια εβδομάδα αργότερα, Σάββατο 
30 Σεπτεμβρίου με Κυριακή 8 Οκτωβρίου 
με συνέπεια να κάνει λίγο πιο ψύχρα και να 
φυσάει λίγο περισσότερο, ο καιρός πάντως 
ήταν πολύ καλός με ελάχιστη βροχή.

Η μεταφορά του σκάφους έγινε όπως πέρυσι 
με τον Σίμο και τον Τσιγκούλη οδηγώντας την 
ΒΜW X5 της μητέρας του Άκη και ρυμουλ-
κώντας το trailer του Αετού στη διαδρομή 
Πειραιάς – Πάτρα και Αγκόνα – St. Tropez 
(αποστάσεις 850 χλμ. περίπου) με μέγιστη 
ταχύτητα τα 90 χλμ. και το μεσημέρι της 
Δευτέρας το σκάφος ήταν αλμπουρωμένο 
στο νερό αραγμένο μαζί με τ’αδερφάκια του 
στην ειδική προβλήτα του νέου λιμένα του St. 
Tropez πολύ κοντά στην είσοδο του λιμανιού, 
ώστε η είσοδος και η έξοδος να γίνονται 
άκοπα και γρήγορα.

Φέτος, ο “Αετός” έτρεξε έχοντας σημαντικό-

τατες βελτιώσεις στην καρένα, την προπέλα, 
το τιμόνι και τα πανιά (πολύ μεγαλύτερο 
φλόκο και ένα τεράστιο μπαλόνι για τα πρύμα 
που εν τέλει χρησιμοποιήσαμε σε όλες τις 
πλεύσεις). Έτσι, ήμασταν πολύ ανταγωνι-
στικότεροι απ’ ότι πέρυσι. Τακτική έκανε ο 
παγκοσμιονίκης Δημήτρης Δεληγιάννης 
(εξαιρετικός), τιμόνι ο Σίμος, στις σκότες του 
φλόκου και του μπαλονιού ο Άκης και στην 
πλώρη ο «αίλουρος» Τσιγκούλης. Σημειωτέον 
ότι τα παραδοσιακά σκάφη δεν έχουν ρέλι 
και πρέπει να είναι κανείς διπλά προσεκτικός, 
ιδίως στη φουρτούνα.

Οι αγώνες για τα παραδοσιακά σκάφη αρχί-

ζουν την Τρίτη. Φέτος, εν αντιθέσει με πέρυσι, 
δεν μαζεύτηκαν 10 Tofinou 9,5 για να κάνουν 
δική τους κλάση, ως εκ τούτου αντίπαλοί μας 
εκτός από τα έξι «αδελφάκια» μας, ήσαν 4 
Black Pepper Code 0 (σκάφη 33 ποδών εξ’ 
ολοκλήρου από carbon θεωρητικά πολύ πιο 
γρήγορα από εμάς), και 4 Tofinou 12 (σκάφη 
40 ποδών) και ένα Black Pepper Code 1 (40 
ποδών, τρομερά εξεζητημένο σχεδιαστικά).

Στην πρώτη κούρσα με αέρα προοδευτικά 
αυξανόμενο από 16 μέχρι 30 κόμβους, 
παίρνουμε μια φανταστική εκκίνηση αλλά 
δυστυχώς κάπου σκαλώνει το «κλειδάκι» 
του μπαλονομάνταρου, ανοίγει και πέφτει το 
μπαλόνι στο νερό, το μαζεύουμε όπως-όπως, 
ο δε ηρωϊκός Τσιγκούλης ανεβαίνει μόνος 
του στο άλμπουρο χωρίς μαντάρι κατεβάζει 
το μπαλονομάνταρο, ξαναβιράρουμε και 
ξαναμπαίνουμε στον αγώνα έχοντας χάσει 
1,5 – 2 λεπτά μόνο. Πολλά απ’ τα μεγαλύ-
τερα σκάφη «πνίγονται», εμείς κάνουμε 13 
κόμβους ταχύτητα στα πρύμα και εκτελώντας 
τέλειες μπότζες περνάμε πολλά σκάφη και εν 
συνεχεία 3-4 αντιπάλους στα όρτσα για να 
τερματίσουμε τρίτοι.

Στη δεύτερη κούρσα, με λιγότερο αέρα (8-14 
κόμβους) τερματίζουμε πέμπτοι. Στην τρίτη 
κούρσα της Παρασκευής, ήλθαμε τρίτοι. Και 
στην τελευταία κούρσα του Σαββάτου, πάλι με 
πολύ αέρα τερματίσαμε δεύτεροι.

Την Κυριακή το πρωί στις 11, έγινε στο μεσαιω-
νικό κάστρο (citadel) του St. Tropez η απονομή. 
Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και η δεξίωση θα μου 

“Les voiles de St. Tropez 2017”
Εντυπώσεις από την εβδομάδα

άρθρο
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μείνει αξέχαστη - το φαγητό ήταν καταπληκτικό 
(cuisine provencale) και το κρασί ροζέ (cotes 
des Provence). Το έπαθλο της τρίτης θέσης, μια 
κρυστάλλινη σφαίρα σχεδιασμένη ειδικά για 
την εβδομάδα του St. Tropez. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το πλήρωμα 
του σκάφους JOLT το οποίο ήρθε δεύτερο στη 
γενική βαθμολογία, έχει κι αυτό εκτός από το 
TOFINOU 9,5 ένα πολύ επιτυχημένο TP 52. 
Τυχαίο; Δεν νομίζω.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

1. FR 1808 CAMOMILLE  NATHAN Jean Louis

2. SUI 18 JOLT  HARRISON Peter

3. GRE 6922 AETOS  SINOURIS Nicolas

4. FRA 43703 BLACK LEGEND 2  DELACHAUX Christophe

5. GER 4912X MILOU  SCHOBINGER Mario

6. FRA 31 PITCH  RIBOUD Patrice
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Για πρώτη φορά συνδιοργάνωση δύο παρεμφερών κλάσεων

Με ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο 
και με ήπιο καιρό έκλεισε η αυλαία 
του πρώτου μέρους του διασυλλο-
γικού αγώνα της Ελληνικής Κλάσης 
Σκαφών J24 με διοργανωτή τον 
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. 

Ο εξ αναβολής αγώνας πραγματοποιήθηκε 
τελικά το Σαββατοκύριακο 9-10/09/2017 
σε συνδυασμό, για πρώτη φορά, με αγώνα 
σκαφών κλάσης Platu 25, ο οποίος απο-
τελούσε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
της κλάσης. Οι εκκινήσεις ήταν επάλληλες για 
τους δυο στόλους και το θέαμα στον καθαρό 
μέχρι τότε Φαληρικό Όρμο ήταν εντυπωσιακό!!! 
Όσον αφορά τα J24, νικητής αναδείχτηκε το 
νεοσύστατο πλήρωμα του σκάφους J MANIA, 
το οποίο και πραγματοποιούσε μόλις τη δεύτε-
ρή του εμφάνιση σε αγώνα της κλάσης J24. 

Για την κλάση J24, την πρώτη μέρα των 
αγώνων πραγματοποιηθήκαν τέσσερις (4) 
από τις έξι (6) προγραμματισμένες κούρσες, 
οι οποίες εκκίνησαν στην ώρα τους καθώς οι 
άνεμοι έπνεαν εν αρχή από τις 210 μοίρες έως 
τις 180 μοίρες με ανοδική τάση στην ένταση 
από τους 5 - 12 κόμβους. Την Κυριακή 10/9, 
με πρόβλεψη η μπουκαδούρα να αργήσει 
και με άνεση στο πρόγραμμα, οι κούρσες 
εκκίνησαν στις 12:00 και ολοκληρώθηκαν στις 
2:30 αφήνοντας το περιθώριο στα σκάφη να 
ετοιμαστούν για την επιστροφή στη βάση τους. 
Οι συνθήκες που επικράτησαν ήταν οι ίδιες με 
την προηγούμενη ημέρα. 

Όλα τα πληρώματα έπλευσαν ανταγωνιστικά 
διεκδικώντας τις πρωτιές και τις καλύτερες 

θέσεις, με την τελική κατάταξη να κρίνεται στην 
τελευταία ιστιοδρομία. Εν τέλει νικητής αναδεί-
χτηκε το πλήρωμα J MANIA με κυβερνήτη τον 
Γ. Παναγιωτίδη και πλήρωμα τους Χ. Κυφίδη, 
Κ. Σκοτίδα, Κ. Τριδημα και Φ. Ντόντου ενώ τη 
2η θέση κατέλαβε το πλήρωμα ΑΝΑΣΑ με 
κυβερνήτη τον Ν. Καπνίση, και τη 3η θέση το 
πλήρωμα ΚΙΚΑ με κυβερνήτη τον Μ. Αγγελάκη. 
Ο αγώνας αποτέλεσε και μία πολύ δυνατή προ-
ετοιμασία για τα πληρώματα που επρόκειτο να 
ταξιδέψουν στην Ουγγαρία στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου για να συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Σκαφών Κλάσης J24. 

Οι απονομές έγιναν στις εγκαταστάσεις του 

διοργανωτή ομίλου, και τα πληρώματα μέσα σε 
ευχάριστο και κεφάτο κλίμα έδωσαν ραντεβού 
για τον επόμενο αγώνα που θα διοργανωθεί 
από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου στις 14-
15 Οκτωβρίου. 

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

Διασυλλογικός αγώνας σκαφών J24 
στον ΝΟΕ 

Κείμενο και φωτογραφίες: Άρης Παλλήκαρης - Ελληνική Κλάση Σκαφών J24αγώνες τριγώνου
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Τη Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017, 
έπεσε η αυλαία του Πανευρωπα-
ϊκού Πρωταθλήματος Σκαφών 
Κλάσης J24, το οποίο διοργα-
νώθηκε στη λίμνη Μπάλατον της 
Ουγγαρίας μεταξύ 25ης έως και 
1ης Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 
48 σκαφών. Οικοδεσπότης της 
διοργάνωσης ήταν το Balatonfüred 
Yacht Club σε συνεργασία με την 
Ουγγρική Κλάση Σκαφών J24, την 
Ουγγρική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας 
και τη Διεθνή Κλάση Σκαφών J24. 
Για πρώτη φορά στα τελευταία 15 
χρόνια, τρία πληρώματα της Ελ-

λάδας συμμετείχαν στον αγώνα, 
αποτελώντας την τρίτη χώρα σε 
συμμετοχές μετά τον πολυπληθή 
Ουγγρικό και Γερμανικό στόλο. 

Το πλήρωμα του σκάφους ΕΥΝΙΚΗ του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αγίου Νικολάου (ΙΟΑΝ) 
με κυβερνήτη τον Α. Νικολαϊδή και πλήρωμα 
τους Δ. Αλτσιάδη, Ι. Ορφανό, Σ. Κάρταλη, 
και Α. Σιούζο, συνεπές στους διεθνείς αγώνες 
σκαφών κλάσης J24, κατέκτησε την 6η θέση 
του πρωταθλήματος. Τα άλλα δύο πληρώματα, 
πρωτοεμφανιζόμενα σε διεθνή αγώνα της 
κλάσης, απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες για 
το μέλλον αφήνοντας πολλές υποσχέσεις. 
Συγκεκριμένα, το σκάφος JMANIA του Ναυ-
τικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ) με 
κυβερνήτη τον Γ. Παναγιωτίδη και πλήρωμα 
τους Κ. Σκοτίδα, Φ. Ντόντου, Χ. Κυφίδη και Κ. 
Τριδημα κατέκτησε τη διόλου ευκαταφρόνητη 

16η θέση, ενώ το σκάφος ΚΙΚΑ του Ναυτα-
θλητικού Ομίλου Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ) με 
κυβερνήτη τον Ε. Αγγελάκη και πλήρωμα του 
Χ. Γαράκη, Α. Μανδελενάκη, Ν. Καρυωτάκη και 
Α. Παλλήκαρη, πλήρωμα που συντέθηκε κυρι-
ολεκτικά την τελευταία στιγμή για να συμμετά-
σχει στον αγώνα, κατέκτησε την 37η θέση. 

Στο σύνολο πραγματοποιήθηκαν 10 ιστιοδρο-
μίες από τις προγραμματισμένες 12, με μεγάλο 
νικητή του αγώνα και ευρωπαίο πρωταθλη-
τή να στέφεται το σκάφος FGF Sailing από 
την Ουγγαρία. Η εμπειρία των Ουγγρικών 
πληρωμάτων στις χαμηλές εντάσεις ανέμου 
της λίμνης αποτέλεσε και το σημείο κλειδί της 
τελικής γενικής κατάταξης, με πέντε Ουγγρικά 
πληρώματα να καταλαμβάνουν τις πρώτες 
πέντε θέσεις. Στο ανοιχτό πρωτάθλημα όμως, 
εν τέλει, πρώτο αναδείχτηκε το σκάφος Furio 
από την Αμερική με κυβερνήτη τον Keith 
Whittemore, ο οποίος και κατέκτησε και το 
Πρωτάθλημα Αμερικής Σκαφών Κλάσης J24 
για το έτος 2017.

Πέραν της αποκόμισης σημαντικών εμπει-
ριών των τριών ελληνικών πληρωμάτων, η 
δυνατή παρουσίαση της Ελλάδας στον αγώνα 
αναδεικνύει την ανοδική τάση της Ελληνικής 
Κλάσης J24 και προμηνύει δυνατή συμμε-
τοχή τόσο στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα στη Γερμανία και Ιταλία, αντίστοι-
χα, του χρόνου όσο και ένα πολλά υποσχόμενο 
μέλλον για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
στην Πάτρα το 2019 μέσω της προσέλκυσης 
πληρωμάτων του εξωτερικού.

Για ακόμα μία φορά και για όλο το έτος του 
2017, η διοίκηση και τα μέλη της Ελληνικής 
Κλάσης Σκαφών J24 ευχαριστούν θερμά την 
ΑΝΕΚ LINES - BLUE STAR FERRIES για την 
ευγενή τους χορηγία και τη συνεχή διευκό-
λυνση της μεταφοράς των σκαφών και των 
πληρωμάτων.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα J24 2017
Με διακρίσεις η ελληνική συμμετοχή 

Κείμενο: Άρης Παλλήκαρης - Ελληνική Κλάση Σκαφών J24
Φωτογραφίες: Aron Szanto / J24 European Championship
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αγώνες τριγώνου

Με εντυπωσιακή συμμετοχή 133 αθλητών 
ηλικίας 8-14 ετών από 17 ομίλους, ξεκίνη-
σε η αγωνιστική δραστηριότητα στην ιστι-
οπλοΐα στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Αθλητικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ) μετά 
το ναυτικό ατύχημα και τη ρύπανση που 
κράτησε αρκετούς ομίλους στη στεριά. 

Συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 7 και 8 
Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη ο διασυλλογι-
κός αγώνας ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου 
Optimist στον ΝΑΟΒ. Οι συνθήκες έμοιαζαν 
ιδανικές μιας και οι 14 κόμβοι, κατά μέσον 
όρο, που έπνεαν το Σάββατο από τον νοτιά 
και την Κυριακή από τον βοριά, έδωσαν τη 
δυνατότητα να γίνουν 6 υπέροχες κούρσες. 
Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, οι 
προπονητές έβγαλαν τα συμπεράσματά τους κι 
έτσι ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο η νέα 
αγωνιστική περίοδος.

Την Κυριακή μετά το τέλος τον αγώνων έγιναν 
και απονομές στους νικητές οι οποίοι ήταν:

Κ α τ η γ ο ρ ί α  Α γ ο ρ ι ώ ν : 

1. Δέδες Ντεντόπουλος Ιάκωβος – Ν.Ο.Κ.Β

2. Λιβάς Βασίλειος – Ν.Ο.Κ

3. Κυφίδης Αθανάσιος – Α.Ν.Ο.Γ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  Κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν : 

1. Βαρθλομαίου Δήμητρα – Ν.Ο.Κ.Β

2. Κοκκινάκη Αθανασία – Ν.Ο.Β

3. Αρτικοπούλου Φιλιππα – Ν.Ο.Β

Κ α τ η γ ο ρ ί α  Π α ί δ ω ν :

1. Σταθάς Μάριος – Ν.Ο.Τ.Κ

2. Μαγγίνας Κων/νος – Ν.Ο.Κ

3. Σουρλατζής Νίκος – Ν.Ο.Δ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  Κ ο ρ α σ ί δ ω ν : 

1. Γουιντερς Ελισάβετ – Ν.Ο.Β

2. Καραουλάνη Σοφία – Ν.Ο.Ανδρου

3. Δαγκλή Παναγιώτα – Ν.Ο.Π.Φ

Τα αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα 
βρείτε στην διεύθυνση: www.naov.gr

Διασυλλογικός αγώνας ιστιοπλοΐας στον ΝΑΟΒ

Διασυλλογικός Αγώνας «Νηρικός»

Κείμενο και φωτογραφίες: ΝΑΟΒ

Κείμενο και φωτογραφίες: ΝΟΛ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 
διασυλλογικός αγώνας «ΝΗΡΙΚΟΣ» για 
σκάφη Optimist & Laser 4.7 που οργάνωσε 
ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας μαζί με τον 
δήμο Λευκάδας το διήμερο 07-08 Οκτω-
βρίου. Στον αγώνα συμμετείχαν συνολικά 59 
αθλητές (47 στα Optimist & 12 στα Laser 4.7) 
από οκτώ ομίλους: Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος 
Αστακού, Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας, 
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων, Ιστιοπλοϊκός 
Όμιλος Κέρκυρας, Ναυτικός όμιλος Κεφαλο-
νιάς & Ιθάκης, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πάτρας, 

Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πρέβεζας, και 
Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας.

Οι καιρικές συνθήκες την πρώτη μέρα ήτανε 
αρκετά δυσμενείς (βροχή και δυνατός αέρας), 
κάτι που στάθηκε μεγάλο εμπόδιο κυρίως για 
τους πιο άπειρους αθλητές, παρ'όλα αυτά διε-
ξήχθησαν συνολικά τρεις ιστιοδρομίες. Τη δεύ-
τερη ημέρα η βροχή έδωσε τη θέση της στην 
ηλιοφάνεια ενώ και ο άνεμος ήταν ελαφρώς 
πιο αδύναμος, επιτρέποντας την πραγματο-
ποίηση άλλων τριών ιστιοδρομιών.  Ο αγώνας 
γενικά χαρακτηρίστηκε από συναγωνισμό 
υψηλού επιπέδου, συνεχείς ανατροπές και 
όμορφο θέαμα.

Μετά το πέρας του αγώνα ακολούθησε γεύμα 
και η απονομή των επάθλων στους διακρι-
θέντες κάθε κατηγορίας. Οι τρεις πρώτοι ανά 
κατηγορία ήταν οι εξής: 

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L a s e r  4 . 7 

Κορίτσια  
Εύα Φίλιππα (ΝΟΛ) 
Μαριλένα Κακλαμάνη (ΝΟΛ) 

Έλλη Ζήση (ΝΑΟΒ)

Αγόρια  
Λάμπρος Γεωργόπουλος (ΙΟΠ) 
Κυριάκος Ευαγόρας Χατζηκάκος (ΙΟΙ) 
Ιωάννης Σιώκος (ΙΟΠ)

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O p t i m i s t 

Κορίτσια Μικρά  
Μαρκέλλα Τσινιά (ΝΟΛ) 
Μελίνα Ευσταθία Γκατζίνη (ΝΑΟΒ) 
Κωνσταντίνα Δρακάτου (ΝΟΛ)

Αγόρια Μικρά  
Σαββάνης Χαράλαμπος ( ΙΟΚ) 
Ιάσων Ανδριόπουλος (ΙΟΠ) 
Μάριος Γεωργόπουλος (ΙΟΠ)

Κορίτσια Μεγάλα  
Ιωάννα Γεωργίου (ΙΟΚ) 
Εύα Νάου (ΝΟΛ) 
Στέλλα Κατωπόδη (ΝΟΛ)

Αγόρια Μεγάλα 
Νίκος Γεωργόπουλος (ΙΟΠ) 
Θεμιστοκλής Μπένος (ΙΟΠ) 
Αναστάσιος Μρκεζίνης (ΙΟΠ)
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Με ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύ-
ριακο αλλά έναν δριμύ καιρό από 
άποψεως ανέμου και κύματος ολο-
κληρώθηκε ο αγώνας με επωνυμία 
"Κύπελλο Ηρακλείου". Ο αγώνας 
διοργανώθηκε από τις 14 έως και 
τις 15 Οκτωβρίου 2017 από τον 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου 
(IOH). Οκτώ πληρώματα, επτά εκ 
των οποίων από το Ηράκλειο της 
Κρήτης και ένα από την Αθήνα 
συμμετείχαν στον αγώνα, με τελικό 
νικητή το πλήρωμα JMANIA, το 
οποίο συνέχισε τη δυναμική του πα-
ρουσία μετά και την εμφάνιση του 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
σκαφών κλάσης J24 στην Ουγγα-
ρία στα τέλη του Σεπτέμβρη. 

Το Σάββατο 14/10, τα πληρώματα προσήλθαν 
για τις εγγραφές και τους προβλεπόμενους 
ελέγχους και οι ιστιοδρομίες ξεκίνησαν στην 
ώρα τους. Η σταθερότητα του ανέμου, διεύθυν-
σης 315 μοιρών και έντασης τουλάχιστον 16 
κόμβων, επέτρεψε την πραγματοποίηση των 
τεσσάρων (4) εκ των έξι (6) προγραμματισμέ-

νων ιστιοδρομιών με μεγάλο νικητή της ημέρας 
το πλήρωμα JMANIA, το οποίο και κέρδισε 
όλες τις ιστιοδρομίες. Εν τούτοις, η 2η ημέρα 
χαρακτηρίστηκε από τη δυσκολία πραγματοποί-
ησης ιστιοδρομιών λόγω γενικότερων δυσμε-
νών συνθηκών με αποτέλεσμα να διατηρηθεί η 
τελική κατάταξη ως είχε από την 1η ημέρα, και 
η οποία και διαμορφώθηκε ως εξής:

1η Θέση , το πλήρωμα JMANIA από τον 
Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ) με 
κυβερνήτη τον Γ. Παναγιωτίδη.

2η Θέση, το πλήρωμα ΚΙΚΑ από τον Ναυ-
ταθλητικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ) με 
κυβερνήτη τον Μ. Αγγελάκη.

3η Θέση, το πλήρωμα MINOAN SPIRIT με 
κυβερνήτη τον Α. Παλλήκαρη από τον ΝΟΓΚ.

4η Θέση, το πλήρωμα ANASSA από τον ΙΟΗ 
με κυβερνήτη τον Ν. Καπνίση.

5η Θέση, το πλήρωμα PHYSALIA PHYSALIS 
από το ιστιοπλοϊκό τμήμα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με κυβερνήτη τον Μ. Ρούσση.

6η Θέση, το πλήρωμα SIMERA από τον ΙΟΗ 
με κυβερνήτη τον Γ. Λυρώνη.

7η Θέση, το σκάφος ΜΟΜΕΝΤUM από το 
Iστιοπλοϊκό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης 
με κυβερνήτη τον Γ. Bιτσάκη.

8η Θέση, το σκάφος DJ από τον ΙΟΗ με κυ-
βερνήτη τον Γ. Μαλλιωτάκη.

Οι απονομές έγιναν στις εγκαταστάσεις του 
διοργανωτή ομίλου, ο οποίος πέραν των 
βραβεύσεων του αγώνα βράβευσε και τα δύο 
εκ των τριών πληρωμάτων που συμμετείχαν 
στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Σκαφών Κλάσης J24 στην Ουγγαρία και πα-
ρευρέθηκαν στον αγώνα. Μέσα σε ευχάριστο 
κλίμα, τα πληρώματα ανανέωσαν το ραντεβού 
για τον επόμενο αγώνα που θα διοργανωθεί 
από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων στις 28 
Οκτωβρίου και ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη 
και τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλή-
ματος Σκαφών Κλάσης J24. 

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

Κύπελλο Ηρακλείου J24

Κείμενο και φωτογραφίες: Άρης Παλλήκαρης - Ελληνική Κλάση Σκαφών J24
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Β', 
και τελική, φάση του Πανελληνί-
ου Πρωταθλήματος σκαφών κλά-
σης J24, η οποία διοργανώθηκε 
από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων 
(ΙΟΧ) από τις 28 έως και τις 30 
Οκτωβρίου στον κόλπο της Σούδας. 

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από ιστιοπλοϊκά 
ιδανικές φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες 
με μεγάλο νικητή της Β' Φάσης αλλά και του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2017 να ανα-
δεικνύεται το πλήρωμα JMANIA. Το πλήρωμα 
ΚΙΚΑ, αν και προηγούνταν στη βαθμολογία 
από την Α' Φάση του Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος, τελικά δεν κατάφερε να διατηρήσει 
το προβάδισμα, καταλαμβάνοντας όμως τη 
διόλου ευκαταφρόνητη 2η θέση, αποδεικνύ-
οντας την ανοδική περίοδο την οποία διανύει 
τα τελευταία χρόνια. Στην 3η θέση, ένα επίσης 
σχετικά νεοσύστατο πλήρωμα, το ΑΝΑΣΣΑ, το 
οποίο επίσης έκανε την ανατροπή, καθώς με 
εμφατικό τρόπο ανήλθε μία θέση σε σύγκριση 
με την Α' Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλή-
ματος που είχε διεξαχθεί στην Πάτρα.

Ο αγώνας ξεκίνησε το Σάββατο 28/10 με τις 
εγγραφές και τους προβλεπόμενους ελέγχους 
και οι ιστιοδρομίες ξεκίνησαν στην ώρα τους. 

Και τις τρεις ημέρες, ο άνεμος είχε διεύθυνση 
περίπου από τις 255 έως και τις 295 μοίρες 
με την ένταση να διακυμαίνεται από 9 έως και 
16-17 κόμβους. Με αυτόν τον αέρα ολοκληρώ-
θηκαν οι 9 από τις 10 ιστιοδρομίες του αγώνα, 
ενώ η τελευταία χαρακτηρίστηκε από αλλαγή 
διεύθυνσης ανέμου από τις 320 μοίρες με 
αποτέλεσμα να μετακινηθεί ο ιστιοπλοϊκός στί-
βος. Η τελευταία όμως ιστιοδρομία του αγώνα 
αποτέλεσε και τη σημαντικότερη καθώς δια-

μόρφωσε τα τελικά αποτελέσματα των θέσεων 
2 έως 5, όπου στη 2 και 3 θέση βρέθηκαν να 
ισοβαθμούν δύο πληρώματα ενώ το πλήρωμα 
στη 4η θέση απείχε μόλις ένα βαθμό ποινής 
από το πλήρωμα της 5ης θέσης.

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

1η θέση, το πλήρωμα JMANIA από τον Ναυ-
τικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου με κυβερνήτη 
τον Καμπουρίδη Π. και πλήρωμα τους Κυφίδη 
Χρ., Σκοτίδα Κ., Τριδήμα Κ., Ντόντου Φ.

2η θέση, το πλήρωμα ΝΙΚΟΛΑΣ από τον ΙΟΧ 
με κυβερνήτη τον Οικονόμου Μ. και πλήρωμα 
τους Ταγαρόπουλο Α., Γιακουμιδάκη Ι., Βερυκά-
κη Α., Πετράκη Ε.Ι.

3η θέση, το πλήρωμα ΚΙΚΑ από τον Ναυταθλη-
τικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ) με κυβερνήτη 
τον Διαλεχτάκη Γ. και πλήρωμα τους Κασαπάκη 
Γ., Αγγελάκη Μ., Σωτηρίου Στ., Γαράκη Χ.

4η θέση, το πλήρωμα ΑΝΑΣΣΑ από τον Ιστι-
οπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου (ΙΟΗ) με κυβερνήτη 
τον Καπνίση Ν. και πλήρωμα τους Σουρλίγκα 
Μ., Βερβελάκη Ν., Βουλγαρίδου Μ., Παπαδο-
βασιλάκη Ε

5η θέση, το πλήρωμα ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT από 
τον ΝΟΓΚ με κυβερνήτη τον Παλλήκαρη Α. και 
πλήρωμα τους Καρυωτάκη Ν., Δαυίδ Π., Καμπι-
τάκη Ν., Καλυβίτη Ν. και Μανδελενάκη Α.

6η θέση, το πλήρωμα PHYSALIA PHYSALIS 
από το Ιστιοπλοϊκό Τμήμα του Πανεπιστημί-

Β Φάση Πανελληνίου  Πρωταθλήματος 2017
Πανελληνιονίκης, το νεοσύστατο πλήρωμα JMANIA! 

Κείμενο και φωτογραφίες: Άρης Παλλήκαρης - Eλληνική Κλάση Σκαφών J24
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ου Κρήτης με κυβερνήτη τον Ρούσση Μ. και 
πλήρωμα τους Πετεκίδη Γ., Εφραίμογλου Χρ., 
Σοφικίτη Δ., Καπετανάκη Γ., Γλύνο Μ., Μακρι-
δάκη Ελ.

7η θέση, το πλήρωμα ΣΗΜΕΡΑ με κυβερνήτη 
τον Γ. Λυρώνη και πλήρωμα τους Κοσκινοπού-
λου Μ., Λενακάκη Στ., Δόξα Π., Τσικανδυλάκη Μ.

8η θέση, το πλήρωμα ΜΟΜΕΝΤUM από τον 
ΝΟΓΚ με κυβερνήτη τον Βιτσάκη Γ. και πλήρω-
μα τους Σεβαστάκη Μ., Ατζολετάκη Ε., Τζικολαϊ 
Μ., Ανεβλαβή Μ., και Κατσαούνη Δ.

9η θέση, το πλήρωμα ΑRIBA από το Ναυτικό 
Όμιλο Χανίων με κυβερνήτη τον Γκιόκα Αθ. και 
πλήρωμα τους Καλαμπαλίκη Γ., Χαροντάκη Μ., 
Ζαχαριουδάκη Ν., Κυμινουλάκη Πρ., Ζησιμάτο Μ.

10η θέση, το πλήρωμα DJ από τον ΙΟΗ με 
κυβερνήτη τον Μαλλιωτάκης Γ. και πλήρωμα 
τους Κοκκάλη Ε., Καλαμπόκη Α., Ανδριανάκη Γ., 
Κουτσούμπα Ηλ.

Στο σύνολο και των δύο φάσεων, η τελική 
κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:

1. JMANIA (23 βαθμούς ποινής)

2. ΚΙΚΑ (33 βαθμούς ποινής)

3. ΑΝΑΣΣΑ (67 βαθμούς ποινής)

4. MINOAN SPIRIT (75 βαθμούς ποινής)

5. PHYSALIA PHYSALIS (78 βαθμ. ποινής)

6. ΝΙΚΟΛΑΣ (79 βαθμούς ποινής)

7. ΣΗΜΕΡΑ (93 βαθμούς ποινής)

8. MOMENTUM (95 βαθμούς ποινής)

9. ARIBA (138 βαθμούς ποινής)

10.  DJ (148 βαθμούς ποινής)

Οι απονομές πραγματοποιήθηκαν στις εγκα-
ταστάσεις του Ναυταθλητικού Κέντρου της 
Σούδας με τη θερμή, όπως πάντα, φιλοξενία 
του διοργανωτή ομίλου, και τα πληρώματα, 

μέσα σε ευχάριστο και κεφάτο κλίμα, έδωσαν 
ραντεβού για την επόμενη αγωνιστική χρονιά.  
Ο καθορισμός της τελικής κατάταξης του 
αγώνα στην τελευταία ιστιοδρομία δημι-
ουργεί ελπίδες για μία ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσα και ανταγωνιστική χρονιά το 2018, 
ενώ η προσέλκυση ιστιοπλόων με παγκό-
σμια εμβέλεια όπως αυτή του Π. Καμπου-
ρίδη, αναδεικνύει τη σημαντικότητα της 
κλάσης σκαφών J24 στην Ελλάδα, εν'όψει 
και του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Σκαφών J24 που θα διοργανωθεί το 2019 
από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών. 

Πέραν του αγωνιστικού μέρους, ταυτόχρο-
να πραγματοποιήθηκε και η ετήσια γενική 
συνέλευση της Ελληνικής Κλάσης J24, όπου, 
μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε και το αγωνιστι-
κό πρόγραμμα του επόμενου έτους.

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

Β Φάση Πανελληνίου  Πρωταθλήματος 2017
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Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλή-
νης, επ’ ευκαιρία των 5 χρόνων 
λειτουργίας του, διοργάνωσε αγώ-
να για τις κατηγορίες Optimist και 
Laser 4.7 σε συνδιοργάνωση με 
το ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Τουρισμού του δήμου Λέσβου 
και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομο-
σπονδία, προς τιμήν του διεθνούς 
φήμης Λέσβιου ιστιοπλόου Νίκου 
Κουκλέλη. 

Ο αγώνας στέφτηκε με επιτυχία, καθώς για 
πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο νησί με 
τη συμμετοχή 73 αθλητών και αθλητριών 
από 7 έως 16 ετών από τους ομίλους: ΙΟ 
Μυτιλήνης, ΝΟ Χίου, ΝΟ Αρτέμιδος Σπάτων, 
ΝΟ Καρδαμύλων, ΝΑΟ Λαυρεωτικής, ΠΕΚΕ 
Βροντάδου και ΝΟ Αλκυών Ραφήνας. Λόγω 
των ασθενών ανέμων που επικράτησαν πραγ-
ματοποιήθηκαν συνολικά 4 ιστιοδρομίες και τα 
αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O p t i m i s t  Α γ ο ρ ι ώ ν

1. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ  
 (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ)

2. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ (Ν.Ο. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  
 ΣΠΑΤΩΝ)

3. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΑΣ (Ν.Ο. ΧΙΟΥ)

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O p t i m i s t  Κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν

1. ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΧΡΟΥΝΕΒΕΝΕΧ (Ν.Ο. ΧΙΟΥ)

2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ (Ν.Ο. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  
 ΣΠΑΤΩΝ)

3. ΕΦΗ ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ (Ν.Ο. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  
 ΣΠΑΤΩΝ)

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O p t i m i s t  11 χ ρ ο ν ω ν 
Α γ ο ρ ι ώ ν

1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ  
 ΡΑΦΗΝΑΣ)

2. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  
 (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ)

3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ  
 ΡΑΦΗΝΑΣ)

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O p t i m i s t  11 χ ρ ο ν ω ν 
Κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν

1. ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ (Ν.Ο. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ)

2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΛΕΙΔΑ (Ν.Ο. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  
 ΧΙΟΥ)

3. ΛΥΔΙΑ ΡΑΠΤΗ (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ)

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O p t i m i s t  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η ς 
η λ ι κ ί α ς  α θ λ η τ ή / τ ρ ι α ς

ΛΥΔΙΑ ΡΑΠΤΗ (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ)

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L a s e r  4 . 7  Α γ ο ρ ι ώ ν

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ  
 ΡΑΦΗΝΑΣ)

2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ  
 ΡΑΦΗΝΑΣ)

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
 (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ)

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L a s e r  4 . 7  Κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν

1. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΙΛΙΟΥ (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ  
 ΡΑΦΗΝΑΣ)

2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  
 (Ν.Ο. ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ)

3. ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΟΥΛΑ (Ν.Ο. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  
 ΧΙΟΥ)

Ο δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, 
αφού συνεχάρη όλους τους αθλητές που συμ-
μετείχαν και βραβεύτηκαν, υποσχέθηκε ότι θα 
συνεχίσει να είναι αρωγός του αγώνα αυτού 
και στα επόμενα χρόνια. 

Το πρωί του Σαββάτου πριν την έναρξη του 
αγώνα, οι αθλητές και αθλήτριες συμμετείχαν 
σε μία διαφορετική παρέλαση με τα σκάφη 
τους και τις ελληνικές σημαίες να κυματίζουν 
στα ιστία τους. Το θέαμα ήταν μοναδικό και 
εντυπωσιακό για τους κατοίκους της Μυτιλή-
νης, που είχαν μαζευτεί στην προκυμαία για 
την καθιερωμένη παρέλαση.

Για τον ΙΟ Μυτιλήνης αγωνίστηκαν οι παρακάτω 
αθλητές στους οποίους αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια για την προσπάθεια και τις θέσεις που 
τερμάτισαν: Ορέστης – Αλέξανδρος Ευστρατιά-
δης, Νικόλαος Κούρτης, Παναγιώτης Παπαπρο-
κοπίου, Μάρκος Μπράτος – Τσιμενίδης, Γεώρ-
γιος Γενιτσαριώτης, Φίλιπ Τσοϊλίν, Παναγιώτης 
Παναγόπουλος, Ιωάννης Αμπουλός, Ευθύμιος 
Ράσκος και Ελευθέριος Παντέρμος.

Το ΔΣ του ΙΟ Μυτιλήνης θα ήθελε να ευχαρι-
στήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, 
το Επιμελητήριο Λέσβου, την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης, τον Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών 
Λέσβου, την ΕΡΤ Αιγαίου και το Ράδιο Αίολος. 
Επίσης, την Blue Star Ferries και την Hellenic 
Seaways, τη Setur Marina Μυτιλήνης, την 
Alternative Sailing, το τυπογραφείο Δούκας, το 
Oxygen Fitness, το catering Ελαϊτις, την εταιρεία 
Τσακίρης-Αντωνάκης, το ζαχαροπλαστείο Πα-
νταζής και το Nanou Donuts House, την Κάβα 
Εριφύλη, τον φωτισμό Προδρόμου, την πιτσαρία 
Martano, τα ψητοπωλεία Αγία Παρασκευή και 
Meating, καθώς και την ποτοποιία Ισιδώρου 
Αρβανίτη για τη διάθεση αναμνηστικών δώρων.

Αγώνας εις μνήμη Νίκου Κουκλέλη

Κείμενο και φωτογραφίες: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης
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Τα 32 μετάλλια έφτασαν μέχρι το 
τέλους του Οκτωβρίου οι Έλληνες 
αθλητές της ιστιοπλοΐας σε ευρω-
παϊκά και παγκόσμια πρωταθλή-
ματα. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρες ήταν 
οι δύο διακρίσεις που έφεραν οι 
νεαροί ιστιοπλόοι μας - και μεγάλα 
ταλέντα του χώρου - οι Δημήτρης 
Παπαδημητρίου και η Βασιλεία 
Καραχάλιου.

Στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Λέιζερ 
Ράντιαλ της Βαρκελώνης, ο Δημήτρης Πα-
παδημητρίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στη γενική βαθμολογία των 103 σκαφών και 
το αργυρό στην κατηγορία -21. Ο νεαρός ιστι-
οπλόος του Ν.Ο. Βουλιαγμένης συγκέντρωσε 
59 βαθμούς σε 11 ιστιοδρομίες και ανέβηκε 
στο βάθρο. «Ήταν ο πρώτος μου αγώνας 
στην κατηγορία των ανδρών. Συμμετείχαν 
110 σκάφη. Μέχρι τώρα είχα αγωνιστεί, 
στις διεθνείς διοργανώσεις, με συνομήλι-
κούς μου ή ένα δύο χρόνια μεγαλύτερους. 
Μπορώ να το πω ότι μου άρεσε η εμπειρία 
να τρέχω με μεγαλύτερούς μου», δήλωσε 
στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο", ο πρωταθλητής, ο 
οποίος σιγά σιγά ανοίγει πανιά για την ανδρική 
κατηγορία: «Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα, που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στην 
Κίνα, θα αρχίσουμε να δουλεύουμε στα 
στάνταρ. Στόχος είναι η Ολυμπιακοί Αγώνες 
του 2020».

Νικητής ήταν ο Πολωνός Μ. Ρουντάφσκι με 37 
βαθμούς και δεύτερος ο Ισπανός Μ. Ασένσα 
με 52 βαθμούς. Ο Ισπανός ήταν πρώτος στην 
κατηγορία -21 ετών, με δεύτερο τον Παπαδη-

μητρίου και τρίτο τον Ισπανό Α. Πέρεζ με 100 
βαθμούς. Ο Π. Κυρπόγλου κατέλαβε την 22η 
θέση με 166 βαθμούς και ο Λ. Ζαμίτ την 36η 
με 202 βαθμούς.

Εντυπωσιακή, όπως συνήθως, 
ήταν στον αγώνα της και η Βα-
σιλεία Καραχάλιου. Στα λέιζερ 
ράντιαλ γυναικών διεξήχθησαν 
11 κούρσες και η Βασιλεία 
Καραχάλιου, χάρη στην καλή 
της επίδοση στις τελευταίες 
κούρσες, κατέκτησε το χάλκι-
νο μετάλλιο με 57 βαθμούς, 
σε σύνολο 90 σκαφών. Το 
χρυσό κατέκτησε η Ολλανδέζα, 
Μ. Μπαουμέστερ με 53β. και το 

ασημένιο η Δανή, Α. Μ. Ρίντομ με 54 βαθμούς. 
Η Α. Φακίδη ήρθε 39η θέση με 212 βαθμούς.

Το 32ο μετάλλιο της χρονιάς το κατέκτησαν 
ο Αιμίλιος Παπαθανασίου και ο Αντώνης 
Τσότρας. Οι αθλητές των "σταρ" πήραν μέρος 
στο όπεν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας 
και ήρθαν δεύτεροι στο Ευρωπαϊκό και πέ-
μπτοι στο όπεν. «Μου δίνει χαρά το γεγονός 
ότι είμαι 27 χρόνια στον αθλητισμό και 
εξακολουθώ να διακρίνομαι. Με τον Αντώ-
νη Τσότρα έχουμε δέσει και θέλουμε να 
κατακτήσουμε κι άλλα μετάλλια. Θα ξεκινή-
σουμε την προετοιμασία για το Παγκόσμιο 
και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018», 
τόνισε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο αθλητής του 
Ολυμπιακού.

Μέχρι τις τελευταίες ιστιοδρομίες του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φινν 
της Ουγγαρίας, ο Γιάννης Μιτάκης 
'φλέρταρε' με το βάθρο. Τελικά δεν τα 
κατάφερε, αλλά η έκτη θέση σε μία 

ολυμπιακή κατηγορία θεωρείται κάθε 
άλλο παρά μικρό επίτευγμα. 

Τριάντα δύο και δεν... καίγονται
Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα

Φωτογραφίες: αρχείο
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αγώνες τριγώνου

Η ελληνική ιστιοπλοΐα αναδεί-
χθηκε η πρώτη δύναμη στον 
ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. 

Στους "50ους Βαλκανικούς Αγώ-
νες" που έγιναν στην Τουρκία οι 
ιστιοπλόοι μας εντυπωσίασαν με 
τις επιδόσεις τους και κατάκτησαν 
τα 20 από τα 33 μετάλλια. 

Στη διοργάνωση πήρε μέρος η νέα γενιά του 
αθλήματος και, ανάμεσα στους πρωταγω-
νιστές, ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, 
ο οποίος συμπεριλήφθηκε και μεταξύ των 
πέντε κορυφαίων νεαρών αθλητών της 
Ευρώπης. 

Τ α  μ ε τ ά λ λ ι α  κ α τ ά κ τ η σ α ν  ο ι : 

Οπτιμιστ - Αγόρια: 1ος Χρήστος Μουζάκης, 
2ος Ιάκωβος Δέδες Ντεντόπουλος, 3ος 
Πάτροκλος Μανδηλάρης. 

Οπτιμιστ - Κορίτσια: 1η Δήμητρα Βαρθολο-
μαίου, 2η Γαλήνη Καλαϊτζογλίδου, 3η Ολγα 
Παρδάλη. 

11 ετών: 1ος Δημήτρης Σουρλατζής, 2ος 
Νίκος Σουρλατζής, 3ος Δημήτρης Μπήτρος. 

Λέιζερ 4.7 - Αγόρια: 1ος Αιμίλιος Μόνος, 
3ος Παύλος Μαργαριτίδης. 

Λέιζερ 4.7 - Κορίτσια: 2η Κων/να Μοιρα-
ναίου, 3η Αννα Νικολάου. 

Λέιζερ Στάνταρ: 1ος Δημήτρης Παπαδημη-
τρίου, 2ος Μάριος Καραδήμας, 3ος Λεωνί-
δας Αλυγιζάκης. 

Ράντιαλ: 1η Αθανασία Φακίδη, 3η Αμαλία 
Προβελεγγίου. 

420: 2οι Αγγελος Αρβανίτης – Θεοφάνης 
Κανακάρης, 3οι Βησσαρίων Παππάς – Γιώρ-
γος Δρόσος. 

Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης δεν κατάφερε να 
κατακτήσει το μετάλλιο με το οποίο ήθελε να 
ολοκληρώσει την καριέρα του στα Techno 
293. Στην τελευταία του συμμετοχή σε πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα της Ισπανίας - και με τις 
καιρικές συνθήκες να μην ευνοούν τον σωμα-
τότυπό του - ο πρωταθλητής μας ήρθε 5ος στη 
γενική κατάταξη και τώρα θα επικεντρώσει το 
ενδιαφέρον του στη μεγαλύτερη κατηγορία. 

Στο βάθρο, στους νέους, ανέβηκαν τρεις αθλη-
τές από το Ισραήλ. Οι Ρόι Χίλελ, Άμιτ Γκαν και 
Έγιαν Ζρορ. Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες ελλη-
νικές συμμετοχές, 7ος τερμάτισε ο Αλέξαν-
δρος Καλπογιαννάκης, ο Χαράλαμπος Κόγκιας 
18ος και ο μικρότερος αδελφός του Λεωνίδα, 
ο 15χρονος Πέτρος είναι 19ος. Στον 'χρυσό' 
στόλο των νέων τρέχουν 65 σκάφη. Στον 'αση-
μένιο' στόλο, ο Μιχάλης Βούρτσης ήρθε 21ος, 
ο Αριστείδης Αντώνης Νικολουδάκης 53ος και 
ο Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης 62ος στους 65. 
Στις νεάνιδες η Ελένη Λύτρα πλασαρίστηκε 
28η στις 61. Στον 'χρυσό' στόλο των παίδων, 
ο Ιωάννης Καρβουνιάρης ήρθε 13ος στα 49 
σκάφη. Στον 'ασημένιο', ο Αντώνης Μουζούλας 
πλασαρίστηκε στην 3η θέση και ο Πέτρος Κο-
νταρίνης στην 11η στα 47 σκάφη. Στα κορίτσια, 
η Δανάη Ποντιφίξ τερμάτισε 31η και η Πηγή 
Άλια Νικολουδάκη 42η σε 48 σκάφη.

Δεν τα κατάφερε ο Βύρων Κοκκαλάνης 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξή-
χθη στην Ιαπωνία. Πραγματοποιήθηκαν 
10 κούρσες και ο ιστιοπλόος των RSX 
πλασαρίστηκε στην 25η θέση. 

Κυρίαρχοι των Βαλκανίων στους νέους

Τα παιδιά του ανέμου 

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο
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Συνέντευξη στον: Δημήτρη Ιωαννίδη
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος & Δημήτρης Ιωαννίδης

Βούλα Κοζομπόλη & 
Βούλα Ζυγούρη

συνέντευξη

Πως πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε 
με την ιστιοπλοΐα;

Βούλα Κοζομπόλη: «Είμαι λάτρης τόσο του 
γλυκού, όσο και του αλμυρού νερού. Μόλις 
ολοκλήρωσα την καριέρα μου στο πόλο, με 
πλησίασε η Σοφία Μπεκατώρου και μου έριξε 
την ιδέα και αρχίσαμε την αγωνιστική ιστιοπλο-
ΐα και αρχίσαμε να συμμετέχουμε σε αγώνες 
. Στη συνέχεια έμεινα έγκυος και την άφησα, 
αλλά η αγάπη υπήρχε και ήθελα να ξανά ασχο-
ληθώ. Ο ΠΟΙΑΘ μου έδωσε την ευκαιρία και 
την εκμεταλλεύτηκα. Η ιστιοπλοΐα μου αρέσει 
και θα είμαι κοντά και θα παίρνω σίγουρα 
μέρος σε αγώνες». 

Βούλα Ζυγούρη: «Σκέφτηκα να εκμεταλλευ-
τώ την προσφορά του ΠΟΙΑΘ και να γνωρίσω 
ένα ακόμη άθλημα».

Τους τελευταίους δύο μήνες πραγματο-
ποιήσατε τα μαθήματα ιστιοπλοΐας του 
ΠΟΙΑΘ. Πως ήταν η εμπειρία σας;

Βούλα Κοζομπόλη: «Η σχολή του ΠΟΙΑΘ είναι 
υψηλού επιπέδου και προσφέρει ολοκληρωμέ-
νη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκη-
ση».

Βούλα Ζυγούρη: «Η σχολή του ΠΟΙΑΘ είναι 

η αρχαιότερη σχολή ιστιοπλοΐας και απ́ αυτήν 
έχουν αποφοιτήσει πάρα πολλοί ιστιοπλόοι. 
Προσωπικά έμαθα πάρα πολλά και σίγουρα 
ήταν μία εξαιρετική εμπειρία». 

Ήταν χρήσιμα αυτά που μάθατε στη σχολή;

Βούλα Κοζομπόλη: «Πραγματικά τα μαθήμα-
τα είναι τόσο προσεγμένα από τον υπεύθυνο 
της σχολής, τον κ. Στρούζα, που διδάσκεσαι 
όσα πρέπει να ξέρεις γύρω από την ιστιοπλο-
ΐα. Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές είναι πολύ 
έμπειροι και προσέχουν και την παραμικρή λε-
πτομέρεια. Παράλληλα, το βιβλίο που διαθέτει 
η σχολή είναι εξαιρετικό και έχει μέσα όλες τις 
πληροφορίες και μπορείς να το συμβουλευτείς 
οποιαδήποτε στιγμή».

Βούλα Ζυγούρη: «Θεωρώ ότι στα θεωρητικά 
και στα πρακτικά μαθήματα έμαθα όλα όσα 
χρειάζεται να ξέρει κάποιος, για να μπορέ-
σει να ταξιδέψει ένα σκάφος με ασφάλεια. 
Έλαβα πληροφορίες και εξάσκηση σχετικά 
με τη ναυτιλία, τη μετεωρολογία, την πλεύση, 
τη χάραξη πορείας 
κλπ.. Σημαντικό ήταν 
και το κομμάτι των 
μαθημάτων, το οποίο 
αφορούσαν τις πρώ-
τες βοήθειες και τη 
ναυαγοσωστική». 

Ποια είναι η σχέση 
του Συλλόγου 
Ελλήνων Ολυ-
μπιονικών με τον 
ΠΟΙΑΘ;

Βούλα Κοζομπόλη: 
«Η σχέση μας με 
τον ΠΟΙΑΘ και με 

τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη, είναι 
άριστες. Τον ευχαριστούμε για την ευκαιρία, 
που μας δίνει να βρεθούμε κοντά στην ιστιο-
πλοΐα και να μάθουμε τα μυστικά της. Μέχρι 
στιγμής το δίπλωμα τους έχουν πάρει τέσσερις 
Ολυμπιονίκες και συγκεκριμένα εγώ, η Βούλα 
Ζυγούρη, ο Δημήτρης Μούγιος και ο Διονύσης 
Αγγελόπουλος. Ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον και από άλλους Ολυμπιονίκες και αναμένε-
ται μάλιστα να ξεκινήσουν άμεσα μαθήματα».

Βούλα Ζυγούρη: «Ως Σύλλογος Ελλήνων 
Ολυμπιονικών στηρίζουμε τις προσπάθειες 
και τις πρωτοβουλίες, που στηρίζονται με 
τον αθλητισμό, την παιδεία, την υγεία και τον 
πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε κάθε 
χρόνο το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου, 
που διοργανώνει ο ΠΟΙΑΘ. Ο Όμιλος από 
την πλευρά του μας δίνει τη δυνατότητα να 
ασχοληθούμε ενεργά με την ιστιοπλοΐα και 
ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη 
Μαραγκουδάκη». 

Ο ΠΟΙΑΘ έχει δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες Ολυμπιονίκες να κάνουν δωρεάν μαθή-
ματα στη σχολή του Ομίλου και να έλθουν “κοντά” στην ιστιοπλοΐα. Τη δυνατότητα αυτή έχουν 
εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής τέσσερις Ολυμπιονίκες και οι νέες σειρές αναμένεται να συγκε-
ντρώσουν το ενδιαφέρον κι άλλων αθλητών, που μας έχουν δοξάσει στο παρελθόν.

Την τελευταία σειρά μαθημάτων παρακολούθησαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπι-
ονικών, Βούλα Κοζομπόλη, και η γενική γραμματέας του Συλλόγου, Βούλα Ζυγούρη. Και οι 
δυο τους παρακολούθησαν όλα τα μαθήματα, θεωρητικά και πρακτικά, και στο τέλος πέρασαν με 
επιτυχία τις τελικές εξετάσεις. 

Η ασημένια Ολυμπιονίκης του πόλο, Βούλα Κοζομπόλη, και η τέταρτη Ολυμπιονίκης της πάλης, 
Βούλα Ζύγουρη, μίλησαν για την εμπειρία τους, όσα πήραν από τη σχολή, αλλά και για τη σχέση 
του Ομίλου με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών. 
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κωπηλασία

Διπλή επιτυχία στο Ευρωπαϊκό κάτω των 23 

Ένα χρυσό μετάλλιο πανηγυ-
ρίζει η ελληνική κωπηλασία στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πα-
ράκτιας που πραγματοποιήθηκε 
στο Τονόν λε Μπαιν της Γαλλί-
ας στη λίμνη της Γενεύης.

Την πρώτη θέση κατάκτησε στο τετραπλό 
σκιφ με πηδαλιούχο γυναικών το πλήρω-
μα του ΝΟ Θεσσαλονίκης τερματίζοντας 
σε 27:34.98 αφήνοντας δεύτερη τη βάρκα 

της Ιταλίας (27:41.49) και τρίτη αυτή της 
Γερμανίας (27:49.29). Την ελληνική βάρκα 

στελέχωναν οι Κουμπλή-Κυρίδου Αν – 
Εμμανουηλίδου Θ –Πέργουλη – Γκέκα. 

Το δεύτερο ελληνικό πλήρωμα αυτό του 
ΟΦΘ με τις Δάκου-Στεφανίδου-Χαραλα-
μπίδου-Βεζυρτζόγλου-Χατζηπολυχρό-
μνη πήρε την 18η θέση με 31:47.61.

Ακόμη στο διπλό σκιφ γυναικών στον 
τελικό οι Παυλάτου-Μιχαλοπούλου του 
ΚΟΕ ήταν 16ες με 32:01.86 και οι Παπα-
πετρίδου-Παρίσση του ΟΦΘ ήταν 18ες 
με 32:22.66

Χρυσό πανηγυρίζει η Παράκτια

Θριαμβεύτρια των Βαλκανικών Αγώνων Κωπηλασίας 
που έγιναν και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 10/9 στην 
Κωνσταντινούπολη ήταν η Εθνική μας ομάδα που κυρι-
άρχησε κατά κράτος σε αγόρια και κορίτσια και κατέκτησε 
την πρώτη θέση τόσο στις ειδικές όσο και στη γενική 
βαθμολογία της διοργάνωσης.

Μετά τα δέκα μετάλλια που κατέκτησαν οι κωπηλάτες μας την πρώτη 
μέρα των αγώνων στον Κεράτιο κόλπο εκ των οποίων 5 χρυσά και 5 
ασημένια κατά τη δεύτερη μέρα έφτασαν στην κατάκτηση εννέα ακόμα 
μεταλλίων από τα οποία άλλα 5 χρυσά, 3 ασημένια κι 1 χάλκινο.
Έτσι στο σύνολο η ελληνική ομάδα αναδείχθηκε πολυνίκης με 19 
μετάλλια από τα οποία 10 χρυσά 8 ασημένια και 1 χάλκινο.
Επίσης ήταν πρώτη στη βαθμολογία των αγοριών, δεύτερη στων κορι-
τσιών και πρώτη στη γενική μετά από πολλά χρόνια.

Θρίαμβος μέσα στην Κωνσταντινούπολη
Ο Ι  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ 
ΑΓΟΡΙΑ
1. ΕΛΛΑΔΑ   60
2. Τουρκία   51
3. Ρουμανία   30
4. Σερβία   28
-. Βουλγαρία   28
6. Βοσνία Ερζεγοβίνη  1
-.  FYROM   1
 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
1. Ρουμανία   41
2. ΕΛΛΑΔΑ   36
3. Τουρκία   25
4. Σερβία   13
5. Βουλγαρία   10

6. FYROM   3
7. Βοσνία Ερζεγοβίνη  1

ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. ΕΛΛΑΔΑ   96
2. Τουρκία   76
3. Ρουμανία   71
4. Σερβία   41
5. Βουλγαρία   38
6. FYROM   4
7. Βοσνία Ερζεγοβίνη  2

Ακόμα μια σπουδαία επιτυχία για 
την ελληνική κωπηλασία σε διε-
θνές επίπεδο ήρθε τις πρώτες μέ-
ρες του Σεπτεμβρίου. Τα ελληνικά 
κουπιά κατέκτησαν δυο μετάλλια 
ένα χρυσό κι ένα ασημένιο στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω 
των 23 ετών που έγινε στην 
Κρουζίτσα της Πολωνίας.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν 
οι Γιάννης Καλανδαρίδης – Χρήστος 
Στεργιάκας που τερμάτισαν πρώτο στο διπλό 
σκιφ των αγοριών. Στο αντίστοιχο αγώνισμα 
των κοριτσιών οι Μαρία Κυρίδου – Δήμητρα 
Τσαμοπούλου τερμάτισαν 2ες και κατέκτη-
σαν το ασημένιο μετάλλιο. Υπενθυμίζεται 
ότι την αντίστοιχη διοργάνωση για το 2019 
έχει αναλάβει να διοργανώσει η Ελλάδα στην 
Παμβώτιδα λίμνη των Ιωαννίνων. Τα δυο 
πληρώματά μας συνόδευε ο ομοσπονδιακός 
προπονητής Σάκης Αθανασιάδης. 
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Πέρασαν τον Ατλαντικό με ένα 
και μόνο σκοπό και τον πέτυχαν. 
Το τετραπλό σκιφ ελ βαρών των 
ανδρών με τους Λευτέρη Κόνσο-
λα, Παναγιώτη Μαγδανή, Σπύρο 
Γιάνναρο και Νίνο Νικολαϊδη 
επανέλαβε την περσινή επιτυχία 
στο Ρότερνταμ και κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στο τετραπλό 
σκιφ ελ βαρών στη Σαρασότα της 
Φλόριντα μετά από μια συγκλονι-
στική κούρσα όπου οι τρεις πρώ-
τες θέσεις κρίθηκαν στο νήμα.

Είναι το 5ο μετάλλιο που κατακτά στο συγκε-
κριμένο αγώνισμα η Ελλάδα στα τελευταία 6 
παγκόσμια πρωταθλήματα έχοντας μάλιστα 
το ίδιο πλήρωμα κατά τα 3/4 στα τρία από 
τα τέσσερα με τους Λ.Κόνσολα, Π.Μαγδανή 
και Σ. Γίανναρο να ήταν παρόντες και φέτος 
όπου ο Νίνος Νικολαΐδης πήρε τη θέση του 
Γιώργου Κόνσολα.

Η ελληνική βάρκα στα πρώτα 500μ. ήταν 
στην 3η θέση αλλά στη συνέχεια ανέβασε 
ρυθμούς και κατάφερε να περάσει στην 
πρώτη όπου και διατηρήθηκε ως τα 1500μ. 
Σ εκείνο το σημείο δέχθηκε την επίθεση της 
Βρετανίας που πήρε τα ηνία αλλά και της 
Γαλλίας που διεκδικούσε την πρωτοπορία.

Λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό Γάλλοι και 
Βρετανοί ξεχώρισαν με τους πρώτους να 
κλέβουν τελικά το χρυσό πάνω στον τερ-
ματισμό από τους Άγγλους ενώ η ελληνική 
βάρκα διατηρήθηκε στην 3η θέση παρά την 
αντεπίθεση που επιχείρησαν οι Ιταλοί από 
την εξωτερική διαδρομή. Τελικά ο χρόνος του 
ελληνικού πληρώματος ήταν 5:53.64 με τη 
Γαλλία να παίρνει το χρυσό (5:51.85) , την Αγ-
γλία το ασημένιο (5:52.02) και την Ιταλία στην 
4η θέση (5:54.12) ενώ 5η ήταν η Ιαπωνία 
(5:56.99) και 6η η Ελβετία (5:58.33) 

Ο ι  δ η λ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  ν ι κ η τ ώ ν : 

Νίνος Νικολαΐδης: «Ήταν μια πολύ δύσκολη 
κούρσα. Ξεκινήσαμε δυνατά βγήκαμε μπρο-
στά , προσπαθήσαμε να κρατηθούμε κάναμε 
ότι μπορούσαμε και πήραμε την 3η θέση 
που είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα κι ευ-
χαριστώ τους συναθλητές μου γι αυτό.»

Παναγιώτης Μαγδανής: «Ήταν πολύ ωραία 

κούρσα. Στην αρχή μείναμε λίγο πίσω μετά 
βγήκαμε μπροστά θέλαμε να μείνουμε για το 
χρυσό. Τελικά πήραμε την 3η θέση και είμα-
στε ευχαριστημένοι. Θέλω να ευχαριστήσω 
τους συναθλητές μου και τους προπονητές.»

Σπύρος Γιάνναρος: Φέτος ήταν μια πολύ 
δύσκολη χρονιά για μένα και για τους συ-
ναθλητές μου, μια μεταολυμπιακή χρονιά, 
λόγω σπουδών είχαμε αφήσει λίγο την 
προπόνηση, μπήκαμε πιο εντατικά στο 
άλλο μισό της χρονιάς, ήρθε το μετάλλιο 
και ευχαριστώ τους συναθλητές μου για 
την προσπάθεια που κάναμε.»

Λευτέρης Κόνσολας: «Η κούρσα ήταν καλή 
αλλά και δύσκολη και όλα τα πληρώματα 
ήταν πολύ καλά . Στα 1000μ. προσπα-
θήσαμε να αυξήσουμε την ταχύτητα, το 
καταφέραμε αλλά δεν καταφέραμε να την 
κρατήσουμε ως το τέλος για την πρώτη 
θέση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και πι-
στεύω ότι όλη η χρονιά πήγε καλά.» 

Το καθήκον τους και με το παραπάνω στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έκαναν τα κορίτσια 
του διπλού σκιφ ελ βαρών που τερμάτισαν 
στην 5η θέση του μικρού τελικού και κατετά-
γησαν 11ες στη γενική. 

Οι Μαρία Πέργουλη και Θωμαΐς Εμμανουη-
λίδου αν και οι μικρότερες ηλικιακά από όλες 
τις αντιπάλους του αγωνίσματος τους ούσες 
μόλις 18 και 19 ετών κατάφεραν να φτάσουν 
στον ημιτελικό και να παρουσιαστούν άκρως 
ανταγωνιστικές στον μικρό τελικό.

Μάλιστα λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό ήταν 
στην 4η θέση με τη βάρκα της Κίνας να κατα-
φέρνει την τελευταία στιγμή να την αρπάζει 
σχεδόν πάνω στο φινάλε . Το ελληνικό πλή-
ρωμα τερμάτισε σε 7:05.98 ενώ οι Κινέζες 
σε 7:05.56. Πρώτη ήταν η Γαλλία (6:57.63) , 
δεύτερη η Ιταλία (6:57.93), και τρίτη η Γερμα-
νία (7:04.06).

Θωμαΐς Εμμανουηλίδου: «Ήταν μια πολύ 
μαχητική κούρσα, ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα 
από την αρχή, ήμασταν πολύ κοντά στα υπόλοι-
πα πληρώματα, τελευταία μέτρα όμως η Κίνα 
έκανε ένα ανέβασμα και πέσαμε μαζί στο φωτο 
φινις με 40 εκατοστά διαφορά, ένας χρόνος 
άπιαστος. Η κούρσα για μένα ήταν πολύ ευχά-
ριστη και ήταν κάτι που θέλαμε και οι δυο να 
κάνουμε ένα γρήγορο αγώνα για να κλείσει η 
χρονιά με τον καλύτερο τρόπο.»

Με την κατάκτηση της 6ης θέσης στον μικρό 
τελικό του διπλού σκιφ γυναικών από την Κατε-
ρίνα Νικολαΐδου και την Αννέτα Κυρίδου έπεσε 

για τα ελληνικά κουπιά η αυλαία του Παγκοσμί-
ου Πρωταθλήματος 2017 στη μακρινή Σαρα-
σότα της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο σχεδιασμός για το ελληνικό δίδυμο δεν 
βγήκε στην κούρσα με αποτέλεσμα να 
μείνουν μακρυά από τον καλό τους εαυτό και 
μακρυά από τις πρώτες θέσεις του μικρού τε-
λικού τερματίζοντας σε χρόνο 7:28.29 πολύ 
χειρότερο από εκείνο του πρώτου αγώνα 
που κάνανε στον προκριματικό όταν είχαν 
τερματίσει σε 6:58.00 αλλά και του ημιτελι-
κού όταν έκαναν 7:17.12. Ωστόσο δεν πρέπει 
να παραγνωρίζει κανείς ότι είναι ένα πολύ 
νέο πλήρωμα με μόλις δυο μήνες κοινής 
προετοιμασίας.

Σάκης Αθανασιάδης (Ομοσπονδιακός 
προπονητής): «Θα ήθελα να αναφερθώ 
στον τελευταίο αγώνα του διπλού σκιφ των 
γυναικών. Δεν είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
γιατί οι κοπέλες έκαναν μια κούρσα που δεν 
ήταν ανάλογη των δυνατοτήτων τους και των 
προσδοκιών μας. Το αποτέλεσμα αδικεί την 
προσπάθεια που κάνανε όλη τη χρονιά και 
φυσικά στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε και 
θα δούμε τα θετικά και τα αρνητικά, τι έπαιξε 
ρόλο ώστε η απόδοσή τους να είναι μειωμένη. 
Τώρα αν θέλουμε να κάνουμε ένα απολογισμό 
της χρονιάς θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμ-
μές είμαστε ικανοποιημένοι και κλείνουμε με 
θετικό πρόσημο. Σχεδόν σε όλες τις μεγάλες 
διοργανώσεις έχουμε φέρει μετάλλια και πι-
στεύω ότι ο χώρος της κωπηλασίας θα πρέπει 
να είναι ικανοποιημένος. Οι μικρές κατηγορίες 
των εφήβων και των νεανίδων έδειξαν ότι 
μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον μετάλ-
λια και να υπάρχει συνέχεια στο άθλημα μετά 
από 12 χρόνια συνεχούς καλής παρουσίας.»

Παγκόσμια παράδοση το  
γαλανόλευκο βάθρο 
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Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 
9° 22’ N, 79° 57’ W Παναμάς, Shelter Bay 
Marina, θέση D19

04.30 Ανοίγω τα μάτια, κοιτάζω την ώρα και 
σηκώνομαι για να ελέγξω τον υπολογιστή: 
μεταφέρω τις φωτογραφίες του περασμένου 
μήνα σε έναν εξωτερικό δίσκο, σαν αντίγρα-
φο ασφαλείας και για οικονομία στον χώρο 
μνήμης. Άπειρες οι φωτογραφίες, πολύτιμες 
αναμνήσεις των όσων ζήσαμε στα εξωτικά 
νησιά της Guna Yala του Παναμά, περισσότερο 
γνωστά σαν νησιά San Blas.

Αναστενάζω, έχουν περάσει τόσες ώρες και 
η αντιγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. 
Ξαπλώνω και μένω να κοιτάζω το φεγγάρι 
μέσα από το hatch που είναι πάνω από το 

κρεβάτι. Απόλυτη άπνοια πάλι απόψε, όπως 
κάθε βράδυ εδώ και τρεις εβδομάδες και η 
ζέστη είναι αφόρητη. Είμαι κουρασμένη από 
τους ρυθμούς προετοιμασίας, μα και πολύ 
ενθουσιασμένη. Η ημερομηνία ορίστηκε, με-
θαύριο φεύγουμε για να διασχίζουμε το κανάλι 
του Παναμά! Το φεγγάρι κρύφτηκε πίσω από 

τα σύννεφα. Μια αστραπή φωτίζει τον ουρανό. 
Σύντομα θα βρεθούμε στον Ειρηνικό Ωκεανό 
και οι τωρινές μας προσπάθειες θα ανταμει-
φθούν. Νιώθω ένα φτερούγισμα στην καρδιά, 
ένα μείγμα ευτυχίας, προσμονής και δέους. Η 
στιγμή πλησιάζει. Ω, ψυχή μου...

05.30 Οι σκέψεις έδιωξαν τον ύπνο μου για 
τα καλά και έτσι σηκώνομαι, φτιάχνω καφέ και 
βγαίνω στο cockpit. Άλλη μια αστραπή σχίζει 
τον ουρανό και σε λίγα λεπτά ακολουθούν 
πολλές ακόμη και το λυκόφως γίνεται μέρα. 
Αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε νύχτα, όλη τη 
νύχτα και το θέαμα είναι φοβερό γιατί το ITCZ 
- Intertropic Convergence Zone – η Ζώνη Δια-
τροπικής Σύγκλισης, αυτή η περιβόητη περιοχή 
χαμηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας, 
με συχνές καταγίδες και πολυήμερες άπνοιες, 
αυτή την εποχή έχει ανεβεί βόρεια εδώ στον 
Παναμά. Σιγά- σιγά, ο ουρανός από γκρίζος 
γίνεται μωβ.

Τα σύννεφα καθρεφτίζονται στη γαλήνια 
επιφάνεια του νερού. Τα πουλιά κελαηδούν 
με φωνές εξωτικές, το δάσος που απλώνεται 
πίσω από τα κτίρια της μαρίνας είναι γεμάτο 
ήχους. Ακούγεται ένας τρομακτικός βρυχηθ-
μός και χαμογελώ γιατί είναι αστείο το πόσο 
δυσανάλογα τρομερή είναι η κραυγή των 
μικροσκοπικών, άκακων μαϊμούδων howler. 
Ξημέρωσε και το όμορφο τοπίο φωτίστηκε, 
θαυμάσια βλάστηση, όσο φτάνει το βλέμμα. 

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

Το ιστιοπλοϊκό Filizi διασχίζει τη διώρυγα 
του Παναμά με τη σημαία του ΠΟΙΑΘ

Ο Γιώργος Χαράκογλου παλιός μαθητής της σχολής του ΠΟΙΑΘ και η γυναίκα 
του Καρίνα Σάνδρη, ξεκίνησαν το 2014 από την Ελλάδα με στόχο να κάνουν τον 
γύρο του κόσμου με το ιστιοπλοϊκό τους το Filizi. Τον Μάιο του 2017 διέσχισαν τη 
διώρυγα του Παναμά. Στην ιστοσελίδα τους www.sailingfilizi.gr περιγράφουν το 
ταξίδι τους και εμείς το μοιραζόμαστε με τους αναγνώστες μας. 
Η Καρίνα περιγράφει:

ταξιδιωτικό
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Σαράντα μέρες στη μαρίνα του Shelter Bay, 
είδαμε και χορτάσαμε το πράσινο. Είμαστε 
έτοιμοι, έτοιμοι για το απέραντο μπλε. Ο κό-
σμος είναι όμορφος.

7.30 Η καθημερινή εκπομπή των επισκε-
πτών της μαρίνας στο κανάλι 72 ξεκινά και ο 
Γιώργος δυναμώνει την ένταση στο καινούρ-
γιο, εφεδρικό VHF που εγκαταστήσαμε στο 
cockpit. Επιτέλους μπορούμε να ακούμε και 
να μιλάμε στο VHF ακόμη και αν είμαστε στο 
τιμόνι, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν 
θα ξεχάσω εκείνη την ιστορία που διάβασα 
κάποτε σε ένα περιοδικό: ένα σκάφος βρέθηκε 
σε κίνδυνο εν μέσω καταιγίδας και εξέπεμψε 
SOS. Ένα δεύτερο το καλούσε στο VHF ζητώ-
ντας να επαναλάβει το στίγμα, μα ο καπετάνιος 
και το πλήρωμα που κινδύνευαν ήταν έξω στο 
cockpit και δεν άκουγαν την εκπομπή του.

«... και μην ξεχάσετε το ραντεβού μας σήμερα 
στις 5 μμ στο Sailors Palapa. Και όπως πάντα 
να έχετε μαζί το ποτό σας, αλλά και κάποιο σνακ 
για να το μοιραστείτε...», ακούγεται η JoAnne, 
με τη γλυκιά, σέξι φωνή της. 

Υπάρχουν καθημερινές κοινωνικές εκδηλώ-
σεις στη μαρίνα, για όσους έχουν χρόνο και 
αντέχουν. Το πλήρωμα του Filizi είναι συνήθως 
πολύ κουρασμένο για να συμμετάσχει. Έχουμε 
κάνει πάρα πολλές δουλειές όσο μείναμε στο 
Shelter Bay, και τις περισσότερες μόνοι μας

1. Τρίψαμε τα ύφαλα του σκάφους και περά- 
 σαμε καινούρια μουράβια.

2. Αλλάξαμε έξι από τις βάνες through - hull.

3. Κάναμε σέρβις στον κινητήρα Yanmar,  
 αλλαγή impeller και λαδιών.

4. Τοποθετήσαμε καινούργια εξάτμιση στη  
 γεννήτρια.

5. Κάναμε καθαρισμό του διαχωριστή νερού -  
 πετρελαίου και αλλάξαμε τα φίλτρα του.

6. Ενισχύσαμε την κολώνα των κεραιών και  
 του ραντάρ με εξωτερικό σωλήνα από  
 ανοξείδωτο χάλυβα και με ανοξείδωτα  
 συρματόσχοινα.

7. Τρίψαμε και καθαρίσαμε το κατάστρωμα τικ  
 και το περάσαμε με ειδικό προστατευτικό  
 λάδι αφού πρώτα βγάλαμε το λάστιχο,  
 δηλαδή τους ελαστικούς αρμούς του ξύλου  
 τικ, όπου ήταν κατεστραμμένο και περάσα 
 με καινούριο.

8. Εγκαταστήσαμε το νέο VHF στο cockpit  
 (ηλεκτρολόγος).

9. Επισκευάσαμε το δεύτερο ψυγείο – κατα- 
 ψύκτη που σταμάτησε να δουλεύει όταν  
 ήμασταν στην Κολομβία. Αυτό το έκανε ο  
 Γκρεγκ, ο «γητευτής κινητήρων», όπως  
 αυτοαποκαλείται

10. Επισκευή του δυναμό (alternator Hitachi)  
 του κινητήρα Yanmar από τεχνικούς στην  
 πρωτεύουσα Panama City

11. Τρίψαμε και περάσαμε νέο βερνίκι στα πανιόλα

12. Στεγανώσαμε τα παράθυρα με Sikaflex.

13. Καθαρίσαμε τις δεξαμενές καυσίμου

14. Καθαρίσαμε τις δεξαμενές νερού

15. Αγοράσαμε, μεταφέραμε και τακτοποιήσα- 
 με τρόφιμα για τους επόμενους πέντε  
 μήνες, δουλειά μεγάλη και δύσκολη.

Και οι δουλειές δεν έχουν τελειώσει. Χθες, 
έπεσε μια πολύ δυνατή βροχή και μπήκε νερό 
από το hatch που βρίσκεται στην οροφή του 
σαλονιού. Πρέπει οπωσδήποτε να το επισκευ-
άσουμε σήμερα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε...

«Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι έτοιμα, πέρασαν 
τρεις μέρες, λέω να τα βγάλουμε από την κατά-
ψυξη», λέει ο Γιώργος. Εδώ και μια εβδομάδα, 
τοποθετούμε λίγα – λίγα ζυμαρικά, ρύζι και 
αλεύρι στην κατάψυξη ελπίζοντας οτι έτσι θα 
σκοτώσουμε τα αυγά από τα ζωύφια. Μακάρι. 
Στο τροπικό κλίμα η συντήρηση των τροφίμων 
είναι δύσκολη.

Αλλάζω την ασφάλεια από ψύξη σε συντή-
ρηση. Ο Γιώργος βγάζει τα πακέτα και εγώ τα 
σκουπίζω. Σε λίγο έχουμε στοιβάξει 45 πακέτα 
ζυμαρικών, ένα τρίκιλο ρύζι και 15 πακέτα 
αλεύρι του ενός κιλού. Τα ντουλάπια είναι ήδη 
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γεμάτα. Ποτέ δεν είχαμε τόσες πολλές προ-
μήθειες και το Filizi δεν ήταν ποτέ τόσο βαρύ. 
Είμαστε ένα πλωτό παντοπωλείο! Αναρρωτιέ-
μαι πού θα χωρέσουν όλα αυτά. 

«Μόλις λιώσει ο πάγος, θα βάλουμε μέσα φρού-
τα και λαχανικά. Πιστεύω πως οι μπαταρίες 
μπορούν να υποστηρίξουν το δεύτερο ψυγείο 
για λίγες μέρες», λέει ο Γιώργος.

11.00 Καθώς συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα 
εργαλεία για την επισκευή του hatch, ακούμε 
έναν γδούπο από το κατάστρωμα. Κοιτάζουμε 
από τα παράθυρα και βλέπουμε δύο Παναμέ-
ζους να στοιβάζουν χοντρά μπλε σχοινιά και 
μεγάλα μπαλόνια (fenders) στην πλώρη. 

Με αυτά τα τέσσερα ισχυρά σχοινιά, 50 μέτρα 
μήκος το καθένα θα δεθεί αύριο το Filizi κατά 
τη διέλευση του καναλιού. Βγαίνουμε έξω 
τρέχοντας. Στην προβλήτα στέκεται ο βοηθός 
του Eric του πράκτορά μας. 

«Hola! Buenos dias! Έχω νέα, η αυριανή 
διέλευση αναβάλλεται. Ο Eric σας έχει στείλει 
email....»

«Γιατί; Τι συνέβη; » λέμε με μια φωνή ενώ 
παράλληλα ψάχνω τα email στο κινητό μου. 
Βρίσκω το μήνυμα του πράκτορα, το ανοίγω 
μα, πριν προλάβω να το διαβάσω, το τηλέφω-
νο χτυπά. Είναι αυτός, και εξηγεί τί συνέβει: 
κάποιοι από τους συμβούλους δεν εμφανίστη-
καν για τις σημερινές διελεύσεις, με αποτέλε-
σμα να αναβληθούν για αύριο. Λέει ακόμα οτι 
θα φέρει το "Zarpe" μας, το έγγραφο εξόδου 
από τη χώρα. Το τηλέφωνο κλείνει. Μένουμε 
για λίγο αμίλητοι.

«Κάθε εμπόδιο για καλό. Θα έχουμε χρόνο να 
ολοκληρώσουμε την ταινία μας (Sailing Filizi to 
Panama) και να την ανεβάσουμε στο youtube», 
λέω στον καλό μου

«Ναι, μάλλον έχεις δίκιο. Έχουμε και την 
επισκευή του hatch, ο μηχανισμός του είναι 
πραγματικός γρίφος. Όσους έχω ρωτήσει, κα-
νείς δεν ξέρει πώς ακριβώς λειτουργεί», απαντά 
ο καπετάνιος μου.

Μπαίνουμε μέσα, ανοίγω τον καταψύκτη για 
να βάλω τα πολύτιμα αβοκάντο μου και μου 
κάνει εντύπωση που η πλάκα είναι σχεδόν 
ζεστή. Ελέγχω τον διακόπτη, είναι στο ON. Το 
λέω στον Γιώργο κι εκείνος ανοίγει το μικρό 
ντουλάπι όπου βρίσκονται οι συμπιεστές των 
ψυγείων. Ο Greg το επισκεύασε μόλις δέκα 
ημέρες πριν και δεν μας χρέωσε λίγα.

«Όχι πάλι...» λέει ο Γιώργος. «Πάω να τον ειδο-
ποιήσω να έρθει».

«Εντάξει, εγώ πάω να ενημερώσω τον John και 
την Frances», λέω και πηδάω στην προβλήτα. 

Για τον διάπλου της διώρυγας, σε κάθε σκάφος 
επιβάλλεται να βρίσκονται ο καπετάνιος, 
ο απεσταλμένος από την εταιρία Canal de 
Panama, Σύμβουλος Διέλευσης και τέσσερα 
ενήλικα άτομα για τον χειρισμό των ειδικών 
σχοινιών, οι line handlers όπως ονομάζο-
νται. Για το transit του Filizi, στα σχοινιά θα 
βοηθάμε εγώ, ένας επαγγελματίας και δυο 
έμπειροι εθελοντές, ο John & η Frances που 
τους γνωρίσαμε εδώ στο Shelter Bay, Ήρθαν 
από τα Virgin Islands με το σκάφος τους Kia 
Ora, ένα ιστιοπλοικό Beneteau 47ft. Τελικός 
τους προορισμός είναι η Αυστραλία, η πατρίδα 
τους και το ταξίδι αυτό το έκαναν ξανά πριν 
μερικά χρόνια με προηγούμενο σκάφος. Την 
περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν με το Kia Ora 
να περάσουν το κανάλι μα δυστυχώς δεν τα 
κατάφεραν. Βάσει κανονισμού, τα σκάφη είναι 
υποχρεωμένα να μπορούν να διατηρήσουν 
ταχύτητα άνω των 6 κόμβων για τον διάπλου 
της λίμνης Gatun. Στη φάση αυτή ο κινητήρας 
του Kia Ora υπερθερμάνθηκε και μετά από μια 
διήμερη περιπέτεια αναγκάστηκαν να επιστρέ-
ψουν στο Shelter Bay για επισκευή. Ήταν μια 
ζημιά, μια ατυχία που κόστισε πολύ ακριβά, η 
επισκευή από τη μια, τα χρήματα της διέλευσης 
που πήγαν χαμένα και το πρόστιμο που πλή-
ρωσαν. Τώρα, έχοντας χάσει πολύτιμο χρόνο, 
αποφάσισαν να αναβάλλουν το transit για την 
επόμενη χρονιά. Τουλάχιστον έτσι θα έχουν 

την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον υπέροχο 
Παναμά, την Guna Yala και τα Bocas del Torro.

Ο John και η Frances έχουν κάνει πολλές 
διελεύσεις του καναλιού, βοηθώντας άλλα 
σκάφη σαν line handlers. Τώρα θα βοηθήσουν 
εμάς και το Filizi. Είμαστε χαρούμενοι που θα 
τους έχουμε μαζί μας. Είναι και οι δύο αξιο-
λάτρευτοι. Τους λέω τα νέα της αναβολής και 
δεν ξαφνιάζονται καθόλοι, αυτά συμβαίνουν 
συνέχεια, λέει η Frances. 

Επιστρέφοντας στο Filizi σκέφτομαι το μενού, 
θα πρέπει να φροντίσω φαγητό, σνακ, καφέ, 
χυμούς, αναψυκτικά για όλους για δυο μέρες. 
Και όπως γράφει το φυλλάδιο, εάν ο σύμ-
βουλος δεν ευχαριστηθεί από το φαγητό που 
του παρέχεται μπορεί να παραγγείλει φαγητό 
απ’ έξω! Πόσο να κοστίζει άραγε μια pizza με 
delivery στη λίμνη Gatun; 

12.00 Μπαίνοντας στο σκάφος βλέπω τον 
Γιώργο και τον «γητευτή» σκυμμένους πάνω 
από τον συμπιεστή.

«Βγήκε η γνωμάτευση;»

«Φαίνεται πως ο ασθενής είναι νεκρός», απαντά 
ο Γιώργος. 

Ο Greg μαζεύει τα εργαλεία του. 

«Το κομπρεσέρ χάλασε, πράγμα διόλου παράξε-
νο μια και είναι ήδη 16 ετών. Λυπάμαι. Μπορεί-
ται να αγοράσετε ένα φορητό ψυγείο, είναι πιο 
οικονομική λύση από νέο κομπρεσέρ.»

Ο Greg φεύγει. Είμαστε λυπημένοι, το ταξίδι 
μπροστά είναι μακρύ και νιώθαμε πιο ασφα-
λείς έχοντας εφεδρικό ψυγείο. Και τα χρήματα 
της επισκευής, άδικα. Κοιτάζω την ώρα.

«Ο John έρχεται να βοηθήσει με το hatch, 
καπετάνιε μου. Εμπρός να οργανωθούμε.» 

16.00 Η επισκευή βρίσκεται σε εξέλιξη, 
ο Γιώργος παλεύει να αντικαταστήσει τους 
πύρους στο hatch της οροφής του σαλονιού, 
με τον John βοηθό του και εγώ βοηθός Νο 2 
και συγχρόνως καταγράφω τη διαδικασία με 
το κινητό. Οι πύροι του συγκεκριμένου hatch 
για κάποιο λόγο διαλύθηκαν έγιναν σκόνη 
και ανταλλακτικό δεν βρήκαμε πουθενά στην 
Καραιβική! Ευτυχώς, το βρήκε ο Λουκάς από 
τον Ναυτίλο στην Αθήνα και μας το έφερε στην 
Guna Yala η φίλη μου η Τατιάνα. Ο Γιώργος 
έλυσε τον γρίφο για το πώς λειτουργεί ο μηχα-
νισμός και τώρα προσπαθούν με τον John να 
τοποθετήσουν τους καινούργιους. Μετά από 
μία ώρα ο πρώτος από τους τέσσερις είναι στη 
θέση του.

«Πέντε λεπτών δουλίτσα!» αστειεύεται ο καπε-
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τάνιος μου. 

«Ευκολάκι!» λέει ο John.

«Είναι η εμπειρία που μετράει, John», λέει ο 
Γιώργος

«Κάνουμε πέντε - έξι αποτυχημένες προσπά-
θειες, κάποια στιγμή τα καταφέρνουμε και το 
παίζουμε ότι ήταν ευκολάκι. Στο σπίτι μας, πάνω 
στην πόρτα του ψυγείου έχουμε ένα μαγνητάκι, 
ένα κόκκινο κουμπί που όταν το πατάς 'μιλάει 
και λέει «That was easy»! Κάθε φορά που 
τελειώνω μια ζόρικη δουλειά, περνάω και το 
πατάω. Έχει μεγάλη πλάκα», λέει ο John με τη 
χαρακτηριστική αυστραλέζικη προφορά του.

Βάζουμε τα γέλια. That was easy! Ένα ακόμη 
ανταλλακτικό και το hatch λειτουργεί, όπως 
παλιά. Μετά από τόσους μήνες. Ευκολάκι!

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017
Η διέλευση της διώρυγας του Παναμά

03.30 Ανοίγω τα μάτια και σηκώνομαι από 
το κρεβάτι για να ελέγξω αν η ταινία που ετοι-
μάσαμε - Sailing Filizi to Panama - έχει ανέβει 
στο youtube. Η μόνη ώρα που λειτουργεί 
καλά το wifi της μαρίνας είναι αργά τη νύχτα, 
όταν όλοι κοιμούνται. Ελέγχω την οθόνη: η 
αποστολή απέτυχε για άλλη μια φορά. Βγαίνω 
στο cockpit μήπως βρω καλύτερο σήμα και 
βλέπω online τη Βαλέρια - στην Ελλάδα είναι 
οκτώ ώρες αργότερα, δηλαδή 1.30 μμ. Ανταλ-
λάσουμε μηνύματα. Μου λείπει, μου λείπει η 
οικογένειά μου και οι φίλοι μου, αλλά δεν θα 
άλλαζα τίποτα στη ζωή μου, αυτή τη στιγμή. 
Ακουμπάω στο μαξιλάρι του cockpit και κοιτά-
ζω τη σιωπηλή νύχτα. Μια αστραπή σχίζει τον 
ουρανό. Το φεγγάρι μισοκρύβεται πίσω από 
σύννεφα. Ακούγεται ένας παφλασμός, κάποιο 
ψάρι πήδηξε έξω από το νερό. Πέρα στο 

δάσος μια μαϊμού howler βρυχάται. Αναπνέω 
βαθιά. Σήμερα το απόγευμα το Filizi και εμείς 
θα ξεκινήσουμε να διασχίσουμε το κανάλι του 
Παναμά, θα περάσουμε ανάμεσα στη Βόρεια 
και τη Νότια Αμερική και θα βρεθούμε σε νέα, 
άγνωστα ύδατα. 

Η διώρυγα του Παναμά έχει συνολικό μήκος 
77 χλμ και ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρη-
νικό ωκεανό. Στις δυο άκρες της υπάρχουν 
δεξαμενές που ονομάζονται "Locks", τρεις σε 
κάθε κατεύθυνση, οι οποίες πρώτα ανυψώ-
νουν και κατεβάζουν τα πλοία προς και από την 
τεχνητή λίμνη Gatún που βρίσκεται 26 μέτρα 
ψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας. 

Η πρώτη αναφορά στην κατασκευή μιας 
διώρυγας στον ισθμό του Παναμά, που θα 
γλύτωνε τα πλοία από το μακρύ και επικίνδυνο 
ταξίδι γύρω από το Ακρωτήριο Χορν, γίνεται 
το 1534. Στο βιβλίο "The path between the 
seas" (μονοπάτι ανάμεσα στους ωκεανούς), ο 
συγγραφέας David Mc Cullough περιγράφει 
τα γεγονότα μεταξύ των ετών 1870 και 1914, 
που οδήγησαν στην κατασκευή και ολοκλήρω-
ση του καναλιού του Παναμά:

«Η δημιουργία της διώρυγας του Παναμά 
ήταν κάτι περισσότερο από ένα τεράστιο και 
πρωτοφανές επίτευγμα της μηχανικής, ήταν ένα 
σημαντικότατο ιστορικό γεγονός, ένα σαρωτικό 
ανθρώπινο δράμα παρόμοιο με αυτό του πολέ-
μου. Η κατασκευή της ήταν η μεγαλύτερη και η 
πιο δαπανηρή ανθρώπινη δραστηριότητα που 
έγινε ποτέ στον πλανήτη, μετά από τους Παγκό-
σμιους Πολέμους. Συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 
του κόσμου για περισσότερα από σαράντα 
χρόνια και έχει επηρρεάσει τη ζωή δεκάδων 
χιλιάδων ανθρώπων, σχεδόν σε κάθε φυλή και 
εθνικότητα και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. 
Μεγάλες φήμες ανθρώπων χτίσθηκαν και γκρε-
μίστηκαν. Για πολλούς άνδρες και γυναίκες ήταν 
η περιπέτεια μιας ολόκληρης ζωής. Λόγω αυτής, 
ένα έθνος, η Γαλλία, σείστηκε στα θεμέλιά του. 
Ένα άλλο, η Κολομβία, έχασε την πιο ακριβή κα-
τοχή της, τον Ισθμό του Παναμά. Η Νικαράγουα, 
που βρέθηκε στα πρόθυρα να γίνει παγκόσμιο 
σταυροδρόμι, αφέθηκε να περιμένει κάποια 
μελλοντική ευκαιρία. Η Δημοκρατία του Παναμά 
γεννήθηκε ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινή-
σαν έναν ρόλο παγκόσμιας παρέμβασης...»

Η διώρυγα εγκαινιάστηκε στις 15 Αυγούστου 
του 1914. Το πρώτο πλοίο που πέρασε ήταν το 
SS Ancon και πιλότος του ήταν ο φημισμένος 
καπετάν Νικήτας Μαυράκης (1850-1930) από 
την Κάσο, που όμως για λόγους γοήτρου, η 
αμερικανική διοίκηση της εποχής άλλαξε το 
όνομα του σε John A. Constantine. Η προτομή 

του καπετάν Νικήτα κοσμεί την είσοδο της 
Λέσχης Πιλότων του Παναμά.

Το 2006 ξεκίνησε το έργο κατασκευής της 
επέκτασης του καναλιού, το Expanded Panama 
Canal, που επιτρέπει τη διέλευση μεγαλύ-
τερων πλοίων, των Neopanamax. Στις 26 
Ιουνίου 2016 το νέο κανάλι εγκαινιάστηκε με 
τη διέλευση του πλοίου Ανδρόνικος, που είχε 
ξεκινήσει από το λιμάνι του Πειραιά. Προς 
τιμήν των εγκαινίων, το πλοίο μετονομάστηκε 
σε Cosco Shipping Panama.

05.45 Ακούγεται η φωνή του Γιώργου, από 
μέσα.

«Καλημέρα! Πού είσαι;»

«Καλημέρα! Να φτιάξω καφέ;»

Είμαστε και οι δύο σε εγρήγορση. Χθες πήγαμε 
ξανά στην Colon για επιπλέον προμήθειες, 
κάναμε την επεξεργασία της τριαντάλεπτης 
ταινίας Sailing Filizi to Panama, και μια δεύ-
τερης έκδοσης των 15 λεπτών. Οι ταινίες στο 
youtube είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλί-
σουμε οτι οι φωτογραφίες και τα βίντεό μας 
δεν θα χαθούν, ακόμα και άν ο εξωτερικός 
δίσκος που τις κρατάμε καταστραφεί. 

Βγαίνουμε στο cockpit. Στα νοτιοδυτικά, ο συν-
νεφιασμένος ουρανός φωτίζεται από συνεχείς 
αστραπές.

«Φεύγουμε λοιπόν, η ώρα έφτασε. Περνάμε τον 
Παναμά, ή μάλλον τον ξαναπερνάμε, και αυτή 
τη φορά με το Filizi! Είναι πραγματικά φανταστι-
κό...», λέει ο Γιώργος. 

Πριν από περίπου ένα μήνα, βοηθήσαμε τον 
Patric Calahan, να περάσει το κανάλι. Ο Patric 
είναι 76 χρονών και κάνει τον γύρο του πλα-
νήτη μόνος του με το Traveller, ένα σιδερένιο 
σκάφος με μήκος 39 πόδια που έχτισε με τα 
ίδια του τα χέρια μέσα σε έξι χρόνια, πάνω 
σε σχέδιο του Charles Whitholz. Αυτή την 
ώρα ο Patric και το s/y Traveller είναι εν πλω 
προς την Καλιφόρνια όπου, θα ολοκληρώ-
σουν τον μοναχικό τους γύρο του πλανήτη 
(circumnavigation).

«Ναι, πραγματικά είναι φανταστικό. Σαλπάρουμε 
για τη μεγαλύτερή μας περιπέτεια!» Ο ενθου-
σιασμός μας είναι μεγάλος, όμως υπάρχουν 
ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν, να 
τακτοποιηθούν οι τελευταίες προμήθειες, να 
πληρωθεί ο λογαριασμός της μαρίνας, να βά-
λουμε σιλικόνη στο μπροστινό παράθυρο, να 
γεμίσουμε τις δεξαμενές με νερό, να πλύνουμε 
το σκάφος και να μαγειρέψουμε κι άλλα πολλά.
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12.00 Το σκάφος είναι πλυμένο και η καμπίνα 
Α είναι έτοιμη. Το φαγητό είναι έτοιμο κι αυτό, 
σάντουιτς με τονοσαλάτα και μπριάμ για δεί-
πνο... Η σιλικόνη στα παράθυρα στεγνώνει. Ελ-
πίζω να μην βρέξει. Κάνει τρομερή ζέστη πάλι. 

12.15 Αρχίζει να ψιχαλίζει και βγαίνουμε 
τρέχοντας να μαζέψουμε τη μεγάλη αντιηλιακή 
τέντα, πριν μουσκέψει. Η βροχή κρατά 10 λε-
πτά. Αναρωτιέμαι αν η σιλικόνη έχει στεγνώ-
σει, έχουν περάσει δύο ώρες. Ανάποδη μέρα. 
Νωρίτερα ο Γιώργος έβαλε τον αφαλατωτή να 
δουλέψει, όπως κάνει κάθε μέρα, και είδε στο 
μανόμετρο μια ένδειξη που σημαίνει οτι η μεμ-
βράνη του δεν δουλεύει σωστά. Δεν ξέρουμε 
αν θα υπάρχει ανταλλακτικό στον Παναμά, 
μάλλον δύσκολο αφού εδώ δεν υπάρχει τίπο-
τα. Ο Γιώργος γεμίζει τις δυο δεξαμενές νερού 
με το λάστιχο όταν ξαφνικά βλέπω να βγαίνει 
νερό από την υπερχείλιση της σεντίνας. Του 
το λέω κι εκείνος ανοίγει αμέσως το πανιόλο 
στο πάτωμα: η σεντίνα είναι πλημμυρισμένη! 
Ανοίγοντας το δεύτερο πανιόλο βλέπουμε 
μια ρωγμή στην κορυφή της δεξαμενής και το 
νερό να πετάγεται με πίεση. Ο καπετάνιος μου 
ξεστομίζει μια βρισιά. 

«Γρήγορα άνοιξε τη βρύση να τρέξει, να αδειά-
σει λίγο η δεξαμενή», λέει.

«Αυτό είναι το μόνο εύκολο! Ήθελα πολύ να 
κάνω ντους εδώ στο Filizi». Ουδέν κακόν 
αμιγές καλού...

«Πάω να βρω τον John. Χρησιμοποίησε 
περίπου 20 λίτρα» λέει και φεύγει. Μπαίνω 
να πλυθώ νιώθοντας ανήσυχη. Το τάνκι του 
νερού τρύπησε και ο αφαλατωτής μας κάνει 
νερά. Πολύ καλά δεν πάμε...

12.50 Η ομάδα καταφθάνει σύσσωμη

«Bienvenidos!», λέω και βοηθώ τον χειριστή 
με το σακίδιο του. Ο John ανοίγει ένα κουτί, 
βγάζει δύο μπουκαλάκια, ένα με εποξικό στόκο 
και ένα δεύτερο με ειδικό σκληρυντικό και 
αναμιγνύει μια μικρή ποσότητα σε ένα κομμάτι 
χαρτόνι. Ο Γιώργος το εφαρμόζει στη ρωγμή, 
που ευτυχώς βρίσκεται στο πάνω μέρος της 
δεξαμενής οπότε η πρόσβαση είναι εύκολη. 

«Έτοιμο! Τώρα δεν μένει παρά να σταυρώσουμε 
τα δάχτυλά μας για να κρατήσει», λέει

13.00 «Time to go, everyone! Σαλπάρουμε!», 
λέει ο Γιώργος, και βάζει μπρος τη μηχανή. 
Ανάβω τα όργανα ναυσιπλοϊας και φορώ τα 
(ιστιοπλοϊκά) γάντια μου. Λύνουμε τους κά-
βους και ξεκινάμε! Γνωστοί και άγνωστοι από 
τα γύρω σκάφη μας χαιρετούν.

«Goodbye, Filizi!» 

«Αντίο Shelter Bay! Ελπίζω να σε ξαναδούμε» 
λέω κοιτάζοντας το υπέροχο μέρος που αφή-
νουμε πίσω.

«Αντίο Shelter Bay!», λέει ο Γιώργος. 

17.00 Είμαστε αγκυροβολημένοι στα Flats, 
ένα αγγυροβόλιο ανάμεσα στο λιμάνι Cristόbal 
και στην είσοδο των δεξαμενών Gatun Locks, 
όπου είναι το ραντεβού με τον transit advisor 
(σύμβουλος διέλευσης). Ο Juan, η Frances και 
ο John, έχουν νετάρει τα μακριά σχοινιά και τα 
έχουν κουλουμιάσει, έτοιμα για χρήση. 

Εμείς παρακολουθούμε συνέχεια το κανάλι 
12 του VHF για οδηγίες γιατί ο advisor έχει 
καθυστερήσει δυο ώρες, άν και αυτό είναι 
συνηθισμένο από οτι μαθαίνουμε. Κοντά μας 
υπάρχουν δύο ακόμη σκάφη, ένα ιστιοπλοϊκό 
και ένα μηχανοκίνητο γιοτ. 

«Πες μας, Juan, έχεις περάσει πολλές φορές το 
κανάλι;» ρωτάω τον νεαρό.

«Μέχρι τώρα έχω 250 διελεύσεις», απαντά 
εκείνος.

«250 και μισό, για τη μισή διέλευση που έκανε 
μαζί μας», αστειεύεται ο John. Ένα σκάφος, 
μια πιλοτίνα μας πλησιάζει, μανουβράρει με 
ευελιξία και φτάνει κοντά μας. Στην πλώρη της 
στέκονται όρθιοι δυο άνδρες και ο ένας ετοι-
μάζεται να πηδήξει στο Filizi. Ο καπετάνιος μου 
απλώνει το χέρι και τον βοηθά να περάσει. 

«Καλώς ήλθατε στο Filizi, ονομάζομαι Γιώργος, 
είμαι ο καπετάνιος.»

«Χάρηκα για τη γνωριμία. Ονομάζομαι Reggie» 
λέει ο άνδρας και μας χαιρετά όλους δια 
χειραψίας! Ο άνδρας ταχτοποιεί τα πράγματά 

του και κρεμά στον λαιμό του το ειδικό φορητό 
VHF που έχουν οι advisors που επικοινωνεί σε 
ειδική συχνότητα με το Canal Control και τους 
υπόλοιπους συμβούλους. 

«Θα κάνουμε τη διέλευση μαζί με το μηχανοκί-
νητο Sundance και το ιστιοφόρο “Utopia”»,λέει 
δείχνοντας τα σκάφη παραδίπλα.

«Καπετάνιε ξεκινάμε!», λέει μετά από πέντε λεπτά.

«Βίρα την άγκυρα, chief mate!», προστάζει ο 
καπετάνιος μου. Ξεκινάμε. Η καρδιά μου χτυπά 
δυνατά. Ο κύβος ερρίφθει!

18.15 Πλέουμε με ταχύτητα 6,5 κόμβων προς 
την είσοδο των φραγμάτων Gatún. Ο ήλιος 
δύει, χάνεται και ο ορίζοντας στη δύση γεμίζει 
εκπληκτικά χρώματα. Από τη μεριά του Ατλα-
ντικού όμως έρχονται βαριά, μαύρα σύννεφα.

18.30 Σκοτεινιάζει και αμέσως ο Γιώργος 
παρατηρεί ότι έχει ανάψει η φωτεινή ένδειξη 
του alternator (δυναμό).

«Είναι αναμμένο το κόκκινο λαμπάκι, φοβά-
μαι οτι το alternator του κινητήρα μας δεν 
δουλεύει», μου λέει με ανήσυχο τόνο στη 
φωνή. «Πάρε τιμόνι, κατεβαίνω να ελέγξω αν 
φορτίζουν οι μπαταρίες». Ανοίγει τη σκάλα και 
κοιτάζει μέσα στο μηχανοστάσιο. 

«Τίποτα, το alternator δεν δουλεύει! Στείλε αμέ-
σως e-mail στον Edwin να τον ενημερώσεις», 
μου λέει ο Γιώργος και έρχεται πίσω στο τιμόνι. 
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τί συνέβει, 
μόλις πριν τρεις εβδομάδες δώσαμε αυτό το 
Hitachi alternator στον Edwin Chavez, τον 
υπεύθυνο της μαρίνας, και εκείνος το έστειλε 
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για συντήρηση. Πληρώσαμε ένα σημαντικό 
ποσό για την επισκευή που όμως προφανώς 
δεν έγινε σωστά. Έχουμε και δεύτερο, ανταλ-
λακτικό alternator στο Filizi, το αγοράσαμε 
στη Martinique πριν λίγους μήνες, εν όψει του 
μεγάλου ταξιδιού. 

Χωρίς αυτό οι μπαταρίες του σκάφους δεν 
φορτίζουν από τη μηχανή και αυτό είναι τερά-
στιο πρόβλημα. Στο Filizi φτιάχνουμε ρεύμα με 
τέσσερις τρόπους, τη μηχανή, τη γεννήτρια, τα 
ηλιακά πάνελς και την ανεμογεννήτρια, μα το 
alternator είναι πολύ απαραίτητο ειδικά για τον 
χειρισμό της άγκυρας. Και τί τραβάει ο Γιώργος 
κάθε φορά για να το βγάλει και να το ξαναβά-
λει, εκεί στριμωγμένο που βρίσκεται. Μπλέ-
ξαμε καπετάνιε μου, τρίτωσαν οι αναποδιές. 
Ευτυχώς που δεν είμαστε προληπτικοί.

18.45 Το δευτερόλεπτο που μπαίνουμε στο 
προσεγγιστικό κανάλι, αρχίζει μια καταρρα-
κτώδης βροχή. Μπροστά μας βρίσκονται τα 
τρία Gatún Locks, οι τρείς δεξαμενές Gatún, 
που θα μας ανυψώσουν 26 μέτρα πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας, για να μπούμε 
στη λίμνη. Κάθε δεξαμενή έχει μήκος περίπου 
320 μέτρα. 

19.00 1ο Gatun LOCK: Μπαίνουμε στην 
πρώτη δεξαμενή, το πρώτο Lock. Tα τρία 
σκάφη ερχόμαστε κοντά και δενόμαστε με τα 
μπλε σχοινιά. Δεξιά, κοντά στο τοίχωμα του 
καναλιού είναι το Sundance που είναι πιο βαρύ 
από όλους μας. Στη μέση έρχεται το, επίσης σι-
δερένιο, Utopia και στα αριστερά είμαστε εμείς 
με το Filizi. Εκατό μέτρα μπροστά από εμάς 
είναι μεγάλο φορτηγό πλοίο. Στην πρύμνη του 
γράφει με τεράστια γράμματα "Everest Bay" 
και το όνομα μου φαίνεται αστείο. 

Κοιτάζω πίσω από την πρύμνη, οι τεράστιες 
πόρτες των 103 ετών κλείνουν αργά, σταθερά 
πίσω μας. Για λίγο όλα μοιάζουν ακίνητα κάτω 
από το πέπλο της βροχής που πέφτει ασταμά-
τη όμως με μιας αρχίζει να μπαίνει νερό στη 
δεξαμενή με δυνατή ροή. Αστραπές φωτίζουν 
τον ουρανό. 

Ο καπετάνιος μου με κοιτά με μάτια που 

λάμπουν από ικανοποίηση. Θα χρειαστούν 
100.000 κυβικά μέτρα νερού, που προέρχεται 
από τη λίμνη, για να γεμίσει κάθε δεξαμενή, 
ώστε να σηκώσει τα πλοία στη στάθμη της 
επόμενης. Η ροή του νερού είναι δυνατή, 
γύρω μας σχηματίζονται ισχυρές δίνες και το 
Filizi κλειδωνίζεται. 

Η βροχή συνεχίζει να πέφτει μα τώρα πιο απα-
λά. Η διάθεσή μας είναι σπουδαία, παρ’ όλες 
τις αναποδιές. Ο John και η Frances και χειρί-
ζονται τo σχοινί που μας δένει με το s/y Utopia 
στην πλώρη ενώ ο Juan έχει τα υπόλοιπα, τα 
σπρίνγκ και το σχοινί της πρύμνης. Ο μεγαλό-
σωμος John δεν πρόλαβε να φορέσει νιτσε-
ράδα και είναι μούσκεμα, μα δεν τον πειράζει, 
λέει, αφού η νύχτα είναι ζεστή. Οι αστραπές 
πέφτουν απανωτά, κι ο ουρανός φωτίζεται σαν 
από πυροτεχνήματα κάποιας γιορτής. 

«Ωραία βροχή, ότι πρέπει για να γεμίσει η 
λίμνη μας», λέει με ικανοποίηση ο σύμβουλος. 
«Ευτυχώς, στα New Locks, (το Νέο κανάλι) 
κατασκευάστηκαν εξελιγμένες δεξαμενές, που 
αποθηκεύουν το νερό για πολλαπλές χρήσεις», 
εξηγεί. Προσωπικά δεν με έχει ενθουσιάσει 
που βρέχει καρεκλοπόδαρα, μα κουνώ κατα-
φατικά το κεφάλι, κάνοντας οτι συμφωνώ. 

Μετά από περίπου δέκα λεπτά, η στάθμη του 
νερού μέσα στο lock έχει αυξηθεί περίπου 8 
μέτρα, φτάνοντας τη στάθμη του επόμενου.  
Η θέα πίσω από την πρύμνη μας δεν είναι 
πια οι πανύψηλες πόρτες, μα ο Ατλαντικός 
και τα φώτα του λιμανιού Κολόν. Ακούγεται 
ένα κουδούνι από μακριά. Οι πόρτες μπροστά 
ανοίγουν μα δεν τις βλέπουμε, γιατί τις κρύβει 
το πλοίο Everest bay.

2o Gatun LOCK: Λυνόμαστε από τα άλλα 
σκάφη και προχωρούμε ανεξάρτητα προς την 
επόμενη δεξαμενή. Τα πάντα γύρω γυαλίζουν 
από τη βροχή και απ’ τους κίτρινους προβολείς 
του καναλιού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, το 
πρόσωπο του καπετάνιου μου λάμπει, κάτω 
από την κουκούλα της νιτσεράδας του που στά-
ζει. Μετά από λίγο το μηχανοκίνητο Sundance 
πλευρίζει ξανά στο τοίχωμα της δεξαμενής. 

Οι χειριστές που βρίσκονται έξω στη στεριά, 
ψηλά πάνω στον τοίχο, πετούν στο Sundance 
δυο ιβιλάι (monkey fist), και οι άνθρωποι στο 
γιωτ δένουν σε αυτά τους μπλέ κάβους.  
Οι χειριστές στη στεριά τραβούν πίσω τα 
σχοινιά και δένουν το μότοργιωτ. Αμέσως, το 
Utopia δένει πάνω του και έπειτα εμείς δενό-
μαστε μεταξύ στο Utopia με τέσσερα σχοινιά, 
ένα στην πρύμνη, ένα στην πλώρη και δύο στη 
μέση για spring. Η δεξαμενή αρχίζει να γεμίζει 
νερό και δίνες και εμείς ανεβαίνουμε όλο και 
πιο ψηλά. Μετά από λίγα λεπτά έχουμε ανέβει 
στη στάθμη του τρίτου lock. 

20.15 3o Gatun LOCK: Λυνόμαστε ξανά 
και προχωράμε προς την επόμενη δεξαμενή. 
Η βροχή έχει πια σταματήσει, ο αέρας μυρίζει 
βρεγμένο χώμα. Η Frances και ο John είναι 
πάντα στην πλώρη κάνοντας τον χειρισμό σαν 
επαγγελματίες, αφού έχουν διασχίσει τη διώ-
ρυγα εννιά φορές, βοηθώντας φίλους. Το νερό 
γεμίζει το lock και οι δίνες είναι τόσο ισχυρές 
που τα τρία σκάφη στρέφουμε λίγο στο πλάι.

«Γιατί συμβαίνει αυτό;» ρωτάω τον advisor.

«Μην ανησυχείς Καρίνα, δεν υπάρχει κίνδυνος», 
απαντά εκείνος.

Η στάθμη του νερού αυξάνεται, λεπτό με το 
λεπτό, τα ψηλά τείχη γύρω μας χαμηλώνουν. 
Το ψηλό κτίριο στα αριστερά μας γράφει με 
μεγάλα γράμματα Gatun Locks Panama Canal 
1913. Πάνω στον τοίχο που μας χωρίζει από 
την αντίθετη κατεύθυνση, πάνω σε ράγες, κι-
νείται ένα τραινάκι, και πάνω του είναι δεμένο 
ένα τεράστιο φορτηγό πλοίο. Το τραινάκι μοιά-
ζει με παιχνίδι. Το σύστημα λειτουργεί άψογα.

Λίγα λεπτά περνούν, μετά χτυπά ένα κουδούνι, 
οι πόρτες ανοίγουν και βλέπουμε μπροστά τη 
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λίμνη Gatún.

«That was easy!» λένε ταυτόχρονα ο Γιώργος 
και ο Jonh χτυπώντας ο ένας τις παλάμες του 
άλλου (high five). 

23.00 Gatún Lake Βρισκόμαστε μέσα στη 
λίμνη δεμένοι πάνω σε μια κόκκινη τσαμαδού-
ρα από καουτσούκ. Από την άλλη της πλευρά 
είναι δεμένο το s/y Utopia. Μόνο εγώ είμαι 
ξύπνια, όλοι οι υπόλοιποι κοιμούνται, ο Juan 
στον καναπέ, η Frances στην καμπίνα και ο 
John έξω, παρ’ ότι ψιχαλίζει. Ο σύμβουλος 
έφυγε πριν το δείπνο, ήρθε και τον πήρε μια 
πιλοτίνα. Νυστάζω μα προσπαθώ να παρατεί-
νω αυτήν τη νύχτα, το Φιλιζάκι κι εμείς ψηλά 
πάνω στη λίμνη Gatún! Αφουγκράζομαι τις 
σταγόνες της βροχής πάνω στο ντεκ, το νερό 
κάτω απ’ το hull, τις μαιμούδες που κάθε τόσο 
ουρλιάζουν, πέρα στη ζούγκλα. Κάθε τόσο 
ανασηκώνομαι και κοιτάζω από το φινιστρίνι, 
τα κίτρινα φώτα του Νέου Καναλιού. Τα βλέφα-
ρά μου βαραίνουν.

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017
09 ° 11 Β 79 ° 53 Β Λίμνη Gatún

05.45 Το ξυπνητήρι στο κινητό τηλέφωνο του 
Γιώργου χτυπά και ο χορευτικός ρυθμός του 
είναι το πιο ευχάριστό μου ξύπνημα. Σηκώνο-
μαι στο λεπτό, είναι μια μεγάλη μέρα, σήμερα. 
Ο σημερινός advisor θα έρθει γύρω στις 6 πμ.

«Καλημέρα καπετάνιε μου. Πώς νιώθεις;»

«Τέλεια! Καλημέρα μωρό μου, πάω να ετοιμάσω 
καφέ», απαντά ο Γιώργος.

Ο ουρανός αρχίζει να φωτίζει. Ένα κολοσσιαίο 
πλοίο neopanamax, διασχίζει τη λίμνη με κα-
τεύθυνση προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η τεχνητή 
λίμνη Gatún δημιουργήθηκε με την κατασκευή 
του Φράγματος του Παναμά στον ποταμό 
Chagres και μέσα σε αυτή, τα πλοία καλύπτουν 
απόσταση 21 μιλίων - 33 χλμ. προς την άλλη 
πλευρά. Σηκώνομαι και ντύνομαι όσο πιο ήσυ-

χα μπορώ γιατί οι άλλοι κοιμούνται ακόμη.

Βγαίνω στο cockpit και κρεμάω τα βρεγμένα 
ρούχα να στεγνώσουν. Το πλήρωμα της Utopia 
με καλημερίζουν. Ένα μαύρο πουλάκι προσγειώ-
νεται στην Utopia, και μετά έρχεται στο Filizi. Το 
δάσος έχει ξυπνήσει και τα πουλιά τραγουδούν. 

06.21 Όλοι έτοιμοι και περιμένουμε τον 
σύμβουλο τρώγοντας πρωινό. Η ώρα περνά 
μα αυτός καθυστερεί.

08:00 Η πιλοτίνα προσεγγίζει και οι σύμβου-
λοι επιβιβάζονται, ένας στην Utopia και ένας 
στο Filizi. Δύο ώρες καθυστέρηση, καλά είναι 
για χώρα της νοτίου Αμερικής.

«Καλημέρα. Το όνομά μου είναι Victor» λέει ο 
άνδρας. Είναι ψηλός, πολύ αδύνατος, με ευγε-
νική φυσιογνωμία.

08.15 Προχωράμε με ταχύτητα 6,1 κόμβων, 
όπως μας έχει υποδείξει ο σύμβουλος Victor. 
Η μέρα είναι ζεστή και ο ουρανός συννεφια-
σμένος, η θερμοκρασία του νερού της λίμνης 
είναι 28,6°C! Το καταπράσινο ανάγλυφο του 
τοπίου στολίζεται υπέροχα από τα κόκκινα λου-
λούδια των αμέτρητων δέντρων flamboyant 
(royal poinciana). 

13.00 Πλησιάζουμε ένα τεράστιο πλοίο, το 
Galveston Highway και σύντομα φτάνουμε να 
πλέουμε πλάι του σε απόσταση περίπου 80 

μέτρων από αυτό. Η όψη του τεράστιου πλοίου 
από αυτή την απόσταση είναι συντριπτική, ο 
Δαβίδ δίπλα στον Γολιάθ. 

Η ταχύτητά του είναι 5,7 kts - όπως φαίνε-
ται στο AIS - και δεν αφήνει πίσω του παρά 
ελάχιστο κυματισμό. Οι ναυτικοί του πλοίου μας 
χαιρετούν. Καθώς εμέις έχουμε ταχύτητα 6,1 
κόμβων, αρχικά φαίνεται πως θα το προσπε-
ράσουμε μα το πλοίο αρχίζει να επιταχύνει 
οπότε συνεχίζουμε παράλληλη πορεία για τα 
επόμενα λεπτά. Πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε 
να ξεπεράσουμε τον γιγαντιαίο Galveston, μετά 
από συνεννόηση με τον advisor, ο Γιώργος 
μειώνει την ταχύτητά μας στα 4,7 kts αλλά μετά 
από λίγο, το πλοίο μειώνει κι αυτό την ταχύτητα 
και βρισκόμαστε πάλι δεξιά του! Είναι περίεργα 
όλα αυτά, δεν μπορεί να συμβαίνουν τυχαία. Ο 
καπετάνιος μου, σε μια προσπάθεια να παρα-
μείνει μακριά από το πλοίο, επιταχύνει μέχρι 
6,5 κόμβους και αρχίζουμε να το ξεπερνάμε. 

Tο Galveston σφυρίζει πέντε φορές

«Victor, νομίζεις ότι σφυρίζει για μας;» ρωτάει ο 
Γιώργος τον σύμβουλο.

«Δεν ξέρω πραγματικά...», απαντά εκείνος 
μπερδεμένος. Πριν περάσει ένα λεπτό ακούγε-
ται μια φωνή από το VHF του συμβούλου:

«Λάβετε προφυλάξεις, λάβετε προφυλάξεις! 
Είστε επικίνδυνα κοντά μας, σχεδόν σε σημείο 
πρόσκρουσης!», λέει ο πιλότος του Galveston 
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Highway. Οι δυο άνδρες ανταλλάσουν μερικές 
κουβέντες στα ισπανικά. Όταν η συνομιλία 
τους τελειώνει, ο Victor είναι πολύ ανήσυχος. 

Οι πιλότοι είναι ανώτεροι στην ιεραρχία από 
τους συμβούλους και φοβάται μήπως του 
κάνουν άσχημη αναφορά. Τρελλή κατάσταση, 
ένα ανόητο παιχνίδι εξουσίας και εμείς στη 
μέση. Τo Galveston Highway μένει πίσω και 
απομακρυνόμαστε από αυτό. 

12.00 Culebra Cut Μπαίνουμε στο σημείο 
της διώρυγας που ονομάζεται Culebra Cut, ένα 
τμήμα του καναλιού μήκους 12,6 χιλιομέτρων 
μεταξύ της λίμνης Gatun και των δεξαμενών 
Pedro Miguel, που πήρε το όνομά του από το 
βουνό που διασχίζει. Παλαιότερα το σημείο 
αυτό ήταν γνωστό ως "Gaillard Cut", από τον 
Αμερικανό μηχανικό Gaillard, που ανέλαβε 
τη δύσκολη διάνοιξη μα, όταν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες παρέδωσαν τον έλεγχο του κανα-
λιού στους Παναμέζους, το 1999 το άνοιγμα 
(cut) πήρε το τελικό του όνομα. Η προσπάθεια 
διάνοιξης του Culebra Cut ξεκίνησε από τους 
Γάλλους το 1881. Το εγχείρημα είχε επικεφα-
λής τον θρυλικό Ferdinand de Lesseps, τον 
ένδοξο δημιουργό της διώρυγας του Σουέζ. 

Οι Γάλλοι, που σχεδίαζαν να κατασκευάσουν 
ένα κανάλι στη στάθμη της θάλασσας χωρίς 
δεξαμενές, υποτίμησαν τη δυσκολία της 
διάνοιξης, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην 
οικονομική κατάρρευση της επιχείρησης και 
τη χρεωκοπία. Το 1904 το έργο ανέλαβαν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και το δύσκολο 'άνοιγμα' 
ανετέθει στον Guillard.

«Καρίνα, βλέπεις αυτό τον λόφο εκεί;», με 
ρωτάει ο Victor, δείχνοντας λίγο πιο πέρα. «Ο 
λόφος ονομάζεται Pico de Oro, "η κορυφή του 
χρυσού". Την εποχή των εργασιών διάνοιξης 
του καναλιού, όταν οι ασθένειες είχαν σκοτώσει 
πολλούς εργαζόμενους και το εργατικό δυναμι-
κό άρχισε να μειώνεται επικίνδυνα, κάποιος είχε 
τη... φαεινή ιδέα, να διαδώσει οτι πάνω στον 
λόφο βρέθηκε χρυσάφι. Ήταν τότε η εποχή του 

Gold Rush, του «πυρετού του χρυσού» στην Κα-
λιφόρνια, και οι άνθρωποι ταξίδευαν στην άλλη 
άκρη του κόσμου για μια ευκαιρία να πλουτί-
σουν.Το κόλπο έπιασε, εκατοντάδες χρυσοθήρες 
έσκαβαν δωρεάν για μήνες και το βουνό πήρε 
το όνομα Pico de Oro...», διηγείται ο Victor. 

13.10 Καθώς πλησιάζουμε την είσοδο του 
φράγματος Pedro Miguel, βαριά σύννεφα 
μαζεύονται στον ουρανό και σε λίγο αρχίζει 
βροχή. Μαζευόμαστε όλοι κάτω από την τέντα 
στο cockpit. 

«Για τη διέλευση αυτή, το s/y Filizi, το s/y Utopia 
και το s/y Milly θα πλαγιοδετηθούν μαζί. Το 
Utopia, που είναι σιδερένιο και επομένως 
βαρύτερο, θα μπει στη μέση και εμείς δεξιά του 
(starboard)», εξηγεί ο Victor αφού συνεννοεί-
ται στο VHF με τους άλλους δυο συμβούλους. 
Τα σκάφη έρχονται κοντά. Δενόμαστε με το 
Utopia σε πρύμνη, πλώρη και στο μέσον με 
spring. Το s/y Milly δένεται στην αριστερή 
πλευρά του Utopia (port side).

Ο John, η Frances και ο Juan τοποθετούν στη 
δεξιά πλευρά του Filizi τα μακριά μπλε σχοινιά, 
στην πλώρη και την πρύμνη. Μόλις μπαίνουμε 
στη δεξαμενή, οι χειριστές που βρίσκονται 
ψηλά στα τοιχώματα μας ρίχνουν λεπτά σχοινιά 
με ιβιλάι (monkey fist). Ο John και ο Juan 
δένουν τα ιβιλάι στα μπλε σχοινιά, και οι χειρι-
στές τα τραβούν έξω. 

Το Galveston Highway πλησιάζει και μπαίνει κι 
αυτό στο Pedro Miguel Lock, πίσω μας. 

Οι τεράστιες πόρτες κλείνουν αργά και η δε-
ξαμενή αδειάζει από νερό, για να κατέβει στο 
επίπεδο της επόμενης. 

Η βροχή συνεχίζεται και σήμερα είναι η σειρά 

της Frances να γίνει μούσκεμα. Πειράζω το 
ζευγάρι ότι κάνουν σέξι εμφανίσεις με βρεμμέ-
να μπλουζάκια και γελάμε πολύ. Μετά από λίγο, 
η στάθμη του νερού έχει πέσει κατά περίπου 
εννέα μέτρα και οι τοίχοι γύρω μας φαίνονται 
πανύψηλοι. Ένα κουδούνι χτυπά δυνατά και 
παρατεταμένα. 

Παρακολουθούμε τις γιγάντιες, διπλές χαλύ-
βδινες πόρτες να ανοίγουν, ώσπου ανοίγουν 
διάπλατα και σχεδόν χάνονται, εφαρμόζοντας 
τέλεια στο τοίχωμα. Αριστουργήματα της μηχα-
νικής 103 ετών! Απίστευτο!

14.30 Οι χειριστές έξω λύνουν τα σχοινιά 
και η δικοί μας τα μαζεύουν πίσω στο Filizi. Το 
πλήρωμα του Utopia λύνει τα σχοινιά που μας 
δένουν μαζί του. Χωριζόμαστε, προχωράμε 
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μέσα στη δεξαμενή Miraflores προς το κτίριο 
Miraflores Visitor Center, ένα από τα σημαντι-
κότερα τουριστικά αξιοθέατα του Παναμά.  
Η βροχή σταματά. 

Η θέα από εδώ ψηλά είναι εκπληκτική, ο Ειρη-
νικός Ωκεανός απλώνεται μπροστά μας, 600 
μέτρα μακρύτερα και 20 μέτρα χαμηλότερα. 

Πετιούνται ξανά τα ιβιλάι και δένονται ξανά τα 
μπλέ σχοινιά. Η διάθεση όλων μας είναι υπέ-
ροχη! Μιλάμε με τον Marco τον καπετάνιο και 

ιδιοκτήτη του s/y Utopia που έχει ξεκινήσει από 
την πατρίδα του τη Βραζιλία για να κάνει μόνος 
τον γύρο του πλανήτη. Συμφωνούμε να συνα-
ντηθούμε κάποια μέρα στη Γαλλική Πολυνησία. 

Οι πόρτες πίσω μας κλείνουν και η στάθμη του 
νερού αρχίζει να πέφτει. Σε λίγο δεν βλέπουμε 
πια τον ωκεανό, μα μόνο τις τεράστιες πόρτες 
που όλο και ψηλώνουν. Περιμένουμε ώσπου 
ακούγεται το κουδούνι τρεις φορές. Μετά από 
ένα λεπτό οι διπλές πόρτες ανοίγουν. Τα μπλέ 

σχοινιά λύνονται και προχωράμε στο δεύτερο 
Miraflores lock, στο τελευταίο βήμα πριν το τέλος. 

15.42 Η διαδικασία γίνεται ξανά ώσπου οι 
πόρτες του δεύτερης δεξαμενής Miraflores 
ανοίγουν. Τα σχοινιά λύνονται και το Filizi 
εισέρχεται στον Ειρηνικό Ωκεανό! Ο Γιώργος 
στο τιμόνι χαμογελάει πλατιά. Αγκαλιαζόμαστε 
συγκινημένοι. Οι φίλοι μας συγχαίρουν. 

«Όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική. Σας ευχαριστού-
με Juan, Frances, John, Reggie και Victor. 
Είσασταν όλοι υπέροχοι!», λέει ο καπετάνιος. 

Προχωράμε προς το λιμάνι Balboa και περνάμε 
κάτω από την Bridge of the Americas, τη γέφυ-
ρα που ενώνει τη Βόρειο με τη Νότιο Αμερική. 

Σε λίγο έρχεται μια πιλοτίνα για να παραλάβει 
τον σύμβουλο. Πλευρίζει το Filizi με προσοχή 
γιατί το νερό είναι πολύ αναστατωμένο από τη 
μεγάλη κίνηση σκαφών και πλοίων. 

Προχωράμε και όταν πια φτάνουμε στο Balboa 
Yacht Club μας πλησιάζει μια μεγάλη βάρκα 
με τρεις άνδρες. Ο Juan τους δίνει τα σχοινιά 
και τα μπαλόνια με τη βοήθεια του John, μετά 
μας χαιρετά και αποβιβάζεται. Μένουμε μόνοι 
με τον John και τη Frances που θα διανυκτερε-
ψουν μαζί μας. 

08° 56’ Ν, 79° 33’ W Τις επόμενες μέρες 
θα μείνουμε στο Balboa Yacht Club και στο 
αγκυροβόλιο Las Brisas, ώσπου να βρούμε 
κατάλληλο δελτίο καιρού για να αποπλεύσου-
με προς τον Ισημερινό της Γης και τα νησιά 
Galάpagos, ένα ταξίδι 920 ναυτικών μιλίων 
μέσα στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Ακολουθήστε μας - www.sailingfilizi.gr
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Κείμενο: Δρ. Γεώργιος Κρεκούκιας*

Η ιστιοπλοΐα είναι ένα δυναμικό 
άθλημα/χόμπι στο οποίο συχνά 
παρατηρούνται τραυματισμοί λόγω 
πτώσης, χτύπημα από κάποιο αντι-
κείμενο, ηλιακό έγκαυμα, υπέρ-
χρηση (υπερβολική καταπόνηση 
μιας μυϊκής ομάδας), κακή τεχνική, 
εκρηκτικότητα, παρατεταμένη 
λανθασμένη στάση κ.α. Ειδικότε-
ρα. στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα οι 
συχνότεροι τραυματισμοί γίνονται 
στην πλώρη ενώ στην τουριστική, 
στο κόκπιτ.

Οι πτώσεις στην ιστιοπλοΐα, μπορούν να οδη-
γήσουν σε κατάγματα, κρανιακές κακώσεις 
ακόμα και πνιγμό (αν κάποιος παραλείψει τη 
χρήση σωσιβίου).

Αποφυγή/Πρόληψη:

•	 Η	καλύτερη	πρόληψη	είναι	«ένα	χέρι	για	 
 εσένα και ένα για το σκάφος»

•	 Να	αφαιρείται	το	σπινακόξυλο	όταν	δεν	 
 χρησιμοποιείται

•	 Οι	ανθρωποθυρίδες	(hatch)	και	τα	παράθυ- 
 ρα να είναι πάντοτε κλειστά

•	 Να	τοποθετηθούν	θήκες	για	τα	ελεύθερα	 
 σχοινιά

•	 Ένα	καλό	αντιολισθητικό	κατάστρωμα

•	 Να	χρησιμοποιούνται	ειδικά	υποδήματα	 
 ιστιοπλοΐας (να προσέχετε πάντοτε που  
 πατάτε).

Η πρόβλεψη στη σχεδίαση των σκαφών, θα 
μπορούσε να βελτιωθεί. Είναι χαρακτηριστικό 
πως στα περισσότερα σύγχρονα αγωνιστικά 
σκάφη, μεγάλο ποσοστό των σχοινιών κινού-
νται κάτω από το κατάστρωμα (Εικόνα 1,2,3).

Πέρα από τις πτώσεις, η αμέσως επόμενη 
συχνότερη αιτία τραυματισμών είναι η παγί-
δευση κάποιου μέλους του σώματός μας σε 
ένα σχοινί κατά την κίνηση του. Αυτή μπορεί 
να οδηγήσει σε έγκαυμα από τριβή, θλαστικά 
τραύματα στα δάκτυλα ακόμα και κατάγματα 
συνήθως λασκάροντας κάποιο σχοινί που 
βρίσκεται σε τάση.

Αποφυγή/Πρόληψη:

•	 Καλό	θα	είναι	πάντοτε	να	χρησιμοποιού- 
 νται προστατευτικά γάντια

•	 Προσοχή	στα	σχοινιά	που	θα	κινηθούν	ή	 
 που πατάμε κατά τη διάρκεια μιας κίνησης  
 (τακ, τσίμα)

Συχνά επίσης παρατηρείται χτύπημα από 
κάποιο αντικείμενο (π.χ. μάτσα, σπινακόξυλο) 
κατά τη διάρκεια τακ ή τσίμας ειδικότερα σε 
συνθήκες με μεγάλη ένταση ανέμου. Συχνά, 
κρανιακές κακώσεις μπορεί να συμβούν 

εξαιτίας κρούσης από τη μάτσα κατά τη μετα-
κίνηση από τη μια πλευρά τους σκάφους στην 
άλλη. Κάποιοι παράγοντες που επίσης πρέπει 
να ληφθούν υπόψη είναι οι καιρικές συνθή-
κες, η κούραση και οι βλάβες των υλικών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι κακώσεις της 
κεφαλής συμβαίνουν σε ιστιοπλόους με μι-
κρή εμπειρία που βρίσκονται στη λάθος θέση 
τη λάθος στιγμή.

Αποφυγή/Πρόληψη:

•	 Γνώση	και	κατανόηση	από	όλους	της	κα- 
 τάστασης που επικρατεί και της κίνησης  
 που απαιτείται

•	 Σωστή	επικοινωνία	ανάμεσα	στο	πλήρωμα	 
 πριν την κίνηση

•	 Χρήση	προστατευτικών	κεφαλής	(Εικόνα	 
 4), μαλακή επένδυση σε σημεία της μάτσας

•	 Εκτενής	ενημέρωση	τους	πληρώματος	 
 κατά την προσέλευση στο σκάφος, ειδικό- 
 τερα σε εκείνους που είτε δεν έχουν επαφή  
 με την ιστιοπλοΐα, είτε απείχαν επί μακρόν.

Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
επίσης χρήζει προσοχής. Ένα υψηλό ποσοστό 
των αθλητών τραυματίζονται στη μέση κατά 
τη χρήση της μανέλας στο βίντσι, λόγω κακής 
εργονομικής τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του βιντσιού επάνω στην πλά-
τη ενός καθίσματος δεν βοηθά στην άνεση 
και συνήθως οδηγεί σε κτυπήματα κυρίως 
των αγκώνων σε γύρω αντικείμενα. Κατά τη 
σχεδίαση του σκάφους, η τοποθέτηση του 
βιντσιού περισσότερο κεντρικά θα μπορούσε 
να είναι μια λύση (Εικόνα 5).

Συχνές κακώσεις στην ιστιοπλοΐα 
– αποφυγή και πρόληψη – 

ιατρικό

Εικόνα 1.

Εικόνα 2.

Εικόνα 3.

Εικόνα 4.
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Εικόνα 5 από Human Factors and Ergonomics 
in Consumer Product Design: Uses and 
Applications, CRC Press

Επίσης, ο χειριστής του βιντσιού (trimmer ή 
tailer) πρέπει συχνά να κοιτά το πανί αλλά 
και το βίντσι. H τοποθέτηση του χειριστή 
χαμηλότερα, θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε 
να βλέπει ταυτόχρονα τα πανιά και το βίντσι 
(Εικόνα 6).

Εικόνα 6 από Human Factors and Ergonomics 
in Consumer Product Design: Uses and 
Applications, CRC Press

Προκειμένου ο χειριστής του βιντσιού να 
ευθυγραμμιστεί με την κατεύθυνση του σκά-
φους, τοποθετεί συχνά τον σώμα σε άβολη 
θέση λόγω των εμποδίων γύρω από το βίντσι. 
Ιδανικά το βίντσι θα πρέπει να έχει αρκετό 
χώρο πίσω του ώστε να μην εμποδίζεται ο 
χειριστής (Εικόνα 7).

Εικόνα 7 από Human Factors and Ergonomics 
in Consumer Product Design: Uses and 
Applications, CRC Press

Αποφυγή/Πρόληψη:

•	 Να	χρησιμοποιείτε	το	σύνολο	του	σώματος	 
 σας και όχι μόνον τα χέρια σας κατά το χει- 
 ρισμό της μανέλας, και τα πόδια σας να  
 είναι σταθερά τοποθετημένα. 

•	 Στην	αφαίρεση	της	σκότας	από	το	βίντσι	 
 κατά τη διάρκεια του τακ, να τραβάτε το  
 σχοινί κατευθείαν προς τα επάνω και να  
 βεβαιώνεστε εκ των προτέρων πως το  
 σχοινί δεν είναι πιασμένο κάπου (σε αντι- 

 κείμενο ή άνθρωπο). 

•	 Μεγάλη	προσοχή	στα	ηλεκτρικά	και	υδραυ- 
 λικά βίντσια όπου συχνά πιάνονται τα  
 δάκτυλα κατά το χειρισμό τους.

Κάτι που συχνά παραβλέπεται στην ιστιο-
πλοΐα, είναι το 'χρόνιο' ηλιακό έγκαυμα. Όλοι 
αποζητούν το μαυρισμένο δέρμα από τον 
ήλιο αλλά ο κίνδυνος καρκίνου του δέρματος, 
είναι υψηλός. Επίσης, η μακρόχρονη έκθεση 

στην ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στα μάτια (καταρράκτη, εκ-
φύλιση της ωχράς κηλίδας, στεάτιο, πτερύγιο 
και φωτοκερατίτιδα).

Αποφυγή/Πρόληψη:

•	 Προστατευτικά	ρούχα,	καπέλο	και	αντηλια- 
 κή κρέμα είναι πάντοτε απαραίτητα άσχετα  
 με την περίοδο.

•	 Να	προτιμάται	η	χρήση	γυαλιών	ηλίου	με	 

 ειδικούς φακούς που φιλτράρουν κατά το  
 100% τις υπεριώδεις ακτίνες (UVA, UVB)  
 και με σκελετό τέτοιου σχήματος (συνήθως  
 μεγάλος που αγκαλιάζει το σχήμα το προ- 
 σώπου) που αποτρέπει ακτίνες να εισέλ- 
 θουν στα μάτια περιμετρικά του φακού.  
 Επίσης οι πολωτικοί φακοί με περιμετρι- 
 κές οπές είναι προτιμότεροι για θαλάσσιο  
 περιβάλλον και η ύπαρξη υδροφοβικής  
 και ελαιοφοβικής επίστρωσης, θα βοηθή- 
 σει να παραμένουν καθαροί (Βλέπε διαδι- 
 κτυακή σύνδεση). 

Στην Ελλάδα επίσης σπάνια οι ιστιοπλόοι 
φορούν σωσίβιο. Η παράλειψή του είναι από 

τους πλέον σημαντικούς λόγους απώλειας 
ζωής στην περίπτωση που κάποιος πέσει στη 
θάλασσα. 

Αποφυγή/Πρόληψη:

•	 Πιθανόν	να	έπρεπε	να	είναι	υποχρεωτική	 
 η χρήση του σε αγώνες ή στην εκπαίδευση,  
 προκειμένου να γίνει περισσότερο απο- 
 δεκτό. Η νέα σχεδίαση στα σωσίβια τα  
 κάνει ελάχιστα αισθητά (Εικόνα 8). 

Το μαγείρεμα σε κινούμενο σκάφος μπορεί 
επίσης να είναι επικίνδυνο. Το ζεστό νερό, ο 
ατμός, οι φλόγες, οι κινούμενες επιφάνειες και 
τα κινούμενα αντικείμενα μπορεί να προκαλέ-
σουν εγκαύματα, και άλλους τραυματισμούς. 

Αποφυγή/Πρόληψη:

•	 Πριν	ξεκινήσετε,	αξιολογήστε	τις	περιοχές	 
 εργασίας για επικίνδυνες ακμές καθώς  
 και συσκευές και αντικείμενα που μπορεί  
 να κινηθούν. 

•	 Γνωρίστε	τη	θέση	των	διακοπτών	αερίου	 
 έκτακτης ανάγκης και των πυροσβεστήρων  
 και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση πυρ- 
 καγιάς. 

•	 Κατά	τη	διάρκεια	του	μαγειρέματος,	χρη- 
 σιμοποιήστε τις χειρολαβές και εφαρμόστε  
 ζώνη πρόσδεσης για να αποφύγετε πτώ- 
 σεις (Εικόνα 9).

Καταλήγοντας, η 
ιστιοπλοΐα είναι 
μια περιπέτεια σε 
περιβάλλον με 
πολλά κινούμενα 
μέρη και συστή-
ματα, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι 
ιστιοπλόοι πρέπει 

Εικόνα 5.

Εικόνα 6.

Εικόνα 7.

Εικόνα 8.

Εικόνα 9.
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να αξιολογούν και να επανεκτιμούν συνεχώς 
το περιβάλλον και τις ενέργειές τους για να 
αποφύγουν σοβαρούς τραυματισμούς. Η 
θάλασσα απαιτεί σεβασμό και δεν συγχωρεί 
λάθη.

Φυσική κατάσταση – Αποφυγή/
Πρόληψη τραυματισμών

Συνεχίζοντας από τα προηγούμενα, τραυμα-
τισμοί μπορούν να προκληθούν από κακή/
μέτρια φυσική κατάσταση, υπέρχρηση, υπερ-
βολική εκγύμναση και ατυχήματα. Επίσης, η 
απουσία προθέρμανσης και διατατικών ασκή-
σεων μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα 
τραυματισμού. Οι μύες επιβαρύνονται κατά τη 
διάρκεια ταχέων, πολύ απαιτητικών κινήσεων 
που συχνά χρειάζονται στη ιστιοπλοΐα. Κακώ-
σεις στους ώμους και τα χέρια είναι συχνές 
στους χειριστές της σκότας της μαΐστρας ενώ 
στις ολυμπιακές κλάσεις, οι απότομες κινή-
σεις κατά το κρέμασμα οδηγούν σε κακώσεις 
των γονάτων και της μέσης. Προσοχή χρει-
άζεται στην άρση αντικειμένων (π.χ. σάκοι 
πανιών, άγκυρα κλπ.) αλλά και στη στάση του 
σώματος που στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα 

ανοικτής θαλάσσης, μπορεί να είναι λανθα-
σμένη και να διαρκέσει αρκετή ώρα. 

Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης είναι 
πολυπαραγοντική διαδικασία και είναι πάντα 
εξατομικευμένη. Κάποιες όμως γενικότερες 
κατευθύνσεις ακολουθούν:

•	 Ένα	πλήρες	πρόγραμμα	άσκησης	είναι	ση- 
 μαντικό και θα πρέπει να στοχεύει σε  
 όλους τους τομείς της φυσικής κατάστα- 
 σης ώστε το σώμα να μπορεί να δεχθεί τις  
 φορτίσεις της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας. Το  
 πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Αεροβική άσκηση (επιλογή από  
ποδήλατο, τρέξιμο, κωπηλασία, 
κολύμβηση)

 Μυϊκή ενδυνάμωση (οι αθλητές της 
ιστιοπλοΐας θα πρέπει να αξιολο-
γούνται από εξειδικευμένο φυσι-
κοθεραπευτή προκειμένου να γίνει 
προσαρμογή του προγράμματος στις 
ανάγκες τους)

 Διατατικές ασκήσεις

•	 Καλή	φυσική	κατάσταση,	ειδικότερα	στην	 
 αερόβια ικανότητα οδηγεί σε ταχύτερη αντί- 
 δραση στις αλλαγές του αέρα, στην αντοχή,  

 στην ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων  
 καθώς και στη συγκέντρωση. Η ψυχική  
 και σωματική ανάκτηση είναι ταχύτερη  
 στους αθλητές με καλή φυσική κατάσταση.  
 Για τους ιστιοπλόους προτείνεται ως αε- 
 ροβική άσκηση η κωπηλασία, η ποδηλασία,  
 η κολύμβηση και το τρέξιμο.

•	 Συχνή	αξιολόγηση	από	φυσικοθεραπευτή	 
 βεβαιώνει την καλή αρθρική κινητικότητα  
 και λειτουργικότητα οδηγώντας σε ελάττω- 
 ση της πιθανότητας τραυματισμού ή ταχύ- 
 τερη αποκατάσταση του.

•	 Η	άρτια	τεχνική	είναι	πολύ	σημαντική.	Στην	 
 περίπτωση που απαιτεί βελτίωση, θα  
 πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο εκπαι- 
 δευτή ώστε σε βάθος χρόνου να αποφύγε- 
 τε τραυματισμούς.

•	 Η	λήψη	διαλειμματος	και	η	συχνή	αλλαγή	 
 θέσης είναι επιβεβλημένα σε μεγάλης  
 διάρκειας μπράτσα. Αυτό θα εμποδίσει  
 φορτίσεις λόγω στάσης και είναι μια καλή  
 συνήθεια που όλοι μπορούμε να ακολου- 
 θούμε στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής  
 και όχι μόνον στη θάλασσα.
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* Ο Δρ. Γεώργιος Κρεκούκιας είναι:

- Φυσικοθεραπευτής Manual Therapy MSc PhD MMACP, 
- Υπεύθυνος Προγράμματος Φυσικοθεραπείας University of East London – Μητροπολιτικό Κολλέγιο  
- τ. Φυσικοθεραπευτής Εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας, τ. Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας τμήμα Φυσικοθεραπείας
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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, Σπυριδούλα- Ίριδα Σπανέα, 

ΑΣΙΑΘ Ρόδου, Μιχάλης Σαρλής, Λευτέρης Μπουρνέλου, ΝΑΟΒ, 

Αλέξης Χαραλαμπίδης, Μαρίνα Ψυχογιού, Νίκος Σινούρης, 

Άρης Παλλήκαρης - Ελληνική Κλάση Σκαφών J24, 

ΝΟΛ, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης, Δημήτρης Ιωαννίδης, 

Καρίνα Σάνδρη, Δρ. Γεώργιος Κρεκούκιας, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Σινούρης, Αννίκα Μπαρμαρήγου, Πόπη Φιλακούρη, 

Δημήτρης Ιωαννίδης, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης, 

Άρης Παλλήκαρης - Eλληνική Κλάση Σκαφών J24, 

ΝΟΛ, ΝΑΟΒ, ΑΣΙΑΘ Ρόδου, Kurt Arrigo / Rolex, 

Aron Szanto / J24 European Championship, Νίκος Αλευρομύτης, 

Konrad Frost & Martin Keruzore / Volvo Ocean Race, 

Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη (www.sailingfilizi.gr), 

Πάνος Δημητρακόπουλος, 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  ·

w w w . h o r c . g r

Κωπηλασία
Πρώτη η Εθνική μας στους 
Βαλκανικούς.
Κόνσολας – Μαγδανής –  
Γιάνναρος – Νικολαΐδης
Χάλκινο στο Παγκόσμιο σκιφ

55o Ράλλυ Αιγαίου 
Η διαδρομή για το 2018

Ιστιοπλοΐα 
Παπαδημητρίου – Καραχάλιου
Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Laser

φωτογραφία εξωφύλλου: Νίκος Αλευρομύτης 
"Athens Trophy 2017"



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




